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WAT ALS ...

RIK VAN DAELE

 Bij de voorstelling van jaarboek 28 in Sint-Niklaas hield emeritus professor 
Jef Janssens een opmerkelijke toespraak over de figuur van Diederik van 
Assenede, de auteur van Floris ende Blancefloer. Kandidaat-Reynaertauteur, 
Willem van Boudelo, die al door een resem Reynaertonderzoekers als mogelijke 
auteur naar voren was geschoven, werd in de lezing tegenover Diederik 
geplaatst. Janssens schoot de kandidatuur van de Gentse burgerzoon en latere 
lekenbroeder of convers van Boudelo Willem Corthals – die in het meer dan 
eens kritisch gerecenseerde boek Van den vos Reynaerde. De feiten van Rudi 
Malfliet een duidelijker profiel had gekregen – niet af. Zoals een mysterieuze 
hand op de website van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde en Frits van Oostrom dit in Stemmen op schrift wél hadden gedaan.
 Is de middeleeuwse auteur opnieuw aanwezig in het literair-historisch 
onderzoek? Jan de Putter schreef in het vorige jaarboek terecht dat de 
auteurskwestie al lang naar de achtergrond was geschoven (‘In de jaren zestig 
werd de auteur bovendien dood verklaard en daarmee ook ontheiligd’, p. 37). Dé 
grote uitzondering hierop was Van Oostroms magistrale boek over Maerlants 
wereld, waarvoor de auteur zeer terecht de AKO-literatuurprijs ontving. 
 Naar analogie van de alternatieve geschiedenis  of  alternatieve 
geschiedschrijving, volgens Wikipedia ‘een subgenre van  speculatieve 
fictie […] dat zich afspeelt in een alternatieve wereld waarin de geschiedenis 
anders is verlopen dan de werkelijke geschiedenis zoals wij die in onze wereld 
kennen,’ zouden we ook kunnen spreken van alternatieve literair-historische 
geschiedschrijving. Wagen wij ons aan dit genre, dan zouden we kunnen 
uitgaan van het feit dat Willem Corthals de Reynaertauteur is. Hij wordt voor 
het eerst in 1234 vermeld als Willem van Boudelo, een afkomstnaam, omdat 
hij wellicht een (langere) tijd in de cisterciënzerabdij nabij Stekene verbleef. En 
dan: ‘Wat als …’ 
 Stel dat Willem van Boudelo de Reynaert geschreven heeft. Dan was de 
Reynaertauteur een Gentenaar (Oost-Vlaming), een clericus (geleerde) die 
het Latijn en het Frans beheerste en aan het grafelijke hof met de Latijnse, 
Franse en Dietse spirituele en wereldlijke literatuur van zijn tijd in aanraking 
kwam. Hij kreeg in 1252 kritiek van het generaal kapittel van zijn orde die 
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zo vernietigend was dat hij alleen bij de gratie van gravin Margaretha, in wier 
dienst hij werkte, haar klerk mocht blijven. Dan zou de Reynaertauteur in 1255 
in grafelijke dienst in Aardenburg en Watervliet in de onmiddellijke nabijheid 
van de benedictijnenproosdij Elmare moergronden hebben verkocht en in 1256 
gronden hebben opgemeten in Saleghem, in de onmiddellijke nabijheid van 
Hulsterlo. De Reynaertauteur bezat dan een huis nabij Absdale, een onooglijk 
plekje waar de Boudeloabdij gronden in bezit had (volgens Rudi Malfliet de 
‘gepersonaliseerde wegwijzer naar zijn identiteit’, p. 256).
 Genoeg alternatieve literatuurgeschiedschrijving naar aanleiding van 
Janssens’ bijdrage en als inleiding op dit nieuwe jaarboek vol verrassende 
en spitse artikels. Treed opnieuw binnen in de wonderlijke wereld van vele 
eeuwen dierenverhalen en fabels. De lectuur van dit volume brengt u bij 
wolven en beren in het werk van Egbert van Luik, bij sprekende raven in de 
Hebreeuwse middeleeuwse literaire traditie, bij de ezel als hoofdrolspeler 
van een middeleeuwse Catalaanse tekst (de ezel die ook in een recente 
cultuurhistorische studie de hoofdrol opeist) en bij de kater en vossen van 
Georges Staes. Maak kennis met Kaulbachvossen in het koorgestoelte van een 
Slowaakse kathedraal en op de muren van een Limburgse mergelgrot … 
 We graven met een archeoloog in de aarde waar vroeger het Hulsterlo 
uit de Reynaert lag. Sporen zoeken is heerlijk. Het leidde in dit jaarboek 
naar recente Nederlandstalige vossenliteratuur voor de jeugd en leidde tot 
de ontdekking van Luikse Reynaertproefschriften uit de jaren 1940. Sporen 
moeten geïnterpreteerd worden: we worden ingewijd in het editeren van 
Reynaertteksten en verkennen de briefwisseling van J.W. Muller bij zijn edities 
en het apparaat dat W.Gs Hellinga aanlegde bij de totstandkoming van zijn 
magistrale diplomatische editie van de (in 1952) bekende Reynaertteksten 
voor 1500. 
  We kijken ook verder dan onze vossenneus lang is in recensies van werk van 
Peter Holvoet-Hanssen en Lies van Gasse en in een bijdrage over de vos in het 
werk van Nobelprijswinnaar Herta Müller, die gekoppeld wordt aan andere 
moderne auteurs die de dictatuur beschrijven.
 In dit jaarboek eren we Paul Wackers, redacteur van Tiecelijn, die op
2 december 2015 met emeritaat ging. Drie Tiecelijnredacteuren eren Paul 
met een korte bijdrage, die telkens een ander facet beschrijft van een bevlogen 
redacteur en een actieve en ambitieuze wetenschapper. Twee van de drie 
auteurs publiceerden dit jaar een mooi boek: Hans Rijns Het leven en de 
fabels van Esopus en Yvan de Maesschalck Vossenlucht, een fraaie bundeling 
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van soms sterk herwerkte Tiecelijnbijdragen. De publicatie van Rijns komt in 
het volgende jaarboek aan bod, die van De Maesschalck wordt in dit jaarboek 
belicht via de inleidende tekst van Yves T’Sjoen bij de boekpresentatie. 
 
 Epiloog. Wat als … 
 we nog tot jaargang 33 met Tiecelijn verdergaan? Dat zou ons nog prachtige 
bijdragen opleveren, ons nog tijd geven om als literaire erfgoedgemeenschap 
mee te werken aan lezingen, tentoonstellingen, publicaties, rondleidingen, 
misschien zelfs een bezoekerscentrum over immaterieel erfgoed. Laten we 
dat in elk geval doen en ook dit engagement tegenover onze trouwe lezers 
opnemen! Om onze intenties hard te maken organiseren we op vrijdag 21 april 
2017 in Sint-Niklaas een Reynaertcolloquium met als titel ‘De metamorfosen 
van een literaire vos’ met medewerking van diverse wetenschappelijke 
instellingen en een internationale keur aan wetenschappers. Aanleiding is 
de achthonderdste verjaardag van de stad Sint-Niklaas, waar de zetel van het 
Reynaertgenootschap sinds 1988 gevestigd is; de stad ook waar Willem van 
Boudelo op 23 augustus 1248 de afstand van grafelijke grond ten gunste van de 
kerk van Sint-Niklaas betekende, op voorwaarde dat de parochianen het plein 
nooit zouden bebouwen. Dit laatste is een feit. 
 Tot slot hebben wij ook redactioneel nieuws. We heten Luc Cocquyt 
hartelijk welkom als onze nieuwe bureauredacteur.
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WALTER VAN EGMOND EN BOUDEWIJN VAN 
LIESBORN IN DE YSENGRIMUS

MARK NIEUWENHUIS

 Inleiding

 Kort voor 1150 verscheen de Ysengrimus, een van de meesterwerken van de 
middeleeuws-Latijnse literatuur.1 In dit dierenepos wordt de ondergang van de 
wolf Isegrim beschreven. Reynaert de vos, Isegrims tegenspeler, treedt op in 
twaalf van de dertien episodes, die vrijwel allemaal bewerkt zijn tot branches 
van de Roman de Renart, waar Willem die Van den vos Reynaerde schreef weer 
een deel van zijn verhaalstof aan ontleende. Bijna twee eeuwen na de eerste stu-
die van Grimm is er nog altijd geen consensus over de vraag wat de dichter van 
de Ysengrimus, waarschijnlijk een Gentse kloosterling,2 ertoe bewoog de pen 
op te nemen. In een artikel over de Gentse achtergronden van de Ysengrimus 
heeft professor Wim Verbaal, verbonden aan de faculteit letteren en wijsbe-
geerte van de Universiteit Gent, op die kwestie gewezen: 

Elke stelling die met betrekking tot de achterliggende bedoeling van 
de dichter naar voren is gebracht, kan door het gedicht evenzeer on-
derbouwd als ondermijnd worden. Als een voorbeeld mag de uitwei-
ding over abt Walter van Egmond dienen (V. 455-540). Het belang van 
deze passage staat buiten twijfel. Niet alleen wordt zij op een cruciaal 
moment ingelast, namelijk bij de intreding van de wolf in het klooster 
op de Blandijnberg, maar bovendien gaat het om de enige verzen waar-
in de dichter zich in eigen persoon en rechtstreeks tot een tijdgenoot 
richt. Alleen blijft het de vraag wat hij wil met deze aanspreking: is zij 
bedoeld als lofrede en is het verzoek om steun en bescherming aan het 
slot ernstig gemeend ondanks de ironie die in de hele passage gelezen 
kan worden? Of heeft de ironie ook hier de overhand en is het portret 
van Walter bedoeld als een vlijmscherpe satire? Beide stellingen heb-
ben hun aanhangers, die zich op ernstige argumenten kunnen baseren. 
Geen enkel doorslaggevend argument kan echter worden ingebracht 
tegen een van beide stellingen.3 
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 In deze bijdrage ga ik een poging wagen om te beargumenteren dat er in 
V 455-540 sprake is van een lofrede op Walter van Egmond, en wel door 
deze passage in zijn geheel en in samenhang met V 103-130 en V 869-889 
te bezien. De passage over de abt van Egmond wordt namelijk als het ware 
ingekaderd door twee ondubbelzinnig satirische passages over drie geeste-
lijken, een bisschop, een paus en een abt, die op grond van hun hebzucht, 
dranklust en vraatzucht als wolfsmonniken beschouwd kunnen worden, 
vergelijkbaar met Isegrim, de wolfsmonnik bij uitstek.4 In V 103-130 neemt 
de dichter van de Ysengrimus bij monde van Reynaert de vos de – niet bij 
name genoemde – paus Eugenius III en bisschop Anselm van Doornik, bei-
den voormalige abten die hun klooster verlieten om een wereldse machts-
positie te bekleden, op de korrel, terwijl in V 869-889 de – niet met name 
genoemde – abt van Sint-Pieters in hyperbolische termen als een smulpaap 
wordt geportretteerd. Mijn uitgangspunt om V 103-130 en V 869-889 bij 
de interpretatie van V 455-540 te betrekken is dat in deze drie passages 
het optreden van een (voormalige) abt centraal staat.5 De in deze passages 
genoemde geestelijken, naast de abt van Sint-Pieters uiteraard, staan allen 
in verband met de abdij op de Blandijnberg, waar Isegrim, op het moment 
dat de dichter in V 455-540 op de voorgrond treedt, zojuist is ingetreden en 
waar twaalf abten, onder wie Walter van Egmond, zijn komen opdagen, aan-
gelokt door het nieuws van de komst van de nieuwe broeder, om die ongewo-
ne novice met eigen ogen te aanschouwen.6 Walter was ooit een monnik van 
Sint-Pieters,7 Anselm van Doornik was de bisschop van het bisdom waartoe 
Sint-Pieters behoorde, en paus Eugenius III was uiteraard het hoofd van de 
kerk. Zonder zover te willen gaan om V 455-540 als een soort ‘abtenspiegel’ 
te lezen meen ik dat het beeld dat in deze passage van de abt van Egmond 
wordt geschetst, scherpere contouren krijgt wanneer het in samenhang met 
V 103-130 en V 869-889 wordt beschouwd.

 De lucifer onder de abten (455-484)

Rumor is undenos abbates traxerat illuc,   455
 in quibus abbatum Lucifer unus erat.
Nomine uel numero unus erat sed nullus eorum
 uiuendi studiis et pietate manus;
quo super Egmundi fratres abbate beatos
 ius uiget, augescit census, habundat honor,  460
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gaza uenit cumulo, cumulataque prostate honesto,
 et reditura dabitur, dandaque dupla redit.
‘Da dabiturque tibi’ sapiens intellegit abbas,
 certus id implentes fallere nolle deum.
Recta malos quam nosse piget, tam dicere tedet,  465
 at michi recta quidem nosse loquique libet. 
Hoc alios inter refert abbates et istum:
 fas rapere est aliis, huic retinere nefas.
Quos rapuisse pudet, lappas imitantur et uncos,
 ut dubites alia stirpe fuisse satos.    470
O famosa uiri famaque industria maior!
 Percurso similes uix habet orbe duos.
Paupera claustra patres opibus fecere retentis;
 undique diffusis hic opulenta facit.
Predia quid clament? ipsa ornamenta luerunt!  475
 Perditaque hic redimit plurimaque addit adhuc,
implet in hoc et in his dominus promissa minasque:
 ‘Perdet egenus, et est plus habiturus habens.’
Hi sibi deficiunt, multis satis iste sibique est;
 rebus egent parci, largus is auget eas.   480
Hi perdunt clausas, hic, quando excludit, adunat;
 hi tentis inopes, affluit iste datis.
Pellit utraque manu gazas, pulseque recurrunt,
 quotque uiro redeunt, diuidere ipse nequit.8

Nieuws hierover had elf abten daarheen gebracht. Een van hen was de 
morgenster onder de abten. In naam en positie was hij een van hen, maar 
in levenswandel en vrijgevigheid was hij niet een van hen. Met hem als abt 
over de gezegende broeders van Egmond heerst het recht, neemt hun rijk-
dom toe, staan ze in hoog aanzien, komen stapels geld binnen en wordt 
het opgestapelde geld op een eerlijke manier uitgezet en weggegeven om 
weer terug te komen en komt het terug om in tweevoud weggegeven te 
worden. ‘Geef, en u zal gegeven worden’ wist de wijze abt, er vast van over-
tuigd dat God degenen die dat in praktijk brengen, niet teleurstelt. 
 Het doet kwaadaardige lieden evenveel verdriet het goede te erken-
nen als erover te spreken, maar ik wil het goede wel erkennen en erover 
spreken. Dit is wat hem van andere abten onderscheidt: volgens an-
deren is het geoorloofd om te roven, volgens hem ongeoorloofd om te 
houden. Degenen die zich ervoor schamen te roven doen net als klissen 
en weerhaken, zodat je je afvraagt of ze niet tot een ander ras behoren. 
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O, de veelgeroemde ijver van deze man, nog groter dan zijn roem! Als 
je de aarde zou rondtrekken, zou je met moeite twee van zulke mannen 
vinden. Zijn voorgangers maakten het klooster arm door hun bezit-
tingen op te potten, maar hij maakt het rijk door ze aan alle kanten uit 
te delen. Wat hebben de landerijen te klagen? Zelfs de kerkschatten 
hebben meebetaald! Wat verloren was koopt hij terug en hij voegt er 
nog meer aan toe. In hem en in anderen vervult de Heer zijn beloftes 
en dreigementen: ‘De arme verliest en wie heeft, zal nog meer hebben.’ 
Zij hebben voor zichzelf nog niet genoeg, maar hij heeft genoeg voor 
zichzelf en vele anderen. Gierigaards hebben geen rijkdommen, maar 
deze man vergroot ze door zijn vrijgevigheid. Zij verliezen wat ze heb-
ben weggestopt, maar hij verzamelt bezit wanneer hij het weggeeft. Zij 
zijn arm hoewel ze hun bezittingen bewaren, maar hij is rijk omdat hij 
ze weggeeft. Met beide handen smijt hij met rijkdommen en wanneer 
hij ze heeft weggesmeten, keren ze weer terug en ze komen in zo grote 
getale terug dat hij ze niet meer uit kan delen.

 Ter gelegenheid van het intreden van Isegrim in de abdij van Sint-Pieters 
komen er elf abten op bezoek (V 455). Met de abt van Sint-Pieters, gepor-
tretteerd in V 869-889, is er een twaalftal abten in Sint-Pieters aanwezig. 
Een van de elf bezoekers is de lucifer onder de abten (V 456), door Gompf 
als Satan geïnterpreteerd.9 Mann, die V 455-540 als een lofrede ziet, wees 
evenwel op een passage in de Vitas Patrum, een verzameling hagiografische 
teksten over de vroege woestijnvaders, waarin de ene abt de andere abt aan-
spreekt met ‘Lucifer’ (‘Bene venisti, Lucifer, qui mane oriris’).10 Benedictus 
had dit boek in zijn Regel (c. 42.3) als verplichte lectuur voorgeschreven, zo-
dat (vrijwel) elke abdij over een exemplaar beschikte en de monniken ermee 
vertrouwd waren. Lucifer als aanspreekvorm voor een abt kan dus bogen op 
een eeuwenoude, monastieke traditie. In een benedictijns monastiek milieu, 
het milieu waarin dichter en publiek van de Ysengrimus thuis waren, hoeft 
het derhalve geen bevreemding te wekken als een abt met Lucifer wordt aan-
geduid.
 In V 457-458 zegt de dichter voor het eerst dat Walter (wiens naam pas in 
V 501 wordt genoemd) nomine et numero één van de elf abten was, maar niet 
tot hen behoorde als het gaat om uiuendi studiis et pietate manus (‘levenswandel 
en vrijgevigheid’). In het vervolg wordt deze boodschap meer dan eens bena-
drukt.11 Allerlei tegengestelden onderstrepen het verschil in optreden tussen 
Walter en de andere abten.12
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 Walters levenswandel staat dus in schril contrast met die van de andere 
abten; wat de abt van Egmond van hen onderscheidt, is zijn rotsvaste geloof in 
de Bijbelspreuk ‘Geef, dan zal je gegeven worden’ (V 463).13 Dankzij Walters 
vrijgevigheid gaat het de broeders van Egmond goed, heerst het recht en staan 
ze in hoog aanzien (V 459-460). Mann en anderen hebben erop gewezen dat 
de wijze waarop de dichter de bloei van de Egmondse abdij voorstelt, volledig 
overeenstemt met wat eigentijdse bronnen over Walters beleid melden en dat 
tijdgenoten het niet onbehoorlijk vonden, wanneer een abt zich inzette voor de 
materiële welvaart van de abdij onder zijn hoede.14 
 Da dabiturque en de Bijbelcitaten in V 478 en V 480 hebben tal van auteurs 
ertoe gebracht hier kritiek te zien.15 Terecht wijst Mann erop dat de dichter 
deze Bijbelteksten, die in satirische gedichten werden gebruikt bij wijze van 
een zogenaamde rechtvaardiging van het gedrag van hebzuchtige geestelijken, 
door de dichter van de Ysengrimus zonder enig cynisme zijn gebruikt en Wal-
ters gedrag juist wel echt rechtvaardigen.16

 Walter verwierf zoals gezegd rijkdom voor Egmond door te geven en schen-
kingen te krijgen (‘dabitur, dandaque’, V 462; ‘da dabiturque’, V 463; ‘datis’, 
V 482), terwijl de andere abten vasthouden (‘retinere’, V 468; ‘retentis’, V 473; 
‘tentis’, V 482) en roven (‘rapere’, V 468; ‘rapuisse’ 469); Walter verrijkt de 
abdij onder zijn hoede door te geven, de andere abten blijven arm omdat ze 
niets weggeven en hebben daarom nooit genoeg. Walters vrijgevigheid plaatst 
hem lijnrecht tegenover de andere abten in deze passage, zoals de dichter niet 
nalaat te benadrukken, maar ook tegenover Isegrim en de wolfsmonniken in 
de mensenwereld, bisschop Anselm van Doornik en de paus.17 Zo verwoordt 
de wolf aan het begin van de tweede episode, Isegrim visser, tegenover Reynaert 
zijn drie stelregels, waarvan de eerste luidt: ‘Ik geef niets’ (‘nil do’, I 576). 

 De paus en bisschop Anselm van Doornik (V 103-130) 

 Er klinken nog meer verbale echo’s in V 455-484, en wel met een passage in 
de voorgaande episode, De vos en de haan, die aan Isegrim in het klooster voor-
afgaat. Reynaert scheldt zijn tanden uit omdat deze de haan Sprotien hebben 
laten glippen. Deze scheldpartij mondt uit in een ironische lofrede op de paus 
(V 103-108) en op bisschop Anselm van Doornik (V 109-130), die de paus 
nog overtreft in hebzucht. Aan hen moeten Reynaerts tanden een voorbeeld 
nemen:
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Innumeras marcas, animas piscantia paucas
 Retia piscator celicus iste iacit;
Non curans homines meritis sed pendere censu,  105
 Plura locat dantes in meliore polo. 
Tutus apostolice contempnit friuola uocis,
 Archisophi Symonis forfice tondet oues.
Tornacum Romam studio uirtutis in isto
 Transilit, Anselmo presule fausta polis.   110
Interius uiuo Tornacus uellera pastor
 Decutit ipse ouibus, decutit ipse capris.
O utinam foret ille meis ex dentibus unus!
 Mordendi legem fratribus ille daret.
Ecclesias uelut leo septa famelicus ambit,   115
 Nil linquens nisi quod non reperire ualet.
(...)
Quot gerit hic dentes, quasi tot predonibus horrens,
 Vellera nequaquam rapta recresse sinit.   120
Preuolat et raperet, si posset, plura repertis –
 Proh dolor! inuentis tollere plura nequit.
Hunc non posse modum rapiendi uertere plangit,
 Hoc solum prede certus inesse nefas.
Hunc ego pontificem uobis propono sequendum.  125
(...)
Presulis egregios mores imitaminor huius,
 Qui rapit ut Satanas utque Gehenna tenet!  130

Deze hemelse visser werpt zijn netten uit om ontelbare geldstukken op 
te halen, maar weinig zielen. Hij bekommert zich er niet om mensen 
naar hun verdiensten te beoordelen, maar naar hun geld en wie meer 
geeft, krijgt van hem een betere plaats in de hemel. Achteloos slaat hij 
de woorden van de apostelen in de wind en scheert zijn schapen met het 
scheermes van de aartsbedrieger Simon.
 In ijver voor deze deugd wordt Rome overtroffen door Doornik, de 
stad die gezegend is met bisschop Anselm. De herder van Doornik ont-
doet zijn schapen en bokken persoonlijk tot in het levende vlees van 
hun vachten. O, was hij maar een van mijn tanden! Hij zou zijn broe-
ders een les in het bijten geven! Hij loopt rond de kerk als een hongerige 
leeuw rond een kraal en laat alleen maar liggen wat hij niet kan vinden. 
(...) Hij dreigt als het ware met evenveel rovers als hij tanden heeft en 
staat niet toe dat de geroofde vachten weer aangroeien. Hij vliegt voor 
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hen uit en zou, als hij kon, meer roven dan hij vindt. Ach! Hij kan niet 
meer tillen dan hij vindt! Het bedroeft hem dat hij niet nog onbeperk-
ter kan roven en is ervan overtuigd dat dat het enige misdadige aan het 
roven is. Ik stel jullie deze bisschop ter navolging voor. (...) Neem van 
deze bisschop, die rooft als de duivel en vasthoudt als de hel, het voor-
treffelijke gedrag over! 

 De paus (Eugenius III) werpt zijn netten uit om ontelbaar veel geld op te 
vissen, niet om mensen te ‘vangen’ (een verwijzing naar Jezus’ oproep aan Pe-
trus),18 en beoordeelt mensen niet naar hun goede werken maar naar hoeveel 
geld ze hem geven (V 105-106) – op deze beide verzen zal ik later terugkomen 
– en maakt zich schuldig aan simonie. (V 105-108). De paus wordt echter nog 
overtroffen in ijver voor deze deugd (‘studio uirtutis in isto’, V 109) door de bis-
schop waarmee de stad Doornik is ‘gezegend’ (‘fausta’, V 110). De levenswandel 
van Walter van Egmond daarentegen staat in het teken van naastenliefde en 
vrijgevigheid (‘uiuendi studiis et pietate manus’, V 458), ware deugden (‘virtus’: 
V 485, 503, 523, 527) en dankzij zijn beleid zijn de broeders van Egmond met 
deze abt gezegend (‘quo super Egmundi fratres abbate beatos’, V 459). Anders 
dan bij Reynaerts ‘lof ’ van Anselm (zoals ook wanneer de vos zijn tanden het 
‘voortreffelijke gedrag’ (‘egregios mores’, V 129) van de bisschop als voorbeeld 
voorhoudt), lees ik in de woorden van de dichter over Walters levenswandel 
geen ironie.19 
 Als een slechte herder (‘pastor’, V 111) scheert de bisschop van Doornik zijn 
schapen tot in hun vlees, zo diep dat hun vachten niet meer aangroeien (V 108, 
111-112, 120), beeldspraak die de wolfsmonnik Anselm verbindt met Isegrim, 
die voortdurend op schapen belust is. Daarnaast wordt de herder van Door-
nik ook nog eens vergeleken met een leeuw die hongerig rond een schaapskooi 
loopt. Anselm wordt dus gekarakteriseerd als een dier, een roofdier, belust 
op roven (‘rapta’, V 120; ‘raperet’, V 121; ‘rapiendi’, V 123; ‘rapit’, V 130), het 
werkwoord dat het gedrag van de ‘andere abten’ in V 455-540 karakteriseert 
(‘rapere’, V 468; ‘rapuisse’, V 469), in tegenstelling tot Walter, die ‘Geef, dan 
zal je gegeven worden’ (V 463) als lijfspreuk heeft. 
 Anselm van Doornik betreurt het dat er een maat is aan wat hij kan roven 
(‘modum rapiendi’, V 123), daar is hij zeker van (‘certus’, V 124) en hij be-
schouwt dat als onrecht (‘nefas’, V 124), terwijl Walter zeker (‘certus’, V 464) 
is van Gods welgevallen jegens mensen die het Bijbelse ‘Geef, dan zal je gegeven 
worden’ naleven. Tegenover Anselms opvatting van onrecht staat Walters idee 
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van wat juist en onjuist is, verbonden met het motief ‘roven’: ‘Fas rapere est aliis, 
huic retinere nefas’ (‘Volgens anderen is het geoorloofd om te roven, volgens 
hem ongeoorloofd om te houden’, V 468). ‘Vasthouden’, het laatste woord van 
Reynaerts ‘lofrede’ (‘tenet’, V 130) wordt samen met ‘roven’ door de vos gekop-
peld aan Anselms gedrag in een veelzeggende vergelijking – met Satan en de 
Hel (V 130). Als laatste parallel tussen Reynaerts lofrede op Anselm en Wal-
ters laudatio wijs ik op het motief exemplum: de vos houdt zijn tanden Anselm 
als voorbeeld voor (‘exemplum’, V 125; ‘imitaminor’, V 129), terwijl de dichter 
Walter als exemplum aan zijn publiek voorhoudt (V 485-486, 523).
 Gezien de tegenstellingen tussen Anselm (en andere wolfsmonniken) ener-
zijds en Walter van Egmond anderzijds, door de dichter nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht, kan de omschrijving van Walter als ‘lucifer onder de abten’ 
m.i. niet uitgelegd worden als ‘Satan’. De roofzuchtige bisschop (en voorma-
lige abt) Anselm van Doornik, een nog grotere ‘geldwolf ’ dan de paus, wordt 
bij monde van de vos gelijkgesteld aan Satan en de Hel, terwijl Walter, in de 
woorden van de dichter, licht brengt. Op grond van alle hier genoemde pa-
rallellen en contrasten meen ik dat Reynaerts door en door ironische lofrede 
op de bisschop van Doornik een weldoordacht tegenstuk vormt van Walters 
hooguit mild-ironische laudatio in V 455-540 en dat daarom Anselm, de paus 
en Walter van Egmond niet op een lijn gesteld mogen worden, zoals in studies 
van de Ysengrimus meer dan eens gebeurd is.20

 De abt van Sint-Pieters (V 869-889)

 Tijdens het koorgebed in de kerk, waar Isegrim mee mag zingen, laat de abt 
van Sint-Pieters van zich horen:

Iam conante cauas zirbo transponere fauces21

 Affuit hic abbas, qui lupus alter erat,   870
Non nisi quinquimum docilis glutire Falernum,
 Pauca aliis tribuens plurimaque uorans.
Tam bene se poterat quam sex portare molares,
 Vermibus auxilium grande futurus adhuc.
Scotigenum crustas mollisset flamine terno   875
 Atque saginasset (tam fuit ipse macer)
Non secus in crassum quam si iacerentur aenum,
 Sic creber pateris proueniebat adeps.
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Quam macidum atque olidum ructabat mane fere escis
 Hic pater hesternis ebrius atque satur!   880 
Unius haut noctis residebat crapula somno,
 Quamuis solstitium mane niuale foret.
Predia quis uasta tot condere nouit in aluo
 Ouaque quis fratrum sic piperare suis?
Ut caper hic sapiens, et uocis ut ardea clare,   885
 Tamquam leprose gutture pingue sonat.
Unguento uerbis intercrassante refractis
 Dimidium stridet dimidiumque fremit:
‘Ysengrime comes, canta, cantare iuberis!’

Daar verscheen de abt die ook een wolf was en wiens maag door zijn 
holle kaken omhoog trachtte te komen. Het enige wat men hem had 
kunnen leren was het slurpen van vijf jaar oude wijn, waarbij hij anderen 
maar weinig gaf en zelf het meeste naar binnen goot. Hij kon zichzelf 
even goed dragen als zes molenstenen en op een dag zou hij een grote 
aanwinst voor de wormen zijn. Met drie keer uitademen had hij Schot-
se beschuit week kunnen maken en invetten (zo mager was hij!), net als 
wanneer ze in een pan vet waren gegooid, zoveel vet droop er van zijn 
bord. Hoe luchtig en welriekend deed het eten van de dag tevoren deze 
bezopen en volgevreten abt tegen de ochtend boeren! Met de slaap van 
één nacht, zelfs al was het de nacht voor de winterzonnewende, was zijn 
roes nog niet over. Wie kon zulke hoeveelheden landbouwproducten 
in zijn buik stouwen en wie van de broeders kon varkenseieren peperen 
zoals hij?22 Wijs als een bok en luidruchtig als een reiger klonk zijn 
vettige stemgeluid alsof het uit een melaatse keel kwam. Terwijl zijn 
woorden onderbroken werden door het vet dat ertussendoor stroomde, 
sprak hij half mompelend en half rochelend: ‘Isengrim, makker, zing! 
Je hebt de opdracht om te zingen!’ 

 De wijd opengesperde mond (‘cauas fauces’, V 869) heeft deze als een wolf 
(‘alter lupus’, V 870) voorgestelde abt gemeen met Isegrim,23 naast zijn vraat-
zucht en dranklust. Deze zuiplap (‘hic pater ebrius’, V 880) is alleen te porren 
voor het slurpen van wijn (‘docilis glutire Falernum’, V 871) en drinkt meer 
dan anderen (‘pauca aliis tribuens plurimaque ipse uorans’, V 872).24 Dat vader 
abt zichzelf niet tekortdoet, heeft hij gemeen met andere abten (‘sibi quisque fit 
utilis abbas’, II 245). Sterker nog, flink eten en drinken gaat hand in hand met 
de heiligheid van een abt, aldus Reynaert (‘abbas, / sanctior est, quisquis pin-
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guior esse potest’, II 245-246) en Isegrim (‘abbatem fratresque simul uirtute 
preibo, / si, qui plura uorat, sanctior esse potest’, V 953-954).25 In de Ysengri-
mus worden abten dus meer dan eens voorgesteld als bon vivants. 
 De verteller benadrukt dat de abt van Sint-Pieters vet voedsel eet (‘saginas-
set’, V 876; ‘crassum’, V 877; ‘adeps’, V 878; ‘pingue’, V 886), zo vet dat hij met 
zijn adem droge beschuit kan vetmesten (V 875-876) en zelfs de klanken uit 
zijn keel zijn vet van zijn oprispingen (V 886-887). Dat hij mager is (‘tam fuit 
macer’, V 876) dient dan ook te worden gelezen per antiphrasim.
 Niet alleen de vraatzucht van deze moddervette smulpaap maakt hem tot 
een dier, een tweede wolf (naast Isegrim), ook de geluiden die hij uitstoot, als 
van een bok of een reiger, tekenen hem als verdierlijkt (V 870, 885-886). Zijn 
plompe lijf vormt een zware kluif voor de wormen die zich ooit over hem zul-
len ontfermen (V 874),26 dus het vreetfestijn gaat na zijn dood nog door, alleen 
is hij dan het eten in plaats van de eter, zoals Isegrim in de laatste episode ten 
prooi valt aan de varkens die hij zelf vaak heeft verslonden.27 De abt van de 
Pieterlingen wordt dus geassocieerd met dierlijkheid, vergankelijkheid en ster-
felijkheid, terwijl voor Walter van Egmond een plaats in de hemel voorzien is 
(V 531-532).

 
 Walters deugden (485-496)

Cuius si refici positis uirtutibus ardes,   485
 hec est eximii secta uerenda uiri:
se facere affatu medium, tractare perite
 seria causarum, reddere queque suis,
conciliare iras populi, frenare tyrannos,
 non curare minas blanditiisue capi,   490 
non pretio flecti, non inclinare fauori,
 voluere multa, loqui pauca, silere diu.
Personas dirimit meritis, non ponderat ere,
 recta docens, eadem, que docet, ipse gerit,
illius hec mundus, deus autem cetera nouit;   495
 auditis paucis pluribus adde fidem. 

Als je ernaar verlangt je leven te beteren aan de hand van zijn deugden, 
zoals die hier uiteengezet zijn, dan is dit de eerbiedwaardige handel-
wijze van deze buitengewone man: in een gesprek voor iedereen open-
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staan, belangrijke zaken op deskundige wijze afhandelen, iedereen ge-
ven wat hem toekomt, de volkswoede tot bedaren brengen, tirannen tot 
de orde roepen, je niets aantrekken van dreigementen en je niet laten 
inpakken door vleierij, niet zwichten voor omkoperij, niet buigen voor 
gunsten, veel nadenken, weinig spreken, lang zwijgen. Hij beoordeelt 
mensen naar hun verdiensten, weegt hen niet op grond van hun bezit; 
hij onderwijst wat juist is en brengt wat hij onderwijst zelf in praktijk. 
Dat is wat de wereld van hem weet, maar God weet al het andere. Ge-
loof, nu je een paar dingen over hem hebt gehoord, ook al het andere!

 Deze catalogus van Walters goede eigenschappen kan worden afgezet tegen 
het gedrag dat Isegrim en wolfsmonniken als Anselm van Doornik en de paus 
tentoonspreiden:

‘se facere affatu medium’ (V 487): Isegrim valt de schapen in de rede en 
gunt hen nauwelijks een verweer (Isegrim landmeter, II 335-340);

‘tractare perite seria causarum’ (V 487-488): Isegrim is hier niet toe in 
staat; omdat hij op Reynaerts raad vertrouwt, loopt het slecht met hem 
af (Isegrims eed, VI 349-550); 

‘reddere queque suis’ (V 488): in strijd met hun afspraak onthoudt Ise-
grim Reynaert het met hem afgesproken aandeel in de buit (De geschie-
denis met de ham, I 222-224, 357-360);

‘conciliare iras populi’ (V 489): Isegrim kan woedende dorpers niet tot 
bedaren brengen (Isegrim visser, I 1021-1022); 

‘frenare tyrannos’ (V 489): Isegrim is niet bij machte koning leeuw te-
gen te houden wanneer deze hem zijn vacht wil (laten) afnemen (Aan 
het hof van de koning, III 465-950; De verdeling van de buit, VI 201-203);

‘non curare minas’ (V 490): Isegrim wil zich uit de voeten maken wan-
neer de situatie aan het hof van de koning een voor hem ongunstige 
wending neemt (Aan het hof van de koning, III 465-470);

‘blanditiisue capi’ (V 490): Isegrim laat zich inpakken door Reynaert, 
die de wolf wijsmaakt dat hij prachtig kan zingen (Isegrim in het kloos-
ter, V 423-434); 
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‘non pretio flecti’ (V 491): de paus bezorgt de mensen een betere plaats 
in de hemel naarmate ze hem meer geven (De vos en de haan, V 106);

‘non inclinare favori’ (V 491): [geen parallel];

‘voluere multa’ (V 492): Isegrim gaat onnadenkend en overhaast te 
werk, bijvoorbeeld wanneer hij zonder na te denken onmiddellijk in-
stemt met Reynaerts voorstel om naar een visvijver te gaan (Isegrim vis-
ser, I 607-608);

‘loqui pauca’ (V 492): Isegrim is vaak nogal lang van stof, zoals hij zelf 
toegeeft (Isegrim en Corvigaar, V 1212);

‘silere diu’ (V 492): zie hierboven. De wolf zwijgt alleen als hij in elkaar 
wordt geramd (Isegrim landmeter, II 686) of in de val zit (Isegrim visser, 
I 1021-1022; Isegrims eed, VI 524);

‘personas dirimit meritis, non ponderat ere’ (V 493): de paus, aldus 
Reynaert, ‘bekommert zich er niet om mensen naar hun verdiensten te 
beoordelen, maar naar hun geld’ (De vos en de haan, V 105);

‘recta docens’ (V 494): Isegrims drie stelregels zijn: ‘nil do, sperno mo-
dum deuoueoque fidem’ (Isegrim visser, I 576),28 en hij zet koning leeuw 
ertoe aan om de door hem afkondigde vrede te schenden (Aan het hof 
van de koning, III 163-196);

‘eadem, que docet, ipse gerit’ (V 494): Isegrim vertelt Reynaert dat men 
zijn vijanden niet moet bedreigen om hen niet te waarschuwen (De ge-
schiedenis met de ham, I 41-44), maar is deze les vergeten na zijn afran-
seling door de bedevaartgangers (De bedevaart, IV 667-674). 

 Het is in vrijwel alle gevallen mogelijk om een deugd van Walter te koppelen 
aan een ondeugd van een van de leden van de wolfsmonnikenkliek (Isegrim, 
Anselm van Doornik, de paus). Met name V 493 (‘Personas dirimit meritis, 
non ponderat ere’) toont duidelijk dat Walter hemelsbreed verschilt van de 
paus (en van Anselm, wiens hebzucht die van de paus nog overtreft), die men-
sen niet op hun goede daden beoordeelt maar op het geld dat ze hem betalen 
(‘Non curans homines meritis, sed pendere censu’, V 105). 
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Cato en Cicero (497-522)

Talibus ornato comitem deus addidit unum,
 quem Lesburna cupit non petere astra cito. 
Hunc tibi, dignus enim est, hunc unum admitte sodalem,
 ruderea reliquos cum strue uerro foras.   500
Pace tua, Galtere, pater carissime, tester-
 non poterit tanti te puduisse paris-
ille tuis aliquid uirtutibus adicit in se;
 optima cum facias, adicit ille tamen.
Impresso nimis ungue, pater, tu singula limans  505
 abbatem immodica te grauitate probas.
Utquid fronte riges? utquid sermonibus horres?
 Cur michi non rides? nil michi dulce refers?
Largum leta decet facies et lingua suauis,
 ne rear iratum dona dedisse michi.   510 
Solius ergo tenes exempla Catonis, at ille 
 fit uicibus certis Tullius atque Cato,
utraque digna gerens abbate, remissus et asper,
 ambulat alterutram sed sine labe viam.
Quos se commansore fouet, quos hospite donat,  515
 hos necat egrediens, hos beat ipse redux.
Aspera sic letis priuato intercalat astu,
 ut nichil accuset liuor amorue tegat.
Tu quoque, ne qua tue probitati portio desit,
 exhilara frontem, dic sine labe iocos!   520 
Debes ecce deo, debes michi, solue uicissim;
 tam sua uult cesar, quam deus, ambo ferant!

Aan de man die met zulke kwaliteiten is begiftigd, heeft God één met-
gezel gegeven, van wie Liesborn hoopt dat hij nog lang niet naar de 
hemel gaat. Aanvaard deze ene man als metgezel, want hij is het waard. 
De rest veeg ik met de afvalhoop naar buiten. Voor zo’n groot man, uw 
evenbeeld, Walter, mijn dierbaarste vader, hoeft u zich niet te schamen. 
Laat mij daar met uw welnemen van getuigen. Aan uw deugden voegt 
hij in zijn eigen persoon nog iets toe. Al brengt u de grootste deugden 
in praktijk, toch voegt hij er nog iets aan toe. Vader, door al te nauw-
gezet op kleinigheden te letten, laat u met uw bovenmatige strengheid 
zien dat u abt bent. Waarom fronst u zo? Waarom zijn uw woorden 
zo streng? Waarom lacht u me niet toe of vertelt u me nooit eens iets 
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leuks? Een opgewekt gezicht en een vriendelijke tong staan een vrij-
gevig man goed – dan hoef ik niet te denken dat een boze man mij 
geschenken heeft gegeven.
 U volgt dus alleen Cato’s voorbeeld, maar de ander is beurtelings Ci-
cero en Cato. Opgeruimd en streng gedraagt hij zich op beide, een abt 
waardige manieren en bewandelt beide wegen zonder te vallen. Wie 
hij met zijn aanwezigheid een plezier doet en wie hij met een bezoek 
vereert, maakt hij diep triest door weg te gaan en gelukkig door te-
rug te komen. Zo wisselt hij op zijn eigen vaardige wijze strengheid en 
vreugde af, zodat afgunst niets tegen hem in kan brengen of liefde iets 
hoeft te bedekken.
 Trekt u ook eens een vrolijk gezicht of maak een onschuldige grap, 
dan laat uw goedheid niets meer te wensen over! Dat bent u God ver-
plicht en dat bent u aan mij verplicht. Voldoe aan beiden! Zowel de 
keizer als God wil zijn deel, dus laat beiden het krijgen! 

 God heeft Walter één zielsverwant gegeven (V 497, 499), de niet bij name 
genoemde Boudewijn van Liesborn.29 De dichter benadrukt nogmaals dat an-
dere abten niet deugen (V 500).30 De abt van Egmond, wiens naam nu wel 
wordt genoemd (V 501), wordt in deze passage veelvuldig aangesproken door 
de dichter,31 die nadrukkelijk op de voorgrond treedt en zijn stem vaak laat 
klinken.32 In V 501 richt hij zich persoonlijk tot zijn ‘zeer geliefde vader’ Wal-
ter, die enerzijds met respect en affectie wordt aangesproken, maar zich an-
derzijds moet laten welgevallen dat de dichter hem op een tekortkoming wijst 
en de les leest. Walter verricht weliswaar goed werk en leidt een deugdzaam 
leven (V 503-504), maar toch kan hij op één punt zijn leven nog beteren, en 
wel door minder streng op te treden en te kijken (V 505-507, 509, 520), geen 
donderpreken af te steken tegen de dichter, hem eens toe te lachen en geestige 
opmerkingen te maken (V 505-509, 520). 
 De dichter houdt hem het voorbeeld voor van Boudewijn van Liesborn, die 
wel het vermogen heeft om, zonder over de schreef te gaan (V 514), streng en 
minzaam optreden af te wisselen (‘vicibus certis’, V 512; ‘utraque’, V 513; ‘am-
bulat alterutram ... viam’, V 514; ‘intercalat’, V 517). Beide houdingen zijn im-
mers een abt waardig, aldus de dichter (V 513). Daardoor is het goed toeven in 
Boudewijns gezelschap en ziet men hem liever komen dan gaan (V 515-516),33 
dit in tegenstelling tot de wolfsmonnik Isegrim.34 
 Bij wijze van exemplum verwijst de dichter naar twee Romeinen, Cato en 
Cicero, waarbij Cato voor streng staat en Cicero voor innemend, vriendelijk.35 
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Met zijn overmatige strengheid volgt Walter alleen Cato na (V 506, 511), ter-
wijl Boudewijn afwisselend het voorbeeld van Cato én van Cicero navolgt (‘ille / 
fit vicibus certis Tullius atque Cato’, V 511-512); luchtig en streng (‘remissus 
et asper’, V 513) weet hij barse woorden (‘aspera’, V 517) af te wisselen met 
vrolijke (‘letis’, V 517) dankzij de hem eigen gevatheid (‘priuato astu’, V 517). 
Als Walter ook kan lachen en grappen maken, laat zijn probitas niets meer te 
wensen over (V 519-520). In de Regel van Benedictus wordt in vergelijkbare 
bewoordingen aangeduid hoe een abt zich dient te gedragen: ‘(...) dat hij naar 
tijd en omstandigheden afwisselend met dreigementen en met vriendelijkheid 
te werk moet gaan.’36 Ook hier gaat het om een evenwicht tussen strengheid en 
vriendelijkheid. 
 Voigt verwijst in dit verband naar een spreuk uit de Disticha Catonis, een 
van de eerste teksten die leerlingen van een kloosterschool onder ogen kregen: 
‘Clemens et constans, ut res expostulat, esto: / Temporibus mores sapiens sine 
crimine mutat’.37 Die spreuk zou de aanleiding voor de Cato-Cicero vergelij-
king geweest kunnen zijn; in V 463 is Walter namelijk aangeduid als ‘sapiens 
abbas’, terwijl ‘sine crimine’ herinnert aan ‘sine labe’ (V 514, 520).38 Olson ver-
wijst in zijn studie Literature as Recreation in the Later Middle Ages naar deze 
spreuk in het kader van de ethische verantwoording van recreatio, ontspanning, 
in een monastieke omgeving.39

 De dichter spreekt Walter aan op zijn buitensporige ernst en afkeer van 
uitbundigheid en lachen, eigenschappen die overeenstemmen met die welke de 
Regel van Benedictus aan abten voorschrijft.40 De Regel benadrukt dat men niet 
overmatig mag lachen, maar laat wel ruimte voor een vriendelijke glimlach.41 
Middeleeuwse opvattingen over lachen, in kerkelijke kringen althans, liepen 
uiteen van rigoureuze afwijzing op religieuze gronden tot acceptatie, zij het 
met mate, een opvatting die teruggaat op antieke retorische teksten, maar die 
ook bij christelijke auteurs kan worden aangetroffen.42 Deze laatste houding 
ziet de dichter bij Boudewijn van Liesborn, terwijl Walter van Egmond het 
strenge kamp lijkt te vertegenwoordigen.43 Naast de Regel kan de dichter zich 
ook beroepen op de Bijbel; de daad van het geven en het tonen van een blijmoe-
dig gezicht (V 509-510, 520-522) worden namelijk ook in de Schrift verbon-
den: ‘Breng elke gave met een blij gezicht’44 en ‘God heeft lief wie blijmoedig 
geeft.’45 
 Dan blijft de vraag welke geschenken Walter de dichter gegeven heeft (V 510), 
en wat hij daarvoor terug zou krijgen, indachtig ‘Da dabitur’. 
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 Lof van Walter en Boudewijn (523-536)

Hec duo uirtutum deus exemplaria mundo
 reddidit, ut reuocent, quas pepulere pii;
scilicet hinc iactas supere ad penetralia pacis 525
 pluribus erumpnis his uetuere premi.
Hi duo uirtutes pecasse uidentur in ipsas,
 quas a pace dei rursus ad arma trahunt,
quas grauiora adeo toleratis bella fatigant,
 secula quam priscis seuius ista furunt.  530
Sed quibus huc redeunt uiuis, auctoribus hisdem
 de medio comites astra sequentur item.
His coram trepidanto alii profugique latento
 post archam, pudeat nominis atque loci,
nec modo se ignaris sese iuranto uocatos  535
 abbates, sed nec sponte fuisse sua.

Deze twee modellen van deugdzaamheid heeft God aan de wereld ge-
geven opdat zij de deugden, die de vromen met zich mee in balling-
schap hadden genomen, terug zouden roepen. De heiligen hebben de 
deugden namelijk hiervandaan meegenomen naar het heiligdom van 
de hemelse vrede en ze verboden hier onder nog meer ellende gebukt 
te gaan. Deze twee mannen lijken tegen de deugden zelf gezondigd te 
hebben door ze opnieuw, weg van de vrede van God, onder de wapens 
te roepen en ze in nog zwaardere gevechten dan ze tot dan toe hadden 
meegemaakt te laten zwoegen, want deze tijden zijn veel woeliger dan 
die van weleer. Maar tijdens het leven van deze twee mannen keerden 
de deugden hier terug en door hun toedoen zullen ze hen als metgezel-
len opnieuw uit ons midden naar de hemel volgen.
 De anderen moeten voor hen beven en zich als weglopers in hun 
kloostercel verschuilen. Ze moeten zich schamen voor hun naam en 
positie en ze moeten niet alleen zweren dat ze zonder het zelf te weten 
abt worden genoemd, maar ook dat ze dat niet uit vrije wil zijn gewor-
den.

 Na Walter de les te hebben gelezen en hem Boudewijn als voorbeeld te 
hebben voorgehouden, wendt de dichter zich tot zijn publiek om nogmaals de 
beide abten lof toe te zwaaien door hen voor te stellen als door God gegeven 
toonbeelden van deugden (V 523-524). ‘Hec duo examplaria’ (V 523) echoot 
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‘duos’ (V 472) en ‘hi duo’ (V 527); ‘virtutum’ (V 523) wijst terug naar ‘virtuti-
bus’ (V 503) en ‘virtutes’ (V 527). 
 Besprak de dichter in de voorafgaande verzen hun gedrag op aarde, in 
V 523-532 tilt hij hun optreden op een hoger plan en verbindt dat nadrukkelijk 
met God (V 523, 528) en de hemel (V 525, 532; zie ook V 498). Beide abten 
worden voorgesteld als krijgers die op aarde (‘mundo’, V 523) een spirituele 
strijd (‘arma, bella’; V 528-529) leveren, versterkt met de deugden die zij vanuit 
de hemelse vrede (‘supere ... pacis’, V 525; ‘pace dei’, V 528) onder de wapens 
hebben geroepen,46 nu het op aarde slecht gaat. Het thema van de Zeitklage, 
dat hier in V 528-530 kort wordt aangeroerd, wordt in de laatste episode van 
de Ysengrimus, in de profetie van de zeug Salaura, in apocalyptische termen 
uitgewerkt en in verband gebracht met de hebzucht van de paus, een van de 
wolfsmonniken. 
 Mann wijst op een mogelijke parallel tussen dit tweetal en de profeten 
Henoch en Elia, volgens middeleeuwse eschatologische voorstellingen de twee 
getuigen uit de Openbaring van Johannes.47 Zij staan voor de krachten van 
het goede in de strijd tegen de Antichrist en vertegenwoordigen de goddelijke 
waarheid, anders dan de wolven in schaapskleren die valse profeten zijn, zoals 
de wolfsmonniken in de Ysengrimus.48 Als de dichter deze parallel werkelijk zo 
bedoeld heeft, vormt dat een reden te meer om de laudatio positief te duiden.
 Na het uitspreken van de verwachting dat de beide abten naar de hemel zul-
len gaan, gevolgd door de deugden (V 531-532), worden Walter en Boudewijn 
nogmaals afgezet tegenover andere abten (‘alii ... his’, V 533).49 De abten van 
Egmond en Liesborn horen dus niet bij de slechte abten die zich moeten scha-
men voor hun naam (‘pudeat nominis’, V 534)50 en positie (‘loci’, V 534). De 
waardigheid van de naam van abt wordt in een van de eerste hoofdstukken van 
de Regel van Benedictus besproken: ‘Abbas, que praeesse dignus est monaste-
rio, semper meminere debet quod dicitur en nomen maioris factis implere’.51 
 Het is verleidelijk om V 534-536 te lezen als een verwijzing naar Walters 
voorganger als abt van Egmond, Asselijn, die in 1121 tot abt werd gewijd. 

Na het overlijden van graaf Floris II (2 maart 1121) wist zijn weduwe 
gravin Petronella – hiertoe aangezet door enkele van haar familiares – 
gedaan te krijgen dat haar kapelaan Asselijn, die ze eerst in de kloos-
tergemeenschap had laten opnemen, tot abt werd aangesteld. Naar het 
– zeer scherp geformuleerde – getuigenis van de bronnen was Asselijn 
een eenvoudige van geest, een homo simplicis naturae, die niet het flauw-
ste benul had van wat het kloosterleven inhield. Hij was in feite slechts 
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in naam abt en dit had ernstige gevolgen zowel voor de geestelijke als 
voor de materiële toestand van de abdij. Vooral op materieel vlak was 
de toestand tijdens zijn abbatiaat ronduit rampzalig. Het beheer over 
de kloostergoederen en -financiën was immers toevertrouwd aan drie 
leken, die – zoals de bronnen het omschrijven – eerder wolven dan her-
ders waren. Ze waren er in de eerste plaats op uit zichzelf te verrijken 
en maakten dan ook van hun positie misbruik om roofbouw te plegen 
op het abdijbezit.52 

 De Annales Egmundenses zeggen letterlijk over Asselijn dat hij nomine tan-
tum abbas est constitus.53

 Dit soort abten moet volgens de dichter voor Walter en Boudewijn sidde-
ren, naar hun cel (of de strafcel van het klooster) vluchten,54 zich daar verstop-
pen en zweren dat ze onwetend en onwillig tot abt zijn benoemd.

 
Een heilwens (537-540)

Viuite queso diu, preclari uiuite patres!
 Viuite subsidio pluribus atque michi!
Ut sit sufficiens onerato sarcina collo,
 addite me, in tanto fasce grauabo parum!  540

Leef lang, bid ik, leef lang, voortreffelijke vaders! Leef om mij en vele 
anderen steun te bieden! Geef, opdat jullie genoeg bagage hebben, ook 
mij een plaats op jullie zwaarbeladen nek. In zo’n grote bundel weeg ik 
maar weinig!

 Ook in deze verzen laat de dichter zich weer nadrukkelijk horen (‘queso’, 
V 537; ‘michi’, V 538; ‘me, gravabo’, V 540). Anders dan in V 499-520, waar hij 
alleen Walter aanspreekt, richt hij zich in V 537-540 tot Walter en Boudewijn 
(‘vivite’, V 537-538; ‘addite’, V 540). Dat hij hen een lang leven toewenst be-
hoeft geen toelichting, maar dat geldt niet voor het verzoek om hem (en ande-
ren) te steunen en op te nemen in de zware last die zij dragen, want in zo’n grote 
bundel voegt hij maar weinig gewicht toe; dan zijn zij zwaar genoeg belast. 
 Wat wordt bedoeld met de last (‘sarcina’, V 539; ‘fasce’, V 540) die de beide 
abten dragen? In c. 64.7 van de Regel van Benedictus verwijst ‘onus’ naar de 
verantwoordelijkheden van de abt,55 maar dan zijn we nog niet veel verder. 
Mann ziet in deze verzen een verzoek om een beloning, patronage of eniger-
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lei vorm van steun.56 Vervolgens presenteert ze een aantal veronderstellingen 
omtrent de identiteit van de auteur, gekoppeld aan een verhuizing van Gent 
naar Egmond.57 Als de dichter echter Gent wilde verruilen voor Egmond, zoals 
bijvoorbeeld Gerard van Duras, van 1145 tot 1155 abt van Sint-Truiden, zich 
in 1155 terugtrok in Sint-Pieters,58 waarom vroeg hij dan ook Boudewijn van 
Liesborn om hem toe te voegen aan zijn last? Gesteld dat het ‘addite me’ gaat 
om een verzoek aan beide abten om zich de zaak van de dichter aan te trekken, 
om hem toe te voegen aan de zaken en personen waar zij zorg voor dragen, 
wat zouden zij dan vanuit Egmond en Liesborn voor een Gentse kloosterling 
kunnen doen? Of vraagt hij hen eenvoudigweg om hem in hun gebeden op te 
nemen en verwacht hij heil van de kracht van hun gebed, omdat zij toonbeelden 
van deugden zijn en geliefd bij God?59

 
 Discussie

 Van Mierlo las de lofrede op Walter van Egmond als bittere satire en sar-
casme.60 Van Acker, auteur van twee artikelen over de Ysengrimus en een editie 
van de Ysengrimus abbreviatus, stelt Anselm van Doornik en Walter op een 
lijn maar signaleert ook, nogal tegenstrijdig, dat het beeld in de lofrede op 
Walter kenmerken vertoont van de ideale abt zoals beschreven in de Regel van 
Benedictus. ‘De tekst heeft niet onmiddellijk een komische uitwerking, en de 
parodie wordt enkel duidelijk door het sarcasme van de verzen die de lofrede 
besluiten.’61 Van Geertsom sprak, zonder argumenten, van een invectieve, een 
aanval en een afstraffing.62 Wehrli zag de Ysengrimus als ‘rabiaten antigeistli-
chen Invektive. Aber es ist nun kaum zu erkennen, im Namen welcher Alter-
native dieser Angriff eigentlich erfolgt. Die beinahe einzige Stelle, die man 
früher mit Voigt als ein persönliches, warmes positives Bekenntnis auffassen 
konnte – das hohe Lob zweier mit Namen genannter Äbte der Zeit – hat sich 
neuerdings ebenfalls als blutiger Hohn herausgestellt’, waarbij hij naar Van 
Mierlo verwijst.63 Ute Schwab sprak van eine Hohnrede.64 Jan Ziolkowski, pro-
fessor middeleeuws-Latijn en vergelijkende literatuurwetenschap in Harvard, 
noemde Walter van Egmond in één adem met Anselm van Doornik en paus 
Eugenius III.65

 Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn dat ik V 455-540 niet lees als sa-
tire, maar als een oprechte laudatio van abt Walter van Egmond. Een lezing 
van ‘lucifer’ als Satan valt niet te rijmen met de wijze waarop de dichter Walter 
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aanspreekt in V 501 (‘pater carissime’) en, samen met Boudewijn, als ‘preclari 
patres’ (V 537), en valt niet te rijmen met de deugdencatalogus van V 487-494. 
Daarentegen sluit de lezing ‘lichtbrenger’ uitstekend aan bij de rol die Wal-
ter (samen met Boudewijn) door de dichter krijgt toegemeten als voorganger 
in de strijd tegen de ondeugden die de wereld en tijd waarin zij leven, teiste-
ren. Daarnaast illustreert ‘lucifer’ de opbloei van de abdij van Egmond onder 
Walters voortvarende leiding, zoals beschreven in V 459-462 en in de Annales 
Egundenses.66 Overtuigender dan een lezing als ‘Satan’ vind ik daarom de in-
terpretatie van Mann, die ‘lucifer’ (en het Bijbelcitaat ‘da dabiturque’) opvat als 
speelse onbeschaamdheid, als een spel met verschillende connotaties.67

 In de literatuur over V 455-540 wordt vaak voorbijgegaan aan het onder-
scheid dat de dichter maakt tussen Walter en de andere abten, die – als wolfs-
monniken – roven, terwijl Walter het tegenovergestelde doet en juist geeft, een 
handelwijze waarmee hij de abdij van Egmond tot bloei bracht. Merkwaardig 
genoeg wordt Walters vrijgevigheid meer dan eens negatief beoordeeld, o.a. 
door Van Mierlo, die over Walter schreef: ‘Die lof komt feitelijk hier op neer: 
hij weet uit te geven en te verkwisten, om nog meer in te halen, te rooven en te 
verdrukken’.68 Dat de abt van Egmond rooft, is m.i. volkomen in strijd met de 
strekking van V 455-484. 
 Zijn ernstigste tekortkoming is dat hij te weinig lacht, aldus de dichter, die 
juist uitvoerig spreekt over Walters deugden (V 485, 503; de deugdencatalogus 
in V 487-494) en over zijn goede daden (‘recta’, V 465-466), waarmee de abt 
van Egmond zich onderscheidt van andere abten. Daarom voorziet hij voor 
Walter en Boudewijn een plaats in de hemel (V 498, 532), terwijl hij Anselm 
van Doornik en de abt van Sint-Pieters associeert met de duivel, de hel en ver-
rottenis. Niet voor niets worden deze wolfsmonniken in hun gedrag met dieren 
vergeleken. V 455-540 neemt zo een belangrijke plaats in in de compositie van 
de Ysengrimus – in deze verzen wordt het goede voorbeeld gegeven.69

 Nog een argument om Walters laudatio als oprechte lof op te vatten is het 
volgende. De overduidelijk ironische lofrede op de paus en op bisschop Anselm 
van Doornik, de meerdere van de paus in de kunst van het graaien, wordt door 
Reynaert uitgesproken, door een dier dus, en wel door de grootste leugenaar 
die er in de Ysengrimus rondloopt. Alleen dat gegeven wijst er al op dat we 
de lof van beide prelaten met een korreltje zout moeten nemen. Daarentegen 
wordt Walter van Egmonds lof bezongen door de dichter zelf, in de enige pas-
sage waarin hij nadrukkelijk op de voorgrond treedt en het woord neemt, niet 
als verteller van het verhaal van de wolf en de vos, maar om een tijdgenoot 



~ 31 ~

Tiecelijn 29     

aan te spreken.70 De dichter spreekt tot Walter van mens tot mens – het zijn 
niet de woorden van de dieren, die in de rest van het epos de spreekbuis zijn 
van alle parodie en satire – en looft hem om kwaliteiten die hem dichter bij 
God brengen. Reynaert daarentegen stelt Anselm van Doornik en de paus aan 
zijn tanden ten voorbeeld, omdat de roofzucht van de beide heren die van een 
roofdier nog overtreft, met andere woorden: hier zijn beestachtige eigenschap-
pen in het geding, waarmee een mens zich van God afkeert. Dit gedachtegoed 
raakt aan de essentie van het optreden van dieren in het dierenepos: door zich 
aan dierlijke begeerten over te leveren verlaagt de mens zich tot het niveau van 
een dier, terwijl hij dankzij de rede, die dieren missen, tot God kan opstijgen.
 Ik kom nu terug op de woorden van Verbaal die ik in de inleiding van deze 
bijdrage heb aangehaald: ‘Beide stellingen hebben hun aanhangers, die zich op 
ernstige argumenten kunnen baseren. Geen enkel doorslaggevend argument 
kan echter worden ingebracht tégen een van beide stellingen.’71 Ik meen dat de 
in deze bijdrage gepresenteerde lezing van V 455-540 en de vergelijking met 
V 103-130 en V 869-889 laten zien dat Walters laudatio oprecht is. 
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Noten

 1 Dit artikel is een grondige bewerking van hoofdstuk 2 van mijn masterscriptie Latijnse 
taal en cultuur (Mark Nieuwenhuis, Het klooster op z’n kop. De ‘Ysengrimus’ en het zottenfeest, 
Lelystad, 2008). 

2 Zie Mann 1987, p. 156-181.

3 Verbaal 2004, p. 84. Jill Mann heeft in haar voortreffelijke editie van 1987 uitvoerig en 
m.i. overtuigend betoogd dat V 455-540 als een lofrede dient te worden gelezen, maar deze 
visie wordt niet alom gedeeld; cf Mann 1987, p. 145-154.

4 Cf. Mann 1987, p. 10-20, 107-145.

5 Het gaat in V 455-540 nadrukkelijk over abten; Walter wordt aangesproken als abt en 
op zijn gedrag als abt (‘abbas’: V 455-456, 459, 463, 467, 506, 513, 536; ‘pater’: V 473, 501, 
505, 537).

6 Na zijn mislukte poging om de haan Sprotien te bemachtigen komt de vos, niet onverwachts, 
Isegrim tegen. Reynaert overreedt de wolf om in een klooster in te treden, waar de broeders er 
goed van eten, aldus de vos. Verleid door het vooruitzicht van veel voedsel gaat Isegrim op weg 
naar de Sint-Pietersabdij, waar hij wordt binnengelaten en opgenomen in de gemeenschap.

7 Mann 1987, p. 150-151; Declercq 1993, p. 165-166.

8 De Latijnse tekstpassages zijn overgenomen uit Mann 1987, de Nederlandse vertaling uit 
Nieuwenhuis 1997.

9 Gompf 1993, p. 51. Gompf, die bijtende satire ziet in V 455-540, wijst erop dat kort voor 
het begin van de passage over Walter van Egmond ‘Lucifer’ ondubbelzinnig in de betekenis 
van Satan gebruikt wordt. In V 441-442 zegt Isegrim tegen Reynaert, die zich voordoet als 
monnik: ‘Broeder, ik vraag de nederigste taak, want je weet wel waarom die booswicht van 
een Lucifer in de diepste diepte wordt vastgehouden.’ Daarna zegt hij, onder verwijzing naar 
Lucifer, het toonbeeld van hoogmoed, dat hij wel koksmaat of schaapherder wil zijn (V 444). 
Deze schijnheilige nederigheid wordt hem – uiteraard – door zijn vraatzucht ingegeven. 
Gompf leest ‘Lucifer’ in V 442 en in V 456 als Satan. 
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10 ‘Welkom, Morgenster, die in de ochtend opkomt.’ Qui mane oriris maakt duidelijk dat 
hier de Morgenster bedoeld wordt en dat Lucifer niet letterlijk vertaald moet worden met 
lichtbrenger. Cf. Mann 1987, p. 152 (‘Vitas patrum’, V 17.4). 

11 ‘In quibus ... unus’, V 456; ‘unus sed nullus eorum’, V 457-458; ‘istum ... alios abbates’, 
V 467; ‘aliis ... huic’, V 468; ‘alia stirpe’, V 470; ‘hic ... patres’, V 473-474; ‘hic’, V 476; ‘hoc 
... his’, V 477; ‘hi ... iste’, V 479; ‘parci ... is largus’, V 480; ‘hi ... hic’, V 481; ‘hi ... iste’, V 482; 
‘his ... aliis’, V 533.

12 ‘Malos-recta’, V 465-466; ‘tedet-libet’, V 465-466; ‘rapere-retinere’, ‘fas-nefas’, V 468; 
‘paupera-opulenta’, ‘retentis-diffusis’, V 473-474; ‘egenus-habens’, ‘perdet-plus habiturus’, 
V 478; ‘deficiunt-satis’, V 479; ‘parci-largus’, V 480; ‘perdunt-adunat’, ‘clausas-excludit’, 
V 481; ‘tentis-datis’, ‘inopes-affluit’, V 482; ‘pellit-recurrunt’, ‘redeunt’, V 483-484.

13 Lucas 6:38. Bijbelpassages in de tekst van dit artikel worden geciteerd volgens de Nieu-
we Bijbelvertaling.

14 Cf. Mann 1987, p. 147-151; Declercq 1993. Zie Mann 1987, p. 149, voor een passage 
over Walter uit de Annales Egmundenses onder het jaar 1130. In V 471 wordt Walters indu-
stria geroemd. Deze bedrijvigheid komt overeen met zijn optreden zoals dat in de Egmondse 
Annalen wordt genoemd (Annalen van Egmond, p. 174, r. 6); daar is sprake van ‘studium’ 
(‘ijver, inzet’). Anders dan in de Ysengrimus verwijst ‘studium’ in de Egmondse annalen naar 
Walters bouwactiviteiten. 

15 V 478: cf. Matteüs 13:12, 25:29; Marcus 4:25; Lucas 8:18; V 480: cf. Spreuken 11:24 
(‘Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm.’); cf. Voigt ad loc.. Voor een 
negatieve duiding, zie (o.a.) Willems 1895, p. 109; Van Mierlo 1943, p. 33; Van Acker 1966, 
p. 345-346; Gompf 1993, p. 51 (Gompf noemt Walter onder verwijzing naar het Bijbelcitaat 
‘da dabiturque’ een geraffineerde speculant).

16 Mann 1987, p. 152-153.

17 Zie noot 4.

18 Cf. Matteüs 4:19, Marcus 1:17 en Lucas 5:10. 

19 Cf. V 486.

20 Volgens L. Willems moeten de van ironie doordrenkte verzen over Walter in dezelfde 
geest gelezen worden als de kritiek op bisschop Anselm van Doornik, die ook alleen geïnte-
resseerd was in materiële goederen (Willems 1895, p. 109). Omdat, aldus Van Mierlo, de elf 
abten op bezoek komen ter gelegenheid van de intrede van Isegrim, een ‘lupus rapax’ (roof-
zuchtige wolf) en zinnebeeld van hebzucht en vraatzucht, wil de dichter ook hen voorstellen 
als ‘lupi rapaces’ (Van Mierlo 1943, p. 33). Van Mierlo maakt dus geen onderscheid, wat de 
dichter wel maakt, tussen Walter en de andere abten. Ook Ziolkowski scheert Walter, Boude-
wijn, Anselm en paus Eugenius III over één kam (Ziolkowski 1993, p. 216).

21 Volgens Voigt heeft V 869 betrekking op alle lachende monniken (V 867-868), in de 
vertaling van Mann verwijst dit vers alleen naar de abt, die het bescheurt van het lachen. Ik 
volg de interpretatie van Mann. Zie Voigt 1884, p. 310, en Mann 1987, p. 465. 
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22 Varkenseieren peperen: wellicht gaat het hier om gevulde eieren; cf. Andrew Jotischky, 
A Hermit’s cookbook. Monks, Food and Fasting in the Middle Ages, Londen en New York, 2011, 
p. 148, over de klacht van Bernardus van Clairvaux in zijn Apologia ad Guillelmum over al-
lerlei eiergerechten. 

23 ‘Fauces’ heeft elders in de tekst uitsluitend betrekking op de bek van de wolf (‘in fauces 
progrediere meas’, I 24; ‘quod uacuas fauces impleat, illud amo’, II 270; ‘inque meis … fau-
cibus’, II 472; ‘cupidas ad fauces’, II 547; ‘fauces nimis hactenus amplas’, IV 625; ‘faucibus 
hausi’, V 383; ‘clamose faucis’, V 428; ‘tota uoragine fauces’, VI 87). 

24 In navolging van deze abt gaat Isegrim zich later in de wijnkelder van Sint-Pieters te 
buiten aan de wijn (V 905-912). Na zijn drinkgelag verwijt Isegrim de abt tegenover de broe-
ders, die ook wel een slok lusten, dat hij meer drinkt dan hen (‘multa bibunt fratres plus tribus 
ipse pater’, V 940). Even later noemt Isegrim de abt van Sint-Pieters ‘onze vraatzuchtige en 
dranklustige abt’ (‘abbas noster edax bibulusque’, V 949).

25 ‘Elke abt zorgt goed voor zichzelf. Hoe heiliger hij is, hoe dikker hij kan worden’ (II 
245-246); ‘Als degene die meer verslindt heiliger kan zijn, zal ik de abt en de monniken al-
lemaal tegelijk in deugdzaamheid voorgaan!’ (V 953-954). 

26 Cf. Sirach 19:3 en Annalen van Egmond, p. 193, r. 17.

27 Het omkeren van de rollen, een belangrijk motief in de Ysengrimus en verbonden met 
het thema van de omgekeerde wereld, komt ook voor als de bedrogen bedrieger (‘luditur il-
lusor’, I 69), de gevangen vanger (‘captus captor’, I 889; de winnende verliezer (‘cessit victoria 
victis’, IV 761) en de geroofde rover (‘raptor eras, nunc raptum’, VI 539-540).

28 ‘Weggeven doe ik niet, bescheidenheid veracht ik en eerlijkheid vervloek ik.’

29 Cf. Mann 1987, p. 145-146, over deze abt van Liesborn, een benedictijnerabdij in West-
falen.

30 Cf. V 457-458, 467-470.

31 ‘Tibi ... admitte’, V 499; ‘pace tua, Galtere, pater carissime’, V 501; ‘te’, V 502; ‘tuis’, 
V 503; ‘facias’, V 504; ‘pater, tu’, V 505; ‘te ... probas’, V 506; ‘riges ... horres’, V 507; ‘rides ... 
refers’, V 508; ‘tenes’, V 511; ‘tu ... tue’, V 519; ‘exhilara ... dic’, V 520; ‘debes ... debes ... solve’, 
V 521.

32 ‘Verro’, V 500; ‘tester’, V 501; ‘michi ... michi’, V 508; ‘rear ... michi’, V 510; ‘michi’, 
V 521.

33 Volgens Gompf zou Boudewijn van Liesborn wellicht juist het tegendeel zijn geweest 
van een minzame, vriendelijke abt. Bovendien, aldus Gompf, draagt hij dezelfde naam als de 
vader van de domme ezel Carcofas (VI 369) (Gompf 1993, p. 51-52). Over Boudewijn heet 
het bij Van Mierlo ‘dat onze abt een aangename tafelschuimer is’ (Van Mierlo 1943, p. 34). 
Voor de kwalificatie ‘tafelschuimer’ zie ik geen basis in de tekst. 

34 Zie Isegrim landmeter (II 315) en De bedevaart (IV 191-192).

35 Cf. Voigt 1884, p. 287.
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36 (...) ‘miscens temporibus tempora, terroribus blandimenta’; c. 2.24, geciteerd naar: Sint 
Benedictus’ Regel voor monniken, Latijn-Nederlands, vertaald en ingeleid door F. Vromen 
OSB, Slangenburg, 1997. 

37 ‘Wees mild en volhardend, al naar gelang de situatie dat vereist; afhankelijk van de 
omstandigheden verandert een wijs man zonder blaam zijn gedrag’ (I 7). Zie Disticha Cato-
nis, recensuit et apparatus critico instruxit Marcus Boas, Amsterdam, 1952, voor de Latijnse 
tekst. Een vergelijkbare boodschap is vervat in ‘Interpone tuis interdum gaudia curis, / Ut 
possis animo quemvis sufferre laborem’ (‘Las af en toe vreugde in tussen beslommeringen, 
dan kun je welgemoed elke inspanning volhouden’ (III 6).

38 De Cato van de Disticha Catonis (Cato maior) is niet dezelfde als de Cato uit de vergelij-
king met Cicero (Cato minor). 

39 Glending Olson, Literature as Recreation in the Later Middle Ages, Ithaca en Londen, 
1982, p. 94.

40 Regel, 2. Walter treedt, aldus de dichter, bovenmatig (‘nimis’, V 505; ‘immodica’, V 506) 
streng op, terwijl de Regel van Benedictus juist sterk de nadruk legt op mate. 

41 ‘Stijlloze grappen echter en ieder gepraat dat enkel dient om de lachlust op te wekken 
wijzen wij voor altijd en overal van de hand en wij staan niet toe, dat een leerling zijn mond 
opent voor dergelijke praat’ (6.8); ‘Niet praten om te praten of om de lachlust op te wekken’ 
(4.53); ‘Er niet van houden om voortdurend of luidruchtig te lachen’ (4.54); ‘De tiende trap 
van nederigheid bestaat hierin, dat de monnik niet gemakkelijk klaar staat om te lachen, om-
dat er geschreven staat: “De dwaas schatert het uit als hij lacht.”’ (7.59; Bijbelcitaat: Sir 21:23).

42 Cf. Joachim Suchomski, Delectatio und Utilitas. Ein Beitrag zum Verständnis mittelalter-
licher komischer Literatur, Bern/München, 1975, p. 9-44, en Irven M. Resnick, ‘Risus monas-
ticus’. Laughter and medieval monastic culture, in: Revue bénédictine, 97 (1987), p. 90-100 
(p. 96-97). 

43 Ganser koppelt Walters strengheid aan zijn hebzucht; de abt van Egmond gaat zo in 
op zakelijke beslommeringen dat hij aan niets anders levensvreugde kan ontlenen (Walther 
Günther Ganser, ‘Überlegungen zu Autor und Publikum des ‘Ysengrimus’’, in: Amsterdamer 
Beiträge zur Älteren Germanistik, 25 (1986), p. 29-43 (p. 38)). Hebzucht en het uitzuigen van 
het land verbindt hij ook met Boudewijn, m.i. een veel te negatieve benadering die niet strookt 
met de waardering van de dichter voor de beide abten. 

44 Sirach 35:11.

45 2 Korintiërs 9:7; cf. Regel 5.16.

46 Cf. Katherine Allen Smith, War and the making of medieval monastic culture, Wood-
bridge, 2011, p. 71-111.

47 Cf. Openbaring 11:3.

48 Mann 1987, p. 186. Cf. Matteüs 7:15.

49 Cf. V 455-482.
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50 Cf. V 457, waar wordt gezegd dat Walter weliswaar in naam (nomine) tot het gezelschap 
abten behoort, maar niet in levenswandel en liefdadigheid.

51 ‘Een abt die waardig is aan het hoofd te staan van een klooster, moet altijd bedenken, 
hoe men hem noemt, en de naam die hij als overste draagt, met daden waar maken’ (Regel van 
Benedictus, c. 2.1). 

52 Declercq 1993, p. 164. Zie ook Mann 1987, p. 148-149.

53 ‘Slechts in naam tot abt is benoemd’ (Annalen van Egmond, p. 164, regel 5-6).

54 Volgens Voigt (1884, p. 416) wordt met archa in V 534 de cel voor gestraften in een 
klooster bedoeld. Mann (1987, p. 446-447) spreekt over kloostercel, klooster en/of klooster-
leven. In V 917 staat ‘archa’ waarschijnlijk voor gevangenis (Mann, 1987, p. 467).

55 ‘Degene die tot abt is aangesteld moet altijd bedenken, welke last hij op zich genomen 
heeft’, c. 64.7.

56 Mann 1987, p. 145-146.

57 Mann 1987, p. 174-181. Op p. 186 geeft Mann een mogelijke verklaring voor het samen 
optreden van Walter en Boudewijn, en wel als een vleiende parallel met Henoch en Elia (vgl. 
V 523-532).

58 Cf. Declercq 1993, p. 176.

59 Als er in beide abdijen ook voor hem gebeden zou worden, zou hij de taken van de abten 
aldaar niet veel zwaarder maken, aldus de dichter. Deze interpretatie biedt ook een verklaring 
voor de opmerking ‘subsidio pluribus atque michi’: ‘pluribus’ verwijst dan naar alle anderen 
voor wie al gebeden wordt in Egmond en Liesborn; daar kan de dichter nog wel bij. Dan blijft 
de vraag op grond waarvan hij van beide abten mag verwachten dat hij een plaats krijgt in hun 
gebeden. Dankzij een schenking? Dient het nadrukkelijk noemen van ‘Da dabiturque’ ook 
om Walter eraan te herinneren dat de dichter een beloning behoort te krijgen voor wat hij 
hem schonk? Dit is echter niet meer dan speculatie.

60 Van Mierlo 1943, p. 32-34.

61 Van Acker 1960, p. 345, 352.

62 A. van Geertsom, ‘Bruno, de Auteur van de Ysengrimus’, in: Verslagen en Mededelingen 
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde n.s. (1962), p. 5-73 (p. 7, 57).

63 Max Wehrli, ‘Vom Sinn des mittelalterlichen Tierepos’, in: Mittellateinische Dichtung. 
Ausgewählte Beiträge zu ihrer Erforschung, herausgegeben von Karl Langosch, Darmstadt, 
1969, p. 467-479 (p. 475).

64 Ute Schwab, ‘Gastmetaphorik und Hornarithmetik im Ysengrimus’, in: Studi medievali, 
3e serie 10.2 (1969), p. 215-251 (p. 217, n. 7).

65 Ziolkowski 1993, p. 216.

66 Annalen van Egmond, p. 174, 230.
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67 Mann 1987, p. 153.

68 Van Mierlo 1943, p. 33. Ook Gompf en Ganser duiden Walters inzet om de welvaart 
van de Egmondse abdij te bevorderen negatief; cf. Gompf 1993, p. 51, en Ganser 1986, p. 38 
(zie noot 43).

69 Cf. Mann 1987, p. 153-154.

70 Cf. Mann 1987, p. 146. 

71 Verbaal 2004, p. 84. Overigens zegt Verbaal aan het eind van zijn artikel over de dich-
ter: ‘Zijn lange lofrede op Walter, abt van Egmond, heeft hopelijk voor hem vrucht gedra-
gen’. Klaarblijkelijk behoort Verbaal dus ook tot degenen die Walters laudatio als oprecht 
beschouwen en niet als satire.
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SPRAKEN DE RAVEN HEBREEUWS?

REVITAL REFAEL-VIVANTE

VERTALING HANS RIJNS*

 Voorwoord bij de vertaling

 Ik leerde dr. Revital Refael-Vivante kennen tijdens het eenentwintigste collo-
quium van de Société Internationale Renardienne (SIR) in Zürich in 2015. Zij gaf 
toen een lezing waarin zij zich afvroeg of de raven Hebreeuws spraken in de Meshal 
Haqadmoni, een verzameling Hebreeuwse verhalen geschreven in Spanje door Isaac 
Ibn Sahula omstreeks 1281. Haar conclusie was dat dit zeker het geval was, maar 
dat was geen verrassing. Veel boeiender waren haar bevindingen over de raaf in de 
middeleeuwse Hebreeuwse literatuur.
 Omdat Tiecelijn in de Reynaert ook een raaf en boodschapper is en daarom te-
recht de naam van dit jaarboek draagt, leek het mij interessant om haar te vragen 
haar lezing te bewerken voor een artikel in deze publicatie, zodat wij de raven met 
elkaar konden vergelijken. Dat vond zij niet zo’n goed idee omdat de bijbehorende 
plaatjes van de powerpointpresentatie er niet bijgeleverd konden worden. Wel had zij 
over dit onderwerp een uitgebreid artikel gepubliceerd dat zij mij zou toesturen. Dat 
artikel heb ik vertaald. 
 Een probleem bij het vertalen waren de versregels uit de Meshal Haqadmoni. De 
poëtische fragmenten zijn door Raphael Loewe uit het Hebreeuws in het Engels ver-
taald. Dat riep soms problemen op bij het vertalen naar het Nederlands. Deze ver-
zen zijn daarom in het Engels weergegeven met een vertaling van onze hand. ‘Onze’ 
hand? Ja, want Yvan de Maesschalck heeft mij bij de vertaling uitstekend geholpen. 
Het spreekt voor zich dat eventuele fouten in de vertaling van de versregels geheel 
voor mijn rekening komen. Met de toevoeging van de versregels in het Engels kan de 
lezer zelf beoordelen of de vertaling klopt. 
 De vertaling stuurde ik naar Refael-Vivante die, zo was de afspraak, mijn verta-
ling ter correctie aan de Nederlandse studente Pieternella Spruytenburg voor zou 
leggen. Zij beheerst zowel het Hebreeuws als het Engels en het Nederlands en heeft 
een aantal verbeteringen voorgesteld die ik zonder meer heb overgenomen.
 In het artikel van Refael-Vivante komen de zondvloed en het droogvallen van de 
aarde uitgebreid aan de orde. Zij stelt dat de kijk op deze gebeurtenissen van Isaac 
Ibn Sahula, de schrijver van de Meshal Haqadmoni, afwijkt van de opvattingen in 
de joodse traditie. In Genesis 8: 6-13 lezen we dat na 40 dagen Noach (Noë voor de 
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Afb. 2 In de zevende Hebreeuwse editie van de Meshal Haqadmoni, gepubliceerd in 1952 in Tel Aviv, 
zijn de houtsneden uit de druk van 1547 (Venetië) gereproduceerd.

Afb. 1 Eerste gedrukte Hebreeuwse editie van de Meshal Haqadmoni, gedrukt door Gershon Soncino, 
Brescia, 1491.

katholieken) het venster van de ark opende en een raaf losliet die bleef rondvliegen 
totdat de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif los om te zien of het water 
op de aarde was gezakt. Maar de duif vond geen rustplaats en keerde terug naar de 
ark. Na zeven dagen liet Noach de duif weer los. ’s Avonds keerde zij met een olijftak 
in haar snavel naar de ark terug. Dat was voor hem het teken dat het water zich aan 
het terugtrekken was. Na weer zeven dagen liet hij de duif wederom los. De duif 
keerde niet meer terug, het bewijs voor Noach dat de aarde drooggevallen was. Hij 
opende het luik van de ark en nam met alle mensen en dieren die dankzij de ark de 
zondvloed hadden overleefd, weer bezit van de aarde. In de Meshal Haqadmoni is het 
de raaf die met de olijftak terugvliegt naar de ark. Ibn Sahula stelt de raaf daarmee 
in een positief daglicht. 
 Hier volgt de vertaling van het artikel van Revital Refael-Vivante.

* Met dank aan Mark Nieuwenhuis en Yvan de Maesschalck.
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 Spraken de raven Hebreeuws?

 De raaf die wij in dit artikel gaan bespreken, is een bijzondere raaf die 
voorkomt in het boek Meshal Haqadmoni, dat door Isaac Ibn Sahula in het 
Hebreeuws en in rijmend proza werd geschreven in Castilië in 1281. Meshal 
Haqadmoni is een fascinerend boek dat prachtig is geïllustreerd en een rijke, 
gevarieerde inhoud heeft met fabels en verhalen over mensen en dieren met 
menselijke eigenschappen, opvattingen, wetenschappelijke debatten, grappige 
tekeningen en moralisaties. Ibn Sahula introduceerde twee literaire vernieu-
wingen in zijn boek: ten eerste hebben de dierlijke personages in de fabels 
Joodse karaktereigenschappen, ten tweede is het boek rijk geïllustreerd. De 
Meshal Haqadmoni is het eerste Hebreeuwse seculiere boek waarin de auteur 
illustraties in de tekst heeft opgenomen. 
 Dit unieke werk was erg populair in de middeleeuwen, zoals blijkt uit de 
brede verspreiding en de vele kopieën. Het boek bestaat uit vijf secties, die 
poorten genoemd worden en telkens een ander onderwerp behandelen: wijs-
heid, berouw, goede raad, nederigheid en eerbied. Elke poort opent met een 
illustratie waarop de vragensteller (een ‘advocaat van de duivel’) is afgebeeld, 
die goede karaktereigenschappen veracht en belachelijk maakt, gevolgd door 
de reactie van de auteur op de vragensteller in de vorm van fabels die goede 
karaktereigenschappen prijzen. De vragen van de vragensteller en de ant-
woorden van de auteur worden in elke poort gepresenteerd in verhalen en 
fabels die met elkaar verweven zijn in verschillende vormen, waaronder de 
zogenaamde raamvertelling – een verhaal in een verhaal. Mensen vertellen 
verhalen over dieren of andere mensen en dieren vertellen verhalen over men-
sen.
 Uit een analyse van de verhaalstructuur blijkt dat Isaac Ibn Sahula ontleend 
heeft aan niet-Hebreeuwse amusementsliteratuur als de Panchatantra, Kalila 
Wa-Dimna, Mishlei Sindebar en de vertellingen van Duizend-en-een-nacht. De 
analyse van de structuur toont ook aan dat de poorten thematisch en struc-
tureel verwant zijn. De belangrijkste focus van het boek ligt op de mens en 
zijn gedrag, zoals aangegeven door de auteur in zijn voorwoord. Ibn Sahula 
zegt dat hij een boek wil schrijven over moraal en goede raad, doorspekt met 
amusante fabels, om zijn geloofsgenoten op te wekken tot beter gedrag, hen te 
troosten en hen aan te moedigen om berouw te tonen. Om deze morele, reli-
gieuze en didactische doelen te bereiken, verpakt de auteur zijn boodschap op 
een amusante en bijzondere manier.
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 In dit artikel zal ik (= Revital Refael-Vivante. hr) het karakter van de raaf 
bespreken, zoals weerspiegeld in de Vierde Poort van de Meshal Haqadmoni, 
waarin een duif en een raaf debatteren over nederigheid en hoogmoed. Om een 
beter begrip van de plaats van de raaf in dit boek te krijgen, zal ik eerst de plaats 
en de rol van de fabel in de Meshal Haqadmoni, op basis van het voorwoord van 
de auteur, uitleggen. Om de raaf te begrijpen, is ook een korte beschrijving van 
de duif toegevoegd, omdat ze de tegenspeler van de raaf is.

 In zijn voorwoord bij de Eerste Poort verklaart Isaac Ibn Sahula zijn bij-
zondere liefde voor het genre van de fabel. Loewe beschrijft die liefde in de En-
gelse vertaling van de Meshal Haqadmoni als volgt: ‘Here follows Isaac’s history, 
whose heart loves fables, and the story-teller’s art …’ (Hier volgt de geschiedenis 
van Isaac, wiens hart houdt van fabels en de kunst van de verhalenverteller ...’).1 
Deze liefde is het eerste dat hij noemt in het beschrijven van zijn leven, en is 
waarschijnlijk de reden voor de keuze voor fabels voor zijn boek. Het voorwoord 
van de auteur bevat drie opmerkingen die belangrijk zijn voor de lezers om de 
fabels te begrijpen. Ibn Sahula verklaart dat hij met behulp van seculiere fabels 
– een technisch en artistiek middel – religieuze begrippen wil onderwijzen. Hij 
richt de aandacht van zijn lezer op zijn belangrijkste doel: het overbrengen van 
de inhoud, wijsheid, religieuze ideeën en leringen uit de Torah belichaamd in de 
fabels. Het is belangrijk om het tweeledige karakter van het boek – een boek 
over religieuze moraal vermomd als amusementsliteratuur – te begrijpen.
 Ibn Sahula stelt dat de fabels in zijn boek oorspronkelijke Joodse verhalen zijn 
zonder enige niet-Hebreeuwse literaire invloed. Hij biedt de Meshal Haqadmoni 
aan zijn lezers aan als een alternatief voor niet-Hebreeuwse fabels van zijn tijd, 
en noemt zelfs Homerus en andere ‘ketters’ als voorbeelden.2 Hij definieert de 
Meshal Haqadmoni als een (fabel)boek gebaseerd op oude Hebreeuwse fabels.3 
Opmerkelijk is dat Ibn Sahula beweert dat als sommige van zijn fabels verge-
lijkbaar zijn met die in de niet-Hebreeuwse literatuur, deze fabels gebaseerd zijn 
op de Torah en de Talmoed, die voorafgingen aan alle andere literatuur. Vanuit 
dat perspectief dient de Meshal Haqadmoni als een Joods cultureel antwoord en 
als een voortzetting van de verschillende oude vormen van Hebreeuwse fabels. 
Ibn Sahula verklaart in zijn voorwoord zijn keuze voor het genre van de fabel. 
Zijn persoonlijke ervaring, zijn reizen en zijn eenzaamheid leerden hem dat het 
trekken van iemands aandacht een zekere mate van bedrog vereist – raadsels en 
fabels, die de interesse en nieuwsgierigheid van de lezer opwekken. Aldus onthult 
Ibn Sahula in het voorwoord de bewuste keuze voor de fabel om zijn tweeledig 
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doel te bereiken: een alternatief aan te bieden in de competitie met de leescultuur 
van de niet-Hebreeuwse literatuur en de aandacht van de lezer te wekken en vast 
te houden door gebruik te maken van de fabel.

De doelen van de fabels in de Meshal Haqadmoni

 Elke fabel heeft een morele les. Soms is de les duidelijk, een andere keer is 
die verborgen; maar de les is er altijd in verwerkt en dat is het belangrijkste doel 
van het boek: het verstrekken van morele lessen.

 Amusement en troost 

 Elke fabel is een onderhoudend verhaal dat de lezers wil vermaken. Tegelijk 
biedt de fabel bemoediging en troost, bedoeld om de lezers erop te wijzen dat er 
een uitweg is uit moeilijke situaties.4 Er is orde in deze wereld, maar macht biedt 
nog geen rechtvaardigheid. Er is een poëtische rechtvaardigheid die zich uitein-
delijk zal onthullen en soms zelfs troost zal bieden. Het geloof van de lezers zal 
erdoor versterkt worden. Alles tezamen zal dit dienen als een bron van aanmoedi-
ging. De fabel illustreert als een didactisch hulpmiddel een abstract idee en speelt 
een rol bij de vereenvoudiging van de boodschap of het idee, zodanig dat de lezer 
het kan begrijpen.5 Elders in het boek suggereert de auteur dat zijn lezers normen 
en waarden leren en een voorbeeld nemen aan de dieren en de vogels:

Why, ask the beasts about what thou hast said:
‘They can instruct thee, and the birds, that soar
Across the skies – let them tell thee their lore’ …6

(Waarom, vraag de beesten over wat gij hebt gezegd: ‘zij kunnen u on-
derwijzen, en de vogels, die door de lucht zweven – laten zij u hun leer 
vertellen’ …)

 De fabel is een overtuigend didactisch hulpmiddel

 De protagonisten in elke fabel, de plot en de les die daaruit voortvloeit, ver-
eenvoudigen de boodschap of een idee om ze begrijpbaar te maken. Bovenal 
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is de fabel een uitstekend hulpmiddel voor het onderwijzen van normen en 
waarden en goed gedrag. De fabels in de Meshal Haqadmoni zijn gemaakt om 
de besproken kenmerken in elke poort te prijzen of aan de kaak stellen.7 Een 
fabelboek met moralisaties heeft als doel de werkelijkheid uit te leggen, de le-
zers te begeleiden naar een keuze voor een integer leven en het juiste gedrag en 
goede, interpersoonlijke relaties aan te leren.8 De gedragingen van personages 
zijn krachtiger en overtuigender dan een spreekwoord of een bevel, zoals ‘doe 
dit’ of ‘doe dat niet’. Ook Aristoteles vermeldt dat een fabel in een betoog een 
sterk en overtuigend retorisch middel is.9

Fabels worden gepresenteerd als een openlijk podium voor een 
verborgen boodschap 

 Fabels zijn verankerd in de werkelijkheid en waren bedoeld als een middel om 
in het openbaar sociale en politieke misstanden aan de kaak te stellen.10 Wan-
neer de vrijheid van meningsuiting beperkt was, werden fabels gebruikt om een 
verborgen boodschap over te brengen. De aard van de fabels is het verbergen van 
ideeën en boodschappen en dient als een ‘kledingstuk’ om de echte, verborgen 
boodschap over te brengen. Fabels van dat type zijn zinnebeeldig en waren be-
doeld voor bepaalde personen of groepen.11 Het indirecte of verborgen betoog 
in een fabel vergemakkelijkt de boodschap of aanklacht in tijden van politieke 
onderdrukking en vervolging,12 waardoor het voor de auteur mogelijk was om 
kritiek, ideeën en opvattingen te uiten die niet openlijk konden worden geuit.13 
De Meshal Haqadmoni verwijst naar deze bijzondere kenmerken van de fabel:

… Imagination, laughter, and to take
Advantage of comparison, and make
That which is known explain what is concealed
Through knowledge, or what images may yield.14

(... Verbeelding, humor, en het gebruikmaken van het voordeel van de 
vergelijking, en het bekendmaken van wat er verborgen is door kennis, 
of wat afbeeldingen kunnen laten zien.)

 Twee vormen van kritiek komen duidelijk naar voren in de Meshal Ha-
qadmoni. De eerste vorm betreft politieke en sociale misstanden, zoals in ‘De 
leeuw en zijn vrienden’ en ‘Het hart en de vos’,15 waarin de monarchie en haar 
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wrede bestuur aan de kaak worden gesteld16 en ‘De arrogante havik, de wilde 
haan en de woestijnpatrijs’,17 waarin kritiek wordt geuit op bepaalde figuren in 
de gemeenschap die het volk intimideren. Die kritiek is vooral gericht tegen de 
leiders van de gemeenschap en hovelingen die een hoge status aan het hof van 
de koning hebben bereikt, maar het volk grof behandelen.18

 De tweede vorm van kritiek behelst het weerleggen van controversiële op-
vattingen in de debatten met de christenen; de fabels verstrekken indirect ant-
woorden.19 In de dertiende eeuw waren er vele debatten met de Kerk, en de 
debatten escaleerden geleidelijk tot processen tegen het jodendom en de Joden. 
Tegen het einde van de dertiende eeuw werd aan de Joden geen gelegenheid 
gegeven om te reageren op de beweringen in de debatten die tegen hen gericht 
waren. Dus probeerden de Joden met fabels waarin een verborgen boodschap 
zat, de polemische vraagstukken te weerleggen.
 Dat aspect wordt uitgedrukt in de Meshal Haqadmoni in het debat tussen 
de vragenstellers en de auteur, en de confrontaties die zich voordoen in de fa-
bels tussen de personages die de vragenstellers vertegenwoordigen en de per-
sonages die de auteur (dieren en mensen) vertegenwoordigen. De fabels zijn 
verweven in de debatten in het boek. Ibn Sahula spreekt zijn mening uit over 
kwesties als de opstanding van de doden, de komst van de Messias en kritiek 
tegen ketters en religieuze sceptici van zijn generatie. Vanuit dat perspectief 
is de Meshal Haqadmoni een boek waarin gedebatteerd wordt over eigentijdse 
controversiële opvattingen vermomd als amusementsliteratuur.

 Dierenfabels – opzet, unieke eigenschappen en judaïsering

 Ibn Sahula geeft de dieren in zijn fabels een aantal unieke eigenschappen die 
geen parallel in de voorafgaande fabelliteratuur hebben. De dierenfabels in de 
Meshal Haqadmoni verschillen van de moraliserende fabels in collecties zoals de 
Griekse esopische fabels of de vossenfabels van Berechja HaNakdan, die in de 
twaalfde eeuw in Frankrijk werden geschreven.20 De esopische fabels waarin de 
protagonisten dieren zijn, worden in de Joodse literatuur ‘vossenfabels’ genoemd. 
Die naam werd in de rabbijnse en de middeleeuwse literatuur geaccepteerd.21 In 
de esopische fabels en de vossenfabels zijn de moraliserende fabels kort en meer to 
the point en worden zij gevolgd door een korte morele les die de fabel verklaart.
 In de esopische fabels is elke fabel vooral een kort verhaal met een universele 
morele les. In de vossenfabels wordt de morele les direct gepresenteerd na de fa-
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bel, maar de verbinding met de morele les is complex en verwijst soms naar een 
werkelijke situatie die Berechja HaNakdan wilde bekritiseren. In de Meshal 
Haqadmoni, anderzijds, heeft elke fabel een lange, complexe plot. Ibn Sahula’s 
fabels staan dichter bij de romans en verhalen over de vos en andere dieren 
die in het middeleeuwse Europa werden geschreven (zoals Reineke Fuchs, de 
Roman de Renart) en de Indiase fabels. De dierenfabels in de Meshal Haqad-
moni behoren tot het genre van de fabel, maar zijn langer, gedetailleerder en 
complexer dan de klassieke fabels die kort en geestig zijn. Uit een analyse van 
de structuur van het begin en het einde van fabels en verhalen komt naar voren 
dat Ibn Sahula blijkbaar geen onderscheid maakt tussen de genres ‘fabel’ en 
‘raadsel’. 
 In de algemene fabelliteratuur, zoals de esopische fabels en de vossenfabels, 
alsook in de Joodse fabels, wordt in elk verhaal relatief weinig ruimte besteed 
aan de beschrijving van de protagonisten. De dieren zijn meestal met een en-
kele karakteristiek getypeerd:22 de leeuw is koning, de raaf arrogant, het hert 
lichtvoetig, de vos sluw. De aard van het karakter dat wordt beschreven, wordt 
indirect onthuld als het verhaal zich ontvouwt, de lezer herkent direct het 
karakter van het personage. De dierenfabels in de Meshal Haqadmoni wijken 
daarvan af. Ze zijn uniek doordat geen enkel dier het kenmerk heeft dat ge-
woonlijk met dat dier wordt geassocieerd.23 De ezel is niet noodzakelijkerwijs 
dom, de wilde ezel is niet wild en onbeschaafd, en de haas is geen lafaard. Bo-
vendien komt elk dier in de Meshal Haqadmoni in één verhaal voor, terwijl in 
de esopische fabels en de vossenfabels dieren meerdere malen in verschillende 
contexten en situaties voorkomen.
 De dieren in de Meshal Haqadmoni hebben menselijke eigenschappen en 
zijn voornamelijk reïncarnaties van mensen,24 zoals in de Indiase verhalen, die 
duidelijk realistische tendensen hebben.25 ‘Dieren verschijnen vaak als helden, 
want hun rol is zuiver menselijk.’26 Bovendien zijn in de Indiase fabels de gren-
zen tussen de dieren en de mensen vaag, net als in de Indische realiteit: ‘Er zijn 
mensen gereïncarneerd als dieren en dieren incarneren als mens.’27

 De vervaging van de grenzen tussen mens en dier is ook prominent aan-
wezig in de Meshal Haqadmoni en helpt de auteur om de dieren in de fabels28 
als menselijke helden op verschillende manieren te presenteren. Ibn Sahula 
geeft de dieren in zijn boek Joodse kenmerken en gebruikt zowel directe29 als 
indirecte30 kunstgrepen om de persoonlijke eigenschappen van de personages 
in zijn fabels in te voeren. Hij baseert zijn dierlijke personages op menselijke 
personages om zich heen in het Spanje van zijn tijd. Hij kneedt de dierlijke 
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karakters van zijn personages om tot de personen die hij wil bekritiseren – de 
leden van de Joodse gemeenschap, voor wie hij het boek schreef. Omdat dit bo-
vendien een boek is van normen en waarden, ontworpen om de Joodse moraal 
te onderwijzen, geeft de auteur de dieren Joodse kenmerken en een menselijke 
afstamming. Het hert, bijvoorbeeld, is een afstammeling van de profeet Jere-
mia, de vis een achterkleinzoon van de reusachtige vis die de profeet Jona heeft 
opgeslokt en de raaf stamt af van de raven die voedsel brachten naar de profeet 
Elia. De dieren brengen Joodse tradities in praktijk:31 sommige dieren bidden, 
met verwijzingen naar Joodse bronnen (de Torah, Misjna, Talmoed en Aggada), 
andere houden zich aan religieuze voorschriften en doen goede daden. De ge-
dachten die zij hebben, maken ook deel uit van het religieus-Joodse wereld-
beeld. De ram, bijvoorbeeld, is een bescheiden Hasid, een leerling van Aaron, 
de hogepriester, en bidt in de richting van Jeruzalem. De haan is een ‘gelovige 
man’, een vrome, opgeleide en godvrezende persoon, en de woestijnpatrijs is 
wijs en godvrezend, neemt de geboden in de Torah in acht en is een leerling van 
Abraham.
 Zoals hiervoor werd opgemerkt, maakt de auteur geen onderscheid tussen 
fabels en raadsels, zodat niet elke fabel een duidelijke morele les heeft. Het 
doel van de fabelverhalen is wijzen op de realiteit van de omgeving van de au-
teur, die hij zou willen corrigeren, terwijl hij op hetzelfde moment zijn lezers 
moraal wil onderwijzen in de geest van het jodendom. 
 Samengevat: de Joodse kenmerken van de dieren in de Meshal Haqadmoni, 
zoals geportretteerd in de beschrijvingen van de protagonisten, maken dit fa-
belboek werkelijk uniek en helpen Ibn Sahula om de boodschap van elke fabel 
los te koppelen van een universele les en die aan te passen aan de leer van de 
Joodse moraal, het wereldbeeld en normen en waarden voor religieus-joods ge-
drag. Hij doet dat in overeenstemming met de uiteenzetting in het voorwoord 
van zijn boek. We zullen nu het unieke karakter van de raaf in de Vierde Poort 
behandelen.

 De Vierde Poort: de lof over nederigheid en het veroordelen van 
hoogmoed

 In de Vierde Poort van de Meshal Haqadmoni gaat de raaf een debat met de 
duif aan over nederigheid en hoogmoed. De duif prijst de nederigheid, de raaf de 
hoogmoed. Elk van hen presenteert argumenten en vertelt verhalen om de ander 
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te overtuigen. De duif vertelt het verhaal ‘De gelovige vis’,32 waarvan de moraal is 
dat men zich bescheiden moet gedragen. De vis vertelt in het verhaal over ‘Het 
in bewaring geven van geld’33 waarvan de boodschap is dat men moet oppassen 
voor religieuze hypocrieten. De raaf vertelt het verhaal van ‘De oude tovenaar’, 
dat de hoogmoed prijst. Ten slotte wordt de raaf overtuigd door de verhalen van 
de duif en toont berouw. De dialoog tussen de duif en de raaf weerspiegelt het 
uitzonderlijke karakter van de raaf. Om het karakter van de raaf te begrijpen, zal 
ik de duif, die de tegenspeler van de raaf belichaamt, beschrijven.

 De duif

 De duif wordt in de Bijbel vaker genoemd dan enig andere vogel. In het 
verhaal van de zondvloed staat de duif voor vrede tussen God en de mens.34 De 
duif vertegenwoordigt ook de schoonheid, de onschuld en zelfs de verpersoon-
lijking van de liefde35 en is het zinnebeeld van seksuele eerbaarheid.36 Het koe-
ren van de duif wordt vergeleken met uitingen van verdriet en verlangen.37 In de 
Aggada-literatuur is de duif het symbool van de vervolgde die niet vervolgt.38 
Het Joodse volk wordt vergeleken met een duif39 en dit is een veel voorkomend 
motief in de Talmoed, de Midrasjliteratuur,40 en in liturgische poëzie over de 
verlossing van de Joodse volk.41 De duif is ook bekend vanwege haar trouw aan 
haar nest en voor haar onschuld.42 In de Meshal Haqadmoni wordt de duif als 
volgt omschreven:

In Tarshish once, it’s told, a dove did build
Her nest; intelligent was she, and skilled
In understanding. Modesty the shade
Over her nightly lodge, day-long she laid
Before her king her prayers. She stirred each heart
By her perceptiveness and by the art
With which she planned her household’s management.
For her retainers livery she sent
For wool and flax, being herself attired
In purple weave and linen; she aspired
Always to charity, kindness she showed
To those in need, and on her lord bestowed
Lifelong devotion, naught but good. To all
Wayfarers help she gave, and in her hall
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Shelter: a shrewd judge, she, of what she bought,
To keep her house repaired she wisely sought,
All with true modesty and righteous care.43

(Eens in Tarsis, zo wordt verteld, bouwde een duif haar nest; ze was intelligent 
en goed geschoold om alles te begrijpen. Bescheiden lag haar woonst in nach-
telijke schaduw, maar overdag droeg ze aan haar koning haar gebeden op. Zij 
ontroerde ieders hart door haar scherpzinnigheid, opmerkzaamheid en door 
de vaardigheid waarmee ze haar huishouden bestierde. Voor de livreien van 
haar onderdanen liet ze wol halen en vlas, terwijl ze zichzelf tooide met paars 
en linnen gewaden; ze gaf zich eindeloos over aan liefdadigheid, betoonde zich 
minzaam voor al wie noodlijdend was en was haar heer haar leven lang toege-
wijd. Over haar niets dan goeds. Ze bood alle reizigers hulp en onderdak in 
haar eigen woonkamer, was een onfeilbare kenner van wat ze kocht, hield haar 
huis in goede staat, zocht alles uit in oprechte bescheidenheid en met gepaste 
zorg.)

 De duif in de Meshal Haqadmoni is verstandig,44 bescheiden, bidt en smeekt 
tot God, en maakt gebruik van haar wijsheid om emoties op te wekken en 
berouw aan te moedigen. Ze zorgt voor het levensonderhoud van haar soort, 
vergelijkbaar met de ‘moedige vrouw’ zoals beschreven in Spreuken 31.45 De 
duif staat bekend om haar mededogen en vriendelijkheid: ze heeft medelijden 
met de armen en de zwakkeren; ‘zij doet hem (haar man) goed en geen kwaad, 
al de dagen van haar leven’46; zij helpt en beschermt mensen die er ellendig aan 
toe zijn en die onderdrukt worden; heeft een ontwikkeld gevoel voor handel;47 
verspreidt wijsheid, waarheid, nederigheid en rechtvaardigheid. De intelligente 
duif prijst de nederigheid en hekelt de hoogmoed,48 een houding die de raaf 
niet op prijs stelt. De duif debatteert met de raaf en wint uiteindelijk.

 De raaf

 In oude culturen werd de raaf meestal als een voorteken voor slecht nieuws 
gezien.49 Die negatieve reputatie kwam gedeeltelijk door zijn zwarte kleur.50 In 
de Bijbel symboliseert de raaf vernietiging en verwoesting,51 en is hij bekend 
om zijn wreedheid.52 In de fabelliteratuur is het meest prominente kenmerk 
van de raaf zijn hoogmoed en zijn gepoch over zijn veren en zijn stem. De raaf 
symboliseert bovenal de zwarte kleur.53
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 De raaf in de Meshal Haqadmoni is inderdaad opschepperig en prijst de 
hoogmoed in de Vierde Poort.54 Zijn gedrag wordt als volgt beschreven:

A migrant crow, a wretched bird, lived there
As the dove’s neighbour: pride in pedigree
Absorbed his walking hours, his forebears tree
Prompted a princely pose; his trust he placed
In instinct, and his intellect: but haste
Urging to guile, his eager feet advanced.55

(Een gemigreerde kraai, een akelige vogel, woonde daar als buur van 
de duif: zijn trots op zijn hoge afkomst vervulde hem bij elke stap; zijn 
voorvaderlijke stamboom verleidde hem tot vorstelijk gepraal. Volle-
dig vertrouwend op zijn instinct én zijn verstand: aangevuurd door de 
drang te liegen en te bedriegen, hupte hij begerig voort.) 

 De raaf wordt beschreven als een vreemde en akelige vogel,56 die overtuigd 
is van zijn eigen gelijk en intelligentie.57 Hij ruziet met de duif, maakt nederig-
heid belachelijk en prijst tegelijkertijd hoogmoed. Hij is, net als de duif, ver-
standig en kent de Bijbel en andere Joodse literatuur goed, en citeert daaruit in 
de opbouw van zijn betoog. Bovendien benadrukt de raaf dat hij een bekeerling 
is en maakt hij gebruik van citaten uit het boek Ruth, om een verwantschap 
tussen hemzelf en Ruth te creëren. In de Bijbel is Ruth een buitenlandse die 
toetreedt tot het Joodse volk. Koning David is een van haar nakomelingen.58

 Het unieke van de raaf wordt uitgedrukt in zijn trots op zijn uitzonderlijke 
komaf.59 Hij pocht tegen de duif over het belang van afkomst in het algemeen. 
Hij vertelt haar het verhaal ‘De oude tovenaar’, dat wordt afgesloten met lof en 
trots over afstamming.60 De raaf blijft arrogant spreken over zijn voorouders, 
en geeft twee voorbeelden van zijn familiegeschiedenis. Het eerste is dat van 
de raaf in het verhaal van de ark van Noach, die als eerste vogel een goddelijke 
opdracht vervulde (dat is in strijd met de joodse interpretatie). Het tweede 
voorbeeld is dat zijn voorouders de raven waren die voedsel brachten naar de 
profeet Elia toen hij zich had verstopt in een grot tijdens zijn strijd tegen afgo-
derij en de profeten van Baal: 

Aye, chief envoy
Was my first forebear, first with oil of joy
To be commissioned – Roving twice each day
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Out, homeward, till flood waters drained away.
It was mine ancestors, in time of drought
The famine, every morn and eve they fed
The prophet, bringing him both flesh and bread.61

(Aye, mijn eerste voorzaat was de hoofdgezant, ermee belast om als eer-
ste een vers olijfblad62 aan te voeren – en dus zwierf hij tweemaal daags 
rond, vloog over en weer, tot de vloed was weggeëbd. Mijn voorouders 
waren het die in tijden van droogte en hongersnood bij ochtend- en 
avondrood de profeet voedden met zowel vlees als brood.)

 Ondanks die negatieve eigenschap van de raaf (zijn hoogmoed), legde Ibn 
Sahula ook een positief verband tussen zijn karakter en de Joodse geschiede-
nis. De niet-Joodse benadering beschouwt de raaf in het verhaal van de ark 
van Noach als een positief personage dat zijn missie vervult. Het verhaal be-
nadrukt bovendien het verband tussen de raaf en de profeet Elia63 en laat zien 
dat er een verborgen positief aspect in zijn persoonlijkheid zit, wat aan het 
einde van het verhaal wordt aangetoond. Elia vocht immers tegen afgoderij 
en de raven stonden hem bij. Met andere woorden, hoewel de raaf pocht over 
zijn afstamming, is er een zekere ambivalentie, zijn afkomst zet hem of in een 
negatief of in een positief licht. Aan het einde van de fabel toont de raaf berouw 
en gedraagt hij zich, in overeenstemming met het advies van de duif, nederig:

‘Nay’, quoth the crow, ‘this day do I repent.
Covered in shame, and am henceforth content
to make humility my garb: whene’er
I change my suit, the colour I shall wear
must match, in blackness, mine own feathers sheen.
Harshness of temper from my heart I mean
to keep away, that tranquil I may live.
No haughty spirit, nor acquisitive 
ambition – of such, not the merest trace.’64

(‘Nee’, zei de kraai, ‘vandaag zal ik boete doen, gehuld in schaamte; 
ik neem er voortaan genoegen mee me te omhullen met het kleed van 
de deemoed: telkens als ik van pak wissel, moet de kleur passen bij de 
zwarte schittering van mijn veren. Een kwaadaardig humeur wil ik we-
ren uit mijn hart, zodat ik in alle rust verder kan leven. Van hooghar-
tigheid of onverzadigbare hebzucht, van dat alles, zal niet het minste 
spoor te bekennen zijn.’)
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 De raaf schaamt zich over zijn daden en belooft zich nederig te gaan gedra-
gen en bescheiden kleding te gaan dragen – zwarte kleren vergelijkbaar met die 
van de geestelijkheid. Hier heeft de kleur zwart een ceremoniële klasse-status. 
De raaf beschrijft de kleren van nederigheid als zwarte kleding, vergelijkbaar 
met die van de monnik in het verhaal van ‘Hever de Ahuhi en de monnik’.65

 In de middeleeuwen en ook later werden priesters vaak raven genoemd van-
wege hun zwarte kledij.66 Verder zijn er verwijzingen in de Talmoed naar het 
dragen van zwarte kleding als symbool van het verlangen van een persoon om 
zich afwijkend en anoniem te kleden, zogenaamd als een middel om zijn kwade 
neigingen te verbergen en met het dragen van zwarte kleren te voorkomen dat 
Gods naam te schande wordt gemaakt.67 Toch kunnen we vaststellen dat het 
karakter van de raaf wordt gevormd door twee contrasterende eigenschappen 
en dat de positieve aspecten zwaarder wegen dan de negatieve.
 Hoewel aan de duif en de raaf in de Meshal Haqadmoni Joodse kenmerken 
zijn verbonden, verschillen hun wereldbeelden in hoge mate. Isaac Ibn Sahula 
kiest de duif en de raaf in de Vierde Poort om een specifieke reden. De fabel 
toont aan dat elk van hen een ander type van het Joodse karakter vertegen-
woordigt, en dat het contrast tussen hen symbolisch zou kunnen zijn voor de 
sociale tegenstellingen in de Joodse gemeenschap waarin Ibn Sahula leefde. In 
de Kabbalaliteratuur68 uit die tijd worden de duif en de raaf gebruikt als pa-
rallelle symbolen. In twee belangrijke boeken, Raaya Meheimana en Tikoenei 
HaZohar,69 komt sociale, religieuze en morele kritiek voor met betrekking tot 
de sociale tegenstellingen die zich in de Joodse samenleving in Spanje hebben 
ontwikkeld. Die werken bekritiseerden het bewind van rijke, gierige hovelin-
gen die spoedig deze wereld zouden verlaten en worden vervangen door meer 
waardige joden – kabbalisten die arm en nederig waren.70

 De fabel van de raaf en de duif is een weerspiegeling van deze twee typen 
mensen die leefden in de Joodse samenleving ten tijde van Ibn Sahula. Dat 
kunnen we ook terugvinden in het verhaal van de zondvloed. De fabel pre-
senteert het karakter van de raaf: de raaf was de eerste vogel die door Noach 
uitgezonden was, maar hij keerde niet terug omdat hij zich, volgens de Tal-
moedische traditie, overgaf aan zijn onzuivere driften en zich niet betrokken 
voelde bij het vervullen van zijn taak. Dus in theorie voltooide hij niet de taak 
die zijn meester hem had opgedragen. De raaf en de duif vertegenwoordigen 
twee soorten mensen in de Joodse samenleving – degenen die hun taak in het 
leven niet vervullen en degenen die dat wel doen.71 
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 Het is interessant om op te merken dat ook het christendom de raaf en 
de duif heeft gezien als symbool van twee contrasterende soorten mensen. In 
christelijke preken werden de raaf en de duif gebruikt als symbolen voor de do-
minicaanse en de franciscaanse orden. De dominicanen werden geassocieerd 
met de rijken en de gevestigde macht, terwijl de franciscanen een revolutionaire 
leer predikten gericht op het zuiveren van de kerk van haar rijkdom door te 
pleiten voor de totale armoede.72

 Aan het einde van de Vierde Poort in de Meshal Haqadmoni zijn de duif en 
de raaf het met elkaar eens. De raaf toont berouw en de duif accepteert hem 
genadevol. De twee personages worden beschreven als Torah-geleerden die het 
pad van de Torah en de Joodse leefregels volgen:

… So / They recommenced discussion, as before,
About divine philosophy and lore
Seeking the stairway to the highest plane,
Rejection of the lust for all things vain
Being corollary to resolute
Devotion to humility’s pursuit.
Much did they speak of wisdom, loud did praise
Her powers, which from death’s very door can raise.
One would quote scripture, t’other would expound,
One cite a legal topic, then, around
It, t’other commented on all implied;
Then turned to worship, one in praise, beside
The other’s lauds, as if they sang in choir
Between the Temple’s porch and altar’s fire:
One of them decked in robes of righteousness
Befitting such as would their sins confess,
One to the seven heavens heights ascends,
Whilst one his way to the Lord’s mountain wends …73

(En dus / hervatten zij hun discussie als voorheen over de goddelijke 
filosofie en de leer speurend naar de trap die uitkwam op de hoogste 
tree, met verwerping van de hunkering naar al wat ijdel is, als logisch 
gevolg van de totale overgave om nederig deemoed na te streven. Veel 
spraken zij over wijsheid, prezen luidkeels haar kracht, die zelfs voor de 
deur van de dood op kan duiken. De een kon uit de Schrift citeren wat 
de ander zo kon duiden, de een kon een rechtsgeding te berde brengen 
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waarvan de ander alle implicaties van zinnig commentaar voorzag. Ze 
gaven zich over aan verering, de een prees God, terwijl de ander lofzan-
gen aanhief, als zongen ze in koor tussen het portaal van de tempel en 
de vlam bij het altaar: de een uitgedost in gewaden van gerechtigheid, 
zoals het hen betaamt die hun zonden biechten; de ander omhoog-
klimmend naar de zeven hemelen terwijl hij zich op pad begeeft naar 
de berg van de Heer …)

 Tot besluit

 De lezer zal zich afvragen wie precies de raaf in Meshal Haqadmoni was. 
Vanaf het moment dat het handschrift aan het eind van de dertiende eeuw in 
Spanje verscheen, heeft men (nog) niet kunnen achterhalen, hoewel het fictieve 
verhalen zijn, wat voor soort personage Ibn Sahula via de raaf wilde portret-
teren. Probeerde hij een bepaald persoon in zijn tijd te bekritiseren of bekriti-
seerde hij een sociaal fenomeen? Impliceert het karakter van de raaf verborgen 
kritiek op een Jood die zich bekeerde en tot het jodendom terugkeerde of ver-
wijst de raaf misschien naar een christen die goed thuis was in het Oude en het 
Nieuwe Testament en die besefte dat het jodendom de ware religie was? Het is 
ook goed mogelijk dat Ibn Sahula niet verwijst naar een bepaald persoon, maar 
eerder naar de verschillende vormen van kritiek van bekeerlingen die zich dub-
belhartig uitspraken over het jodendom. Het feit dat de raaf aan de ene kant 
een bekeerling was en aan de andere kant in zijn verleden Joodse connecties 
had, geeft een beeld van een zeer speciale raaf, gehuld in mysterieuze en vage, 
onopgeloste biografische elementen. Er is echter geen twijfel dat dit een zeer 
verstandige raaf was die Hebreeuws sprak en goed thuis was in de Bijbel en de 
Joodse bronnen.
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Noten

1 Een veel gebruikte Hebreeuwse editie van de Meshal Haqadmoni is Ibn Sahula, Isaac, 
Meshal Haqadmoni, met 79 tekeningen en nawoord door Israël Zmora, Tel Aviv, 1953. Zie 
ook de Engelse versie van dit boek: Isaac Ibn Sahula, Meshal Haqadmoni – Fables From the 
Distant Past, A Parallel Hebrew-English Text, 2 Volumes, Edited and Translated by Raphael 
Loewe, Oxford/Portland/Oregon, The Littman Library of Jewish Civilization, 2004. Zie 
vol. 1, p. 22.

2 Loewe 2004, a.w., vol.1, p. 16.

3 Loewe 2004, a.w., vol.1, p. 12.

4 Y.A. Klausner, The Novella in Hebrew Literature from its Beginnings until the End of the 
Enlightenment Period, Tel Aviv, 1946, p. 38. Klausner gelooft dat verhalen en fabels die tot de 
seculiere literatuur behoren, meer om te troosten dan om te amuseren waren bedoeld; met als 
doel het geloof van de lezers te versterken en te dienen als een bron van inspiratie.

5 David Stern, ‘The Role of the Fable in Rabbinic Literature’, in: Jerusalem Studies in He-
brew Literature, 7 (1985), p. 94.

6 Loewe 2004, a.w., vol.1, p. 200.

7 Stern benadrukt dat de fabel een fictief verhaal is dat een verborgen agenda heeft om 
specifieke zaken te prijzen of aan de kaak stellen. Vanuit dat perspectief heeft de Meshal Ha-
qadmoni inderdaad verborgen doelen, die zonder twijfel bepaalde zaken openlijk prijzen of 
aan de kaak stellen. Stern merkt op dat bijna alle fabels kunnen worden onderverdeeld in twee 
categorieën: fabels die prijzen en fabels die aan de kaak te stellen (Stern 1985, a.w., p. 96-97). 
Deze onderverdeling kan worden toegepast op de Meshal Haqadmoni.

8 Als een didactisch instrument en als een middel om te overtuigen combineert de fabel 
twee doelen. Zie ook de opmerkingen van de Shelomoh Shpan in Aesopi Fabulae, Jerusalem, 
1961, p. 177-178. 

9 Aristotle, Rhetoric, translated from Greek, prefaced and annotated by Gabriel Zoran, Tel 
Aviv, 2002, p. 21.

10 Stern 1985, a.w., p. 91. Haim Schwarzbaum, The Mishle Shu’alim (Fox Fables) van 
Rabbi Berechja HaNakdan, Kiron, 1979, p. 1: ‘… the exclusive object of fable is generally 
to instruct, and particularly to teach some lesson, to enforce a precept, to convey a definite 
idea or philosophical concept, to illustrate some principle of conduct through the transparent 
analogy of actions of gods, heroes, men, animals, and even inanimate objects furnished by 
the fabulist with human traits and emotions.’ (Het voornaamste doel van de fabel is in het 
algemeen het onderwijzen, met name het leren van een aantal lessen: om een voorschrift af te 
dwingen, om een duidelijke idee of filosofisch begrip uit te leggen, om een aantal principes van 
gedrag te illustreren door een transparante analogie van de acties van goden, helden, mensen, 
dieren en zelfs levenloze voorwerpen verschaft door de fabeldichter met menselijke trekjes 
en emoties.’)
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11 Stern haalt fabels aan die gemaakt zijn in gesloten groepen, zoals religieuze sekten, 
waarin de fabels alleen voor de gelovigen waren bedoeld. Volgens sommige onderzoekers was 
dit bijvoorbeeld het geval met de invoering van de Jezusfabels. De fabel kan ook een hulp-
middel voor mystieke bewegingen zijn, en in ons geval, in de kabbalistische literatuur, een 
onderwerp waarmee Ibn Sahula vertrouwd was. De Kabbala is door zijn aard gedefinieerd als 
de leer van de verborgen kennis. De inhoud is verborgen en bedoeld voor individuen of een 
kleine, selecte groep. Stern 1985, a.w., p. 96.
Zie ook Moshe Hallamish, Introduction to the Kabbalah, Jerusalem, 1991, p. 11-13 en de de-
finitie van de term ‘mystiek’, die afkomstig is van het Griekse woord ‘sluiten’ (ibid., p. 13-20). 
Hallamish verklaart tevens het gebruik van symbolen en fabels in de Kabbala (ibid., p. 20-23) 
en schenkt aandacht aan de effectiviteit van het verbergen in fabels. 
Zie ook David Flusser, Judaism and the Sources of Christianity – Studies and Essay, Tel Aviv, 
1979, p. 150-209 over de Jezusfabels en fabels in de rabbijnse literatuur.

12 Stern 1985, a.w., p. 95.

13 Stern 1985, a.w., p. 96.

14 Loewe 2004, a.w., vol.1, p. 96.

15 Zie mijn artikel ‘On Lions and Foxes: Power and Rule in Hebrew Medieval Fables’, in: 
Hacia un Mediterraneo pacifico, Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, 
nr. 2 (2009), p. 23-42. Een reactie van de auteur op de lof van de wijsheid en het aan de kaak 
stellen van domheid.

16 Er zijn overeenkomsten aan te wijzen tussen het verhaal van ‘De leeuw en zijn twee 
vrienden’, ‘Het hart en de vos’ en Reineke the Fox. Zie ook mijn artikel over de invloed van 
de Eerste Poort in de Kalila en Dimna op dit verhaal: ‘The Influence of Kalila and Dimna on 
Medieval Hebrew Fable Literature’, in: Aliento 3, Énoncés sapientiels et littérature? exemplaire: 
une intertextualité complexe. sous la direction de Marie-Christine Bornes-Varol et Marie-Sol Or-
tola, Nancy, volume 3 (2013), p.45-79. Zie ook Schirmann-Fleischer, The History of Hebrew 
Poetry in Christian Spain and Southern France, Jerusalem, 1997, p. 352; Haim Schwarzbaum, 
De Mishle Shu’alim (Fox Fables) of Rabbi Berechja HaNakdan, Kiron, Israel, 1979, p. vii-x. 

17 Een reactie van de auteur in de Tweede Poort op de lof van het berouw en het aan de 
kaak stellen van hedonisme (een bepaalde levenshouding in verband met genot).

18 Zie ook Dov Noy, Animal Stories in Jewish Ethnic Groups, Haifa, 1976, p. 158-160.

19 In sommige gevallen vertelden wijzen fabels om te reageren op polemische vraagstuk-
ken. Stern 1985, a.w., p. 92.

20 Haim Schirmann, Hebrew Poetry in Spain and Provençe, Tel Aviv, 1956, vol. 2, p. 350.

21 Shpan 1961, a.w., p. 183.

22 Shpan licht dit als volgt toe: 'Elk dier in de fabels belichaamt altijd een constante eigen-
schap die kenmerkend is voor het dier vanaf het moment dat de mens de dierenwereld begon 
te beschouwen en sindsdien is ingebakken in het menselijk bewustzijn. Deze kenmerken zijn 
een bron voor het leren en voor symbolen en wonderen.' Shpan 1961, a.w., p. 179.
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23 Schirmann, a.w., p. 350.

24 Haim Schirmann, a.w., p. 350. Zie ook Jan M. Ziolkowski, Talking Animals. Medieval 
Latin Beast Poetry, 750-1150, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993.

25 Klausner, a.w., p. 31.

26 Klausner, a.w., p. 30.

27 Y.M. Grintz, ‘The Ancient Fable’ (kritisch artikel), Behinot 5 (1953), p. 40. Zie ook 
Yehuda Ratzaby, The Hebrew Maqama-Rhymed Stories, Jerusalem, 1974, p. 29.

28 Voor een bespreking van de term ‘fabel’, zie b.v. D.H. Green, The Beginnings of Medieval 
Romance, Fact and Fiction: 1150-1220, Cambridge University Press, 2002, p. 6-7. Over pratende 
dieren, zie bijvoorbeeld: Ziolkowski, Talking Animals. Medieval Latin Beast Poetry, 750-1150.

29 Josef Even, The Character in Story-telling, Tel Aviv, 1980, p. 45. Directe karakterisering 
‒ aan het begin van elke fabel presenteert de auteur de personages en beschrijft het karakter. 
Hij beschrijft de specifieke kenmerken en sociale status, daden en wereldbeeld van elk ka-
rakter dat zal verschijnen in de fabel of het verhaal. De auteur besteedt dezelfde aandacht in 
detail in zijn beschrijving van zowel de menselijke als dierlijke karakters in de fabels.

30 Indirecte karakterisering – aanvullende informatie over de aard van de karakters die in 
het verhaal verschijnen, worden via hun handelingen beschreven. Dat zijn meestal details die 
de beschrijving versterken van de auteur aan het begin van de fabel.

31 Schirmann, a.w., p. 351.

32 Samenvatting van het verhaal ‘De gelovige vis’. Een vis wordt achtervolgd door de vis-
sers, die hem met netten proberen te vangen. De vis klaagt bij de grote vissen dat ze dieper in 
de zee zwemmen, met andere woorden, ze gedragen zich nederig. Om zijn positie te verster-
ken, vertelt de duif aan de vis het verhaal over ‘Het onderpand’.

33 Samenvatting van het verhaal ‘Het in bewaring geven van geld’, dat ook bekend staat als 
‘Het verhaal van de hypocriet’. Een handelaar wil geld in bewaring geven bij een betrouwbaar 
persoon, want hij wil naar andere steden reizen om zijn bedrijf uit te breiden. In de synagoge 
ontmoet hij een betrouwbaar persoon die vurig aan het bidden is en hij besluit om het geld 
bij hem achter te laten. Nadat de handelaar zijn zaken afgehandeld heeft, komt hij terug en 
vraagt hij de man om het geld terug te geven. De man weigert dat en beweert dat hij de han-
delaar niet kent. Een andere handelaar ziet de nood van zijn collega en gebruikt trucs om het 
in bewaring gegeven geld van de bedrieger terug te krijgen. Zie ook mijn artikel over ‘Het ver-
haal van een Hypocriet’: Refael-Vivante Revital, ‘‘Ma’ase Behanef ’ (‘A Tale of a Hypocrite’): 
Origins, Influences and Paths of a Story from Spain to the Balkans’, in: Mahbarot Liyehudit: 
Studies presented to Professor Judith Dishon, Edited by: Ephraim Hazan and Shmuel Refael, 
Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2012, p. 325-350.

34 In het verhaal van de zondvloed in Genesis 8: 8-12 keert de duif met een olijftak in haar 
bek terug naar de ark. Dit symboliseert het einde van de overstromingen en wellicht was dit 
de aanleiding om de duif te zien als symbool voor de vrede in onze tijd.
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35 Bijvoorbeeld: ‘Mijn duif in de rotskloof, [...] want zoet is uw stem en uw gedaante is be-
koorlijk (Hooglied 2:14); ‘Mijn zuster, mijn liefste, mijn duive, mijn volmaakte’ (Hooglied 5:2); 
‘Zie, gij zijt schoon, […] uw ogen zijn als duiven’ (Hooglied 1:15, 4:1.) en elders.

36 Zie de Babylonische Talmoed, traktaat Eruven 100b: Rashi (Rabbi Shlomo Itzhaki, de 
Joodse bijbel commentator, Frankrijk, elfde eeuw) legt uit dat de duif haar partner niet begeert.

37 ‘ik tjilp, ik treur (kir) als een duif ’ (Jesaja 38:14); ‘en treuren (kirren) droevig als duiven’ 
(Jesaja 59:11).

38 Zie de Babylonische Talmoed, traktaat Bava Kamma 93a.

39 Zie bijvoorbeeld in de Babylonische Talmoed, traktaat Sjabbat 49a – waar het Joodse 
volk wordt vergeleken met een duif - in overeenstemming met het vers ‘de vleugelen der dui-
ven waren overtogen met zilver’ (Psalm 68:14). Net als de vleugels de duif beschermen, zo ook 
beschermt de Torah het Joodse volk.

40 Mordechai Wurmbrand, ‘Jonah’ (in the Bible), The Hebrew Encyclopedia, Tel Aviv, 
1988, vol. 19, p. 508.

41 Zie bijvoorbeeld Efraïm Hazan, The Poetics of the Sepharadi Piyut according to the 
Liturgical Poetry of Yehuda Halevi, Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University 
1986, p. 234-226, (over de iconografie van de duif in liturgische poëzie).

42 Zie bijvoorbeeld ‘Efraim is geworden als een domme duif, zonder verstand’ (Hosea 7:11); 
‘Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til’ (Jesaja 60:8); 
Zie ook Meir Waxman, Mishlei Yisrael, Jerusalem and New York: Shiloh, 1933, p. 18; Aesopi 
Fabulae, e graeco in hebraicum sermonem versit: Salomon Span, picture pinxit: Bezalel 
Shatz, Jerusalem: Bialik Institute, 1960; zie ook fabel 104, en fabel 186; Berechiah HaNak-
dan, Fox Fables, duiven kronen een wrede havik als hun koning, om te voorkomen dat hij hun 
zal schaden, maar ze falen (fabel 69). Zie ook verder voor de duif Shlomo Rubin, Magical 
Properties of Animals and their Signs, in the Legends and Religions of all the Nations, Krakou, 
Y. Fischer Publishing, 1900, p. 34-35. 

43 Loewe 2004, a.w., vol. 2, p. 46-448.

44 Zie ook Berechiah HaNakdan, Fox Fables: een wijze duif waarschuwt de vogels, maar 
ze luisteren niet naar haar advies en ze worden gevangen in een net. (Fabel 16.)

45 Spreuken 31:1-31: de lessen van Lemuëls moeder en de lof op de degelijke huisvrouw.

46 Spreuken 31:12; zie ook Aesop’s Fables: een duif redt een verdrinkende mier. (Fabel 127.)

47 Spreuken 31:18: ‘Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt, ’s nachts gaat haar lamp niet 
uit.’

48 Aesopi Fabulae, in fabel 103 wordt de duif als arrogant beschreven.

49 Rubin Shlomo, Magical Properties of Animals and their Signs, in the Legends and Religions 
of all the Nations, p. 49.

50 Hooglied 5:11: ‘Zijn hoofd is fijn goud, gelouterd goud, zijn lokken zijn golvend, ravenzwart.'
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51 Jesaja 34:11: ‘Pelikaan en roerdomp nemen het in bezit, uil en raaf huizen daar; Hij 
spant daarover het meetsnoer der woestheid en het paslood der nederigheid.’

52 De wrede kenmerken van de raaf zijn genoemd in Spreuken 30:17, ‘Het oog dat de 
vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, dat zullen raven der beek 
uitpikken en de jonge arenden opeten.’ Aesopi Fabulae beschrijft een ondankbare raaf 
(fabel 147); een raaf die steelt (fabel 148); en een ongelukkige raaf (fabel 149); Berechiah 
HaNakdan, Fox Fables, beschrijft een sluwe raaf die ervoor zorgt dat een adelaar struikelt 
en valt (fabel 20).

53 Hooglied 5:11: ‘Zijn hoofd is fijn goud, gelouterd goud, zijn lokken zijn golvend, raven-
zwart.'

54 Zie over de arrogante raaf: Aesopi Fabulae, ‘The Raven and the Fox’ (158 en fabel 188); 
Berechiah HaNakdan, Fox Fables, ‘Raven and Fox’ (fabel 13): een raaf is trots op iets wat hij 
niet heeft (fabel 29): een raaf verliest zijn prooi omdat hij luidruchtig is ‘Raven and Carcass’ 
(fabel 98).

55 Loewe 2004, a.w., vol. 2, p. 448.

56 Loewe 2004, a.w., vol. 2, p. 448.

57 Zie ook Berechiah HaNakdan, Fox Fables (fabel 18), waarin een verstandige raaf be-
schreven wordt die vertrouwt op zijn eigen mening, en niet op die van anderen.

58 De raaf spreekt tot de duif zoals Ruth sprak tot Naomi: ‘… want waar gij zult heengaan, 
zal ik heengaan als uw metgezel, […] en waar gij ook zult sterven, zal ik sterven en daar zal ik 
begraven worden.’ Ruth 1:16-17. Loewe 2004, a.w., vol. 2, p. 546.

59 De raaf zegt tegen de duif: ‘Zeg dan, ‘deze kraai is mijn vriend, en door hem zou ik de 
door mij gewaardeerde projecten kunnen realiseren. Een nobele broer, van een adellijke band 
van broeders van de hoogst geboren in het land, alle ambtenaren van de staat.’ (Loewe 2004, 
a.w., vol. 2, p. 540.)

In de Hebreeuwse versie staat: ‘Anderen uit de familie Ahirami’ (Loewe 2004, a.w., vol. 2, 
p. 541). Deze naam verschijnt in Numeri 26:38, een verwijzing naar een familie uit de stam 
van Benjamin. Rashi legt dit als volgt uit: ‘Afstammelingen van Ahiram – dit is mijn broer 
die naar Egypte ging en omdat hij werd vernoemd naar Josef, die zijn broer was en een hogere 
positie behaalde, werd hij Ahiram genoemd.’ (In het Hebreeuws betekent Ahiram ‘mijn broer 
is verheven’.) Hoewel we kunnen lezen dat de raaf reageert op provocerende opmerkingen van 
de duif, waardoor de raaf denkt dat dit een poging is om zijn afkomst te kleineren, weerhoudt 
het hem er niet van om trots op zijn afkomst te blijven.

60 Loewe 2004, a.w., vol. 2, p. 459-453.

61 Loewe 2004, a.w., vol. 2, p. 540. De raven die voedsel brachten naar de profeet Elia 
worden beschreven in I Koningen 17:5-6.

62 In de christelijke traditie is het de duif die terugkwam met een vers olijfblad (hr). Ge-
nesis 8:6-13.
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63 Het is interessant om op te merken dat in de Aesopi Fabulae een raaf voorkomt die 
profeteert en voor mensen de toekomst voorspelt (fabel 67); zie ook fabel 273, over de blinde, 
profeterende raaf.

64 Loewe 2004, a.w., vol. 2, p. 544.

65 In het verhaal ‘Hever de Ahuhi en de monnik’ heeft de dief op aandringen van de mon-
nik berouw en verandert zijn kleren in zwarte kleding en gaat zich nederig gedragen. Zie 
Loewe 2004, a.w., vol. 1, p. 238.

66 Bovendien betekent het werkwoord ‘raven’ in het Engels roven, plunderen, vraatzuchtig 
en gulzig. Deze betekenissen zijn denigrerend voor katholieke priesters en geven uitdrukking 
aan de maatschappelijke kritiek op hen.

67 Traktaat Hagiga 16a luidt: ‘R. Elai de oudste zei: Als een man ziet dat hij overheerst 
wordt door zijn [kwade] neigingen, laat hem dan gaan naar een plek waar hij niet bekend is en 
zwarte kleding aanschaffen, en zichzelf in zwarte kleding wikkelen en laat hem doen wat zijn 
hartje begeert; maar laat hem niet de naam van de hemelse openbaring ontheiligen.’

68 De kabbala is een Joods religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de 
goddelijke natuur. Kabbala is een Hebreeuws woord dat ‘ontvangst’ of ‘openbaring’ betekent 
(hr).

69 Twee belangrijke Hebreeuwse kabbalistische werken uit die periode.

70 F. Isaac Baer, A History of the Jews in Christian Spain, Tel-Aviv, 1965, p. 160-162; zie ook 
David Flusser, Judaism and the Sources of Christianity – Studies and Essays, Sifriyat Poalim, 
1979, p. 210-225. Flusser bespreekt de opvattingen van Jezus: ‘Zalig zijn de armen van geest, 
want hunner is het koninkrijk der hemelen [...] Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen 
het aardrijk beërven.’ Het zijn passages uit de Bergrede. De Bergrede is te vinden in de hoofd-
stukken 5, 6 en 7 van Mattheus en in Lukas 6.

71 F. Isaac Baer, 1965, a.w., p. 162, note 2.

72 F. Isaac Baer, 1965, a.w., p. 162-163.

73 Loewe 2004, a.w., vol. 1, p. 546-548. Cf. ‘Het raadsel van het reekalf en de steenbok’ in 
de Vijfde Poort van Meshal Haqadmoni, waarin de discussie over de Torah beschreven wordt 
door het reekalf en de steenbok in soortgelijke termen als die van de raaf en de duif.
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LITERATUUR IN HET OOSTEN VAN 
VLAANDEREN1

JEF JANSSENS

 ‘Int oestende van Vlaendren’

 Vers 2574 van Van den vos Reynaerde is bij ervaren vossenjagers alom bekend. 
Op het hoogtepunt van zijn leugenverhaal maakt Reynaert de plaats van de 
schat van Ermanerik bekend: in het extreme oosten van Vlaanderen, bij het bos 
Hulsterlo, bij de bron Kriekeputte. Voor Rudi Malfliet zijn de plaatsnamen in 
deze regio strategieën van de dichter om een eigen historische actualisering 
aan te brengen. Het publiek, zo meent hij, zal deze knipoogjes wel hebben 
begrepen als satire op allerlei wantoestanden ‘int oestende van Vlaendren’, als 
afrekening ook met plaatselijke potentaten en geestelijken die het verkeerde 
pad opgaan, als satirisch manifest tegen het gezag.2 De Hongaarse mediëviste 
Orsolya Réthelyi heeft dat betoog ondergraven als wellicht even fictief als de 
schat bij Kriekeputte in een recensie met de veelbetekenende titel De schat van 
Priamus in het Waasland.3 Het is volgens haar alleszins ‘onduidelijk of Malfliet 
het ware Troje heeft gevonden’ (p. 67). Ook in de ogen van de Amsterdamse 
historicus Jan Burgers blijven Reynaert en Willem voor Malfliet ongrijpbaar.4 
 Er zijn nochtans feiten genoeg voor de dertiende eeuw. Door constant 
geldgebrek geplaagd, verkochten de Vlaamse graven in oostelijk Vlaanderen 
hun woeste gronden, de moeren en wastines (veengebieden en onbebouwde 
zandstroken), aan privéondernemers en abdijen of gaven ze gronden in concessie 
voor turf- of zoutwinning, waarbij vooral de Asseneedse moergronden erg 
gegeerd waren vanwege hun hoge opbrengst. Het zoete veen werd gedroogd in de 
wind en als turf verkocht. Dat was een uitstekende brandstof, gaf meer warmte 
af dan een houtvuur en werd dus maar al te graag gebruikt in stedelijke haarden. 
Het zoute veen, darrinck genoemd, was zo mogelijk nog belangrijker: hieruit 
kon men na een bewerkelijk proces zout winnen. En het hoeft geen betoog dat 
dit – ook in de snel groeiende steden Brugge en Gent – levensnoodzakelijk was 
voor de bereiding en bewaring van voedsel, maar ook een grote rol speelde in 
allerlei ambachtelijke processen (zeepziederij, looierij, pottenbakkerij).

Artikel / Tiecelijn 29
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 De grondpolitiek van Margaretha van Constantinopel en Gwijde van 
Dampierre concentreerde zich overwegend op de Vier Ambachten en daar-
bij aansluitend het noordelijke en oostelijke gedeelte van het Brugse Vrije. De 
economische ontginning van dat gebied was zonder meer een succesverhaal.5 
Vermoedelijk niet toevallig spoorde de literaire ontwikkeling met deze op-
merkelijke hoogconjunctuur. In het oosten van Vlaanderen kennen we rond 
het midden van de dertiende eeuw niet enkel dichters van didactische werken: 
Willem Utenhove, priester in Aardenburg en auteur van een grotendeels ver-
loren gegane Bestiaris, Jacob van Maerlant uit Damme met zijn grote encyclo-
pedische werken en de Dammenaar Philip Utenbroeke, dichter van de Tweede 
Partie van de Spiegel Historiael. Daarnaast hebben we de idyllische liefdesro-
man Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede en het dierenepos Van 
den vos Reynaerde van Willem die Madoc maakte. Een verrassende explosie 
van Middelnederlands dichtwerk … Zowel Diederic als Willem kunnen mo-
gelijks met de grafelijke grondpolitiek in verband worden gebracht, zodat we 
hun activiteiten enigszins – anders dan bijvoorbeeld in het geval van Maerlant 
– in ambtelijke documenten kunnen volgen. Een vergelijking van hun profielen 
levert misschien nuttige literair-historische informatie op. We willen dit spoor 
alleszins proberen te volgen.

 ‘De clarc van Hasnede’

 Binnen de militante ridderromans van de dertiende eeuw is Floris ende 
Blancefloer een unieke verschijning. Het is het verhaal van de allesbepalende 
liefde van twee jongeren die de meest ongelooflijke hindernissen overwinnen: 
de listen van tegenwerkende ouders, sociale en religieuze verschillen, zelfs de 
exotische harem van de wrede emir van Babylon. De dood loert voortdurend 
om de hoek: het werk is de ontroerende, hoofse uitbeelding van het universele 
thema ‘eros en thanatos’. 
 Maar wie was die Diederic, de dichter die voor een dergelijk revolutionaire 
verhaalstof had gekozen en die vrijelijk uit het Frans vertaalde? In zijn werk 
maakt hij zich bekend als ‘van Assenede’ (v. 23), wat in een middeleeuwse 
context zowel kan betekenen dat hij daar werd geboren als dat hij daar zijn 
voornaamste activiteiten ontwikkelde. Uit zijn werk blijkt een opvallende 
sympathie voor ‘clerici’ (en hoofse vrouwen). In de proloog beperkt hij zijn 
publiek tot: 
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Sijt clerc, zijt leec, zijt hoefsche vrouwe,
Dien annics datter wese bi
Daer dese aventure vertellet si (v. 8-10).

(Of dat nu geleerden zijn, leken, of hoofse vrouwen, die gun ik het dat 
ze erbij zijn als dit verhaal ten gehore wordt gebracht.)6

 Boeken spelen trouwens een grote rol in de belevenis van de geliefden 
(v. 339-341). Diederic kent de antieke literatuur in het Latijn (onder meer 
Ovidius, maar ook de twaalfde-eeuwse liefdesdialoog bekend als Pamphilus) 
en beheerst vlot zijn moedertaal en het Frans, zodat we mogen aannemen dat 
hijzelf een ‘clericus’ was, d.w.z. iemand die gestudeerd heeft en Latijn kende.
 Al deze gegevens passen wonderwel bij een man die we uit dertiende-
eeuwse archiefstukken zien verschijnen. In een oorkonde van 1290 wordt hij 
als getuige van een schenking vermeld als ‘Dirkin de clarc van Hasnede’. Uit 
meer dan twintig documenten verschijnt een profiel van de man: hij blijkt 
een ambtenaar te zijn van de Vlaamse gravin, die hem ‘nostre clers’ noemt; 
hij bemiddelt in lokale conflicten, maar speelt vooral een rol als plaatselijke 
belastingontvanger bij de grafelijke grondtransacties. Hoogst uitzonderlijk 
wordt er ons zelfs een blik gegund in de activiteiten van Diederic als ontvanger. 
De oudst bewaarde rekeningen in de zogenaamde Brieven van Assenede, dat 
zijn rekeningen van geïnde belastingen, zijn van zijn hand (1289). Ze bevinden 
zich in een perkamenten rol in het archief van het Sint-Janshospitaal te Brugge. 
De rekening werd waarschijnlijk door Diederic zelf opgesteld, zodat het niet 
uitgesloten is dat we hier zijn eigenste handschrift zien. En ook dát is hoogst 
uitzonderlijk!7

 Maar er is meer! Diederic en zijn zonen kochten zelf van gravin Margaretha 
van Constantinopel en haar zoon Gwijde van Dampierre grote stukken 
moergrond in de buurt van Assenede, Zelzate en Wachtebeke. Ze waren als 
ondernemers blijkbaar zelf betrokken bij de turf- en zoutwinning in de streek, 
wat van de auteur van Floris ende Blancefloer een dichter-ondernemer maakt, 
een middeleeuwse Willem Elsschot, een dichterstype dat in onze Vlaamse 
literatuur relatief zeldzaam is. Als belastingontvanger en ondernemer moet 
hij dichter bij het volk dan bij het hof hebben gestaan, wat wellicht verklaart 
waarom hij zijn liefdesroman heeft bedoeld voor ‘den ghenen, diet Walsche 
niet en connen’ (v. 27). 
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 Willem, de clericus

 Dat brengt ons bij die andere clericus die, rond dezelfde tijd, ook in het 
‘oosteinde’ van Vlaanderen actief was: de dichter van Van den vos Reynaerde, 
die zichzelf introduceert als Willem die Madoc maakte. Hij kende de streek 
als geen ander en benoemt een aantal – soms ook onbetekenende – plaatsjes 
in het Land van Waas en de Vier Ambachten. Ook hij was een clericus, 
die niet zozeer zijn klassieke literatuur dan wel zijn grondige kennis van 
de rechtspraak etaleert, zodanig zelfs dat Frits van Oostrom veronderstelt 
dat hij een ‘taelmanne’, een raadsman of griffier kan zijn geweest.8 Mogelijk 
was hij ook goed vertrouwd met de Ysengrimus en kende hij dus behoorlijk 
Latijn, wat ook de Latijnse citaten en woordgrapjes in zijn werk verklaart.9 Hij 
presenteert zich trouwens als de dichter van een vroeger werk, de Madoc; hij 
is dus de auteur van een oeuvre, wat toch eerder past in het profiel van een 
clericus genre Veldeke en Maerlant.10 En in de proloog omarmt Willem via zijn 
anonieme opdrachtgeefster expliciet het vrouwelijk deel van de samenleving, 
op voorwaarde dat het zich hoofs gedraagt, want hij perkt zijn doelpubliek in 
tot:

Die gherne pleghen der eeren
Ende haren zin daer toe keeren
Dat si leven hoofschelike (v. 35-37).

(Die zich met eervolle zaken bezighouden en zich daarvoor inspannen 
om hoofs door het leven te gaan.)

 Dat wijst allemaal op een schrijversprofiel als dat van Diederic van Asse-
nede.

 Er is evenwel een fundamenteel verschil in hun houding tegenover hun 
doelpubliek. Diederic vermeldt duidelijk alle informatie die het publiek nodig 
heeft omtrent zijn personages: sociale status, familierelaties, gevoeligheden. 
Hij vertaalt ze weliswaar uit het Frans, maar creëert ze voor zijn publiek als 
het ware uit het niets. Hij veronderstelt bij zijn toehoorders ook nauwelijks 
kennis van het Frans. Behalve de naamgevingssymboliek die in de grafzerk 
van Blancefloer wordt geëxpliciteerd (Blancefloer < Blanchefleur – witte lelie; 
Floris < Floire – rode roos; v. 924-931), is kennis van het Frans voor een goed 
begrip van de tekst irrelevant.
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 Dat is wel even anders in de Reynaert: dichter Willem houdt terdege 
rekening met voorkennis bij zijn publiek. Reeds in de eerste verzen van het 
werk veronderstelt hij dat dit weet dat ‘coninc Nobel’ een leeuw en Ysengrijn 
een wolf is. En hij mikt bij zijn toehoorders met de namen Cortoys (v. 99), 
Cuwaert (v. 138), Cantecler (v. 285), Coppe (v. 287) en Hawy (v. 1850) 
duidelijk op satirische betekenisvorming via het Frans: een hofjonkertje met 
een pietluttige klacht, dat bovendien Frans spreekt (van courtois), een haas die 
niet van de dappersten is (van couard, laf), een heftig klapwiekende haan die 
het hoge woord voert (chante clair), een kip zonder kop (coupée – Coppe) en 
een hofdame (de vrouw van Belijn, de hofkapelaan) die maar wat graag ingaat 
op mannelijke avances (Hawy, ah, oui) … En ik heb al herhaaldelijk betoogd 
dat de clou van de relatie tussen Reynaert en Haersint, de wolvin, enkel ten 
volle begrijpelijk is tegen de achtergrond van de Franse Branche II-Va van de 
Roman de Renart: het gaat hier om een vlugge wip met later een verkrachting.11 
En nog een belangrijk verschil met Diederic: Willem beschouwt vrouwen als 
supergeile wezens en de liefde als pure lust. Eigenlijk is Willems beeld van de 
liefde en van de vrouw helemaal in overeenstemming met de dominante visie 
van de geestelijkheid en de geleerde academici in die dagen.12 Willem zit op 
dezelfde golflengte als Andreas Capellanus in het laatste deel van zijn De amore 
en Jean de Meung in de Roman de la Rose met zijn grof negatief beeld van de 
vrouw en de liefde. Het is dan niet al te ver gezocht om met Frank Lulofs in 
de proloog een spel van homoniemen te zien en het vers ‘die gherne pleghen 
der eeren’ (v. 35) in een dubbelzinnig licht te bekijken, dus niet enkel als ‘die 
zich met eervolle zaken bezighouden’, maar ook ‘(de dames) die graag de heren 
vertroetelen’.13

 Dit profiel van een geleerde clericus-dichter met een geïntendeerd publiek 
dat over Franse kennis en literaire voorkennis beschikt en bovendien ver-
trouwd is met ironische dubbelzinnigheid, past goed bij Willem Corthals, de 
cisterciënzer lekenbroeder van Boudelo in dienst bij de gravinnen van Vlaan-
deren. Rik van Daele schetste van hem een robotfoto, een identificatieschets 
die vijf jaar later door Rudi Malfliet gedetailleerd werd ingevuld. Vermits de 
zuster van Corthals, 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 
(thans Zeeuws-Vlaanderen), bij de karikaturale beschrijving van de dorpers 
die Bruun naar het leven staan, is in de discussie ter zake een stevig argument: 
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de dichter bleek daar volgens een oorkonde van 1267 een huis te bezitten en 
zo is het ‘Abstale’ (v. 802) in de Reynaert Willems gepersonaliseerde wegwijzer 
naar zijn identiteit. 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 – verkocht hij als grafelijk ambtenaar woeste gronden en bemid-
delde in allerlei juridische conflicten. Zijn grondtransacties en onderhande-
lingen verklaren bovendien zijn vertrouwdheid met de streek, zelfs van nietige 
plekken als Elmare en Hulsterlo.14 
 Maar er is een verschil. Anders dan gravenklerk Diederic verkoopt Willem 
‘wastine ende moer’ in naam van de gravin. Hij lijkt me in de hiërarchie van 
de grafelijke ambtenarij hoger te staan dan Diederic, die we enkel lokaal zien 
optreden en die geen geestelijke was (hij had vrouw en kinderen); Willem 
vinden we daarentegen bijvoorbeeld ook terug als administrator in Rijsel. Hij 
lijkt me, zoals de clerici-geestelijken Jan van Mont-Saint-Eloi en Eustachius 
van Stoppeldijk dichter bij de gravin en haar hof te staan.15 

 Exit Willem van Boudelo?

 Hebben we nu de Reynaertdichter definitief te pakken? Niets lijkt minder 
zeker: de veronderstelling kreeg met zware tegenwind af te rekenen, zoals reeds 
bleek uit de recensies van de studie van Malfliet. De wind is sindsdien niet gaan 
liggen. Jan de Putter geloofde in zijn bijdrage voor het laatste jaarboek van het 
Reynaertgenootschap niet in het auteurschap van Willem van Boudelo.16 En 
ook de recente Vlaamse canonpublicatie is sceptisch: ‘De hypothese dat de in 
1260 of 1261 gestorven lekenbroeder en grafelijke klerk Willem van Boudelo 
(of Corthals) wel eens de geheimzinnige auteur van dit dierenepos zou zijn 
geweest, moet als onbewezen en zelfs vrij twijfelachtig worden beschouwd.’17 
Dat is niet mijn mening: ik geloof integendeel dat het onderzoek ter zake 
opnieuw grondig moet worden bekeken. Een aantal argumenten in de afwijzing 
van Malfliets hypothese lijken me niet altijd even sterk. Ik verklaar me nader.
 Willem van Boudelo wordt als lekenbroeder meestal aangeduid als ‘frater’, zo 
ook op zijn bewaarde zegel ‘frere Willaume’. Aangezien in de Reynaert Willem 
geen broeder wordt genoemd, mogen we veilig aannemen dat Willem die 
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Madocke maakte, niet gelijkgesteld mag worden met Willem, de lekenbroeder 
uit Boudelo, zo meent De Putter. Maar hij noemt zich ook niets anders: niet 
‘clericus’, of ‘pape’ of ‘heer’ of ‘ridder’ … daar valt dus niets uit af te leiden! 
Trouwens, Willem van Boudelo wordt ook herhaaldelijk als ‘clericus’ vermeld, 
wat volgens Burgers een probleem vormt. Immers, zo stelt hij, de status van 
gewijde geestelijke is moeilijk te rijmen met die van lekenbroeder.18 Maar geldt 
dat nog wel zo absoluut in de dertiende eeuw? Waar clerici voordien ten minste 
lagere wijdingen hadden ontvangen – een conditio sine qua non om een hogere 
opleiding te kunnen aanvatten –, blijkt die praktijk in Willems tijd niet langer 
dwingend te zijn. In Vlaanderen had die laïcisering zich krachtig doorgezet: de 
Gentse hoogleraar Els de Paermentier telde tussen 1191 en 1244 niet minder dan 
zeven clerici comitis die geen enkele band hadden met een religieuze instelling en 
die getrouwd waren en wettige kinderen hadden.19 Clerici zullen bijgevolg meer 
en meer klerken worden, een functie zonder geestelijke connotatie. De clericus 
Maerlant heeft als koster nog lagere wijdingen ontvangen, van Diederik van 
Assenede zijn wettige zonen en zelfs een kleinzoon bekend. En we mogen niet 
uit het oog verliezen dat Willem van Boudelo geen gewone lekenbroeder was: 
hij werd door gravin Johanna aangehaald voor het beheer van haar gronden 
en kreeg de administratie van haar stichting, het Comtesse-hospitaal, in Rijsel 
toevertrouwd. En dat hij niet als voorbeeldige lekenbroeder door het leven is 
gegaan, blijkt uit het feit dat hij door het Generaal Kapittel van de cisterciënzers 
in 1252 ernstig op de vingers werd getikt, maar gravin Margaretha hield hem 
blijkbaar de handen boven het hoofd.20

 Maar komt het woord clericus (naast frater) wel effectief in de oorkonden 
voor, of gaat het om een interpreterende omschrijving voor Willem van 
Boudelo die Theo Luyckx in zijn studie over de grafelijke financiële instellingen 
(1961) gebruikt en die door Malfliet werd overgenomen?21 Dat brengt ons 
bij de ernstige kritiek die werd uitgebracht op Malfliets onkritische gebruik 
van zijn corpus aan oorkonden, volgens Burgers ‘ondermaats werk’ … Ik ben 
onvoldoende specialist ter zake om dit alles genuanceerd te beoordelen; historici 
en diplomatici mogen hier de literatuurhistoricus te hulp snellen. Maar zoveel 
is ook voor deze laatste zeker: een biografische schets samenstellen op basis 
van oorkonden is hogere puzzelkunde en dus een hachelijke onderneming; als 
de fundamenten niet deugen, is ze tot mislukken gedoemd.
 Maar toch, Absdale blijft me intrigeren. De plaatsnaam staat er zo 
onbeduidend bij: het gaat in de passage zelfs niet over een handelend personage, 
maar over diens vader Hughelijn met de kromme benen:
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Was zijn vader, dat weet men wale,
Ende was gheboren van Abstale (v. 801-802). 

 Ironie is hier zeker in het geding, maar dat hier rijmdwang speelt, geloof 
ik niet. In het rijmpaar is Absdale het basiswoord, want de dichter moet een 
stoplap gebruiken om de naam in eindpositie te handhaven. Dus moet hij wel 
met een bedoeling zijn geïntroduceerd. Maar welke?
 Middeleeuwse dichters verwijzen wel vaker naar subtiele details, die voor 
het geïntendeerde publiek naar een bekende context moesten verwijzen, maar 
ons niets meer zeggen.22 Zo heeft Chrétien de Troyes op het einde van zijn 
eerste Arturroman Erec et Enide (ca. 1170) een hofdag geschetst, waarbij twee 
tronen worden beschreven, geschonken door een ridder Bruianz des Illes. De 
man komt verder niet voor in het werk en de vermelding van de naam staat wat 
verloren tussen al het opgesomde, tot blijkt dat het gaat om een goede bekende 
binnen het Anglo-Normandische hof, namelijk Brian de Insulis of Brian of 
Wallingford. Het auctoriële knipoogje stuurt het publiek en suggereert een 
prestigieuze identificatie van koning Hendrik II Plantagenet en zijn vrouw 
Eleonora van Aquitanië met koning Artur en Guenièvre.23 Het lijkt tevens een 
signaal in de richting van de opdrachtgevers (of bestemmelingen) van het werk.
 Ook plaatsnamen hebben soms een vergelijkbaar effect. In de beroemde 
ridderroman Parzival van Wolfram von Eschenbach (begin dertiende eeuw) is 
het verblijf van de jonge titelheld in de Graalburcht het eerste hoogtepunt van 
het verhaal. Wolfram beschrijft uitvoerig de paleiszaal: in drie grote marmeren 
haarden brandt kostbaar aloëhout. Zulk prachtig vuur, zo merkt de verteller 
op: ‘sach niemen hie ze Wildenberc …’ (had men zelfs hier [bij ons?] op de 
Wildenberg niet gezien – 230, 13). Wolfram had er zich hier gemakkelijk 
met een gemeenplaats kunnen van afmaken: iets in de zin van, zulk vuur had 
men nog nooit gezien, maar hij personaliseert de informatie door te verwijzen 
naar een bekende burcht in zijn streek, de Wildenberg in het Odenwald bij 
Amorbach. Zodoende legt hij een verband met de Graalburcht Montsalvaesch 
(mont sauvage), maar wellicht suggereert hij tevens dat hij er (een deel van) 
zijn ridderroman heeft geschreven (in opdracht van de heren van Durne, 
de bezitters van de burcht?).24 Toegegeven, ook dit vers heeft in de Duitse 
mediëvistiek tot hevige controverses geleid. 

 We besluiten: indien Willem van Boudelo in Absdale een huis bezat, is het 
niet onmogelijk dat hij als dichter van de Reynaert met een knipoog hiernaar 
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verwees.25 Met welke bedoeling? Ik zou het niet weten. Maar ik geloof dat 
we de Boudelo-hypothese rond het auteurschap van de Reynaert niet zonder 
meer van de tafel mogen schuiven. We kunnen ons natuurlijk hyperkritisch 
blijven opstellen, maar dan vervallen een groot aantal uitspraken over onze 
vroegste literatuur. Immers, is de Diederic van Assenede die zich in Floris ende 
Blancefloer als auteur bekendmaakt, wel absoluut zeker dezelfde persoon als 
de grafelijke ambtenaar ‘Dirkin de clarc van Hasnede’? Het zou wel bijzonder 
toevallig zijn als er in Assenede rond het midden van de dertiende eeuw twee 
clerici met dezelfde naam en hetzelfde profiel rondliepen, toch weet je maar 
nooit … De raad van Frits van Oostrom blijft meer dan ooit overeind: ‘Indien 
men elk feit het liefst ten minste in twee onafhankelijke bronnen bevestigd 
wil zien, kan men de middeleeuwen beter mijden; en dat die gegevens steevast 
naar veel meer doen verlangen kan toch geen reden zijn om dus maar bij de 
pakken neer te blijven zitten en zelfs het beschikbare weg te wuiven.’26 Zoveel 
moge intussen duidelijk zijn: er is in deze zaak nog voldoende ruimte voor 
verder wetenschappelijk onderzoek, liefst interdisciplinair. En wie weet vinden 
we ooit Willems Madoc, liefst nog met een uitvoerige pro- of epiloog. Ook 
wetenschappers moeten durven blijven dromen …

 En tot slot

 Dat onderzoek zal echter slechts kunnen gedijen als er een breed 
maatschappelijk draagvlak voor de Middelnederlandse letterkunde en de 
oudere cultuur blijft bestaan. Tiecelijn heeft wat dat betreft reeds ruimschoots 
zijn sporen verdiend, waarvoor ik het Reynaertgenootschap van harte wil 
feliciteren: ik wens de vereniging nog een lange en dynamische toekomst. In 
die zin is ook het Asseneedse initiatief om een tapijt van Floris ende Blancefloer 
te creëren een bijzonder gelukkig project. Geïnspireerd door het Tapijt van 
Bayeux zijn tientallen borduursters, tekenaars en andere medewerkers sinds 
2015 bezig om een tachtigtal taferelen uit het werk van Diederic van Assenede 
te verwerken tot een kunstwerk van om en bij de honderd meter.27 Dat zal 
ongetwijfeld een omslag teweegbrengen in de waardering van de Asseneedse 
dichter. Ik besluit met het inspirerende betoog van de Amerikaanse romancier 
David Vann voor het behoud van de opleiding oudere taal- en letterkunde. Als 
writer-in-residence van Passa Porta te Brussel stelde hij onlangs nog: ‘Ik denk 
dat de (oudere) literatuur een waardevol paspoort biedt tot het verleden, en dat 
we slechter af zijn als dat verdwijnt’. 
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Reynaert in de bibliotheek van 
de maatschappij der nederlandse 
letterkunde

ANDRÉ BOUWMAN

 Inleiding

 Op 18 juli 1766 kwamen in de Schuttersdoelen te Leiden elf heren bij el-
kaar voor de oprichting van een ‘Maetschappy der Nederlandsche Letterkun-
de’. Het waren jeugdige academici met een passie voor de Nederlandse taal en 
cultuur. Dat was iets nieuws in een tijd dat Nederland (als natiestaat) en de neer-
landistiek (als universitaire discipline) nog niet bestonden. Nu, tweehonderdvijf-
tig jaar later, telt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde meer dan 1700 
leden. En nog steeds heeft zij als doel om, in de woorden van haar statuten, 
‘de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- 
en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te 
bevorderen’. Zij doet dit door het houden van letterkundige en wetenschap-
pelijke bijeenkomsten, door het uitgeven van werken en geschriften, door het 
toekennen van prijzen en niet in de laatste plaats door het in stand houden en 
uitbreiden van haar bibliotheek.1 

 Van meet af aan verzamelde de Maatschappij middeleeuwse en andere oude 
gedrukte en geschreven bronnen. Toen midden negentiende eeuw de bestu-
dering van het nationale geschreven erfgoed dankzij geleerden als Matthias 
de Vries en Robert Fruin op een meer academische leest was geschoeid, wer-
den voor de bibliotheek systematisch taalkundige studies, tekstedities en ge-
schiedkundige werken verworven – via aankoop, ruilverkeer en ook schenking 
door leden. In 1876 werd de bibliotheek van de Maatschappij als een langdurig 
bruikleen ondergebracht in de Leidse universiteitsbibliotheek aan het Rapen-
burg. Rond 1890 begon men naast wetenschappelijke literatuur en bronnen 
overigens ook contemporaine bellettrie te verzamelen. De bibliotheekcollecties 
van de Maatschappij en haar archief zijn in 1983 met de universiteitsbiblio-
theek meeverhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Witte Singel. Inmiddels 
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telt de bibliotheek van de Maatschappij ruim 150.000 drukken en ongeveer 
2400 nummers met handschriften en brieven.

 In het struweel van deze bibliotheek is het goed toeven voor wie zich toelegt 
op de vossenjacht. Een deel van de reynaerdiana heb ik in de afgelopen dertig 
jaar zelf mogen raadplegen én beheren: het raadplegen als onderzoeker (sinds 
1986) en lid van de Maatschappij (sinds 1992), het beheren als conservator 
handschriften van de Leidse universiteitsbibliotheek (sinds 1996). In dit 

Afb. 1 Van den vos reynaerde, ed. Gräter (1499 G 43)
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Maatschappelijke jubeljaar is het misschien aardig om de lezer van Tiecelijn 
te wijzen op enkele interessante vosjes en vossenholen. Toegegeven, voor de 
vroegste Middelnederlandse Reynaertbronnen hoeft men niet naar Leiden af 
te reizen. Daarvoor moet men elders zijn: in Stuttgart, Münster, Darmstadt, 
in Brussel, Den Haag of Rotterdam. Overigens: niet één van de bewaard 
gebleven handschriften van Van den vos Reynaerde of Reynaerts historie was 
rond de oprichting van de Maatschappij bekend. Tot aan de ontdekking van 
een berijmd handschriftfragment door Hendrik van Wijn in 1780 (thans 
bekend als redactie C van Reynaerts historie) had men geen idee hoe de oudere 
Nederlandse prozatraditie van Die historie van Reynaert die vos – gedrukt 
in 1479 (Gouda) en 1485 (Delft) – zich verhield tot de jongere Nederduitse 
Reinke de Vos, een roman-in-verzen gedrukt te Lübeck in 1498. En zozeer was 
men vertrouwd met de ‘lange versie’ van de Reynaerttekst dat, toen F.D. Gräter 
in de kloosterbibliotheek van Comburg nabij Schwäbisch Hall een handschrift 
met een versroman getiteld Van den vos Reynaerde had ontdekt en in 1812 
uitgaf, men deze aanvankelijk als fragment of bekorting beschouwde. (Afb. 1)
 Mogelijk is het deze onduidelijke verhouding tussen Nederlandstalige 
en Duitstalige prozatradities rond 1800 die verklaart waarom we niet 
alleen gedrukte exemplaren van Noord- en Zuid-Nederlandse volksboeken 
aantreffen in de bibliotheek maar ook Nederduitse en Hoogduitse edities 
(die alle teruggaan op de Lübeckse druk van Reynke de Vos uit 1498). Ik 
telde vier Nederduitse en vier Hoogduitse Reynke/Reineke-drukken van 
vóór 1800.2 (Afb. 2-3) De Zuid- en Noord-Nederlandse volksboeken zijn 
vertegenwoordigd met elk vier drukken tot 1800 (afb. 4), en nog vijf Zuid-
Nederlandse drukken uit de negentiende eeuw.3 Omdat de collectie volksboeken 
van G.J. Boekenoogen enkele jaren geleden is gedigitaliseerd in het kader van 
Metamorfoze – het nationale conserveringsprogramma in Nederland – zijn er 
nu zeven Reynaertdrukken digitaal beschikbaar via de Leidse onlinecatalogus. 
 Maar het zijn vooral de wetenschappelijke edities en studies óver de 
Reynaertteksten die de bibliotheek van de Maatschappij zo bijzonder maken. 
Die publicaties zijn vrijwel zonder uitzondering aanwezig sinds het vroegste 
begin van de onderzoekingen. Men vindt er de diplomatische editie van de 
Delftse incunabel, in 1783 door Ludwig Suhl uitgegeven naar het exemplaar 
in de stadsbibliotheek te Lübeck. Men vindt er, verscholen in het tijdschrift 
Bragur, de editio princeps van Van den Vos Reynaerde door Friedrich David 
Gräter (1812), de edities van Jacob Grimm, Jan Frans Willems, Jonckbloet, 
Martin en al die andere wetenschappers die over de vos gepubliceerd hebben.4 
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Afb. 2 Reyneke Voss de olde, Rostock, 1592 (1213 A 13)
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Afb. 3 H. von Alkmar, Reineke der Fuchs, Ed. Gottsched, Leipzig/Amsterdam 1752 (1224 B 35)



~ 76 ~ 

TIECELIJN 29

Afb. 4 Reynaert de Vos, Delft, Bruyn Harmanssz. Schinckel, 1603 (1140 G 21)
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 Ook manuscripten en archivalia de vos betreffende kan men er raadplegen. 
In een eerdere bijdrage voor Tiecelijn heb ik gewezen op een vroegnegentiende-
eeuws handschrift van Albert ten Broecke Hoekstra: ‘Voorrede van den oor-
sprong der fabelen in het algemeen en van dien van Reinaard den Vos in het 
bijzonder’ (LTK 142), dat een inleiding blijkt te zijn op een nooit verschenen 
editie.5 Maar in de bibliotheek berusten ook papieren betreffende vooraan-
staande Reynaertonderzoekers uit het midden van de twintigste eeuw: J.W. 
Muller en W.Gs Hellinga. (Afb. 5-6)

 Muller

 Jacob Wijbrand Muller (1858-1945) – redacteur van het Woordenboek der 
Nederlandsche taal (1888-1902), hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde 
te Utrecht (1902-1915) en Nederlandse taalkunde te Leiden (1915-1924) – 
heeft zich zestig jaar met de Middelnederlandse Reynaertteksten beziggehou-
den.6 In 1884 promoveerde hij op een academisch proefschrift over De oude 
en jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert-

Afb. 5 Portret van J.W. Muller Afb. 6 Portret van W.Gs Hellinga
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gedichten. En nog in het voorjaar van 1944, een jaar voor zijn dood, publi-
ceerde hij als 85-jarige de derde, opnieuw herziene en vermeerderde druk van 
zijn kritische editie Van den vos Reinaerde.7 Muller was zijn leven lang zeer 
actief binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hij bekleedde 
bijna alle bestuursfuncties, onder meer die van voorzitter (meermaals), pen-
ningmeester, bibliothecaris en waarnemend secretaris en was in de jaren 1893-
1935 lid van de Commissie voor taal- en letterkunde, die onder meer als re-
dactie fungeerde van het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde. In 
1937 werd hij tot erelid benoemd. Muller legateerde zijn reynaerdiana aan 
de Maatschappij, waaronder doorschoten handexemplaren van zijn publica-
ties en boeken uit zijn bibliotheek. Later, in 1960, schonk zijn weduwe zijn 
correspondentie en andere papieren.8 Niet alleen deze nalatenschap, ook het 
archief van de Maatschappij bevat diverse documenten die de genese van Mul-
lers laatste Reynaerteditie toelichten. In 1936 had de Maatschappij een aparte 
commissie ingesteld voor de uitgave van geschriften, die onder meer in samen-
werking met E.J. Brill de reeks ‘Leidsche drukken en herdrukken’ opzette. De 
commissie had tot doel om te adviseren over financiële ondersteuning van pu-
blicaties en die namens de Maatschappij inhoudelijk te begeleiden. Als eerste 
deel in de zogenaamde ‘Groote Reeks’ was Van den vos Reinaerde gepland. Jan 
de Vries, Leids hoogleraar oudgermanistiek, voerde als voorzitter van de com-
missie de briefwisseling met auteur Muller en Th. Folkers, directeur van de 
Leidse uitgeverij E.J. Brill.9

 De Maatschappij zegde Brill toe een subsidie in de productiekosten te 
betalen van ƒ 20,= per vel van 16 pagina’s (Folkers aan De Vries, d.d. 17 en 
27.01.1939). Opmerkelijk is een hoogoplopende discussie over een prentbrief-
kaart met een vos half liggend in zijn hol, die Muller graag in zijn geheel gere-
produceerd zag, bij voorkeur op de titelpagina (Muller aan De Vries, d.d. 11, 
21 en 28.05.1939, De Vries aan de Commissie, d.d. 12.05.1939). Als compro-
mis wordt uiteindelijk besloten om een detail (de vossenkop) af te beelden op 
de keerzijde van de titelpagina. Uiteindelijk blijkt het boek 16½ vel te beslaan, 
inclusief 12 bladzijden voorwerk en 18 bladzijden platen. Hiervoor diende de 
Maatschappij ƒ 330,= subsidie te betalen, op een totaal van ƒ 1625,20 net-
to aan productiekosten, bij een oplage van 300 exemplaren. De verkoopprijs 
van het boek heeft Folkers vastgesteld op ƒ 6, terwijl de Maatschappij twaalf 
presentexemplaren ontvangt en haar leden het boek voor de helft van de prijs 
kunnen afnemen (Folkers aan De Vries, d.d. 20.06.1939). Bijna een jaar later 
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blijken nog maar 22 leden van de Maatschappij gebruik te hebben gemaakt van 
deze substantiële korting: ‘Is het eigenlijk niet jammer, dat zoovele leden van de 
Mij. in gebreke blijven om dergelijke ondernemingen door het aankoopen van 
een ex. te steunen?’ (Folkers aan De Vries, d.d. 4.04.1940).

 Ruim anderhalf jaar later – het is inmiddels oorlog – verzoekt Muller aan 
de Commissie te bezien of zij de publicatie van zijn bijna voltooide Exegetische 
Commentaar wenst te ondersteunen:

De eigenlijke commentaar bevat, behalve de noodige taalkundige 
(vooral hier en daar syntactische) en letterkundige exegese, een aantal 
literair-historische of -aesthetische en cultuurhistorische opmerkingen, 
soms uitgedegen tot kleine vertoogen en uitweidingen, soms van kerk- 
of rechtshistorischen aard en inhoud (merendeels getoetst, verbeterd, 
vermeerderd of gewijzigd door p.f. Bonav. Kruitwagen en coll. Van 
Iterson); vóór elk ‘hoofdstuk’ of ‘aventure’ een beknopte inleiding (over 
de literaire of ook maar folkloristische herkomst), en voorts een zéér 
groot aantal verwijzingen naar geschriften van anderen en mij zelf, ter 
nadere toelichting (en tevens bekorting); kortom alles wat ik in vele 
jaren, tusschen ander werk door, uit de omvangrijke literatuur over het 
dierenepos, met name over onzen R. I, opgetekend en verzameld heb 
(Muller aan De Vries, d.d. 21.12.1941).

 Nadat De Vries het verzoek besproken heeft in de Commissie, laat hij 
Muller weten dat zij de commentaar als deel 2 wil opnemen in de reeks ‘Leidsche 
drukken en herdrukken’ en de uitgave financieel zal steunen (De Vries aan 
Muller, d.d. 7.03.1942). Ook uitgeverij Brill is bereid om met een MNL-subsidie 
van ƒ 30,= per vel dit werk te drukken. Maar eerst moest Brill een Vragenlijst 
ter verkrijging van de vergunning tot het drukken en uitgeven invullen en indienen 
bij de nationaalsocialistische departementen Volksvoorlichting en Kunsten 
(onder leiding van secretaris-generaal Tobie Goedewaagen) en Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming (onder leiding van secretaris-generaal 
Jan van Dam). De eveneens nationaalsocialistisch georiënteerde Jan de Vries 
was inmiddels vicevoorzitter van de Kultuurkamer en daarbinnen leider van 
het Letterengilde geworden.10 Nadat hij zich door Muller het manuscript heeft 
laten bezorgen, legt hij uit wat er moet gebeuren (overigens zonder zijn eigen 
positie in het nazificeringsnetwerk aan te duiden):
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De weg der behandeling is deze, dat de uitgever het handschrift 
naar het departement van Goedewaagen zendt; hier wordt het dan 
als wetenschappelijk werk doorgegeven aan Van Dam en op zijn 
departement verder afgehandeld. Ik heb er een brief aan toegevoegd, 
waarin ik de uitgave aanbeveel en op spoedige behandeling aandring 
(De Vries aan Muller, d.d. 5.04.1942).

 Als eind april 1942 Brill de gevraagde toestemming heeft ontvangen, kan 
er met het zetten begonnen worden (Folkers aan Muller, d.d. 29.04.1942). De 
manuscripten van de ‘Voorrede’ en de ‘Toevoegsels en verbeteringen’ zijn ech-
ter zo slecht te lezen dat Folkers ze eerst laat overtypen en Muller ter correctie 
stuurt alvorens tot zetten over te gaan. Muller op zijn beurt stoort zich in toe-
nemende mate aan het feit dat hij zijn gecorrigeerde drukproeven niet direct 
naar Brill kan sturen maar eerst moet voorleggen aan De Vries, die dan ook 
nog eens op eigen houtje toestemming lijkt te hebben gegeven om het tweede 
vel te laten afdrukken:

Daarom was ik wel verwonderd (zacht gezegd!) te vernemen dat dit 
reeds, vóór en zonder mijn ‘imprimatur’ afgedrukt was, dit eenigen tijd 
daarna, van u, te ontvangen en, bij nader toezien, te bespeuren dat 
bladzijden verloopen, bovenschriften en cijfers veranderd waren enz., 
niet door mij zelf, maar kennelijk, zonder mijn voorkennis en medeweten, 
door u! (Muller aan De Vries, d.d. 17.07.1942)

 Het zetten en drukken duurt tot half september. Folkers schrijft dan aan 
Muller: ‘Ik laat het boek gelijk Uw eerste deel in het roode linnen inbinden. 
[...] Of de gebonden en ingenaaide exemplaren half October gereed zijn, weet 
ik niet. Ik hoop het. Mijn binder vraagt tegenwoordig 3 maanden levertijd. 
[...] Daar hij overstelpt is met werk en een groot aantal menschen bij hem zijn 
weggehaald [door de Duitse bezetter? A.B.], begrijpt U wel, dat alles geweldig 
daaronder moet lijden” (d.d. 18.09.1942). De door Muller bedongen integrale 
afbeelding van de vos in zijn hol wordt uiteindelijk op de verso van de Franse titel 
afgedrukt, tegenover de titelpagina. Op 6 november komen dan de exemplaren 
van de binder en Folkers stuurt De Vries een presentexemplaar met factuur 
voor de Maatschappij van ƒ 472,50. De Exegetische Commentaar omvat 15¾ vel 
druks en er was een subsidie van ƒ 30,= per vel overeengekomen.

 Met de verkoop van Mullers Reynaerteditie uit 1939 blijkt het drie jaar 
later goed te gaan. De Vries schrijft Muller dat er ‘een verheugend groote 
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navraag naar Uw boek uit Duitschland gekomen is; zeker wel een gevolg van 
de zoo waardeerende besprekingen van Frings en Borchling’ (d.d. 12.03.1942). 
Uitgeverij Brill laat Muller in april 1942 weten dat er van de 300 exemplaren 
nog zo’n 70 over zijn en een half jaar later is de oplage helemaal uitverkocht. 
Voelt Muller voor een nadruk? (Folkers aan Muller, d.d. 14.04 en 4.12.1942). 
Muller is echter geïrriteerd, enerzijds omdat hij voor zijn goed verkopende 
Reynaerteditie in het geheel geen honorarium heeft ontvangen en Folkers hem 
bovendien voor de Exegetische Commentaar een rekening heeft gestuurd van 
maar liefst ƒ 342,20 wegens extra correctie van de drukproeven! Bovendien 
voelt Muller niets voor een nadruk; hij heeft sinds 1939 al weer een paar honderd 
toevoegsels en verbeteringen genoteerd. Folkers maakt bezwaar: met een 
zodanig herziene en vermeerderde druk worden de kopers van de tweede druk 
onnodig op kosten gejaagd, temeer daar wegens ontbreken van subsidie van de 
Maatschappij, de toegenomen omvang van mogelijk vier vel druks én Mullers 
eis om 10 % royalties te ontvangen, de verkoopprijs vermoedelijk veel hoger 
zal uitvallen dan die van de tweede druk. Hij stelt voor om een honorarium 
ineens af te spreken, ‘b.v. door de extra correcties, die U in de tweede druk 
heeft gemaakt, en welke rekening nog niet is voldaan, als honorarium voor 
de derde druk te beschouwen’ (Folkers aan Muller, d.d. 17.02.1943). Muller 
houdt echter vast aan een herziene en vermeerderde druk en na drie maanden 
van taai onderhandelen geeft Folkers ten slotte toe: 

ik ontvang van U het manuscript kant en klaar voor de pers gereed.
U ontvangt als honorarium het bedrag, dat als extra correctie nog van 
de vorige druk openstaat. Die zaak is daarmede dan vereffend.
Alleen moet ik de uitdrukkelijke bepaling erbij maken, dat ik nu niet 
nog eens weer een groote extra correctie wil hebben. U moet, òf het 
manuscript zoo maken, dat U daarin niets meer behoeft te veranderen, 
zoodat dan extra correctie achterwege kan blijven, òf U moet de 
consequentie aanvaarden en dit extra werk ook extra betalen. (Folkers 
aan Muller, d.d. 1.03.1943)

 Een jaar later is de derde druk gereed (afb. 7) en stuurt Folkers met 
‘groot genoegen’ een presentexemplaar naar Muller: ‘Zonder twijfel past de 
vooroorlogsche uitvoering geheel in het kader van een werk dat jaren lang 
door velen geraadpleegd en bestudeerd zal worden’ (d.d. 25.02.1944). De 
laatste woorden hebben mogelijk iets van een bezwering. Want de kosten zijn 
voor Brill allerminst meegevallen: de kosten voor extra correctie bedroegen 
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Afb. 7 Van den vos Reinaerde, ed. Muller, derde druk, Leiden, 1944

ditmaal ƒ 262,80. Folkers brengt die Muller overigens niet in rekening, zoals 
aangekondigd, maar verhoogt in plaats hiervan de verkoopprijs van ƒ 8,= 
naar ƒ 10,= (Folkers aan Muller, d.d. 11.03.1944). Mullers zeven overige 
presentexemplaren worden verstuurd naar de heren Kloeke, Huizinga, 
Tinbergen, Borchling, Frings, mejuffrouw van Lessen en ... de Maatschappij.

 Hellinga

 Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985), als hoogleraar Nederlandse 
taalkunde, later neofilologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, 
was een wetenschappelijke duizendpoot en vernieuwer.11 Hij hield zich 
intensief bezig met de interpretatie en overlevering van historische teksten. 
In de loop van zijn academische carrière ontwikkelde hij zich tot analytisch 
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Afb. 8 De papieren van W.Gs Hellinga
(LTK 2304)

Afb. 9 Fiche van Hellinga (LTK 2304)

bibliograaf en incunabulist, wat baanbrekende publicaties opleverde als Kopij 
en druk in de Nederlanden (1962) en The Fifteenth-Century Printing Types of 
the Low Countries (1966). Maar in de Reynaertfilologie is hij vooral bekend 
in verband met zijn in 1952 verschenen synoptische editie Van den vos 
Reynaerde. I. Teksten diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500 
– een werkinstrument dat van grote waarde is gebleken voor het moderne 
tekstonderzoek12 – en enkele baanbrekende en provocerende artikelen, zoals 
‘De commentaar’ (1956) en ‘Het laatste woord is aan Firapeel’ (1958).13 Zijn 
Reynaertpapieren werden in 2013 geschonken door zijn weduwe en berusten 
in de bibliotheek van de Maatschappij onder signatuur LTK 2304 (afb. 8).14 
Het merendeel van de papieren is afkomstig uit de jaren 1950, toen Hellinga 
druk bezig was met de voorbereiding van het vervolg dat hij had aangekondigd 
in zijn Reynaerteditie:
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Tot de diplomatische editie behoort, onverbrekelijk, een palaeografisch-
codicologisch apparaat, waarin alle bijzonderheden van de bron, 
voorzover zij betrekking hebben op het tekstbeeld, genoteerd worden 
en eventuele beslissingen van de editeur worden verantwoord [...]. Bij 
de voorbereiding van deze uitgave bleek, dat het niet mogelijk was dit 
nogal omvangrijke apparaat in Deel I onder de teksten aan te brengen. 
Daarom is besloten het uit te geven in Deel II, Tekstkritiek. Het is daar 
verenigd met de beschrijving van de bronnen, waarvan het trouwens 
ook een onderdeel is, en met de studie over de tekstgeschiedenis en de 
verhouding van de bronnen, welke mede op dit apparaat berust. (p. vi).

 Gaandeweg werd Hellinga evenwel in beslag genomen door nieuwe weten-
schappelijke projecten en van de aangekondigde publicatie is het niet meer geko-
men. In de laatste jaren van zijn wetenschappelijke activiteit is hij teruggekeerd 
naar dit materiaal, aldus Lotte Hellinga-Querido: ‘hij heeft er tussen ongeveer 
1978 en 1981 gestadig verder aan gewerkt, echter met afnemende krachten in een 
tenslotte hem overweldigend ziektebeeld. Uit deze tijd zijn er ook pogingen tot 
ordenen en systematiseren die niet altijd tot een einde gebracht zijn.’15 Hellinga 
had de gewoonte om veel aantekeningen op losse blaadjes te maken en ze per 
onderwerp in mappen onder te brengen. De mappen zijn vervangen door genum-
merde omslagen, de aantekeningen van weinig belang zijn in overleg met Lotte 
Hellinga vernietigd, maar de oorspronkelijke ordening is grotendeels intact gela-
ten: bronnen (1-58), tekstkritiek (59-143), commentaar (144-200), vroege filologie 
(190-200) correspondentie (201-202) en varia (203-204):

Bronnen: 1-9. Comburgse handschrift (A). – 10-18. Dyckse handschrift (F). – 19-
23. Darmstadtse fragmenten (E). – 24-27. Rotterdamse fragmenten (G). – 28-30. 
Brusselse fragmenten (H). – 31-37. Brusselse handschrift (B). – 38-42. Reynardus 
Vulpes (drukken). – 43-46. Proto-Reynaert. – 47-50. Handschriftengeschiedenis. 
– 51-58. Codicologie & paleografie. 

Tekstkritiek: 59. Fichier met notities over verzen 1-3469. – 60-143. Losse notities 
(min of meer in versvolgorde).

Commentaar: 144-185. Losse notities. – 186-189. Uitgewerkte notities in cahiers.

Vroege filologie: 190-199. Losse notities. – 200. Uitgewerkt manuscript.

Correspondentie: 201. Brieven aan Hellinga (geordend naar afzender A-Z). – 
202. Brieven van Hellinga (geordend naar geadresseerde A-Z).

 Varia: 203. Drukwerk. – 204. Reproducties.
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 Het kaartsysteem met notities over de tekstgeschiedenis (59) is mijns inziens 
het belangrijkste onderdeel van de papieren. Op vele honderden fiches heeft 
Hellinga geprobeerd, vers voor vers, te beargumenteren welke varianten uit de 
overgeleverde bronnen (meer) oorspronkelijk zijn en welke secundair (afb. 9). 
De fiches zijn grotendeels vervaardigd in de jaren 1978-1981 (geschreven in een 
kleine kriebelige hand), met hier en daar materiaal uit de jaren 1950 (genoteerd 
in een grotere, duidelijk leesbare hand; zie bijvoorbeeld de notities op vers 6, 50, 
94, 125, 136). Hellinga verwijst niet alleen naar secundaire literatuur maar ook 
naar zijn ‘commentaar’: aantekeningen bewaard gebleven op losse bladen en in 
enkele cahiers (144-189). Daarmee is het kaartsysteem dus ook een sleutel tot 
een deel van de overige papieren.

 Hellinga is druk bezig geweest met zijn Reynaertcommentaar, indachtig 
het door hem zelf geformuleerde streven van de filoloog om ‘het taalaanbod en 
daarom dus het feitenaanbod door middel van taalvormen in een gegeven context 
opnieuw te doen plaats vinden vanuit de geestesstructuur en binnen de cultuur 
en beschaving waardoor de communicatie in zulk een geval oorspronkelijk 
werd bepaald.’16 In het materiaal zijn de oudere en jongere bewerkingslaag 
goed te onderscheiden. De losse notities (omslagen 144-185) zijn meest uit de 
jaren 1950. Ik heb ze geordend op algemene onderwerpen en vervolgens zoveel 
mogelijk op versvolgorde. Hellinga heeft hier ook materiaal uit zijn colleges 
ondergebracht (omslagen 148-154, 165-166). Hieronder volgt een overzicht, 
met de opschriften van Hellinga tussen aanhalingstekens:

144. ‘De tweede Reynaert-bewerking’ (fol. 1-6). – 145. ‘Codex, 
tekstgeschiedenis’ (fol. 1-3). – 146. ‘Inleiding over de Tekstkritiek van 
de Reynaert’ (2 fol.). – 147. Over bronnen (5 fol.). – – 148-154. Colleges 
(typoscript, ca. 1950?): 148. ‘Inleiding’, ‘Van den Vos Reynaerde. 
Inc. ‘De philoloog die het plan opvat …’ (fol. 1-4a). – 149. ‘R. in het 
oordeel van het publiek’ (fol. 4b-6). – 150. ‘Geografische bepaling’ (fol. 
7-22, aantek. 10 bis, ter). – 151. ‘Sociale structuur R.-wereld’ (fol. 23-
28, aant. 23 bis, ter). – 152. ‘Positie dichter èn publiek’ (fol. 29-39a). 
– 153. ‘Dramatische handeling’ (8 fol.). – 154. ‘Eén dichter of twee 
dichters?’ (fol. 39b-46). – – 155. Aantekeningen n.a.v. publicaties over 
de proloog (2 dubbelbladen, pag. 1-7). – 156. Over methodologie. Inc. 
‘Iedere tijd stelt zijn eigen problemen …’ (2 fol., Parijs 1955). – 157-158. 
‘Wie was Willem die de Reynaert schreef ’ I-IV (typoscripten: doorslag, 
fol. 1-9, 1-5, 1-2, 1; oudere versie, fol. 1-16). – 159. Over de proloog 
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1-10, 11-40 (pag. 3-15). – 160. Over A 6 (2 fol.). – 161. ‘Ontwerp van 
een onderzoek naar het ‘twee-schrijvers-probleem’ van de Reynaert’ 
(dubbelbladen, fol. 1-9). – 162. Inc. ‘Toen Nap. De Pauw in 1887 …’ 
(fol. 1-5). – 163. Inc. ‘Maar hoe dan … Madoc?’ (5 fol.). – 164. Over 
Madocs droom (5 fol.). – 165. College over A 97 (typoscript, fol. 1-11). 
– 166. Collegeverslag over AF 41-98 (typoscript, 22 fol., ca. 1947?). 
– 167. Over vss. 41-47, 48-60, 61-97 (typoscript, 6 fol.). – 168. Over 
vss. 234-295 (26 fol.). – 169. Over A 602 (typoscript, 1 fol.) . – 170. 
‘REYNAERT / 1855-1863 ...’ over dierennamen (typoscript, fol. 1-4). 
– 171. – Inc. ‘Ik eindig nu met mijn R voorbeeld …’ (dubbelbladen, 
fol. 1-3). – 172. ‘Reynaert-Commentaar’ - [vs.] 41-... (1 fol.). – 173. ‘De 
dichters van de Reinaert en hun publiek’ (2 fol.). – 174. ‘Grimbeert 
een taboe-naam?’ (2 fol.). – 175. ‘Reinaert-Studiën’ (1 fol.). – 176. ‘De 
programma’s van drie minstrelen aan het hof van Wijnen-Ardres’ (2 
fol.). – 177. Lulofs over Van Mierlo, Morant und Galie (1 fol., 1965). 
– 178. Toelichting op de notitie: ‘Portret van een koningin’ (1 fol.). – 
179. ‘Portret van een koningin’ (fol. 1-3, 3 bis, 4-12). – 180. ‘A en F als 
uitgangspunt voor de voltooide R. - 2630-2693’ (fol. 1-2). – 181. ‘Het 
besluit van het verhaal’ (fol. 1-2). – 182. Collatie A 3397-3423 // F, B, P, 
*AE (7 fol.). – 183. ‘Het besluit van de tekst in de Dyckse Codex vanaf 
vers 1361’ (1 fol.). – 184. ‘Het acrostichon’ (2 fol.). – 185. ‘Martin 1874 
over A 3461-3469: acrostichon’ (typoscript, 1 fol.).

 De meer uitgewerkte notities bevinden zich in een viertal cahiers (186-189) 
stammend uit de jaren 1978-1981. Het zijn pogingen om ouder materiaal en 
nieuwe observaties in een samenhangend verband te brengen:

186. ‘De interpolatie A 2751 vlgg.’ (fol. 1-6). – ‘Cuwaert’ (fol. 17-18). – 
‘E’ (fol. 19-21). – ‘R.-origineel’ (fol. 22-23). – ‘A 2597 Ghi sult daer gaen 
ende min vrauwe’ (fol. 24-26).
187. ‘Heere ysingrijn half ghenade, A 1987-2003’ (fol. 1-6). – ‘Balduinus 
doet niet mee’ (fol. 7-12). – ‘Confiteor pater mater. A 1453’ (fol. 15-
18). – ‘A 79-85’ (fol. 20). – ‘Door wie laat Nobel zich naar de schat 
brengen? A 2738-2739’ (fol. 21-22). – ‘Reynaert en vrauwe Hermeline. 
Een poging tot portret’ (fol. 23-26, 28-29). 
188. Notities over A 2371-74, 2380-84, 2985-95 (fol. 1-4). – ‘Het eerste 
contact van de coninginne met Reynaert’ (fol. 5-6). – ‘Wapenbroeders, 
A 2114-2116’ (fol. 7). – ‘A 1642 vyuergat’ (cahier, fol. 8 bis = los). – ‘De 
crux interpretum. A 2170 en F 2152’ (fol. 15). – ‘Tekstkritiek in het 
kader van de codexgeschiedenis’ (fol. 20-21).
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189. ‘Proto A en Proto E gaan samen terug op Codex Proto AE’ 
(fol. 1-3). – ‘De brief A 3248-51 die Reynaert op bevel van de koning 
moet schrijven’ (fol. 4-5). – ‘Een echtpaar in verwarring, A 2134-
2164’ (fol. 6-8). – ‘Codicologie en Tekstkritiek. F 2000, 2001. Een 
waarschuwend voorbeeld’ (fol. 11-17). – – ‘Afscheid van Reynaert’ 
(fol. 23-99 met *losse bladen tussen fol. 26/27, 40-41, 89/90, 91/92). 
Hierin te onderscheiden: ‘Afscheid van Reynaert’ (fol. 24+39, 25). – 
‘Cultuurfenomenen als dwingende factoren’ (fol. 26-27). – ‘Madoc’ (fol. 
28). – ‘De Proloog I’ (fol. 29-38). – ‘Dagboek 19-11-41 – 08.11.42’. Inc. 
‘Is Reinaert wel de schavuit ...’ (fol. 40*1-7). – ‘De prologen vragen er 
om dat de voltooiing wordt behandeld’ (fol. 41-46). – ‘Wat de inhoud 
van het verhaal aangaat’ (fol. 47-53). – ‘De Rhetorica van de Reynaert’ 
(fol. 54-64). – ‘Balduinus’ begrip voor de Dietse tekst’ (fol. 64-89, 89*a-
b, 90*). – ‘Het beoordelen van Balduinus’ (fol. 91*a-h). – ‘Wildi horen 
van Lamfreide?’ (fol. 93-95). – ‘Naamgeving van het mekel heere’ (fol. 
96). – ‘Een stukje tekstkritiek in het kader van de codexgeschiedenis’ 
(fol. 99). 

 De notities bevatten waardevolle observaties en analyses maar ze vormen te-
zamen niet de verhoopte commentaar die Hellinga als filologische graalridder 
voor ogen moet hebben gestaan. Dat geldt ook voor ‘Afscheid van Reynaert’ in 
het vierde cahier (189), de langste, min of meer aaneengesloten tekst, de meest 
recente ook (gedateerd 2 mei 1981). Hellinga verwijst ernaar, in ‘Friezen in de 
Reynaert’, zijn bijdrage aan de huldebundel voor Galama uit 1982.17 De tekst 
was dus bestemd voor publicatie, zij het waarschijnlijk niet in deze nog onvol-
dragen versie. Hellinga wisselt detailonderzoek van de Reynaerttekst af met 
‘levensherinneringen en ervaringen van een onderzoeker en van een universi-
tair docent’, waarbij de grenzen tussen onderzoeker, middeleeuwse auteur en 
verhaalpersonage niet altijd helder te trekken zijn. In sommige passages blijkt 
‘Afscheid van Reynaert’ bovendien een afrekening te zijn met Frank Lulofs en 
diens Nu gaet Reynaerde al huten spele (1975) – in bewoordingen die noch het 
werk van de voormalige medewerker recht doen noch de leermeester tot eer 
strekken. Volgens Lotte Hellinga zijn ze ‘helaas geschreven onder de invloed 
van symptomen van zijn laatste ziekte.’18

 De correspondentie (201-202) is een Fundgrube, onder andere voor wie 
meer wil weten over hoe Hellinga vlak na de Tweede Wereldoorlog erin slaagde 
om de Reynaerthandschriften te bestuderen en te doen fotograferen (waarbij 
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zelfs Prins Bernhard ingeschakeld werd om Fürst zu Salm-Reifferscheidt 
te bewerken). Ook de briefwisseling met W.E.J. Tjeenk Willink van de 
gelijknamige uitgeverij te Zwolle werpt het nodige licht op de totstandkoming 
van de editie.19 Het contract met de uitgever, gedateerd 20 mei 1949, maakt 
duidelijk dat een tweedelige uitgave van Van den vos Reynaerde werd beoogd,

omvattende het Comburgse handschrift, het Dijckse handschrift, de 
Darmstädter fragmenten, de Rotterdamse fragmenten, het Brusselse 
handschrift voor zover corresponderend met redactie R I, de Reinaerdus 
Vulpes en de Ndl. volksboeken met varianten en fragmenten in één 
deel en een tweede deel groot 12 à 13 vel omvattende een inleiding, 
aantekeningen en glossarium. (bijlage brief Tjeenk Willink aan 
Hellinga, d.d. 21.05.1949).

 Hellinga heeft beter onderhandeld met zijn uitgever dan Muller: hij ontving 
als honorarium maar liefst ƒ 1.750,= waarvan ƒ 875,= als niet-opvorderbaar 
voorschot. Het restant zou hij ontvangen bij levering van de kopij: ƒ 500 voor 
het eerste deel en ƒ 375,= voor het tweede. Uit de correspondentie blijkt 
overigens dat Hellinga onkosten in verband met bestudering en reproductie van 
de bronnen bij de uitgever kon declareren ten laste van het nog uit te keren deel 
van zijn honorarium.20 Dat het zetten, proeflezen, corrigeren en drukken van 
deze publicatie een ingewikkelde operatie is, laat zich raden. Elke opening dient 
immers alle tekstredacties corresponderend te presenteren, de belangrijkste 
naast elkaar, de overige eronder. Zo bevat de proef van enkele pagina’s die de 
uitgever begin 1950 stuurt, nog de paleografische aantekeningen die later in 
het proces wegens ruimtegebrek naar deel twee verwezen zijn (Tjeenk Willink 
aan Muller, d.d. 7.02.1950, bijlage; afb. 10). Dat dit geen routineklus is, blijkt 
ook elders in de correspondentie tussen auteur en uitgever: 

Het zij mij vergund, even oprecht als U te antwoorden op Uw boutade 
over de Reinaert, dat men mij hier al gedreigd heeft met een staking! 
De verdere woorden die mijn zetters over dit werk prevelen kan ik 
niet aan mijn secretaresse opgeven (Tjeenk Willink aan Hellinga, d.d. 
26.9.1951).

Mijn dank voor Uw brief van de 17de en voor de proeven.
Wij gaan dus draaien en, ik wil het U eerlijk bekennen, ik houd 
mijn hart vast. Zo ongeveer het gevoel van de patient op weg naar de 
operatietafel. (Tjeenk Willink aan Hellinga, d.d. 23.01.1952).
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 Maar de operatie slaagt en op 22 februari 1952 stuurt de uitgever de 
eerste drie exemplaren op aan Hellinga, met zijn hartelijke gelukwensen. De 
verkoopprijs van het boek bedraagt ƒ 28,= gebonden. Vervolgens stokt de 
briefwisseling. Enkele jaren later informeert de uitgever nog eens naar deel 
II van de Reynaerteditie, dat volgens contract ongeveer een jaar na deel I had 
moeten verschijnen. Als taalkundig adviseur betrokken bij Tjeenk Willinks 
reeksen ‘Zwolse drukken en herdrukken’ en ‘Klassieken uit de Nederlandse 
Letterkunde’ verricht Hellinga bewonderenswaardig werk, ‘toch zou ik daardoor 
niet gaarne de grote werken – Vos en Bibliotheek21 – naar het tweede plan laten 
verhuizen’ (Tjeenk Willink aan Hellinga, d.d. 8.03.1955). Later in het jaar moet 
Hellinga zijn uitgever deelgenoot hebben gemaakt van plannen om Z.W.O. te 
betrekken bij zijn almaar uitlopende Reynaertproject, blijkens diens reactie:

Indien Z.W.O. genegen is subsidie te verlenen, juich ik het toe om het 
concorderend woordregister als deel IV van de Reinaert-uitgave te 
laten verschijnen. Overigens, hoe staat het met de delen II en III? (brief 
Tjeenk Willink aan Hellinga, d.d. 22.12.1955).

 In het contract uit 1949 was sprake van een tweede deel met ‘inleiding, 
aantekeningen en glossarium’. Waarschijnlijk was dat gedacht in de lijn van 
Buitenrust Hettema’s Inleiding – Aantekeningen – Glossarium (1910), eveneens 

Afb. 10 Proefdruk van Van den vos Reynaerde, ed. Hellinga, Zwolle, 1952 (LTK 2304)
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verschenen bij Tjeenk Willink, als deel 2 bij een diplomatische Reynaerteditie 
uit 1903 (19212) en door Hellinga geprezen als ‘meesterlijke commentaar’.22 
Rond 1952 zou Hellinga’s deel II, zoals we zagen, bestaan uit een paleografisch-
codicologisch apparaat, een beschrijving van de bronnen en een studie van de 
tekstgeschiedenis en de verhouding van de bronnen. Daarmee lijkt Hellinga de 
inleiding en de aantekeningen bestemd te hebben voor deel III, het eigenlijke 
commentaardeel. Bevestiging voor deze veronderstelling ontbreekt echter in de 
briefwisseling tussen Tjeenk Willink en Hellinga, die stopt in 1956.

 Hellinga en Muller

 De papieren van beiden doornemend leerde ik dat Hellinga en Muller met 
elkaar gecorrespondeerd hebben over de Reynaert. Hellinga schrijft eind 1942 
aan Muller: 

 Hooggeachte Hooggeleerde Heer,
De uitgever A.A. Balkema te Amsterdam wil een zuiver diplomatische 
uitgave van een Reynaert-Hs. in beperkte oplage doen verschijnen en 
heeft mij verzocht, de tekst te verzorgen. Ik zou de voorkeur geven aan 
het Comburgse Hs., maar heb natuurlijk, gezien de opdracht, ook niet 
het minste bezwaar tegen het Dyck’se (mijn voorkeur is niet meer – 
maar ook niet minder! – een gevoelskwestie). Aangezien in de uitgave-
Buitenrust Hettema-Degering toch nog is gewijzigd en ‘bewerkt’ 
(interpunctie enz.), zou ik het liefst de ... onbereikbare hss. raadplegen, 
of althans één daarvan. Ik heb mij nu tot de Univ. Bibliotheek in 
Amsterdam gewend met de vraag, of er van één der hss, een fotocopie 
in Nederland aanwezig is en zo dat het geval is, waar? en op welke 
voorwaarden te raadplegen? Men verwees mij hierop naar U. [...]
(Hellinga aan Muller, d.d. 16.12.1942) 

 
 Muller is eind 1942, zoals we zagen, met uitgeverij Brill in onderhandeling 
over een derde, herziene en vermeerderde druk van zijn eigen (kritische) Rey-
naerteditie. Hij reageert per kerende post in zijn typerende breedsprakige stijl. 
Dat hij Hellinga niet kan helpen met een fotokopie wordt pas helemaal aan het 
eind van zijn brief duidelijk. Eerst en vooral geeft hij Hellinga in overweging 
om hém van dienst te zijn, met een zuiver diplomatische editie van álle bron-
nen van Reynaert I: 
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Geachte Heer Hellinga,
Ten ommegaand antwoord op Uw brief meld ik U, dat – ofschoon 
het doel en het algemeene nut eener zuiver-diplomatische uitgave van 
Reinaert I, na de inderdaad halfslachtige van Buitenrust-Hettema 
en Degering, maar toch met de noten wel als zoodanig bruikbare 
mij ietwat raadsel- of twijfelachtig schijnt – zij mij, persoonlijk, zeer 
aangenaam en welkom zou zijn. Immers zij zou (of zal) mij ontslaan 
van de overweging der mogelijk-, wenschelijk-, ja misschien zelfs 
noodzakelijkheid om een (maar dan ook volledigen) apparatus criticus 
onder den tekst van den herdruk – want het boek is reeds eenigen tijd 
uitverkocht, en de uitgever dringt aan op een spoedigen herdruk, die 
mij echter op mijn (84-jarigen) leeftijd ietwat zwaar valt – te geven, 
gelijk dat in eene crititische editie eigenlijk wel behoort.
In zooverre juich ik Uw voornemen wel toe.

Edoch ... ik herhaal, herzeg: ‘den volledigen apparatus criticus’; d.w.z. 
niet alleen a (het Comburgsche) of f (het Dyck’sche), maar beide – 
immers in veelal gelijke mate door mij voor mijne critische editie 
gebruikt – en ook het fragment e en het, door mij in het Tschr. LIX 
afgedrukte fragmentje g, die alle zekere waarde hebben. Maar dit zou 
of zal de uitgave (den druk: naast of onder elkaar?) zeer aanmerkelijk 
verzwaren; en ik zou durven twijfelen of gij zelf, en vooral de uitgever, 
dien last in zeker wel onbeloonden “arbeidsdienst” zoudt willen 
aanvaarden en dragen. [...]
(Muller aan Hellinga, d.d. 17.12.1942).

 Enkele dagen later schrijft Hellinga onder meer terug:
 

Inderdaad, een dipl. uitgave van de beide R.-Hss met de fragmenten 
zou voor het onderzoek ideaal zijn! Ik ben daarover reeds lang in 
bespreking met een anderen uitgever en kan U wel reeds meedelen, dat 
de kans groot is, dat ik na de oorlog deze gewenste uitgave zal brengen 
op dezelfde wijze als de R II: in fotokopie. (Hellinga aan Muller, d.d. 
21.12.1942).

 Vervolgens moet Muller – in een brief van begin januari 1943 die verloren 
is gegaan – gevraagd hebben of hij in zijn derde druk melding mag maken van 
deze facsimile-editie-in-voorbereiding, want Hellinga antwoordt: 
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Afb. 11 Van den vos Reynaerde, ed. Hellinga, Amsterdam [1944] (DEJONG 638)

Ik verzoek U de mogelijkheid van een photogr. reproductie van de 
Reinaert I-Hss nog niet te vermelden. Wel verlopen de besprekingen 
gunstig, maar er zijn nog vele moeilijkheden. (Hellinga aan Muller, 
d.d. 20.01.1943).

 Het lijkt wel of beide geleerden reynaerdiaanse krompraat hanteren: uit-
gave naar één bron wordt uitgave naar álle bronnen, diplomatische editie wordt 
facsimile-editie. Met welke uitgever zou Hellinga trouwens in bespreking zijn 
geweest? Tjeenk Willink? Hoe dit ook zij, we kunnen met enig recht de sy-
noptisch-diplomatische editie van Hellinga uit 1952 retrospectief beschouwen 
als het door Muller gewenste apparatus criticus voor de derde druk van diens 
kritische Reynaerteditie uit 1944. 
 In hetzelfde oorlogsjaar verscheen Van den vos Reynaerde ook bij uitgeverij 
Balkema in Amsterdam (afb. 11) De tekst was naar een fotokopie van het 
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 Afb. 12 Fiche uit het Reynaertapparaat (LTK 2303)

Afb. 13 Reynaertapparaat Amsterdam/Groningen (LTK 2303)
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Comburgse handschrift bezorgd door Hellinga (die in 1944-1945 op de 
Veluwe ondergedoken zat omdat hij als reserveofficier dreigde te worden 
geïnterneerd).23 Ondanks het bibliofiele karakter betrof het een clandestiene 
uitgave: om de nationaalsocialistische censuur te ontwijken was namelijk het 
jaar van uitgave geantedateerd: 1940. De bibliotheek van de Maatschappij bezit 
een exemplaar dat, als onderdeel van de collectie illegaal drukwerk verzameld 
door Dirk de Jong, enkele jaren geleden werd gedigitaliseerd ten behoeve van 
de beeldbank Het Geheugen van Nederland en beschikbaar is via de Leidse 
onlinecatalogus.24

 In het kader van zijn Reynaertproject werd onder leiding van Hellinga, 
later van diens medewerker Lulofs, vakliteratuur verzameld over Van den vos 
Reynaerde en het vervolg Reynaerts historie. Het resulteerde in een kaartsysteem 
met ruim drieduizend fiches. Ze vermelden per vers de interpretaties en 
tekstkritiek afkomstig uit de talloze artikelen, studies en edities die in de loop 
der jaren aan de vos zijn gewijd. Toen Lulofs in 1975 tot hoogleraar in Groningen 
werd benoemd, nam hij het kaartsysteem mee; een getypte versie bleef achter in 
het Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam. (afb. 12) Sinds 2013 berust 
zowel de Amsterdamse als de Groningse versie van het kaartsysteem onder 
signatuur LTK 2303 in de bibliotheek van de Maatschappij.25 (afb. 13)

 Niet alleen het kaartsysteem met excerpten uit de vakliteratuur, ook die 
vakliteratuur zelf is aanwezig in de bibliotheek van de Maatschappij, samen 
met oude drukken en archivalia zoals boven beschreven. Iedereen met een 
passie voor het verhaal van de vos en de geschiedenis van de teksttransmissie 
is van harte welkom om in Leiden dit omvangrijke en proteïsche ‘Reynaert-
apparaat’ door te nemen.26

 Noten

1 Wet van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. [Leiden 2003], artikel 1 
(citaat) en 2, p.3. Voor meer informatie zie de website van de Maatschappij: www.mijnedlet.nl.

2  Nederduits drukken tot 1800 – Lübecker Fassung: Wolfenbüttel 1711 (1176 B 
17), Eutin 1797 (1109 G 27). Amsterdam 1752 (1224 B 35). Vgl. H. Menke, Bibliotheca 
Reinardiana, vol. 1, Stuttgart, 1992, p. 319, – Rostocker Fassung: Rostock 1539 (1213 A 19), 
Rostock 1592 (1213 A 13). Vgl. Menke 1992, p. 275, 279, 281, 290. – – Hoogduits drukken 
tot 1800 – Frankfurter Drucke: Frankfurt 1545 (1224 B 34). – ‘Barocke’ Bearbeitung: Rostock 
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1662 (1109 G 16). – ‘Volksbücher’: s.l. [ca. 1660-1680] (1109 G 35: 1). – Bearbeitung in 
neuhochdeutscher Literatursprache (Gottsched): Leipzig & Amsterdam 1752 (1224 B 35). 
Vgl. Menke 1992, p. 329, 342, 351, 356.

3 Noord-Nederlandse volksboeken tot 1800: Delft 1603 (1499 F 43), Amsterdam 
1753 (Bknoog 134), Amsterdam 1778 (1225 F 27), Amsterdam 1795 (1225 F 29, Bknoog 
135). Vgl. Menke 1992, p. 130, 140, 142, 144. – – Zuid-Nederlandse volksboeken tot 
1800: Antwerpen [1713-1717?] A (1005 G 11), Antwerpen [1713-1717?] B (1074 G 45), 
Antwerpen [1792-1822] A (1057 H 58), Gent [1817-1845] A (Bknoog 137). Vgl. Menke 
1992, p. 162, 162, 167, 171. – – negentiende eeuw: Antwerpen [1818-1842] A (Bknoog 
136), Antwerpen [1818-1842] C (1005 G 10), Gent [1848-1876] A (Bknoog 138, (1226 G 
16), Antwerpen [ca. 1856] (Bknoog 139), Gent [ca. 1834-1886] (1254 F 19, Bknoog 140). 
Vgl. Menke 1992, p. 172, 174, 175, 176, 177.

4 L. Suhl (ed.), Die historie van Reynaert de Vos. Nach der Delfter Ausgabe von 1485 zum 
genauen Abdrucke befördert, Lübeck & Leipzig, 1783. Ex. MNL: 1194 E 31. Vgl. H. Rijns 
(ed), De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar 
de bronnen vanaf 1479 tot 1700, Utrecht, 2007, p. 403-409. – Bragur. Ein literarisches Maga-
zin der Deutschen und Nordischen Vorzeit, 8 (1812), p. 224-375. Ex. MNL: 1140 G 21. Vgl. A. 
Bouwman, ‘“Ich schlug auf, und vor mir lag: van den vos Reynaerde”. Friedrich David Gräter 
en zijn editio princeps van 1812’, in: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek, 30 (2012), p. 
7-44. 

5 Zie A. Bouwman, ‘Albert ten Broecke Hoekstra en zijn onvoltooide Reynaertuitgave. 
Een poging tot reconstructie’. In: Tiecelijn 25. Jaarboek 5 van het Reynaertgenootschap, (2012), 
p. 254-282. 

6 Over Muller zie o.a. A. Bouwman, ‘Zestig jaar filologie. Jacob Wijbrand Muller (1858-
1945)’, in: W. van Anrooij & al. (eds.), Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der 
Middelnederlandse letterkunde, Amsterdam, 2003, p. 137-149, 274-276, 307-309. 

7 Over de Reynaerteditie van Muller zie ook elders in dit jaarboek P. Wackers, ‘Wat staat 
er eigenlijk? Over het editeren van Van den vos Reynaerde’, p. 98-118. De eerste druk van 
Mullers kritische editie verscheen in 1914, nadat Muller samen met  Buitenrust Hettema, in 
1903 (dus voor de ontdekking van het Dyckse handschrift, in 1907), een diplomatische editie 
van de Comburgse redactie had bezorgd. Vgl. over de verschillende editieopvattingen van 
Buitenrust Hettema en Muller (diplomatisch versus kritisch) reeds Bouwman, ‘Zestig jaar 
filologie’ (n. 6), p. 140-145.

8 Doorschoten exemplaren: Van den Vos Reinaerde. I: Inleiding met aanteekeningen, lijst van 
eigennamen, tekst. Leiden 19443 (1500 A 40), II: Exegetische commentaar, Leiden, 1942 (1500 
A 41). Critische commentaar op “Van den vos Reinaerde” naar de thans bekende handschriften 
en bewerkingen, Utrecht, 1917. (1500: A 42). Correspondentie J.W. Muller (LTK 2018), 
Miscellanea J.W. Muller (LTK 2025).

9 De brieven aan De Vries (en een aantal doorslagen van door hem verzonden brieven) 
berusten in het archief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1766-2000, 
Leiden, UB, inv.nr. AMN 735-736; de brieven aan Muller (en enkele kladversies van door 
hem verzonden brieven) berusten in LTK 2018. Brieven van Muller en De Vries aan directeur 
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Folkers berusten in het bedrijfs- en fondsarchief van Brill (1883-2003), dat geschonken is aan 
de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak en als bruikleencollectie wordt beheerd door de 
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

10 Over de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in de Tweede Wereldoorlog 
en de dubbelrol van Jan de Vries (samenwerkend met de Duitse bezetter en actief lid van 
de Maatschappij) is van belang P.J. Idenburg, ‘Persoonlijke herinneringen 1931-1951’, in: 
Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 
gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966. Leiden, 1966, p. 89-114, i.c. p. 94, 97-107. De Vries heeft ervoor 
gezorgd dat de Maatschappij zich niet hoefde aan te sluiten bij de Kultuurkamer, waarvan hij 
vicevoorzitter was. Hij gaf deze toezegging – in een persoonlijk gesprek met  Idenburg, toen 
voorzitter van de Maatschappij, die hem duidelijk had gemaakt dat dit het einde zou betekenen 
van de Maatschappij, omdat zo goed als al haar leden zouden bedanken  – op voorwaarde dat de 
scheppende kunstenaars hun lidmaatschap zouden opzeggen. Aldus geschiedde. De Vries werd 
na de oorlog veroordeeld wegens intellectuele collaboratie en ontslagen als Leids hoogleraar; eind 
1945 was hij al, met een twintigtal anderen, geroyeerd als lid van de Maatschappij.

 11 Over Hellinga, zie o.a. W. van Anrooij, ‘Met het oog op de dichter. Wytze Gerbens 
Hellinga (1908-1985)’, in: W. van Anrooij & al. (eds.), Der vaderen boek. Beoefenaren van de 
studie der Middelnederlandse letterkunde, Amsterdam, 2003, p. 221-234, 283-286, 317-320. – 
H. Pleij, ‘Wytze Gerbens Hellinga als naoorlogs vernieuwer van de geesteswetenschappen’, 
in: G. Alberts & H.J. Zuidervaart (eds.), De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 
1930 en 1960, Amsterdam, 2009, p. 125-145.

12 Over de Reynaerteditie van Hellinga zie elders in dit jaarboek ook P. Wackers, ‘Wat 
staat er eigenlijk?’ (n. 7), p. 109-110

13 W. Hellinga, ‘De commentaar’, in: Handelingen van het Vierentwintigste Nederlands 
Filologencongres (1956), p. 109-127. – ‘Het laatste woord is aan Firapeel’, in: Maatstaf. 
Maandblad voor letteren, 6 (1958-1959), p. 353-373.

14 LTK 2304 – Reinaerdiana: aantekeningen, documentatie en correspondentie van 
W. Hellinga betreffende Van den vos Reynaerde. Vervaardigd en ontvangen in verband 
met zijn synoptisch-diplomatische editie, gepubliceerd in 1952, en een nooit verschenen 
vervolgdeel. Nederland, 1942-1981. – 204 omslagen en delen, geschreven, gedrukt en 
gefotokopieerd. – Geschonken in 2013 door mw. dr. L. Hellinga-Querido, Londen, via 
bemiddeling van dr. A.A.M. Besamusca. 

15 Mededeling van Lotte Hellinga per e-mail, d.d. 9.05.2013.

16 Hellinga, ‘De commentaar’ (n. 13), p. 119. Cursivering van Hellinga.

17 W. Hellinga, ‘Friezen in de Reynaert’, in: Ph.H. Breuker & al. (eds.), Earefrissel foar 
prof. dr. E.G.A. Galama ta syn santichste jierdei. Speciaal nr. van Us wurk, 31 (1982), p. 69-76, 
i.c. p. 75 en 76 (n. 4-5, 7-8).

18 Mededeling van Lotte Hellinga per e-mail, d.d. 11.08.2016.

19 Brieven van Hellinga aan W.E.J. Tjeenk Willink bevinden zich in het bedrijfsarchief 
dat aan het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle in bruikleen is gegeven.
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20 Zie voor een overzicht van deze declaraties de brief van Tjeenk Willink aan Hellinga, 
d.d. 26.02.1952.

21 Bibliotheek: d.i. de voorgenomen uitgave van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, 
een verzameling beschrijvingen van Middelnederlandse handschriften met indexen berustend 
in de UB Leiden. Niet gepubliceerd. 

22 Hellinga, ‘De commentaar’ (n. 13), p. 117. Over de Reynaerteditie van Buitenrust 
Hettema zie elders in dit jaarboek P. Wackers, ‘Wat staat er eigenlijk’ (n. 7), p. 105-106

23 Vgl. L. Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945, Amsterdam, 19832, p. 193-195.

24 W. Hellinga (ed.), Van den vos Reynaerde, Amsterdam, 1940 [=1944], ex. MNL: DEJONG 
638. Voor de collectie-De Jong zie P. Calis, ‘Het avontuur van Dirk de Jong’, in: B. Dongelmans 
& al. (eds.), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 
Amsterdam, 1995, p. 143-152. Zie ook de website: www.geheugenvannederland.nl.

25 LTK 2303 – Reinaert-apparaat: documentatie over Van den vos Reynaerde en Rey-
naerts historie, op basis van publicaties uit de jaren 1829-1975, aangelegd onder leiding van 
prof. W. Hellinga, later dr. F. Lulofs, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ca. 
1950-1975. – 8 dozen met systeemkaarten, geschreven en getypt. – In 2013 gedeponeerd 
door het Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam, via bemiddeling van dr. W.T.J.M. 
Kuiper (4-7), en door de Erven Lulofs via bemiddeling van prof. dr. H. van Dijk en prof. dr. 
P.W.M. Wackers (1-3, 8-10). – Omvat: 1-3. Dozen met kleine systeemkaarten, geordend 
per vers (A 1-3469, B 3500-7777), geschreven. – 4-7. Dozen met kleine systeemkaarten, 
geordend per vers (A 1-3469, B 3500-7777), getypt (op grond van 1-3). – 8. Doos met grote 
systeemkaarten, geordend per publicatie (alfabetisch op auteur), geschreven. – 9. Correspon-
dentie F. Lulofs, 1971-1983. – 10. Xeroxkopieën van Reynaert-artikelen die nog niet ver-
werkt zijn in het kaartsysteem, 1956-1982.

26 Inzage in de papieren van personen overleden na 1946 is vrij, maar publicatie van hun 
teksten is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
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WAT STAAT ER EIGENLIJK?
Over het editeren van Van den Vos Reynaerde

PAUL WACKERS

 Wie in Wikipedia opzoekt wat er over Van den vos Reynaerde bekend is, 
leest daar dat de auteur een zekere Willem is die zich bekend maakt in de eerste 
regel en op het eind van de tekst via een acrostichon in de beginletters van de 
laatste negen versregels: biwilleme. Wie echter het handschrift gaat bekijken 
waarin dat slot bewaard is, leest iets anders, namelijk biwbdleme (vgl. afb. 1). 
Toch geeft Wikipedia over dat acrostichon algemeen aanvaarde informatie en 
wie een recente editie van Van den vos Reynaerde opslaat, vindt het acrostichon 
wel. De bezorgers van die edities hebben namelijk in de tekst van het hand-
schrift ingegrepen en de redenen die ze daarvoor hebben, zijn heel plausibel. 
Reynaertliefhebbers hoeven zich van die redenen niks aan te trekken. Ze mo-
gen ervan uitgaan dat tekstbezorgers hun werk goed doen. Maar het kan vol-
gens mij geen kwaad dat ook zij beseffen dat ze in edities niet onverkort de tekst 
van een handschrift aantreffen maar een representatie daarvan die gemanipu-
leerd is door een moderne onderzoeker. Om dat besef aan te brengen en steun 
te geven volgt hier een overzicht van de manieren waarop Van den vos Reynaerde 
sinds het begin van de negentiende eeuw is geëditeerd met toelichting over de 
achtergronden bij de verschillende manieren waarop dat gebeurd is. 

Afb. 1 Comburgse handschrift, fol. 213ra onderaan en fol. 213rb bovenaan 

Artikel / Tiecelijn 29     
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Maar als inleiding moet eerst iets gezegd worden over de handschriften 
waarin Van den vos Reynaerde en zijn traditie zijn overgeleverd en die het werk-
materiaal voor moderne editeurs vormen.

Over het algemeen wordt tegenwoordig aangenomen dat de tekst is ge-
schreven tussen 1240 en 1260, in of in de omgeving van Gent. Het moet een 
populair verhaal geweest zijn, want we beschikken nog over vijf handschriften 
(twee compleet en drie fragmentarisch) ervan, wat veel is voor een Middel-
nederlandse literaire tekst. Ik geef per handschrift de sigle (= een letter die 
gebruikt wordt om het handschrift aan te duiden), de bewaarplaats en de bi-
bliotheek waar het ligt, de signatuur (= het plaatsnummer), de ‘roepnaam’, de 
datering en lokalisering, en het moment waarop het betreffende handschrift 
ontdekt werd door een moderne onderzoeker.

 
A: Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Poet.et phil. 

2o 22 (‘Comburgse handschrift’), ca. 1380-1420, Oost-Vlaanderen 
(Gent?) – ontdekt in 1805;

F:  Münster, Universitätsbibliothek, Ms. N.R. 381 (‘Dyckse hand-
schrift’), ca. 1330-1360, Nedersticht (Utrecht) of Oost-Holland – 
ontdekt in 1907;

E:  Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Hs. 
3321, (fragment), laatste kwart dertiende eeuw, Nederlands Lim-
burg – ontdekt in 1889;

G:  Rotterdam, Gemeentebibliotheek, 96 B 5 (fragment), ca. 1260-
1280, regio Geldern/Kleef – ontdekt in 1933;

 J:  Brussel, Koninklijke bibliotheek, IV 774 (fragment), eerste kwart 
vijftiende eeuw, Oost-Vlaanderen – ontdekt in 1971.

De populariteit van Van den vos Reynaerde blijkt ook uit het feit dat de tekst 
tweemaal bewerkt is. Tussen 1272 en 1279 is de tekst bewerkend vertaald in 
Latijnse hexameters door ene Balduinus Iuvenis. Deze Latijnse bewerking 
wordt Reynardus vulpes genoemd. We kennen de tekst uit een incunabel (sigle 
L) gedrukt door Ketelaer en De Leempt in Utrecht in 1473/1474. De eerste 
moderne editie van deze incunabel stamt uit 1859. Een tweede, Vlaamse, be-
werking is waarschijnlijk in de vijftiende eeuw gemaakt, in elk geval vóór ca. 
1470, door een anonieme auteur uit de omgeving van Ieper. Deze auteur ver-
telt het verhaal van Van den vos Reynaerde nauwkeurig, maar met veel kleine 
wijzigingen, na maar wijzigt het eind en voegt dan een vervolg toe dat de tekst 
meer dan tweemaal zo lang maakt. Deze Vlaamse bewerking wordt Reynaerts 
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historie genoemd. We kennen de tekst uit twee handschriften. Het ene bevat de 
complete tekst, het andere ruwweg de laatste duizend regels:

 
B: Brussel, Koninklijke bibliotheek, 14601, ca. 1470, Utrecht? – aan-

gekocht in 1836; 
C: ’s-Gravenhage, Koninklijke bibliotheek, 75 B 7 (‘Fragment-Van 

Wijn’), 1477, waarschijnlijk Holland – in 1834 door de bibliotheek 
gekocht van de ontdekker, Hendrik van Wijn.

In principe zijn er drie manieren van editeren.1 Men kan een bron (hand-
schrift of druk) diplomatisch of kritisch uitgeven en men kan op basis van 
meerdere bronnen proberen de oorspronkelijke tekst van de auteur te recon-
strueren. Wie een bron diplomatisch uitgeeft, wil het tekensysteem in die bron 
zo precies mogelijk weergeven met behulp van ons moderne tekensysteem. In 
basis is dat simpel: iedere letter in een handschrift wordt weergegeven door de 
corresponderende letter van ons toetsenbord. Slechte leesbaarheid en gebrek 
aan ervaring met andere lettervormen spelen dan geen rol meer. Maar de wer-
kelijkheid is complexer want middeleeuwse handschriften bevatten ook tekens 
die wij niet meer kennen. Zo zijn er afkortingstekens en paragraaftekens. Het 
eerste type is bedoeld om ruimte te sparen. Denk aan het moderne a.u.b. dat 
staat voor alstublieft. Paragraaftekens structureren de tekst, maar het is lang 
niet altijd duidelijk hoe ze dat precies doen want onze ideeën over structuur 
wijken soms af van de middeleeuwse. Wat moet je in dit soort gevallen doen? In 
uitzonderlijke gevallen worden moderne tekens gemaakt die lijken op de mid-
deleeuwse, maar meestal wordt uitgeschreven wat de bedoeling is en wordt de 
opgeloste afkorting gecursiveerd om aan te geven dat er in het handschrift een 
afkorting stond. Paragraaftekens worden weergegeven zoals ze in het hand-
schrift voorkomen.2 De bedoeling van een diplomatische uitgave is bestudering 
van een bron te vergemakkelijken door de leesbaarheid te vergroten zonder 
verder in te grijpen. Dit soort edities is dus bedoeld voor wetenschappers. Ze 
zijn, als ze goed gemaakt zijn, uiterst betrouwbaar en nuttig, maar lezen niet 
makkelijk.

Om twee voorbeelden te geven: de eerste regel van Comburg wordt in een 
diplomatische editie als volgt weergegeven: ‘VVillem die vele bouke maecte’. 
De eerste zes regels van de passage die al dan niet het acrostichon bevat, zien 
er dan zo uit:
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Bi gode ic dart hu wel raden
Jsingrijn sprac toten beere
Wat sechdire toe brune heere
Brune sprac ic hebbe lieure in de rijsere
Dan hier te ligghene int ysere

In de eerste regel zien we dat de W van Willem gespeld is als twee v’s, 
een voorbeeld van andere spellingsgewoontes. We zien ook dat er vele bouke 
staat. In de tweede passage zien we afkortingen uitgeschreven maar cursief 
gemaakt.

Een kritische editie van een bron wil de tekst in die bron zo leesbaar moge-
lijk aanbieden aan een modern publiek. Daartoe wordt ingegrepen in het te-
kensysteem dat in die bron wordt aangetroffen. Middeleeuwse teksten zijn voor 
een modern publiek moeilijk leesbaar doordat er toen andere spellingsconven-
ties bestonden die bovendien zelden consequent worden toegepast en doordat 
er nauwelijks interpunctie voorkomt. In een kritische tekst wordt daarom in-
terpunctie toegevoegd en in aansluiting daarop wordt het hoofdlettergebruik 
aangepast aan de moderne conventies. Ook de spelling wordt aangepast, soms 
heel ingrijpend, meestal alleen wat de letters betreft die de meeste problemen 
opleveren (dat zijn u/v en i/j). Bovendien worden in kritische edities evidente 
fouten verbeterd. Ook dat is als principe glashelder maar in de praktijk vaak 
lastig, want wat is een evidente fout? De bedoeling van een kritische tekst is dus 
moderne lezers een makkelijker toegang te bezorgen tot een historische tekst. 
Dat is een zinvolle bezigheid, maar gebruikers van een dergelijke editie doen er 
goed aan te beseffen dat ze een interpretatie van die tekst lezen.

Dezelfde voorbeelden in een kritische editie zouden er zo uit kunnen zien: 
‘Willem die vele bouke maecte’, of ‘Willem die Madocke maecte’. En:

Bi Gode, ic dart hu wel raden.’
Isingrijn sprac toten beere:
‘Wat sechdire toe, Brune, heere?’
Brune sprac: ‘Ic hebbe lievre in de rijsere
Dan hier te ligghene int ysere.’

De eerste versie van de eerste regel respecteert wat het oog ziet, de tweede 
houdt er rekening mee dat op de pagina zichtbaar is dat er iets is weggekrast 
en dat ‘vele bouke’ daar overheen is geschreven. In het Dyckse handschrift en 
in handschrift B van Reynaerts historie staat op de betreffende plaats in de 
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regel ‘madocke’ / ‘madock’. Het ligt dus voor de hand aan te nemen dat dat er 
in Comburg oorspronkelijk ook gestaan heeft. Dat kan een reden zijn om in te 
grijpen (en dat is in bijna alle kritische edities van Van den vos Reynaerde ook 
gebeurd). In de langere passage zijn de opgeloste afkortingen niet meer zicht-
baar. Interpunctie en aanhalingstekens zijn toegevoegd en het hoofdletterge-
bruik is aangepast evenals de u/v spelling. Het is nu beter te zien dat ‘lieure’ 
‘liever’ betekent. 

Als er meer bronnen van dezelfde tekst zijn overgeleverd, dan zullen die 
onderling verschillen vertonen, zeker als het om handschriften gaat. Die zijn 
namelijk met de hand gemaakt en bevatten allemaal kleine (en soms grote) fou-
ten. Het is mogelijk om door vergelijking van de lezingen in alle bronnen een 
beeld te krijgen van wat er oorspronkelijk gestaan moet hebben. Wie dat doet 
en het resultaat uitgeeft, presenteert ook een kritische tekst maar niet van een 
bron maar van het oorspronkelijke werk.3 In de negentiende eeuw werd dit als 
de belangrijkste editievorm beschouwd die alleen niet werd toegepast wanneer 
er maar één bron was. Tegenwoordig staan geleerden veel kritischer tegenover 
onze mogelijkheden om de oorspronkelijke tekst te reconstrueren en worden 
dit soort edities nog maar zelden gemaakt en dan vooral gezien als edities van 
de traditie van een tekst.

De eerste regel van de tekst ziet er in een kritische editie van het gerecon-
strueerde origineel uit als: ‘Willem die Madocke maecte’. De beschikbare 
bronnen maken namelijk duidelijk dat dit de oorspronkelijke lezing moet zijn. 
De passage ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Bi Gode, ic dart hu wel raden!’
Isingrijn sprac toten beere:
‘Wat sechdire toe, Brune heere?’
–  ‘Ic hebbe liever in de rijsere
Ligghen dan hier in dysere.4

Ten opzichte van de kritische editie van het Comburgse handschrift zien 
we dat hier de laatste twee regels veranderd zijn. De woorden die niet in Com-
burg voorkomen zijn gecursiveerd en de letters die het acrostichon vormen zijn 
vet gezet. Deze ingreep om de oorspronkelijke tekst te herstellen is niet ge-
baseerd op tekstvergelijking. Dat kan namelijk niet want dit slot komt alleen 
in Comburg voor. De oorsprong ervan is een idee van een oud-studente van 
J.W. Muller (zie verderop) dat door hem is overgenomen en daarna gemeen-
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goed is geworden binnen het Reynaertonderzoek. Maar de basis ervan blijft 
een vondst van een twintigste-eeuwse onderzoeker. De lezing is niet gebaseerd 
op middeleeuwse gegevens. 

 
Als we willen gaan kijken naar hoe Van den vos Reynaerde in de loop van de 

tijd is uitgegeven is het belangrijk de volgorde van de ontdekking van de diverse 
bronnen in het oog te houden. Fragment C van Reynaerts historie was al rond 
1800 bekend. Het Comburgse handschrift kwam daar in 1805 bij en vanaf 
1836 kon daar handschrift B van Reynaerts historie aan toegevoegd worden. In 
eerste instantie dachten onderzoekers dat deze drie handschriften vertegen-
woordigers waren van dezelfde tekst, die in Comburg en in het fragment-Van 
Wijn slechts gedeeltelijk was overgeleverd. Het duurde enige tijd voor men in 
de gaten kreeg dat er twee verschillende Middelnederlandse Reynaertverha-
len bestonden. Vanaf dat moment werden de bronnen van Reynaerts historie 
en van de Latijnse vertaling gebruikt voor ingrepen in de tekst van Comburg, 
want Comburg was voor iedereen dé representant van Van den vos Reynaerde. 
Het Dyckse handschrift, het tweede complete handschrift van Van den vos 
Reynaerde, werd pas in 1907 ontdekt. Pas daarna dus was een poging tot recon-
structie van de oertekst mogelijk en de verschillen tussen Dyck en Comburg 
hebben ertoe geleid dat er ook meer aandacht is gekomen voor de bronnen van 
de bewerkingen van Van den vos Reynaerde. Met andere woorden: het editeren 
van Van den vos Reynaerde ging in de negentiende eeuw heel anders dan in de 
twintigste en eenentwintigste, al is er de laatste decennia weer een enorme do-
minantie van Comburg. Dat is niet alleen een gevolg van andere wetenschaps-
opvattingen maar ook van meer beschikbare bronnen. 

De eerste die Van den vos Reynaerde uitgaf was de ontdekker van het Com-
burgse handschrift, F.D. Gräter.5 Hij publiceerde zijn uitgave in 1812 in een 
door zichzelf opgericht tijdschrift dat gewijd was aan de publicatie van vond-
sten op het terrein van het Duitse, Germaanse verleden.6 Hij geeft diploma-
tisch uit, waarbij hij zelfs de afkortingstekens uit het handschrift laat naboot-
sen.7 Zijn uitgave is gemaakt op basis van een afschrift en zonder dat er een 
laatste controle heeft plaatsgehad. Het is dus niet zo vreemd dat zijn tijdgeno-
ten niet erg onder de indruk van zijn werk waren. En omdat de editie in een 
dergelijk obscuur tijdschrift is verschenen, is de uitgave vrij snel in de vergetel-
heid geraakt. Ze heeft nauwelijks een rol gespeeld in de ontwikkeling van het 
Reynaertonderzoek.
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De volgende uitgave van Van den vos Reynaerde was van de hand van nie-
mand minder dan Jacob Grimm, de aartsvader van het letterkundig onderzoek 
naar middeleeuwse literatuur in Europa. Grimm had altijd al een heel bijzon-
dere belangstelling gehad voor de Reynaertstof in Europa omdat hij meende 
dat die van oorsprong zuiver Germaans was en dus een noodzakelijk tegen-
wicht vormde tegen al die teksten die gebaseerd waren op stof uit de klassieke 
oudheid.8 In 1834 bracht hij zijn Reinhart Fuchs uit, een studie van de Europese 
vossenverhalen en een uitgave van veel belangrijke teksten in verschillende ta-
len.9 Een van de uitgaven is Van den vos Reynaerde naar het Comburgse hand-
schrift. Grimm kiest radicaal voor een kritische uitgave. Hij ziet het als de taak 
van de onderzoeker om zijn publiek de originele tekst aan te bieden. In dit geval 
kan hij die niet reconstrueren door tekstvergelijking maar hij kan wel de passa-
ges die in zijn ogen fout zijn, verbeteren en normaliseringen aanbrengen om de 
tekst aan te passen aan wat volgens hem correct Middelnederlands is. Grimm 
heeft waarschijnlijk zijn uitgave voltooid na raadpleging van het handschrift.10 
Zijn uitgave bevat in ieder geval minder fouten dan die van Gräter, maar is naar 
moderne maatstaven eveneens onbetrouwbaar omdat hij niet al zijn ingrepen 
verantwoordt. Bovendien zijn de ideeën over correct Middelnederlands veran-
derd en weten we intussen dat standaardisatie onmiddeleeuws is.

In 1836 geeft Jan Frans Willems een Reynaerttekst uit die strikt geno-
men een editie van Reynaerts historie is.11 Toch hoort dat boek in dit artikel 
thuis, want Willems heeft iets heel merkwaardigs gedaan. Aanleiding voor 
zijn uitgave is de aanschaf door de Koninklijke Bibliotheek in Brussel van 
het handschrift dat de sigle B heeft gekregen. Willems dacht dat er maar één 
Middelnederlands Reynaertverhaal was en dat Comburg daarvan alleen het 
eerste deel had overgeleverd. Hij was dus heel blij met het nieuwe handschrift 
omdat men daarmee over de complete tekst beschikte, maar anderzijds zag hij 
heel goed dat het nieuwe handschrift een slordige tekst bevatte met heel veel 
kleine fouten. Om het beste van twee werelden te krijgen gaf hij daarom het 
eerste deel van Reynaerts historie naar Comburg uit (dat wil feitelijk zeggen: 
naar de editie van Grimm) waarbij hij opmerkelijke varianten uit het nieuwe 
handschrift in voetnoot vermeldde. Het tweede deel gaf hij naar het Brusselse 
handschrift uit. De eerste reacties op deze uitgave waren lovend en er is een 
herdruk verschenen in 1850, maar toen duidelijk werd dat er niet een maar 
twee Middelnederlandse Reynaertteksten waren, werd ook het hybride ka-
rakter van Willems’ editie duidelijk en werd die niet meer gebruikt bij studie 
van Van den vos Reynaerde.
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De volgende die Van den vos Reynaerde uitgeeft is W.J. Jonckbloet, de grond-
legger van de wetenschappelijke studie van de Middelnederlandse letterkunde 
in Nederland.12 Hij doet dat in 1856, voornamelijk op basis van de editie van 
Grimm. Moderne onderzoekers vinden Jonckbloets editie echter beter, want 
hij vertrouwde niet blindelings op Grimm. Terwijl hij aan zijn editie werkte 
correspondeerde hij met E. Kaussler, die op dat moment in Stuttgart werkte 
en toegang had tot het handschrift zelf. Plaatsen waarover Jonckbloet onzeker 
was liet hij ter plekke controleren door Kaussler en dat heeft geleid tot heel wat 
verbeteringen ten opzichte van de editie van Grimm. Wat de uitgangspunten 
betreft werkte Jonckbloet echter geheel in de traditie van Grimm.

In 1874 gaf Ernst Martin Van den vos Reynaerde naar Comburg en Reynaerts 
historie naar handschrift B uit.13 Martin heeft ook de eerste grote wetenschap-
pelijke editie van de Roman de Renart gemaakt en speelt dus een sleutelrol in de 
eerste fase van wetenschappelijke studie van de Europese dierentraditie. Zijn 
editie is opmerkelijk omdat hij de eerste is die op editieniveau Van den vos Rey-
naerde en Reynaerts historie systematisch uit elkaar houdt en die beide teksten 
belangrijk genoeg vindt om ze samen uit te geven. De meeste onderzoekers be-
perken zich liever tot Van den vos Reynaerde. Wat zijn visie op de principes van 
het uitgeven van middeleeuwse teksten betreft staat ook Martin in de traditie 
van Grimm.

Nu komen we in de twintigste eeuw en de manieren van editeren worden 
gevarieerder. Dat komt enerzijds omdat de opvattingen over uitgeven in het 
algemeen veranderen maar een centrale rol speelt zeker dat het Dyckse hand-
schrift ontdekt wordt, zodat er nu twee complete bronnen van Van den vos 
Reynaerde bekend zijn. 

De eerste belangrijke editie van Van den vos Reynaerde uit de twintigste 
eeuw is die van Buitenrust Hettema en Degering (de ontdekker van het Dyck-
se handschrift).14 Zij geven een diplomatische editie van de complete tekst van 
zowel Comburg als Dyck en bovendien van fragment E. De keus voor diplo-
matisch uitgeven werd gemaakt door Buitenrust Hettema. Hij legt uit waarom 
via een aanval op de negentiende-eeuwse traditie van kritische uitgaven.15 Hij 
doet dat echter in algemene termen, dus het is niet duidelijk of hij bezwaren 
heeft tegen de al bestaande Reynaertedities of tegen de bestaande traditie van 
uitgeven. Hoe dit ook zij, zijn bezwaren komen erop neer dat hij meent dat zijn 
negentiende-eeuwse voorgangers een veel te lage dunk hebben van kopiisten. 
Die maken een tekst niet automatisch slechter. In veel gevallen kopiëren zij 
getrouw, soms brengen zij verbeteringen aan en soms doen ze dat zelfs door 
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verschillende oudere handschriften te raadplegen. Dat zijn redenen om niet 
te snel in te grijpen. Bovendien gebruiken de makers van kritische edities hun 
eigen ideeën over correcte metriek, spelling, etc. maar feitelijk kennen wij de 
middeleeuwse opvattingen ter zake niet echt goed; dus bepalen eigenlijk mo-
derne ideeën over wat toen correct was, hoe de tekst er nu komt uit te zien. En 
zelfs als een moderne uitgever correcte opvattingen heeft over middeleeuwse 
conventies, dan nog kan hij een tekst tegenkomen van een middeleeuwse au-
teur die zich bewust niet aan de regels hield. In zo’n geval zou het correcter 
zijn om diens eigenaardigheden te respecteren dan zijn tekst aan te passen aan 
wat in de middeleeuwen gebruikelijk was. Om al die redenen vindt Buitenrust 
Hettema dat een uitgever zeer terughoudend moet zijn met ingrijpen. Corri-
geren is voor hem een erg gemakkelijke manier om een probleem op te lossen. 
Volgens hem is het beter dat een editeur toegeeft dat hij een bepaalde passage 
niet begrijpt dan dat hij veranderingen aanbrengt in de lezingen van een hand-
schrift. 

Wie nagaat hoe de negentiende-eeuwse uitgevers van Van den vos Reynaerde 
hun werk gedaan hebben, krijgt al snel sympathie voor de opvattingen van Bui-
tenrust Hettema. Zijn voorgangers hebben heel vaak ingegrepen op basis van 
een te beperkte kennis en vanuit het idee dat het Middelnederlands even or-
delijk en beregeld was als het negentiende-eeuwse Nederlands, wat het evident 
niet is. Maar het feit blijft dat kopiisten fouten maken en dat die bij tijden vast 
te stellen en met zekerheid of tenminste grote waarschijnlijkheid te verbeteren 
zijn. Buitenrust Hettema’s standpunt is dus niet het enige verdedigbare.

Het is dan ook niet vreemd dat er een alternatief kwam voor de editie van 
Buitenrust Hettema en Degering. Dat alternatief werd gemaakt door Jacob 
Muller. Muller was een taalkundige die gewerkt heeft als redacteur van het 
Woordenboek der Nederlandse Taal en als hoogleraar Nederlandse taal- en let-
terkunde te Utrecht. Hij heeft over van alles geschreven, maar is tegenwoordig 
vooral bekend om zijn werk op het terrein van de vossenverhalen. Daarover 
ging zijn proefschrift en het laatste boek waar hij aan gewerkt heeft was de 
derde, herziene druk van zijn editie van Van den vos Reynaerde, die uitkwam in 
1944.16 De eerste druk was van 1914 en de verantwoording van zijn werk heeft 
Muller gepubliceerd in een apart boek, zijn Critische commentaar op Van den 
vos Reinaerde.17 Muller begint met een algemene schets van zijn opvattingen 
over het uitgeven van middeleeuwse teksten. Mullers uitgangspunt is dat iedere 
tekst geschreven is door een auteur en dat er dus altijd een oorspronkelijke 
versie is die in de loop van de traditie onvermijdelijk van vorm verandert omdat 
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kopiisten nu eenmaal fouten maken. Latere afschriften zijn dus niet identiek 
aan het origineel en dat houdt in dat het een noodzakelijke wetenschappelijke 
taak is om te proberen die originele versie zo goed mogelijk te reconstrueren, 
zelfs in het besef dat we daar waarschijnlijk nooit helemaal in zullen slagen. Als 
we zorgvuldig werken en als we nauwkeurig rekenschap geven van onze ingre-
pen en de redenen daarvoor, dan doen we iets wat wetenschappelijk volkomen 
verantwoord is. (Muller zet zich hier duidelijk af tegen Buitenrust Hettema.) 
Beperking tot louter diplomatisch uitgeven is te bekrompen want het is een 
taak van wetenschappers om uiteindelijk een algemeen, overkoepelend beeld 
te schetsen van verschijnselen en wie zich beperkt tot diplomatisch editeren, 
weigert volgens Muller te beslissen welke verschijnselen in een handschrift van 
algemene aard zijn en welke uitzonderlijk of particulier. En er is nog een reden 
om kritische edities te maken. Uiteindelijk dient het werk van onderzoekers 
beschikbaar te komen voor het brede publiek en terwijl diplomatische edities 
een duidelijke wetenschappelijke waarde hebben, zijn ze voor het brede publiek 
vrijwel nutteloos. Het brede publiek heeft recht op een zo gemakkelijk moge-
lijk toegang tot de originele tekst met al zijn kwaliteiten en met een toelichting 
die die kwaliteiten aanwijst en in context plaatst. In een diplomatische editie 
wordt het onvermijdelijk geconfronteerd met talloze details die feitelijk hele-
maal niet ter zake doen. Ik weet niet of ik het helemaal met Muller eens ben, 
maar dat wetenschappelijke scrupules geen reden mogen zijn om onze inzich-
ten niet op een begrijpelijke en inzichtelijke manier aan een breder publiek mee 
te delen, dat lijkt me nog steeds heel erg waar.

Dit is geen gids voor het uitgeven van Middelnederlandse teksten, maar 
het is toch goed wat dieper in te gaan op de manier waarop Muller te werk 
gaat omdat dat een beeld geeft van de manier waarop editeurs hun werk doen. 
Muller wil met zoveel mogelijk relevant materiaal rekening houden en dat be-
tekent dat hij werkt met de (in 1917 bekende) bronnen van drie teksten: Van 
den vos Reynaerde, Reynaerts historie en Reinardus vulpes. De bronnen van de 
tweede en de derde tekst kunnen natuurlijk alleen dienen als ondersteunende 
argumenten. Het gaat immers om bewerkingen. Het meeste gewicht hebben 
de twee complete handschriften van Van den vos Reynaerde. Muller karakte-
riseert Comburg als een over het algemeen zorgvuldige Vlaamse kopie van 
een slecht voorbeeld. Dyck is volgens hem een slordige Hollandse kopie die 
gemaakt is naar een goed voorbeeld. Beide handschriften hebben dus zowel 
voor- als nadelen. Muller denkt dat alle bronnen waar hij mee werkt verdeeld 
kunnen worden in twee groepen. A, F en fragment E horen bij elkaar en hand-
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schrift B van Reynaerts historie en de incunabel van Reinardus vulpes hebben 
gebruikgemaakt van een voorbeeld dat in een aantal opzichten duidelijke af-
wijkingen vertoont van het voorbeeld van A, F en E. Dat betekent dat verzen 
waar A, F en E gelijk zijn en B en L geen informatie geven, gemakkelijk zijn. 
De lezing van A, F, (E) wordt als correct beschouwd. Ook plaatsen waar A, F, 
(E) overeenkomen met B tegen L of L tegen B zijn gemakkelijk: de lezing van 
de meerderheid is correct. Als er meer variatie optreedt in de lezingen moet de 
editeur beslissingen nemen over de beste lezing en daarvoor formuleert Muller 
een aantal principes:

1.	 Vlaamse woordvormen zijn te prefereren boven noordelijke of oos-
telijke vormen;

2.	 Oude woordvormen zijn te prefereren boven jongere;
3.	 Frequent voorkomende woordvormen zijn verkieslijker dan zeld-

zame of onbekende vormen;
4.	 Het bijzondere is te prefereren boven alledaags taalgebruik;
5.	 Variatie is te prefereren boven herhaling.

De achtergrond van de eerste twee principes is dat Van den vos Reynaerde 
een Vlaamse tekst is uit het midden van de dertiende eeuw. Taalvormen uit 
andere delen van de Nederlanden of die pas na de dertiende eeuw geattesteerd 
zijn, zijn daarom onmiddellijk verdacht. Het derde en vierde principe lijken 
elkaar tegen te spreken, maar dat is toch niet helemaal het geval. Principe 3 
komt voort uit het idee dat de communicatieve functie van taal gebaat is bij 
standaardisatie, principe 4 uit het idee dat een kunstenaar desondanks voor 
afwijkingen kan kiezen om zijn publiek te treffen. Datzelfde geldt voor het 
laatste principe.

Zo beknopt samengevat lijkt het alsof Muller zich wel heel erg bloot stelt 
aan de kritiek van Buitenrust Hettema dat het zijn eigen, twintigste-eeuwse 
opvattingen zijn die bepalen hoe de tekst er komt uit te zien. In de praktijk 
valt dat erg mee, omdat de principes worden toegepast op heel concreet ma-
teriaal, namelijk de lezingen in de gebruikte bronnen, en omdat Muller al zijn 
ingrepen heel zorgvuldig verantwoordt. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, 
maar de redenen voor zijn ingrepen zijn altijd duidelijk. Qua zorgvuldigheid 
en nauwkeurige verantwoording kent Muller volgens mij nog steeds zijn gelijke 
niet. 

Na Muller heeft nooit meer iemand een poging gedaan de oorspronkelijke 
Reynaert te reconstrueren, al zijn de mogelijkheden daartoe nu groter dan in 
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zijn tijd omdat de tekstkritiek zich ontwikkeld heeft en we een beter zicht heb-
ben gekregen op de eigenaardigheden van Reinardus vulpes.18 Van de andere 
kant zijn de verschillen tussen de editie van Muller en kritische edities op ba-
sis van Comburg nu ook weer niet heel erg groot, dus deze wetenschappelijke 
lacune heeft in de praktijk geen grote invloed op het inhoudelijke onderzoek.

De volgende grote stap na Muller wordt gezet door W.Gs Hellinga, hoogle-
raar te Amsterdam en een van de grondleggers van de moderne manier van his-
torische literatuurstudie.19 In 1952 bracht hij een diplomatische editie uit van 
alle bronnen van het Reynaertverhaal van voor 1500.20 Deze editie is de meest 
indrukwekkende diplomatische editie van Van den vos Reynaerde ooit gemaakt 
en sowieso een van de meest indrukwekkende uitgaven van welke Middelne-
derlandse tekst dan ook. Voor Hellinga is een diplomatische editie een editie 
waarin de tekst van het handschrift wordt weergegeven zoals het lezend oog 
die ervaart na voltooiing van de codex. De transcriptie moet de opeenvolging 
van tekens in de bron getrouw weergeven, inclusief weglatingen, fouten en in-
consistenties.21 Dit principe staat twee behandelingen van afkortingen toe: ze 
kunnen nagebootst worden of opgelost. Hellinga geeft ze opgelost maar in cur-
sief weer (wat in Nederland de dominante traditie is).

Hellinga’s editie bevat alle bronnen die in 1952 bekend waren van Van den 
vos Reynaerde of van een van zijn twee navolgers. In de praktijk betekent dit 
dat alleen fragment J niet is opgenomen, want dat werd pas in 1971 ontdekt. 
Hellinga geeft ook de twee gedrukte versies van Reynaerts historie van voor 
1500 weer, waarover ik hier tot nu toe niet gesproken heb.22 Zijn uitgave is 
een typografisch kunststukje. Hij heeft in totaal negen bronnen, waarvan er 
maximaal zes dezelfde passage kunnen vertegenwoordigen.23 Dat betekent dat 
op een redelijk aantal openingen de tekst van zes bronnen zo gedrukt moest 
worden dat vergelijking zo optimaal mogelijk plaats kon vinden. Het principe 
is niet anders dan dat van Buitenrust Hettema en Degering, maar die moesten 
twee teksten (en voor een beperkt aantal pagina’s drie) op elkaar afstemmen, 
wat aanzienlijk eenvoudiger is. Sinds Hellinga’s editie bestaat, is die het ver-
trekpunt, of in elk geval de toetssteen, geweest voor alle andere Reynaertedi-
ties, wat alleen al blijkt uit het feit dat alle latere edities de regelnummering van 
Hellinga overnemen, ook als ze ingrijpen en regels toevoegen. Die krijgen dan 
een abc-nummering gekoppeld aan het regelnummer van Hellinga. 

Hellinga’s editie is een monument, maar het is duidelijk dat zijn interesse 
eigenlijk uitsluitend uitging naar Van den vos Reynaerde. In zijn titel wordt al-
leen Van den vos Reynaerde genoemd, terwijl hij feitelijk de bronnen uitgeeft 
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van drie teksten, namelijk Van den vos Reynaerde, Reynaerts historie en Reinar-
dus vulpes. Voor Hellinga lijken de laatste twee teksten uitsluitend van belang 
voor zover ze inzicht kunnen verschaffen in Van den vos Reynaerde. Het is dan 
ook niet toevallig dat het aantal fouten in de representatie van de bronnen van 
Reynaerts historie en Reinardus vulpes veel hoger is dan dat in de bronnen van 
Van den vos Reynaerde.24 

De tot nu toe besproken edities zijn allemaal gemaakt ten behoeve van on-
derzoek of het academisch onderwijs. Daarnaast zijn er ook edities gemaakt 
voor de middelbare school of voor belangstellenden zonder academische ach-
tergrond. Met name in de eerste zestig jaar van de twintigste eeuw hebben die 
een belangrijke functie gehad. In Vlaanderen was de meest bekende en meest 
gebruikte editie die van Paul de Keyser in de serie Klassieke Galerij.25 Die serie 
is in 1941 opgericht en de eerste druk van Van den vos Reynaerde is uit 1943, 
een duidelijk teken dat Van den vos Reynaerde gezien werd als een van de meest 
klassieke teksten uit het Nederlandse taalgebied. In Nederland was men wat 
eerder met het uitgeven van series klassieke werken. De belangrijkste algemene 
Nederlandse editie van Van den vos Reynaerde is volgens mij die in de serie ‘Van 
alle tijden’ van uitgeverij Wolters-Noordhoff.26 De serie is opgericht door Jan 
Ligthart, een belangrijke figuur in de Nederlandse pedagogische wereld. Hij 
bezorgde ook in 1909 de eerste uitgave van Van den vos Reynaerde in de serie, 
samen met C.G. Kaakebeen. In het voorwoord wordt het boek omschreven als 
geschikt voor school en huiskamer, waarschijnlijk eveneens omdat de uitgevers 
meenden dat Van den vos Reynaerde een centraal deel was van de Nederlandse 
nationale erfenis en dat de tekst daarom beschikbaar moest zijn voor zoveel 
mogelijk mensen. Hun editie heeft talloze herdrukken gekend en is geregeld 
aangepast. Dit gebeurde eerst door D.C. Tinbergen, een medewerker van Mul-
ler en later door L.M. van Dis. Zo’n zeventig jaar lang heeft deze editie een 
betrouwbare tekst gegeven, gebaseerd op Comburg en voorzien van woordver-
klaringen en inhoudelijke toelichtingen. De aanpassingen zijn vooral gedaan 
om het boekje op het niveau te houden van de ontwikkelingen in het Reynaert-
onderzoek. Dat is in die hele periode op verschillende manieren gedaan, maar 
de kwaliteit is altijd hoog geweest. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het 
boek in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ook in het academisch 
onderwijs werd gebruikt. Ik heb het als eerstejaars Nederlands moeten lezen 
en in de eerste jaren dat ik universitair onderwijs gaf, schreef ik het ook voor 
aan mijn studenten. Dat het toen nog in veel huiskamers gebruikt werd, be-
twijfel ik echter. 
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Begin jaren tachtig besloot Wolters-Noordhoff de ‘Van alle tijden’-editie niet 
opnieuw uit te geven maar in plaats daarvan een ‘losse’ editie van Van den vos 
Reynaerde uit te brengen die verzorgd werd door Frank Lulofs, leerling van Hel-
linga, hoogleraar in Groningen en op dat moment de belangrijkste Reynaert-
onderzoeker in Nederland. Lulofs heeft zijn editie evident ingericht voor het 
academisch onderwijs. Ik weet niet of hij ooit op middelbare scholen (laat staan 
de huiskamer) is gebruikt, maar als dat wel het geval is, dan zal het boek niet 
bevallen zijn want Lulofs vraagt erg veel van zijn lezers. Veel studenten vonden 
zijn inleiding heel moeilijk want die bevat geen duidelijke structuur en bespreekt 
een aantal complexe problemen op een nogal oppervlakkige manier. Ze konden 
er daarom weinig mee. De kracht van het boek ligt in het detailcommentaar op 
afzonderlijke elementen uit het verhaal. Doorlopend wijst Lulofs op zaken die 
voor een moderne lezer onbetekenend zijn maar binnen het kader van Van den 
vos Reynaerde als dertiende-eeuws verhaal zeer betekenisvol. Wie dat detailcom-
mentaar serieus bestudeert, leest daarna beter in de zin van gespitster op het be-
lang van schijnbaar onbelangrijke elementjes en op de mogelijkheid dat een his-
torische tekst iets anders betekent dan de moderne lezer in eerste instantie aan-
neemt. Nadeel is wel dat Lulofs uitsluitend vanuit zijn eigen perspectief schrijft 
en geen poging doet het Reynaertonderzoek in bredere zin te belichten. Omdat 
zijn opvattingen intussen grotendeels verlaten zijn, heeft het weinig zin meer zijn 
toelichtingen te lezen, behalve om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in 
het Reynaertonderzoek. De tekst die Lulofs geeft is een kritische bewerking van 
Comburg. Hij legt zijn ingrepen helder uit zodat zijn editie goed bruikbaar is om 
onderwijs te geven over de principes van tekstkritiek.

De editie van Lulofs is door André Bouwman gebruikt om de Nederlandse 
tekst naast zijn Franse voorbeeld te zetten.27 Hij heeft dit gedaan als een bijlage 
bij zijn proefschrift dat onderzoekt hoe Willem zijn voorbeeld, de Franse bran-
che I van de Roman de Renart, heeft bewerkt. Om zijn analyses controleerbaar 
te maken heeft hij de Franse en de Nederlandse tekst zo precies mogelijk naast 
elkaar gezet. Wie door zijn editie heen bladert, ziet vrijwel onmiddellijk dat 
Willem vaak zijn eigen gang is gegaan, maar dat hij ook in zijn originele stuk-
ken vaak elementjes uit zijn voorbeeld verwerkt. Het is duidelijk dat deze editie 
uitsluitend een wetenschappelijk doel heeft. Wie de relatie tussen de Franse en 
de Nederlandse Reynaerttraditie wil bestuderen kan niet om het boek heen.  
We hebben gezien dat de opvolger van de ‘Van alle tijden’-editie uitsluitend 
bedoeld was voor het universitair onderwijs. Betekent dat nu dat er geen edities 
meer zijn gemaakt voor middelbare school of huiskamer? Ik overzie dit terrein 
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niet goed, maar het antwoord is evident nee. Er zijn een editie voor de huiska-
mer en een voor de middelbare school die in dit kader bespreking verdienen. In 
1991 bracht het Davidsfonds een facsimile uit van het Van den vos Reynaerde-
deel van het Comburgse handschrift.28 Dit boek bevat kleurenfoto’s van alle 42 
bladzijden waarop Van den vos Reynaerde is afgeschreven. Om de doelgroep, het 
brede publiek, te helpen bij het leren lezen van deze handschriftpagina’s is in het 
boek ook een editie opgenomen. Die is bijzonder want hoewel de basisprincipes 
kritisch zijn (toevoegen interpunctie, aanpassing van spelling en hoofdletter-
gebruik), zijn de opgeloste afkortingen gemarkeerd via cursivering en zijn ook 
de paragraaftekens weergegeven. Vanuit de traditie van editeren van Middel-
nederlands oogt dat hybride, maar het past perfect bij het doel van het boek. 
Omdat de tekstverdeling van de editie identiek is aan die aan het handschrift 
kan de gebruiker van het boek iedere pagina in handschrift en editie nauw-
keurig vergelijken en ziet zo precies wat alle tekens op de handschriftpagina’s 
betekenen. Dat is inspannend maar de bezorgers nodigen hun publiek uit die 
inspanning te leveren in het besef dat ze daarmee veel vragen. Toch moeten ze 
dat publiek goed ingeschat hebben, want het boek is zeer goed verkocht. Maar 
er staan behalve facsimile en editie ook heel interessante toelichtingen bij Com-
burg, de Reynaerttraditie en Van den vos Reynaerde in en het is verlucht met een 
schat aan prachtige foto’s. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die de 
sleutel zijn geweest voor de goede verkoop. Maar maakt dat iets uit?

In 1991 bracht Hubert Slings een editie van Van den vos Reynaerde uit in de 
reeks ‘Tekst in Context’, een serie speciaal bedoeld voor gebruik op de middel-
bare school.29 Delen in de reeks houden rekening met de gewijzigde situatie op 
middelbare scholen: er is niet zoveel tijd meer voor literair-historisch onderwijs 
en de leerlingen leren ook de oudere taalfasen niet meer lezen. Ze hebben dus 
meer hulp nodig dan daarvoor. Voor Slings heeft dat als consequenties dat hij 
niet het hele verhaal uitgeeft maar alleen een aantal fragmenten. De tussenlig-
gende delen vat hij samen. Bovendien past hij de spelling veel intensiever aan 
dan traditioneel gebruikelijk is. Om een voorbeeld te geven: de opening van de 
tekst ziet er traditioneel ongeveer zo uit: 

Willem die Madocke maecte, 
daer hi dicken omme waecte, 
hem vernoyde so haerde 
dat die avonture van Reynaerde 
in Dietsche onghemaket bleven. 
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 Bij Slings wordt dat: 

Willem, die Madocke maakte 
daar hij dikken omme waakte, 
hem vernooide zo harde
dat die avonture van Reinaerde
in Dietse ongemaket bleven. 

Slings is niet de eerste die het zo probeert maar zijn voorgangers hebben 
nooit een traditie weten te vormen. Dat lijkt ook nu niet te gaan gebeuren. Ik 
ken buiten de reeks geen navolging. Ik weet ook niet of deze ingrijpende her-
spelling een echte remedie is. In mijn ervaring wordt Middelnederlands moei-
lijk gevonden door een paar syntactische verschijnselen en door het feit dat veel 
woorden of onbekend zijn of een andere betekenis hebben dan tegenwoordig. 
De spelling schrikt in eerste instantie enorm af, maar dat is heel snel te verhel-
pen door voor te lezen en de leerlingen te leren hoe ze letters in klanken moe-
ten omzetten. Hoe dan ook, de serie en speciaal dit deel zijn heel succesvol. 
Ik denk dat dat – net als bij het Davidsfondsboek – vooral komt doordat de 
toelichtingen goed geschreven en interessant zijn en er heel goede illustraties 
zijn opgenomen.

De laatste editie die ik wil bespreken is Reynaert in tweevoud.30 Dit is een 
tweedelige uitgave die in 2002 verscheen in de Deltareeks. Deze reeks is in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw opgezet door het toenmalige ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur als de Nederlandse Pléiadereeks. Na 
een lange voorbereidingstijd zijn er in die reeks vanaf 1998 klassieke werken in 
het Nederlands verschenen voor een breed publiek maar op een hoog niveau. 
Inhoudelijk is de reeks een succes geweest, commercieel niet. Hij is intussen 
weer gestopt. In het eerste deel van Reynaert in tweevoud werd Van den vos Rey-
naerde uitgegeven naar het Comburgse handschrift door André Bouwman en 
Bart Besamusca. Deel 2 was een editie van Reynaerts historie naar het Brusselse 
handschrift van mijn hand. Dit was na Martin de tweede maal dat Van den vos 
Reynaerde en Reynaerts historie als gelijkwaardige teksten werden uitgegeven en 
in deze editie is veel meer werk gemaakt van middelen om de lezers te helpen 
die teksten ook inderdaad te vergelijken. 

De reacties op de twee edities waren gemengd. Wetenschappers waren una-
niem enthousiast, zeker ook omdat er eindelijk weer eens een editie van Rey-
naerts historie verscheen. De reacties in de kranten en van het bredere publiek 
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waren gemengd. Vaak werd geklaagd dat er geen vertaling was opgenomen 
naast het origineel.31 Deze reacties vonden dat de editeurs hun publiek te veel 
werk lieten doen om kennis te nemen van het origineel. Andere reacties waren 
juist blij dat er nog wetenschappers waren die het bredere publiek serieus ge-
noeg namen om ze het origineel aan te bieden op zo’n manier dat men het origi-
neel zelf moest verwerken. Het is riskant om op basis van een voorbeeld een al-
gemene uitspraak te doen maar ik denk dat de reacties op Reynaert in tweevoud 
(en de vergelijkbare reacties op andere historische delen in de Deltareeks) laten 
zien dat in de Nederlanden in de eenentwintigste eeuw er nog maar heel weinig 
interesse is voor originele historische teksten. Belangstelling voor de inhoud en 
de context is er genoeg maar die moet gevoed worden door vertalingen en door 
goed geschreven, en bij voorkeur geïllustreerde, beschouwingen.

Wat de editieprincipes betreft zijn de twee delen van Reynaert in tweevoud 
extreem conservatief. Dat werd slechts geleidelijk duidelijk en het werd aange-
wezen door buitenlandse wetenschappers. Die hebben tot nu toe in dit relaas 
geen enkele rol gespeeld. Buitenlandse onderzoekers hebben namelijk al vrij 
lang (af en toe) over de inhoud van Van den vos Reynaerde geschreven, maar 
het editeren van die tekst was uitsluitend werk van Nederlandse of Vlaamse 
geleerden. Dat dit veranderd is, vind ik althans een verheugende ontwikke-
ling. Beide delen van Reynaert in tweevoud zijn gebruikt als basis voor een bui-
tenlandse publicatie. In 2005 kwam een editie van Reynaerts historie uit met 
Duitse parallelvertaling en verder ook volledig in het Duits.32 Deze was geba-
seerd op deel 2. In 2009 kwam een editie uit van Van den vos Reynaerde met een 
Engelse parallelvertaling en verder geheel in het Engels.33 Deze was gebaseerd 
op deel 1. Bij de voorbereiding van de Duitse editie/vertaling van Reynaerts his-
torie suggereerde mijn Duitse collega Rita Schlusemann, met wie ik dat boek 
gemaakt heb een aantal ingrepen in de tekst van het Brusselse handschrift die 
in Reynaert in tweevoud niet gedaan waren. De reden waarom ze niet waren 
aangebracht, lag in het basiseditieprincipe van beide delen. De bedoeling was 
geen reconstructie van de oorspronkelijke tekst maar een zo leesbaar mogelijke 
weergave van de tekst zoals die in het Brusselse handschrift (en voor deel 1: 
Comburg) voorkwam. De handschrifttekst werd zoveel mogelijk gerespecteerd 
en wanneer die als zinvol kon worden opgevat, werd niet ingegrepen. Deze op-
vatting over editeren is tamelijk gebruikelijk geworden in kringen van medio-
neerlandici, waarschijnlijk onder invloed van de zogenaamde MVN-reeks.34 
Dat is een serie van uitgaven van complete handschriften. Die worden belang-
rijk gevonden omdat middeleeuwse teksten vrijwel nooit in hun eentje in een 
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boek staan, maar vrijwel altijd in een verzameling. De aard van die verzameling 
kan heel veel zeggen over de manier waarop afzonderlijke teksten in de mid-
deleeuwen gerecipieerd zijn. Die aandacht voor handschriften als kroongetui-
gen heeft geleid tot grote aandacht voor de precieze tekst in de afzonderlijke 
handschriften en dat was de achtergrond van de manier van editeren van Rey-
naert in tweevoud. Rita Schlusemann vond dat principe op zich niet verkeerd 
maar meende dat het te strikt was toegepast. In een aantal gevallen heeft ze 
me overtuigd en dat heeft geleid tot aanpassingen in de editie. In een recensie 
van Of Reynaert the Fox, de Engelse editie/vertaling van Van den vos Reynaerde, 
gaat Jill Mann op datzelfde editieprincipe in.35 Zij herformuleert het als: alleen 
aperte onzin leidt tot ingrepen. Ze demonstreert bovendien dat de taalvor-
men van het handschrift als geheel soms ingrepen ondersteunen die Bouwman 
en Besamusca, de editeurs, desondanks niet gedaan hebben. En zo blijkt dat 
de opvattingen over editeren iets cyclisch hebben. In bepaalde opzichten lijkt 
Reynaert in tweevoud wel wat op de editie van Buitenrust Hettema. Het wordt 
dus tijd voor een nieuwe Muller. Maar dat zou behalve een Nederlandstalige 
wetenschapper zomaar ook een buitenlander kunnen zijn. En dat ook het edi-
teren van Middelnederlandse teksten een internationale dimensie gekregen 
heeft, is hoe dan ook winst. 

Uit deel 1 van Reynaert in tweevoud blijkt bovendien ook dat principes niet 
altijd consequent gerespecteerd worden. Als de tekst van Comburg werkelijk 
overal gerespecteerd was dan had dat deel op het eind geen acrostichon bevat 
want de lezing van het handschrift is in de betreffende regels correct en zinvol. 
Maar het acrostichon staat er echt. Blijkbaar wint soms het verlangen naar het 
onbereikbare origineel het toch van het respect voor de overgeleverde hand-
schriften. Editeren blijft mensenwerk. 

Wie het bovenstaande uit heeft, kan niet editeren. Waarschijnlijk helpt het 
zelfs niet eens zo heel veel bij het bekijken van het werk van professionele edi-
teurs. Maar ik hoop dat het alle gebruikers van edities van Van den vos Rey-
naerde ervan doordrongen heeft dat zij hoe dan ook het werk van Willem zien 
door de microscoop van een moderne onderzoeker en dat die onderzoekers 
in de loop van de tijd heel verschillend hebben scherp gesteld. Maar eigenlijk 
maakt dat allemaal niet zo heel veel uit, want Van den vos Reynaerde kan daar 
heel goed tegen. Willems werk heeft kwaliteiten genoeg.
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12 W.J.A. Jonckbloet (ed.), Vanden Vos Reinaerde, Groningen, Wolters, 1856. Ook 
beschikbaar in de DBNL. Zie over Jonckbloet bijv. I. Biesheuvel, ‘Willem Joseph Andries 
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~ 117 ~

Tiecelijn 29     

13 E. Martin (ed.), Reinaert. Willems Gedicht Van den vos Reynaerde und die Fortsetzung 
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tekst van Comburg omdat Dyck nog niet ontdekt was.] 

15 Zie Buitenrust Hettema & Degering (eds.), Van den vos Reynaerde, deel 2, p. CXLIII-
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26 Van den vos Reinaerde. ‘Van alle tijden’ editie, Wolters-Noordhoff, Groningen; 1e druk 
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door D.C. Tinbergen; 13e tot 20e druk door L.M. van Dis (laatste herdruk uit 1972).
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33 Of Reynaert the Fox …  (zie noot 4).  
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EEN JONGE DOCTOR IN DE SCHADUW VAN 
EEN GROOT VLAAMS GELEERDE
N.a.v. Edouard Léonard, Een studie over het probleem van de Reinaert-proloog 
(onuitgegeven proefschrift, Luik, 1949)

JAN DE PUTTER

 In het vorige jaarboek van Tiecelijn heeft Joep Leerssen uiteengezet hoe-
zeer filologen in de negentiende eeuw door hun onderzoek naar de bronnen 
van de Reynaert een claim konden leggen op het verhaal als nationaal erfgoed: 
Frans, Vlaams, Duits of Nederlands.1 Zelf heb ik in hetzelfde jaarboek sum-
mier beschreven hoe onderzoekers als F. Buitenrust Hettema, J.W. Muller 
en pater J. van Mierlo S.J. zich elk op hun eigen manier het werk toe-eigenden, 
waardoor in de eerste helft van de twintigste eeuw de discussie tussen deze 
wetenschappers hoog kon oplopen.2 Daarmee is zeker nog niet alles gezegd. 
Onbelicht zijn de vak-interne aspecten gebleven. Er bestaat geen goed inzicht 
in welk opzicht het debat over de proloog bijgedragen heeft tot de filologische 
methode. Deze filologische discussie is echter al in 1949 op een voorbeeldige, 
maar partijdige wijze in kaart gebracht in een Luiks proefschrift dat nooit in 
de openbaarheid is gekomen. Dat het proefschrift van Edouard Léonard niet 
verspreid is, valt te betreuren, want zijn dissertatie is nog steeds van waarde 
voor onderzoekers. Dit werk wil ik hier voorstellen. 

 De discussie over de proloog heeft grote invloed gehad op de Reynaertfi-
lologie en bleef niet zonder gevolgen voor het vak. Een belangrijk deel van de 
Reynaertpublicaties voor 1950 ging over de juiste lezing van de proloog. Vanaf 
de jaren dertig van de negentiende eeuw tot in de jaren zeventig van de twintig-
ste eeuw was de interpretatie van de Reynaertproloog een van de kernproble-
men van de neerlandistiek. De filologische methodologie werd aan de hand van 
de proloog van de Reynaert onderwezen. Zo werden in de veelgebruikte Ne-
derlandse schooleditie van Zaalberg de eerste 10 verzen van de proloog parallel 
uitgegeven naar het Comburgse en Dyckse handschrift, met daaronder de re-
constructies van Muller en Van Mierlo.3 Ook in de twee andere, veelgebruikte 
edities van Van den vos Reynaerde werd de opvatting van Van Mierlo tegenover 
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die van Muller geplaatst. De Nederlandse uitgave koos voor de lezing van Mul-
ler, de Vlaamse volgde de interpretatie van Van Mierlo.4

 Al in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd de klacht gehoord, dat de 
literatuur over de Reynaert en in het bijzonder de discussie over de proloog schier 
onoverzichtelijk was. In 1933 constateerde Rob. Roemans dat het Reynaertpro-
bleem nog niet opgehelderd was en de  reeds uitgebreide literatuur nog steeds 
aangroeide.5 Kort na elkaar, in 1938 en 1939 verschenen artikelen van Leonard 
Willems en Rob. Roemans waarin voor niet-ingewijden de discussie werd ver-
helderd.6 Tien jaar later promoveerde Eduard Léonard ‘avec distinction’7 in Luik 
tot doctor in de Germaanse filologie op een zeer uitvoerige studie over ‘het pro-
bleem van de Reinaert-proloog’ waarin hij een uitputtend overzicht geeft van de 
discussie over de Reynaertproloog tussen de eerste publicatie van Jan Frans Wil-
lems in 1836 en de ‘definitieve oplossing’ door pater Van Mierlo in 1942.8 De 
Luikse hoogleraar R. Verdeyen had al voor Léonards promotie de wenk gegeven 
dat over dit onderwerp een prijsvraag uitgeschreven kon worden door de Konink-
lijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In 1950 kon 
deze studie worden bekroond door de Academie en voorgedragen worden voor 
publicatie. Van Mierlo schreef wel in zijn verslag: ‘Ik vreesde dat, blijvende bij 
de gestelde vraag, een uitvoerige behandeling de wetenschap eerder zou kunnen 
schaden, ja belachelijk maken, door het belang dat er door aan enkele verzen zou 
worden gehecht. En ik moet bekennen, dat ik door het ingezonden werk niet ge-
heel van die vrees ben verlost.’9 In deze opmerking is een echo te horen van eer-
dere kritiek op de Reynaertonderzoekers. Er was vossenjagers verweten dat zij 
zich blind tuurden op de proloog in de waan daar de oplossing te vinden van het 
Reynaertraadsel.10 Niettegenstaande deze bedenking was zijn verslag uitermate 
lovend en als het werk voor publicatie bekort zou worden, dan zou het werk een 
uitermate belangrijke bijdrage aan de Reynaertstudie zijn.
 Tot een publicatie van Een studie naar het probleem van de Reinaert-proloog 
is het nooit gekomen. De Academie had een achterstand bij het publiceren van 
bekroonde werken. Proefschriften die het oordeel ‘met de grootste onderschei-
ding’ ontvangen hadden, kregen prioriteit. Zo kon het gebeuren dat van deze 
dissertatie niets meer vernomen is tot vorig jaar weer een getypt exemplaar 
werd ontdekt in de archieven van de Koninklijke Academie voor Nederlandse 
taal- en letterkunde (KANTL) – inmiddels is het ‘Vlaamse’ uit de naam van 
de Academie verdwenen – in Gent.11 Voor zover ik weet, zijn er slechts twee 
kopieën van de dissertatie bewaard. Daarvan is het exemplaar in de Luikse 
universiteitsbibliotheek niet beschikbaar wegens schimmelvorming.12 Het 
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proefschrift is nu nog alleen maar raadpleegbaar in de KANTL, waar het in 
het archief bewaard wordt onder de signatuur F1/A en F1/B.

 

 De dissertatie van Léonard

 Het typoscript van Léonards dissertatie is een van de verborgen schatten 
van de KANTL. De studie omvat maar liefst 457 dicht betypte pagina’s tekst 
en nog eens 283 pagina’s bibliografie en voetnoten. Het werk bestaat uit vier 
delen:

Deel I Inleiding tot de proloog-studie  p. 1- 23
Deel II Tekstkritiek      p. 24-157
Deel III Het proloog-probleem: de hypothesen p. 158-438
Deel IV Besluit     p. 439-457

 Deel II met het filologische commentaar op de proloog wilde Van Mierlo 
grotendeels schrappen, maar voor het hoofdstuk over de Madoc had hij veel 
lof. Het is een uitvoerige bespreking van de verschillende hypothesen die naar 
voren gebracht zijn over wat voor werk de Madoc zou kunnen zijn. Zijn werk-
wijze is vergelijkbaar met die van de bibliograaf Rob. Roemans, die in die jaren 
veel opgang maakte. Moderne onderzoekers als Frits van Oostrom en Alexia 
Lagast hadden er hun voordeel mee kunnen doen bij hun bespreking van de 
verschillende theorieën over de Madoc.13 Léonard concludeerde na zijn exhaus-
tief overzicht dat ‘al de pogingen (om de Madoc te identificeren) tenslotte niet 
doeltreffend’ zijn. ‘De resultaten waartoe de naspeuringen hebben geleid zijn 
niet zelden onevenredig aan de aanhoudende inspanning, die zij vereist heb-
ben’ (p. 157). De manier waarop hij de Madoc benadert is ook typerend voor 
zijn werkwijze in deel III, de kern van zijn proefschrift.
 Deel III is een bibliografisch overzicht van de studie naar de Reynaertpro-
loog, waarbij hij verschillende hypothesen met elkaar confronteert. Zijn me-
thodologische richtlijn daarbij was het adagium: ‘du choc des opinions jaillit la 
vérité’ (p. 403). Daarvoor moet men afzien van ‘ideologie of stelsel’ (= theorie, 
JdP). Léonard staat duidelijk een positivistische wetenschapsinstelling voor: 
als de feiten maar op een rijtje worden gezet, volgt vanzelf de juiste conclusie. 
Deze insteek vinden we tegenwoordig wellicht naïef, maar het heeft wel een 
zeer systematisch opgezette studie opgeleverd, waarin het verloop van de dis-
cussie helder weergegeven is.
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 Het is typerend voor Léonards grondigheid dat hij nagenoeg alles heeft 
geraadpleegd wat ooit is geschreven over de Reynaertproloog vanaf Jan Frans 
Willems tot zijn eigen tijd, meer dan 400 publicaties. Voor mij stonden er veel 
onbekende publicaties in de literatuurlijst. Aan Léonards aandacht was alleen 
een publicatie van Rob. Roemans in een vaktijdschrift voor middelbare scholen 
ontsnapt.14 Steeds geeft hij de opvattingen van de verschillende onderzoekers 
weer met de kritiek die daarop geuit is. Doordat hij gebruikmaakt van treffende 
citaten, komt de discussie tot leven. Zijn eigen oordeel steekt hij daarbij niet 
onder stoelen of banken. Er valt dan ook goed te volgen hoe de discussie zich 
ontwikkelde en wat de invloed van de ene wetenschapper op de andere was.
 De studie vangt aan met de editie van J.F. Willems uit 1836. Léonard laat 
daarbij niet onbesproken wat de invloed van J. Grimm op de vader van de Vlaam-
se beweging was. Volgens Léonard heeft Willems zijn theorie over de Reynaert 
gebouwd op de idee van Grimm dat geen der bekende branches van de Roman 
de Renart het voorbeeld kan zijn van de Vlaamse Reynaert. Willems was de op-
vatting toegedaan dat Reinaerts historie geschreven is door Willem Utenhove, 
een priester uit Aardenburg, in het midden van de dertiende eeuw. Deze Wil-
lem schreef een vervolg op Van den vos Reynaerde dat omstreeks 1170 geschreven 
zou zijn. Het oudste deel van Willem Utenhoves werk zou een oorspronkelijk 
Vlaams verhaal zijn. Ook het eerste verhaal uit de Roman de Renart, Le Plaid, zou 
erop gebaseerd zijn. De opvattingen van Willems zijn niet onbesproken gebleven.
 Het is volgens Léonard diep te betreuren dat de kritiek van de Luikse hoog-
leraar J.H. Bormans op Willems nooit gehoor heeft gevonden. Bormans maak-
te er onder meer bezwaar tegen dat de Reynaertproloog door Willems niet aan 
de oorspronkelijke dichter Willem toegeschreven werd. Volgens Van Mierlo 
moet dat deels aan hem zelf te wijten zijn: Bormans heette excentriek en ouder-
wets zodat de wetenschappelijke wereld enigszins wantrouwig tegenover zijn 
ideeën stond.15 Léonard suggereert dat twintig jaar later W.J.A. Jonckbloet de 
kritiek van Bormans zonder bronvermelding overgenomen heeft. De paragraaf 
waarin hij dat beweert, heeft zelfs het motto meegekregen ‘Geef den keizer wat 
des keizers is… Matth. XII/21’. Jonckbloet ging echter verder en betoogde dat 
Willems het fout had door te stellen dat onze Reynaert de bron was voor de 
Franse Renart. Het omgekeerde is het geval: Van den vos Reynaerde gaat terug 
op een Frans voorbeeld. De invloed van Jonckbloet was niet te onderschatten. 
Léonard schrijft: ‘naar zijn (ten dele) nieuwe theorie richten zich allen’ (p. 203).
 W.L. van Helten en F. Buitenrust Hettema kwamen tot een verschillen-
de interpretatie van de proloog. Van Helten was enthousiast beoefenaar van 
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tekstreconstructie en herschreef de eerste 10 verzen. Vers 6 uit Comburg, ‘Die 
Willem niet hevet vulscreven’, werd bij hem ‘Die wel nutte ware bescreven’! 
Geheel tegengesteld aan de werkwijze van Van Helten is die van Buitenrust 
Hettema. Léonard plaatst als motto boven de paragraaf over Buitenrust Het-
tema ‘manum de tabula’, vrij vertaald ‘handen af van het kunstwerk’. Volgens 
Buitenrust Hettema moest men de handschriften respecteren: emendaties 
moeten vermeden worden. Wel meende hij dat de verzen 1-10 niet van Wil-
lem afkomstig waren, maar toegevoegd zijn door een editeur. Als Léonard de 
opvattingen van Van Helten met die van Buitenrust Hettema vergelijkt dan ‘is 
het of ons een emmer kilkoud water over de rug gegoten wordt, dan blijven wij 
met de handen in het haar zitten. En wij beginnen allengs te wanhopen aan de 
mogelijkheid zelf van één oplossing die algemene goedkeuring zou wegdragen.’ 
In de jaren na Van Helten en Buitenrust Hettema zal volgens Léonard het 
onderzoek op een dwaalspoor geraken. 
 Leonard Willems’ bijdrage aan de discussie over de proloog noemt Léonard 
de meest opzienbarende van de negentiende eeuw. In zijn bijdrage uit 1897 
volgde L. Willems de opvatting van Buitenrust Hettema. Ook hij is van me-
ning dat er zo weinig mogelijk veranderd mag worden aan de tekst. Hij maakte 
ook bezwaar tegen de emendaties van Van Helten en geestverwanten, die vol-
gens hem de woorden van de proloog slechts veranderen ‘om door den tekst te 
doen zeggen… het tegendeel van hetgeen er in staat’ (p. 226). Toch stelde hij 
zelf ook een hoogst opmerkelijke emendatie voor. Hij merkte op dat in de eer-
ste 9 verzen van de proloog tweemaal de naam Willem staat, in het vers 1 en in 
vers 6. Hij vermoedde dat wanneer de naam een tweede keer genoemd wordt, 
er oorspronkelijk een andere naam zou hebben gestaan. De gedachte van zijn 
naamgenoot J.F. Willems dat de Reynaert het werk van twee auteurs zou zijn, 
was volgens Leonard Willems dan ook zo gek nog niet. Léonard Willems dacht 
dat een Willem het eerste gedeelte tot ongeveer vers 1750 geschreven had naar 
zijn Franse bron. Het tweede gedeelte zou een omwerking zijn van de tekst 
van een tweede dichter. Deze ‘vernuftige hypothese’ van Willems was volgens 
Léonard ‘de bron van alle kwaad’ (p. 228). Willems’ idee dat er twee schrijvers 
waren, heeft een grote invloed op de Leidse hoogleraar J.W. Muller gehad. 
 Leonard Willems’ emendatie werd echter wel bevestigd door de ontdekking 
van het Dyckse handschrift in 1907. In plaats van dat de ontdekking van een 
tweede handschrift de oplossing van het Reynaertprobleem dichterbij bracht, was 
het omgekeerde het geval. Tijdens het interbellum ontstond een verhitte discussie 
tussen heren op leeftijd. De belangrijkste protagonisten waren J.W. Muller (1868-
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1945), Leonard Willems (1878-1938) en pater J. van Mierlo s.j. (1888-1958). Het 
verslag van deze filologenstrijd beslaat de meeste pagina’s in het proefschrift. Ver-
rassend was voor mij dat Leonard Willems een nog belangrijker aandeel had in 
de discussie dan ik me al realiseerde. Hij probeerde een matigende rol te spelen in 
de strijd tussen de kemphanen Muller en Van Mierlo.
 Alle drie wijzigden ze hun opvatting tijdens de discussie. Hoewel Muller 
altijd is blijven vasthouden dat de Reynaert geschreven was door twee dichters, 
dacht hij eerst dat Willem de schrijver van het eerste deel was en kwam later 
tot het inzicht dat hij de schrijver van het tweede deel moest zijn. Leonard 
Willems verliet in 1920 het idee dat de Reynaert geschreven was door twee 
auteurs en meende nu dat Arnout de schrijver was van een verloren gegane 
proto-Reynaert. Pater Van Mierlo heeft altijd vastgehouden aan het idee dat 
de Reynaert van de hand van één dichter was. Eerst meende hij nog dat Ar-
nout een Vlaamse schrijver was waarop branche I van de Franse Roman de 
Renart terug zou gaan, maar ook hij veranderde van gedachte en meende la-
ter dat met Arnout de schrijver van de Roman de Renart bedoeld werd. De 
discussie liep hoog op tijdens de jaren dertig. In 1938 verschenen er artikelen 
van de hand van Muller, Willems en Van Mierlo over de proloog. Een paar 
jaar later herhaalde Muller zijn opvattingen in zijn Reynaerteditie. Toen de 
Duitse hoogleraar Frings in 1941 in een lange recensie beweerde dat Muller 
een ‘Schlußstrich’ onder het ‘philologische Gezänk’ had gezet, reageerde Van 
Mierlo daarop in 1942 met een artikel dat hij de titel meegaf ‘De definitieve 
oplossing inzake den Reinaert-proloog’, waarin hij eerst de methodologische 
regels uitlegde en vervolgens afrekende met de opvattingen van J.W. Muller en 
de inmiddels overleden L. Willems.16 
 Een verdienste van Léonards proefschrift is dat hij de argumenten pro en 
contra de verschillende opvattingen uiterst consciëntieus weergeeft. Ik beperk 
me hier tot zijn weergave van de redenering van Van Mierlo, die door zijn po-
lemische stijl de filologische strijd nog hoger deed oplaaien. Allereerst vond 
Van Mierlo dat L. Willems te veel emendeerde. Van Mierlo kan zich ook niet 
vinden in de opvatting van Willems dat er al verhalen in het Diets zouden cir-
culeren, omdat de dichter Willem volgens hem benadrukt dat hij de eerste is 
die de Roman de Renart uit het Frans vertaald heeft. Léonard neemt dat argu-
ment over. Naar mijn mening heeft Willems wel degelijk een punt wanneer hij 
wijst op het belang van een orale traditie. Willems heeft vaak hoogst interes-
sante ideeën, die niet altijd even overtuigend gepresenteerd worden, maar dit 
terzijde. 
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 De behandeling van de discussie tussen Muller en Van Mierlo was voor mij 
een eye-opener door de manier waarop Léonard helder uiteenzet hoe verschil-
lend Muller en Van Mierlo de proloog lezen. Cruciaal voor de interpretatie 
van vers 6, ‘die Arnout/Willem niet hevet vulscreven’, is het voorgaande vers 
5, ‘in Dietsche onghemaket bleven’. Muller begrijpt ‘onghemaket’ als nog niet 
voltooid, wat zou impliceren dat er twee auteurs waren, terwijl Van Mierlo dat 
leest als ‘onbehandeld’, wat zou betekenen dat er maar één auteur was: Wil-
lem. Arnout moest dus wel verwijzen naar een Franse dichter. Paleografisch 
lagen de namen Arnout en Perrout volgens Van Mierlo dicht bij elkaar. Om 
zijn interpretatie kloppend te maken, behoefde Van Mierlo de tekst maar op 
één plaats te emenderen, enkel de ontkenning ‘niet’ schrappen in vers 6. Vol-
gens Van Mierlo drong deze emendatie zich op; het behoud van ‘Arnout’ was 
gewaagd! Middeleeuwse kopiisten hadden volgens de geleerde niet begrepen 
dat het om de Franse dichter ging en hadden de ontkenning toegevoegd. Van-
zelfsprekend vond Van Mierlo ook dat Muller te veel emendeerde. Het laat-
ste woord over het Reynaert-probleem komt in Léonards studie toe aan Van 
Mierlo. Zijn argumenten worden niet weersproken.
 In zijn slotbeschouwing probeert Léonard de discussie over de Reynaertpro-
loog te overstijgen door de methodologische uitgangspunten te overdenken. Zo 
maakt hij de interessante observatie dat naargelang de visie van de onderzoeker 
op de genese en compositie van de Reynaert anders is, de interpretatie van de pro-
loog en met name het beruchte vers 6 ‘Die Willem/Aernout niet en hevet vulscre-
ven’ verschilt. Hij pleit voor een onderzoek naar de relatie van de Reynaert met de 
Franse Roman de Renart en de Duitse Reinhart Fuchs. In bedekte termen sugge-
reert hij dat de opvatting van Van Mierlo getoetst moet worden, waarmee ook de 
twee-auteurshypothese naar het rijk der fabelen verwezen zou kunnen worden. 
Dat zou Van Mierlo’s oplossing echt definitief maken. Die uitlating kwam hem 
op een kleine reprimande in het juryrapport van Van Mierlo te staan!17 
 Niettegenstaande een kritische noot heeft Van Mierlo toch volgens Léonard 
‘in zijn nauwkeurig onderzoek de proloogtekst als een samenhangend en orga-
nisch geheel beschouwd en een scherpzinnige analyse gegeven van alle versre-
gels afzonderlijk en in hun onderling verband’ (p. 446). Léonard is er dan ook 
oprecht verbaasd over dat anderen niet het gelijk van Van Mierlo inzagen. De 
oorzaken daarvoor ziet hij onder meer in het onvoldoende kennisnemen van 
de literatuur en in de bevooroordeelde blik waarmee de onderzoekers hun on-
derwerp benaderden. Hij hekelt het ‘apriorisme’, de ‘subjectieve voorkeuren’, de 
‘inlegkunde’ en zelfs de ‘autosuggestie’ bij verschillende onderzoekers (p. 450). 



~ 126 ~ 

TIECELIJN 29

Onvermeld liet hij ook niet dat er sprake was van partijdigheid tussen Waalse, 
Vlaamse en Nederlandse geleerden, meningsverschillen die tot talloze inciden-
ten geleid hebben.
 De formulering van de conclusie verraadt echter dat ook hij het filologische 
onderzoek naar de Reynaert zag in het licht van de rivaliteit tussen Nederland 
en België. Een Hollander als Muller kon het verhaal niet in de juiste context 
plaatsen. De laatste zin van Léonards dissertatie luidt: ‘Uiteindelijk komt een 
landgenoot van Willem de eer toe minstens één der neteligste Reinaert-pro-
blemen te hebben opgelost: en dit is voorwaar een heuglijk feit.’ De gretigheid 
waarmee Van Mierlo deze dissertatie wilde bekronen, wordt er alleszins be-
grijpelijk door. 

 Léonards partijdige blik 

 Léonards eindoordeel, waarin hij Van Mierlo overlaadt met lof, riekt naar 
de door hem zo verfoeide partijdigheid. Hij slaagde er niet in om zich te ont-
worstelen aan de autoriteit van Van Mierlo. Misschien durfde hij niet, omdat 
hij voor publicatie van zijn proefschrift niet om Van Mierlo heen kon, die im-
mers in de jury van de prijsvraag van de Academie zat. De Luikse hoogleraar 
R. Verdeyen (hij zat samen met A. van Loey ook in de jury) had al jaren voor 
voltooiing van het werk een wenk gegeven dat het in aanmerking zou kunnen 
komen voor bekroning. Er mag dus aangenomen worden dat Léonard voort-
durend rekening hield met Van Mierlo en dat hij zijn doctoraat naar de grote 
geleerde toe schreef. Maar misschien werd wetenschappelijke onafhankelijk-
heid toen ook niet verwacht van een doctorerende. 
 Eenzelfde partijdigheid valt namelijk ook te bespeuren in de beschouwin-
gen van andere wetenschappers over de Reynaertproloog. De Duitse hoogle-
raar Frings koos de kant van zijn vriend Muller, terwijl de bibliograaf en leraar 
bij het openbaar onderwijs Roemans liet blijken dat hij meer waardering kon 
opbrengen voor de voorzichtige benadering van L. Willems.18 In de Revue belge 
deed een anonieme bibliograaf – we kunnen daarin Roemans vermoeden – een 
beetje smalend over Van Mierlo’s definitieve oplossing.19

 Na de dood van Leonard Willems werd de discussie verengd tot een wed-
strijd Holland-België, zoals blijkt uit de Reynaertedities die tussen 1950 en 
1974 verschenen, waarin de opvatting van Willems niet meer vermeld wordt. 
Partijdigheid lijkt mij een typerende trek voor de samenleving tijdens het inter-



~ 127 ~

Tiecelijn 29     

bellum en de tijd kort daarna. Karakteristiek voor deze periode was dat men 
zich als vanzelfsprekend richtte naar de opvattingen van de ‘voorman’ van de 
partij waar men zich toe rekende. Deze persoonlijkheidscultus was niet alleen 
in de politiek, maar eveneens in de wetenschap aanwezig. Van Mierlo werd 
overladen met eerbewijzen. Hij was de grote man van de Vlaamse literatuur-
wetenschap, die geen tegenspraak duldde.20 Zijn strijdbare persoonlijkheid 
maakte dat hij geen inmenging op zijn terrein van de Middelnederlandse let-
terkunde verdroeg, behalve dan van een enkele collega-jezuïet uit het Ruus-
broecgenootschap. Een biograaf constateerde ironisch dat ‘Van Mierlo en de 
anderen’ tot op de dag van vandaag een probleem blijft.21 De relatie tussen Van 
Mierlo en andere wetenschappers kon een probleem worden door de instituti-
onele kaders waarbinnen de medioneerlandistiek functioneerde. 
 Uit het proefschrift valt te achterhalen hoe zich partijschappen gingen vor-
men in het Reynaertonderzoek, waarbij vooral de scheidslijn tussen Nederland 
en Vlaanderen niet geheel onbelangrijk was. Van Mierlo had zich verzet tegen 
de dominantie van protestantse, Nederlandse wetenschappers bij het onder-
zoek naar de Vlaamse, katholieke Middelnederlandse literatuur.22 De meer 
Europees georiënteerde Muller vond Van Mierlo’s flamingantisme maar een 
‘bedenkelijke vorm van nationalisme’.23 De roep om een objectieve benadering 
zonder ‘apriorisme’ en ‘stelsel’ is in een dergelijke context goed verklaarbaar, 
maar ondertussen voegden Vlaamse en Nederlandse geleerden zich wel naar 
het alfamannetje van de eigen groep, dat de waarheid in pacht zou hebben. Zo 
kon de discussie over de proloog ontaarden in een strijd over wie het ongelijk 
aan zijn zijde had, en bleef de vraag welke argumenten valide waren op de ach-
tergrond. Het lijkt erop alsof er onvoldoende methodologisch bewustzijn was 
om de argumenten van de persoon te scheiden. Toch heeft de discussie over de 
proloog ongetwijfeld bijgedragen tot het aanscherpen van de filologische me-
thodologie. De regel dat een handschrift als basis genomen moest worden en 
niet willekeurig een woord veranderd mocht worden was al rond 1900 gefor-
muleerd door Leonard Willems en in 1942 benadrukte Van Mierlo dat men zo 
weinig mogelijk moet emenderen. 
 Vooral na de ontdekking van een tweede handschrift (het Dyckse) was er 
nog de hoop dat, wanneer op de juiste manier de originele tekst gereconstru-
eerd werd, er een antwoord gevonden zou kunnen worden voor het Reynaert-
probleem. Maar gaandeweg werd de verwarring alleen maar groter. De door 
Van Mierlo in het verslag over Léonards werk geuite vrees dat de wetenschap 
zich belachelijk zou kunnen maken door zo lang stil te staan bij wat velen als 
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een futiel probleem beschouwden, was dan ook niet geheel onterecht. In de 
jaren vijftig en zestig ontstond er een algemeen gevoelen dat er geen definitieve 
oplossing mogelijk was. Het was duidelijk dat de waarheid over de proloog niet 
te achterhalen viel. Ook Léonard wist dat tegen elke interpretatie methodo-
logische bezwaren waren in te brengen. Hij was echter blind voor de kritiek 
op Van Mierlo. Zijn eerbied voor de autoriteit van Van Mierlo stond een kri-
tische distantie in de weg. Het was pas na de universitaire revolte van de jaren 
zestig dat het gezag van de hoogleraar begon te tanen, maar nog steeds speelt 
het prestige van vooraanstaande Reynaertgeleerden een grote, soms belemme-
rende rol in het onderzoek.

 Conclusie: tussen autoriteit en argument

 Wetenschapsbeoefening speelt zich af tussen autoriteit en argument. Léo-
nard was zich er terdege van bewust hoe richtinggevend autoriteiten voor het 
onderzoek konden zijn, zoals uit verschillende plaatsen in zijn proefschrift 
blijkt. Voor de huidige onderzoeker ligt het belang van Léonards proefschrift 
er niet in dat een oplossing voor het Reynaertprobleem wordt gegeven, maar 
wel dat eruit valt te reconstrueren hoe het wetenschappelijke bedrijf, afde-
ling Middelnederlands, functioneerde tussen 1830 en 1950. Zonder al te veel 
moeite valt uit dit doctoraat te achterhalen hoe de opvattingen over met name 
de eerste 10 verzen van Van den vos Reynaerde in de loop der tijden zich vorm-
den, zich veranderden en zich verspreidden en welke rol autoriteit en argument 
daarbij speelden. Om die reden is Léonards proefschrift vooral voor de beoefe-
naars van de wetenschapsgeschiedenis een ware goudmijn. 

Het proefschrift van Edouard Léonard is binnenkort te raadplegen op de site van de 
KANTL.

 Naschrift 

 Nog een Luiks doctoraat 

 Bij  pogingen meer informatie te vinden over E. Léonard, bleek dat er nog 
een tweede Luiks proefschrift geschreven is.  Dr. Kris Steyaert mailde me het 
volgende: 
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Die Léonard lijkt inderdaad een ongrijpbare figuur: ik vind zijn naam 
niet terug in de officiële jubileumuitgaven (liber memorialis) van de 
universiteit. Zijn parcours lijkt wel sterk op dat van (mede?)student 
Herbert Boucq. Boucq schreef in 1941-1942 zijn licentiaatsverhande-
ling getiteld Morphologie van het substantief in Reinaert I en promo-
veerde vervolgens in 1947-1948 op het proefschrift Morphologie van het 
substantief en van het adjectief in Reynaert I. De Reynaert was in de jaren 
1940 blijkbaar erg in trek in Luik.

 In de catalogus van de Luikse universititeitsbibliotheek is deze dissertatie 
niet opgenomen. Het doctoraat van Herbert Boucq is tot nu toe onvindbaar …

 Bijlage:

De Reynaertstudie aan de Belgische universiteiten
tussen 1934 en 1964

 Blijkens de lijst opgesteld door Ada Deprez werden aan Belgische universi-
teiten tussen 1934 en 1964  vijf licentiaatsverhandelingen en twee doctoraten 
voorgelegd. Het gaat om de volgende werken

N. Levoz, Reinaert und Reinke de Vos,  Luik, 1936.
Edouard Léonard, De Reinaert-Proloog. Stand van zaken, Luik, 1941. 
Herbert Boucq, Morphologie van het substantief in Reinaert I, Luik,  
1942.
Theo Maes, Koning Ermerics wonderbare schat in Reinaerts historie, 
Gent, 1943. 
Herbert Boucq, Morphologie van het substantief en van het adjectief in 
Reynaert I, Luik, 1948. (doctoraat)
Edouard Léonard, Studie over het probleem van de Reinaert-proloog, 
Luik, 1949. (doctoraat)
Dirk Tieleman, Reinaert de vos. Een status questionis, Gent, 1963.

Bron: Ada Deprez, ‘Licentiaatswerken en doctoraten in verband met de literatuur-
wetenschap of de Nederlandse literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan 
de Belgische universiteiten voorgelegde werken’, in:  Studia Germanica Gandensia, 7 
(1965), p. 158. 
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BOSBOUW BIJ HULSTERLO
Archeologisch onderzoek te Kieldrecht-Kouter

JEROEN VAN VAERENBERGH

 Inleiding

Int oest hende van Vlaendren staet 
Een bosch, ende heet Hulster Loe. (A 2575)

 Het bos van Hulsterlo speelt een cruciale rol in het Reynaertverhaal. Een 
bos dat ook archeologische sporen heeft nagelaten in de bodem. Van Reynaert 
vonden de archeologen echter geen spoor …

 In het vroege voorjaar van 2010 vond voorafgaand aan de aanleg van een 
kleine verkaveling nabij de hoek van de Kouter- en Dorpsstraat te Kieldrecht 
een archeologisch onderzoek plaats. Een archeologische opvolging van de 
bouwplaats was een van de voorwaarden die aan de verkavelingsvergunning 
was gekoppeld. Op vraag van bouwheer Immo Joost Danneels n.v. voerde de 
Archeologische Dienst Waasland (ADW), vandaag Erfpunt, het onderzoek 
uit. De bedding van de weg werd uitgegraven tot op het archeologisch relevante 
niveau. 
 De onderzoekszone Kieldrecht - Kouterstraat (Beveren (Kieldrecht) 6de 
afd., sectie D, nrs. 173G en 174P2) bevindt zich in de noordoostelijke hoek van 
het gebied dat in de volksmond Kieldrecht-Kouter wordt genoemd (fig. 1). 
 Het onderzoeksterrein is gelegen op een pleistocene zandige opduiking in 
de alluviale vlakte van de Schelde. De oostgrens van de verkaveling wordt be-
paald door de loop van een overwelfde beek. Op de kaart van P.C. Popp (circa 
1870) was die beek nog niet overwelfd en wordt ze omschreven als de ‘Ruiseau 
Saftingen’. In de noordoosthoek van de verkavelingszone duikt de beek onder 
de Kouterstraat om uiteindelijk af te wateren in de Saaftingepolder. Enkel het 
noordoostelijke deel van het terrein was tot voor de start van het onderzoek 
bebouwd. De rest kan omschreven worden als tuinzone en weide. 

Artikel / Tiecelijn 29
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 Historisch overzicht van het onderzoeksterrein op basis van ge-
schreven en cartografische bronnen

 Het onderzoekgebied bevindt zich binnen de grenzen van de parochie 
Kieldrecht, zoals die in 1257 vastgelegd werden. Het was toen dat Walter de 
Croix, bisschop van Doornik, de parochiegrenzen van Sint-Gillis, Verrebroek, 
Kallo, Kieldrecht en Saaftinge bepaalde.1 De nieuwe veenontginnerskolonie 
Kieldrecht werd gesticht in de eerste helft van de dertiende eeuw door de heer 
van Beveren in de meest noordelijke hoek van zijn veengebied.2 De oudste ver-
melding van de kerk dateert uit 1238.3 Toch was er reeds vroeger in de middel-
eeuwen activiteit in de directe omgeving van de projectzone. De kern van het 
oudere Hulsterlo bevond zich op nauwelijks 300 meter ten noordwesten van 
het onderzoeksvlak. 
 Hulsterlo wordt voor het eerst vermeld in 1136, in relatie tot de stichting 
van de premonstratenzer kloostergemeenschap Salegem (gelegen tussen het 
huidige Sint-Gillis en Vrasene). Iwein van Aalst (heer van Waas, Drongen en 
Liedekerke en zwager van graaf Diederik van de Elzas) schenkt de locus Hul-
sterlo aan de nieuwe kloosterstichting Salegem.4 In de schenkingsakte is sprake 
van ‘bossen, moeren, weiden en meersen’ (cum sylvis et moer et pratis et pascuis). 
 In 1139 werd Salegem en bijgevolg ook de locus Hulsterlo afhankelijk van 
de abdij van Drongen, die in 1138 hervormd werd tot norbertijnenabdij door 

Fig. 1 Topografische bodemkaart met aanduiding van het projectterrein
Kieldrecht – Kouterstraat. (Bron: AGIV)
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de vroegere abt van Salegem.5 In 1156 verleent de bisschop van Utrecht het 
recht om in Hulsterlo kerkelijke diensten te verrichten en begrafenissen uit 
te voeren. In 1236 werd een nieuwe/verbouwde kapel gewijd. Vanaf het mid-
den van de twaalfde eeuw kan Hulsterlo beschouwd worden als een uithof van 
de abdij van Drongen. Uithoven of grangiae6 waren religieuze/administratieve 
centra die op enige afstand van het moederklooster gelegen waren en van waar-
uit de meer afgelegen eigendommen beheerd werden. Ze werden (aanvanke-
lijk) gerund door lekenbroeders met aan het hoofd een magister grangiae. Later 
werden de uithoven verpacht aan leken.
 De grote economische troef van Hulsterlo was de ligging in de onmiddel-
lijke nabijheid van uitgestrekte moervelden. Vanaf de twaalfde eeuw zal turf 
een steeds belangrijkere plaats innemen als brandstof.7 In de dertiende en veer-
tiende eeuw groeide de systematische veenontginning in het noorden van het 
Waasland uit tot een zeer lucratieve bezigheid. Ook de abdij van Drongen liet 
zich hierin niet onbetuigd. De onduidelijke afbakening van de moereigendom-
men leidde soms tot conflicten. 
 De economie van het dertiende-/veertiende-eeuwse Hulsterlo richtte zich 
niet alleen op de turfwinning.8 Ook veeteelt (voornamelijk schapen) op de on-
ontgonnen moeren en weiden vormde een bron van inkomsten. Daarnaast be-
zat het ook cultuurland, waar onder andere aan bosbouw werd gedaan. 
 Over hoe de uithof Hulsterlo eruitzag zijn we slechts summier ingelicht. 
Gedurende de late middeleeuwen was ’t onser Vrouwe van Hulsterlo een drukbe-
zocht pelgrimsoord. De pelgrimskapel had een koor, een toren, een kruisbeuk 
en zijkapellen. In 1371 werd een molen vermeld en in de profane bewonings-
kern bij het klooster bevonden zich twee herbergen (1414). Tijdens de gods-
dienstperikelen van de zestiende eeuw, op 3 augustus 1578, werd het klooster 
verwoest. Rond de kapel waren toen een stenen huis met stallen, schuren en een 
duiventil gelegen. Ook was er een omgracht neerhof met stallen en een schuur.9 
 Vele historische bronnen confirmeren de bijzonder moeilijke en zelfs ge-
vaarlijke positie van Hulsterlo op het kruispunt van verschillende parochies én 
op het ‘vierlandenpunt’ tussen het Land van Waas, het Land van Beveren, het 
Land van Saaftinge en het Hulsterambacht. Het bevond zich bovendien op de 
veelbetwiste grens tussen het bisdom Doornik en het bisdom Utrecht.
 In hoeverre de uithof Hulsterlo aan de basis ligt van het in cultuur bren-
gen van het onderzoeksgebied is op basis van de historische bronnen niet vast 
te stellen. In de zestiende eeuw bevond het onderzoeksgebied (ten oosten van 
de Loweg) zich alleszins buiten het domein dat toebehoorde aan de abdij van 
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Drongen. Het is echter allerminst duidelijk of die afbakening ook de twaalfde-
eeuwse situatie weerspiegelt.
 De projectzone is gelegen in het gebied dat van nature het meest geschikt 
was voor cultuurland. Vandaag wordt het noordwestelijke deel van Kieldrecht 
en Nieuw-Namen (Nederland) nog steeds omschreven als de Kouter. Deze 
pleistocene zandopduiking stak boven de moergronden uit en kon bijgevolg 
veel sneller omgevormd worden tot landbouwgrond dan de lagergelegen pol-
dergronden (pas ontstaan na veenwinning). 
 Net als Hulsterlo had ook Kieldrecht zwaar te lijden van de gevolgen van de 
Tachtigjarige Oorlog. Toen in 1584 de noordelijke polders van het Land van 
Beveren en het Land van Waas om strategische reden tot overstroming werden 
gebracht, bleef ook Kieldrecht niet gespaard van de catastrofale gevolgen. Alle 
polderlanden dienden prijsgegeven te worden aan het water. Het grootste deel 
van de parochie ontvolkte en de zandopduiking die boven het water uitstak, 
werd omgevormd tot militair bolwerk. Een enigszins gestileerd beeld van de 
situatie in 1602 wordt gegeven door de figuratieve kaart uit het Album de Croÿ. 
De gefortificeerde kerk van Kieldrecht en haar omgeving staken uit boven de 
geïnundeerde vlakte. Op de voorgrond zien we wellicht de ruïnes van het ver-
woeste klooster van Hulsterlo (fig. 2).
 Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd gestart met het geleidelijk 
herindijken van de polders. De inpoldering nabij de dorpskern van Kieldrecht 
vond plaats in de tweede helft van de zeventiende eeuw (Konings-Kieldrecht-
polder (1649-1654) en Oud Arenbergpolder (1667-1688). De onderzoekszone 
bevindt zich in de noordoostelijke hoek van de Konings-Kieldrechtpolder bij 
het westelijke uiteinde van de vroegere Meulendijck (een restant van een zeedijk 
uit 1353-1355 die de moergronden tegen stormvloeden moest beschermen). 

 Archeologische onderzoeksresultaten 

 De resultaten van het onderzoek binnen het tracé van de wegkoffer tonen 
de evolutie in het landgebruik in de noordoostelijke hoek van de Kouter. In het 
onderzoeksvlak kwamen grachten en greppels aan het licht die toe te schrij-
ven zijn aan verschillende agrarische gebruiksfases van het terrein. De bewo-
ningssporen die werden aangetroffen, zijn toe te schrijven aan negentiende- en 
twintigste-eeuwse bebouwing. Ze bevinden zich alle boven het archeologisch 
relevante niveau. 
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Fig. 2 Kieldrecht in het Album de Croÿ, 1602. (Bron: Fonds Arenberg LA4413)
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 Bodemopbouw van het onderzoeksterrein

 Voor de datering van de verschillende fases van het landgebruik baseren we 
ons op het bodemprofiel aan de oost- en noordrand van de wegbedding. 
 Bovenaan in het bodemprofiel onderscheiden we een cultuurlaag of ploeg-
laag, bestaande uit twee sublagen. De huidige bouwvoor (Ap1) is sterk geho-
mogeniseerd en heeft een humeus (humusachtig) karakter. Die heeft zich ont-
wikkeld in een grijsbruin pakket dat getypeerd wordt door een vermenging van 
zand en klei (Ap2). Die cultuurlaag is artificieel tot stand gekomen bij het op-
nieuw in cultuur brengen van dit lagergelegen deel van de kouterlanden na de 
langdurige inundaties vanaf eind zestiende eeuw tot midden zeventiende eeuw. 
Mogelijk kan het ontstaan van de cultuurlaag gekoppeld worden aan het ont-
staan van de Konings-Kieldrechtpolder in 1649-1654. Door het bewerken van 
het land werd de overstromingsklei geleidelijk vermengd met niet-overstroom-
de zanden van iets hoger op de Kouter. Hiermee kan ook verklaard worden 
waarom die zone op de bodemkaart getypeerd wordt als lemige zandgronden 
zonder profiel. De kleiige fractie bij het zand werd tijdens de kartering geïnter-
preteerd als een lemige bodemtextuur. 
 De cultuurlaag is tot ontwikkeling gekomen in een bruingrijze kleilaag (B). 
Het kleipakket kan over het hele wegtracé gevolgd worden en is toe te schrijven 
aan de strategische inundaties ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Het was 
landvoogd Alexander Farnese die in 1584 de beslissing nam om, in functie 
van de herovering van Antwerpen, de noordelijke laaglanden stroomafwaarts 
onder water te zetten. De kleisedimenten die als gevolg hiervan tot stand kwa-
men, worden hierom ‘Farnese-klei’ genoemd. De aanwezigheid van de rivier-
kleiafzettingen op de rand van de kouterlanden geeft duidelijk de catastrofale 
impact van de inundaties weer. Niet alleen de uitgeveende laaglanden vielen 
ten prooi aan het water, maar ook de (randen van de) hogergelegen, bewoon-
de zandruggen bleven klaarblijkelijk niet gespaard. Dat Kieldrecht tijdens de 
inundatie haast onbewoonbaar was geworden, wordt hiermee bevestigd. Het 
huidig bewaarde niveau van het kleidek in de onderzoekszone reikt tot circa 
+ 3,50 meter TAW. Rekening houdend met het feit dat een deel van het klei-
pakket werd opgenomen in de latere cultuurlaag, kunnen we besluiten dat het 
vloedwater soms tot (iets) meer dan 3,50 meter TAW het land overspoelde. De 
kerk van Kieldrecht, rond 1584 omgevormd tot fort,10 bevindt zich op circa + 
3,75 meter TAW en moet zich bij vloed dus net boven het waterpeil bevonden 
hebben. 
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 Het kleidek rust op een gehomogeniseerde donkerbruingrijze organische 
cultuurlaag (C) waarin fragmenten van roodbakkend geglazuurd aardewerk 
werden aangetroffen. Die (laat)middeleeuwse bewerkingslaag was in gebruik 
tot 1584 en strekte zich uit over het gehele onderzoeksterrein. 
 In het noordelijke dwarsprofiel, bij de Kouterstraat, kon onder de cultuur-
laag (C) een bewaarde oude bodem met sterk humeus karakter onderschei-
den worden. In de onderliggende zandbodem kunnen uitlogingsverschijnselen 
vastgesteld worden. Meer in zuidelijke richting blijkt de oude bodem volledig 
opgenomen te zijn in de cultuurlaag. Dat lijkt erop te wijzen dat de natuurlijke 
helling van de noordflank van de Kouter(opduiking) tijdens de laat-/postmid-
deleeuwse agrarische activiteit gedeeltelijk opgehoogd werd en het microreliëf 
bijgevolg afgevlakt werd. De bewaarde bodem (top = + 2,75 meter TAW) en 
het ontbreken van veenontwikkeling ontkracht bovendien de hypothese als 
zouden de dorpen Verrebroek en Kieldrecht integraal met veen overdekt zijn 
geweest.11 Eerder moet gedacht worden aan bebossing van de zandrug – Hul-
sterlo ‘cum sylvis …’ in 1136. Het sterk humeuze karakter en het ontbreken van 
homogenisering, typerend voor een veelvuldig geploegde cultuurlaag (zoals C), 
bevestigen deze hypothese. 

 Archeologische sporen

 In het onderzoeksvlak kwamen grachten en greppels aan het licht die toe te 
schrijven zijn aan de verschillende agrarische gebruiksfases in het noordweste-
lijke deel van de Kouter. Voor dit artikel beperken we ons tot de oudste sporen 
van landgebruik die te situeren zijn in de periode vóór de Farnese-inundaties 
(fig. 3). 

 Oudste landgebruik

 In een eerste fase was het land ingedeeld in langgerekte percelen met een 
NNO/ZZW-oriëntatie. Op het perceel dat aangesneden werd, hebben in het 
verleden verschillende bodemingrepen plaatsgevonden. Het meest opvallend 
zijn de NNW/ZZO-verlopende greppels. De steile greppelwanden en de hu-
meuze vulling, soms vermengd met brokken verzette moederbodem, tonen 
aan dat die greppels haast onmiddellijk na het graven terug gedempt zijn. De 
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greppels doorsnijden een ouder greppelsysteem dat haaks erop georiënteerd is. 
Door de gelijkaardige vulling en het vaak niet verder doorlopen bij de kruising 
van beide systemen lijken de haakse greppels toch tot dezelfde gebruiksfase te 
behoren. Naast de greppels bevinden zich verspreid over het perceel ook kuilen 
met onregelmatige vorm die dezelfde humeuze vulling hebben. De keramiek 
die in al deze structuren aangetroffen werd, kan als zestiende-eeuws gedateerd 
worden. 
 Het is opvallend dat de humeuze vulling van de greppels en kuilen gerela-
teerd kan worden aan de oude bodem (C) die in het noordelijk dwarsprofiel 
van de wegkoffer bewaard is gebleven. Hoger hebben we reeds aangehaald dat 
deze bodem in verband gebracht kan worden met langdurige bebossing van 
het terrein. De archeologische vaststellingen kunnen die boshypothese nu be-
krachtigen. De bodemingrepen tonen wel aan dat het toen vermoedelijk niet 
meer om een natuurlijk bos ging. De greppels kunnen wellicht geïnterpreteerd 
worden als een onregelmatig gespreid rabattensysteem waarbij de bomen aan-
geplant werden op opgehoogde bermen. De kuilen zijn plant- of wortelkuilen. 
Bijgevolg kan gesteld worden dat dit deel van de Kieldrechtse Kouter tot in de 
zestiende eeuw bebost is geweest (fig. 4).
 In de staat van onroerend goed uit 157812 van Hulsterlo kunnen we lezen 
dat het domein van de Drongenabdij diverse percelen bos in haar bezit had. 
Het bos bestond voornamelijk uit eiken en essen die aangeplant werden om 
verkocht te worden. In 1578 was het zogenaamde ‘neerbosch’, 14,2 ha bos-

Fig. 3 Opgravingsplan van de site Kieldrecht-Kouter, met markering van de relevante sporen met betrek-
king tot dit artikel. (Bron: ADW)
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bouwgebied in een uitgedolven moer, onbeplant, terwijl 23,1 ha beplant was 
met honderden eikenbomen. Opnieuw wordt duidelijk dat het abdijdomein 
van Hulsterlo een commercieel grootbedrijf was, dat kwaliteitsvol hardhout 
produceerde. Op de kaart van 1574 is duidelijk het bosbouwgebied in de omge-
ving van het domein weergegeven. Op basis van die afbeelding lijkt de archeo-
logische site Kieldrecht – Kouterstraat net niet tot het bosareaal te behoren. 
Bij de interpretatie moeten we wel rekening houden met het feit dat het hier 
niet gaat om een accurate perceelskaart maar eerder om een figuratieve kaart 
van de wijde omgeving. Ook hebben we voorlopig geen weet van de uitgestrekt-
heid van de eigendommen van de abdij van Drongen in de nabijheid van het 
kloostercomplex. 
 De archeologisch vaststelbare sporen van zestiende-eeuwse bosbouw in de 
onmiddellijke nabijheid van Hulsterlo liggen alleszins in de lijn met de histori-
sche gegevens en kunnen er hoogstwaarschijnlijk aan gekoppeld worden. 

Fig. 4 Hulsterlo, domein van de abdij van Drongen, 1574. Bemerk het bosland. (Bron: RAG, K&P, 2455)



~ 141 ~

Tiecelijn 29     

 De westelijke perceelsgracht grensde aan een wegtracé dat eenzelfde oriënta-
tie kende. De weg manifesteert zich als een lange depressie, opgevuld met sterk 
organisch zand. Het bouwpuin (voornamelijk baksteenpuin) dat sporadisch in de 
vulling wordt aangetroffen, deed wellicht dienst als een tijdelijke wegverharding. 
Wellicht heeft veelvuldig gebruik van deze aarden weg geleid tot een diepere in-
snijding in de bodem. Deze weg kan teruggevonden worden op zestiende-eeuwse 
kaarten en verbond de dorpskern van Kieldrecht met Hulsterlo. 
 Het was uiteindelijk de Farnese-overstroming die in 1584 definitief een 
einde gemaakt lijkt te hebben aan de bosbouw in het projectgebied. Na de 
indijking werd het gebied omgevormd tot akker- en weiland. De gelijktijdige 
verdwijning van Hulsterlo en haar sturende rol in de lokale bosbouw ligt hier 
vermoedelijk van aan de basis.
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HEINRICH STEINHÖWEL EN ZIJN BEMOEIE-
NIS MET HET DRUKKEN VAN ZIJN WERKEN

WILLEM VAN BENTUM

 Een van de mooiste geïllustreerde boeken aller tijden is de Esopus uit 1476-
1477.1 Dit werk kwam tot stand door samenwerking van Heinrich Steinhöwel 
en Günther en Johann Zainer. Steinhöwel zorgde voor de teksten en de finan-
ciën, Günther Zainer voor de techniek en Johann voor de drukpers. De namen 
van de mensen die verantwoordelijk waren voor de prachtige houtsneden, zijn 
niet bekend.
 Het volgende artikel gaat in op de weinige feiten die van het leven van Hein-
rich Steinhöwel en de drukkers met wie hij samenwerkte, bekend zijn. Het 
behandelt de manier waarop Steinhöwel zijn werk aanvankelijk anoniem, later 
met naam en toenaam presenteerde en zijn aandeel bij het tot stand komen 
van zijn boeken, in het bijzonder van de Esopus. De kern van het artikel vormt 
het gedeelte over de houtsneden die zijn boeken illustreren, in het bijzonder 
de grote houtsnede die de titelprent is van de Esopus. De lezer kan ook een 
uitweiding verwachten over het nauwe contact dat Steinhöwel heeft gehad met 
belangrijke personen zoals Sigismund van Tirol en Filips de Goede van Bour-
gondië.2

 De Zainers3

 De Zainers waren vermoedelijk broers, in elk geval naaste familieleden.4 
Het lijkt of Günther wat ouder was en het leerzame voorbeeld voor Johann. 
Hun leven verliep nagenoeg parallel. Ze vertrokken vanuit hun geboorteplaats 
Reutlingen naar Straatsburg. Daar trouwden ze, Günther met Agnes Krieg 
in 1463 en Johann in 1465 met Susanne Zuckswert, dochters van gildeleden. 
De Zainers kregen daardoor het burgerrecht van Straatsburg. Zij waren oor-
spronkelijk schilder van beroep en werden in Straatsburg lid van het gilde van 
schilders en goudsmeden. Günther stond in de belastingregisters bekend als 
Günther Schreiber. Daarmee wordt mogelijk aangegeven dat hij van beroep 
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‘Guldenschreiber’ was: kalligraaf. In Straatsburg leerden de broers de nog 
nieuwe kunst van het boekdrukken, misschien wel bij Johannes Mentelin, ook 
een ‘Guldenschreiber’ van huis uit. Hij was het die de eerste complete bijbel in 
de volkstaal drukte (1466). Beide Zainers trokken waarschijnlijk ongeveer ge-
lijktijdig van Straatsburg naar Augsburg. Vermoedelijk gebeurde dat op uitno-
diging van Melchior von Stammheim, de abt van het klooster van de heiligen 
Ulrich en Afra van 1458 tot 1474. Deze abt was zeer geïnteresseerd in het hu-
manisme en de productie van boeken.5 Omdat de inrichting van een drukkerij 
een kostbare zaak was, moeten de broers, mogelijk zelf niet geheel onbemid-
deld, steun hebben gehad. In Augsburg heeft Günther in de herfst van 1467 
een boekdrukkerij ingericht, waardoor Augsburg de zesde Duitse stad met een 
drukkerij was. Later werd hij ook de leider van een drukkerswerkplaats met 
vier drukpersen die gesticht werd in het klooster van Ulrich en Afra, waar 
zich al een beroemd scriptorium bevond. De drukkerij heeft echter slechts een 
korte tijd bestaan (1473-1474). 
 De broers Günther en Johann waren tot dan toe gezamenlijk opgetrok-
ken. Johann ging na een kort verblijf in Augsburg in 1471 op uitnodiging van 
de stadsarts en humanist Steinhöwel naar Ulm en begon aan een zelfstan-
dige carrière. Günther bleef en kwam tot een grote productie. In de tien jaar 
die hem gegeven waren in Augsburg, kwamen meer dan tachtig werken van 
zijn pers, waarvan 32 geïllustreerd. ‘Niet alleen het aantal en de betekenis 
van zijn drukken bezorgden Günther Zainer een vooraanstaande plaats te 
midden van zijn vakgenoten. Ook de artisticiteit van de uitvoering komt in 
aanmerking. De mooie, grote lettertypen, het schone drukwerk, het stevige 
witte papier met brede randen maken Zainers publicaties tot de mooiste ge-
tuigen van de tijd van de incunabelen. De drukker heeft ook zijn drukken 
rijk, soms te rijk uitgerust met beeldmateriaal en is hiermee in zekere zin 
baanbrekend geweest.’6 Hij liet initialen en sierlijsten in hout uitsnijden en 
daarmee afdrukken maken. Die werden daarvoor meestal nog met de hand 
in de boeken aangebracht. Hij drukte religieuze werken in het Latijn, maar 
ook veel werken in de Duitse taal. Boeken in het Latijn waren meer iets voor 
universiteitssteden. 
 Vanaf 1471 kwamen ook werken van de pers met gedrukte afbeeldingen 
en initialen. Het eerste was Der Heiligen Leben, de Duitse vertaling van de Le-
genda Aurea van Jacobus de Voragine. Hij was zo de tweede drukker die tekst 
en illustratie combineerde. Albrecht Pfister was hem in 1461 in Bamberg voor 
geweest met Ulrich Boners Der Edelstein. Dit boek is genoemd is naar de fabel 
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waarmee het begint: ‘Von einem Hanen und einem edelen Steine’. Het afdruk-
ken van houtsneden veroorzaakte onrust bij de professionele houtsnijders en 
de makers en schilders van speelkaarten van de stad. Ze klaagden Zainer voor 
de raad aan, bezorgd voor hun broodwinning. De abt van het klooster van Ul-
rich en Afra bemiddelde en uiteindelijk werd het Zainer toegestaan om hout-
sneden voor zijn boeken te drukken, mits hij gebruikmaakte van de houtblok-
snijders van het stadsgilde.7 Der Heiligen Leben werd in twee delen gedrukt. Bij 
het vervaardigen van het eerste deel, Winter Stuck, waren nog twee handelin-
gen nodig geweest. Het tekstgedeelte en de houtsneden moesten afzonderlijk 
gedrukt worden. In het Somer Stuck van 1472 werden beeld en tekst tegelijk 
gedrukt. In 1475-1476 vervaardigde hij een bijbel in het Duits, de eerste bijbel 
met illustraties. De tekst daarvan zou toonaangevend zijn tot de bijbel van Lu-
ther verscheen.8

 In Augsburg kwamen de Zainers al snel in aanraking met Heinrich Stein-
höwel, die een generatie ouder zal zijn geweest. Beide partijen hadden voordeel 
van hun samenwerking. Steinhöwel steunde de broers financieel en voorzag 
hen van opdrachten. Van zijn kant had hij de mogelijkheid om een groter pu-
bliek te krijgen voor zijn literaire en didactische ambities. De verbondenheid 
van de Zainers met Steinhöwel en diens kring blijkt ook uit het feit dat zij sa-
men met hem en andere notabelen van Ulm werden opgenomen in de broeder-
schap van het armenhospitaal Santo Spirito in Sassia te Rome op 15 juni 1478 
in absentia. Günther was toen reeds overleden op 13 april 1478. 

 Steinhöwel

 Heinrich Steinhöwel was geboren in 1411-1412 in Weil bij Esslingen.9 Hij 
kwam uit een patriciërsfamilie, die vanaf 1406 een wapen mocht voeren. Op 
het wapen staan twee gekruiste steenhouwerhamers, een verwijzing naar de 
familienaam. Hij studeerde langdurig in Wenen, waar hij in de graad van ma-
gister artium behaalde. In 1438 vertrok hij naar Padua, waar hij zijn studie in de 
medicijnen afrondde. Op 5 januari 1443 behaalde hij daar de graad van doctor 
in de geneeskunde. In deze Italiaanse stad zal zijn interesse in humanistische 
literatuur zijn ontstaan. Korte tijd doceerde hij aan de universiteit van Heidel-
berg en vervolgens was hij als arts werkzaam in zijn geboorteplaats Weil en in 
Esslingen. In 1450 werd hij beëdigd arts van de raad van Ulm. Het ging hem 
daar materieel gezien voorspoedig. Zijn bezoldiging was 100 florijnen per jaar, 
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tweeënhalf keer zoveel als een burgemeester van Ulm verdiende. Hij trouwde 
met Anastasia Egen, die behoorde tot een rijke Augsburgse patriciërsfamilie. 
Hij heeft kennisgemaakt met hertog Filips van Bourgondië, toen die in 1454 
van 24 april tot 3 mei in Ulm verbleef. Er werden toen ontvangsten georgani-
seerd en zelfs een toernooi.10 Filips de Goede was op weg naar de rijksdag in 
Regensburg om te spreken over een kruistocht tegen de Turken. Steinhöwel 
werd erbij gehaald, toen Filips, die in Regensburg al behoorlijk ziek was ge-
weest, op de terugweg weer ziek werd. Hij mocht de hertog, die ook nog last 
had van aambeien, drie weken lang als lijfarts begeleiden langs de hoven van 
verschillende Duitse vorsten en alle pracht en praal van de ontvangsten mee-
maken van het hof van graaf Ulrich V en Margareth van Savoye in Stuttgart 
en van Albrecht VI van Oostenrijk en zijn literatuur minnende vrouw Mecht-
hild van de Palts in Rottenburg.11 Hij kon naar huis terugkeren op 6 juni na 
een vorstelijke beloning van 110 Rijnse florijnen in ontvangst te hebben geno-
men. 
 De rijksstad Ulm was in die tijd een bloeiende stad. Met bijna 20.000 in-
woners was ze naast Straatsburg verreweg de grootste stad in het zuidwesten 
van Duitsland.12 Ulm was een belangrijk handelscentrum. Het lag gunstig aan 
de Donau. Vanaf Ulm was de rivier bevaarbaar. Er werd gehandeld in linnen, 
katoen en vooral bombazijn. Een tijdgenoot, de dominicaan Felix Fabri, heeft 
een beschrijving nagelaten van Ulm in zijn Tractatus de civitate Ulmensi, dat in 
1488-1489 werd geschreven. Hij schrijft over de nijverheid dit: 

Er worden twee producten vervaardigd in Ulm, die niet in verhouding 
staan en om zo te zeggen niet meetellen, maar die wel overal naartoe 
worden verhandeld, namelijk de hostie en het kaartspel. Velen mensen 
bakken hosties en vervoeren die naar Innsbruck, Bolzano en Trente. 
Er zijn zoveel makers en schilders van speelkaarten in Ulm dat ze die 
in kisten naar Italië, Sicilië en de verste eilanden in de zee en naar elke 
streek sturen.13 

 Omdat de economie floreerde, was er geld genoeg voor prestigieuze projec-
ten. Daarvoor was een grote hoeveelheid kunstenaars nodig. De munsterkerk 
was zo immens dat de hele bevolking erin paste. Die kerk alleen al had 51 al-
taren, schrijft Felix Fabri.14 Schilders en houtsnijders hadden er genoeg werk. 
Juist toen Johann Zainer zich in Ulm vestigde, was men bezig met het werk 
aan de koorbanken voor de munsterkerk in de werkplaats van Syrlin, waar een 
groot aantal beeldhouwers en houtsnijders zich had verzameld.
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 In dit Ulm, dat zijn economische en artistieke hoogtepunt beleefde, was 
Steinhöwel werkzaam. Naast zijn bezigheden als arts had hij tijd genoeg om 
zijn studie in humanistische werken, waarmee hij in Padua in aanraking was 
gekomen, voort te zetten. Het was zijn ideaal om humanistische Latijnse tek-
sten voor het Duitse publiek toegankelijk te maken. Hij had al eerder werk 
geschreven dat gebaseerd was op zijn artsenpraktijk, een Pestbüchlein in 1446 
naar aanleiding van een pestepidemie. In de jaren 1460 waagt hij zich aan en-
kele literaire producten, die in handschriften werden verspreid. Het lijkt waar-
schijnlijk dat Steinhöwel actief op zoek is gegaan om voor zijn literaire produc-
tie een groter publiek te vinden. Hij hoorde van het nieuwe fenomeen van het 
drukken van boeken en zag de mogelijkheden ervan in. De komst van de Zai-
ners naar Augsburg gaf hem een nieuwe kans. Ulm was niet zo ver weg gelegen 
van Augsburg en hij had connecties met deze stad. Zijn schoonfamilie woonde 
daar immers. Als eerste resultaat van die samenwerking met de Zainers kwam 
in Augsburg in 1471 Die Hystory des Küniges Appollonii uit, een Duitse bewer-
king van de laatantieke roman over koning Appollonius van Tyrus. Steinhöwel 
had dat werk tien jaar eerder al vervaardigd met gebruikmaking van verschil-
lende Latijnse bronnen. Ook heel geliefd werd Steinhöwels vertaling en be-
werking van de Griseldis van Boccaccio, de laatste novelle van de Decamerone. 
Dat werk had hij al geschreven in 1461-1462. Een handgeschreven exemplaar 
van deze Grisel heeft zich in het bezit bevonden van een van Steinhöwels adel-
lijke contacten, Mechthild van de Palts.15 Het werd nu anoniem uitgegeven 
bij Günther Zainer in 1471. De vertaling is niet rechtstreeks gebaseerd op de 
Italiaanse tekst van Boccaccio, maar op de Latijnse bewerking van Petrarca, 
zoals uit de beginregel valt op te maken: ‘Diß ist ain epistel francisci petrarche, 
Von grosser stätikeyt ainer Grisel gehaissen.’ Binnen een jaar volgden nog twee 
drukken van de Griseldis. 
 Johann had zich intussen losgemaakt uit het samenwerkingsverband met 
Günther. Steinhöwel had hem in staat gesteld om dicht bij hem in de buurt 
een eigen werkplaats te beginnen in Ulm waar hij met gebruikmaking van de 
technische kennis en sommige lettertypes van Günther boeken begon te pro-
duceren. Het eerste werk dat hij daar drukte was Büchlein der Ordnung des Pes-
tilenz van Steinhöwel, gedateerd 11 januari 1473. In hetzelfde jaar verscheen 
de Deutsche Chronik anoniem, maar wel te herkennen als een werk van Stein-
höwel, want het was voorzien van zijn wapen.
 In de vijf jaar die volgden, tot aan de dood van Steinhöwel, kwamen rijk geïl-
lustreerde boeken uit, die kostbaar waren om te maken en ook alleen gemaakt 
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konden worden dankzij de ondersteuning van de kapitaalkrachtige Steinhö-
wel. Zo kwam in 1473 bij Johann een verbeterde tekst van de Griseldis uit, 
voorzien van houtsneden.16 Ook het werk dat een jaar later bij Johann Zainer 
verscheen, was van fraaie houtsneden voorzien. Het was een geheel nieuw werk 
van de hand van Steinhöwel, een vertaling en bewerking van Boccaccio’s De 
claris mulieribus: Von den sinnrichen erlúchten wyben. Door dit werk op te dra-
gen aan Eleonore van Schotland, de vrouw van hertog Sigismund van Tirol, 
als voorbeeldige lezeres, richtte hij zich tot een lezerspubliek van vrouwen. Zij 
konden uit het werk lering verkrijgen en hun vermogen tot oordelen op morele 
zaken scherpen aan de hand van de beschreven vrouwen.17 Als compliment aan 
Eleonore was het laatste hoofdstuk van de honderd ongeschreven gelaten: daar 
zou Eleonore een plaats kunnen krijgen als voorbeeldige vrouw. In de begin-
initiaal op de eerste pagina is het Schotse wapen te zien en in de sierlijst zijn de 
wapens van Sigismund verwerkt. Op een afstandje en kleiner staat het wapen 
van Steinhöwel (zie afb. 1).18 Zelfbewust presenteert de auteur zich in de inlei-
ding: ‘Hainricus Stainhoewel von Wyl an der Wirm, doctor in ercny, maister 
der süben künst, geschworner arczt ze Ulm.’19 Het werk was een jaar eerder al 
in het Latijn uitgegeven door Johann met 79 houtsneden.
 Vervolgens kwam bij Günther Zainer Steinhöwels bewerking uit van de 
Latijnse tekst van de Speculum humanae vitae van Rodrigo Sánchez de Arévalo, 
bisschop van Zamora. Dat werk was niet lang daarvoor ontstaan, in 1460, en 
in het Latijn uitgegeven vanaf 1468, o.a. door Günther zelf. De bewerking van 
Steinhöwel was bestemd voor de Duitse lekenlezers. In 1475 verscheen het 
werk ook bij Günther Zainer in de volkstaal in een prachtige folio-editie met 
56 houtsneden. Het was opgedragen aan Sigismund van Tirol, evenals het vol-
gende werk, de Esopus.

 De Esopus

 In 1476-1477 kwam bij Johann Zainer Steinhöwels meest ambitieuze pro-
ject uit, de Esopus.20 Het drukken ervan betekende een grote aanslag op de 
middelen en het kunnen van Steinhöwel en Zainer. Het uitgangspunt was de 
levensbeschrijving van Esopus, de fabelverteller uit de Griekse oudheid. Daar-
op volgden fabels uit de antieke fabeloverlevering en exempels en anekdotes uit 
meer recente tijden, die thematisch aansloten bij het leven van Esopus. Het zou 
het enige werk van Zainer blijven van deze vorm en omvang. Het was om meer-
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Afb. 1 Blad uit Steinhöwels Von den erlauchten Frauen (Ulm [ca. 1474]) met de opdracht aan 
Leonore van Schotland en de sierlijst waarin diverse wapens zijn verwerkt. Exemplaar van de 
Bayerische  Staatsbibliothek  München. Signatuur: Rar. 704, 6r, URN:  urn:nbn:de:bvb:12-
bsb00025586-9.



~ 150 ~ 

TIECELIJN 29

dere redenen bijzonder. Het werk werd in twee talen uitgegeven, in het Latijn 
en in het Duits. Tot nu toe had Steinhöwel het Latijnse werk en zijn Duitse 
vertaling daarvan steeds afzonderlijk laten drukken.21 In de Esopus volgde de 
vertaling het Latijn op de voet. Verder had het boek een zeer gevarieerde in-
houd en bevatte het 205 prachtige houtsneden verspreid over 288 bladen. Het 
was geen wonder dat het werk zo populair werd. De fabelverzameling werd 
vooral ook door de houtsneden een bestseller en raakte na het verschijnen in 
1476-1477 verspreid over heel Europa. Er kwam niet nogmaals een tweetalige 
uitgave. Wel kwamen er afzonderlijk Latijnse en Duitse versies. Van 1477 tot 
1539 verschenen in Augsburg alleen al 22 drukken in het Duits. Het werk 
staat daarmee op de derde plaats van Augsburgse bestsellers, na het Plenarium 
en de Lucidarius. Buiten Augsburg kwamen er nog eens zeven drukken uit.22

 Uitgaven in andere volkstalen volgden. Reeds in 1480 kwam in Frankrijk 
een vertaling van de hand van Macho te Lyon uit. Meerdere drukken volgden. 
Caxton drukte in 1484 een vertaling in het Engels. Leeu gaf in Antwerpen 
eerst een editie uit in het Middelnederlands in 1485 en vervolgens een in het 
Latijn in 1486. De Nederlandse editie was net als Caxtons druk gebaseerd 
op de Franse vertaling, maar ook gedeeltelijk op de Latijnse versie. Jan Hurus 
volgde in 1489 met een editie in het Castiliaans, uitgegeven in Zaragossa. Er 
kwamen edities in het Deens en in het Tsjechisch en zelfs in het Japans, door 
Portugese missionarissen gedrukt.23

 Het materiaal van de Esopus werd ook opgenomen in de uitgebreide fabel-
verzameling van Sebastian Brant: Esopi appologi sive mythologi: cum quibusdam 
carminum et fabularum additionibus Sebastiani Brant, uitgegeven bij Jacob von 
Pfortzheim te Basel in 1501. Daarvan volgde spoedig een Duitse vertaling die 
erg populair was in de zestiende eeuw. 
 Steinhöwel had in de Esopus teksten uit zeer verschillende bronnen bijeenge-
bracht en tot een geheel gemaakt. Het werk bestaat uit de volgende onderdelen:24

1. Een voorwoord in het Duits met een opdracht aan Sigismund van 
Tirol.
2. Vita Esopi, het leven van Esopus, dat door Rinuccio da Castiglione 
uit het Grieks in het Latijn vertaald was en uitgeven door Antonio Za-
roto in Milaan (1474).
3. De laatantieke verzameling van fabels in proza, die de Romulus wordt 
genoemd.
4. De versbewerking van de fabels van de Romulus vervaardigd door 
een anonieme dichter die men naar de drukker van de eerste editie de 
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Anonymus Neveleti heeft genoemd. Die verzen zijn alleen in de Latijnse 
tekst opgenomen.
5. Extravagantes: fabels die de ronde deden buiten de Esopische canon.
6. Zeventien van de honderd fabels in proza die uit het Grieks in het 
Latijn vertaald waren door Rinuccio en die in 1474 door Zaroto uitge-
geven waren tezamen met het leven van Esopus.
7. Een keuze uit de prozafabels van Avianus.
8.a. Veertien fabels, exempels en anekdotes van Petrus Alfonsi.
8.b. Een anekdote uit de Doligamus van Adolf van Wenen in een La-
tijnse prozabewerking en de Duitse vertaling daarvan.
8.c. Enkele facetiae van Poggio, in het Duits ‘schimpfreden’ genoemd.25 
8.d. Entschuldigung schrybens lychtfertiger schimpfred: verontschuldiging 
aan de vrouwelijke lezers voor het opnemen van lichtzinnige anekdotes, 
alleen in het Duits.
9. Die gemainen puncten der materi diss büchlins: een alfabetische op-
somming van trefwoorden die nuttige thema’s en onderwerpen aange-
ven met verwijzing naar de betreffende fabels.

 Aan het geheel was Gwiscardus und Sigismunda, de Duitse vertaling van De 
amore Guiscardi et Sigismundae, van Leonardo Bruni van Arezzo toegevoegd. 
Dat was weer een bewerking van Boccaccio’s novelle uit de Decamerone (Dec. 
IV, 1). Die Duitse vertaling was niet van Steinhöwel zelf, maar van Niklas von 
Wyle, humanist en afkomstig uit dezelfde stad als Steinhöwel. Die novelle is 
na het colofon ‘Geendet säliglich von Iohann Zeiner zuo Ulm’ geplaatst en moet 
als een losstaande toevoeging beschouwd worden. Ze is niet in alle exemplaren 
van de druk van Ulm opgenomen.26 Zou dit verhaal toegevoegd zijn om het 
monumentale werk te besluiten met een naamcompliment aan Sigismund van 
Tirol, aan wie het boek opgedragen was en met wie het boek dus ook begon?
 Het wapenschild van Sigismund, een witte of zilveren balk door een rood 
veld, het wapen van Oostenrijk, is dit keer verwerkt in vier houtsneden bij de 
fabels. Het wapen hangt steeds vrij van de grond in een boom. Ook het wapen 
van Steinhöwel is afgebeeld. Het bevindt zich in de houtsnede die direct volgt 
op de fabel van Juno en de pauw met het wapen van Sigismund.27 Dat van 
Steinhöwel ligt nederig op de grond. Dat achter elkaar plaatsen van die twee 
houtsneden moet met opzet zijn gedaan om de nauwe betrekkingen tussen 
Steinhöwel en de hertog te benadrukken (zie afb. 2 en 3). 
 Het is een intrigerende vraag waarom Steinhöwels wapen juist is toege-
voegd aan de fabel van de panter en de boeren. De inhoud van de fabel is als 
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Afb. 2 De fabel van Juno en de pauw met het wapen van Sigismund van Ti-
rol. Ingekleurde houtsnede uit de editie van Gheraert Leeu, Die hystorien ende 
fabulen van Esopus. Antwerpen, 1485. Den Haag, Meermanno-Westreenia-
num.  Signatuur 1B1, D5r (nr. 64). 

Afb. 3 De fabel van de panter met het wapen van Steinhöwel. Ingekleurde 
houtsnede uit de editie van Leeu, D5v (nr. 65).
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volgt: een panter valt in een kuil. Door sommigen wordt hij verzorgd, door 
anderen mishandeld. In de nacht weet hij uit de kuil te ontsnappen. Later komt 
hij terug om die hem sloegen en wilden doden te straffen. De moraal: je moet 
vriendelijk zijn voor vreemden, voor het geval je later daarvoor beloond of ge-
straft gaat worden. De fabel heeft een christelijk tintje. Wat de panter in de 
fabel overkomt, doet denken aan het lijden van Christus en zijn terugkomst 
om het oordeel uit te spreken over de goeden en kwaden.28 De panter is van 
oudsher het symbool van Christus. Volgens de Physiologus en de Bestiaria komt 
uit zijn bek een zoete geur waar alle dieren op afkomen, behalve de draak, 
die het kwaad symboliseert. De panter is evenwel ook een heraldisch dier. Hij 
heeft in dat geval horens, koeienoren en vogelklauwen. Er komt vuur uit zijn 
bek en soms uit zijn oren.29 De houtsnede bevat dus een vernuftig uitgewerkte 
afbeelding van Steinhöwels wapen. De combinatie van panter en wapen komt 
ook voor op het portret van Steinhöwel op de titelpagina van Beschreibung einer 
Chronic, een herdruk van Steinhöwels Deutsche Chronik met een voortzetting 
van Jacob Köbel. Dit werk werd in 1531 gedrukt door Christian Egenolff te 
Frankfurt am Main (zie afb. 4).30  
 Het wapendier van Steinhöwel blijkt dus de panter te zijn; de helmbos van 
Sigismund bestond uit pauwenveren, zoals blijkt uit een afbeelding in het Or-
tenburger Wappenbuch dat tussen 1466 en 1473 werd vervaardigd (zie afb. 5).31 
Het wapen van Sigismund is dus niet zonder reden aan de fabel van Juno en 
de pauw toegevoegd. Uit het naast elkaar plaatsen van de twee houtsneden met 
wapens blijkt dat Steinhöwel zich intensief met het ontwerpen van de houtsne-
den heeft bemoeid.
 Waarom Steinhöwel juist Sigismund van Tirol en zijn vrouw heeft uitge-
kozen om een aantal boeken aan op te dragen, is onbekend. Steinhöwel was 
financieel onafhankelijk en hoefde geen rijke beschermer te plezieren.32 Het 
zou kunnen zijn dat dit vooral te danken was aan Sigismunds vrouw, Eleonora 
van Schotland. Aan haar had Steinhöwel eerder zijn vertaling van De claris mu-
lieribus opgedragen. Eleonora wist krachtdadig op te treden op politiek gebied 
– ze nam zelfs de wapens op tegen Nicolaas van Cusa –, maar zij had ook be-
langstelling voor de humanistische letteren en voor vertalingen in de volkstaal. 
Ze wordt genoemd als de vertaalster van Pontus und Sidonia uit het Frans in 
het Duits. Dit werk werd op initiatief van haar echtgenoot na haar dood (1480) 
in Augsburg in 1483 gedrukt bij Hans Schönsperger.33

 Steinhöwel had met de Esopus vanwege de Duitse vertaling een breed pu-
bliek voor ogen. Tegelijkertijd was het werk ook bestemd voor mensen die het 
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Afb. 4 De afbeelding van Steinhöwel. Titelpagina van Beschreibunge einer Chronic, Koninklijke Biblio-
theek Den Haag, signatuur KW230 E11.
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Afb. 5 Het wapen van Sigismund van Tirol in het Ortenburger Wappenbuch, Bayerische 
Staatsbibliothek München, signatuur Codicon 308 u, fol 57r.



~ 156 ~ 

TIECELIJN 29

Latijn machtig waren. Voor hen was één fabel speciaal bedoeld, want die had 
hij uit kiesheid onvertaald gelaten. Deze fabel had namelijk een voor vrouwen 
weinig vleiende inhoud. Ze zouden een ingeboren neiging hebben tot overspe-
ligheid, zoals de kippen het niet kunnen nalaten te scharrelen.34 In de ‘Ent-
schuldiging’ richt hij zich heel specifiek tot een vrouwelijk publiek. Er is hem 
veel aan gelegen dat hij door de vrouwen goed begrepen wordt. De verontschul-
diging voor het invoegen van lichtzinnige anekdoten wordt met een knipoog 
gebracht: hij somt intussen wel een heel stel anekdotes op die nog lichtzinniger 
zijn. Dat wijst erop dat Steinhöwel een hoge dunk had van het gevoel voor hu-
mor van vrouwen.

 Houtsneden35

 De houtsneden die werden toegevoegd aan de Esopus van Steinhöwel zijn 
van hoge kwaliteit en hebben ongetwijfeld bijgedragen tot het grote succes van 
het boek. Ze zijn dan ook meerdere keren gebruikt en vele malen gekopieerd. 
Zo werden de houtblokken van de druk uit Ulm ook in Augsburg gebruikt 
door Günther Zainer in zijn druk van 1477. Aan deze druk werden vier hout-
sneden toegevoegd die in de druk van Ulm ontbraken.36 Het zou kunnen dat 
er problemen waren met de levering van de betreffende houtsneden en dat ze 
nog niet klaar waren, toen de Esopus gedrukt werd. De houtsneden van de 
Zainers staan aan het begin van een lange beeldtraditie. Voor de uitgave van 
1480 van Macho’s vertaling te Lyon werden zeer fraaie kopieën gemaakt naar 
de druk van Günther Zainer uit 1477.37 De drukker Heinrich Knoblochtzer, 
werkzaam in Straatsburg, maakte kopieën van de houtsneden uit de druk van 
Steinhöwel uit 1476-1477 voor zijn Latijnse druk Aesopus, Vita et Fabulae (cir-
ca 1481). Deze houtsneden waren over het algemeen van mindere kwaliteit en 
hier en daar een stap terug, vergeleken met de originelen.38 Die reeks houtblok-
ken heeft Leeu overgenomen van Knoblochtzer voor zijn drukken van 1485 en 
1486. Tot in de negentiende eeuw verschenen er illustraties die teruggingen op 
de houtsneden van Ulm. 
 De houtblokken die de Ulmer drukker Johann Zainer in nauw overleg 
met Steinhöwel had laten snijden, zijn door Lilli Fischel toegeschreven aan de 
schrijnwerker Jörg Syrlin de Oudere (1425-1491) op grond van overeenkom-
sten met het houtsnijwerk aan de koorbanken van het munster te Ulm.39 Die 
banken waren in 1474, vlak voordat de Esopus uitkwam, voltooid. Afgezien 
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van kleiner houtsnijwerk bevatte de banken negentig portretbusten die aan 
de koorbanken hun reputatie hebben gegeven. Aan de noordzijde bevinden 
zich afbeeldingen van profeten, heiligen en evangelisten, aan de zuidzijde por-
tretten van vrouwelijke heiligen. Vooral de portretten die zich bevinden op de 
afsluitingen van de bankgedeelten gelden als meesterwerken. Er zijn aan de 
noordzijde acht geleerden en schrijvers uit de oudheid te bewonderen. Door 
de bijschriften worden ze benoemd als Pythagoras, Cicero, Terentius, Ptole-
maeus, Seneca, Quintilianus en Secundus. Bij één portret, dat getooid is met 
de lauriertak van het dichterschap, staat geen naam. Traditioneel wordt dat 
een portret van Vergilius genoemd. Maar ook wordt het wel speculatief be-
schouwd als een portret van Syrlin of zelfs van Steinhöwel.40 Aan de zuidzijde 
staan Sibillen op de eindpanelen van de banken afgebeeld.
 Syrlin heeft in de loop van de werkzaamheden zijn naam vier keer aan-
gebracht op de koorbanken.41 Toch is het de vraag of hij zelf ook de uit-
voerder was van het houtsnijwerk. Hij was van beroep schrijnwerker. Eerder 
zal het zo zijn dat Syrlin de koorbanken wel ontworpen heeft, maar dat de 
details van het plan uitgevoerd werden door zijn werkplaats, waar meerdere 
beeldhouwers werkzaam waren.42 Anja Schneckenburger-Broschek ziet in de 
borstbeelden van de koorbanken overeenkomsten met beeldengroepen uit 
de zuidelijke Nederlanden zoals voorstellingen uit het leven van Maria in 
het Rijksmuseum, in het bijzonder de ontmoeting van Joachim en Anna, en 
de Bourgondische beelden van voorouders, die hebben gestaan om de tom-
be van Isabella van Bourbon, vrouw van Karel de Stoute. De beelden zelf 
zijn verdwenen, maar er zijn tien kopieën van bewaard, nu eveneens in het 
Rijksmuseum.43 Het voorbeeld van die beelden is de graftombe geweest die 
door hertog Filips de Goede van Bourgondië is opgericht in Rijsel voor zijn 
voorouders Lodewijk van Male en diens vrouw Margaretha van Brabant en 
hun dochter Margaretha van Vlaanderen, en een soortgelijk monument in 
Brussel voor Johanna van Brabant. Rogier van der Weyden, leerling van Ro-
bert Campin, was de ontwerper van die monumenten, en Jean de le Mer de 
beeldhouwer. Regine Hilpert wijst ook op de mogelijkheid van die connectie 
met de Nederlanden. Het lijkt haar niet waarschijnlijk dat Syrlin in de Ne-
derlanden werkzaam is geweest en daar invloed had ondergaan. Eerder zal de 
maker van de portretbustes een kunstenaar van Nederlandse origine zijn ge-
weest.44 In elk geval kan gezien de connecties die Ulm en Steinhöwel hebben 
gehad met Filips van Bourgondië, Zuid-Nederlandse invloed niet uitgesloten 
worden. 
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 Het gaat evenwel over de houtsneden van de Esopus. Volgens Peter Ame-
lung is het niet mogelijk die toe te schrijven aan een bepaalde kunstenaar, ook 
al staan ze stilistisch dicht bij de portretten van de Ulmer koorbanken.45 
 Wanneer je de houtsneden in de druk van Steinhöwel onder de loep neemt, 
blijken de afbeeldingen bij de fabels in het algemeen wat eenvoudiger van aard 
en meer traditioneel te zijn dan de houtsneden bij het Leven van Esopus en de 
anekdotes van Petrus Alfonsi, de facetiae van Poggio en de novelle Gwiscardus 
und Sigismunda. Daar gaat het dan ook meestal om dierenfiguren. Er zitten ook 
zeer eenvoudige bij, zoals bij de fabel van de pot van ijzer en van aardewerk (nr. 
123). Het geheel is niet het werk van één man, maar van meerdere artiesten van 
verschillende bekwaamheid. Bij de fabels worden vaak in een houtsnede twee 
fasen van het verhaal afgebeeld. In het verhaal van Esopus zijn de houtsneden 
daarentegen gefocust op één aspect van het verhaal. Een uitzondering daarop 
is de illustratie bij de episode van de twee kraaien.46 Subtiel wordt tegelijkertijd 
uitgebeeld hoe Esopus ondanks het feit dat hij een voorteken van twee kraaien 
had gezien dat gunstig was, toch gegeseld wordt; zijn meester Xanthus ziet het 
ongunstige voorteken van één kraai, maar wordt voor een diner uitgenodigd 
(de vijftiende episode, zie afb. 6). 
 Bij de fabels konden de kunstenaars terugvallen op een beeldtraditie in 
handschriften of bijvoorbeeld op Ulrich Boners Edelstein.47 Voor het Leven 
van Esopus en de novelle moest nieuw werk worden bedacht. Nu was er in Ulm 
geen gebrek aan deskundige tekenaars en houtsnijders. In de stad was immers 
een concentratie van kunstenaars en vooral houtsnijders die bezig waren ge-
weest met het werk aan de koorbanken van de munsterkerk. Bovendien was er 
een jarenlange traditie van het ontwerpen en vervaardigen van speelkaarten.48 
Er was talent in overvloed. 
 In de houtsneden bij het Leven van Esopus zijn de figuren geplaatst in land-
schappen en uitgewerkte interieurs, soms met een doorkijkje naar buiten. 
Mensen kijken uit ramen of komen naar binnen en gaan door de deur naar 
buiten. Het valt op dat enige pogingen zijn gedaan om meubels en gebouwen 
in perspectief weer te geven. Ook vernieuwend lijkt hoe omgegaan wordt met 
de omkadering van de voorstelling. Het is in principe zo dat bij een voorstelling 
in de open lucht het landschap omkaderd wordt, maar de hemel opengelaten, 
waardoor de tegenstelling tussen de compacte aarde en de vrije hemel wordt 
geaccentueerd en de illusie van ruimte geschapen. Wat zich in gebouwen af-
speelt, is geheel omlijnd en bij scènes die zich gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk 
buiten afspelen, zijn het landschap en de gebouwen weer omkaderd en is de 
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Afb. 6 Idem c2r.

 

Afb. 7 De varkenspootjes. Idem b2v. 
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lucht vrijgehouden. Het ziet ernaar uit dat dit een vernieuwend element is in 
de houtsneden van Steinhöwel. Hier is een kunstenaar aan het werk die zich 
niet verplicht voelt de hele beschikbare ruimte te vullen, maar die zich weet te 
concentreren op het essentiële. De platen waarop groepen van mensen staan 
afgebeeld zijn een lust voor het oog. Ze zijn levendig en geven de gebeurtenis-
sen goed weer. Veel aandacht wordt besteed aan de gezichten en de handen. 
Gebaren zetten het verhaal kracht bij. Soms beeldt de maker emotie uit, zoals 
de afkeer die Xanthus’ echtgenote toont bij het zien van Esopus, en haar ver-
driet en woede als Esopus de lekkere hapjes niet aan haar, maar aan de hond 
geeft.49 Situaties zijn met humor weergegeven. Let bijvoorbeeld op het gebaar 
dat het varkentje achter Esopus maakt in de episode met het mysterie van de 
varkenspootjes (zie afb. 7).50 
 De figuren zijn karakteristiek en herkenbaar. Esopus vormt een duidelijk 
contrast met de vaak elegante en slanke gestaltes rondom hem. Hij is kort en 
plomp, met een bochel en een buikje en met dikke benen en grote voeten. Aan-
vankelijk is hij klein vergeleken met de figuren om hem heen. Op de eerste 
houtsneden reikt hij niet eens tot de schouders van zijn medeslaven. Het lijkt 
of hij met het vertellen van het verhaal groeit, niet alleen in wijsheid, maar ook 
wat zijn lichaam betreft. Bij zijn ontmoeting met Croesus is hij even groot als 
de koning. Hij heeft dan inmiddels ook zijn slavenkleed verruild voor tabberd 
en professorenmuts.

 De titelplaat

 Aan de inleiding gaat een grote houtsnede vooraf met een afbeelding van 
Esopus (zie afb. 8). Hij staat daar met blote voeten afgebeeld.51 Dat is opmer-
kelijk, want verder wordt hij altijd met schoenen afgebeeld, behalve als hij in de 
gevangenis zit met zijn voeten in het blok. Anders dan in de tekst beschreven 
wordt, is zijn gezicht op de titelplaat fijn getekend. Het is het doorleefde ge-
zicht van een wijs man met grote, vriendelijke ogen. De mond is mooi gevormd. 
Esopus heeft slanke handen met ranke vingers. De uitbeelding van Esopus is 
enigszins raadselachtig. Waarom is hij speciaal in deze houding afgebeeld? Hij 
is voorgesteld in beweging, alsof hij op weg is, het ene been voor het andere zet-
tend. Met zijn handen maakt hij gebaren, alsof hij met zijn handen z’n verhaal 
kracht wil bijzetten. Ook lijkt het of hij een uitnodigend gebaar maakt om de 
tekst op de pagina rechts ernaast met de opdracht aan Sigismund te gaan lezen.
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Afb. 8 De originele titelpagina uit de eerste druk van de Esopus. Heinrich Steinhöwel, 
Fabulae, Ulm [ca. 1476]. Exemplaar van de Bayerische Staatsbibliothek München. Signa-
tuur: Rar. 762, 1v, URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00024825-3.
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 De voorwerpen en gebeurtenissen die rondom Esopus zijn afgebeeld zin-
spelen op wat Esopus in zijn leven heeft meegemaakt. Zij geven als het ware 
een inhoudsopgave van de levensbeschrijving die volgt.52 De lezer wordt hier-
door uitgenodigd om steeds terug te bladeren naar de titelpagina om te kijken 
of daar iets van de betreffende episode te zien is. De afbeeldingen zijn op een 
enkele uitzondering na gerangschikt in de volgorde van de gebeurtenissen zo-
als die in het Leven van Esopus beschreven staan.53 Meestal is het verband tus-
sen de tekst en de uitbeelding duidelijk. De voorstellingen zijn gerangschikt in 
drie verticale rijen. De reeks van gebeurtenissen dient van rechts boven naar 
links beneden gelezen te worden. Op het originele houtblok was de voorstel-
ling uiteraard in spiegelbeeld gesneden, in de normale leesrichting van links 
naar rechts te lezen. Steinhöwel heeft geen duidelijke indeling in hoofdstuk-
ken. In de volgende opsomming wordt steeds verwezen naar de pagina in het 
exemplaar in München en voor het gemak naar de historiën of episodes waarin 
het Leven van Esopus ingedeeld is in de editie van Leeu.54

1. Allereerst staan in de eerste kolom rechts vijgen afgebeeld. In de eerste 
episode wordt verhaald dat Esopus vals beschuldigd wordt dat hij de vij-
gen van zijn meester opgegeten zou hebben (27v).
2. Daaronder staat de godin van de gastvrijheid die Esopus beloont voor 
zijn gastvrij onthaal van een priester. De figuur is afgebeeld zoals zij aan 
Esopus verschijnt op de houtsnede bij de tweede episode (28r).
3. De mand met brood komt uit de derde episode en staat daar ook afge-
beeld (30v).
4. De bundel kruiden is afkomstig uit de zevende episode waarin Esopus 
een tuinman bezoekt (35v). 
5. Die ene linze, die Esopus zijn meester opdient, komt eveneens uit die 
episode, maar staat daar niet afgebeeld (37r).
6. Het ene varkenspootje komt het varkentje van de achtste episode tekort 
(37r) (zie afb. 7).
7. Het hondje van Xanthus is overgenomen uit episode negen en staat 
daar precies zo afgebeeld (38r).
8. De schedel is lastiger te plaatsen. Het is een memento mori en daarmee 
een verwijzing naar de negende episode. In een filosofisch debat wordt 
de vraag gesteld, wanneer stervelingen het het drukst hebben. Volgens 
Esopus is dat bij de opstanding uit de dood, als ze naar hun lijf moeten 
zoeken (38v).
9. Tijdens datzelfde debat komt ook de vraag naar voren waarom schapen 
rustig naar de slachtbank gaan, terwijl een varken gilt en tegenspartelt. Bij 
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de uitbeelding van de schedel en het schaap werd niet teruggegrepen naar 
de houtsnede bij de negende episode (38v).
10. Het gevogelte dat daaronder staat, is weer gebaseerd op de houtsnede 
bij de tiende episode, waarin Esopus ervoor zorgt dat Xanthus’ vrouw 
terug naar huis komt (39v).
11. Op de tweede rij van rechts staat bovenaan een tong afgebeeld. In 
de elfde episode dient Esopus twee keer achtereenvolgens aan zijn mees-
ter en leerlingen varkenstongen op. Hiermee wil hij proefondervindelijk 
aantonen dat de tong enerzijds het beste lichaamsdeel is, anderzijds het 
slechtste. Het ligt er maar aan hoe men de tong gebruikt (40v-41v).
12. In de twaalfde episode komt een onbehouwen boer voor wiens onver-
schilligheid op de proef wordt gesteld. Hij laat zich zonder op- of aanmer-
kingen de voeten wassen door Xanthus’ vrouw (41v).
13. Het gebouw met de letters is misschien om redenen van ruimte-inde-
ling van zijn plaats geraakt. Het gaat om het graf met een raadselachtig 
opschrift uit de zeventiende episode (47r).
14. Met de steen die links van de toren afgebeeld staat, keren we weer 
terug naar de goede volgorde. Het is de steen van episode twaalf, waaraan 
de mensen die het badhuis willen bezoeken zich stoten (43r).
15. De volgende twee afbeeldingen zijn gebaseerd op episode dertien: 
Xanthus vraagt zich af waarom mensen omkijken als zij hun behoefte 
gedaan hebben (43v).
16. De ring is het onderpand van een weddenschap: Xanthus wedt dat hij 
de hele zee leeg zou kunnen drinken (44r).
17. Xanthus komt met hulp van Esopus onder de weddenschap uit in epi-
sode veertien. Daar staat een bokaal afgebeeld met precies dezelfde vorm 
(44v).
18 en 19. De raaf en de gard zijn allebei te zien op de houtsnede van de 
vijftiende episode waar Esopus gegeseld wordt omdat hij het voorteken 
van de raven niet naar tevredenheid van Xanthus had uitgelegd (45v) (zie 
afb. 6).
20. Links van Esopus staan billen afgebeeld: Xanthus’ vrouw zegt dat ze 
billen heeft die kunnen zien. Hier zijn de ogen toegevoegd die men niet op 
de houtsnede van de zestiende episode kan zien (46r).
21. De toren is wat lastiger te duiden. Hilpert ziet er de toren in die de 
farao van Egypte in de lucht wil laten bouwen.55 Dat zou een verwijzing 
zijn naar episode 24. Dan is de ontwerper van de houtsnede hier wel erg 
van de volgorde afgeweken. Bovendien wordt even verderop met de af-
beelding van de adelaar op de bouw van die toren gezinspeeld. De toren, 
die overigens niet gebouwd zal worden, ziet er voor een luchttoren wel 
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erg aards uit. Het lijkt mij meer waarschijnlijk dat met de toren verwezen 
wordt naar de gevangenis waarin Esopus uiteindelijk wordt opgesloten. 
In dat geval past de afbeelding precies bij de plaats die ze in de volgorde 
van de gebeurtenissen ook moet hebben. De kunstenaar heeft zich dan 
evenwel niet laten leiden door de houtsnede bij episode 18, waar Esopus 
in het blok staat afgebeeld (48r).
22. Rechts van de toren zien we een adelaar met een ring. Die is ook te 
vinden op de houtsnede bij de negentiende episode: het is een voorteken 
dat volgens de uitleg van Esopus een aanslag op de zelfstandigheid van 
Samos voorspelt (49v).
23. Links van de toren is de brief van Croesus te zien, eveneens uit episode 
19, waarin de onderwerping van Samos wordt geëist (50r).
24. De hond zinspeelt op de fabel van de honden en de wolven in episode 
20 (51r). 
25. In episode 21 vertelt Esopus aan Croesus een fabel waarin hij zich met 
een krekel vergelijkt: die maakt met zijn geluid de mensen die onderweg 
zijn, blij en gelukkig, omdat hij langs de kant van de weg niets anders doet 
dan zingen (51v).
26. Vervolgens staat een graf afgebeeld. Esopus houdt zich, als hij in on-
genade is gevallen bij de koning van Babylonië, verborgen in een graf. Hier 
volgt de uitbeelding de tekst van Steinhöwel, waar sprake is van een ‘se-
pulchrum’ en van een ‘grab’, terwijl daar op de houtsnede Esopus in een 
grot verborgen wordt (episode 22 en 53r).
27. Dan volgt de episode waarin Esopus een toren in de lucht laat bouwen. 
De jongen die een adelaar aas voorhoudt om hem omhoog te laten vliegen, 
staat ook op de houtsnede bij vierentwintigste episode afgebeeld (56r).
28. Daaronder staat de voorstelling van een hoveling die de schuldbeken-
tenis van de farao van Egypte voorleest (ook in episode 24 en op 57r).
29. Naast elkaar staan het hoogtepunt van Esopus’ leven en zijn onder-
gang afgebeeld. De koning van Babylonië richt volgens de tekst van episo-
de 25 een gouden zuil voor Esopus op. Op de houtsnede bij deze episode 
staat een beeld van Esopus met professorenkleed en -baret in dezelfde 
houding en met hetzelfde gebaar als Esopus zelf naast de zuil. Op de gro-
te houtsnede is evenwel een beeld van Esopus toegevoegd dat in precies 
dezelfde houding staat en dezelfde kleding aanheeft als de grote figuur in 
het midden. Hilpert ziet in de zuil een verwijzing naar een ‘Delphische 
Säule’ voor Esopus. In de teksten is echter geen sprake van een zuil, maar 
van een ‘templum’ en ‘ain nüwen tempel’ (58v).
30. Ten slotte staat afgebeeld hoe Esopus in Delphi van de rotsen gegooid 
wordt. Dat tafereel heeft de houtsnede bij episode 28 als voorbeeld (62v). 
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Afb. 9 Titelpagina van Sebastian Brant: Esopus leben und Fabel, Freyburg im Breyssgaw, 1535. 
Exemplaar van de Bayerische  Staatsbibliothek  München. Signatuur: Res/4 A.gr.b. 55, 1r, 
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00024258-4.
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 De grote houtsnede moet met zorg tot stand gekomen zijn. Het ligt voor de 
hand te veronderstellen dat eerst de grote figuur van Esopus is getekend en dat 
vervolgens de figuurtjes daaromheen zijn gerangschikt, zo geselecteerd dat er 
ongeveer tien op een rij passen. Hoe zorgvuldig dat is gedaan, wordt duidelijk 
wanneer men de houtsnede vergelijkt met een latere kopie, zoals de rommelige 
navolging in de editie van Sebastian Brant (zie afb. 9). De ontwerper moet de 
houtsneden die horen bij diverse episodes of historiën van het leven van Esopus 
bij de hand gehad hebben, want sommige van de voorstellingen zijn direct ge-
kopieerd van die houtsneden, of daarop gebaseerd. Tegelijkertijd heeft hij bij 
het ontwerpen ook gebruikgemaakt van de tekst zelf of van een korte samen-
vatting daarvan. Mogelijk heeft Steinhöwel, die gezorgd heeft voor de Duitse 
vertaling en nauw betrokken was bij het ontwerpen van de editie, ook gezorgd 
voor de planning van de illustraties, in nauwe samenwerking met Johann Zai-
ner zelf. Die was immers schilder van oorsprong.
 Waar heeft de maker de inspiratie bij het ontwerpen van de grote houtsnede 
vandaan gehaald? De wijze van afbeelden: een hoofdpersoon omringd met af-
beeldingen, komt wel meer voor. Het was in de late middeleeuwen niet onge-
woon om in één afbeelding meerdere scènes bijeen te brengen. De afbeelding 
van Christus aan het kruis bijvoorbeeld wordt vaak omringd door een veelheid 
aan afzonderlijke taferelen uit het lijdensverhaal. Wat het idee van het ontwerp 
betreft, doet de houtsnede denken aan de losse prent Verlobte und Haushalten 
uit ongeveer dezelfde tijd (zie afb. 10).56 De maker heeft de houtsnede voorzien 
van zijn naam: Hanns Paur. Die is wel gelijkgesteld met een Hans Paur die een 
speelkaartenschilder in Neurenberg was. In het midden van de houtsnede is in 
een landelijke, heuvelachtige omgeving een welgesteld paar afgebeeld. De man 
heeft een ring in zijn hand. Het ziet ernaar uit dat hij de vrouw wil voorstellen 
te trouwen. Boven het paar staan de volgende versregels:
 

Were zu der Ee greyffen welle / Der tracht das er dar zu bestelle 
Haussrat das er nit mangel hab / Hye merck du dirn und iunger knab 
Wiltu dich hausshaltens nemen an / So tracht was du darzu must han 
In ein hauss gehort als vil haussrat / Das der zehenteil nit hye gema-
let stat.57 

[Wie wil trouwen, probeert het zo te organiseren dat hij geen gebrek 
aan huisraad heeft. Let dus op, meisje en jongeman: als je een huishou-
den wilt beginnen, bedenk dan wat je daarbij moet hebben. In een huis 
hoort zoveel huisraad, dat niet het tiende deel hier afgebeeld staat.]
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 Om het paar heen is in 24 vlakken afgebeeld wat een getrouwd stel nodig 
heeft om een huishouden in welstand te kunnen voeren, te beginnen links bo-
ven met de afbeelding van een bed met verkreukelde lakens en verder aan de 
bovenkant biertonnen, meubilair en huisraad voor de leefruimtes en de keu-
ken. Aan de onderzijde staan spullen voor de voorziening van voedsel. Aan de 
kant van de man links staan mannendingen afgebeeld: harnas, wapens, spo-
ren, een stal met een paard. Aan de kant van de vrouw rechts: onder andere 
schoonmaakmiddelen, toiletgerei en werktuigen om wol te spinnen. Volgens 
het rijmpje is dat nog maar het tiende deel van wat werkelijk nodig is.
 Vergelijkbaar zijn prenten waarop monumentale figuren staan afgebeeld 
met om hen heen attributen en figuren die bij hen horen. Heiligen bijvoor-
beeld. Een mooi voorbeeld is een houtsnede van de heilige Antonius abt van 
circa 1450.58 Antonius zit monumentaal in het midden van de afbeelding met 
zijn kenmerkende staf in de vorm van de Griekse tau. Links en rechts van hem 
staan figuren afgebeeld die hem aanbidden en hem offergaven aanbieden. Aan 

Afb. 10 Verlobte und Haushalten. Staatliche Graphische Sammlung, Munchen 118 321 D.
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zijn voeten zijn twee slachtoffers van het Antoniusvuur afgebeeld en een var-
kentje met een bel. Boven zijn hoofd hangen ex voto’s van handen en voeten. 
Deze prent is afkomstig uit Zuid-Duitsland.
 Een centrale figuur met verklarende voorwerpen of dieren en personen is 
ook te zien op afbeeldingen van de zodiakman: een mens omringd door afbeel-
dingen van de tekens van de dierenriem. Die tekens verwijzen naar de verschil-
lende lichaamsdelen waarop de sterrenbeelden invloed uitoefenen.59 Een ander 
voorbeeld is de wondenman, bloedend aan alle kanten met om hem heen de 
wapens die de wonden hebben veroorzaakt.60 
 De beweging die Esopus maakt (hij zet een stap vooruit) doet enigszins 
denken aan die van Venus op de houtsnede Frau Venus und der Verliebte van 
Meister Casper van omstreeks 1485. Venus wordt omringd door negentien 
harten die doorboord, gebroken, verbrand en geplet of doorgesneden zijn of in 
de klem of tang of drukpers zitten.61

 Nog een ander populair voorbeeld: in de late middeleeuwen waren in Zuid-
Duitse en Zwitserse kerken afbeeldingen te zien van de zogenaamde Feiertags-
christus,62 een meer dan levensgrote Christus omgeven door allerlei werktui-
gen. Aanschouwelijk wordt hier voorgesteld wat men zoal op zondag vanwege 
de zondagheiliging niet mag doen. 
 Het idee van een centrale persoon komt dus meer voor, maar dat de om-
ringende figuren dienen als een verwijzing naar het verhaal dat gaat komen en 
dat nog wel in de volgorde waarin het verhaal verteld wordt, is wel uniek. Het 
dichtst hierbij komt de afbeelding van de lijdende Christus omgeven door de 
Arma Christi, de werktuigen van zijn lijden en sterven, die verwijzen naar de 
verschillende gebeurtenissen uit de evangeliën en de heiligenliteratuur. In de 
tijd van het ontstaan van de Esopushoutsnede moet iedere gelovige zulke af-
beeldingen vele malen voor ogen hebben gehad. De Arma Christi hadden een 
vaste plaats gekregen in de uitbeelding van de zogenaamde Gregoriusmis. Op 
muurschilderingen in het Zwitserse Rhäzüns en Schlans van omstreeks 1400 
zijn de uitbeeldingen te zien van zowel de Feiertagschristus als de Gregorius-
mis (zie afb. 11). De houtsnede met Esopus vat het verhaal van zijn leven en 
sterven kort in beelden samen. Het is heel waarschijnlijk dat de kunstenaar 
geïnspireerd werd door een afbeelding van zo’n Gregoriusmis.63 
 Paus Gregorius de Grote (560-604) was zeer begaan met het lot van men-
sen in het vagevuur en de hel. Daarover gaan twee vaak afgebeelde legendes. 
Hij bad volgens de Legenda Aurea voor de heidense keizer Trajanus en wist 
hem zo te verlossen van de eeuwige pijn.64 Ook zou hij eens tijdens het opdra-
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Afb. 11 De Feiertagschristus en Gregoriusmis in Rhäzüns. Die Gregorsmesse – eine bildwissenschaftli-
che Datenbank. VW-Forschungsgruppe ‚Kulturgeschichte und Theologie des Bildes im Christentum‘. 
Westfälische Wilhelms-Universität. Referentienummer: 333TX01SuMa0060.

gen van de mis gebeden hebben om een teken. Er waren namelijk mensen aan-
wezig die in twijfel trokken dat de wijn in het bloed van Christus veranderde. 
Hij kreeg toen een visioen: de lijdende Christus verscheen, omringd door de 
Arma Christi.65 Het bloed uit zijn wonden spoot in de kelk als een teken dat 
de geconsacreerde wijn in de miskelk ook werkelijk het bloed van Christus was. 
Dat zou zijn gebeurd in de Santa Croce in Gerusalemme te Rome. In die kerk 
worden belangrijke relieken bewaard: doornen uit de doornenkroon, de wijs-
vinger van Thomas, aarde van Golgotha, delen van de geselkolom en het meest 
bijzondere: het opschrift van het kruis. 
 Bij sommige voorstellingen van dat wonder komt wat van het bloed van 
Christus terecht op zielen in het vagevuur, zoals op het paneel met de Gregorius-
mis van de Meester van de Levensbron van circa 1510 in het Catharijneconvent 
te Utrecht. De ziel, in de kaken van het vagevuur afgebeeld, heeft precies de-
zelfde haardracht als de opdrachtgever van het schilderij, die zo zijn geloof en 
hoopvolle verwachting van de toekomst heeft laten afbeelden (zie afb. 12). De 
uitbeeldingen van de Gregoriusmis speelden een belangrijke rol bij de verlos-
sing van de zondaars uit het vagevuur. Gregorius zou aan de berouwvolle men-
sen, die het wonder van transsubstantiatie hadden bijgewoond, een aflaat van 
14.000 jaar hebben toegezegd. Daarom kwamen vele pelgrims naar de Santa 
Croce voor een aflaat. Als het niet mogelijk was om een pelgrimstocht naar 
Rome te maken, kon men zijn toevlucht nemen tot lokale kerken met voor-
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stellingen van de Gregoriusmis in de hoop op een aflaat. Of men kon voor de 
particuliere devotie een prent aanschaffen met een afbeelding van de mis. Dat 
verklaart de populariteit van het thema. Vaak ging de afbeelding van de mis 
ook vergezeld van een aflaatbrief. Op een mooie houtsnede van circa 1460 uit 
de noordelijke Nederlanden is zo’n Gregoriusmis te zien samen met de tekst 
van een aflaat (afb. 13):66 

Soe wie ons Heren wapenen aen siet,
Daer Hi mit dogede sijn verdriet
Ende iammerlijc waert getorment
Vanden ioden ombekent,
Ende dan sprect over sine knien

Afb. 12a Gregoriusmis van de meester van de Levensbron van 
circa 1510. Dit schilderij bevindt zich in het Museum Catha-
rijneconvent te Utrecht, inventarisnummer RMCC s194.

Afb. 12b Detail: de schenker en 
zijn ziel.
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Afb. 13 De Gregoriusmis. Houtsnede uit de noordelijke Nederlanden Germanisches 
Nationalmuseum, Neurenberg, inventarisnummer H 13.
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Drie pater noster ende iii ave Marien
Ende rouwe heeft van sinen sonden,
Over waer willic dat orconden
Dat die xiiijm iaer aflaets heeft,
Die hem die paus Gregorius geeft
Ende noch ij pause, dats waerhede,
Die daer gaven aflaet mede 
Ende xl bisscopen des gelike.
Dit mach verdienen arm ende rike:
Nu verdient al oetmoedelike.

 De Gregoriusmis kwam vanaf de veertiende eeuw voor in de beeldende 
kunsten en was vooral populair in de tweede helft van de vijftiende eeuw, 
toen er vele schilderijen, altaarstukken en houtsneden gemaakt zijn met 
dat thema, ook in Ulm.67 Meestal wordt Christus voor de helft afgebeeld. 
Hij rijst op uit een sarcofaag, die als graf dienst doet, terwijl hij wijst op de 
wonden aan zijn handen en in zijn zij. Hij is niet alleen door de instrumen-
ten van zijn lijden en sterven zoals kruis, ladder, de geselkolom, spijkers en 
spons omringd, maar ook door portretten van mensen die een rol spelen, 
zoals Judas met een geldbuidel om de nek en Pilatus, en attributen die voor 
het lijdensverhaal relevant zijn, zoals de haan, de dobbelstenen en de doek 
van Veronica. De mogelijkheden zijn legio. Rudolf Berliner geeft in zijn arti-
kel over de Arma Christi een volledige opsomming.68 Een enkele keer wordt 
Christus ook ten voeten uit afgebeeld, terwijl hij een stap voorwaarts doet 
van het graf vandaan. Zo wordt hij bijvoorbeeld afgebeeld op een schilderij 
dat toegeschreven wordt aan de meester van Flémalle (wat een soort verza-
melnaam is voor verschillende kunstenaars, onder wie Robert Campin). Het 
origineel is verloren gegaan, maar er zijn kopieën bewaard in Brussel (zie 
afb. 14),69 Lissabon en New York.70 De compositie van dat schilderij heeft 
een sleutelpositie in de latere afbeeldingen van de Gregoriusmis, speciaal in 
Duitsland en de Nederlanden.71 Het is meermalen de inspiratiebron geweest 
voor andere altaarvoorstellingen.72 
 Het is niet onwaarschijnlijk dat de maker van de houtsnede als inspiratie-
bron een navolging van dat schilderij van de meester van Flémalle genomen 
heeft, gelet op de manier waarop, in spiegelbeeld, de stand van de voeten en 
de houding van de armen zijn uitgebeeld. Het wijzende gebaar is ook van dat 
voorbeeld overgenomen. Die navolging verklaart ook waarom Esopus op de 
titelplaat net als Christus met blote voeten wordt afgebeeld.
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 Is er alleen maar een vormelijke overeenkomst tussen de houding van 
Christus en Esopus of zou Steinhöwel ook voor de afbeelding gekozen heb-
ben om inhoudelijke redenen? Misschien heeft onbewust meegespeeld dat er, 
hoe groot de verschillen tussen Esopus en Christus ook mogen zijn, toch enige 
overeenkomsten aangewezen kunnen worden. Deze overeenkomsten kan men 
vinden na Esopus’ transformatie van slaaf die de gek steekt met zijn meester tot 
wijs man, die al lerend en discussiërend met filosofen rondreist en mensen en 
vorsten raad geeft. Zijn lessen hebben vooral naar het einde toe meer de vorm 
van parabels dan van fabels. Als hij in Delphi komt, het religieuze centrum, 
maakt hij de religieuze leiders tot zijn vijanden door hen te vergelijken met 
wrakhout. Christus gaat aan het einde van zijn leven naar Jeruzalem en wekt 
daar de woede van de farizeeën en schriftgeleerden op door hen ‘witgekalkte 
graven’ te noemen (Mattheus 23:27). De priesters zoeken Esopus te doden, 
maar ze worden daarvan weerhouden vanwege de grote menigte die hem volgt 

Afb. 12 Gregoriusmis naar de meester van Flémalle.
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(vergelijk Marcus 14: 1-2; Mattheus 26: 3-5). Uiteindelijk kunnen ze hem door 
verraad grijpen op de beschuldiging dat hij hun tempel ontheiligd heeft (zie 
Mattheus 26: 61). Esopus kent zijn Getsemane in de gevangenis en na zijn dood 
krijgt hij in Delphi de goddelijke eer van een tempel. Aan die oppervlakkige 
overeenkomsten kan toegevoegd worden dat het evangelie van Mattheus ver-
moedelijk is ontstaan in de wereldstad Antiochië in Syrië (nu in Turkije), waar 
ook in ruwweg dezelfde tijd het Leven van Esopus werd geschreven. Misschien 
waren de inwoners van Antiochië nogal gesteld op gelijkenissen.

 Het einde 

 De Esopus was het laatste werk van Steinhöwel. Hij stierf op 1 maart 1479 en 
werd begraven in een door hem gestichte kapel van de munsterkerk van Ulm.73 
De kapel is nu verdwenen. Steinhöwel was ongetwijfeld de meest succesvolle 
volkstalige Duitse schrijver van de tweede helft van de vijftiende eeuw.74 
 Günther Zainer was toen al gestorven. Vlak voor zijn dood was hij met zijn 
drukkerij failliet gegaan, terwijl hij op het hoogtepunt van zijn loopbaan nog 
voor een kapitale som van 2800 gulden in de belastinglijsten stond. Het beroep 
van drukker was riskant. Met de dood van Steinhöwel kwam ook een eind aan 
het humanistische drukwerk van Zainer in Ulm. Eén soortgelijk werk is nog 
van de pers van Johann Zainer gekomen (ongeveer tegelijk met de Esopus), na-
melijk de Decamerone in de Duitse vertaling van een zekere Arigo, die verder 
onbekend is. Het werk verscheen zonder houtsneden en in een kleine oplage.75 
De middelen van Zainer waren blijkbaar uitgeput. 
 Grote projecten zaten er voor hem na de dood van zijn weldoener niet meer in. 
Het verging Johann in Ulm steeds slechter. Hij raakte in de schulden en moest 
een deel van zijn apparatuur van de hand doen. Op die manier verwierf Heinrich 
Knoblochtzer, die in Straatsburg en later in Heidelberg werkzaam was, Zainers 
initialen en sierlijsten.76 In 1486 deed Johann een nieuwe poging om zich te ves-
tigen als drukker, dit keer met een bescheiden productie en met maar weinig 
geïllustreerde werken. Al snel doken schuldeisers weer op. Zo stond hij in de 
schuld bij Steinhöwels dochter Adelheid voor de flinke som van 80 gulden.77 Uit-
eindelijk werd hij in 1493 wegens schulden uit Ulm verbannen en ging hij weer 
naar Augsburg. Wat er verder met hem gebeurde, is niet bekend. Vroeger werd 
aangenomen dat hij later terugkeerde en een tweede carrière maakte als drukker 
en stokoud stierf. Tegenwoordig denkt men dat Johann Zainer gesplitst moet 
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worden in een Johann senior en Johann junior. De laatste was vanaf 1496 in Ulm 
werkzaam als drukker en is circa 1540 gestorven.78

 In Ulm werden nog steeds boeken gedrukt en bloeide de kunst van het 
houtsnijwerk, maar het hoogtepunt van geïllustreerde boeken was voorbij.
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Willem van Bentum, Het leven en de fabels van Esopus, Hilversum, 2016. 
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sche Biographie, 44 (1898), p. 672-674; http://www.deutsche-biographie.de/pnd118636111.
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REYNAERTREMINISCENTIES IN DE 
NEDERLANDSTALIGE JEUGDLITERATUUR*

FRITS BOOY

 
 Inleiding

 Eeuwenlang hebben Van den vos Reynaerde en Reynaerts historie tot de 
verbeelding van tallozen gesproken en deze dierenverhalen zijn daarom vele 
malen uitgegeven. Vanwege de boeiende en leerzame aspecten zijn beide ver-
halen ook voor de jeugd vaak naverteld, meestal ingekort en/of bewerkt. Die 
navertellingen verschenen vanaf 1834, zoals die van Jan Frans Willems (1834), 
Agatha (1872), Suze Andriessen (ca. 1890), P.A.E. Oosterhoff (1922) (afb.1), 
D.L. Daalder (1953), Jan Mens (1959) en Paul Biegel (1972).

Artikel/ Tiecelijn 29

Afb. 1 P.A.E. Oosterhoff, Reinaart de Vos. Voor kinderen bewerkt. Met teekeningen van W. Heskes. 
Bussum 1922.
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 Het is niet erg gewaagd om te veronderstellen dat dergelijke populaire ver-
halen hun sporen in andere dierenverhalen voor de jeugd hebben nagelaten. 
Daarom ben ik in die jeugdverhalen op zoek gegaan naar elementen die verwij-
zen naar Van den vos Reynaerde of Reynaerts historie. Het betreft vooral over-
eenkomstige antropomorfe dieren en hun naam, karakter en mentaliteit en 
overeenkomstige verhaalsituaties. 

 Nederlandse verhalen

 Ontlening van namen 

 De meest bekende ontlening is natuurlijk de naam van de vos, in jeugdboe-
ken meestal Rein of Reintje geheten. Deze is in de meeste verhalen de boosdoe-
ner zoals uit de volgende voorbeelden zal blijken.
 In het dierenplaatjesalbum Avonturen van Rein de Vos en Zwans de Gans 
(1930)1 beschrijft H. Pilon een reis van een gans en een vos. Deze willen vele 
dieren ontmoeten. Om dat te bereiken vliegt de gans met de vos op zijn rug 
half Europa over. Daardoor leren de lezertjes honderd dieren (o.a. Bruin de 
beer) kennen, die worden afgebeeld door middel van plaatjes die in het album 
geplakt moeten worden.2 De meeste dieren zijn het slachtoffer van de mens: 
slakken worden verdelgd, rupsen verbrand, eendeneieren geroofd en hazen ge-
schoten. Daarom proberen de dieren samen te werken, zoals de vos en de gans, 
maar ze belagen elkaar ook, zoals de vos de fazant. 
 In Kikkertje-Dikkertje (ca. 1935)3 van Jac. van der Klei wordt de hoofdper-
soon, een kikker, bedreigd door vos Reintje Knap, maar hij is de vos te slim af 
en vlucht weg met een ooievaar. Wel een waagstuk voor een kikker! Maar het 
feit dat de kikker zelfs de ooievaar meer vertrouwt dan de vos, zegt wel iets over 
de kwalijke reputatie van deze rode rakker. In Reintje de struikrover (ca. 1950)4 
maken we kennis met een vos die een postkoets vol dieren wil overvallen (afb. 2). 
Maar de moedige eekhoorn Tim belaagt hem met een zak vol kastanjes en de 
boef wordt door andere dieren overmeesterd. Albert van Nerum vertelt ons in 
Reintje, Roodbaardje en Geelstaartje (1957)5 over het opgroeien van drie jonge 
vosjes (zie de titel) en andere dieren, dat heel natuurgetrouw wordt weergege-
ven. 
 In Slimme Reintje de Vos (ca. 1950)6 door tante Lucille gaat vos Reintje sa-
men met ‘meneer Wolf ’ op jacht naar een lekker hapje. De vos verslindt een 
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geitje, echter zonder de wolf mee te laten eten. Daarna vleit hij een raaf zo, dat 
die zijn kaas aan de vos kwijtraakt, en eet hij een kip op die gouden eieren legt. 
Maar aan het eind wordt de vos door de boer van de kip gedood en komt de kip 
met een gouden ei uit de vossenmaag tevoorschijn! Diverse bekende verhalen 
lopen hier duidelijk in elkaar over.
 In Hoe Rein de vos gestraft werd (ca. 1980)7 van A. Bouman steelt Rein de 
Vos het voedsel van Mieke Eend, Fiepje Konijn en Minke Egel. Maar de drie 
gedupeerde dieren weten met een list de dief te pakken. Ze laten hem strui-
kelen over een touw, dat zij voor de deur van zijn hutje hebben gespannen, 
waardoor de vos met zijn snuit in een grote door hen aangebrachte plas zwarte 
verf valt. Zo kunnen ze hem overmeesteren en het voedsel terughalen. Op de 
omslag van het boek staat een rechtbank afgebeeld, die echter in het boek zelf 
niet voorkomt (afb. 3). 
 In Avonturen van Rein de Vos en Zwans de Gans is sprake van Bruin de beer. 
Er zijn meer jeugdverhalen waarin een beer Bruin of Bruun wordt genoemd 
zoals in Bruun, de beer! (1927)8 van W.G. van de Hulst. Daarin draagt een weg-
geraakt en weergevonden speelgoedbeertje die naam.

 Satirische elementen

 In een aantal jeugdverhalen met Reynaertreminiscenties wordt stevig de 
spot gedreven met allerlei personen, opvattingen en situaties. Ze eindigen veel-
al met een sterke moraal. Zeer satirisch is het berijmde verhaal De streken van 
Reintje van der Schalk, Markies van Eijerstruiven (ca. 1840).9 Daarin vervangt de 
schalkse edelman Reintje (een vos) voor een tijd de koning van Frankrijk (een 
mens). 

Hij [=Reintje] sprak: “Ik wil mij in Parijs,
Bij ’s Konings hof gaan voegen!”
Daar stapt sinjeur in zijn karos,
Bespannen met vier katten,
Een olifant was zijn koetsier,
En zijn lakkeijen ratten.
En toen hij in de groote stad,
Zeer deftig was gekomen,
Toen riep het volk, geheel verbaasd:
“Daar rijdt de Paus van Romen!” (afb. 4)
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Afb. 2 Afbeelding uit: Reintje de struikrover
(ca. 1950).

 De vos benoemt een ezel tot kanselier, wolven tot staatsraden, bokken tot 
ambassadeurs en bloedzuigers (!) tot advocaten. Maar niet iedereen accepteert 
zijn positie, want als Reintje eenvoudige boeren wil bedriegen, hebben ze dat 
door. Ze mishandelen hem en sturen hem terug naar het dierenrijk. En de 
moraal?

Leert kinderen, uit dit verhaal,
En houdt het voor geen logen:
Wie and’ren steeds bedriegen wil,
Wordt eind’lijk zelf bedrogen:
Want als het lot verkeeren zal,
Komt steeds de hoogmoed voor den val.

 In Reintje de Vos (ca. 1890)10 gaat de vos in vermomming van een deftig 
heerschap op pad:

Afb. 3 Hoe Rein de vos gestraft werd (ca. 1980).
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[…] als men hem over dag zag uitgaan, eene sigaar in den mond, een 
rotting [rotan wandelstok] in de hand, met zijn ronden hoed op en zijne 
hooge glimmende laarzen aan, met zijn besten jas om het lijf en een 
plaid over den arm, zou men hem waarlijk, zoo zijn staart hem niet 
verraden had, voor een Gentleman van de eerste kwaliteit gehouden 
hebben. (afb. 5)

 Deze ‘gentleman’ gaat echter uit stelen: druiven bij baron van Doggenstein 
(een hond) en eieren bij boerin Kippers (een kip). Hij pakt een haas en sleept 
hem naar zijn hol om hem daar op te eten. Als Reintje dat ook met vrouw Kip-
pers wil doen, wordt hij door de gendarmes (honden) gearresteerd en na een 
rechtszaak opgehangen. 
 In de verhalenbundel Nieuwe avonturen van de vos Reinaert (ca. 1942)11 (afb. 6) 
van Frans van den Dungen komen we Rein, Bruin, Isegrim, Tibeert en Cuwaert 
tegen. Er zijn ook andere dieren aanwezig zoals een os, ekster, waakhond, pluim-

Afb. 4 Afbeelding uit: De streken van Reintje van der Schalk, Markies van Eijerstruiven (ca. 1840).
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vee en kikkers. Deze nieuwe avonturen zijn knap en geestig uitgewerkt. Zo neemt 
Rein Bruin de beer te grazen door voor hem uit een kelder van een bakker via een 
getralied raam een pot honing te stelen. Rein heeft echter de honing opgesnoept 
en de pot gevuld met groene zeep. Bruin reageert woedend en dreigt de vos te 
grijpen. Die maakt de beer dan wijs dat hij de vos sneller kan pakken, als hij zijn 
poten met groene zeep insmeert. De domme beer doet dat en valt meteen op zijn 
snuit, zodat de vos kan ontkomen.
 In een ander verhaal vertelt Van den Dungen over een os die dokter wil 
worden. Rein zal hem les in Latijn geven, want die taal moet een arts nu een-
maal beheersen. Het ‘Latijn’ van Rein bestaat slechts uit Nederlandse woorden 
met wisselende uitgangen -os en –um. Duidelijk wordt hier de draak gestoken 
met schijngeleerdheid:

Wanneer ik [zegt Rein] b.v. in ’t latijn wil zeggen: “Ik lust een konijntje”, 
dan zeg ik niet: Ikum lustum eenum konijntjum! En ik zeg ook niet: 

Afb. 5 Afbeelding uit: Reintje de Vos
(ca. 1890).

Afb. 6 Nieuwe avonturen van de vos Reinaert
(ca. 1942).
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Ikkos lustos eenos konijntjos! Maar ik zeg: Ikkum lustos eenum ko-
nijntjos! Begrepen?” “Begreepos”, antwoordde de os. “Prachtigum”, zei 
Reintje, “meer hoef je er niet van te weten. Nog een goede raad: Praat 
nu niet te veel latijn. Doe ’t alleen in ernstige gevallen en zorg dan dat je 
er geleerd bij kijkt. Ik zal nog een bril voor je maken, zodat je er als een 
echte dokter uitziet en dan kun je morgen aan je practijk beginnen.[…]” 
“Hetos komtum inos ordum”, antwoordde de os.

 In het laatste verhaal worden Bruin de beer en Isegrim de wolf vanwege hun 
hebzucht weer door Rein te grazen genomen. Die doet net alsof hij stervende 
is en dicteert zijn testament aan een notaris. Beer en wolf worden daarin vele 
goud- en zilverstukken beloofd. Na Reins ogenschijnlijke dood bekostigen ze 
de kist, twee grafkransen en het begrafenismaal. Daarna blijkt echter uit twee 
brieven, dat ze door de vos, die intussen is verdwenen, zijn beetgenomen. In de 
brief aan Bruin zijn verwijzingen naar de Kriekeput en de zogenaamde schat te 
vinden. De inhoud luidt als volgt:
 

Hoog vereerde Vorst!
Drink ’t Galgenven leeg en als ge op de bodem aangekomen bent, graaf 
dan in ’t midden een kuil van zeven en twintig voet diep en gij zult een 
pot met gouden ducaten vinden, waar meer dan genoeg inzit, om heel 
uw leven te rentenieren. 
 Uw toegenegen
  REINAERT.

 Het boekje Reintje verwekt onrust (1946)12 verwijst naar de Tweede Wereld-
oorlog, die toen net achter de rug was. In Molendal, het rijk van de egelkoning, 
waar diverse dieren leven, komt Reinaard de Vos binnenvallen en rooft een 
haasje. De dieren vallen daarna de wrede vos aan met projectielen (levende 
egels) en vliegtuigen (wespen); uiteindelijk wordt de vos vermorzeld door een 
grote steen. Een duidelijke parallel met die oorlog en een bespotting van de 
Duitse bezetters, voorgesteld als een sluwe vos die uiteindelijk een geweldda-
dige dood vindt.

 Andere ontleningen

 Er bestaan twee jeugdboeken van A.D. Hildebrand waarin vossen de hoofd-
rol spelen. In Valko de vos, de kleinzoon van Reinaert (1937)13 is sprake van vos 
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opa Reinaert. Valko merkt dat er erg negatief over zijn opa wordt gesproken en 
weet door zijn positieve daden het slechte vossenimago op te vijzelen. 
 In Reinaard de Vos speelt voor huisbaas (1946),14 een verhaal van Vadertje 
Brombeer, (afb. 7) verhuurt de vos het huis van heks Amalia, die naar een 
heksenvergadering is, voor vijf potten honing aan Vadertje Brombeer. Diens 
vrouw wil echter niet in een heksenhuis gaan wonen en de vos dreigt de beren 
dan met een rechtszaak. Dus gaan ze er toch maar wonen. Na een tijdje komt 
de heks thuis en eist haar huisje op. De beren vertrekken echter niet, want door 
het heksenhuis te hebben schoongemaakt, is het onttoverd. Voor straf laat de 
heks Reinaard drie dagen en nachten lang dansen en verjaagt hem daarna uit 
zijn huis om er zelf in te trekken. 
 A. Blommaert heeft in zijn verhalenbundel Reinaart de Vos (1950)15 elemen-
ten uit Van den vos Reynaerde, maar vooral uit de Roman de Renart opgenomen. 
Zo vinden we er het verhaal van een zieke leeuw, die volgens de vos alleen maar 
met het vet van poezen, een poot van een beer en de pels van een wolf te gene-
zen is. Aan het eind van de bundel treffen we in het kort het verhaal van Van 
den vos Reynaerde aan. 

Afb. 7 Reinaard de Vos speelt voor huisbaas 
(1946).

Afb. 8 Suske en Wiske. De rebelse Reinaert
(1985)
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 Nederlandse beeld- en stripverhalen

 Marten Toonder

 Vanaf 1941 verschijnen er vele Reynaertelementen in strip- en beeldverhalen 
voor de jeugd zoals die van Marten Toonder. Deze werd en wordt zeer gewaar-
deerd om zijn geestige en originele gebruik van dieren in de door hem geschreven 
en getekende beeldverhalen. In zijn verhalen over de avonturen van Panda en van 
Tom Poes en heer Bommel komen verscheidene Reynaertdieren voor. 

 Pandaverhalen
 In sommige verhalen over de jonge wat naïeve Panda (een pandabeer) blijft 
Toonder in een aantal opzichten vrij dicht bij Van den vos Reynaerde, want 
we treffen er de volgende personages aan: een naamloze koning (een leeuw) 
en drie hovelingen: Joris, baron Goedbloed (van) Maupertuus (een vos), baron 
Bruun (een beer) en markies d’Isengrim (een wolf). In Panda en de meester-
dief (1946)16 verneemt Goedbloed dat de koning de schat van koning Ermeric 
zoekt. Hij bezorgt de vorst een schat, maar die bestaat uit kostbaarheden die 
Goedbloed uit de schatkamer van de koning gestolen heeft. Een sigaar uit ei-
gen doos dus! De vos wordt echter ontmaskerd en door een rechtbank ter dood 
veroordeeld, maar de brave Panda redt hem uit de nood. 
 Nog meer verwantschap met Van den vos Reynaerde vinden we in Panda en 
de meester-edelman en Panda en de meester-gemaskerde (1952).17 Ook hier lezen we 
over de strijd tussen dezelfde drie edellieden, deels onder een iets andere naam, 
namelijk baron (van) Malpertus, hertog Bruno en graaf Isen Grim. In beide ver-
halen worden een beer en een wolf door een vos bij een leeuw verdacht gemaakt 
en ook hier is sprake van een gestolen schat, een rechtbank en een hofhouding 
rond een koninklijke leeuw met – naast de al genoemde edellieden – hofmaar-
schalk Bellin(i)o (een ram) en griffier Martinus (een aap). De laatste twee ver-
wijzen naar Belijn en Botsaert uit Van den vos Reynaerde, maar Martinus ver-
wijst misschien eerder naar Mertijn de aap uit Reynaerts historie.18

 De gewiekste oplichter Joris Goedbloed 
 Een vaak voorkomend personage in de Pandaverhalen is de vos Joris Goed-
bloed, evenals de hoofdpersoon in Van den vos Reynaerde een gewiekste op-
lichter met een misleidende speaking name. Een Goedbloed is immers vanouds 
een onnozel en goedhartig personage en dat is niet ironisch bedoeld.19 Goed-
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bloed noemt zich vaak baron (van) Maupertuus of Malpertus en Malpertuus is 
– zoals bekend – de naam van Reynaerts burcht in het middeleeuwse verhaal. 
Goedbloed is ook een gladde prater: zo noemt hij stelen een vorm van bezits-
spreiding! Hij kan goed toneelspelen, gebruikt de juiste omgangsvormen en 
doet geleerd. Hij citeert namelijk vaak een tekst, zogenaamd uit de Klassieken, 
in zogenaamd Latijn. 
 Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in Panda en de meester-oudheidkun-
dige (1953).20 Goedbloed is opgesloten in een cel en kan daardoor geen oudhe-
den opgraven.

Deze [=Goedbloed] liep juist vol wanhoop in zijn nauwe cel op en neer, 
en mompelde zachtjes voor zich heen verwensingen. “Acharme!!” zo 
kermde hij. “Reeds de grote denkers riepen vóór mij uit: archaeologica 
brevis, melancholica longa! Hoe treffend! […]” (Goedbloed bedoelt: als 
opgravingen kort duren, is men lang bedroefd).21

 Aan het eind van elk verhaal waarin Joris Goedbloed zwendelt, wordt hij 
steevast ontmaskerd en is hij weer platzak. 
 Volgens Wikipedia bedoelt Joris Goedbloed het eigenlijk allemaal goed en 
slaat zijn achternaam op zijn goedaardige karakter. Echter, dat lijkt alleen maar 
zo, doordat de oplichterspraktijken van Goedbloed uiteindelijk altijd misluk-
ken, maar niet doordat hij zo goedaardig is! Goedbloed bedoelt het namelijk 
helemaal niet goed. Een duidelijk bewijs hiervoor is te vinden in Panda en de 
Spoken Meester (1973),22 waarin aan het eind over Goedbloed te lezen valt:

Helaas was er geen spoor van wroeging of inkeer in zijn houding te 
ontdekken, toen hij daar tussen de door de maan beschenen brokstuk-
ken stond. In zijn ogen was zelfs een olijke twinkeling te bespeuren, 
die daar toch beslist niet thuishoorde. Jammer … het ware zo mooi 
geweest, als wij hadden kunnen vertellen, dat op dit stille uur een traan 
van zelfverwijt uit zijn oog was gerold en dat hij had gemompeld: “Ik 
zal het nooit meer doen ...” 

 De naam Goedbloed wordt door Toonder dus ironisch gebruikt.

 Bommelverhalen
 Vanaf het derde deeltje van de serie over Tom Poes en heer Bommel (waarin 
heer Bommel zijn intrede in deze beeldverhalen doet) komen er altijd enkele 
personages uit Van den vos Reynaerde voor. Zo is Tom Poes te vergelijken met 
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Tibeert de slimme, behoedzame kater, de beer heer Bommel met de goedwil-
lende maar niet zo snuggere smulpaap Bruun en de standsbewuste en hooghar-
tige haan markies de Cantecler de Barneveldt lijkt op de deftige haan Cante-
cleer. Een aantal keren komt er in de Bommelverhalen een sluwe vos voor.
 In Het slaagsysteem (1955)23 vinden we zo’n rode rakker: het is de gewiekste 
zakenman en oplichter met de speaking name Simon O. Slagslager. In vijf ande-
re Bommelverhalen, zoals in De talisman (1954)24 en De toekomer (1979),25 is de 
vos de al genoemde meester-oplichter Joris Goedbloed. In het laatste verhaal 
munt Goedbloed uit in allerlei vermommingen met bijpassende speaking names 
en taalgebruik: inspecteur Eerhart, hoofdambtenaar Kreukniet, actievoerder 
Quaatbloet, detective Bonafiet en baron de Malpertus. Allemaal zeer vinding-
rijk van Goedbloed, dus ... van Toonder! Die was blijkbaar zeer ingenomen 
met zijn creatie, want hij laat deze geslepen vos in vele avonturen als meester-
oplichter een hoofdrol spelen. 

 Andere voorbeelden

 Ook Jean Dulieu laat in de eerste drie deeltjes over Paulus de Boskabouter, 
door hem geschreven en getekend, een vos opdraven. Die heet Rein en is de 
slechterik van het verhaal, maar uiteindelijk laat hij zich op zijn kop zitten. In 
deeltje vier, Gevaarlijke ontmoetingen (1949),26 neemt de heks Eucalypta die rol 
van hem over. Zij jaagt door haar valse aard en nare optreden de dieren van het 
bos veel meer dan de vos de stuipen op het lijf. Blijkbaar vond Dulieu de vos 
niet zo geslaagd als kwade genius; hij kon met een valse heks en haar akelige 
toverkunsten veel meer effect bereiken.
 Studio Willy Vandersteen verwijst in het stripboek De vrolijke valstrik 
(1985) soms vaag naar Reynaertverhalen, maar volgt in De rebelse Reinaert 
(1998)27 Van den vos Reynaerde vrijwel op de voet. In dit stripboek (afb. 8) spe-
len Suske, Wiske en Lambik (uiteraard!) een hoofdrol. Dat blijkt onder andere 
uit hun strijd met een geheimzinnig drietal, de bevrijding van Bruun de beer 
uit de dichtgeklapte boom door Lambiek en de redding van Tibeert de kater 
uit een brandende schuur door Suske en Wiske. Beide stripverhalen zijn nogal 
voorspelbaar en bevatten eigentijdse grappen en/of verwijzingen (zoals naar de 
Dutroux-affaire en de gekkekoeienziekte). 
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 Vertalingen met Reynaertelementen

 In de negentiende eeuw schreven de gebroeders Grimm De bruiloft van me-
vrouw Vos.28 In dat verhaal is sprake van een mooie, jonge moervos met een kat 
als dienstmeisje. De moervos is weduwe en wil hertrouwen. Er zijn zes gretige 
gegadigden: een wolf, een hond, een haas, een beer, een das en een jonge vos. 
De laatste wordt (uiteraard!) de gelukkige vanwege zijn slankheid, zijn rode jas, 
zijn scherpe neus en zijn mooie pluimstaart. Weliswaar hebben de dieren bij 
Grimm geen naam, maar ze komen wel alle in de Reynaert voor. Jacob Grimm 
kende Van den vos Reynaerde goed; hij speelde een belangrijke rol bij de overle-
vering van de Reynaert en de bezorging van de ‘oude’ tekst.
 F.H. van Leent lijkt in Snaaksche Avonturen van Reintje de Vos29 (ca. 1900) 
(afb. 9) in dichtvorm grotendeels Van den vos Reynaerde te volgen, maar het 
blijkt bij nader inzien Reynaerts historie te zijn. Aan het eind zien we namelijk 
op een afbeelding Reintje de vos met een wolf vechten en wordt volgens de 
tekst Reintje door koning Leeuw tot minister benoemd, omdat de vos de leeuw 
een schat heeft bezorgd. Reintje ontvangt van de vorst daarvoor het ridder-
kruis der deugd als beloning. Ook het slot is positief over de vos:  

Prins Poedel gaat met slaanden trom
Door heel het Koninkrijk, alom
Het Koninklijk besluit verkonden −
En vroolijk breekt uit alle monden,
De blijde, blijde juichkreet los:
‘HIJ LEVE LANG, REINIER DE VOS!’
Men kan in dit verhaal weêr lezen:
Aan vleiers wordt steeds eer bewezen.

 Aan het eind van het verhaal spreken afbeeldingen en tekst elkaar tegen. De 
afbeeldingen tonen namelijk een woedende koning Nobel, die door Reintje is 
bedrogen, en een vos die als pelgrim op stap gaat. De tekst vertelt een heel an-
der verhaal (zie hiervoor). Van Leent bewerkte vrij willekeurig zijn voorbeeld, 
een Engels boek van circa 1900, getuige enkele afbeeldingen.30 Ook dat wijst 
op Reynaerts historie, want Van den vos Reynaerde was rond 1900 nog niet in 
het Engels verschenen.
 De Fransman Benjamin Rabier schreef en tekende voor de jeugd vele amu-
sante prentenboeken over dieren; onder andere maakte hij illustraties bij het 
prentenboek Roman de Renart. Een ander prentenboek van hem is de verha-
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lenbundel Chantecler, le coq hardi (1909), 31 die zich afspeelt op een boerderij. 
Deze uitgave is door Marie Hildebrandt op rijm vertaald, die het boek de titel 
Geschiedenis van den haan Kantekleer (1910)32 gaf (afb. 9). De vos heet bij haar 
Reintje. Kantekleer en Reintje zijn uiteraard geen onverwachte namen in een 
vertaling van dit werk van Rabier. De vos vindt de dood in een zak van naaister 
Suusje Lap en zijn pels wordt verwerkt tot mof:

Dien afloop ziet ge allen hier.
Die afloop doet U vast plezier,
Want vossen hooren in ’t cachot,
Die zijn het best maar achter slot; 
En Suusje’s werkzak bleek een val.
Die menigeen benijden zal.
Nu ’t einde van de jachtpartij −
Wel, Reintje vos kwam niet meer vrij,
Die bond den zak stijf om zijn kop,
Men slachtte hem den dag daarop,
En maakte van het vossenvel
Een mooien mof van fraai model,
Dien men vol dank en diep ontzag
Aan Suusje’s voeten nederlag.33

 Uit het Engels vertaalde abc-boeken over dieren gaan bij de letter F soms 
over een vos (fox), die Rein(tje) heet. In Het dieren A.B.C. boek (ca. 1940),34 
berijmd door M. Geisler-Plat staat bij de F: 

‘F’ dat is fortuin
Dat Reintje denkt te maken. 
De vos wacht sluw op het konijn,
Het zal hem straks wel smaken.

 Walt Disney Productions bracht in 1973 een tekenfilm uit over Robin 
Hood, de legendarische Engelse held van armen en onderdrukten, en publi-
ceerde korte tijd later een aantal dunne boekdelen over dat verhaal.35 De be-
langrijkste personages bij Disney stammen duidelijk uit middeleeuwse Rey-
naertverhalen, want Robin Hood is een vos, Kleine Jan is een beer, broeder 
Tuck lijkt een das te zijn, de schout van Nottingham is een wolf en koning Jan 
is een leeuw. Jonkvrouw Marian, een moervos, zal aan het eind van het verhaal 
met vos Robin Hood trouwen.
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 Een vrij recent voorbeeld van een vertaling is het stripboek Merlijn – Moeder 
Reinaert (2004)36 met tekst van Joann Sfar. Het is een surrealistisch verhaal met 
elementen uit de Roman de Renart, die ook in Van den vos Reynaerde voorko-
men. Bijvoorbeeld: Isengrin de wolf zit vastgevroren, doordat Reinaert de vos 
hem heeft aangeraden met zijn staart te gaan vissen. De wolf is hierom boos en 
ook boos, omdat zijn vrouw door de vos is aangerand. De boze wolf besluit met 
Merlijn en zijn kameraden naar Maupertuus te gaan om de vos af te tuigen.

 Afwijkingen van de Reynaerttraditie

 In een aantal verhalen met Reynaertreminiscenties vinden we grote afwij-
kingen van de middeleeuwse voorbeelden. Die bestaan eruit dat de vos aardig 
en hulpvaardig is voor zijn mededieren, dat naast de vertrouwde personages ge-
heel nieuwe dieren of mensen voorkomen of dat de vos aan het slot van het ver-
haal voorgoed wordt gevangengezet, verbannen of door geweld wordt gedood. 

Afb. 10 Geschiedenis van den haan Kantekleer
 (1910).

Afb. 9 Snaaksche Avonturen van Reintje de Vos
(ca. 1900).
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 B. Braun-Fock geeft in De Trouwe Teddy (ca. 1940),37 een leesboek voor 
de kleintjes (afb. 11) de vos wel de traditionele naam Reinaert, maar die ver-
toont niet het traditionele vossengedrag, want hij is aardig en hulpvaardig. In 
de Disneyversie vinden we naast duidelijke overeenkomsten ook opvallende 
afwijkingen, want de beer staat aan de kant van de vos, de vos is geen schurk 
maar een volksheld en aanvankelijk ongehuwd. In de genoemde boeken van 
A.D. Hildebrand zijn de vossen bevriend met hazen en konijnen! 
 In Snaaksche Avonturen van Reintje de Vos spreken aan het eind van het ver-
haal de tekst en de afbeeldingen elkaar tegen en Isegrim als derde bode en prins 
Poedel met slaande trom komen niet voor in het middeleeuwse voorbeeld. Vele 
afwijkingen treffen we ook aan in de strip De rebelse Reynaert. Bijvoorbeeld: to-
venaar Merlijn, Suske, Wiske en Lambik komen er prominent in voor; Lambik 
helpt Bruun de beer en Suske en Wiske redden Tibeert de kater; Isengrim de 
wolf wordt door koning Nobel ontslagen als eerste minister en Lambik wordt zijn 
opvolger; deze vermomd zich als das om als derde bode van Nobel te fungeren.
 In De streken van Reintje van der Schalk, Markies van Eijerstruiven wordt de 
vos zwaar mishandeld en uit de mensenwereld verbannen, en in Hoe Rein de vos 
gestraft werd wordt de vos overmeesterd en opgesloten. 

Afb. 10 Afbeelding uit: De Trouwe Teddy
(ca. 1940).

Afb. 11 Illustratie uit: Reintje verwekt onrust 
(1946).
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 De dood van de vos

 In enkele jeugdverhalen vindt de vos de dood. Dat is wel de grootste afwij-
king van de middeleeuwse vossenverhalen! Het gebeurt in Reintje de Vos, waar 
hij wordt veroordeeld tot de galg. In Geschiedenis van den haan Kantekleer stikt 
hij in een zak van een naaister. Dat is wel de meest vernederende afloop voor 
een vos in een dierenverhaal, die ook wordt afgebeeld! Het boekje Reintje ver-
wekt onrust vertelt, hoe een wrede vos uiteindelijk door de door hem bedreigde 
dieren vermorzeld wordt met een grote steen. Ook die gewelddadige dood 
wordt afgebeeld (afb. 11). In Slimme Reintje de Vos wordt de vos door de boer 
van de kip gedood. Dat een vos gedood wordt, komt in weinig vossenverhalen 
voor. Het is ook geen reclame voor slimheid natuurlijk.

 De strekking van de verhalen
 
 De meeste van de jeugdverhalen met Reynaertreminiscenties zijn bedoeld 
voor oudere kinderen. Men zou verwachten dat die verhalen vanwege de ver-
wijzingen naar de middeleeuwse satirische Reynaertverhalen ook satirisch zijn, 
maar dat is slechts bij ongeveer een vijfde van de circa zestig het geval, zoals bij 
Nieuwe avonturen van de vos Reinaert. Satire vond men blijkbaar doorgaans niet 
zo geschikt voor kinderen, omdat zij de spot niet zouden begrijpen of negatief 
zouden kunnen worden beïnvloed. Wat opvalt, is het feit dat de oudste en en-
kele naoorlogse Reynaertnavolgingen satirisch zijn. Kennelijk werden de eerste 
bepaald door de traditie en de laatste door de naoorlogse vrijheden.
 De strekking van de meeste Reynaertnavolgingen voor de jeugd is opvoed-
kundig en/of moralistisch: een vos delft het onderspit en wordt gestraft voor 
zijn wandaden zoals in Reintje de struikrover. Viermaal leidt dat zelfs tot zijn 
gewelddadige dood, zoals in Reintje verwekt onrust. De jeugd moest leren, dat 
slechte daden vrijwel nooit lonen. Vóór circa 1960 worden slechte vossen har-
der gestraft dan erná. Een goede afloop voor de vos of een goedaardige vos 
vinden we in verhalen voor jonge kinderen, zoals De Trouwe Teddy. Men wilde 
hen blijkbaar nog niet met slechte karakters en heftige gebeurtenissen confron-
teren en dat is nog steeds het geval.
 Die opvoedkundige en moralistische tendensen zijn niet verbazingwek-
kend, omdat de verhalen geschreven zijn in een tijd waarin deze tendensen in 
de kinder- en jeugdliteratuur algemeen waren. 
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 Conclusies

 In circa zestig dierenverhalen voor de jeugd, gepubliceerd vanaf circa 1840 tot 
en met 2007, zijn personages, mentaliteit en situaties uit Van den vos Reynaerde 
heel duidelijk of minder duidelijk herkenbaar. In sommige dierenverhalen wordt 
naar Reynaerts historie verwezen en in een enkel verhaal vinden we elementen uit 
de Roman de Renart. We herkennen de personages aan hun naam, hun typering 
en hun rol in het verhaal: sluwe vos, hebzuchtige leeuw, gulzige beer, valse wolf, 
behoedzame kater, verwaande haan, laffe haas en ijdele ram. In een aantal ver-
halen wordt sterk van deze middeleeuwse dierenverhalen afgeweken.
 De meest herkenbare Reynaertreminiscenties zijn: een vos met de naam 
Rein(aard) als bedrieger/bedreiger; de kip en de haas als slachtoffers; andere 
dieren uit het origineel; een hofhouding rond een leeuw; een rechtszaak; een 
(wel of niet gevonden) schat en het satirische karakter. Opvallend is dat de das, 
de kater en de haan die in de middeleeuwse verhalen een belangrijke rol spelen, 
in dierenverhalen voor de jeugd met Reynaertreminiscenties alleen bij Rabier 
en Toonder (kater en haan) en misschien bij Disney (das) voorkomen. 
 Snaaksche Avonturen van Reintje de Vos en De rebelse Reinaert staan van alle 
door mij bestudeerde jeugdverhalen het dichtst bij hun middeleeuwse voor-
beelden. De meeste Reynaertreminiscenties treffen we aan in de verhalen van 
Blommaert, Van den Dungen, Van Leent, Toonder en Vandersteen. Van alle 
onderzochte uitgaven vind ik de verhalen van Toonder en Van den Dungen 
het grappigst, origineelst en boeiendst vanwege hun taalgebruik, typeringen en 
gebeurtenissen. 
 Doordat diverse elementen uit eeuwenoude verhalen over de sluwe vos tot de 
verbeelding van de jeugd en van schrijvers en illustratoren van jeugdboeken spra-
ken, zijn vele spannende en vermakelijke Nederlandstalige dierenverhalen voor de 
jeugd ontstaan. Het merendeel ervan is opvoedkundig en/of moralistisch. 
 Dat de meeste Reynaertreminiscenties in deze verhalen Van den vos Rey-
naerde betreffen, ondersteunt de opvatting dat dit verhaal de bekendste verte-
genwoordiger van een sterke en brede Europese traditie is.
 
Met dank aan Paul Wackers.

* Een sterk verschillende versie van dit artikel verscheen in Boekenpost 9, nr. 
55, 2001, p. 4-6.
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 Noten

1 H. Pilon, Avonturen van Rein de Vos en Zwans de Gans. Het tweede honderd dierenboek. Plaatjes 
en bandversiering naar teekeningen van E.C. Leegstra, Kampen, N.V. Stoomkoffiebranderij en 
Theehandel Kanis & Gunnink, 1930.

2 Natuurlijk alleen verkrijgbaar via de pakjes koffie en thee van Kanis & Gunnink in Kampen!

3 Jac. van der Klei, Kikkertje-Dikkertje. Illustraties van D. Viel, Laren, A.G. Schoonderbeek, 
z.j. (ca. 1935). 

4 Reintje de struikrover, z.pl., z.u., z.j. (ca. 1950).

5 Albert van Nerum, Reintje, Roodbaardje en Geelstaartje. Band en omslag: Rein van Looy; 
illustraties: Ivo Queekers, Antwerpen, Uitgeverij De Branding, 1957.

6 Tante Lucille, Slimme Reintje de Vos. Geïllustreerd door J.C. van Hunnik, Amsterdam, 
Mulder & Zoon N.V., z.j. (ca. 1950).

7 A. Bouman, Hoe Rein de vos gestraft werd. Geïllustreerd door J.C. van Hunnik, Amsterdam, 
HEMA-uitgave, z.j. (ca. 1980). 

8 W.G. van de Hulst, Bruun, de beer! Met teekeningen van Tjeerd Bottema. ‘Voor onze kleinen’, 
nr. 7, Nijkerk, G.F. Callenbach N.V., z.j. (1927). 

9 De streken van Reintje van der Schalk, Markies van Eijerstruiven. Tweede druk. Rotterdam, 
Mensing en Van Westreenen, z.j. (circa 1840).

10 Reintje de Vos, Amsterdam, z.u., z.j. (ca. 1890). 

11 Frans van den Dungen, Nieuwe avonturen van de vos Reinaert. Met een tekening op de 
voorzijde van Piet Broos, z.pl., z.u., z.j. (ca. 1942).

12 Reintje verwekt onrust. Met teekeningen van Hans Held, Amsterdam, z.u., 1946.

13 A.D. Hildebrand, Valko de vos, de kleinzoon van Reinaert, Amsterdam, N.V. de 
Arbeiderspers, 1937, en Valko de vos en zijn vrienden, Amsterdam, N.V. de Arbeiderspers, 1938. 
Beide met illustraties van W.A. van de Walle.

14 Reinaard de Vos speelt voor huisbaas. Een verhaal van Vadertje Brombeer, Amsterdam, De 
Bezige Bij, 1946.

15 A. Blommaert, Reinaart de Vos. Illustraties: Jan Grig (?), z.pl., Uitgeverij Het Park, 1950.

16 Marten Toonder, Panda en de meester-dief, Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. (1950).

17 Idem, Panda en de meester-edelman (deel 1) en Panda en de meester-gemaskerde (deel 2), 
Amsterdam, De Muinck & Co, z.j. (1952).
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18 Volgens Paul Wackers. Echter, dat Toonder Reynaerts historie zou hebben nagevolgd, ligt 
volgens mij niet zo voor de hand, omdat dat verhaal niet erg algemeen bekend is.

19 De naam Goedbloed komt van ‘goede bloed’ en dat betekent ‘goeiige sukkel, onnozele hals, 
goedzak’. Deze typering komt al voor in 1614 in de dichtbundel Brabbeling (=beuzelpraat) van 
Roemer Visscher. Het is ook een bestaande Zeeuwse familienaam. 

20 Marten Toonder, Panda en de meester-oudheidkundige. Serie 1-deel 3, Amsterdam, De 
Muinck & Co, z.j. (1953).

21 Dit potjeslatijn is een verzonnen variant van een echt klassiek citaat Ars longa, vita brevis 
van de Griekse arts Hippocrates; vrij vertaald: Het duurt lang om de (genees)kunst te beheersen, 
maar het leven is kort.

22 Idem, Panda en de Spoken Meester, z.pl., Uitgeverij Skarabee, z.j. (1973).

23 Idem, Het slaagsysteem, Amsterdam, NRC-Handelsblad, 1955.

24 Idem, Tom Poes en de talisman, Amsterdam, NRC-Handelsblad, 1954.

25 Idem, De toekomer, Amsterdam, NRC-Handelsblad, 1979.

26 Jean Dulieu, Paulus. Gevaarlijke ontmoetingen. Vierde deeltje, Amsterdam, N.V. De 
Arbeiderspers, z.j. (1949).

27 Studio Willy Vandersteen, De vrolijke valstrik, Antwerpen/Amsterdam, Standaard 
Uitgeverij, 1985, en Paul Geerts/Studio Willy Vandersteen, De rebelse Reinaert, Antwerpen, 
Standaard Uitgeverij, 1998.

28 Jacob en Wilhelm Grimm, De bruiloft van mevrouw Vos. Illustraties van Gavin Bishop, 
Voorschoten, De Vier Windstreken, 1995. Vertaling en bewerking van The Wedding of Mistress 
Fox (retold by Philip H. Bailey, New York, North South Books, 1994) door Nannie Kuiper.

29 F.H. van Leent, Snaaksche Avonturen van Reintje de Vos, z.pl., z.u., z.j. (ca. 1900). Het 
Engelse origineel heb ik niet kunnen vinden. 

30 Afbeeldingen van een naambordje met ‘Mr. Reynard’ erop, van dieren die bij de rechtbank 
een pruik dragen en van stoelen met op de rug de letters LR (=Leo Rex) zoals VR (=Victoria 
Regina) bij de Engelse koningin Victoria (1819-1901).

31 Benjamin Rabier, Chantecler, le coq hardi. Parijs, Tallander (?), 1909.

32 Marie Hildebrandt, Geschiedenis van den haan Kantekleer. Met platen van Benjamin Rabier, 
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. (1910).

33 In de laatste regel van haar verhaal dwong het rijm Marie Hildebrandt tot een taalfout.

34 M. Geisler-Plat, Het dieren A.B.C. boek, z.pl., z.u., z.j. (ca. 1940). Origineel en vertaler niet 
gevonden.

35 Zoals Robin Hood, Amsterdam, Amsterdam Boek, z.j. (ca. 1975).

36 Sfar & Munuera, Merlijn–Moeder Reynaert, ’s-Hertogenbosch, uitgeverij Silvester, 2004. 
Sfar (tekst) & Munuera (tekeningen); vertaling van Walter Strooper. Het origineel verscheen bij 
uitgeverij Dargaud in Parijs in 2001.

37 Beatrice Braun-Fock, De Trouwe Teddy, Antwerpen, De Wilde Roos, z.j. (ca. 1940). 
Vertaald uit het Duits; vertaler niet gevonden.
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ONGEWENSTE GASTEN
Van Aimé Césaire naar de Reynaert

JORIS NOTE

rien sinon le frai frissonnant des formes qui se libèrent
des liaisons faciles
et hors de combinaisons trop hâtives s’évadent1

 1

 Aimé Césaire (1913-2008), de Martinikaan die tot de pioniers van de ne-
gritude-beweging behoorde en na 1945 een lange carrière had als ‘Frans’ volks-
vertegenwoordiger, was niet alleen een uitzonderlijk dichter maar ook een 
scherpzinnig en bijwijlen briljant toneelschrijver. In de jaren zestig publiceerde 
hij drie stukken die betrekking hadden op de politieke wederwaardigheden 
van de zwarten in de wereld. Het laatste daarvan, Une tempête (1969),2 is een 
bewerking van The Tempest (De storm) van Shakespeare, en verwijst zowel naar 
het kolonialisme in Afrika en de Caraïben als naar de burgerrechtenstrijd in 
de VS. Dit is een bijzonder rijke tekst, die al veel inkt heeft doen vloeien, maar 
hier wil ik slechts één enkele scène bespreken.
 Omdat Césaire het verhaalstramien van The Tempest grosso modo hand-
haaft, breng ik dat eerst kort in herinnering. De magiër Prospero is twaalf jaar 
geleden als hertog van Milaan afgezet en vervangen door zijn broer Antonio, 
met steun van Alonso, de koning van Napels. Samen met zijn toen driejarige 
dochter Miranda kwam Prospero terecht op een onbewoond eiland, waar ze 
gediend worden door de luchtgeest Ariël en door Caliban, zoon van de gestor-
ven heks Sycorax, die als slaaf het grove werk doet. Dankzij een storm (door 
Prospero zelf teweeggebracht) spoelen Antonio en Alonso nu op het eiland 
aan, samen met Alonso’s zoon Ferdinand, enkele aristocraten en hovelingen, 
en de zeelui. Via omwegen en sluipwegen organiseert Prospero een soort ver-
zoening. Hijzelf wordt in zijn waardigheid hersteld, Miranda en Ferdinand 
zijn smoorverliefd en zullen trouwen. De opstandige Caliban, die intussen in 
een gelegenheidsverbond met een nar en een dronken dienaar geprobeerd heeft 
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Prospero te vermoorden, lijkt zich nu deemoedig en definitief te onderwerpen 
aan diens gezag.
 Césaire omschrijft zijn stuk als ‘bewerking voor een negertheater’ (Adapta-
tion pour un théâtre nègre). Zoals in een aantal andere moderne interpretaties 
van The Tempest staat hier het conflict centraal tussen Prospero en Caliban, die 
gezien worden als de blanke kolonisator en de zwarte slaaf. Maar deze nieu-
we Caliban zal de strijd nooit opgeven. (Ariël, een ‘mulat’, is eveneens slaaf en 
eveneens ontevreden, maar hij zweert bij geduld en geweldloosheid.)
 In The Tempest (1.2., r. 372) verwijst Caliban even heel terloops naar ‘Setebos’, 
de god van zijn moeder. Césaire van zijn kant geeft uitgebreider plaats aan twee 
West-Afrikaanse goden, Eshu en Shango, die – door de slavenhandel – met 
aangepaste namen ook ruime aanhang hebben verworven in de Nieuwe Wereld 
(Haïti, Cuba, Brazilië). In wat volgt ga ik alleen in op Eshu.

 2

 Shakespeares Prospero presenteert voor de verloving van Ferdinand en Mi-
randa een door hem uitgedacht toneel- en dansspel (4.1.): een masque, een type 
spektakel dat in de zestiende en zeventiende eeuw bij bepaalde gelegenheden 
werd opgevoerd aan het Engelse hof. Zo’n kunststuk placht een geïdealiseerd, 
harmonieus beeld van de staat te schetsen, en dat is bij Shakespeare niet an-
ders. De masque staat dan ook niet los van het Tempest-verhaal als geheel, dat 
gebouwd is op een beweging van conflict naar verzoening en een tegenstelling 
tussen ondermijning en bevestiging van de vorstelijke macht – de macht van 
Prospero. 
 Het ingebedde spel vindt plaats op een short-grassed green: op een keurig 
gazon, ‘tegengesteld aan de wilde natuur van het eiland’ (Stephen Orgel, 175), 
en de inhoud is daarmee in overeenstemming. De sprekende personages zijn 
Romeinse godinnen: Iris (boodschapster van de goden, de regenboog die he-
mel en aarde verbindt, beeld van verzoening ...), Ceres (godin van de aarde, de 
landbouw, de moederliefde ...) en Juno (godin van de hemel, het huwelijk ...). 
Samen wensen ze het jonge paar vruchtbaarheid toe. Geen wilde maar een 
gecontroleerde vruchtbaarheid: kinderzegen binnen het huwelijk én rijke land-
bouwoogsten – een welgeordend paradijs. 
 De afwezige goden zijn echter even belangrijk als de aanwezige. Slechts 
enkele ogenblikken voordien heeft Prospero zijn dochter aan Ferdinand ge-
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schonken, op voorwaarde dat die uitdrukkelijk beloofde niet met haar te zul-
len slapen voor de huwelijksdag. In de masque, die gestalte geeft aan Prospero’s 
eigen wens-fantasie, vernemen we dat Venus en Cupido tevergeefs geprobeerd 
hebben de brave geliefden tot seks te verleiden en dus de aftocht moesten bla-
zen; even later roept Iris de kuise najaden op om mee feest te komen vieren. 
Het gaat hier om een nette verloving, nog lang niet om een huwelijk.
 Die getemde seks is een wezenlijk element van de masque, en evenzeer van 
The Tempest zelf – waarin de kuisheid van Miranda niet alleen bedreigd wordt 
door de hoofse Ferdinand maar ook door de brute Caliban, die nota bene ooit 
een poging gedaan zou hebben haar te verkrachten (1.2., r. 344 e.v.). De masque, 
schrijft Orgel (49),

zoekt in het behoeden van de maagdelijkheid de belofte van beschaving 
en vruchtbaarheid, en presenteert als patrones van het huwelijk niet 
Hymen maar Juno, de godin die tevens de koninklijke macht symbo-
liseert. 

 Miranda blijft voor Prospero 

alleen waardevol, en een onderdeel van zijn macht, zolang ze maagd 
blijft, een potentiële bruid voor de echtgenoot van zijn keuze. 

 Maagdelijkheid 

was tijdens Elizabeths regering een cruciaal attribuut van de konink-
lijke macht geworden, en was voor [haar opvolger, jn] Jacobus, die zoals 
Prospero en Alonso streefde naar politieke allianties via huwelijken 
van zijn kinderen, een essentiële koninklijke onderhandelingstroef ge-
worden. 

 Maar Shakespeare was geen naïeve hofschrijver. De masque van The Tem-
pest wordt ruw afgebroken wanneer Prospero zich plotseling herinnert dat hij 
nog strijd moet leveren tegen de rebellie van Caliban en diens kompanen; hij 
herinnert zich dus het negatieve en weerbarstige, dat uit de masque was ver-
drongen: misschien heeft hij nog niet alles onder controle! 
 Kunst in dienst van de macht, botsing tussen macht en vrije seks, bezorgd-
heid om de stabiliteit van de macht: die elementen uit Shakespeares masque-
opvoering vinden we terug bij Césaire. 
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 3

 In de overeenkomstige scène (3.3.) van Une tempête spreekt Prospero van 
een ‘divertissement que j’ai imaginé’, maar corrigeert zich meteen – het is meer 
dan entertainment, het heeft een diepere betekenis:

Ik wil [Ferdinand en Miranda] vandaag al het spektakel geven en in-
prenten van de wereld van morgen, een wereld van rede, schoonheid en 
harmonie, waarvoor ik met mijn wilskracht de grondslag gelegd heb. 
Op mijn leeftijd moet je helaas niet meer denken aan doen maar aan 
doorgeven.

 Net als bij de Engelse hof-masque: bewust ideologische kunst, die de geves-
tigde orde moet opsmukken en geheel onder de macht van die orde valt. Art 
pompier. Politieke kitsch.
 Maar meer dan een begin komt er niet, het loopt compleet in het honderd, 
want naast Juno en haar gezellinnen verschijnt op het toneel een rare gast, on-
verwacht en onbekend, ongecontroleerd en misplaatst: Eshu. Hij identificeert 
zich als ‘God voor de vrienden, duivel voor de vijanden! En lol voor iedereen!’, 
klaagt omdat hij niet uitgenodigd is, drinkt een glas, geeft te kennen dat hij lie-
ver honden dan kippen krijgt. Hij laat zich zonder veel moeite verjagen, maar 
niet voordat hij, ‘ter ere van de bruid en het nobele gezelschap’, zichzelf bezon-
gen heeft:

Eshu est un joueur de tours, 
sacrifiez à Eshu vingt chiens
afin qu’il ne vous joue des tours de cochon.

Eshu joue un tour à la Reine,
Sa Majesté perd la tête, la voilà qui se lève
et dans la rue sort nue

Eshu joue un tour à la jeune mariée,
et la voilà qui le jour du mariage
se trompe de lit et se retrouve
dans le lit d’un homme qui n’est pas le marié!

Eshu! La pierre qu’il a lancée hier
c’est aujourd’hui qu’elle tue l’oiseau.
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Du désordre il fait l’ordre, de l’ordre le désordre!
Ah! Eshu est un mauvais plaisant.

Eshu n’est pas une tête à porter des fardeaux,
c’est un gaillard à la tête pointue. Quand il danse
il danse sans remuer les épaules.
Ah! Eshu est un luron joyeux!

Eshu est un joyeux luron,
De son pénis il frappe,
Il frappe
Il frappe ...3

 
 Het optreden van Eshu vormt een mooie schildering van deze eeuwige on-
voorspelbare rustverstoorder, een god van de Yoruba (Nigeria), die door de Fon 
(Dahomey) werd overgenomen onder de naam Legba. Enkele aantekeningen:

- De woorden van de indringer zijn grotendeels ontleend aan Afrikaanse oriki’s 
(lofdichten) voor Eshu. Césaire putte vooral uit de verzameling die de Franse 
fotograaf en etnoloog Pierre Verger in 1957 publiceerde. Daar vinden we (126-
140):
 

- [Il] fait que la femme du roi ne couvre pas la nudité de son corps
- Ayant lancé une pierre hier, il a tué l’oiseau aujourd’hui
- Il fait le tort devenir le droit / Il fait le droit devenir le tort
- Esu n’a pas une tête à porter des fardeaux / Sa tête est pointue, Esu n’a 
pas une tête à porter des fardeaux
- Il danse sans remuer les épaules
- Il frappe le mur de son pénis maintes fois.4

 Maar er moet een tweede bron geweest zijn, vermoedelijk Yoruba Poetry 
(1959) van Ulli Beier en Bakare Gbadamosi,5 dat ons in elk geval deze aanvul-
ling oplevert:

[...] The owner of twenty slaves is sacrificing,
So that Eshu may not confuse him.
Eshu confused the newly married wife.
[...] Eshu, lover of dogs.
[...] If any fowl get lost in Ogbe – don’t ask me.
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Do you think I am a thief of birds?
But if a black dog is missing from Ogbe – ask me!

 Bij Césaire is ‘twintig’ van de slaven naar de honden verhuisd en wordt de 
verwarring van de bruid aanschouwelijk gemaakt.

- God en/of duivel: reeds in de lijst van personages wordt Eshu omschreven 
als dieu-diable nègre, wat strookt met het feit dat christelijke missionarissen 
Eshu/Legba vaak met Satan vereenzelvigden, ‘wegens zijn schijnbare wet-
teloosheid en ongebreidelde seksualiteit’ (Pelton, 88). Eigenlijk is hij veeleer 
een god met demonische trekken, de dubbelheid is van belang. Ook een 
andere ambivalentie komt hier goed tot uiting: Eshu is zowel kluchtig als 
unheimlich en intimiderend.

- Iris meent in Eshu ‘Liber of Priapus’ te herkennen.6 Hij is in elk geval een 
onmogelijk geile god. Op beelden zien we hem vaak met een langwerpig 
piekend of hangend kapsel, en dat wordt doorgaans als fallisch geïnterpre-
teerd. Het gepunte hoofd, ongeschikt om lasten te dragen, duidt op een 
gebrek aan onderdanigheid; seksuele vitaliteit en onzedelijkheid lijken dus 
verband te houden met rebellie en subversie. Maar we moeten hier zeker 
ook denken aan oude westerse clichés over superpotente zwarte mannen 
– en aan de boze neger-spreker in Césaires beroemde Cahier d’un retour au 
pays natal, die bekende: ‘Ik heb God vermoord met mijn luiheid mijn woor-
den mijn gebaren mijn schunnige liedjes.’

- De hond wordt in de traditie vaak met Eshu geassocieerd, maar er werd hem 
zeker ook pluimvee geofferd. De afwijzing van kippen in Césaires tekst (terug-
gaand op ‘If any fowl get lost in Ogbe ...’) herinnert me aan een andere passage 
uit Cahier: 

[...] mijn land is de ‘nachtlans’ van mijn Bambara-voorvaderen. Ze 
krimpt ineen en haar punt trekt wanhopig terug in de schacht wan-
neer ze met kippenbloed wordt begoten, want haar vurige aard, zegt 
ze, heeft mensenbloed nodig, vet, lever en hart van een mens, geen kip-
penbloed.

 De beeldspraak liegt er niet om: krijgshaftig, manhaftig – en macho-man-
nelijk. Fallisch.7
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- Waarom verschijnt Eshu op dit punt in het toneelstuk? Hij is de opener van 
wegen, de god van kruispunten en deuren, van de aanvang en de keuze, en hij 
heeft zijn plaats (om het ouderwets katholiek te formuleren) ‘bij het begin van 
een belangrijk werk’ – dus zeker bij de stichting van een gezin. Andere go-
den (uit een ander en deftiger pantheon!) komen op Prospero’s vraag het jonge 
paar groeten en zegenen, maar eigenlijk moet de grillige Eshu altijd voorrang 
krijgen. Als je hem niet erkent en betrekt bij de zaken, wordt hij nijdig, komt 
onuitgenodigd, stuurt de boel in de war; er moet letterlijk en figuurlijk aan 
hem geofferd worden. Volgens de godsdiensthistoricus Robert Pelton (130) zit 
hier een verschil tussen Legba en Eshu: terwijl de eerste vergevingsgezind is, is 
de tweede wraakzuchtig, hij heet soms ‘de woede van de goden’. Maar tegelijk 
blijft hij een virtuoze en hevige danser.

- De god van de deuren is een communicator. Eshu/Legba verstaat en spreekt 
ieders taal, en fungeert daarom als boodschapper tussen goden en mensen. Zo 
is hij, ironisch genoeg, vergelijkbaar met Iris. In Une tempête komt hij Prospero 
wijzen op de eindigheid, vluchtigheid van diens macht. Alleen al door het on-
verwachte van zijn optreden maakt hij de blanke tovenaar ongerust: ‘Zou er 
iets knarsen in mijn magie?’; en wanneer Eshu weer vertrekt: ‘hélas! Le mal 
est fait!’. Tegen de vreemde god valt overigens niets te ondernemen, maar aan-
gespoord door het incident bindt Prospero de strijd aan tegen de revolteren-
de slaaf Caliban, de echte vijand. Dat correspondeert met het moment in de 
Tempest-masque waarop Prospero zich Caliban herinnert.8 Telkens ontwaakt 
hij uit een illusie om de realiteit onder ogen te zien en beseft zijn kwetsbaar-
heid. De opstandige Caliban heeft Eshu niet aangeroepen, maar er bestaat tus-
sen hen een objectieve solidariteit; Césaire noemde in een interview van 1970 
Eshu ‘de mythische tegenhanger van Caliban’ (Attoun, 115). Aan het slot zegt 
Prospero tegen Caliban precies wat hij tegen Eshu had kunnen zeggen: ‘ jij bent 
degene door wie ik voor / de eerste keer ging twijfelen aan / mezelf ’.
 Hoewel Eshu’s optreden qua omvang heel beperkt blijft, hechtte Césaire 
blijkens dat interview groot belang aan hem. Eshu symboliseert niets minder 
dan de hoop, omdat hij aangeeft ‘dat de wereld nooit af is’. Hij is

degene die belet om in een kringetje te blijven ronddraaien, en tegelijk 
verhindert hij de wereld om gevangene van zichzelf te zijn, om te stol-
len, zo u wilt.
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 De god blijkt dus heel wat meer dan een geile speler en spelbederver, heeft 
een constructieve kant. Reden om nog wat langer bij hem stil te staan. 

 4

 Eshu behoort tot de tricksters, de moeilijk vatbare soort goddelijke of half-
goddelijke ‘bedriegers’ die door antropologen en volkskundigen in de verhalen 
en riten van vele traditionele volkeren wordt aangetroffen.9 Tricksters halen 
streken en foefjes en slinksheden uit, maar helpen vaak ook bij de schepping 
en vorming van de wereld, bij de inrichting en aanpassing van die wereld ten 
behoeve van de mensen. Elk van hen hoort thuis in een specifieke maatschap-
pelijke context, maar vanzelfsprekend geldt dat niet bij Césaire: daar vindt hij 
zijn context in de toneeltekst zelf, die op zijn beurt functioneert in bepaalde 
politieke en culturele contexten.
 Tricksters kunnen een rol spelen in initiaties en initiatierituelen, overgan-
gen van een toestand of orde naar een andere – en dan hebben ze hun plaats 
in het overgangsstadium zelf, het liminale: tussen twee ordes, daar waar inwij-
ding en vernieuwing en herbronning plaatsvindt. Doordat de liminale situatie 
iemands sociale status ontmantelt, kan ze tijdelijk teruggrijpen naar de ‘na-
tuur’, naar wat buiten de ‘cultuur’ ligt. Vandaar aandacht voor biologische pro-
cessen en harmonie met dieren en planten. Victor W. Turner (geciteerd door 
Pelton, 34) merkt op: ‘wanneer een mens ophoudt meester te zijn over andere 
mensen en hun gelijke of vriend wordt, houdt hij in zekere zin ook op meester 
te zijn over niet-menselijke wezens en wordt hij hun gelijke of vriend.’ 
 Ongeremde seks lijkt met dat natuurlijke wel te rijmen, maar we mogen 
niet simplificeren. Met zijn lascieve fratsen eist de trickster Eshu seks ook op 
voor de menselijke gemeenschap; en de lach zelf werkt daarbij domesticerend, 
verdrijft het vreeswekkende van louter dierlijke of transgressieve seks. Eshu 
heeft met verbinding en verbreking te maken – zoals in dit Yorubaliedje: ‘Hij 
gebruikte zijn penis om een brug te maken / De penis brak in tweeën! / Reizi-
gers vielen in de rivier.’ Yorubakenner John Pemberton (1977, 25): 

Hoewel seksuele vitaliteit man en vrouw bewust maakt van hun radi-
cale verschil, is het tevens de bemiddelende macht die de tegenstelling 
overwint. [...] Wie zulke macht niet eert zal haar kwalijke libidinale 
energie leren kennen. Verlangens worden gefrustreerd en voorspoed 
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onderuitgehaald. Maar degenen die haar aangrijpende aanwezigheid 
erkennen zullen de gaven van het leven ontvangen.

 Césaires Prospero is minstens even natuur- en seksvijandig als zijn model 
in The Tempest; hij waarschuwt (3.1.) zijn aanstaande schoonzoon: ‘drie dingen 
in het leven: Arbeid, Geduld, Onthouding, en de wereld is aan u’, en aan het 
eind (3.5.) foetert hij als oude man tegen ‘toute cette sale nature’ die het eiland 
overwoekert. Anders dan zijn voorganger wordt hij via Eshu ook direct met 
seks geconfronteerd. Die seks is subversief, maar wijst tevens vooruit naar een 
evenwichtiger soort orde, waarin meer ‘natuur’ inbegrepen zal zijn.
 Steeds weer vinden we bij de trickster de dubbelheid van breuk en nieuw 
verband, conflict en verzoening, ontwrichting en revitalisering ... En dat geldt 
zeker voor Eshu, die nog meer dan andere tricksters een provocateur is. In 
een formule van Marx: hij dwingt versteende verhoudingen om te gaan dan-
sen. Inderdaad, er waren goede redenen voor de verstoring: de oude orde was 
vals, een soort gezichtsbedrog. De trickster, aldus Pelton (4), symboliseert ‘de 
transformerende macht van de verbeelding’ die ‘dat wat schijnt te zijn’ bespeelt 
en te lijf gaat ‘tot het wordt wat is’. Eshu is minder degene die het conflict ver-
oorzaakt dan degene die het openbaart, uit zijn tent lokt, naar de oppervlakte 
voert; de orde bestond maar als gewoonte, sleur – en de breuklijnen moeten 
getoond worden om een nieuwe, échte orde te kunnen stichten. Er zijn ma-
laises gegroeid, relaties en overgangen raakten verstopt en verstard en gestag-
neerd, en ze moeten weer tot echte drempels worden. Eshu staat voor nieuwe 
wegen, nieuwe vrijheid. Hij speelt dan ook een grote rol in de Ifa-divinatie van 
de Yoruba, die onder meer inhoudt dat mensen die vastzitten in problemen 
gewezen worden op nog ongebruikte mogelijkheden binnen hun algemene 
lotsbestemming. Eshu’s talenkennis is hier ook relevant; hij maakt mistige, on-
grijpbare dingen verwoordbaar, en:

Hij vernietigt de normale communicatie om mensen buiten de gewone 
manier van spreken te leiden, om voor hen een nieuw woord te spre-
ken en een diepere grammatica te onthullen, en om hen dan terug te 
brengen in een dialoog die nauwkeuriger spreekt over het leven van de 
Yoruba. (163) 

Ter afronding van dit al te onvolledige portret van Eshu/Legba citeer ik nog 
enkele algemene typeringen. Andermaal Robert Pelton (119):
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[Legba] vindt in alle biologische, sociale en metafysische muren deuren 
naar een ruimer universum. Hij vernietigt de structuren van het leven 
evenmin als hij ze stoïsch accepteert, maar hij maakt ze inwendig rui-
mer door de montere onthulling van hun verdere mogelijkheden. 

Lilian Pestre de Almeida (Une saison, 184): 

Eshu (Yoruba) en zijn equivalent Legba (Fon) ‘openen wegen’ tussen 
klassen, verhinderen concepten om onbeweeglijk te blijven binnen ge-
sloten systemen, slaan 'bruggen' tussen verschillende concepten, bren-
gen dialectiek in de werkelijkheid. 

Erwan Dianteill en Michèle Chouchan (99-100): 

Eshu is degene die de krachten doet groeien, degene die de wil aan-
wakkert om van richting te veranderen. [...] De mensen hebben Legba 
nodig, die hun een uitzicht op vrijheid biedt als ze zich niet onderwer-
pen aan een opgelegd lot maar trachten hun eigen leven in handen te 
nemen. 

 Dat zijn allemaal mooie, enthousiaste woorden, je zou er zelf monter van 
worden. Maar je mag niet vergeten dat elke ingrijpende verandering in indivi-
duele en collectieve levens risico’s impliceert. Het gaat hier immers niet om een 
mode of hype, niet om de eindeloze repetitieve dreun van ‘change’, ‘innovatie’ 
en ‘nieuwe uitdaging’. Het gaat om revoluties op persoonlijk of maatschappelijk 
vlak. Er is geen garantie dat de overgang goed verloopt, chaos ligt op de loer.
 Kan de korte, drollige Eshu-scène van Une tempête het gewicht van zoveel 
‘uitleg’ dragen? Ik denk het wel. Ook hier is Eshu minder iemand die wanorde 
sticht dan iemand die wanorde aan het licht helpt brengen, ofwel: hij sticht 
een onschuldige wanorde om een criminele te signaleren. Op zijn eigen grofge-
bekte manier roept hij op tot bezinning en wijst naar een juistere samenleving 
– die Prospero en Caliban (en Ariël) zelf zullen moeten bewerkstelligen. Of 
het lukt, of het goed afloopt? We weten het niet, het loopt niet af in het stuk, 
het is nog niet afgelopen in de geschiedenis.10
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 5

 Eshu en Legba kun je zien als specimens van de divine trickster, de goddelijke 
‘bedrieger’, die eind jaren twintig in het Nederlandse taalgebied werd geïntro-
duceerd door W.B. Kristensen – hoewel ze toch sterk verschillen van Kristen-
sens antieke voorbeelden. Ik zet ‘bedrieger’ hier tussen aanhalingstekens, om-
dat het woord in vele gevallen erg inadequaat is; deze kleurrijke figuren doen 
zoveel meer dan bedriegen, en de Eshu in Une tempête doet het helemaal niet. 
Afgezien daarvan: is goddelijkheid of halfgoddelijkheid een noodzakelijk attri-
buut van de trickster? Dat zal uiteindelijk een kwestie van definitie zijn, want 
‘de trickster’ bestaat niet als zodanig binnen traditionele culturen, het is een 
etiket dat opgeplakt wordt door onderzoekers van buiten de gemeenschap. De 
echte vraag luidt dus of het zin heeft datzelfde label voor hoge en lage ‘trick-
sterachtigen’ te gebruiken.
 Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Martinikaanse of Antilliaanse volks-
sprookjes, waarvan elders blijkt dat Aimé Césaire ze goed kende. Daarin vin-
den we hoofdpersonen als Compère Lapin, het zwakke maar slimme konijn dat 
de sterke maar domme tijger of olifant lelijke poetsen bakt, en de arrivistische 
jongen Ti-Jean (kleine Jan!), die het ver schopt door sluw en nietsontziend over 
rivalen en vijanden heen te lopen. Horen zij thuis in dezelfde groep als Eshu? 
En we kunnen die vraag ook stellen over de protagonist van Van den vos Rey-
naerde – die door Pancer de bever (r. 128-129) bestempeld wordt als ‘een recht 
mordeneere / Ende een trekere ende een dief ’. 
 De volksliteratuur van de Yoruba bevat zelf materiaal om het probleem 
te concretiseren. Want naast verhalen waarin Eshu optreedt als hoofd- of 
bijfiguur, zijn er verhalen over de schildpad Ijapa. Volgens een voetnoot van 
Pemberton (1975) duidt de Yorubaspecialist William Bascom de schildpad 
aan als ‘de trickster’ en Eshu als diens ‘goddelijke tegenhanger’, maar ziet 
cultureel antropologe Deirdre LaPin een groot onderscheid:

Volgens haar is Eshu een vertegenwoordiger van de ambiguïteit, het 
allerbelangrijkste basisconcept uit de Yorubafilosofie. Eshu belichaamt 
het feit dat niemand iets met zekerheid weet. [...] De schildpad daaren-
tegen leert je om te overleven in een maatschappij waar iedereen pro-
beert je te slim af te zijn. 
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 Wanneer ik zonder theoretische bekommernissen na elkaar een aantal ver-
halen over Eshu en Ijapa lees, lijkt er me amper een vergelijking mogelijk.11 De 
schildpad is listig maar soms ook ronduit dom, overspeelt in slimmigheden 
soms zijn hand, is pocherig, lui, hongerig en gulzig. Hij heeft iets knoeierigs 
en defensiefs, moet inderdaad moeite doen om zich te redden in of uit barre 
omstandigheden. Hij kan wijsheden meegeven, en morele lessen in de trant van 
‘wie niet sterk is, moet slim zijn’, maar zal toch ook vooral amusement bieden. 
Terwijl Eshu evengoed doet lachen, komt hij vaak duister, mysterieus en ver-
warrend over, net als de Legba van de Fon; hij is een god die zich tussen goden 
en mensen begeeft, en zijn verhalen mogen vaak mythen heten – toch wel een 
ander soort tekst dan de volksverhalen over Ijapa. 
 Het onderscheid tussen dier en niet-dier is hier niet doorslaggevend. In de 
Antilliaanse vertelsels zijn Compère Lapin én Ti-Jean allebei volstrekt aardse, 
egocentrische slimmeriken en plantrekkers – débrouillards, zoals de etnologe 
Ina Césaire (dochter van Aimé) ze noemt. De spin Anansi daarentegen, die 
andere befaamde West-Afrikaanse trickster, lijkt tussen de twee types in te zit-
ten: vaak lijkt hij op Ijapa, maar soms verkeert hij vertrouwelijk met hemelgod 
Nyama en doet dingen die de wijde wereld aangaan. Misschien is dat laatste op 
zich ook een bruikbaar onderscheidingscriterium? De figuren kunnen al dan 
niet iets (blijvends) teweegbrengen in of betekenen voor de hele schepping of 
maatschappij: naast een contrast tussen profaan en sacraal krijgen we er dan 
een tussen anekdotisch en symbolisch, particulier en algemeengeldig, indivi-
dueel en collectief.
 Het blijft een lastige en ingewikkelde kwestie, die veel meer uitwerking ver-
dient, maar voorlopig houd ik het bij de indruk dat het de moeite loont te letten 
op verschillen tussen ‘grote’ en ‘kleine’ tricksters. Eshu is meer dan een handige 
jongen of een schelm, meer dan een sluw mens of dier. 

 6

 En Reynaert? Hoe kan een ‘gewone’ (niet van filologie doordesemde) lezer 
hem categoriseren? Natuurlijk is het dertiende-eeuwse gedicht een doordacht 
literair kunstwerk en geen volksverhaal, maar op het eerste gezicht hoort de 
vos minder bij Eshu dan bij de Afrikaanse schildpad en het Antilliaanse ko-
nijn, al is hij kwaadaardiger en plant hij op langere termijn. Ook hij wordt bij 
zijn streken geleid door eigenbelang. Van den vos Reynaerde zit vol met kerke-
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lijke elementen (biecht, bedevaart, excommunicatie ...), maar die horen bij pa-
rodie en satire, geven helemaal geen sacrale dimensie. En de vos is, anders dan 
de schildpad, wel verontrustend voor de lezer, maar in tegenstelling tot Eshu 
zou ik hem toch niet verwarrend noemen.
 Er zijn wel een paar merkwaardige overeenkomsten met de god van Yoruba 
en Fon. Reynaert is seksueel erg actief en agressief: de eerste aanklacht tegen 
hem is de verkrachting van de wolvin, en hij gaat zich schaterend en scheten la-
tend te buiten aan vuile spot met vrouw Julocke wanneer haar man een testikel 
is kwijtgeraakt (r. 1284 e.v.). En ook hij is een great communicator, iemand die 
‘ieders taal spreekt’, zij het op een perverse manier: hij praat iedereen naar de 
mond, verleidt zijn slachtoffers door ze te vertellen wat ze graag horen of wat 
hun begeerte opwekt, en bereikt zo zijn doel. Maar hij blijft bij dat alles een 
aardse rekel, wordt geen halfgod of duivel, geen metafysische schelm. 
 Of toch? Laat ik te rade gaan bij André Bouwman en Bart Besamusca, de 
editeurs van de jongste Reynaerteditie. Zij leggen, niet als eersten of enigen, de 
nadruk op ‘twee onderscheiden landschappen’: ‘de geordende hofwereld versus 
de ongebaande wildernis’12 (183-184). De wildernis is letterlijk én figuurlijk het 
domein van Reynaert, maar aan het einde van het verhaal wordt ze het domein 
van álle dieren; immers, nadat Reynaerts ultieme bedrog en moorddadigheid 
uitgekomen zijn, wordt op voorstel van de luipaard en met goedkeuring van de 
leeuw beslist dat wolven en beren voortaan vrijelijk mogen jagen op schapen en 
vossen (de families van Belijn de ram en van Reynaert). Dat verwijst naar het 
visioen van Jesaja (11:6-7), waarin zowel wolf en luipaard als leeuw en berin het 
goed kunnen vinden met lammeren, geiten enzovoort:

de vier roofdieren die in Jesaja vredelievend zijn, spreken in Willems 
roman juist af dat zij de ram en de zijnen tot de jongste dag mogen ver-
scheuren. Dat is een cynische omkering, die erop wijst dat in Nobels 
wereld voor altijd het kwaad zal regeren. (234)

In andere termen:

De feodale orde [...] is hiermee opgeheven. Eigenlijk houdt het hof op 
te bestaan, dat wil zeggen: als geordende samenleving, als een gemeen-
schap waarin roofdieren en prooidieren vredig samenleefden. 
Niet toevallig wordt hier een heilshistorische dimensie zichtbaar. In de 
ontmoeting met Reynaert, de duivelse verleider, maakt elke opponent 
afzonderlijk een zondeval door en vervalt uiteindelijk de hofgemeen-
schap in haar geheel van paradijs tot wildernis. (186)
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 Zo krijgen we alsnog metafysica – en maatschappelijke impact.
 Er kan nog wat bij. In zijn roemruchte en fantasierijke essay van 1958 pro-
beerde W. Hellinga te verklaren waarom juist de luipaard Firapeel, die niet 
eerder in de tekst voorkomt, in de slotbladzijden van de Reynaert de verschrik-
kelijke nieuwe wanorde mag verkondigen (49-50). De totaal ontredderde leeuw 
Nobel, ‘de koning van het woud en de drager van het hoogste gezag’, laat het 
initiatief aan de luipaard, die naar voren springt

vanuit het niets, maar lenig en zelfbewust alsof hij steeds aanwezig was 
geweest. Want inderdaad, van Firapeel kon men zeggen: Hi was een 
deel des coninx maech [een beetje verwant met de koning, jn]. De lui-
paard is namelijk koning van het nachtelijk woud, de Boze, de heer van 
allen die de mens in het duister bedreigen, weerwolf, man-beer, hek-
senkater ... Het laatste woord in de Reynaert is aan Firapeel. 

 Een cynische gewiekste hoveling die normaal in de coulissen blijft en zich 
slechts toont in crisissituaties ... maar ook: de Boze! Frank Lulofs wees erop 
(290) dat deze karakterisering van de luipaard te ondersteunen valt met Open-
baring 13:1-2, waar het beest dat uit de zee komt ‘een pardel [luipaard, jn] gelijk’ 
is (‘en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws’ 
– Statenvertaling).13 Maar, vond Lulofs: Firapeel als duivelsgestalte, dat kan 
toch moeilijk, want juist zijn ‘tegenspeler’ Reynaert is voor de religieuze moraal 
‘een vertegenwoordiger van de duivel’; Firapeel doet volgens Lulofs zijn ‘im-
moreel voorstel’ als ‘bastaard’: ‘De bastaard vertegenwoordigt het onedele en 
boosaardige, en daardoor ook het kwaad.’14 Oké dan, een ándere figuur van het 
kwaad – maar wezenlijk anders? 
 Op een bepaald betekenisniveau zijn Firapeel en Reynaert hoegenaamd 
geen ‘tegenspelers’ meer: ze vinden elkaar in de boosheid. Als de hofgemeen-
schap inderdaad helemaal tot warboel en woestenij geworden is, vervalt het 
verschil; Reynaerts boosheid heeft geleid tot een totale boosheid, waaraan ie-
dereen deel heeft, en zeker de zelfbenoemde regisseur van de nieuwe wanorde. 
De vos heeft alle dieren aangestoken.
 Lulofs stipt ook het ‘etiologische’ aspect van Firapeels voorstel aan: er wordt 
ons verklaard ‘hoe het komt dat de schapen door de beren en wolven worden 
vervolgd’ (291). Welja, maar eigenlijk was dat altijd al zo, het roofdierachtige 
van de roofdieren is voor niemand nieuws. We zien hier een ander belang-
rijk punt waarop Reynaert aan Eshu doet denken: ook hij brengt conflicten 
en obsceniteiten aan het licht die er al waren, min of meer verborgen breuk-
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lijnen. Het ideologische beeld van een harmonieuze dierenmaatschappij valt 
aan stukken, de dieren hebben karaktertrekken en belangen die vloeken met 
een leefbare algemene organisatie, en ze staan elkaar naar het leven. De vos 
hoefde ze niet aan te steken, ze droegen de kwaal al in zich!15 Bijvoorbeeld, in 
de episode van de eerste indaging (r. 497 e.v.) zorgt Reynaert ervoor dat we 
Bruun leren kennen als ziekelijk vraatzuchtig én corrupt, omkoopbaar; en wat 
de mensen betreft (een parallelle maatschappij), we vernemen dat ze laf zijn, 
dat de pastoor vrouw en kinderen heeft en dat hij een volle aflaat belooft aan 
wie zijn voordeel dient – om nog te zwijgen over wat namen als Abelquac, Ju-
locke en Ogerne te verstaan geven.
 In het kort: Reynaert, hoe ‘individualistisch’ ook, heeft invloed op de maat-
schappij- en wereldorde en geeft er inzicht in. Hij is vergelijkbaar met Eshu in 
die zin dat hij de orde ontluistert en verstoort, en dat hij de toehoorder of lezer 
daarom doet lachen. Maar hij heeft zo te zien niets van Eshu’s positieve wer-
king, de tekst toont diep pessimisme en ongeloof. De orde wordt niet hersteld 
maar steeds verder verwoest.

 7
 
 De beste vertaling voor Adaptation pour un théâtre nègre is allicht: ‘Bewerking 
voor een zwarte toneelgroep’. De acteurs van Une tempête zijn in principe dus 
zwart, maar in de proloog voorziet een spelleider ze allemaal van maskers – die 
uiteraard ten dele blank zullen zijn. De rollen blijken bovendien niet vast te lig-
gen, ieder mag vrij kiezen, en de schrijver duidt aan dat er een Atmosphère de psy-
chodrame heerst. Die suggestie van therapie kunnen we ironisch opvatten, maar 
toch ook ernstig: iedereen heeft behoefte aan heling. Cruciaal is dat de rollen, 
zwarte en blanke, een kwestie van maskers en afspraak of zelfs toeval zijn. Anders 
gezegd, de typering en stereotypering van de personages, inclusief de verschil-
len in huidskleur en status, worden onderuitgehaald nog voordat het stuk begint. 
Aimé Césaire had geen starre, essentialistische opvatting van de negritude.
 Één rol laat de spelleider niet over aan de vrije keuze van de acteurs, name-
lijk ‘de Storm’ zelf, want dat moet een forse vent zijn: ‘Ik heb een buitengewoon 
hevige storm [une tempête à tout casser] nodig ... Dus een potige kerel om Wind 
te maken.’ Omdat er nergens een Storm-personage ten tonele verschijnt, den-
ken sommige critici dat dit op Shango slaat, de god van de donder, die verderop 
bezongen wordt zonder zelf mee te spelen; maar waarom heeft Césaire dat 
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dan niet duidelijker aangegeven? Hoe dan ook: dit is een storm die niet door 
Prospero ontketend en beheerst wordt, integendeel. In zekere zin moet het stuk 
zelf alles door elkaar schudden in een tempeest dat niets overeind laat – een 
transformatie van de werkelijkheid. 
 Het stuk, de tekst, de schrijver zelf. Er is meer dan eens opgemerkt dat Eshu 
binnen het stuk iets soortgelijks uitricht als wat de zwarte Antilliaan Césaire 
met zijn vaak burleske en toch serieuze adaptatie doet tegenover Shakespeare, 
of juister, tegenover een bewusteloze consumptie van The Tempest en soortge-
lijke westerse verhalen, en tegenover de (neo)koloniale en racistische schijnorde: 
hij laat zien dat de dingen anders in elkaar zitten dan we plegen te denken, en 
stimuleert zo hun omvorming. 
 Zeer vergelijkbaar met Eshu, hoewel een pak hooggestemder, is de figuur 
Lumumba in Césaires stuk Une saison au Congo (1966/1973), die onder an-
dere, tegen de programmatie in, op het onafhankelijkheidsfeest in een onge-
vraagde toespraak (tekst!) uitbazuint wat iedereen stil wou houden; en juist dat 
deed ook de historische Lumumba. Nog een voorbeeld, in een andere en min-
der gevaarlijke sfeer: Louis Paul Boon deed met de schriftuur en de visie van 
zijn vroege werk (waartoe ook Wapenbroeders behoort, zijn boek over Reynaert 
en Isengrimus) niet slechts de Vlaamse roman maar een heel literair systeem 
kraken in zijn voegen; en door zijn ‘beperkte’ scholing was hij in de toenmalige 
letterenwereld ook een ongewone en ongewenste gast.
 Ik denk aan nog een andere auteur, verder van huis. De Amerikaanse dich-
ter Louis Zukofsky (1904-1978), zoon van Russische joodse immigranten, zet 
zich in zijn ‘Poem beginning “The”’ (1926) zowel af tegen een bepaald gebruik 
van de westerse culturele traditie als tegen een formalistisch jodendom. En hij 
verkondigt bijtend dat hij de anderen (de Amerikaans-Engelse academische en 
literaire wereld) de loef zal afsteken op hun eigen terrein; daarbij gebruikt hij, 
naast andere allusies, bijna letterlijke citaten van de verguisde jood Shylock uit 
Shakespeares The Merchant of Venice:

Assimilation is not hard,
And once the Faith’s askew
I might as well look Shagetz just as much as Jew.
I’ll read their Donne as mine [...] 
The villainy they teach me I will execute
And it shall go hard with them,
For I’ll better the instruction,
Having learned, so to speak, in their colleges.16
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 De dichter hield woord en werd een extraordinaire meester van de Engelse 
taal. Anders dan de 22-jarige Zukofsky had de 56-jarige Césaire van Une tem-
pête niets meer te bewijzen op literair gebied, maar bij alle twee herken je het 
gebaar van een culturele outsider die de gevestigde machten de wacht aanzegt. 
Niet toevallig komt beide keren Shakespeare erbij te pas, dat algemeen aan-
vaarde en vereerde summum van de westerse beschaving. 
 Telkens weer komt iemand, iemand die eigenlijk geen recht van spreken 
heeft, zeggen dat er iets niet klopt, dat de realiteit minder of slechter geordend 
is dan ze lijkt; dat ze racisme, antisemitisme, koloniale uitbuiting en sociale 
misstanden inhoudt, dat haar contradicties niet te vatten vallen met gladde cli-
chés en schone taal. ‘Eshu’ symboliseert dat gemeenschappelijke element. We 
kunnen hem opvatten als een beeld voor de ondergraving van de maatschap-
pelijke en culturele consensus – van onze dubieuze diepe eensgezindheid over 
het feit dat de realiteit nu eenmaal is zoals ze is, wel degelijk een affe wereld, 
gesloten zonder verdere mogelijkheden. Zoals onze overheden en hun jour-
nalistieke bedienden het uitdrukken, sinds Margaret Thatcher: There Is No 
Alternative. Door dat tegen te spreken biedt ‘Eshu’ ook een model voor een 
maatschappelijk relevante literatuur.
 En de vos? Hij heeft geen positieve werking, schreef ik. Niet expliciet, nee, niet 
als we ons houden aan de letter van de tekst en het verhaaltje. Maar zoals gezegd 
doet ook Reynaert anomalieën en duisternissen uitkomen, ontmaskert hij een 
hachelijke orde. Ook hij hertekent dus de realiteit, haalt haar overhoop, en doet 
daardoor alleen al perspectieven ontstaan. Over de properheid van zijn ziel hoeven 
we ons niet te bekommeren. De oude twistvraag of Reynaert al dan niet ‘slecht’ is, 
heeft in de grond weinig gewicht voor de niet-specialistische lezer van nu: morele 
criteria zijn niet van toepassing als het erop aankomt de werkelijkheid te tonen. 
 Eshu en Reynaert, allebei oeroud en bloedjong, blijven prikkelen tot wan-
trouwen en waarschuwen tegen kortzichtigheid. Kijk uit voor de stenen die 
gisteren werden gegooid.
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 Noten

1 Aimé Césaire, ‘Wifredo Lam ...’ (in: A.C., moi laminaire ..., 1982): ‘niets dan de rillende 
kikkerdril van vormen die zich bevrijden / uit gemakzuchtige bindingen / en ontsnappen aan 
overhaaste combinaties’.

2 Een eerste versie verscheen in het tijdschrift Présence Africaine, nr. 68, derde trimester 
1968.

3 ‘Eshu houdt van streken, / offer Eshu twintig honden / zodat hij u geen zwijnenstreken 
levert. // Eshu levert de koningin een streek, / Hare Majesteit ziet ze vliegen, kijk ze staat op 
en loopt naakt over straat // Eshu levert de bruid een streek, / en kijk op de huwelijksdag /
vergist ze zich en belandt / in bed bij een andere man dan de bruidegom! // Eshu! Door de 
steen die hij gisteren gooide / wordt vandaag de vogel gedood. // Van wanorde maakt hij 
orde, van orde wanorde! / Ha! Eshu is een kwalijke grappenmaker. // Eshu heeft geen hoofd 
om lasten te dragen, / die kerel z’n hoofd heeft een punt. Als hij danst / danst hij zonder zijn 
schouders te bewegen. / Ha! Eshu is een vrolijke kwant! // Eshu is een vrolijke kwant, / met 
zijn penis slaat hij, / Slaat hij / Slaat hij ...’

4 Césaire liet zich hier inspireren door de meer letterlijke vertaling: ‘Il avec pénis sur mur 
frapper frapper frapper frapper’.

5 Ik heb dit boek niet kunnen raadplegen, maar de tekst in kwestie staat in Chinweizu, 
p. 327-328, en ook op https://youngafrikanpioneers.wordpress.com/2015/04/19/eshu/ – tel-
kens met onjuiste bronverwijzingen. De Césaire-specialiste Lilian Pestre de Almeida verwijst 
voor de Verger-teksten naar de bloemlezing van Germaine Dieterlen, maar die bevat alleen 
zeer onvolledige fragmenten.

6 Ook die antieke associaties komen voor in de notities van Verger.
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7 Césaire heeft voor Une tempête (en ook voor ander werk) verwijten van ‘masculinisme’ 
gekregen. Al blijf ik daar sceptisch bij, het is een interessante kwestie – die ik hier terzijde 
moet laten.

8 Maar in Une tempête is de overgang veel duidelijker gemotiveerd, juist door Eshu’s 
optreden. A. James Arnold meent dat Césaire hier ‘beter’ is dan Shakespeare.

9 Ik baseer me hier vooral op Robert D. Pelton, The Trickster in West Africa.

10 Ook in heel wat andere teksten van Césaire vinden we Eshu op de een of andere manier 
terug, bijvoorbeeld in zijn laatste dichtbundel, moi, laminaire ... en in het toneelstuk La 
Tragédie du roi Christophe (1963). 

11 In Courlanders A Treasury of African Folklore zijn beide soorten vertegenwoordigd. 

12 Eenzelfde tegenstelling als in The Tempest.

13 Zie ook Daniël 7:6 en Hosea 13:7-8.

14 Voor wat het waard is: Shakespeares Prospero beweert (5.1., r. 272-273), dat Caliban 
een bastaard is: zoon van Sycorax en de duivel. Overigens zegt Césaires Caliban (2.5.) dat hij 
Prospero’s ‘werken en pomperijen’ kwijt wil: een formulering die traditioneel met de duivel 
verbonden wordt. 

15 Yvan de Maesschalck schrijft, in een andere context: ‘Reynaert perverteert weliswaar 
het hele hof, maar dat is alleen mogelijk omdat de hovelingen de kiemen van de perversie in 
zich dragen.’

16 ‘Assimilatie is niet lastig, / En zodra het Geloof aangetast is / Kan ik evengoed een 
shagetz als een jood lijken. / Ik zal hun Donne lezen alsof hij van mij is [...] / De schurkerij die 
ze me leren zal ik uitvoeren / En het zal lastig zijn voor hen, / Want ik zal het onderwezene 
overtreffen, / Ik die om zo te zeggen gevormd ben aan hun universiteit.’ De regels 5 tot 7 
gaan direct terug op Shakespeare. Shagetz: niet-joodse jongeman, vaak met zeer pejoratieve 
connotatie.
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HET PROEFSCHRIFT VAN DE DAS
Politieke lessen uit de dierenwereld in T.H. Whites
The Once and Future King

FILIP REYNIERS

Inleiding

Piekerend over deze bijdrage verzocht ik verschillende mensen in mijn om-
geving om een wit blad en een tekenpotlood ter hand te nemen, en een das voor 
mij te schetsen. Mijn eerste vermoeden werd al snel bevestigd. Iedereen weet 
wat een das is, en herkent hem onmiddellijk, maar een eenvoudige steekproef 
toont aan dat bijna niemand het dier nog maar bij benadering uit het hoofd kan 
tekenen. Hoe zit het met die poten? En de zwart-witte streep? Hoe ziet een 
dassenstaart eruit? Men tekent nog makkelijker een wasbeer. Of een stinkdier. 
Want wat is ook het verschil? De meeste mensen hebben wel een vaag beeld 
van de das, maar krijgen moeilijk scherpgesteld hoe een das er precies uitziet.
 Dat mijn proefpersonen dit moeilijk vonden is niet zo vreemd. Hoewel 
een inheemse soort en onze grootste inheemse marterachtige is de das – heel 
anders dan de alomtegenwoordige vos – in het straatbeeld hier te lande niet 
erg aanwezig in bedrijfslogo’s, knuffeldieren en kinderboeken. We kennen de 
‘Vlaamse panda’ niet goed, en weten vaak ook niet goed wat het dier precies is. 
De wereld van de das is vreemd, fascinerend, zelfs een beetje griezelig. Zoals 
menig jachthond heeft gemerkt, is de das in staat om zich om te keren in het 
eigen vel en hard te bijten, en wie het spoor van de das volgt, valt er zelf gemak-
kelijk ten prooi aan. Deze tekst vond dan ook zijn oorsprong in een hevige vlaag 
van melofilie, een milde ziekte met als enig symptoom een diepe affectie voor 
dassen.1

 Het dassenvolk heeft een lange geschiedenis en uit historische beschrijvin-
gen komen de meest fascinerende observaties naar voren. De Griekse histori-
cus Herodotos beschreef in de vijfde eeuw voor Christus een ‘woest dier in de 
Indische woestijn, groter dan een vos en kleiner dan een hond, dat graaft naar 
goud in de grond’. Volgens Aristoteles had Herodotos ook beweerd dat dassen 
hermafrodieten zijn en zichzelf bevruchten, maar dat wees hij van de hand als 
‘alweer een dwaas en verkeerd verhaal’.2
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 Plinius de Oude beweerde dat de das zo diep kan inademen dat de huid op-
zwelt om aanvallen van honden en jagers af te weren. Volgens Giraldus Cam-
brensis is de das ‘een vies dier dat scherp bijt’, en dat zich dienstbaar maakt 
voor zijn soortgenoten door grond op de buik te vervoeren, voortgetrokken 
met een stok in zijn muil. Nog recent werd gedacht dat dassen hun doden be-
graven.
 Vos en das worden vaak samen genoemd. De classificatie indachtig kan je 
hen met wat moeite wel neven noemen, al zijn het veeleer achterneven – en dat 
geldt dan even goed voor alle andere carnivore zoogdieren die Van den vos Rey-
naerde bevolken. Het is in elk geval geen zeldzaamheid dat ze samen een burcht 
betrekken. In de Reynaert zien we Grimbeert de das opduiken als ‘Grimbeert 
die das, die Reynaerts broeder sone was’:

Doe sprac Grimbeert die das,
Die Reynaerts broeder sone was:
‘Ghi heeren, ghi hebt meneghen raet.
Al ware mijn oem noch also quaet,
Salmen vry recht voert draghen:
Men salne drie waerven daghen,
Alsomen doet eenen vryen man.  (A 1335-1341)

 Frank Lulofs duidt de oorspronkelijke betekenis van het bestanddeel ‘grim’ 
als ‘masker’ en ‘maskerhelm.3 Volgens hem zou ‘grim’ later, al dan niet door 
volksetymologie, in verband worden gebracht met ‘het trekken van de mond, 
wat nog bewaard is in grijnzen, grienen, grinniken en grimas. (…) Grimbeert 
zal dan een grimmige baard gehad hebben, terwijl zijn naam oorspronkelijk 
Grimbrecht, dat wil zeggen: ‘schitterend masker’, is geweest.’ Zoals Rik van 
Daele opmerkt is de rol van Grimbeert aan het hof ambigu: hij is aanwezig, 
maar klaagt Reynaert niet aan, en neemt van bij het begin een onvoorspelbare 
tussenpositie in.4 Van Daele typeert Grimbeert als

een van de moeilijkst definieerbare van het hele gezelschap. Hij is een 
kameleon. Voor de toehoorder is hij in de beginfase een der hofdie-
ren. Ook vanuit officieel standpunt behoort hij tot de Nobelwereld. Al 
gauw is hij de enige die de vos verdedigt. Zijn verdediging bevat echter 
leugens. In de lekebiecht ontpopt hij zich tot een dubbelzinnige en per-
verse biechtvader.
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 Maar behalve als een hypocriet lijkt Grimbeert ook naar voren te komen als 
een advocaat: hij is de eerste die opwerpt dat Reynaert niet bij verstek veroor-
deeld kan worden zonder hem eerst driemaal voor het gerecht te dagen.
 Voor de tijdgenoten van de auteur van de Reynaert was de aard van de das in 
elk geval een raadsel. In de middeleeuwen treffen we de das vooral aan in episo-
des over de jacht, en wordt hij vaak geassocieerd met drie hoofdzonden ‘sloth, 
lust and glottony’.5 Vooroordelen over de das zijn hardnekkig. Zo zou de das 
vieze geuren verspreiden. In de voorstelling Fox Farm, een recente bewerking 
van het Reynaertepos, typeert Norbert de Beule ook Grimbeert als zodanig, 
geheel in lijn met de traditie van een depreciërende visie op de das: ‘Er zijn 
beesten, en er zijn stinkdieren.’ Ten onrechte: dassen kunnen door hun dikke 
vacht wel de drager zijn van vlooien en luizen, maar de das houdt zijn burcht 
erg schoon en durft zelfs vossen te verjagen als ze het niet netjes houden. Vos-
sen hebben een scherpere lijfgeur dan dassen.6 
 In de geschiedenis beschouwde men het dier afwisselend als een kleine ver-
want van de beer, als een soort hond, of als een soort zwijn. Carl Linnaeus 
bracht de dassen in 1758 samen met de wasberen onder bij de beren (ursus). De 
fysieke en spirituele associatie tussen das en beer is hardnekkig. De hybride si-
tuatie leidde ertoe dat we tot op heden het mannetje een ‘beer’ en het wijfje een 
‘zeug’ noemen, zoals bij een zwijn, maar de babydas dan weer een ‘welp’, zoals 
bij een beer. De classificatie van de das is ook vandaag nog steeds een complexe 
zaak voor zoölogen.7

 De dode das

 In onze contreien is de das, heel anders dan de vos, erg zeldzaam, maar wel 
aanwezig. Volgens Natuurpunt wordt hij in heel Vlaanderen waargenomen.8 
Door de jacht en het vernielen van dassenburchten is de das in Oost- en West-
Vlaanderen zeldzaam – nabij Brugge is er zeer recent een burcht gevonden, 
waarvan de locatie geheim wordt gehouden – en in Antwerpen en Vlaams-
Brabant is hij mogelijk nog zeldzamer.9 In verschillende zuidelijke delen van 
Limburg komen dassen wel vaak voor.
 Waar komen wij vandaag nog eens een das tegen? Zelf denk ik dat ik er een 
weg zag schieten in het licht van koplampen, vijftien jaar geleden – en dat was 
in Finland. De weinige mensen die in Vlaanderen van dichtbij een das hebben 
gezien, deden dat tragisch genoeg bij een ontmoeting met een kadaver. Wij 
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kennen vandaag vooral de dode das, als slachtoffer van road kills. Tussen 1990 
en 2006 werden er in Nederland niet minder dan 7.279 dassen gerapporteerd 
als verkeersslachtoffer. 142 van hen werden overreden door treinen, 140 ver-
dronken er in kanalen.10

 Over de das in natuur en cultuur verscheen recent een erg mooie studie 
van de hand van Daniel Heath Justice.11 In de epiloog van Badger beschrijft 
Justice een aangrijpende anekdote. Bij nacht met de wagen onderweg in een 
verlaten streek in Colorado merkt hij het lichaam van een das onbeweeglijk 
langs de weg. Hij stapt uit om te kijken of het dier nog leeft; het is nog warm, 
maar ademt niet. Hij voelt de pels en ruikt de scherpe muskusgeur. Levenslang 
gefascineerd door dassen, is hij nog nooit zo dicht bij een volledige, intacte das 
geweest. Hij neemt het kadaver mee naar huis om het te redden van het verkeer 
en het later op te zetten. Maar ’s nachts kan hij er niet van slapen. De volgende 
dag brengt hij het dier terug in de natuur om het daar aan de elementen prijs te 
geven, zoals het hoort voor een dode das. Hij was tot het besef gekomen dat de 
das voor hem een voorwerp was geworden dat hij zich had toegeëigend. 
 In het openingshoofdstuk van zijn recente essaybundel Mettertijd (2014) 
beschrijft de Nederlandse filosoof en antropoloog Ton Lemaire een jeugdher-
innering. Op vakantie bij zijn oom op het platteland kwam het bericht dat er 
ergens een das in een val was gelopen. De kleine Ton mag mee met zijn oom en 
ziet het gevangen dier:

Hij zat met een van zijn achterpoten in de ijzeren kaken van de val 
geklemd, die met een ketting aan een boom was bevestigd. Moeizaam 
strompelde hij in een kleine cirkel rond, zover de ketting het toeliet. 
Daaromheen stond de halve kring mensen die naar hem keken. Het 
dier maakte af en toe heftige bewegingen waarbij de ketting rinkelde, 
om dan weer stil te zitten; soms leek hij mijn kant uit te kijken. 12

 
 Terwijl Ton denkt dat zijn oom het dier zal bevrijden, ziet hij hoe deze zijn 
geweer aan de schouder zet en de das met een kordaat schot afmaakt. Voor 
Lemaire was dit een fundamentele natuurervaring, zij het een negatieve: het 
was ‘mijn eerste kennismaking met de dood, de dood van een dier. Ik hoor dat 
schot soms nog.’ Deze treurige ervaring van contact met een das die een zinloze 
dood vindt door de hand van de mens herkennen we eveneens in een mooie 
passage van de Engelse schrijver T.H. White in The Goshawk (1938, gepubli-
ceerd 1951):
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Het was een zeugje en nog jong, zag ik toen ik later, toen ze dood was, 
haar bek opendeed en haar tanden bekeek. Je kon een das afmaken door 
hem een klap op zijn neus te verkopen, maar jachthonden hadden er 
moeite mee hem dood te bijten vanwege zijn stugge beharing. Hun neus 
was hun achilleshiel. […] De das, de laatste der Engelse beren – ik was 
er trots op dat ik met dit dier hetzelfde bos deelde. Deze vrouwtjes-
das had niemand kwaad gedaan. Ze hield haar hol netjes, was ’s nachts 
de bedrijvigheid zelve en de kracht in haar klauwen en voorpoten eve-
naarde die van een landarbeider. Hob zou een goede naam zijn voor een 
das. […] Er druppelde wat bloed op het hek toen ik haar snuit met mijn 
valkeniershandschoen omhooghield en in haar kleine, donkere beren-
oogjes keek. Ze was dood. […] Ik was ook een das, in mijn knusse huisje 
in het dassenbos, en als de oorlog met veel gejoel en geschreeuw kwam 
verscheuren, dan zouden het zeugje en ik quitte staan.13

 White, zelf een jager, wordt hier geconfronteerd met de dassenjacht en 
de wrede dood, en daardoor meteen met zichzelf. Mens en das leefden lang 
op voet van oorlog. Dassen werden vervolgd en gemarteld. De dassenjacht 
gebeurde erg genoeg niet vanwege de das, maar omwille van de omgang met 
de jachthonden. Dassengevechten met gevangen dieren waren een populaire 
bloedsport. Om de honden een redelijke kans te geven kreeg de taaie das vaak 
een handicap mee: hij werd vastgebonden, klauwen uitgetrokken, een poot af-
gesneden. Dan nog hadden de honden het moeilijk, omdat hun tanden amper 
door de stugge pels heen geraakten.14

 Gelukkig is de jacht bij ons verboden. Helaas wordt de das in onze maat-
schappij nu weer bedreigd vanuit een andere hoek: die van de volksgezondheid 
en de veeteelt. In Engeland kreeg de das, veel bekender en geliefder dan bij 
ons en zowat het symbool van het Engelse platteland, de laatste jaren te ma-
ken met een extreme campagne van badger culling. In de zomer van 2013 werd 
beslist om in West Gloucestershire en West Somerset respectievelijk 1645 en 
1015 dassen op overheidsbevel af te schieten, met de bedoeling om de dassen-
populatie met 70 % terug te dringen. De reden hiervoor was het vermoeden 
dat de das een belangrijke verspreider is van rundvee-tuberculose. De onder-
grondse levenswijze van de das in krappe burchten zou erg gunstig zijn voor 
de ontwikkeling van de mycobacterium, en door fouragetochten en latrines op 
weidegronden is er overvloedig contact met de veestapel. De sterke toename 
van rundvee-tuberculose correleerde de laatste jaren duidelijk met de toename 
van de beschermde dassenpopulatie. Er is striemende kritiek op het beleid om 
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de dassenpopulatie uit te dunnen. Wegens gebrek aan inzicht in de complexe 
randfactoren zou uitdunning nergens toe leiden, en neerkomen op een grandi-
oze verspilling van tijd, geld, en dassen.15 Kritiek op de effectiviteit en humani-
teit van de uitdunningstechniek vertraagden de plannen om de campagne over 
het hele land uit te rollen, maar de campagnes gaan lokaal door.

 In het glooiende landschap van Somerset, waar de dassenkadavers zich elke 
zomer opstapelen, vinden we de imponerende Glastonbury Tor, de ruïnes van 
Glastonbury Abbey en de versterking van Cadbury Castle, een van de plekken 
waar Camelot wordt gesitueerd. Dit is het hartland van de legende van koning 
Arthur, waar de das van T.H. White onze gids wordt. In dit artikel gaan we 
na hoe White de dierenwereld binnenbracht in zijn merkwaardige hervertel-
ling van de Arthur-legende. Hij deed dit vanuit de overtuiging dat de dieren de 
mens iets konden leren over recht en politiek, om zo een antwoord te kunnen 
geven op de grote vragen van zijn tijd over macht en recht, oorlog en vrede. De 
das en zijn burcht spelen daarbij een kleine, maar bijzondere rol.

 T.H. White

 T.H. White en Ton Lemaire zouden zielsverwanten kunnen zijn. White 
leefde toen zoals Lemaire vandaag: in een huisje op het platteland, lezend, 
schrijvend en voor het overige vooral bezig in de natuur, enkel met het gezel-
schap van een hond. In het geval van White werd er in 1936 een havik aan het 
huishouden toegevoegd. White, een mediëvist, had zich tot doel gesteld om de 
vogel af te richten aan de hand van een middeleeuws handboek over valkerij. 
The Goshawk is het verslag van die poging. Niet alle critici waren enthousi-
ast toen het verscheen. Joseph Wood Krutch schrijft in 1952: ‘Ostensibly it 
describes how the author undertook to train a hawk for the intricate sport of 
falconry. Actually it is the story of a sick soul which took this unusual method 
of relieving its frustrations.’16 De valkerij lijkt niets anders dan escapisme en 
‘een participatie aan de wreedheid van het universum’. ‘Others (…) will suspect 
in Mr. White’s glorification of violence something uncomfortably close to the 
kind of romanticism which inspired recent unsuccessful political experiments 
in certain parts of Europe.’ Deze laatste opmerking lijkt toch wel erg kort door 
de bocht in het licht van Whites pacifisme en zijn beschouwingen over oorlog 
en geweld, zoals die uitgebreider naar voren komen in zijn magnum opus The 
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Once and Future King. Maar ook reeds in The Goshawk betuigt hij zijn afkeer 
van de oorlog in een klimaat van toenemende oorlogsdreiging:

Mijn intelligente vrienden uit die tijd, dus tussen de twee wereldoor-
logen, zeiden tegen me: ‘Waarom verspeel je in ‘s hemelsnaam je talent 
aan het voeren van dode konijnen aan wilde vogels?’ Was dat het werk 
van een man vandaag de dag? Ze wezen me erop dat ik een intelligente 
jongen was: ik moest serieuzer worden. ‘Te wapen!’ schreeuwden ze. 
‘Weg met de fascisten, en Lang Leve het Volk!’ En zoals we hebben ge-
zien greep iedereen inderdaad de wapenen – en schoot het volk dood. 17

 In 2014 verscheen H is for Hawk van de hand van de Britse schrijfster en 
valkenier Helen Macdonald.18 Het boek werd snel een internationale bestseller 
en verscheen het jaar daarop al in Nederlandse vertaling. In het boek beschrijft 
Macdonald hoe ze de plotse dood van haar vader tracht te verwerken. Ze be-
steedt veel aandacht aan White, zijn karakter en zijn wedervaren als valke-
nier. Zoals elke valkenier heeft Macdonald het bijzonder moeilijk met Whites 
aanpak, maar is ze ook door hem gefascineerd. Voor vele hedendaagse lezers 
in ons taalgebied die niet goed bekend zijn met de Arthurliteratuur is Macdo-
nalds boek een mooie introductie op Whites leven en werk. Voor een grondige 
bespreking van het leven van White verwijs ik graag naar zijn biografie door 
Sylvia Warner.19

 Terence Hanbury White (bekend als T.H. of Tim White) werd geboren 
in 1906 in Bombay, India. In de toenmalige Britse kolonie had zijn vader een 
post als politiecommissaris. Zijn kindertijd lijkt tamelijk gelukkig, maar het 
huwelijk van zijn ouders was moeilijk en wierp een schaduw over hem. Zijn 
vader dronk en zijn moeder lijkt een moeilijk en jaloers karakter te hebben 
gehad. Het beeld dat hij zich later van zijn moeder vormde, had een enorme 
impact op zijn vrouwbeeld, zoals uitgedrukt in The Once and Future King. In 
1911 werd hij naar Engeland gestuurd om er bij zijn grootouders te leven. In 
1920 kwam hij op een strenge kostschool terecht met opvoeders die sterk in de 
opvoedkundige waarde van lijfstraffen geloofden (en daar volgens White ook 
intens van genoten). Op die school leerde hij Le Morte d’Arthur van Sir Thomas 
Malory kennen, het boek aller boeken over koning Arthur uit 1485.20

 Na zijn schooltijd was hij een poosje leerkracht, tot hij in 1925 Engelse li-
teratuur ging studeren in Cambridge, waar hij het geluk had om een aantal 
docenten te ontmoeten die hem intellectueel uitdaagden. In zijn laatste jaar 
schreef hij een scriptie over Le Morte d’Arthur, die niet bewaard is gebleven. 
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Het werk was eerder buitenissig en werd niet ernstig of wetenschappelijk ge-
noeg bevonden, en met gemengde gevoelens onthaald. In deze periode begon 
hij actief te worden als schrijver en redacteur. In 1930 kreeg hij een admini-
stratieve functie in een traditionele middelbare school, een omgeving waar zijn 
karakter en opvattingen niet erg werden geapprecieerd, en waar hij een jaar 
later ontslagen werd. Toch belandde hij kort daarna op een andere school: als 
leerkracht Engelse literatuur op Stowe School in Buckinghamshire, een nieu-
we experimentele eliteschool waar hij erg goed aardde. Hij was er blijkbaar een 
opvallende verschijning, een inspirerende en bij tijden charismatische figuur, 
volgens een collega: ‘brilliant and demonic’.21 In Stowe maakte hij een aanvang 
met aristocratisch aandoende activiteiten zoals paardrijden, jagen, vissen, en 
vliegen met een motorvliegtuigje. In deze periode publiceerde hij een aantal 
literaire werken en begon hij naam te maken als auteur. Ook begon zijn per-
soonlijk leven moeilijker te worden. Hij had in Cambridge al aan een vriendin 
verteld dat hij homo was, wat niet alleen sociaal onwenselijk maar ook wettelijk 
verboden was; hij vocht ertegen op halfslachtige wijze, voelde zich eenzaam, en 
dat zou nooit helemaal overgaan. Toenemend succes als auteur maakte hem 
grotendeels financieel onafhankelijk, althans voldoende om zijn levensstijl te 
dekken. In 1936 betrok hij een kleine jachthut op het uitgestrekte domein van 
Stowe. Daar begon hij aan een leven dat aan dat van Henry Thoreau (en Ton 
Lemaire) doet denken: buiten zijn, wandelen, schrijven. Er kwam een hondje in 
zijn leven, Brownie, wellicht zijn enige echte liefde. Hij trachtte er een havik af 
te richten, wat hem inspireerde tot het schrijven van het hiervoor vermelde The 
Goshawk. Hij leek wel teruggeworpen in de middeleeuwen, toch zeker in zijn 
fantasie, en het was precies het soort leven dat er zich toe leende om een boek 
te schrijven over een kind dat leeft en leert in de natuur. In 1939 verscheen 
The Sword in the Stone, in zijn eigen woorden ‘een voorwoord bij Malory’.22 Op 
zoek naar een rustige plek om een vervolg te schrijven, belandde hij door een 
vakantie in Ierland in Doolistown Farm, een boerderij waar hij een gastenka-
mer betrok. Toen kwam de oorlog. White zou zes jaar in Doolistown blijven en 
slechts een paar erg halfslachtige pogingen ondernemen om zich bij de Britse 
strijdkrachten te voegen, zonder resultaat.
 In Doolistown schreef White The Witch in the Wood (1939), het vervolg 
op The Sword in the Stone. Daarop volgden The Ill-Made Knight (1940), The 
Candle in the Wind, en uiteindelijk The Book of Merlyn (1941), het sluitstuk van 
Whites Malory-bewerking. Een conflict met zijn uitgever Collins verhinderde 
echter dat de vijf boeken samen werden uitgegeven. In 1944 stierf Brownie. 
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De samenloop van het einde van de oorlog en de dood van Brownie brachten 
het einde van zijn verblijf in Ierland met zich mee. Om fiscale redenen vestigde 
hij zich in Alderney, een van de Kanaaleilanden, waar hij hoofdzakelijk zou 
blijven gedurende de resterende zestien jaar van zijn leven. White herwerkte er 
The Once and Future King tot de finale vorm, klaar voor publicatie in 1957. 
 Na het verschijnen brak er een financieel gelukkige tijd voor hem aan en 
genoot hij van de aandacht die hij kreeg. Hij werd betrokken bij de Broadway-
musical Camelot in de Verenigde Staten en raakte er bevriend met Julie An-
drews, die Guinevere speelde. Zijn carrière als schrijver zat er dan wel op; hij 
dronk te veel, misdroeg zich vaak onder mensen. Op 17 januari 1964 overleed 
White aan een hartstilstand in zijn cabine op een cruiseschip, onderweg van 
Napels naar Athene, waar zijn graf zich bevindt.

 The Once and Future King

 Misschien is iedereen wel vertrouwd met de animatiefilm Merlijn de Tove-
naar, in 1963 uitgebracht door de Walt Disney Studios onder de oorspronke-
lijke titel The Sword in the Stone. Weinig mensen weten dat het een verfilming 
is van Whites boek met dezelfde titel, het eerste deel van wat later het vierluik 
The Once and Future King zou worden.23 Deze tetralogie werd volgens White 
‘met veel moeite en inspanning geschreven tussen de jaren 1936 en 1942, toen 
de naties streden in een afschuwelijke oorlog’.
 Zoals eerder aangegeven, had White zich tot doel gesteld om Thomas Ma-
lory’s Le Morte d’Arthur opnieuw te vertellen. Wat mij betreft is zijn heerlijke, 
dwarse, anachronistische boek de belangrijkste Arthurbewerking van de twin-
tigste eeuw. The Once and Future King wordt wel eens getypeerd als ‘het boek 
dat opgroeit’. De roman begint als een jongensboek maar verandert beetje bij 
beetje van aard tot het boek samenvalt met de diepe tragiek van het origineel 
en helemaal duister wordt: de barst in de Ronde Tafel, het verraad van Lan-
celot en Guinevere, de persoonlijke beperkingen van Arthur, de opstand van 
Mordred, het falen van Arthurs grote project tegen ‘Might is Right’, het recht 
van de sterkste. Waar het eerste deel zich inderdaad goed leent tot een Disney-
verfilming, blijft het laatste deel zwaar op de maag liggen.
 Het boek had verstrekkende invloed en liet sporen na die overal om ons 
heen zichtbaar zijn. De meesten van ons kwamen er rechtstreeks of indirect 
mee in contact. In 1960, twee jaar na de publicatie van The Once and Future 
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King, brachten Alan Jay Lerner en Frederick Loewe de Broadway-musical Ca-
melot uit, een bewerking van vooral de laatste twee boeken met in de hoofdrol-
len Richard Burton, Julie Andrews en Robert Goulet. De musical liep drie jaar 
en kende in 1967 ook een filmbewerking met Richard Harris, Vanessa Red-
grave en Franco Nero. Wellicht bekender is de reeds vermelde animatiefilm 
van Disney uit 1963. In hetzelfde jaar bracht Jean-Claude Darnal het nummer 
Dites-moi M’sieur uit over een tovenaar die een jongen in een vogel verandert. 
Merlijn wordt er niet bij naam genoemd, maar dat gebeurt wel wanneer Tim 
Visterin in 1970 een Nederlandstalige cover uitbrengt onder de naam De vogel, 
met het bekende ‘Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn’, een nummer waarvan 
ik me verder vooral de erg scabreuze parodieën gezongen op de speelplaats van 
de lagere school herinner.
 Dit om te onderstrepen dat The Once and Future King na het verschijnen in 
1958 gedurende minstens tien jaar een enorme invloed had en alomtegenwoor-
dig was in de mainstream cultuur. Er werd ook politiek gebruik van gemaakt. 
Een maand na de moord op president Kennedy in 1963 legde zijn weduwe 
Jackie Kennedy in een beroemd interview met Life een verband tussen JFK en 
het hof van Arthur. Dat interview in een blad dat toen dertig miljoen lezers 
bereikte, betekende de geboorte van de zogenaamde Camelot myth over het 
bewind van een president die boven zijn eigen tijd stond.24 Recenter erkende 
ook J.K. Rowling de invloed van White op haar Harry Potter-boeken, met 
specifiek de jonge Arthur als ‘spirituele voorvader van Harry’. Ook de invloed 
van het karakter en gedrag van Whites Merlijn op Albertus Dumbledore is 
tastbaar.

 De gepubliceerde (eind)versie van The Once and Future King bestaat uit 
vier delen. Het eerste deel, The Sword in the Stone, behandelt de jeugdjaren 
van Arthur, die hier ‘de Wart’ wordt genoemd.25 De enscenering en atmosfeer 
lenen zich inderdaad tot een verfilming door de Walt Disney Studios. 
 Het tweede deel, The Queen of Air and Darkness, is een grondige herwerking 
van The Witch in the Wood. Het handelt over koningin Morgause, Arthurs 
halfzus, en haar zonen. Het boek eindigt wanneer Arthur bij haar een kind 
verwekt dat Mordred zal heten – in Malory’s vertelling is Mordreds moeder 
inderdaad Morgause en niet Arthurs andere halfzus Morgan le Fay, zoals in 
sommige recentere bewerkingen van de Arthurmaterie zoals de film Excalibur 
(1981) en het boek The Mists of Avalon van Marion Bradley (1983). Het ori-
ginele boek was van meet af aan een probleem omdat White al zijn negatieve 
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gevoelens over zijn moeder op Morgause projecteerde, wat haar psychologie en 
motieven minder genuanceerd maakte, en de kwaliteit van de roman niet ten 
goede kwam. De herwerkte versie draagt er sporen van, maar is een merkbare 
verbetering.
 The Ill-Made Knight (1940) vertelt het verhaal van Sir Lancelot en zijn lief-
de voor koningin Guinevere. The Candle in the Wind kwam niet veel later tot 
stand maar werd pas in 1958 samen met de andere, deels sterk gereviseerde, 
delen gepubliceerd. Dit laatste boek behandelt het herfsttij van Arthurs heer-
schappij, de groeiende haat tussen de families van Gawain en die van Lancelot, 
en de opkomst van Mordred als uitdager van Arthurs ideaal. Whites vijfde 
deel, The Book of Merlyn, werd niet opgenomen in deze uitgave maar verscheen 
postuum, in 1977 – we komen er uitgebreid op terug.
 Wie The Once and Future King aanvaardt zoals het boek zich aandient, 
heeft zonder twijfel een dierbare schat veroverd. Voor wie vertrouwd is met 
de Arthurmaterie, in het bijzonder met Malory, is het wellicht een revelatie, 
waarbij meteen duidelijk wordt wat een mooie dimensie White aan Le Morte 
d’Arthur heeft toegevoegd. Voor wie de Arthurmaterie minder goed kent, is 
het boek misschien te lang en te dwars. White heeft echter de gave om de per-
sonages van Malory vast te pakken en te verrijken met een hedendaagse, her-
kenbare psychologie, die de oorspronkelijke karakters uitdiept, verklaart en die 
hun motieven scherpstelt. Daarnaast brengt White als erudiet liefhebber van 
middeleeuwse cultuurgeschiedenis en van de wereld van de natuur een dikke, 
warme laag over het hele boek aan. De meest oorspronkelijke bijdrage, en de 
belangrijkste afwijking van Malory, is echter de toevoeging van Arthurs jeugd 
in The Sword in the Stone, volgens White zoals al vermeld ‘een voorwoord bij 
Malory’. Het is in dit vrolijke, kleurrijke boek dat Arthur zijn lessen leert uit 
de dierenwereld, die hem voorbereiden op het koningschap.

 Leren van dieren - de fauna van The Once and Future King

 The Once and Future King handelt over allerlei zaken: de arthuriaanse mate-
rie, de middeleeuwse cultuur, het recht van de sterkste, oorlog en vrede – maar 
een belangrijke onderstroom van het boek is het belang van leren. White was 
erg leergierig en de lijst van bijzondere vaardigheden die hij zich meester wilde 
maken, is opmerkelijk lang. Hij leerde sportvliegen, valkenieren, diepzeedui-
ken, vreemde talen, jagen, vissen en tal van andere zaken. Naar het einde van 
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zijn leven toe maakte hij er geen geheim van dat leren voor hem een tegengif 
was tegen zijn persoonlijke moeilijkheden; maar hij gaf het belang van leren 
ook mee als antidotum voor allerlei kwalen in de maatschappij.
 Dat de dierenfabel van oudsher werd aangewend ter lering en vermaak is 
afdoende bekend. De vraag of een grondige studie van diergedrag een meer-
waarde is voor inzichten in de hedendaagse politieke filosofie valt buiten de 
opzet van dit artikel. In The Once and Future King maakt het leren van dieren 
in elk geval integraal deel uit van Merlijns lessenpakket. White nam geen ge-
noegen met erfelijkheid of voorbestemdheid als reden voor het goede en ide-
alistische karakter van de latere koning Arthur, die opgroeit zonder het besef 
dat hij de zoon is van de overleden koning, Uther Pendragon. Waar Malory 
Arthurs jeugd bijna volledig achterwege laat, ligt voor White Arthurs bijzon-
dere opvoeding, onder mentorschap van Merlijn, aan de basis van zijn belang-
rijke inzichten over macht en recht, oorlog en vrede.
 Merlijn is duidelijk een wetenschapper en een meester in vele disciplines. 
Veel van zijn lessen spelen zich buiten af, waar hij Wart wijst op allerlei won-
derlijke zaken in de natuur. Merlijns meest uitzonderlijke bijdrage is echter dat 
hij over toverkracht beschikt, die hij aanwendt om Wart in verschillende dieren 
te transformeren. Hierbij dienen we meteen de vraag te stellen of het effectief 
Merlijns bedoeling is om de natuurlijke aard van de dieren werkelijk te laten 
observeren, gezien zijn toverkunst de mogelijkheid biedt om met de dieren te 
spreken. De dieren handelen slechts gedeeltelijk naar hun aard; ze houden er 
dikwijls intellectuele opvattingen op na. Het lijkt erop dat Merlijn de dieren-
wereld gebruikt om Wart iets te leren over menselijk handelen, zonder dat er 
mensen bij te pas hoeven te komen. In elk geval betekent de onderdompeling 
in de dierenwereld voor Wart de eerste kennismaking met een aantal principes 
die hem iets moeten leren over politieke filosofie – lessen met een doelgericht 
nut, aangezien Merlijn Warts toekomst kent en hem er zo goed mogelijk op wil 
voorbereiden.
 Bij de eerste les wordt Wart veranderd in een vis in de slotgracht van het 
kasteel van Sir Ector, zijn pleegvader. Hij kiest zelf voor een baars, ‘dapperder 
dan de stomme blankvoorns, maar niet zo bloeddorstig als de snoeken’. Merlijn 
verandert zichzelf in een zeelt. White beschrijft levendig hoe Wart zich voelt, 
opgesloten in zijn nieuwe lichaam, met alle nieuwe beperkingen en mogelijk-
heden eigen aan het vis-zijn. Hij leert zwemmen – het duurt een poosje voor 
hij de bewegingen onder de knie heeft. Hun tocht onder water voert hen langs 
het leven in de gracht, waarbij White uitvoerig de biotoop beschrijft. Ze zien 
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waterslakken en stekelbaarsjes, en zwemmen onder een zwaan door. Merlijn 
voert Wart mee naar wat het doel van de tocht lijkt te zijn: een ontmoeting met 
een snoek, Mijnheer S., de ‘koning van de Slotgracht’. Het is een enorm beest, 
met

een gezicht dat gehavend was door alle hartstochten van een absoluut 
vorst – door wreedheid, verdriet, ouderdom, trots, egoïsme, eenzaam-
heid en gedachten die te sterk waren voor individuele hersenen […] Hij 
was meedogenloos, gedesillusioneerd, logisch, roofzuchtig, fel, genade-
loos – maar zijn grote juweel van een oog was als dat van een dodelijk 
gewond hert, groot, angstig, gevoelig en vol smarten.26

 Met deze beschrijving typeert White de snoek als de klassieke oude tiran, 
gevaarlijk en machtig, maar in de grond wantrouwig en bang. Merlijn stelt hen 
aan elkaar voor en legt uit dat Wart zijn leerling is die ‘de professie van de 
macht’ wil leren kennen. De snoek steekt meteen van wal met een exposé over 
de macht als overheersend principe in de wereld. Er bestaat niets dan macht: 
‘uiteindelijk is de macht van het lichaam beslissend en alleen Macht is Recht’. 
De ontmoeting duurt niet lang: meteen na deze woorden stelt de snoek zich 
bedreigend op en valt hij na een waarschuwing aan; Wart en Merlijn kunnen 
maar net op tijd ontkomen.
 Op ‘een koude natte avond, zoals je die tegen het einde van augustus kunt 
hebben’ verandert Merlijn Wart in een merlijn (een roofvogel) en brengt hem 
naar het valkenhuis van het kasteel. De specifieke instructies van Merlijn il-
lustreren dat White vertrouwd is met de valkerij. De valkerij heeft de sfeer van 
‘een Spartaanse militaire kantine. Als jonge subaltern moet je alleen je mond 
dicht houden, spreken als je dat gevraagd wordt en niemand in de rede vallen’. 
Zo typeert White het valkenhuis meteen als een militaire omgeving. Anders 
dan in de vrije natuur van de slotgracht met één eenzame despoot, is dit een 
omgeving met duidelijke regels en een hiërarchie. Als merlijn heeft Wart met-
een een plaats in de pikorde: 

Je zult merken dat zowel de torenvalk als de sperwer beleefd tegen je 
zullen zijn, maar in iedersnaam, val de hoge merlijnen of de valk niet 
in de rede. Zij is de erekolonel van het regiment. En wat Cully betreft, 
hij is ook kolonel, ook al is hij bij de infanterie, daarom moet je letten 
op wat je zegt. 
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 De naam van de havik Cully is niet willekeurig gekozen. White had zelf 
een valk met dezelfde naam, en hij had wellicht exact dit dier in gedachten. 
De bijklank van de naam is in het Engels sterk, want ‘to cull’ betekent o.a. 
‘doden’. Cully is een opvliegend beest, dat zit te vloeken op ‘verdomde nikkers, 
verdomde regering, verdomde politici, verdomde bolsjewieken’. Hij wordt ge-
typeerd als een autoritaire, rechts-conservatieve kolonel in het Britse leger van 
die tijd. Wart komt er binnen als een nieuwe, jonge officier; wellicht projec-
teerde White daarin de gevoelens die hij in een dergelijke omgeving zou heb-
ben gehad, indien hij had gekozen voor de militaire carrière waartoe zijn vader 
hem had voorbestemd.
 Er ontstaat een discussie over het belangrijkste ledemaat van de roofvogel, 
dat niet de vleugel, maar de voet blijkt te zijn, met ‘nooit loslaten’ als ‘de eerste 
wet van de poot’. Er is nogal wat spanning tussen Wart en Cully, waarna de 
bellen klinken zodat ze tot Warts opluchting mogen uitvliegen. Maar Cully 
grijpt hem meteen vast en klemt hem neer. Er wordt een triomflied gezongen, 
een initiatierite waarbij Balan, een andere roofvogel, uitroept dat Wart op een 
dag nog eens een echte koning zal zijn. Op dat moment is de betovering voorbij.
 Als derde transformatie kruipt Wart in het lichaam van een mier. Deze pas-
sage komt niet voor in de oorspronkelijke uitgave van The Sword in the Stone, 
maar werd bij de uiteindelijke uitgave van The Once and Future King in 1958 
ingelast als fragment dat gered werd uit The Book of Merlyn, dat geweigerd was 
voor publicatie. Belangrijk om te weten is dus dat de ervaring van de eerste jaren 
van de Tweede Wereldoorlog in deze passage zit ingesloten; de tekst is slechts een 
paar jaar ouder, maar komt daardoor uit een ander tijdsgewricht. Merlijn brengt 
Wart binnen in een glazen terrarium, waarin zich een mierenfort bevindt, met 
aan de ingang het omineuze opschrift in drukletters: al wat niet verboden 
is, is verplicht. De mierenwereld blijkt geen wilde en natuurlijke biotoop als de 
slotgracht, noch een militair-hiërarchische omgeving als het valkenhuis, maar een 
totalitaire dictatuur. Hoewel de mier ons door koning Salomo tot voorbeeld is 
gesteld (Spreuken 6:6: ‘Ga naar de mier, gij luiaard. Kijk naar haar en word wijs.’) 
en ook in de fabel van Aesopus het toonbeeld is van vlijt en vooruitziendheid,27 
zijn we vandaag goed vertrouwd met de negatieve portrettering van de mieren-
kolonie. In de Pixar-animatiefilm A Bug’s Life (1998) leren de vredevolle maar 
iets te ijverige mieren dat individualiteit en creativiteit een meerwaarde hebben 
boven het hersenloos in de pas lopen. Maar vooral de Dreamworks-animatiefilm 
Antz (eveneens uitgebracht in 1998) lijkt een echo van Whites beschouwing, met 
een veel minder positieve visie over het leven in de mierenkolonie.
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 Wart krijgt instructies langsheen zijn voelsprieten en wordt onmiddellijk 
aan het werk gezet. De stem uit de controlekamer is ‘een zoetsappige stem, 
maar nogal onpersoonlijk – alsof zijn charme iets aangeleerds was, als een cir-
cuskunstje. Het was een dode stem’. In deze omgeving zoekt Wart zijn weg. 
Mieren blijken geduldig, vertrouwen op een reeks toevalligheden om hun doel 
te bereiken, maar denken niet na. Ze zitten gevangen in een orwelliaanse we-
reld waarin ze geen vocabularium hebben om begrippen als geluk, vrijheid en 
liefhebben ter sprake te brengen: ‘Goed of slecht kon hij niet dichter benaderen 
dan “Kan” of “Kan niet”.’ Het is eigen aan de perfecte totalitaire staat om de 
taal, en daardoor ook het denken, te beheersen.28

 Wart weet natuurlijk niet goed hoe zich te gedragen – elke mier heeft een 
nummer, maar Wart kent het zijne niet – en krijgt meteen de diagnose van 
‘gekke mier’, vervolgens herkend als een welbepaalde mier die dezelfde ochtend 
uit het nest was gevallen. Hij wordt naar zijn oude groep gezonden, die nu in 
een van de buitenste kamers van het fort puree dient te verwerken. De gesprek-
ken daar gaan over de Leidster (uiteraard de mierenkoningin), een verafgood 
wezen, en over ‘het B-nest’, een afschuwelijke vijand. Wanneer een mier uit het 
B-nest te dicht bij het fort wordt aangetroffen en gedood, ontstaat er een oor-
logsklimaat. Het ‘Mammie-lied’ wordt vervangen door ‘Mierland, Mierland 
boven alles’, wat verwijst naar het in die jaren omstreden Duitse volkslied. Aan 
de hand van verschillende toespraken door de controle-stem wordt een ijzeren 
logica ontplooid waaruit blijkt dat een snelle aanval op het B-nest noodzakelijk 
is. In de aanloop naar de oorlog ervaart Wart ‘het gebrek aan afzondering, 
waarbij anderen uit zijn maag aten terwijl weer anderen in zijn hersens zongen 
– het naargeestige niets dat in de plaats van gevoel kwam – het ontbreken van 
alle waarden, behalve twee – de volkomen monotonie meer nog dan de slecht-
heid: deze begonnen de levensvreugde die bij zijn jeugd hoorden af te stompen.’ 
Net voor de twee legers botsen haalt Merlijn hem uit het terrarium.
 Een veel leukere transformatie is die waarbij Wart veranderd wordt in een 
uil. Voorafgaand praten Wart en Merlijn met Archimedes over vogels, met 
een lange uitweiding over duiven, Archimedes’ lievelingsvogels: hij noemt hen 
‘liefdevolle individualisten die de krachten van de massamoord alleen overleven 
door wijze ontsnapping’. Merlijns favoriete vogel is de boekvink, bij wie ‘de troe-
pen zo verstandig zijn zich tijdens de winter te scheiden, zodat alle mannetjes 
in een troep zitten en alle vrouwtjes in een andere. Tijdens de wintermaanden 
heerst er in elk geval volmaakte vrede.’ In deze passage klinkt Whites mysogy-
nie door.29 Het gesprek eindigt abrupt wanneer Kay het leslokaal binnenkomt 
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met de mededeling dat hij net een lijster met zijn kruisboog heeft gedood. Het 
contrast tussen het liefdevolle gesprek over dieren en de aanpak van de wrede 
mens, later geduid als ‘homo ferox’, kan niet scherper worden aangegeven.
 De passage als uil wordt ingeleid met Whites beschrijving van de sterrenhe-
mel van de voorjaarsnacht:

Hij lag onder de grote berenhuid door het raam naar de voorjaarsster-
ren te kijken, niet langer vorstig en metaalachtig, maar alsof ze pas ge-
wassen waren en door het vocht waren gezwollen. Het was een prach-
tige avond, zonder regen of wolken. De hemel tussen de sterren was een 
diep, rijk fluweel. Ingelijst in het zware venster op het westen, joegen 
Aldebaran en Betelgeuze Sirius over de horizon achterna en de jagende 
hondster keek om naar zijn meester Orion, die zelf nog niet boven de 
horizon was verschenen.30

 Het is met dergelijke taferelen dat White zijn boek stoffeert en keer op 
keer naar voren komt als aandachtige waarnemer en beschrijver van de natuur. 
De betekenisloze sterrenhemel, waar we zo vaak geen acht op slaan, krijgt in 
zijn proza reliëf en persoonlijkheid. Je krijgt meteen zin om met een sterren-
kaart naar buiten te gaan en de sterren op te zoeken. Het is de wereld van 
Warts jeugd, die mogelijk ook de onze is, en we vinden onszelf terug in die-
zelfde avond, waar Wart en Archimedes hun vleugels uitslaan. Wart leert bij 
over nachtzicht en kleurenleer, krijgt lessen in thermiek, proeft een muis zoals 
alleen een uil die kan smaken: ‘verrukkelijk, met een fruitachtige smaak als 
wanneer je een perzik eet met het velletje eromheen, hoewel het vel natuurlijk 
niet zo lekker was als de muis’.
 Even later blijkt dat de uilentransformatie geen politieke lessen oplevert, 
maar tot doel had om Wart te leren vliegen. Daarna verandert Merlijn hem in 
een wilde gans. Wart komt terecht in een enorme moerasvlakte nabij de zee, 
met enkel de nadrukkelijke wind als element,

een dimensie, de macht van de duisternis. […] Deze wind ging langs 
de vlakte van nergens naar nergens. Horizontaal, geluidloos, maar met 
een eigenaardige dreun, tastbaar, oneindig, stroomde het verbazing-
wekkende dimensionale gewicht ervan door de modder.31

 Bij het ontluikende daglicht merkt Wart dat hij zich in een groep ganzen 
bevindt die zich gereedmaken voor de vlucht. Wart stijgt mee op, waarna 
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opnieuw een indrukkwekkende beschrijving volgt van de natuur die de gans 
waarneemt in haar vlucht. Ze landen in een stoppelveld, waar Wart contact 
maakt met een vrouwtjesgans, Lyo-lyok. Tegenover haar uit hij zich voor het 
eerst als mens, wat haar verbaast, maar ze brengt het in verband met een eer-
der geval dat bekend is in de Keltische mythologie. Desondanks is het gesprek 
met Lyo-lyok er een tussen werelden die elkaar niet begrijpen. Ganzen hebben 
schildwachten als bescherming tegen roofdieren, maar kennen geen oorlog – 
het idee alleen al maakt haar kwaad. Ze draait bij en ‘ze wilde ruim van opvat-
ting zijn, want ze was nogal een blauwkous’ – zelfs de sympathieke Lyo-lyok 
kan niet ontkomen aan Whites seksistische typering. Wart leert van haar over 
de politieke structuur van de ganzen, die een soort anarchisten blijken te zijn:

Zij hadden geen koningen zoals Uther, geen wetten zoals de bittere 
Normandische. Zij hadden geen gemeenschappelijk bezit. Iedere gans 
die een lekker hapje vond, beschouwde het als zijn eigendom en pikte 
naar iedereen die het probeerde te stelen. Maar tegelijkertijd deed geen 
enkele gans enige exclusieve territoriale rechten in enig deel van de we-
reld gelden – behalve zijn nest, want dat was particulier eigendom.32

 Het leiderschap is tijdelijk en gebeurt op grond van ervaring: de beste lood-
sen worden erkend als admiraal en gevolgd bij de trek. Na deze passage kiezen 
de ganzen weer de vrije lucht. In een prachtige vlucht trekken ze naar het noor-
den en steken ze de Noordzee over. Dan ontwaakt Wart in de vroege ochtend 
uit zijn betovering, in bed naast Kay.

 Het proefschrift van de das

 Het laatste bezoek brengt Wart aan Merlijns vriend, de das, en zo wordt hij 
in een das getransformeerd. De dassenburcht bevindt zich in een oude graf-
heuvel, ‘als een enorme molshoop, met een zwart gat voor zich’. Met een korte 
typering zorgt natuurliefhebber White ervoor dat we ons meteen in de das 
kunnen inleven:

Als je je wanhopig voelt, is het fijn om een das te zijn. Als familie van 
de beren, otters en wezels ben je meer dan enig ander beest dat nu in 
Engeland leeft aan de beer verwant, en je vacht is zo dik dat het niet 
hindert door wie je wordt gebeten. Wat je eigen beet betreft, de vorm 
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van je eigen kaak heeft iets dat het onmogelijk maakt hem te ontwrich-
ten – en daarom, hoe het ding, dat je bijt, ook wrikt, er is geen reden 
om het ooit los te laten. Dassen zijn een van de weinige schepselen die 
rustig egels kunnen opknauwen, net zoals ze alles kunnen opknauwen, 
van wespennesten en wortels tot pasgeboren konijnen.

 De das legt Wart uit dat hij hem maar twee dingen kan leren: graven en van 
je huis houden, ‘het ware doel van de filosofie’. Daarop beschrijft White de das 
en zijn woonplaats waarin we opnieuw elementen herkennen uit de beschrij-
ving van de diersoort in de inleiding van deze bijdrage: 

Dassen zijn niet als vossen. Ze hebben een speciale mestvaalt waar ze 
hun afgekloven beenderen en vuilnis deponeren, echte aarden kabinet-
ten en slaapkamers, waarvan ze het beddegoed vaak luchten om het 
schoon te houden. Wart werd bekoord door wat hij zag. Hij bewon-
derde de Grote Hal het meest, want dit was de centrale kamer van de 
grafheuvel – het was moeilijk te zeggen of je het moest zien als een 
collegezaal of een kasteel – en de verschillende suites en vluchtkamers 
straalden er naar buiten toe van uit. Het leek enigszins op een spinne-
web, omdat het een soort gemeenschappelijk vertrek was en niet het ei-
gendom van een speciale familie, maar het was werkelijk plechtig. Das 
noemde het de conversatiekamer.

 Ook in de verdere, gedetailleerde beschrijving van de dassenburcht wordt 
deze getypeerd als een menselijke behuizing met veel antiek, die wat doet den-
ken aan de ondergrondse woning van een hobbit. J.R.R. Tolkiens The Hobbit 
verscheen het jaar voor The Sword in the Stone, en de beschrijving van The Shire 
en haar bewoners bevat talloze subtiele referenties aan dassen. De hobbit-fol-
klore kent verhalen over ‘the Badger-folk’, en dat heeft ‘a slight Hobbitness 
around them’. De naam van de hobbit-familie Brockhouse verwijst naar de das 
(van brock, het oude Engelse woord voor das, van het Keltische broc). De ty-
pering van de oude ‘burgerlijke aristocraat’ Bilbo Baggins doet dan weer wat 
denken aan Mr Badger uit The Wind in the Willows van Kenneth Grahame 
(1908), en een vergelijking van Mr Badgers burcht met Whites dassenburcht is 
evenmin ver te zoeken.33

 De das is een geleerde – zwarte toga’s hangen in de gang – en is net een ver-
handeling aan het schrijven, het proefschrift voor zijn doctorsgraad ‘waarin ik 
er op wijs waarom de mens de meester van de dieren is geworden’. De das merkt 
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op dat dit goed zal zijn om Warts opvoeding af te ronden: ‘bestudeer vogels, 
vissen en zoogdieren; en rond de zaak dan af met de mens.’ De das rommelt in 
zijn papieren en haalt het manuscript blozend tevoorschijn met de schuchter-
heid van een perfectionist: ‘Het is nog niet erg goed, het is maar een concept, ik 
moet er nog veel aan veranderen voor ik het instuur’. Vervolgens schetst hij een 
theorie die geënt is op het Bijbelse scheppingsverhaal. Vertrekkend vanuit het 
idee dat alle dierlijke embryo’s op elkaar lijken, beschrijft de das een tafereel 
waarbij elk embryo voor God wordt gedaagd, om te kiezen wat het wil worden, 
en om delen van zichzelf uit te kiezen die in zijn latere leven nuttig zouden zijn: 
graafpoten, vleugels, en noem maar op. Wat de dassen zelf betreft: ‘wij wilden 
onze huiden in schilden veranderen, onze monden in wapens, en onze armen in 
harken. Deze gunsten werden ons toegestaan.’ De mens kwam als laatste aan 
de beurt, en die wil blijven zoals hij is, en ‘zijn hele leven een weerloos embryo 
blijven en zijn best doen om zelf enige zwakke hulpmiddelen te vervaardigen 
uit het hout, het ijzer en de andere materialen die u mij hebt willen voorleg-
gen’. God is zeer enthousiast, verklaart dat de mens als enige zijn raadsel heeft 
geraden, en benoemt hem tot de Orde van Heerschappij over de Vogels van 
de Lucht en de Beesten van de Aarde en de Vissen van de Zee: ‘ jij zult je hele 
leven een naakt werktuig zijn, hoewel een gebruiker van werktuigen. Je zult er 
uitzien als een embryo totdat ze je begraven, maar alle anderen zullen embryo’s 
zijn voor jouw macht. Eeuwig onontwikkeld, zul je altijd krachtig zijn als Ons 
evenbeeld, in staat een aantal van Onze smarten te begrijpen en sommige van 
Onze vreugden te voelen.’ En God zegent de mens.34

 De das is niet helemaal tevreden over zijn parabel en vindt die een beetje 
te optimistisch omdat hij eraan twijfelt of de mens wel het gezegendste dier 
is: ook al is Sir Ector als exemplaar niet erg verschrikkelijk, ‘toch zouden, als 
hij een wandeling langs een rivier zou maken, niet alleen alle vogels voor hem 
wegvliegen en de dieren voor hem weglopen, maar maar ook de vissen zouden 
naar de andere kant schieten. Ze doen dat niet voor elkaar.’ Er volgt een korte 
discussie over de vraag of dieren oorlog voeren, in de zin van oorlog tussen 
troepen van dezelfde soort (niet tussen roofdier en prooi). Op grond van zijn 
eerdere ervaring voert Wart aan dat mieren dat toch doen, maar dat blijkt een 
zeer uitzonderlijke situatie bij een zeer beperkt aantal mierensoorten. Als een 
echo van de passage bij de ganzen komt het probleem van de grens naar boven: 
zelfs de mensheid kent enkele volkeren die geen oorlog voeren, omdat zij geen 
aanspraak maken op grenzen. Wanneer Wart een romantisch tafereel oproept 
waarin hij samen met zijn kameraden enthousiast ten strijde zou trekken, be-
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sluit de das het gesprek met de vraag: ‘Wat vond je het leukste? De mieren of 
de wilde ganzen?’ 
 Met deze laatste transformatie is Warts onderricht in de dierenwereld vol-
tooid. Wanneer Wart aan het einde van The Sword in the Stone de konings-
kroon verwerft, komen de dieren nog even terug om hem te steunen, geluk te 
wensen, en geschenken te brengen. Zo eindigt ‘a preface to Malory’, de jeugd 
van Wart, die vanaf dan Arthur zal heten.
 Met zijn proefschrift en de discussie waartoe het aanleiding geeft, wijst de 
das vooruit naar de thema’s die White in het verdere verloop van The Once and 
Future King zal uitwerken: de houding van de mens tot de dierenwereld, de 
macht van de mens en het probleem van de oorlog. 
 Helemaal aan het einde van het laatste boek The Candle in the Wind, in de 
nacht die voorafgaat aan de grote veldslag die Arthurs einde zal betekenen, 
keert de oude koning in gedachten terug naar de lessen uit zijn jeugd. Slapeloos 
in de veldheerstent overschouwt hij het project van de Ronde Tafel, de ideeën 
die eraan ten grondslag lagen, de mislukking ervan, de aard van de mens ... Zijn 
besluit is erg negatief:

Achterdocht en angst; egoïsme en hebzucht; rancune over voorouder-
lijk kwaad – dit alles scheen er deel van uit te maken. Toch was dit 
niet de oplossing. Hij zag de werkelijke oplossing niet. Hij was te oud, 
moe en ellendig om constructief te denken. Hij was slechts een man die 
goed had willen doen, die door een excentrieke tovenaar met een zwak 
voor de mensheid was aangespoord die gedachte te volgen. Gerechtig-
heid was zijn laatste poging geweest – niets te doen dat niet rechtvaar-
dig was. Maar het was op een mislukking uitgelopen.35

 Na deze beschouwing raakt hij in gesprek met een page die hem dient in 
zijn tent: ‘Tom van Newbold Revell in de buurt van Warwick’ – een cameo 
van een jonge Thomas Malory. Arthur legt hem uit wat de idealen van de jonge 
koning waren, en vraagt hem om niet aan de veldslag deel te nemen maar naar 
huis te gaan en die idealen door te vertellen aan de volgende generaties. Het is 
een slimme sprong tussen The Once and Future King en Le Morte d’Arthur, en 
natuurlijk een klassiek mechanisme in een vertelling, maar het lijkt daarnaast 
ook een legitimatie van White zelf, die niet aan de Wereldoorlog deelneemt, 
maar zich terugtrekt om het verhaal van Arthur te herwerken. Tom vertrekt 
en Arthurs laatste gedachten gaan uit naar Merlijns lessen, Lyo-lyok, en de 
absurditeit van grenzen. Het boek besluit met een heldere projectie van wat 
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Whites uiteindelijke oplossing lijkt te zijn: een pleidooi voor de opheffing van 
grenzen, met behoud van naties met hun eigen beschaving, cultuur en plaatse-
lijke wetten, waarin mensen in vrijheid zouden leven naar het voorbeeld van de 
ganzen, en ‘de hoop om dit te bereiken lag in de cultuur: als de mensen ertoe 
konden worden bewogen om te lezen en te schrijven, niet alleen maar te eten 
en de liefde te bedrijven, was er nog een kans dat zij tot rede zouden komen.’36

 Met deze conclusie van The Candle in the Wind is Whites behandeling van 
dit vraagstuk echter niet afgesloten. Zoals we hierna zullen zien laat White 
Arthur in The Book of Merlyn aan het einde van zijn leven terugkeren naar de 
dassenburcht, om er vast te stellen dat de dieren uit zijn jeugd zijn levensloop 
hebben gevolgd, met uitgebreidere beschouwingen en een verder gevorderd 
proefschrift van de das als resultaat.

 Might is Right

 In 1890 verscheen het boek Might is Right or The Survival of the Fittest van 
een man die publiceerde onder het pseudoniem Ragnar Redbeard. Het is een 
provocatief manifest dat een voorbeeld is van radicaal sociaal-darwinisme, de 
beweging die de principes van natuurlijke selectie en het recht van de sterkste 
tot politiek beleid wilde verheffen – een ideologie waarvan een aantal aspecten 
in die periode trouwens algemeen aanvaard werden in brede kringen. Dit spe-
cifieke werk was zo radicaal dat Anthony LaVey er grote delen van overnam in 
The Satanic Bible (1969). Leo Tolstoy vond het nodig om afwijzend op het boek 
te reageren in zijn essay Wat is kunst?37

 In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd de doctrine van ‘Might 
is Right’ gezien als de rechtsopvatting van totalitaire regimes, meer specifiek 
nazi-Duitsland. De radiotoespraak van koning George VI onmiddellijk na de 
Britse oorlogsverklaring aan Duitsland op 3 september 1939, vandaag vooral 
bekend door de film The King’s Speech (2010), legitimeert deze daad als een 
noodzakelijk verzet tegen het principe van ‘Might is Right’: 

We have been forced into a conflict, for we are called, with our allies, 
to meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would 
be fatal to any civilized order in the world. It is a principle which per-
mits a state, in the selfish pursuit of power, to disregard its treaties 
and its solemn pledges, which sanctions the use of force or threat of 
force against the sovereignty and independence of other states. Such a 
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principle, stripped of all disguise, is surely the mere primitive doctrine 
that might is right, and if this principle were established through the 
world, the freedom of our own country and of the whole British Com-
monwealth of nations would be in danger. But far more than this, the 
peoples of the world would be kept in bondage of fear, and all hopes of 
settled peace and of the security, of justice and liberty, among nations, 
would be ended.38

 Wij kennen het principe ‘macht is recht’ eerder onder de naam ‘het recht van 
de sterkste’. The Once and Future King kan in zijn geheel worden beschouwd als 
een zeer uitgesponnen reflectie op dit principe, wat het boek een sterke rechts-
filosofische lading geeft. White is daar erg expliciet in: het politieke project van 
Arthur, geïnspireerd door zijn mentor Merlijn, is de strijd tegen ‘de baronnen 
van de Sterke Arm’, een goede typering van de lieden die de plak zwaaien in 
de periode waarin Arthur opgroeit. Dat is meer dan een eigentijdse toevoeging 
door White: hij neemt hier het hoofdthema van Malory op en werkt het uit. 
Want hoewel niet zo expliciet in Le Morte d’Arthur uitgewerkt, is het verhaal 
een beschrijving van de noodlottige spanning tussen universele waarden zoals 
het primaat van de wet en het algemeen belang, waarvan de Ronde Tafel de 
emanatie is, en het particularisme van de clan, met als zwaartepunt de vete 
tussen de ‘Orkneys’ (de familie van Gawain) en de ‘du Lacs’ (die van Lancelot). 
Deze thematiek was erg relevant in Malory’s tijd, en zorgt ervoor dat het werk 
veel meer is dan een breed opgevat romantisch ridderverhaal. Het is een breder 
gedeeld politiek inzicht: in The Origins of Political Order (2011) tracht Francis 
Fukuyama aan te tonen hoe deze fundamentele spanning tussen het universele 
gezag van de wet en het particularisme van de familieclan een drijvend principe 
in de politieke geschiedenis was, en dat de wijze waarop deze spanning van ge-
val tot geval werd opgelost, bepalend is geweest voor de geschiedenis van staten 
en hun instellingen.39

 Mooi aan Whites aanpak is dat hij het principe van het recht van de sterkste 
zowel uitwerkt vanuit de invalshoek van de rechtsstaat als van die van de recht-
vaardige oorlog. Het verhaal van Arthur zoals White het ons vertelt, is het ver-
haal van de rechtsgeschiedenis. Het schetst hoe mensen zich steeds hebben verzet 
tegen het fundamentele onrecht van het recht van de sterkste; hoe ze endemisch 
geweld probeerden te beteugelen door het geweldmonopolie bij de staat te leggen; 
hoe het recht en de rechtsstaat werden ontwikkeld om de staat op haar beurt te 
beteugelen; en hoe dit spoor doodloopt wanneer de staat verstrikt raakt in haar 
eigen logica en haar burgers op sleeptouw neemt om oorlog te voeren.
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 In de wijde boog die wordt opgetrokken tussen Arthurs dierenlessen in The 
Sword in the Stone en de beschouwingen van de oude vorst aan de vooravond 
van de laatste veldslag in The Candle in the Wind, werkt White het motief van 
‘Might is Right’ langzaam maar zeker uit. In The Once and Future King zindert 
het vraagstuk steeds op de achtergrond, maar keer op keer keert hij ernaar 
terug. Merlijn handelt als een echte mentor, die zijn stellingen niet doceert, 
maar aanschouwelijk maakt door in te zetten op dierentransformaties en een 
occasionele aanmoedigende vraag. In het tweede boek, The Queen of Air and 
Darkness, lijkt Arthur zijn conclusie klaar te hebben. Hij vraagt zich eerst af 
waarom je de macht niet kan beteugelen, zodat die voor het recht werkt: 

De macht is er, bij de slechte helft van de mensen, en je kunt dat niet 
negeren. Je kunt hem niet wegsnijden, maar misschien kun je er rich-
ting aan geven […] zodat ze nuttig wordt in plaats van slecht. […] Ik zal 
de slechte ridders niet straffen, maar ik zal proberen ze in onze Orde te 
krijgen. […] En dan zal ik de eed van de Orde maken dat Macht alleen 
gebruikt mag worden van Recht. […] We zullen Macht gebruiken in 
plaats van er tegen te vechten, en iets slechts in iets goeds doen verke-
ren.40

 Terwijl Arthur de principes uiteenzet van een politiek programma dat de 
oprichting van de rechtsstaat symboliseert, zwijgt Merlijn. Maar na afloop 
strekt hij de armen in beide richtingen uit en spreekt de eerste paar woorden 
van het Nunc Dimittis, de hymne waarin Sint-Simeon beloofd wordt dat hij 
niet zal sterven alvorens hij Christus heeft gezien. Voor Merlijn betekent dit 
moment dat Arthur gevormd is, en dat zijn eigen rol is uitgespeeld. Korte tijd 
later verdwijnt hij, net als bij Malory, inderdaad uit het verhaal.41

 Op deze wijze lijken Merlijn (en White) Arthurs politieke project te ‘sa-
craliseren’. Toch wordt er al vroeger in het verhaal verwezen naar een inherent 
probleem. Het zit verscholen in een bijzonder opmerkelijke passage waarin 
Arthurs pleegbroer Kay, die zich gewoonlijk niet al te geïnteresseerd opstelt 
bij de filosofische reflecties tussen Arthur en Merlijn, plots komt aandraven 
met een goede reden om oorlog te voeren, namelijk ‘gewoon een goede reden 
hebben’. Kay schetst het idee van een persoon die een inzicht heeft dat anderen 
kan redden, en het met het zwaard op zou leggen als de anderen te dom zijn 
om het inzicht over te nemen. Merlijn reageert hevig met een verwijzing naar 
‘een Oostenrijker die een nieuwe manier van leven ontdekte, en er zichzelf van 
overtuigde dat hij de kerel was die het zou doen werken. Hij probeerde zijn 
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hervorming op te leggen met het zwaard, en stortte de beschaafde wereld in 
ellende en chaos.’ Kay blijft echter koppig en werpt op dat Arthur oorlog voert 
om zijn ideeën op te leggen aan Koning Lot. In een artikel over pacifisme en 
geweld bij White merkte Andrew Hadfield deze passage op en wijst hij op het 
belang ervan.42 Waar Kay hier door een onoplettende lezer makkelijk kan wor-
den weggezet als een koppige, luie leerling die Merlijns punt niet begrijpt, heeft 
hij daarentegen zeer scherp opgemerkt dat Arthurs methode dichter aanleunt 
bij die van Hitler dan bij die van Jezus. Want als ‘Might’ nog steeds ‘Right’ is, 
dan hangt de invulling enkel af van de intenties van de verlichte despoot; en 
zoals men weet lijkt een verlichte dictatuur steeds een aantrekkelijk model, tot 
het licht uitgaat.

 Verderop in The Once and Future King komt Arthur zelf tot dit inzicht, en 
verlegt hij het zwaartepunt van de macht van zichzelf naar de wet. Hij doet 
effectief afstand van zijn particuliere en daarom willekeurige macht als vorst, 
en verklaart ook zichzelf ondergeschikt aan het recht. Daarbij wordt echter 
de deur opengezet naar rechtsmisbruik door zijn eigen onderdanen, wat ons 
naar de kern van de tragedie voert. Wanneer Agravaine de koningin aanklaagt 
wegens overspel met Lancelot en hoogverraad, en zij overduidelijk schuldig is, 
noemt Arthur hem ‘een uitgekiende jurist’ en werpt op dat er ook zoiets als ge-
nade bestaat. Hierop antwoordt Agravaine dat de Orkneys geen genade willen, 
maar gerechtigheid. Guinevere moet sterven. Op dat moment ziet Arthur zich 
als vorst door handen en voeten aan het recht gebonden. Arthur pleit impliciet 
om de wet niet in te roepen vanuit een (niet expliciet geformuleerd) aanvoelen 
dat de wet slechts het minimum is van de moraal, en in Bijbelse termen slechts 
bestaat ‘omwille van de hardheid van uw hart’. Toch moet hij de wet, wanneer 
ingeroepen, handhaven.
 Als private persoon is Arthur gedwongen om te hopen op een onwettelijke 
interventie door Lancelot om de koningin te redden – wat inderdaad ook ge-
beurt. Op dat moment stort Arthurs systeem als een kaartenhuis in elkaar; het 
is de barst in de Ronde Tafel die opensplijt. Dat betekent dat Arthurs project 
– en dat van Merlijn – heeft gefaald: het bood geen fundamentele oplossing 
voor het probleem dat zich stelt door de aard van de mens, die niet inziet dat 
de wet er enkel is ‘voor de hardheid van zijn hart’, en het recht op zijn beurt tot 
instrument maakt voor de uitoefening van de macht.
 De Orkney-clan, opgehitst en uiteindelijk aangevoerd door Mordred, buit 
het inherente probleem in Arthurs politieke project tot het uiterste uit. We 
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zien opnieuw hoe ver Whites hervertelling reikt wanneer we het motief horen 
doorklinken in de toespraak van Malagant (een figuur in wie de personages van 
Mordred en Maleagant worden gecombineerd) voor het volk in de film First 
Knight (1995):

The strong rule the weak. This is how your God made the world. […] 
This is the freedom I bring you: Freedom from Arthur’s tyrannical 
dream, freedom from Arthur’s tyrannical law, freedom from Arthur’s 
tyrannical God!43

 The Once and Future King biedt geen eindoplossing voor het rechtsfilosofi-
sche probleem dat White op tafel legt.

 The Book of Merlyn

 De vrede van het hedendaagse Europa, die we vandaag in toenemende mate 
vrezen te zullen verliezen, werd gebouwd op kolen en staal, op handel en eco-
nomie. De toekomst zal uitmaken of dat de juiste basis was. Aan Jean Monnet, 
een van de vaders van de Europese Gemeenschap, wordt de uitspraak toege-
schreven: ‘als ik het opnieuw moest doen, zou ik beginnen met de cultuur’. 
Monnet zou dat in werkelijkheid nooit hebben gezegd, maar het feit dat men 
het aan hem blijft toeschrijven, toont dat het een sterk en geliefd beeld is: een 
correctie op het Europa van het materialisme, dat terugkeert in Whites woor-
den ‘eten en de liefde bedrijven’. Het idee doet inderdaad sterk denken aan het 
uiteindelijke antwoord van White, dat beantwoordt aan het cultuurideaal van 
het vreedzame Europa der vrije volkeren, een beetje regionalistisch, een beetje 
anarchistisch. Het is een utopisch beeld zonder stevige grond in de politieke 
werkelijkheid en het is maar de vraag of het vandaag een bevredigend antwoord 
is op het probleem van oorlog en macht. Maar er schuilt veel hoop in.
 Arthurs beschouwing aan het slot van The Once and Future King is de be-
knopte weergave van een breed uitgesponnen debat dat we terugvinden in The 
Book of Merlyn. Zoals eerder aangegeven had White zich tot doel gesteld om 
zijn tetralogie af te sluiten met dit vijfde boek, waarin Arthur terugkeert naar 
de dassenburcht en daar niet alleen de das, maar ook Merlijn en vele andere 
dieren uit zijn jeugd aantreft. Door een postume publicatie in 1977 kunnen we 
het boek vandaag lezen, en gewoonlijk wordt het uitgegeven in één band met 
The Once and Future King. Maar in 1958 werd het door de uitgever geweigerd 
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en zoals eerder vermeld haalde White er verscheidene secties uit die hij in de 
gereviseerde uitgave van The Sword in the Stone integreerde. Wie The Book of 
Merlyn vandaag leest als een vijfde deel zal dus heel wat herhalingen aantref-
fen. Het is in vele opzichten een problematisch werk en tot op vandaag zijn 
de meningen erover verdeeld. Bedoeld als sluitstuk van de cyclus, zijn Whites 
misantropie en drammerigheid onder het schrijven echter zo groot geworden 
dat het contrast met het eerste boek te sterk is. Whites biografe Sylvia Warner 
betreurt dat en beoordeelt het als een mislukking: 

Written in such haste and with such self-confidence, its faults ran 
through the whole fabric. It would have needed rethinking as well as 
rewriting. He put it away. Yet a fivefold Once and Future King, with 
the Aristotelian doom worked out in the three inner volumes and the 
sadder and wiser Arthur of the fifth volume complementing the grow-
ing boy of the first, could have been a substantially rounded structure, 
which the Tetralogy with its crowned inconclusive conclusion is not.44

 Aan de vooravond van de laatste veldslag en de grote ondergang keert 
Arthur dus terug naar de dassenburcht en naar de merkwaardige beestenwe-
reld uit het eerste boek om zijn leven en werk te evalueren, in een uitgebreide 
reflectie over Arthurs mislukte politieke project. Het verzamelde gezelschap 
stelt zich voor als de Commissie voor het Vraagstuk van de Macht in de Mens 
en blijkt een aantal conclusies op papier te hebben gezet na lange debatten over 
dit onderwerp.
 In The Book of Merlyn lijkt de das minder geleerd dan in The Sword in the 
Stone. Merlijn schijnt de Combinatiekamer in de dassenburcht over te hebben 
genomen en stelt zich een stuk professoraler op. Daarbij lijkt onze das, die we 
toch hadden leren kennen als doctoraal onderzoeker met proefschrift, gede-
gradeerd te zijn tot notulist van de Commissie. In het hele verhaal is hij een 
verlegen, verward en een beetje zielig beestje. Bovendien wordt hij geportret-
teerd als communist, waardoor hij door Merlijn steeds in de verdediging wordt 
gedrukt. Wanneer Merlijn hem vraagt om de These over de Mens en de Disser-
tatie over de Macht tevoorschijn te halen, blijken de documenten half verbrand 
te zijn.
 Merlijn en de dieren stellen hun conclusies daarop mondeling voor, waar-
bij vooral Merlijn tekeergaat als een ongeduldige, kribbige oude man, met be-
hulp van een nogal onbehouwen versie van de socratische dialoog waarmee hij 
Arthur het vuur aan de schenen legt. Weg is de sympathieke, verwarde Merlijn 
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van The Sword in the Stone. Het boek is veel minder aangenaam om te lezen en 
illustreert vooral hoe White zelf veranderd is.
 Zoals we hem leerden kennen als buitenmens en groot natuurliefhebber, 
laat White de dieren het proces van de mens maken, geconcentreerd rond de 
vraag waarom de mens zo wreed en oorlogszuchtig is. Merlijn legt uit dat de 
mens onder de dieren een jong dier is, een parvenu, terwijl alle andere dieren 
hun problemen al hadden opgelost duizenden jaren voor hij op het toneel ver-
scheen. Elke diersoort heeft een of andere politiek en daarom had Aristoteles 
de mens nooit een ‘politiek dier’ mogen noemen. De das vult aan dat de politiek 
van alle dieren zich bezighoudt met de beheersing van de Macht, en Merlijn 
vervolgt:

Sommige dieren zijn communisten of fascisten, zoals vele mieren; som-
mige zijn anarchisten, zoals ganzen. Er zijn socialisten, zoals sommige 
bijen. […] Hoe denk je dat kraaien, konijnen, elritsen en alle in groepen 
levende dieren erin slagen samen te leven als zij de vraagstukken van 
Democratie en van Geweld niet onder ogen hebben gezien?45

 Ook de term ‘homo sapiens’ zou onterecht zijn, maar de dieren vonden nog 
geen consensus over een alternatief. ‘Homo ferox’, de wrede mens, werd over-
wogen, ‘die zeldzaamheid in de natuur, een dier dat voor zijn genoegen doodt! 
Er is geen enkel dier in dit vertrek dat het niet beneden zich zou achten om te 
doden, behalve als hij honger heeft.’ De enige reden om ‘ferox’ niet te nemen is 
dat ‘stultus’ beter zou passen. Een derde suggestie is, als negatie van Aristote-
les, die van de ‘homo impoliticus’. Volgens Merlijn zou het nog miljoenen jaren 
duren voordat de mens ‘homo politicus’ kan worden genoemd – pas dan zal hij 
een volwassen soort zijn, en ernaar handelen. Merlijn sluit af: ‘Zelfs de Griekse 
definitie “anthropos”, Hij die Omhoog Kijkt, is onjuist. De mens kijkt na de 
adolescentie zelden hoger dan hij lang is.’
 Arthur is op dat moment oud, stram, diep neerslachtig en intellectueel fail-
liet. Wat had hij geprobeerd? Geconfronteerd met het onrecht uitgeoefend 
door de baronnen in zijn jeugd (de aanhangers van de ideologie van de ‘Sterke 
Arm’) besloot hij om hun geweld met ander geweld te beteugelen: het positieve 
geweld van de Ronde Tafel. Maar zodra hij dit had opgelegd, begonnen zijn 
ridders onderling te twisten, oude vetes laaiden op en leidden tot nieuw geweld. 
Hen een nieuw hoger doel geven bracht niet het verhoopte resultaat; op het 
einde zocht de koning steun in het recht zelf, dat hij tegen zijn zin toe moest 



~ 248 ~ 

TIECELIJN 29

passen. Zijn abstracte beslissingen gebaseerd op het recht leidden vervolgens 
tot oorlog. De oude Arthur, aan de vooravond van de laatste slag, vraagt zich 
gedesillusioneerd af hoe het mogelijk was dat zo’n mooi project zo jammerlijk 
aan zijn einde kwam. De antwoorden die de dieren suggereren vormen een 
pleidooi tegen alle soorten collectivisme en voor vrijheid, individualisme en een 
zekere vorm van anarchie. De balans voor de mens is niet positief. In The Book 
of Merlyn vinden we een diepe stroom van misantropie, verwoord door een bit-
tere Merlijn:

Wij zien dat het menselijk ras op het ogenblik politiek verdeeld is in 
één wijs mens, negen schurken en negentig dwazen op elke honderd. 
[…] De negen schurken verzamelen zich onder de banier van de schurk-
achtigste van hen en worden ‘politici’; de wijze mens valt op omdat hij 
weet dat hij hopeloos in de minderheid is, en wijdt zich aan poëzie, 
wiskunde of filosofie; terwijl de negentig dwazen wegsjokken achter de 
banieren van de negen schurken, al naar het hun invalt, naar de dool-
hoven van chicanerie, kwaadaardigheid en oorlog.46

 Als enige respectabele eigenschap vermeldt Merlijn, plots vertederd, de ver-
houding van de mens tot zijn huisdieren. Het typeert White, die met geen 
enkel levend wezen een diepere connectie had dan met zijn hondje Brownie. 
Maar terwijl het moeilijke gesprek verder meandert, opent Merlijn opnieuw de 
ruimte tot leren, zijn hoop voor de mens. Zijn te sombere beeld, zo zegt hij, had 
tot doel om iets duidelijk te maken: dat Arthur iets ontdekt door van de dieren 
te leren.
 Merlijn wil nog twee dieren tonen als laatste les: de mier en de gans; zoals 
we eerder zagen zijn deze passages later ingelast in The Sword in the Stone en 
maakten ze deel uit van Arthurs opvoeding zoals de lezer er kennis van nam 
in The Once and Future King. The Book of Merlyn illustreert echter de impact 
van de oorlogservaring op White. De dimensie ‘Might is Right’ wordt pas nu 
verruimd naar totalitarisme en oorlog; de mieren tonen het leven in een tota-
litair bestel; de ganzen wijzen de weg naar een ander, vrijer leven, weg uit de 
collectiviteit.
 De uitgebreide beschouwing over de aard van de mens in The Book of Mer-
lyn sluit aan bij het oude proefschrift van de das uit The Sword in the Stone. In 
dat alternatieve scheppingsverhaal stelde de das de mens voor als enerzijds het 
niet afgewerkte dier, anderzijds als heerser van de schepping. Het eerste wijst 
vooruit naar het idee dat de mens, in tegenstelling tot alle andere dieren, onaf is 
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en nog geen politiek heeft ontwikkeld, het tweede naar de mens die zijn macht 
misbruikt als ‘homo ferox’.

 Wat is de werkelijke aard van de mens? En als de doorsneemens inderdaad 
de ‘homo ferox’ is, hoe moeten we ons dan organiseren om de eeuwige strijd 
tegen het recht van de sterkste tot een goed einde te brengen? Hoe kan geweld 
geweld duurzaam beteugelen? White geeft enkel voorzichtige en voorlopige 
antwoorden. Hij lijkt zich naar binnen te keren, vreest wat er komt na de Slag 
bij Camlann en stelt zijn hoop op de cultuur en de mogelijkheid om de droom 
van vrijheid en liefde op lange termijn in leven te houden. Volgens Sylvia War-
ner schreef hij The Book of Merlyn in het geloof dat het invloed zou hebben op 
de wijze waarop mensen denken over oorlog en in de hoop hen aan te moedigen 
om te komen tot een nieuwe en zinvollere invulling van de vrede.47

 In zijn personages en verhalen documenteert White een zoektocht naar 
een remedie tegen oorlog en geweld, zonder die evenwel te vinden. Hij komt 
uiteindelijk niet verder dan vage concepten als ‘beschaving’, ‘cultuur’ en ‘de af-
schaffing van alle grenzen’, wat uiteindelijk uitmondt in een visioen van een 
vredevolle anarchie. Daarmee biedt hij geen antwoord op de ‘homo ferox’, die 
in staat zal blijven om al zijn duivels te ontbinden zodra de macht wegvalt, met 
de terugkeer van de ‘war lords’ als vrij onmiddellijk gevolg. De paradox dat 
macht en geweld nodig zijn om macht en geweld aan banden te leggen, blijft 
bestaan. Kay en Malagant hebben een punt wanneer ze Arthur met een tiran 
vergelijken.
 De suprematie van de wet als ‘rule of law’ biedt evenmin een eindoplossing. 
Zoals reeds aangegeven willen de Orkneys geen genade, maar gerechtigheid. 
Het handhaven van de wet kan leiden tot het einde van de vrede; dat is trou-
wens een klassiek probleem bij pacificatie in post-conflictsituaties waar er een 
afweging nodig is tussen vergeving/verzoening/amnestie enerzijds en bestraf-
fing/gerechtigheid anderzijds. Zonder genade/amnestie is er geen vrede moge-
lijk; maar zonder gerechtigheid is duurzame vrede even moeilijk. Genade had 
Guinevere kunnen redden en een oorlog kunnen vermijden, maar hiermee had 
Arthur zich boven de wet gesteld. Vanuit zijn rol als beschermer van de vrede 
en universele principes, ligt zijn enige hoop in een oplossing vanuit privaat ge-
weld van derden (een gewelddadige interventie van Lancelot en zijn medestan-
ders, die de koningin komen redden), met andere woorden: de terugkeer van 
het particularisme en het geweld van de clan – een hoop die hij heel expliciet 
tegen Mordred formuleert.
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 De gesloten grafheuvel

 Vanuit een grote liefde voor al wat leeft, en een diepe kloof tussen hemzelf 
en de mensheid, verrijkte White de Arthurtraditie met een merkwaardig boek. 
White voelde zich beter bij dieren dan bij mensen, en het is dan ook enkel 
door ervaringen in de dierenwereld dat Arthur de uitzonderlijke ideeën kan 
ontwikkelen die de grondslag vormen van zijn politieke project, de strijd tegen 
het principe van ‘Might is Right’ en de baronnen van de Sterke Arm.
 Sinds het ontstaan van de legende van Arthur in de vroege middeleeuwen 
interpreteerde en herwerkte elke generatie de Arthurmaterie vanuit de eigen 
tijd. Doorheen de eeuwen gold het arthuriaanse project als een politiek ideaal: 
dat van de goede vorst. Arthur werd in de volle middeleeuwen gerekend tot 
de ‘Negen Waardigen’: hij maakte deel uit van deze exemplarische groep van 
drie goede heidenen (Hector, Alexander de Grote en Julius Caesar), drie goede 
Joden (Jozua, David en Judas Maccabeus) en drie goede christelijke koningen 
(Karel de Grote, Godfried van Bouillon en Arthur). Sinds de verlichting heeft 
dit model afgedaan, en het ridderideaal en het beeld van de goede vorst lijken 
moeilijk te sporen met de moderne democratische waarden. Wanneer koning 
Arthur zijn gezag in Monty Python and the Holy Grail (1975) legitimeert te-
genover een boer met de stelling dat hij, door de goddelijke voorzienigheid, 
het zwaard Excalibur overhandigd kreeg van de Dame van het Meer, is het 
antwoord recht voor de raap:

Strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a sys-
tem of government. Supreme executive power derives from a mandate 
from the masses, not from some farcical aquatic ceremony! You can’t 
expect to wield supreme executive power just because some watery tart 
threw a sword at you!48

 In een verlichte dictatuur, of een autoritaire rechtsstaat, heeft de bevolking 
geen verhaal tegen de vorst, en kan de vorst snel overgaan tot willekeur en ti-
rannieke daden. Er is een cruciaal punt in het verhaal waarop Arthur effec-
tief optreedt als tiran. Wanneer Arthur Mordred heeft verwekt bij Morgause, 
raadt Merlijn aan om alle borelingen op een schip in zee te zetten, hun onder-
gang tegemoet, om te vermijden dat Mordred zou opgroeien om het werk van 
zijn vader teniet te doen. Het is een afschuwelijke daad die bij Malory tamelijk 
onopgemerkt voorbijgaat, vergeten in de grandeur van Arthurs rechtvaardige 
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heerschappij. White vergeet dat ene zinnetje van Malory niet en blijft erop te-
rugkomen. Het wordt uiteindelijk een argument in handen van Mordred, waar 
Arthur geen verweer tegen heeft. Dit maakt Arthurs grootschalige kinder-
moord een tragische handeling: een daad gesteld om de toekomst te wijzigen, 
is net de oorzaak van die toekomst. Die ene tirannieke daad van Arthur als 
almachtige vorst blijft hem achtervolgen en brengt hem ten val. De bedenking 
van Kay en Malagant, dat Arthur net zo goed een tiran is, vindt hier vrucht-
bare grond.

 In dezelfde periode boog een andere auteur zich over deze materie. Karl 
Popper schreef The Open Society and Its Enemies tijdens de oorlogsjaren en 
publiceerde het werk in 1945 vanuit Nieuw-Zeeland.49 Net als White, die het 
grootste deel van The Once and Future King vanuit Ierland schreef, bevond Pop-
per zich in een situatie van overzeese ballingschap. 
 Beide werken hebben wat gemeen: ze proberen een antwoord te zoeken op 
het oude probleem van macht, recht en geweld, en doen dat duidelijk onder de 
zware slagschaduw van hun dagelijkse realiteit: totalitaire waanzin en totale 
oorlog. Net als White zet Popper al zijn stekels op tegen elke vorm van col-
lectivisme en geweld en richt zijn pijlen op fascisme en communisme. White 
doet dat in de context van de Arthurlegende (wat hem niet weerhoudt om een 
anachronistische Merlijn allerlei zaken over nationalisme, fascisme en commu-
nisme te laten zeggen). Popper gaat op zoek naar de intellectuele fundamenten 
van een eeuwenoude aanval op de open samenleving en gaat daarbij helemaal 
terug tot Plato, waarna hij via Hegel en Marx weer naar het heden (fascisme en 
communisme) terugkeert.
 Zowel White als Popper beschouwde zijn eigen tekst als een persoonlijke oor-
logsbijdrage. White had The Sword in the Stone (1938) en The Witch in the Wood 
(1939) al voor de oorlog gepubliceerd, maar ging de volgende delen tijdens de oor-
log zien als ‘een waardevoller oorlogsinspanning en een specifieke manier om te 
vechten tegen Hitler, “het soort kerel die je tegen moet houden”.’50 De thematiek 
van ‘Might is Right’ wordt daardoor uitgebreid met onderzoek naar de recht-
vaardige oorlog en de mogelijkheid van pacifisme. De gereviseerde versie van The 
Sword in the Stone, gepubliceerd in 1958, getuigt daarvan. Ook Popper bindt de 
strijd aan tegen particularisme en de clan, die hij omschrijft als de ‘tribale samen-
leving’, in Whites woorden die van de ‘Sterke Arm’. Hij zag The Open Society And 
Its Enemies als ‘zijn oorlogsbijdrage’: het is een militant boek dat de intellectuele 
doodsteek moest zijn van alle totalitaire of collectivistische ideologieën. 
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 Toch verschillen de beide auteurs in het mensbeeld dat ze promoten: The 
Once And Future King is een diep pessimistisch boek, dat enkel de glans van 
waarheid en liefde boven water probeert te houden, zodat latere generaties de 
draad weer op kunnen pikken. Zoals eerder gezegd was White geen overtuigde 
democraat – daar was hij te misantropisch voor. Popper daarentegen geloofde 
sterk in de redelijke vermogens van zijn medemensen en in het model van de 
liberale democratie, dat voor hem zonder twijfel het best mogelijke model was. 
 Een lezing van Popper met het gefaalde arthuriaanse politieke project in 
gedachten zou enkele elementen kunnen aanreiken die White te hulp komen. 
Het politieke project van Arthur, in zijn evolutie van de kanalisering van ge-
weld tot nut van de zwakkeren (Ronde Tafel) over de onderwerping van ge-
weld aan de wet (rule of law, rechtsstaat) was onvoltooid in die zin dat deze 
volgende logische stap, die van de democratische rechtsstaat, niet werd gezet. In 
een democratische rechtsstaat legt de vorst verantwoording af tegenover het 
volk, waaraan zijn gezag dan weer legitimiteit ontleent. Hieruit volgt verder 
ook dat het recht de vrijheid creëert en beschermt. Indien Arthur geen despoot 
was geweest, maar een democratisch hervormer, had hij ten eerste geen baby’s 
vermoord, en ten tweede een sterk verweer gehad tegen het verwijt dat hij als 
een tiran zijn ideeën oplegde.
 White heeft getracht om Arthur, op zijn eigenzinnige en buitenissige wijze, 
en met een gekwelde geest, relevant te maken voor de twintigste eeuw, door in 
het verhaal op zoek te gaan naar antwoorden op de vraagstukken van de aard 
van de mens, het recht van de sterkste en de rechtvaardige oorlog. Het zou de 
moeite lonen om Whites zoektocht in de eenentwintigste eeuw verder te zetten 
aan de hand van nieuwe inzichten in de sociale biologie en de rechtsfilosofie. 
Misschien kunnen we ons voordeel doen met oude en nieuwe inzichten, nog 
even in alle rust, terwijl donkere wolken zich opnieuw boven onze wereld lij-
ken samen te pakken. Intussen kunnen we nog even blijven dralen bij het oude 
volksgeloof dat Arthur en zijn ridders niet dood zijn: zolang hun verhaal van 
hoop en recht over de tongen blijft gaan, rusten zij slechts in hun grafheuvel.
 Voor White is deze grafheuvel die bij het dorp Bodmin in Cornwall, die 
plaatselijk met Arthurs rustplaats in verband wordt gebracht; en ‘vooral als er 
dassensporen in de buurt zijn, kunnen wij onze eigen conclusies trekken’:

Want ik ben voor mij geneigd te geloven dat mijn geliefde Arthur van 
de toekomst op dit ogenblik te midden van zijn geleerde vrienden in 
de Conversatiekamer zit, en dat zij daar, zo hard ze kunnen, zitten te 
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denken over de beste middelen om ons vreemde mensdom te helpen; 
en ik voor mij hoop dat ze op een dag, wanneer niet alleen Engeland, 
maar de Wereld hen nodig heeft, en wanneer hij bereid is naar rede te 
luisteren, als dat ooit zo zal zijn, in vreugde en macht uit hun heuvel-
fort zullen komen; en dan zullen zij ons misschien geluk in de wereld 
schenken en ridderlijkheid, en de oude middeleeuwse zegen van be-
paalde eenvoudige lieden – die in elk geval op hun eigen kleine manier 
hebben geprobeerd een einde te maken aan de wrede droom van Attila 
de Hun.51

 We rijden met de wagen door het Waasland, we zien de velden. We wachten 
tot de das er zich komt vestigen. Als je goed oplet zie je altijd roofvogels. Het is 
moeilijk geworden om niet aan White te denken.
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'OP VOSSEN SCHIET JE NIET,
VOSSEN LOPEN IN DE VAL'
De onzichtbare hand van de dictator in het werk van García Márquez, 
Müller en Kadare 

YVAN DE MAESSCHALCK

 Van Gabriel García Márquez’ roman El otoño del patriarca (1975; vertaald 
als De herfst van de patriarch 1976) is weleens beweerd dat hij uit slechts één 
volzin bestaat. Dat is natuurlijk zwaar overtrokken, maar het is wél een feit dat 
er ellenlange zinnen in voorkomen en dat elk hoofdstuk uit slechts één volge-
stouwde alinea is opgebouwd.1 Nu ik er na enig aarzelen toe gekomen ben een 
beschouwing te wijden aan wat een dictator voorstelt, althans zoals ik hem heb 
leren kennen via de literatuur, betreur ik enigszins dat García Márquez’ literai-
re dictatorportret niet uit één zin bestaat. Eén lange, volgepropte zin over één 
meedogenloze potentaat die slechts één waarheid omhelst en die met alle mid-
delen nastreeft, zou een krachtiger metafoor denkbaar zijn voor een dictator? 
Meer dan retorisch kan een dergelijke vraag niet zijn. Bovendien heeft García 
Márquez een dergelijk boek niet geschreven. Herta Müller (Nobelprijs voor 
Literatuur 2009) en Ismail Kadare (eerste Man Booker International Prize 
2005), de andere schrijvers bij wie ik te rade ben gegaan voor wat volgt, hebben 
daar blijkbaar evenmin aan gedacht, ondanks het feit dat ze allebei onophou-
delijk hebben nagedacht over de signatuur van de almacht.
 Dat alle dictators ter wereld zich van een militair of politioneel apparaat 
bedienen en allen die hun macht in de weg staan genadeloos uit de weg ruimen, 
is een vaststaand feit. Dat ze daarbij een beroep doen op weinig legitieme, laat 
staan democratische middelen en wettelijke regels volkomen negeren of met 
voeten treden evenzeer.2 Ondanks hun tot in alle vezels van het maatschap-
pelijke weefsel voelbare aanwezigheid, gaat het hoofdzakelijk om negatief ge-
definieerde macht. Niet alleen wordt die macht niet gedeeld met de overgrote 
meerderheid van volk of vaderland, de dictator zelf verschanst zich bij voorkeur 
achter de oninneembare muren van zijn paleis/burcht. Hij beroept zich graag 
op een kanonnade van hooggestemde dictaten die een zelfrechtvaardigende 
functie hebben. Hij verschijnt nooit voor het volk of in de buurt ervan, tenzij 
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bij officiële plechtigheden te zijner ere of op enorme posters, wimpels en banie-
ren die steevast een vertekend beeld projecteren van de machthebber. Op alle 
hoeken en pleinen wapperen afbeeldingen waarop hij onveranderlijk jeugdig of 
kameraadschappelijk oogt, hoewel de kans groot is dat hij na decennia machts-
misbruik lijdt aan een of andere vorm van sclerose, botverkalking of hersenver-
weking, aan degeneratie kortom.

 ‘drie sluitbalken, drie grendels en drie knippen’

 Wellicht heeft niemand de latente negativiteit van de dictatuur beeldrijker 
verwoord dan Gabriel García Márquez (Nobelprijs voor Literatuur 1982). In 
voornoemde roman wordt op tientallen momenten de nadruk gelegd op de vol-
strekte eenzaamheid van de alleenheerser.3 Hij wordt onder meer ‘de president 
van niemand’ (p. 27), ‘de eenzaamste man ter wereld’ (p. 28) en ‘eenzamer dan 
ooit’ (p. 34) genoemd. Wanneer Manuela Sánchez, een beeldschone volks-
vrouw voor wie hij tijdelijk een buitenaardse liefde koestert, ‘in rook [opgaat] in 
de nacht van de zonsverduistering’, voelt hij ‘zich treuriger en eenzamer dan ooit 
in zijn eeuwige eenzaamheid.’ (p. 79) Het kan niet anders dan dat het immense 
presidentiële huis, dat onder de koeienmest en derrie komt te zitten, ‘het huis 
van de eenzaamheid’ wordt genoemd (p. 127). Ondanks het feit dat hij de zoon 
is van iemand die luistert naar de gezegende naam Bendición Alvarado en uit-
eindelijk alleen het zoontje van zijn ‘enige en wettige echtgenote Leticia Naza-
reno’ (p. 167) als zijn erfgenaam erkent, blijft hij ‘overgeleverd aan zijn eenzame 
drenkelingsdromen’ (zie p. 99 en p. 232) en waren de spoken van de onmacht 
rond in zijn hoofd. Die onmacht blijkt bijvoorbeeld uit allerlei bizarre details. 
Zo wordt de geliefde van de dictator door uitgerekend zestig straathonden in 
stukken gereten, omdat ze opgehitst worden door ‘de verbijsterde glazen ogen 
van de blauwe vossen’ waarmee zij zich graag tooit (zie p. 168 en p. 183).
 Deze symfonische roman, die in een koortsachtige roes geschreven lijkt en 
oogt als een allegorie van tragiek en willekeur,4 bevat ook een prachtige evo-
catie van het opgebaarde lijk van de dictator of zijn dubbelganger, waarvan de 
negatieve modus niemand kan ontgaan. ‘Daar lag hij dus, alsof hij het echt was 
maar dat was niet zo, languit op de eettafel in de feestzaal met de vrouwelijke 
pracht en praal van een dode paus tussen de bloemen waardoor hij zichzelf niet 
herkend had tijdens de tentoonstellingsplechtigheid van zijn eerste dood, dood 
was hij nog angstaanjagender dan levend [...] hij was zo direct en zichtbaar in 
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zijn nieuwe postume identiteit dat je voor het eerst zonder enige twijfel kon 
geloven dat hij echt bestond, ook al was het eigenlijk zo dat niemand minder 
op hem leek, niemand was zozeer het tegenovergestelde van hem als dat etala-
ge-lijk dat om middernacht nog steeds op een zacht vuurtje in de minuskuul 
kleine ruimte van de chapelle ardente stond te koken, terwijl wij in de aangren-
zende ministerraadszaal woord voor woord het laatste bulletin doornamen 
waar het bericht in stond dat niemand durfde te geloven.’ (p. 201) In voorgaand 
citaat heb ik alleen de modale bijwoorden, onbepaalde voornaamwoorden en 
een enkel voorzetsel gecursiveerd, maar samen met de naar dood en eindigheid 
geurende naamwoorden vormen ze een weinig opwekkende cocktail.
 Het zal niet verbazen dat de dictator, ondanks – of juist dankzij? – zijn 
meer dan levensgrote aanwezigheid in deze roman, tegelijk getekend wordt 
door een bijna even absolute mate van onzichtbaarheid. Met de nodige nadruk 
wordt dat aspect in het eerste hoofdstuk beklemtoond. ‘Niemand van ons had 
hem ooit gezien, en ook al stond zijn profiel op beide zijden van de munten, 
op de postzegels, op de etiketten voor bloedzuiverende middelen, op breuk-
banden en scapulieren, en ook al zag je overal en altijd litho’s van hem met de 
nationale vlag over de borst en de draak van het vaderland, we wisten dat dat 
kopieën van kopieën van portretten waren die al onbetrouwbaar gevonden wer-
den in de tijd van de komeet.’ (p. 7-8) Ondanks vluchtige erotische contacten 
en obligate verschijningen aan de vergadertafel van de generaals, van wie hij 
altijd weer vreest dat ze een aanslag op hem beramen, is zijn onzichtbaarheid 
dermate groot dat aan zijn bestaan zelf getwijfeld wordt. Diegenen die hem iets 
willen toesturen, weten dan ook niet hoe dat moet. ‘Dat wilde zoveel zeggen als 
dat ze de rekening naar God moesten sturen want niemand wist in die tijd of 
híj echt bestond, hij was onzichtbaar geworden.’ (p. 170)
 Het ligt in de lijn van de verwachting dat een dergelijke onzichtbare despoot 
aanleiding geeft tot mythevorming. Juist omdat niemand hem écht gezien of 
gesproken heeft, op zijn moeder na vanzelfsprekend – maar háár stem wordt 
in dit verband nauwelijks gehoord – krijgt hij groteske, megalomane proporties 
aangemeten. Zo wordt hij in de ‘officiële teksten voor de kleuterscholen’ neer-
gezet als ‘een patriarch van buitensporige lengte die nooit zijn huis uitkwam 
omdat hij niet door de deuren kon, die van kinderen en zwaluwen hield, de taal 
van bepaalde dieren sprak, in staat was om de tekenen van de natuur te voor-
zien, iemands gedachten kon raden door hem alleen maar in de ogen te kijken 
en het geheim van een heilzaam zout kende om de wonden van de leprozen te 
genezen en de lammen weer te laten lopen. [...] Men schatte dat hij in de loop 
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van zijn leven meer dan vijfduizend kinderen gehad moest hebben, allemaal 
zevenmaandskinderen, van de ontelbare geliefden zonder liefde die na elkaar 
net zolang in zijn harem gewoond hadden totdat hij in staat was zich aan hen 
te bevredigen, maar geen van hen had zijn voor- of achternaam gekregen be-
halve het kind dat hij van Leticia Nazareno had.’ (p. 46) In zekere zin gaat zijn 
legendarische status aan zijn reputatie vooraf ‘want de legende om hem heen 
was al begonnen lang voordat hij zelf geloofde dat hij meester was over heel zijn 
macht, toen hij nog afhankelijk was van de voortekenen en de uitleggers van 
zijn nachtmerries en toen hij nog plotseling een reis afbrak waar hij net aan 
begonnen was omdat hij een pigua boven zijn hoofd hoorde fluiten.’ (p. 85)
 Deze mythische, blauwbaardachtige man, voor wie iedereen instinctmatig 
terugdeinst en die trekjes gemeen heeft met oervader José Arcadio Buendía in 
García Márquez’ meesterwerk Cien años de soledad (1967; vertaald als Honderd 
jaar eenzaamheid 1972), blijkt volgens de naspeuringen van de naamloze vrou-
welijke ik-verteller een paranoïde man, die eigenlijk bang is voor zijn eigen scha-
duw. Naar het einde van het verhaal toe komt de verteller – een zachtzinnig, 
meevoelend hoertje uit de pampas? – dichter in de buurt van de dictator en 
vooral van de kwetsbare kant die hij noodgedwongen zo veel mogelijk verbergt. 
‘Toen pas keek hij me recht aan zonder brilletje en toen kon ik zien dat zijn ogen 
verlegen en zachtmoedig waren.’ (p. 173) Van aanstekelijk respect voor haar ge-
tuigt volgende erotische scène, waarin alweer de negatieve modus opvalt: ‘Toen 
pakte hij mij met zijn zachte tijgerklauw bij mijn polsen en tilde me zonder me 
pijn te doen op en haalde me zo voorzichtig door het ronde raam naar binnen 
dat mijn rok keurig in de plooi bleef en hij legde me op het hooi dat naar ranzige 
urine rook en hij probeerde me iets te zeggen maar het kwam niet uit zijn droge 
keel omdat hij banger was dan ik, hij beefde, je zag zijn hart kloppen onder zijn 
casaque, maar hij was bleek, zijn ogen stonden vol tranen, geen enkele andere 
man heeft in mijn hele leven in ballingschap ooit zoveel tranen in zijn ogen 
gehad voor mij [...] hij streelde me met een mannelijke tederheid zoals ik nooit 
meer meegemaakt heb.’ (p. 203-204) In een van de talloze scènes waarin de des-
poot zijn gevoelens de vrije loop laat, bekent hij onomwonden: ‘Ik die me altijd 
doodschaamde als ik op een balkon moest verschijnen en mijn verlegenheid om 
in het openbaar te spreken ook nooit overwonnen heb.’ (p. 216)
 Uit alles blijkt dat de wreedaardige terreur waar hij in uitmunt het patholo-
gische spiegelbeeld is van de angst die diep in hem wortelt en hem uiteindelijk 
maakt tot ‘de oudste oude heer ter wereld, de meest gevreesde, de meest ver-
guisde en de man met wie men het minste medelijden had in het hele land.’ In 
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de laatste bladzijden van García Márquez’ meesterwerk wordt dat meelijwek-
kende aspect ten volle getoonzet. ‘Hij ervoer de oerangst, de atavistische angst 
voor een nieuwe eeuw van duisternis die zich in de wereld verhief zonder zíjn 
toestemming.’ (p. 235) De auteur heeft daarbij oog voor het brede palet van 
gevoelens, hersenspinsels en strategische oprispingen die een mens ontmense-
lijken en tot een verdoemde eenzaat maken. Hij heeft met andere woorden oog 
voor de binnenkant van ‘de hete as van het trage vuur van de macht’ (p. 77), 
die zich als een naar schimmel en ‘rottende mosselschelpen’ riekende ‘mod-
derpoel’ – een door García Márquez vaak gebruikt woord – aan de lezer open-
baart, waardoor hem een blik gegund wordt op de ontstellende keerzijde van 
het machtsvertoon, dat de patriarch zelf talloze keren wanhopig omschrijft als 
het eeuwige ‘gedonder’, dat hij schuwt als de cholera en vreest als de pest.
 Hoezeer de almacht de dictator dwingt zich af te schermen van de bevol-
king onderstreept García Márquez door het motief van de (ver)grendel(ing), 
dat onophoudelijk door de tekst heen schuurt. Na gedane plicht of bij tanend 
daglicht sluit de machthebber op bijna rituele wijze ‘de drie sluitbalken, drie 
grendels en de drie knippen op de presidentiële slaapkamerdeur’ (zie p. 12, 
p. 56, p. 64, p. 105, p. 113, p. 175, p. 190, p. 199, p. 232, p. 246). Geen enkele 
andere frase in dit hele magistrale boek is zozeer doortrokken van de fatale 
eenzaamheid en angst waartoe de dictatuur de dictator zelf veroordeelt.

 ‘de angst voor de angst van de angst’

 Dat de dictatuur een onuitputtelijke bron van artistieke inspiratie kan zijn, 
bewijst het oeuvre van Herta Müller (1953). Deze in de Duitstalige landstreek 
Banaat geboren auteur verliet Roemenië in 1987 en vertrok definitief naar 
Duitsland, meer bepaald naar Berlijn, ‘eine Stadt in der die Mauer sich beweg-
te.’5 Over haar geboortedorp Nitzkydorf schreef ze Niederungen (1982; ver-
taald als Lage streken), een bundel autobiografische schetsen, die eerst in gecas-
tigeerde vorm verscheen bij uitgeverij Kriterion in Boekarest. Daarvan werd de 
oorspronkelijke, niet-gecensureerde versie pas in 2010 uitgegeven bij Müllers 
vaste uitgever Carl Hanser Verlag. In hetzelfde jaar verscheen de daarop geba-
seerde Nederlandse vertaling bij De Geus. De verhalen offreren indringende 
familiescènes en vormen ondanks de losse structuur een dorpskroniek waar de 
(groot)ouders van de verteller, de kapper, de pastoor, de dorpsbeambte en met 
elkaar parende hazen en katers deel van uitmaken. Müllers eerste boek intro-
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duceert meteen het motief van de angst, zij het op dorpsniveau als het ware. 
Het gaat nog niet om de angst voor grote politieke systemen, maar wel om ‘de 
angst voor de angst, de angst voor het vergeten van de angst, de angst voor de 
angst van de angst.’6 Dat klinkt behoorlijk tautologisch, maar wie er even over 
nadenkt zal toegeven dat endemische angst inderdaad een neerwaartse spiraal 
aandrijft waar je eindeloos in rondtolt.
 Müller thematiseert politiek geïnspireerde angst van meet af aan in haar 
eerste twee romans. Zowel in Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt 
(1986; De mens is een grote fazant 1988) als in Barfüßiger Februar (1987; Barre-
voetse februari 2014) vormt de dictatuur een opvallend thema. In eerstgenoem-
de roman wordt het hoofdpersonage Amalie geconfronteerd met de daarmee 
verweven corruptie. Ze preciseert de verhouding tussen de dictator en zijn on-
derdanen in een cynisch aandoende familiale vergelijking: ‘Amalie wijst naar 
de landkaart. Dit is ons vaderland, zegt ze. Ze zoekt met haar vingertop de 
zwarte stippen op de kaart. Dit zijn de steden van ons vaderland, zegt Ama-
lie. De steden zijn de kamers van dit grote huis, van ons land. In onze huizen 
wonen onze vaders en onze moeders. Ze zijn onze ouders. Ieder kind heeft 
zijn ouders. Zoals onze vader de vader is in het huis waar wij wonen, zo is 
kameraad Nicolae Ceauşescu de vader van ons land. En zoals onze moeder de 
moeder is in het huis waar wij wonen, zo is kameraad Elena Ceauşescu de moe-
der van ons land. Kameraad Nicolae Ceauşescu is de vader van alle kinderen. 
En kameraad Elena Ceauşescu is de moeder van alle kinderen. Alle kinderen 
houden van deze twee kameraden, omdat ze onze ouders zijn.’7  
 Barrevoetse februari is net als het debuut een bevreemdende dorpskroniek 
over het trauma dat de vrouwelijke verteller overhoudt aan haar collaborerende, 
antisemitische vader. Over hem is onder meer het volgende inktzwarte getui-
genis te lezen: ‘Daar staat de grote zwarte steen, het gedenkteken voor 38.000 
Joden uit de Maramureş, die in mei 1944 naar Auschwitz zijn gedeporteerd en 
vergast. Daar sta ik bij de witte, vangarmige kandelaar die niet kan flakkeren. 
Mijn vingers zijn zwart van de bosbessen. En als ik nu moest sterven, zou mijn 
haar geen borstel zijn, mijn botten geen meel. Mijn vader zou even Duits zijn 
als de dood van mijn vader. Hij is bij de SS geweest, na de oorlog naar zijn dood 
teruggekeerd, hij is getrouwd en heeft mij verwekt; daarna heeft hij twintig 
keer bij de kerstboom het licht verdragen. Twintig keer heeft hij naar het nieu-
we jaar toegeleefd. Tien jaar voor zijn dood is de dichter Paul Celan met het 
Jodenleed van de Bucovina het water in gelopen. De dood van mijn vader was 
de dood van een ziekte. Geen enkele reisgids vermeldt dit gedenkteken. Ik ben 
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vernederd door mijn Duitse vader en nog een keer vernederd en bedrogen door 
het zwijgen van de Roemeense geschiedenis.’8 Er zijn wellicht weinig proza-
teksten die de schande van de Jodenvervolging en het overgeërfde schuldgevoel 
daaraan persoonlijk deelachtig te zijn pregnanter verwoorden. De geschiedenis 
die de hele mensheid heeft getroffen treft ook de onschuldige erfgename ervan 
in haar diepste wezen.
 Dat het voor Müller een voorwaarde was eerst haar geboorteland te verlaten 
vooraleer ze zich ten volle kon buigen over het fenomeen van de dictatuur, laat 
zich denken.9 Het is in ieder geval een feit dat ze haar fysieke afscheid van Roe-
menië en haar intrede in Duitsland tot een pakkende roman heeft uitgewerkt. 
In Reisende auf einem Bein (1989; vertaald als Reizigster op een been 1992) doet 
ze verslag van de tocht die een zekere Irene onderneemt naar een nieuw land, 
waarbij ze het ‘andere land’ voorgoed achter zich laat. De autobiografische in-
slag is onmiskenbaar en blijkt alleen al uit de leeftijd van Irene: ze is tien jaar 
ouder dan de vijfentwintigjarige Franz (zie p. 133), gegevens die grosso modo 
overeenstemmen met Herta Müllers biografie, te oordelen naar haar geboorte-
jaar en het jaar waarin ze voor Duitsland koos. Net als de auteur gaat Irene op 
zoek naar vrede – nomen est omen – en naar een nieuwe identiteit,10 al gaat dat 
niet van harte: wanneer ze in een automaat haar nieuwe zelf tracht te fotogra-
feren, stelt ze vast dat ze er ook op die foto’s uitziet als ‘eine fremde Person.’11 
 Het door een koel registrerende verteller gerapporteerde relaas verraadt 
vanzelfsprekend de emotionele betrokkenheid van de auteur. Over wat iden-
titeit juist inhoudt en haar verhouding tot het vaderland denkt ze onophoude-
lijk na.12 Aan Stefan zegt ze: ‘Es is seltsam [...] wenn du von Frauen erzählst, 
bin ich viele Frauen zugleich. Ich kenne sie nicht.’ (p. 127) Ook nadat haar 
verblijfsvergunning goedgekeurd is, blijft ze aan verwarring ten prooi, voelt ze 
zich verdeeld over wie ze was en wie ze nog niet is, iemand die ze zelf ‘die an-
dere Irene’ noemt (zie p. 165). Haar verwarring blijkt onder andere uit enkele 
pakkende details. Wanneer ze in het water staart, beeldt ze zich in het gezicht 
te zien van de vrouw van de dictator. Bovendien lijkt het gezicht op dat van 
Rosa Luxemburg:13 ‘Irene woltte es nicht wahrhaben: Die Frau des Diktators 
aus einem anderen Land ähnelte Rosa Luxemburg.’ (p. 169) Een voor haar on-
draaglijke gedachte, uiteraard. Tegelijk brengt de vrijheid die ze voor het eerst 
geniet allerlei paradoxale, ja zelfs schizoïde gevoelens bij haar teweeg: ze heeft 
het gevoel ‘sich in Lebensgefahr zu begeben, als auch, sich das Leben zu retten’ 
(p. 171), een formulering die herinnert aan haar opstel ‘Und noch erschrickt 
unser Herz’, waarin ze onder meer stelt: ‘Weshalb ich in Deutschland nie da-
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zugehören kann und weshalb ich aus Deutschland nicht weggehen kann.’14 Ze 
blijft, ook nu ze zich heeft weten te bevrijden van het oude regime, iemand die 
op één been reist, in de wetenschap dat het andere been in het ‘andere land’ is 
achtergelaten.
 In de romans die Müller vanaf de jaren negentig in het licht geeft, ontwik-
kelt zij een eigenzinnig narratief discours om de parameters van de dictatuur 
nader te omschrijven. Met name in Der Fuchs war damals schon der Jäger (1992; 
vertaald als De vos was de jager 2009), Herztier (1994; vertaald als Hartedier 
1997) en Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet (1997; vertaald als Vandaag 
was ik mezelf liever niet tegengekomen 2009) tracht zij de psychopathologische 
gevolgen van de dictatuur voor het individu zo nauwgezet mogelijk uit te spel-
len. Hieraan moet worden toegevoegd dat zij ook in haar opstellen, toespra-
ken en aantekeningen bij haar eigen werk onverdroten ingaat op hetzelfde 
verschijnsel. Vaak werpen die beschouwingen een helder licht op de schijn-
baar anekdotische of incidentele aanleiding voor haar verhalen. Niet zelden 
gaat het om zelf beleefde toestanden of door lokale bekenden overgeleverde 
geruchten waaraan Müllers creatieve fantasie een universeel karakter verleent. 
Een sterk voorbeeld daarvan is haar oorlogsroman Atemschaukel (2009; ver-
taald als Ademschommel 2009). De roman gaat terug op jarenlang bijgehou-
den aantekeningen van gesprekken met Oskar Pastior, die als gedeporteerde 
dorpsgenoot van begin 1945 tot 1950 de horror van een Russisch werkkamp 
aan den lijve ondervond.15 In een later door Angelika Klammer afgenomen 
interview noemt ze die aantekeningen ‘nur eine Phänomenologie des Lagers.’ 
Ze voegt eraan toe: ‘Auf dem Fundament der Notizen konnte, musste ich das 
Gerüst für den Roman bauen.’16 Müller bedient zich van een eigen idioom om 
de volstrekte onmenselijkheid van het kamp te verbeelden. Ze munt daarvoor 
nieuwe woorden als ‘steenkoolschnaps’, ‘ademschommel’ en ‘hongerengel’, die 
stuk voor stuk betrekking hebben op overleven en in het verlengde liggen van 
eerdere nieuwvormingen als ‘hartedier’, ‘hazoweh’ of ‘schaafschaduwen’. Wat 
ze precies inhouden kom je alleen echt te weten bij lectuur van het hele boek. 
Een boek dat je doordrenkt van het besef dat ‘ je over de honger niet [moet] 
praten wanneer je honger hebt’, want ‘honger is geen voorwerp.’17 Een boek ook 
waarin elk hoofd van elke gevangene vervuld is van de gedachte aan een lege 
maag, want ‘de eigen honger is voor iedereen een vreemde macht.’ (p. 235)
 Müllers literaire omgang met het thema van de dictatuur is ongetwijfeld 
monomaan en obsessief te noemen. Maar het resultaat ervan is een hoogst 
consistent en coherent oeuvre. De uiteindelijke betekenis van haar romans is 
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daarbij niet zomaar terug te brengen tot de historische en biografische feiten 
die eraan ten grondslag liggen, maar heeft veel te maken met de densiteit en 
het exemplarische karakter van haar schriftuur, zoals dat overigens op een an-
dere manier ook het geval is voor Gabriel García Márquez.18 Om dat aspect 
te concretiseren wil ik me in de eerstvolgende paragrafen zoveel mogelijk con-
centreren op Der Fuchs war damals schon der Jäger, een roman die tot nog toe 
enigszins onderbelicht is gebleven.19 Ik citeer het boek naar de uitmuntende 
Nederlandse vertaling van Ria van Hengel, maar verwijs bij een aantal cruciale 
passages in de eindnoten ook naar de prachtige oorspronkelijke tekst.20

 ‘de spelregels glimmen op zijn gouden tand’

 De roman focust in hoge mate op de verhouding tussen twee vrouwelijke 
personages die het aanvankelijk goed met elkaar kunnen vinden: Adina, onder-
wijzeres op de plaatselijke basisschool, en Clara, ingenieur in een ijzerdraad-
fabriek (waar veel prikkeldraad wordt gefabriceerd). Clara verliest zich in een 
overspelige affaire met Pavel Murgu, een invloedrijk advocaat en – zo blijkt 
naderhand – een ondernemend lid van de geheime dienst, die onder meer een 
onschuldige burger als Abi aan de tand voelt. De verstandhouding tussen beide 
hoofdpersonages wordt omgezet in onversneden achterdocht, wanneer Adina 
begint te vermoeden dat Clara zich door Pavel emotioneel laat chanteren. Ze 
heeft het akelige gevoel geviseerd en geschaduwd te worden: van een vossen-
vacht in haar slaapkamer worden een na een de poten, staart en kop losgesne-
den om duidelijk te maken dat het systeem haar permanent observeert. Gehol-
pen door hun vriend Liviu vluchten Adina en Paul, een goedmenend arts met 
wie ze een verhouding heeft, naar een uithoek van het land. Intussen vervult 
haar verloofde Ilije als soldaat zijn staatsplicht, maar ook hij denkt aan niets 
anders dan vluchten. Op het eind van de roman, na de dood van Ceauşescu, 
lijkt het dictatoriale systeem te wankelen, maar alle personages die op een be-
paalde manier op elkaar betrokken waren, zijn voorgoed van elkaar vervreemd.
 Bovenstaande geschiedenis suggereert misschien dat het om een rechttoe 
rechtaan verhaal zou gaan, maar niets in minder waar. Het hoofdthema van 
de roman is, helemaal in lijn met het overige werk van Müller, dat van de exis-
tentiële angst die door de dictator op allerlei manieren wordt gegenereerd. Die 
angst is niet in eerste instantie het gevolg van ongelimiteerd brutaal machts-
vertoon, maar hangt voornamelijk als een onvatbaar fluïdum in de lucht van de 
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woonkamers, fabriekshallen en slaapkamers die het verhaal tot setting dienen. 
Hoewel de hoofdschuldige voor die angst nauwelijks persoonlijke contouren 
aangemeten krijgt, sluipt de angst zelf als een toegevoegd personage het ver-
haal binnen. ‘Omdat de adem van de angst in het park hangt word je traag in je 
hoofd en zie je in alles wat anderen zeggen en doen je eigen leven. Je weet nooit 
of wat je denkt een uitgesproken zin wordt of een knoop in je keel. Of alleen 
maar het op en neer laten van je neusvleugels.’ (p. 43) De angst grijpt zo diep 
op de meeste personages in dat zij hun hele voelen en denken bepaalt. Zelfs 
het bevrijdende, opruiende anti-dictatorlied waar herhaaldelijk naar verwezen 
wordt (‘Gezicht zonder gezicht’ enzovoort) ademt de geur van de angst. Wie 
het zingt wordt erdoor getekend of verlamd: ‘Want het lied is mat, heeft angst 
uitgeademd zo groot als de mond en de blik.’ (p. 115) Wie het zingt, tracht 
vooral zijn eigen angst te bezweren. ‘Ontwaak toch Roemeen uit je eeuwige 
slaap, zingt een oude man. Het lied is verboden, hij gaat op de stoeprand staan, 
hij ziet de snuit van een hond en de schoen van een politieagent, hij zingt zich 
weg van zijn angst.’ (p. 198) Ook wie niet zingt en schijnbaar instemt met het 
autocratische apparaat zoals Ilije, wordt door angst bewogen: ‘Op de heuveltop 
is Ilije bang dat hij uit zijn eigen voetzolen zal stappen. De vlakte is zwart maar 
de grond is geen water. Hij loopt naast de tanksporen voort en is bang zich 
naar zichzelf om te draaien. De loopgraaf heeft alles gezien en morgen weet 
de officier met de gouden tand dat het verraad is. Zijn mond zal schreeuwen, 
zijn tand zal schitteren. De heuveltop zal daar zwijgend staan en niet meer 
weten dat hij de nacht in een voorhoofd heeft doorgebracht, dat hij het was die 
een doorzichtige schedel uit angst tot vluchten heeft aangezet’ (p. 181-182).21 
Zelfs de elementen waaruit de topografie bestaat (heuveltop, loopgraaf, vlakte, 
grond) lijken samen te spannen om de angst te bestendigen.
 De schedel of het voorhoofd is, begrijpelijk genoeg, de geliefkoosde plek waar 
de angst zich nestelt.22 Zelfs wie alleen maar door het boek grasduint, wordt 
met die vaststelling geconfronteerd. Geïnstitutionaliseerde angst veroorzaakt 
bij het individu uiteindelijk wat het systeem op elk moment beoogt: cerebrale 
traagheid (zie p. 43) en de neiging zich ofwel te bedrinken ofwel monddood te 
houden. Beide opties komen in de roman herhaaldelijk voor, soms ook samen. 
‘Hou op, zegt zij, je drinkt met je voorhoofd, je hebt geen mond.’ (p. 54) Omdat 
verdrukking tussen de beide oren woont, kan Liviu, die net als Paul wil ont-
snappen, zeggen: ‘Je ziet het water niet. [...] Je hoort het midden in je hoofd, je 
hebt geen voeten. Het knelt. Je zou, zei hij, op de dorre bodem in je eigen oren 
kunnen verdrinken.’ (p. 95) Niet toevallig doet de inhoud van een okkernoot 
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die Pavel openbreekt Adina denken aan die van een mensenhoofd: ‘Adina ziet 
de witte hersenen in zijn hand. [...] Pavel bukt zich, haalt de hersenen uit de 
dop, hij kauwt en slikt.’ (p. 98) Wanneer zij het trappenhuis van haar flat op-
gaat, telt ze de treden tot haar eigen stem overgaat in die van iemand anders: 
‘In de vreemde stem begint haar eigen voorhoofd.’ (p. 100) Ook wat Clara op 
een gegeven moment tegen haar vader zegt, past in het algemene beeld: ‘En hij 
hoort het niet. Hij hoort het maïsveld ritselen midden in zijn voorhoofd. Hij 
hoort Clara’s stem zeggen, en al stel ik me het ergste voor.’ (p. 138)23

 Hoezeer de angst hen in de ban houdt, blijkt bij uitstek wanneer Adina en 
Paul zich in Liviu’s huis schuilhouden, net voor de val van het regime. ‘Toen 
stond de soep in het bord en terwijl ze allebei zwegen kwam er een dun vel op 
dat aan de lepel bleef hangen. [...] Adina hoorde voor het eerst een geluid. Het 
was geen hond en geen gans, het was alsof er een tak afbrak, maar heel anders. 
Het was binnen in haar hoofd.’ (p. 227) Een brekende tak verwijst niet naar 
een boom of brandstof voor de haard, maar naar een stiekem door de politie 
aangeschoten vluchteling of een nabijsluipende vijand (zie onder meer p. 95). 
Ook na de val van het regime blijven de pas neergeschoten dictator en zijn 
vrouw alle ruimte in hun hoofd opeisen. ‘De slaap gooit de hoofden dicht 
voordat het bed warm is. Want Adina en Paul nemen in hun slaap hetzelfde 
doorzeefde beeld mee dat de schedel openrijt, dat groter is dan het hoofd.’ 
(p. 241)24 En dat geldt alvast ook voor Adina’s voormalige vriendin: ‘Clara valt 
een paar straten verder met hetzelfde doorzeefde beeld in slaap.’ (p. 243)
 De vraag is vanzelfsprekend hoe die viscerale angst onder het schedeldak 
van Adina, Clara of Paul blijvend kan postvatten. Daar geeft de roman ver-
schillende antwoorden op, of zo je wil, één enkel antwoord dat uit verschil-
lende componenten is opgebouwd. De vos was de jager maakt duidelijk dat de 
dictator het begin- of eindpunt is van een telescopisch systeem dat hiërarchisch 
geordend is. Op elk niveau is voor de onbereikbare, iconische dictator, die al-
leen als beeld en nog vaker als pars pro toto (‘de kuif ’) zichtbaar is, een tastbare 
miniatuurversie voorhanden. Van hoog tot laag wordt de dictator geïncarneerd 
in de fabrieksdirecteur, schooldirecteur, onderzoeksrechter, portier, dienst-
bode, boswachter, kapper, collega en uiteindelijk ook partner/echtgenoot. In 
een perfect geolied autocratisch systeem is niemand voor iemand anders veilig: 
juist de verpersoonlijking van de anonieme almacht waarborgt dat de dictatuur 
feilloos functioneert en dus geen dwarsliggers verdraagt. Allen zijn ze ‘nach 
oben bedingungslos servil, nach unten brutal.’25 Wie toch wil breken met het 
systeem waarvan hij/zij willens nillens deel uitmaakt, heeft uiteindelijk maar 
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twee staatsvijandige uitwegen: zelfmoord plegen of vluchten.26 Dat laatste is 
waar Adina, Paul, Ilije en zelfs Carla en Pavel uiteindelijk voor kiezen. Ge-
lukkig zijn ze getuige van een revolutie die de dictator zelf uitschakelt en het 
mogelijk maakt dat althans Paul en Adina naar huis terugkeren.
 Dat de dictatuur doordringt in elke vezel van alle personages, wordt in de 
loop van de roman herhaaldelijk op metaforische wijze uitgedrukt. Zo is het 
begin van het eerste hoofdstuk te lezen als een microscopische weergave van de 
wanverhouding tussen werknemer en dictator. ‘De mier draagt een dode vlieg. 
De mier ziet de weg niet, hij draait de vlieg en kruipt terug. De vlieg is driemaal 
zo groot als de mier. Adina trekt haar elleboog in, ze wil de vlieg de weg niet 
versperren. [...] De kop van de mier is een speldenknop, daar vindt de zon geen 
plaats om te branden. Hij prikt. De mier verdwaalt. Hij kruipt maar hij leeft 
niet, voor het oog is hij geen dier.’ (p. 7)27 Er is weinig verbeelding voor nodig 
om de zwoegende mier te zien als de onaanzienlijke werknemer die zich door 
het leven sleurt en de vlieg als de dictator wiens gewicht dodelijk is voor wie het 
torsen moet. Zonder het wellicht te beseffen kijkt Adina naar een tafereel dat 
symbool staat voor haar eigen ondergeschoven situatie.
 Even metaforisch van aard lijkt me het gedrag van de cyperse kat die in de 
fabriekshallen rondzwerft. Een keer per jaar werpt ze de jongen die ze zelf ver-
slindt: ‘Slechts één week per jaar, als de kat om haar opgegeten jongen rouwt, 
neemt ze geen beeld in haar ogen mee.’ (p. 88) Deze kat is in menig opzicht 
het verkleinde evenbeeld van de wrede dictator, zoals de fabriek het verkleinde 
spiegelbeeld is van het territorium waarover hij heerst: ‘de stille straten van de 
macht’ (p. 29, p. 43, p. 44, p. 170, p. 239). De kat is zoveel als het alziend oog 
van het regime: zij bespiedt elke beweging, hoe intiem of privé die ook mag 
zijn. ‘Voor de kat is de fabriek even groot als haar neus. De kat ruikt alles. Ze 
ruikt in de hallen, in de achterste hoeken, waar gezweet en kou geleden, ge-
schreeuwd, gehuild en gestolen wordt. Ze ruikt op het terrein tussen de rollen 
ijzerdraad de kieren waarin het gras wordt verstikt en waar staande geknepen, 
gehijgd en bemind wordt. Daar is het bezwangeren net zo gulzig en stiekem als 
het stelen.’ (p. 88)28 De kat ontgaat niets: wat de werknemers ook doen in welk 
verstolen hoekje ook, wordt dankzij haar ingeboren speurzin opgesnoven en 
geregistreerd.29 
 Op een vergelijkbare manier kan het door Ilije en zijn medesoldaten gehate 
‘wespenspel’ worden opgevat als een verwijzing naar de wrede willekeur van 
de dictatuur. ‘De soldaten spelen het wespenspel. Ze staan in een kring. Mid-
den in de kring staat de langpootmug, zijn hand met de duim tegen zijn slaap 
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gedrukt, zijn vingers gesloten en recht. [...] Ze belemmeren het zicht. Alle wes-
pen zoemen om de langpootmug heen, één wesp steekt. De langpootmug mag 
raden wie hem gestoken heeft. Als de langpootmug lang moet raden wordt hij 
helemaal kapotgestoken. De langpootmug raadt, de langpootmug is bang. [...] 
Als de langpootmug niet meer kan staan mag hij een wesp zijn. [...] Ilije boft, 
hij hoeft vandaag niet de langpootmug te zijn.’ (p. 204-205)30 Het vernederen-
de en destructieve effect van dit soldatenspel zal voor iedereen duidelijk zijn. 
Wie eerst slachtoffer is geweest wil op zijn beurt iemand anders tot slachtoffer 
maken: het wespenspel is een oefening in blinde vergelding waaraan slechts één 
iemand niet deelneemt. ‘Het wespenspel is een goeie compensatie, een mooie 
wedstrijd, zegt de officier. Hij speelt niet mee, hij bewaakt het spel. De spelre-
gels glimmen op zijn gouden tand.’ (p. 206)31 De militaire spelbewaker is net 
als de schooldirecteur en tutti quanti een treffend schaalmodel van de dictator.

 ‘wacht tot ze je vos kapotsnijden, en dan’

 Een wezenlijk aspect van autocratische macht zijn de middelen waar zij 
blijkbaar straffeloos over mag beschikken. Macht – en zeker almacht – leidt 
als vanzelf tot het nodige misbruik.32 Dat is de evidentie zelf en daar zijn in 
Müllers roman ook diverse voorbeelden van te vinden. Zo wordt Adina door 
haar schooldirecteur onder druk gezet wegens een onbenullige kwestie over 
tomatenconsumptie. Het eerste signaal dat de directeur misbruik maakt van 
zijn positie is het feit dat ‘hij een haar van Adina’s schouder haalt.’ (p. 73) Een 
ogenschijnlijk onschuldig gebaar dat herhaaldelijk in Müllers werk opduikt en 
teruggaat op een persoonlijke ervaring tijdens een verhoor, waar ze in het opstel 
‘De koning buigt, de koning moordt’ uitvoerig over rapporteert.33 Het tweede 
signaal is een verbale terechtwijzing die Adina tot onderdanigheid dwingt en 
de directeur verleidt tot brutale vrijpostigheid. ‘Zijn adem is droog en kort, 
zijn hand grijpt in de hals van haar blouse, strijkt langs haar rug naar bene-
den, laat dat kameraad maar weg, zegt hij, daar gaat het nu niet over.’ (p. 75) 
De manier waarop Müller de reactie van Adina weergeeft, zegt alles over de 
machtsverhouding: ‘Haar rug zit stijf, de walging buigt hem niet, ik heb geen 
tepel op mijn rug, zegt Adina’s mond. De directeur lacht, nou vooruit, zegt hij, 
[...] ik zal het deze keer niet rapporteren.’ (p. 75) Adina, die het slachtoffer is 
van seksueel getinte agressie, reageert niet spontaan, maar mechanisch: niet 
zíj spreekt, maar haar mond, alsof die autonoom handelt. De directeur doet 
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alsof zijn gedrag volkomen legitiem is en lacht het minimale verzet van Adina 
weg. Bovendien keert hij de rollen van slachtoffer en aanrander om door zich 
toegeeflijk te tonen en te beloven haar niet te zullen ‘rapporteren’. Het onder-
houd wordt besloten met een verwijzing naar het feit dat de directeur ‘zijn haar 
[kamt]’ (p. 76). Die laatste handeling is niet alleen een soort formele afsluiter 
waardoor hij zich een houding geeft, maar knipoogt ook ironisch naar zijn eer-
ste vernederend bedoelde gebaar.
 In twee andere scènes waarin een ondergeschikte een onderhoud met een su-
perieur moet gedogen, met name die waarin Mara zich moet verantwoorden bij 
de fabrieksdirecteur (p. 94-95) en die waarin Pavel Abi ondervraagt (p. 128-135), 
keren identieke parameters terug. Ook de fabrieksdirecteur, die zich aan Mara 
opdringt en uiteindelijk in haar rechterdij bijt, terwijl de kat ‘onder de verga-
dertafel’ dit beeld opslaat, kamt nadrukkelijk zijn haar (zie p. 108). De lange 
ondervraging die Abi (Albert Karazcolny) ondergaat over de betekenis van het 
door hem en zijn vrienden gezongen verzetslied is aanvankelijk een duet/duel 
tussen twee tegengestelde stemmen – een ‘zachte’ en een ‘diepe’ stem – maar 
eindigt als een steekspel tussen hem en zijn belager (de ‘moedervlek’ of de ‘snij-
wond’). Insinuaties en suggesties troef in de vraagstelling die Abi op ‘tegen-
strijdigheden’ wil betrappen en uiteindelijk maar één doel heeft: de onschuld 
van het slachtoffer omzetten in een onzinnige schuldbekentenis op papier. 
Wanneer hij in afzondering nadenkt over de wisselvalligheden van het leven 
en uiteindelijk een blad inlevert met alleen zijn naam en die van zijn vader en 
moeder, komt hem dat naderhand op een dreun van jewelste te staan. In deze 
uitgesponnen scène zijn bijna alle technieken aan zet die deel uitmaken van een 
onbillijke, maar reguliere ondervraging, zoals de auteur die later in Heute wär 
ich mir lieber nicht begegnet tot in het kleinste detail uitwerkt.34

 Het machtsmisbruik dat in Müllers roman wordt geëtaleerd, gaat gepaard 
met verklikking, vernedering en chantage. De dictatuur op het hoogste niveau 
wérkt omdat op lokaal niveau – in de fabriek, op school, in de woon- of slaap-
kamer – velen bereid zijn elkaar te verlinken. Dat laatste is de echte opdracht 
van de portier of portierster van de fabriek en daar varen ze persoonlijk wel bij. 
Het beroep van poortwachter is de perfecte dekmantel om te spioneren voor de 
patroon. Clara offert haar vriendschap voor Adina op door het bed met Pavel 
te delen. Gesuggereerd wordt dat hij Clara gebruikt om voor zijn dochtertje 
een goed schoolcijfer af te dwingen bij juf Adina. Ook de dienstbode verleent 
wellicht kleine hand- en spandiensten, te oordelen naar ‘het vossenbont’ dat 
zijn dochter van een officier krijgt (zie p. 145). Misschien past ook de dwerg op 
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de fabriek in hetzelfde perfide klimaat van achterdocht en gekuip. Over hem 
wordt gezegd dat ‘zijn ogen leeg [zijn], zijn hoofd te groot.’ (p. 110) Wanneer 
de vrouwen de mannen naakt naar de douches zien lopen, merken ze dat ‘de 
kleinste man loopt met de grootste stok.’ (p. 124) De dwerg, die ironisch ge-
noeg Constantin heet, is de enige werknemer wiens naam de directeur telkens 
weer vergeet,35 een naam die volgens hem ‘niet bij de dwerg past.’ (p. 107) Is hij 
de ideale handlanger van het systeem, een door de natuur zelf gereduceerde 
werknemer die een dictator nooit een strobreed in de weg zal leggen? In ieder 
geval kan hij niet van veel denkwerk beschuldigd worden: hij ‘draagt zijn hoofd 
langs het raam en zegt, daar kun je niets aan doen. Wie dat zegt heeft het on-
geluk aan zijn mond hangen [...] Moet het naakte spreken weghouden van zijn 
mond voordat er een gedachte in zijn hoofd zit.’ (p. 110-111)
 Ten minste even wezenlijk is het feit dat elk verzet tegen het systeem in de 
kiem wordt gesmoord. Het geijkte middel is een of andere vorm van intimida-
tie. Zo wordt Adina belaagd door weinig opwekkende dreigbriefjes. ‘Het oog 
van de brievenbus is niet zwart en leeg, het is wit. En een wit brievenbusoog 
is een soldatenbrief van Ilije. Maar op de envelop staat net zoals een week 
geleden weer niet Adina’s naam. Weer geen postzegel, geen stempel, geen af-
zender. In de envelop zit weer het scheef afgescheurde rekenblaadje zo groot 
als een hand, weer dezelfde woorden in hetzelfde handschrift ik neuk je in je 
mond.’ (p. 99)36 Hoe onheilspellend dit dreigement ook mag zijn, de beklem-
mendste dreiging voor Adina gaat uit van het besef dat een onbekend iemand 
herhaaldelijk bij haar afwezigheid in haar slaapkamer binnendringt. De eerste 
aanwijzing in die richting valt ongeveer halfweg de roman. ‘Adina staat op de 
vossenvacht voor de half geopende kast’ (p. 125), ziet de kleren en een foto 
die aan Ilije herinneren en bedenkt hoe lang hij al weg is. ‘Adina schiet in de 
grijze rok. Haar voet glijdt uit op de vossenvacht. De vossenstaart schuift van 
de vacht af. Daar waar de streep op de rug van de vacht licht en smal wordt is 
hij afgescheurd onder haar voet. Ze legt de vos met zijn vacht omlaag, bekijkt 
de onderkant, een huid zo wit en rimpelig als oud deeg. De vacht aan de bo-
venkant en de huid aan de onderkant zijn warmer dan de vloer, en warmer dan 
haar handen.’ (p. 126)37 De afgesneden staart is het eerste symptoom van een 
lange reeks bezoeken, die een cumulatief effect sorteren en tot almaar grotere 
angst leiden.
 Na de staart gaan ook de poten eraf en neemt Adina’s vrees toe vergiftigd 
te zullen worden. Aan Clara, die dan al met Pavel omgaat, toont Adina wat 
met haar vos is gebeurd. ‘In de keuken staat het brood, zegt Adina, alles wat 
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ik moet eten, de suiker, het meel. Clara gaat met haar vingertop over de vos-
senstaart, dan over de snee bij de poot, ze kunnen me elke dag vergiftigen, zegt 
Adina, Clara legt de poot op de grond. Ze zit met haar jas aan op het openge-
slagen bed en ziet de kier tussen de vossenbuik en de poot, zo breed als haar 
hand is de vloer kaal. De staart ligt dicht tegen de vacht aan, alsof hij eraan 
vastzit, de snee is niet te zien.’ (p. 146)38 Of Adina dan al vermoedt dat Clara 
het met het systeem zelf aanlegt, blijkt niet meteen uit de tekst. Ze vertelt 
haar in ieder geval wel hoe ze ooit aan de vacht is gekomen en wat zo’n vacht 
voor haar betekent. ‘Daarna stonden we in de kamer. Daar was een gietijzeren 
kachel en een bed, geen stoel. De jager kwam van buiten en had deze vos bij 
zich. Hij zei, dit is de grootste. Hij hing de vos over zijn beide vuisten, de poten 
hingen naar beneden, hij bewoog zijn armen. De poten schommelden alsof ze 
liepen. En achter de poten de staart als een ander, kleiner dier. En ik vroeg, 
mag ik het geweer zien. De jager legde de vos op de tafel en streek de haren 
glad. Hij zei, op vossen schiet je niet, vossen lopen in de val. Zijn haar en zijn 
baard en het haar op zijn handen waren rood zoals de vos. Ook zijn wangen. 
De vos was toen al de jager.’ (p. 148)39 Over de meervoudige betekenis van de 
titelzin valt te prakkiseren, maar hij zou onder meer kunnen impliceren dat de 
gelijkstelling tussen Adina en de vos vrij hoog is en dat zij bijgevolg weet dat ze 
in de val zit, of toch bijna. In ieder geval heeft haar vossenverhaal een duidelijk 
effect op Clara. Ze wordt ‘lijkbleek’ (p. 148) en bovendien: ‘Adina wil de jager 
zijn, denkt Clara. Jij bent banger dan ik, zegt Adina. Kijk niet, kijk niet meer 
naar de vos.’ (p. 149) 
 Een andere implicatie zou kunnen zijn dat de vos zich niet door het systeem 
laat bejagen en zal overleven, ook al wordt hij uiteengereten. Een latere scène 
maakt duidelijk dat Adina haar kompaan Clara weliswaar als levensbedreigend 
ervaart, maar zich hoe dan ook niet gewonnen geeft: ‘En de vos, zegt Adina, 
heeft hij (d.i. Pavel) je verteld waarom ze de vos kapotsnijden. Die kerel neukt je 
in opdracht, hij had ons allebei gewild, zegt ze, de een in de zomer, de ander in 
de winter, als hij ’s morgens wakker wordt heeft hij twee wensen in zijn hoofd als 
twee ogen – voor mannen wordt zijn vuist hard, voor vrouwen zijn lul.’ (p. 195)40 
Uit Müllers opstellen en interviews blijkt overigens dat het voorval met de vos 
haar ook werkelijk is overkomen en dat ze de stukgesneden pels als een soort 
homeopathisch tegengif lang bij zich hield.41

 Hoewel Clara bij Pavel pleit voor haar vriendin, gaat de oefening in intimi-
deren onverdroten voort. Elke nieuwe snede kerft de angst dieper in Adina’s 
lichaam en laat haar scherper aanvoelen in welke mate de geheime dienst ‘eine 
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riesige Angstzentrale mit psychologisch geschulten Angstspezialisten’ is.42 De 
vos gaat haar denken beheersen en huizen waar het systeem hem hebben wil: 
hij maalt onophoudelijk in haar hoofd. Aan de achter elkaar aangebrachte sne-
den valt af te lezen hoe strak de klem komt te zitten en hoeveel tijd nog rest 
voor de val voorgoed dichtklapt. ’s Nacht overvalt haar de voorstelling dat de 
vos ongehavend weer tot leven komt. ‘De wekker tikt en tikt, het is drie uur. 
Misschien zijn de poten vannacht weer aan de vos vastgegroeid, denkt Adi-
na. Ze steekt haar voet uit bed, schuift de achterpoot van de vacht af. Dat de 
staart, hoewel die afgesneden is, zo zacht en vol blijft beangstigt haar tenen. 
Dat hij niet verschrompelt. Ze legt de beide poten en de staart op de tafel, legt 
ze tegen elkaar aan. Dan is er een hele vos, maar half in de tafel gekropen. Dan 
woelt hij onder het tafelblad met kop en voorpoten, zijn achterpoten en zijn 
staart zet hij op het tafelblad, om zich vast te houden.’ (p. 169) Maar wat Adina 
in een opwelling denkt of hoopt, is uiteraard futiel. Even later blijkt: ‘De vos 
woelt niet onder de tafel. De hele vacht ligt op de grond voor de kast. [...] De 
achterpoten en de staart liggen zo dicht tegen de vacht aan dat je de snee niet 
ziet. Adina’s schoenpunt trekt de linkerachterpoot weg, de rechterachterpoot 
trekt de buik en de kop mee, die zit vast. De linkervoorpoot laat de buik en de 
kop liggen. Die is afgesneden. Het bed is opengeslagen.’ (p. 176)43

 Of de laatste zin is op te vatten als een bijkomende dreiging, is voor discussie 
vatbaar, maar de manier waarop Paul de bron van alle kwaad en de verminkte 
vos bij elkaar brengt, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Paul knipt de 
zaklantaarn aan en uit. Hij pakt het bankbiljet van de tafel, dat wilde je mij van-
ochtend geven, zegt hij, hij strijkt het glad met zijn hand. Er staat een gezicht op, 
vuil, verkreukeld en slap. Hij prikt met de punt van de langste tak een gat in het 
gezicht, hij spietst het bankbiljet aan de kale tak. Nog één poot, zegt hij, en dan.’ 
(p. 177-178)44 De tak, die net als de vos een opvallend motief is in de roman, en de 
elliptische laatste zin, die een echo is van een eerdere door Ilije uitgesproken zin 
(‘ jij wacht tot ze je vos kapotsnijden, en dan’, p. 168), symboliseren de dictatuur 
op haar best: onzichtbaar, ongrijpbaar, dichtbij en volstrekt naamloos, al heeft 
de Roemeense dictator uiteraard een overbekende naam. Het lijkt een welhaast 
fatale zekerheid dat ook de andere poten zullen worden weggesneden. ‘Onder 
Adina’s schoenpunt schuift de vossenstaart van de vacht af. Dan de eerste, de 
tweede, de derde poot. Dan de vierde. Adina duwt de staart met haar vingertop-
pen tegen de vacht. Dan de rechterachterpoot, dan de linker, de rechtervoorpoot, 
en de linker. Dat is de volgorde, zegt ze. Paul zoekt de vloer af. Er ligt nergens een 
haar. Kan ik hier blijven, vraagt Paul.’ (p. 241)45
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 Voorlaatste zin van vorig citaat zou je allicht ironisch kunnen achten, maar 
zo is hij mijns inziens niet bedoeld. Een kamer waarin een vacht gemanipu-
leerd wordt die vooral uit haren bestaat, laat onvermijdelijk losse haren ach-
ter. Behalve in déze kamer, waar met chirurgische precisie dode lichaamsdelen 
worden losgesneden en losse haren als sporen zouden kunnen worden opgevat. 
Begrijpelijk dat in dit geval het onfeilbare systeem zich ervoor hoedt het zo 
feilbare middel van zijn onderdanen te imiteren. Uit andere teksten van Mül-
ler blijkt dat het opzettelijk deponeren van een enkel haar als een techniek 
werd gebruikt om na te gaan of een handlanger van de geheime dienst – de 
Securitate – in iemands woonst is binnengedrongen, zoals in George Orwells 
Nineteen Eighty-Four (1949) Winston Smith een haar te vanzelfsprekend vindt 
en dan maar een zandkorrel op de omslag van zijn dagboek legt om na te gaan 
of iemand het heeft beroerd.46 
 Zoals de lezer heeft begrepen, slagen Paul en Adina erin zichzelf en de ver-
knipte vos te redden of voor erger te behoeden. In het laatste hoofdstuk laten 
ze het dier in ‘een doos van Clara’ vlotten op de Donau. ‘Paul duwt zijn vinger 
door het midden van het deksel, daar komt de kaars in, zegt hij. Hij doet de 
doos dicht. Ik had hem willen houden, zegt Adina, ik zat aan tafel, ik stond bij 
de kast, ik lag in bed, ik was niet bang meer voor hem. Paul zet de kaars in het 
gat, en nu de kop, zegt ze, de vos is een jager gebleven. De kaars brandt, Paul 
houdt de doos op het water. Hij laat hem los.’ (p. 248) Het is uiteraard mogelijk 
dit citaat te duiden als de ultieme nederlaag van de machtelozen die Adina en 
Paul zullen blijven. Maar het is ook mogelijk de losgesneden vos die te water 
wordt gelaten te zien als de postume overwinnaar, alleen al omdat hij de kans 
krijgt de Donau, de beweeglijke grens tussen onvrijheid en vrijheid, over te 
steken. Laat ik het misschien op deze optimistische lezing houden. De Donau 
is evenwel geen schuldeloze rivier, maar een rivier ‘waar uitgebloeide distelkus-
sens op het water drijven. Waar de mensen de dobberende kussens tellen en 
weten dat de Donau voor iedereen die op de vlucht wordt doodgeschoten drie 
dagen een kussen op zijn golven heeft en drie nachten een schijnsel onder zijn 
golven, als kaarsen.’ (p. 104)47

 Müller is er op een indrukwekkende manier in geslaagd de vos in te zetten 
als een ambivalent symbool van de dictatuur. Zoals de vos zich niet zomaar 
laat vangen, laat de dictator dat evenmin. Ogenschijnlijk regeren peis en vree in 
het dorp van Adina en Clara, waarbij het uiteraard geen toeval is dat de eerste 
werkzaam is in het onderwijs en de tweede in de industrie.48 De verschijnselen 
die wijzen op de almacht van de dictator lijken los van elkaar voor te komen 
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en daardoor het bestaan zelf van de dictator te verhullen. De schijnbare de-
constructie van de autocratische macht weet Müller mooi te weerspiegelen in 
haar manier van schrijven, haar onnavolgbaar onthechte, concieze stijl. Je zou 
die gemakshalve zakelijk-lyrisch kunnen noemen, omdat Müller geen narratief 
vertoog neerzet, maar zich overgeeft aan een buiteling van beelden en scènes die 
door een afstandelijke verteller worden beheerd. Hoe pregnant en feitelijk haar 
zinnen ook overkomen, toch hangt de brede schaduwrand van de dictator altijd 
weer over de semantiek van haar taalgebruik, zoals hij ook in de gewoonste din-
gen des levens als een kwalijke geur is binnengedrongen.49 Wanneer Adina in de 
bus zit die haar naar Ilije voert, ziet ze de soldaten voor zich zitten. ‘Ze hebben 
allemaal kale nekken, kale slapen, denkt Adina, ze worden al jaren geschoren, 
geen van hen is jong. Er komt een moment waarop ze zullen lachen, en midden 
in het lachen, midden in de stortvloed zal de een van de ander merken dat de 
zakken met afgeknipte haren stampvol zijn en even zwaar als zijzelf.’ (p. 166) 
Deze soldaten zijn niet zomaar mensen met kaalgeschoren hoofden, ze verwij-
zen naar een strak geleid systeem dat niet houdt van lange haren en de daarmee 
geassocieerde opstandige gedachten.50 Dat systeem ziet Adina voor zich uit-
gestald, evenals de bespottelijke leegheid ervan. De met mensenhaar gevulde 
zak is een beeld dat verwijst naar de eindigheid van het leven: de soldaten laten 
telkens niet een deel van hun haar, maar een deel van hun leven wegknippen. Ze 
zijn zich daar evenwel niet van bewust. Het is van wezenlijk belang dat de lezer 
zich wél bewust is van de donkere ironie die Müllers register kruidt.
 De hoofdstukken van al haar romans zijn opgebouwd uit meestal korte 
segmenten die met een witregel van elkaar gescheiden zijn maar door een of 
andere associatie met elkaar verbonden. Adina vertelt in de scène die op het 
vorige citaat volgt aan Ilije over haar laatste droom. ‘Ik droomde, zegt Adina, 
dat er een vos over een kaal veld liep, het was geploegd. De vos bukte zich on-
der het lopen en at aarde. Hij at maar door en werd steeds dikker.’ (p. 166) De 
auteur doet geen poging om die droom te duiden. Dat laat ze aan de lezer over, 
die intussen weet dat de gedroomde vos zou kunnen staan voor de dictator zelf 
die zich volvreet maar tegelijk heerst over een onvruchtbaar land. Aan de lezer 
wordt de volle verantwoordelijkheid gelaten verbanden te leggen, onuitgespro-
ken suggesties als feiten en feiten als symbolen te interpreteren, zoals het een 
hoogstaand ‘open werk’ betaamt.51

 Vaak worden dingen gepersonaliseerd, zoals de noten die met hersenen 
worden vergeleken. Vooral landschappelijke elementen, zoals de populieren 
bij de vijver, worden menselijke kenmerken toegeschreven. ‘De populieren 
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verbieden ’s winters het geluk, zeggen de vissers, de kale populieren vreten 
het geluk bij het drinken.’ (p. 190) Vaak ook worden personages verzakelijkt 
of verdierlijkt, of nog, tot één bijkomstig kenmerk gereduceerd. Pavel ver-
wordt tot ‘de moedervlek’ of ‘de snijwond’, de officier tot ‘de gouden tand’, 
een tamme bruid tot ‘het lam’ en een slachtoffer van te veel militaire tucht 
tot ‘de langpootmug’. Die bewuste depersonalisering verleent Müllers proza 
een licht grotesk karakter. Daar zijn ook de als ‘de kuif ’ voorgestelde dic-
tator en de mot die steevast opvliegt uit het hemd van de fabrieksdirecteur 
voorbeelden van. ‘En uit het hemdsboord van de directeur fladdert elke keer 
een mot als hij daar buiten staat.’ (p. 106) Of nog: ‘Hij schreeuwt onder het 
lopen, sta daar niet te lummelen, aan het werk. En een mot vliegt uit zijn 
hemdsboord.’ (p. 109)

 ‘hoe een oude mythe overbrengen naar de twintigste eeuw’

 Het is na enkele jaren vrij intense omgang met het weerbarstige maar in-
drukwekkende oeuvre van Müller moeilijk er zelf niet lyrisch van te worden, 
ondanks de soms deprimerende boodschap die eraan ten grondslag ligt.52 Een 
en ander neemt niet weg dat zij lang niet de enige auteur van formaat is die zich 
over het fenomeen van de dictatuur heeft gebogen. De romans van de Albanese 
schrijver Ismail Kadare (1936) bewijzen dat maar al te zeer. Ismail Kadare’s 
biografie vertoont overigens een paar parallellen met die van Herta Müller. Hij 
is net als zij in meer dan één opzicht een geëngageerd of politiek schrijver te 
noemen, al houdt hij er niet van zo te worden getypeerd.53 In tegenstelling tot 
Müller was hij lange tijd persoonlijk betrokken bij de ontwikkelingen van zijn 
communistische vaderland. Maar toenemende onvrede met het regime heeft 
hem, ondanks het feit dat hij een soort afstandelijke persoonlijke band onder-
hield met Enver Hoxha (1908-1985) en druk correspondeerde met zijn opvol-
ger Ramiz Alia (1925-2011), ondanks zijn lidmaatschap van het Centraal Co-
mité en zijn parlementaire werk, uiteindelijk doen besluiten het land te verlaten 
en te kiezen voor Parijs in 1990, hoewel hij, zover mij bekend, op dit moment 
nog altijd zijn tijd verdeelt tussen de Franse en de Albanese hoofdstad.
 Met enige zin voor overdrijving zou je kunnen spreken van twee varianten 
van een en dezelfde schrijver: er is de nationalistische/historische en moralis-
tische/essentialistische Kadare. De eerste heeft sinds zijn debuut De generaal 
van het dode leger (1961/1963; in het Nederlands vertaald in 1970) het verre en 
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minder verre verleden in kaart gebracht van het bergachtige gebied dat door 
ons Albanië – en door de Albanezen Shqiperi/Shqipri/Shqipëria – wordt ge-
noemd. Hij stelt het land voor als koppig, trots en weinig geneigd tot compro-
mis, maar begiftigd met een diepgeworteld gevoel voor traditie en eigenwaarde. 
Zo evoceert het oorlogsepos De regentrommen (1970) de legendarische strijd 
van de grote nationale held Gjergj Kastrioti, bijgenaamd Skanderbeg/Skan-
derbeu, tegen de Osmaanse invallers in 1443. De Turkse pasja Ugurlu Tursun 
Tundjaslan Sert Olgun komt met ontelbare horden naar de Vlakte van Nish 
om een niet bij naam genoemde burcht – die van Kruja – in te nemen. Wat de 
kanonniers, ingenieur, heelmeester, moefti en sterrenwichelaars ook proberen, 
de stad houdt koppig stand, dankzij het genie van Skanderbeg, die als perso-
nage evenwel niet voorkomt in de roman. 
 De Turkse dreiging komt verder in beeld in romans als De brug met drie bo-
gen (1982), De nis der schande (1984), Het donkere jaar (1985) en Drie rouwzan-
gen voor Kosovo (1998), dat de historische, voor Kosovo verpletterende veldslag 
op het Merelveld in 1389 evoceert. Ook Kroniek van een stenen stad (1985) 
hoort in dat rijtje thuis. De morele integriteit van de Albanese natie vormt al-
tijd weer een hoofdmotief in zijn werk. In uitvoerige uitweidingen evoceert hij 
de culturele eigenheid van Albanië, onder meer het geloof in de uitwerking van 
vervloekingen en de toepassing van de Kanun (het gewoonterecht), waarin de 
ingewikkelde regels van de bloedwraak een centrale plaats innemen. De eer- of 
bloedwraak levert de bouwstof voor huiveringwekkende romans als Een breuk 
in april (1982) en Wie bracht Doruntina (1979/1980), dat teruggaat op een 
oeroude legende die Kadare ook vermeldt in zijn Russische herinneringen 
De schemering der steppegoden (1981).54 Een absoluut hoogtepunt is verder 
Dossier H. (1980), over de epische verteltradities in Albanië en Servië en 
over een poging om de gezangen van de laatste rapsoden te registreren op 
klankband. In die roman wordt ook twee keer verwezen naar het motief van 
de stilstaande tijd, waarbij een bruidsstoet als het ware letterlijk versteent 
(zie p. 119 en p. 135), een gegeven dat hij later uitwerkt in de poëtische roman 
De versteende bruidsstoet (1981/1983; vertaald in 2000). Behalve homerische 
gezangen komen volksverhalen en balladen uitvoerig aan bod in bijna alle eer-
der genoemde romans, bij uitstek in De adelaar (1995), Koude bloemen in maart 
(2001) en Het monster. Het laatste boek is niet alleen een ingenieuze bewerking 
van de episode met het houten paard uit de Trojaanse oorlog, maar ook een ro-
man waarin ‘het gaat om een eeuwige metamorfose waarin Kronos uit de sleur 
van de verstrijkende tijd wordt bevrijd.’55 
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 De andere en, naar ik meen, nog sterkere kant van Kadare is zijn ononder-
broken poging om de grammatica van de dictatuur zo nauwkeurig mogelijk 
te beschrijven. Hoewel hij er ook uitvoerig over uitweidt in zijn essays, dag-
boeken en briefwisseling met Ramiz Alia weet hij vooral in zijn narratieve 
werk het wezen ervan scherp te typeren. Hij doet dat in het al genoemde 
Wie bracht Doruntina, dat hem finaal in opspraak bracht bij de partij, en in 
De nis der schande (1981/1984), waarin hij onder meer de strategieën be-
spreekt die ertoe leiden een eventueel opstandige staat – versta Albanië – te 
denationaliseren – versta monddood te maken – en te laten opgaan in een 
groter geheel – versta het Osmaanse rijk. Wat de sultan van Turkije beoogt, 
keert overigens vaak als een metafoor terug om het over de dictatuur van Al-
banië te hebben, bijvoorbeeld in Het dromenpaleis (1989), een indrukwekkende 
allegorie over het Tabir Serail, een hiërarchisch geordende staatsinstelling in 
Constantinopel, waar alle belangrijk geachte dromen van het rijk (na een aan-
vankelijke selectie door de onderprefecturen te lande) worden gekopieerd, geïn-
terpreteerd en gearchiveerd. De onuitgesproken bedoeling is staatsgevaarlijke 
of subversieve dromen te onderscheppen en eventuele plannen om de soeverein 
in het gevaar te brengen te verijdelen. Die gedachte werkte Kadare overigens 
eerder uit in het verhaal ‘Bedrieglijke dromen’ (1985), dat als een voorstudie 
van de roman kan worden beschouwd, zoals ‘De diefstal van de koninklijke 
droom’ (1995) als een soort vervolg kan gelden.56 Even allegorisch is De pirami-
de (1988), een roman over de verborgen denkwereld van de absolute monarch 
Cheops, die alleen door de dood zelf kan worden overwonnen en daarin ook 
navolging krijgt, wat onder meer leidt tot de bouw van een ‘tegenpiramide’ en 
een ‘schedelarium’. Wat een dictator vermag, heeft Kadare verder verkend in 
De dochter van Agamemnon (1985) en het vervolg De opvolger (2003), dat ingaat 
op de motieven van de opvolger van de grote Leider om zelfmoord te plegen, 
van alle daden de meest abjecte daad, althans volgens het ongeschreven hand-
boek van de dictatuur. Ook De adelaar en Het reisverbod. Requiem voor Linda 
B. (2009) handelen expliciet over de niet altijd even doorzichtige maar stugge 
logica van de dictatuur. Op die laatste roman ga ik in de volgende paragrafen 
nader in.57

 Het reisverbod opent met een scène waarin toneelschrijver Rudian Stefa 
een onhandige ruzie met zijn vriendin Migena overdenkt wanneer hij op het 
partijbureau wordt uitgenodigd om over ‘een uiterst delicate kwestie’ te praten 
(p. 9). Woede en achterdocht vechten om voorrang, maar de vage, behoedzame 
vragen van de partijleden doen bij hem het vermoeden rijzen dat Migena hem 
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misschien heeft laten schaduwen, tot blijkt dat het verhoor over een zekere 
Linda B. gaat, voor wie hij ooit een boek had gesigneerd in Tirana, hoewel hij 
haar nooit ontmoet kon hebben, omdat haar blijkbaar een officieel ‘reisverbod’ 
was opgelegd. Hij verneemt verder dat het bewuste meisje vier dagen eerder 
zelfmoord pleegde. Het enigma wordt voor Rudian alleen maar groter (p. 32). 
Met de onderzoeksrechter heeft hij daarna een zenuwslopend ‘gesprek’, waar 
hij evenwel niet veel wijzer van wordt. Hij wordt zich wel bewust van het feit 
dat hij en de politieke overheid zich in een volstrekt parallelle wereld bevinden, 
zoals blijkt uit zijn nieuwe toneelstuk, waarvan de tekst integraal aan de lezer 
wordt aangeboden. 
 Hij stelt zich vragen bij de transparantie van ‘alle overheidsinstellingen’ en 
vraagt zich af ‘hoe [men] een oude mythe in vredesnaam [kan] overbrengen 
naar de twintigste eeuw’ (p. 88). Een centrale vraag die gevolgd wordt door een 
expliciete beschouwing over het Orpheusmotief.58 Orpheus, een groot en mee-
slepend zanger, voegde volgens Rudian, met instemming van de god Apollo, 
ooit twee extra snaren aan zijn lier toe, waardoor het aantal even groot werd 
als dat van de muzen en hij een veel krachtiger melodie kon aanheffen. Of zijn 
snaartheorie ook een allusie is op die uit de astrofysica, is me niet meteen dui-
delijk, maar ze komt in de moderne literatuur wel meer ter sprake, bijvoorbeeld 
in Jaume Cabrés ontzagwekkende fictieve biografie De bekentenis van Adrià 
(2011; vertaald in 2013)59 en in Paolo Giordano’s indringende korte roman Het 
zwart en het zilver (2014).
 Uit het lange, verbrokkelde gesprek dat hij later met Migena heeft, doemen 
langzaam maar zeker meer gegevens op over Linda. De details zijn onthutsend: 
haar beslissing om samen met Migena een preventief borstonderzoek te onder-
gaan, haar bizar te noemen teleurstelling over het gunstig uitgevallen medisch 
onderzoek (omdat een kankerbehandeling haar de kans zou hebben geboden 
naar Tirana af te reizen, ondanks het reisverbod), haar liefdesverklaring aan 
Migena tijdens het afscheidsbal op school, de officiële bevestiging van het reis-
verbod voor de volgende vijf jaar, koudweg het bericht genoemd, en haar voor-
nemen uit het leven te willen stappen. Terwijl Rudian ‘in gedachten’ allerlei 
zaken overweegt, wordt hij geconfronteerd met een toenemend schuldgevoel 
‘voor alle valse verwachtingen die hij mogelijk bij haar had gewekt’ (p. 99) en 
een gevoel van woede, mede veroorzaakt door de onzekerheid over zijn toneel-
stuk. Zijn gedachten zoeken altijd weer een ‘veilig onderkomen op de Olym-
pus’. Zo vraagt hij zich af hoe Orpheus erin geslaagd is de hellehond Cerberus 
te passeren, wat volgens hem alleen kon, doordat hij een pact had gesloten met 
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de blinde Hades, ‘met de Dood’ zelf dus (zie p. 115). Een telefoontje van zijn 
verloofde Albana, die zich in Oostenrijk specialiseert in anesthesie, maakt hem 
duidelijk dat hij zich zelf niet mag laten verdoven, maar de ware reden van een 
zich uitdiepende depressie in het wit van de ogen moet kijken. 
 Rudian leeft zich zozeer in Linda’s denkwereld in, dat hij droomt van 
een amoureuze ontmoeting met haar (zie p. 176-182). In een uitgesponnen 
droom komt Linda eindelijk naar hem toe en krijgt hij het gevoel ‘naar een 
andere dood’ toe te gaan.60 Zij deelt hem ook mee dat ze zich heeft laten ont-
maagden door de gymleraar meneer Niks, omdat hij ‘de enige [was] die naar 
haar begrafenis kwam.’ (p. 178) Hier worden niet alleen oorzaak en gevolg 
op hun kop gezet, maar glijden ook realiteit en droom, heden en verleden 
onstuitbaar door elkaar heen, zoals bij Kadere wel vaker het geval is.61 In 
Rudians droom begint ze ook een onbegrijpelijke taal te spreken, zodat voor 
hem duidelijk wordt dat ‘ze vanaf nu thuishoorde in een andere wereld, waar 
andere wetten golden.’ Voor ze voorgoed naar ‘de andere wereld’ verdwijnt, 
deelt ze mee dat het niet makkelijk was tot bij hem te komen vanwege ‘ein-
deloos lange prikkeldraadversperringen en overal honden, en het was bitter 
koud’ (p. 181). Prikkeldraad en honden zijn niet alleen de parafernaliën van 
een infernale onderwereld (de Hades), maar gelden ook als de symptomen 
van een dictatoriaal systeem.
 Rudian groeit in de loop van het verhaal uit tot een volwaardige heruitgave 
van Orpheus, die probeert de dode Linda terug te brengen onder de levenden. 
Migena is wat dat betreft niet meer dan de middelares tussen hem en haar. Mi-
gena omschrijft zich ten overstaan van Rudian als een ‘doublure, een plaatsver-
vangster’, een ‘koerierster van de dood’ (zie p. 139). Dat Rudian als een nieuwe 
versie van Orpheus en Linda als Eurydice fungeert, blijkt ook uit het tranenmo-
tief: Migena huilt erg vaak wanneer ze bij Rudian is (zie p. 6 en p. 107). Het kan 
niet verbazen dat ook Linda’s moeder, ‘die zich tot dusver veel dapperder [had] 
gehouden dan ze verwacht hadden’ uiteindelijk tot tranen toe bewogen wordt 
(p. 206). Zelfs in het ‘zwart uitgeslagen en onnatuurlijk grote, bronzen rechter-
oog’ van het van zijn sokkel gehaalde standbeeld – van de niet nader genoemde 
despoot Enver Hoxha – lijkt een traan te schitteren (zie p. 201). De overvloedig 
geplengde tranen ontleent Kadare ongetwijfeld aan de Orpheus-verhalen van 
Publius Ovidius Naso (43 v. Chr.-17 n. Chr.) en Publius Vergilius Maro (70 v. 
Chr.-19 n. Chr.). Bij Vergilius huilen de hoge bergen en het hele Thracische land 
om de dood van Eurydice. Bij Ovidius lees je onder meer: ‘Tijdens die woorden 
en zijn begeleidend snarenspel snikten de bloedeloze schimmen.’62 
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 Tegelijk varieert Kadare op het bekende thema. Je zou ook kunnen zeggen 
dat niet Rudian Linda tracht terug te halen maar dat Linda uit eigen beweging 
naar Rudian toekomt. Vooral de rol die de driekoppige hond Cerberus speelt, 
is in Kadare’s interpretatie cruciaal. Hij moet in slaap worden gewiegd om de 
liefde tussen Orpheus/Rudian en Eurydice/Linda mogelijk te maken. Onge-
twijfeld staat het mythologische dier symbool voor het onbuigzame politieke 
regime dat Rudian tot volgzaamheid dwingt. Linda behaalt bovendien een 
overwinning op de dood wanneer haar ouders na het verstrijken van het reis-
verbod haar lichaam mogen opgraven en verplaatsen naar een hoger gelegen 
kerkhof in Tirana. Ze hebben het gevoel een grens te overschrijden, ‘de grens 
van een gebied dat ze nooit hadden mogen verlaten.’ Er wordt aan toegevoegd 
dat ‘de zwijgende aarde’ (d.i. het graf van Linda) ‘in eerste instantie geweigerd 
had het lichaam van het meisje te laten gaan.’ (p. 205) Helemaal op het einde 
van de roman wordt aan het klassieke Orpheus- en Eurydiceverhaal nog een 
variant toegevoegd.63 Jaren later, bij de première van Rudians nieuwe stuk, 
wordt hem opnieuw gevraagd een boek te signeren voor ene Linda met dezelfde 
onbekende achternaam. Hij moet zich erg bedwingen niet op te kijken. ‘Als een 
blinde hield hij het boek met één hand weer omhoog, terwijl hij naar beneden 
bleef kijken.’ (p. 208) Dat het alsnog om de herrezen Linda zou kunnen gaan, 
wordt gesuggereerd in de slotzin van de roman: ‘Het meisje pakte het aan en 
slechts één moment raakten hun vingers elkaar aan, ijskoud, in de duisternis 
van het niets.’ (p. 208)
 Het reisverbod is een complexe, gelaagde roman waarin de personages met 
elkaar precaire gesprekken voeren die de nodige ruis bevatten. Ze zijn onder 
meer zo precair, omdat veel dubbelzinnig blijft – er is veel subtekst – of omdat 
Rudian zich nooit ten volle durft uit te spreken, bang als hij is te worden afge-
luisterd door het systeem, want dat is nu eenmaal de context. In het gesprek 
met de onderzoeksrechter krijgt hij het gevoel dat de rollen zijn omgedraaid en 
kan hij de aanvechting bijna niet weerstaan hem de waarheid in het gezicht te 
slingeren: ‘Zo vuile, door de staat betaalde smeerlap’ (p. 65), maar dat kan hij 
zich blijkbaar niet permitteren. Tussen hen beiden wordt een kat-en-muisspel 
gespeeld dat vergelijkbaar is met wat Raskolnikov ondergaat wanneer hij op 
de rooster wordt gelegd door de onderzoeksrechter in F.M. Dostojevski’s Mis-
daad en straf (1866). In de gesprekken met Migena liggen de zaken even anders, 
omdat Migena en Rudian een emotionele band met elkaar hebben. Maar het 
meest gebruikte werkwoord om gesproken tekst in te leiden is ‘fluisteren’, dat 
tientallen keren voorkomt. ‘Fluisterend vertelde ze hem dat ze de volgende dag 
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en ook de dagen daarop over dat verhoor hadden gepraat’ (p. 95). Vaak staat 
het fluisteren tegenover wat Rudian zou willen doen: de waarheid luidkeels 
uitschreeuwen. Eén voorbeeld: ‘“We praten straks verder, lieverd,” fluisterde 
ze. [...] Het was dus niet het borstonderzoek. Het liefst had hij het uitge-
schreeuwd. En haar wakker geschud. Als dat het niet is, wat dan wel? Waarom 
zeg je niets als je dat wel zou moeten doen? Wat is er dan gebeurd? Had jij er 
ook iets mee te maken? Is dat de reden? Ligt daar het raadsel, het enigma – 
Migena? [...] In gedachten had hij vol verbittering tegen haar gesproken, maar 
nu was zijn stemming veranderd. Hij fluisterde zachtjes in haar oor: “Dus het 
was niet dat borstonderzoek.”’ (p. 135-136)
 Dat vele ‘fluisteren’ kan worden gezien als een manier om dingen te zeggen 
die in de publieke ruimte door het systeem niet mogen worden gehoord. In die 
zin is het gefluister in deze roman niet alleen een verwijzing naar de zachtaar-
digheid die in Rudian, Migena en Linda sluimert, maar ook een metafoor voor 
het staatsapparaat, dat door zijn onderdanen hartgrondig wordt gewantrouwd. 
De hypothetische overwegingen en mogelijke antwoorden (die vaak ongezegd 
blijven) kunnen daarbij gezien worden als de inwendige varianten van datzelfde 
gefluister. De talloze ‘ jankende uithalen van de saxofoon’ (p. 162) op het af-
scheidsbal waar Linda haar confidenties doet, verklanken tegelijk de perma-
nente dreiging van het systeem en staan tevens lijnrecht tegenover het orfische 
gezang waarover Rudian onophoudelijk filosofeert. De roman heeft overigens 
over heel de lijn een hoog speculatief karakter, dat extra in de verf wordt gezet 
door de gefingeerde ontmoeting tussen Rudian en Linda. 
 Juist omdat Kadare een hypothetische manier van schrijven hanteert, houdt 
hij het narratieve raadsel in stand. Daar is grote klasse en een goed gevoel voor 
evenwicht voor nodig. Die suggestieve aanpak heeft Kadare in de loop der ja-
ren geoefend en geperfectioneerd.64 Mede als gevolg daarvan is hem meer dan 
eens het verwijt toegestuurd dat hij de dictatuur weliswaar verkettert, maar de 
dictator zelf, met name Enver Hoxha, een al te humane statuur toedicht, meer 
bepaald in de roman De grote winter (1973).65 Het feit dat de twijfelzuchtige 
Ebu Querim, het hoofdpersonage van Het dromenpaleis, uiteindelijk beloond 
wordt met de hoogste positie in dit merkwaardige staatsapparaat zou met enige 
goede wil ook kunnen worden gelezen als een metafoor voor Kadare’s eigen 
‘elastische’ en, volgens sommigen, dubieuze positie als vooraanstaand Albanees 
intellectueel.66
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 ‘symptomen van de monsterachtigheid van het verschijnsel’

 Het wordt stilaan tijd voor een conclusie, of toch een slotbedenking. Kadare 
maakt in zijn werk doorlopend spitsvondig gebruik van de mythe (Orpheus, 
Agamemnon, Klytaemnestra, Prometheus, Odysseus, Helena e.a.) om de even 
blinde als paranoïde tirannie van de alleenheerser expliciet in beeld te brengen 
of impliciet te hekelen. Om, zoals Jef Ector terecht concludeert, ‘het negatieve 
beeld van machthebbers [te] belichten en accentueren.’67 Kadare exploiteert 
literaire procedés als allegorie, vergelijking, parallellie, spiegeling en perspec-
tiefwissels om het systeem te doorgronden dat onverdroten angst zaait om de 
eigen angst niet te hoeven aanzien. Net als bij Herta Müller zijn vele van zijn 
romans en verhalen variaties op één enkel thema. Maar terwijl Müller op zoek 
gaat naar symbolen en metaforen om het systeem en vooral de desastreuze 
psychische gevolgen voor het individu uit te tekenen, onderzoekt Kadare in 
hoofdzaak de mechanismen, of zo je wil, het zenuwcentrum van het systeem 
zelf. Het is mijn overtuiging dat zowel Kadare, Müller als García Márquez 
op een indringende manier het negatieve beeld hebben scherpgesteld dat een 
despoot/dictator/tiran spontaan bij de modale lezer oproept.68

 Bij wijze van afsluiter verwijs ik graag naar het essay Albanese lente (1991) 
van Ismail Kadare, waarin hij vrijmoedig reflecteert over de niet te miskennen 
eigenheid van de dictatuur: ‘Of de dictatuur nu begint in een klimaat van rouw 
of in een feeststemming, ze is overal hetzelfde. Het is een bijna onontdekte 
planeet, al is er veel over geschreven, enorm veel over nagedacht en nog veel 
meer diep onder geleden. Er is heel wat afgepraat over haar gemiddelde levens-
duur, zoals men het heeft over de levensverwachting van een mens, een hond 
of een kraai. Er is uitvoerig gediscussieerd over de verschillende fasen in haar 
bestaan, de periode van groei, volle wasdom, ouder worden en vast ook wel 
over haar dood (ach!). Er zijn talloze meningen en theoretische uiteenzettingen 
over de dictatuur geformuleerd, meestal zijn het uitgekauwde clichés, zoals die 
meestal gedebiteerd worden in discussies in het café op de hoek, die de ge-
wone sterveling voert. [...] Het is begrijpelijk dat iedereen aan die gesprekken 
deelneemt, want de dictatuur drukt op iedereen, of liever gezegd gaat iedereen 
aan. Het gebeurt maar zelden, hoogst zelden, dat men uit al dat geklets waar-
devolle informatie kan halen. Maar om een portret van de dictatuur te krijgen, 
beschikken we per slot van rekening over niets anders dan over die eentonige 
klaagzang. [...] Men ziet dat als symbool van de dictatuur ofwel levende wezens 
gebruikt worden, meestal weerzinwekkende beesten – dinosaurussen of tyran-
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nosaurussen, meerkoppige hydra’s – ofwel gebouwen: citadellen, piramiden, 
bunkers. Dit vermogen, tegelijkertijd in meerdere gedaanten op te treden is 
slechts een van de vele symptomen van de monsterachtigheid van het verschijn-
sel.[69] Zoals in oude verhalen de krachten van het kwaad een deel van hun 
macht ontlenen aan het vermogen om van het ene op het andere moment een 
gedaanteverwisseling te ondergaan, zo kan men zich de dictatuur alleen voor-
stellen zoals ze is, dat wil zeggen veelvormig, met een januskop, hybridisch. [...] 
Zo is de dictatuur dus, helaas uiterst veranderlijk, dus gevaarlijk. Niet alleen 
in het begin, wanneer zij de ene dag met feestmuziek en vlaggetjes verschijnt en 
de volgende dag met prikkeldraad komt aanzetten. Dat omkeerbare karakter 
is juist het wezenlijke aan haar. Daarom wordt de tweeslachtigheid van het 
beeld van de dictatuur terecht als een van haar belangrijkste grondslagen be-
schouwd.’70

 Noten

1 Het enige mij bekende boek dat uit slechts één alinea is opgebouwd is de magisch-
realistische dagboekroman De man die zijn haar kort liet knippen (1948) van Johan Daisne.

2 Zie Anne Peeters, ‘De dodelijkste dictator ooit’, in: Dirk Remmerie e.a. (red.), Knack 
Historia ‘Mao’, Roeselare, Roularta Media Group, 2016, p. 83- 93. Peeters portretteert 25 
beruchte dictators en rangschikt ze op basis van het aantal met zekerheid geattesteerde 
slachtoffers. Opmerkelijk genoeg komen in haar overzicht bekende namen als António de 
Oliveira Salazar, Francisco Franco en Augusto Pinochet niet voor.

3 Alle citaten zijn afkomstig uit Gabriel García Márquez, De herfst van de patriarch. Vertaald 
door Mariolein Sabarte Belacortu, Amsterdam, Meulenhoff, [1976], achtste druk, 1985.

4 Het beroezende karakter van de stijl van De herfst van de patriarch brengt Gabriel García 
Márquez zelf in verband met het Derde pianoconcert van Bela Bartók. Daarover zegt hij onder 
meer: ‘Het is waar dat ik daar eindeloos naar luisterde terwijl ik schreef, omdat het me in een 
heel speciale en enigszins vreemde gemoedstoestand bracht, maar ik had nooit gedacht dat 
het me zo zou kunnen beïnvloeden dat je het zelfs aan mijn manier van schrijven zou kunnen 
merken’ (in: Leven om het te vertellen. Uit het Spaans vertaald door Aline Glastra van Loon, 
Mariolein Sabarte Belacortu, Arie van der Wal en Mieke Westra, Amsterdam, Meulenhoff, 
2003, p. 528-529).

5 Herta Müller, ‘Und noch erschrickt unser Herz’, in: Hunger und Seide. Essays, München, 
Carl Hanser Verlag, 2015, p. 19.

6 Herta Müller, Lage streken, Breda, De Geus, 2010, p. 103.

7 Herta Müller, De mens is een grote fazant, Breda, De Geus, 1988, p. 69-70. De titel van dit 
boek is gebaseerd op de Roemeense uitdrukking ‘De mens is een grote fazant op de wereld’, 
wat betekent dat de mens eigenlijk altijd en overal de grote verliezer is.
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8 Herta Müller, Barrevoetse februari, Breda, De Geus, 2014, p. 132-133.

9 Zie daarover o.m. haar beschouwingen in de bundels Hunger und Seide en Mein Vaterland 
war ein Apfelkern. Ein Gespräch mit Angelika Klammer (München, Carl Hanser Verlag, 2014).

10 Over identiteit in verhouding tot iemands taal, zie onder meer de aantekening van Piet de 
Moor in zijn literair dagboek Lettergrepen (Amsterdam, Van Gennep, 2013): ‘We moeten ons 
ontdoen van onze nationalistische en romantiserende projecties, die onbewust doorwerken 
en ons perspectief op het verleden en de toekomst beperken, vertekenen en verminken.’ 
(p. 73) In welke mate iemands identiteit altijd een constructie is, ondervindt het van Irak 
afkomstige hoofdpersonage in Hoe ik talent voor het leven kreeg (2016) van Rodaan Al Galidi. 
Wanneer hij als asielzoeker strandt in Amsterdam wordt hem een identiteit aangemeten op 
basis van een naam die niet de zijne is, een geboortedatum die hij niet kent en een verjaardag 
die daarmee niet overeenstemt (zie p. 22-23). Paul Verhaeghe, die in zijn veelgeprezen boek 
Identiteit (Amsterdam, De Bezige Bij, 2012) een kruistocht onderneemt tegen de ideologie 
en negatieve effecten van het neoliberalisme, tracht identiteit te bepalen als ‘de typische 
manier van uitwisseling’ tussen evolutioneel en sociaal bepaalde gedragspatronen, tussen 
egoïstische en altruïstische neigingen (zie o.m. p. 98 en p. 178). In zekere zin verliest Irene 
in Müllers roman de identiteit die ze had opgebouwd in Roemenië door naar Duitsland te 
verhuizen, omdat ze zich noch met het thuisland, noch met het gastland kan identificeren. 
Haar identiteit is wezenlijk die van een identiteitsloze vrouw. Wat dat betreft, doet ze denken 
aan de positie van de essayiste Azar Nafasi, die na lang aarzelen in 1996 Iran inruilt voor de 
Verenigde Staten en daarvan op indrukwekkende wijze getuigt in Reading Lolita in Teheran. 
A Memoir in Books, New York, Random House, 2003. In de epiloog van het boek schrijft ze 
onder meer: ‘I left Iran, but Iran did not leave me.’ (p. 341)

11 Herta Müller, Reisende auf einem Bein, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch, 
2010, p. 54.

12 Zo laat Herta Müller Franz en Irene over het vaderland onder meer het volgende 
zeggen: ‘Im Ausland, sagte Franz, mußte er einige Male zu seinem Vaterland stehen. Hier, 
auf dem Platz, wollte er sich um den feinen Unterschied bemühen, sich abzugrenzen von 
dem, was Vaterland bedeutete. [...] Eine Frage hatte Irene ihm nicht schenken können: Wo 
tragst du es, dein Vaterland, wenn es plötzlich gegen deinen Willen da ist.’ (p. 132)

13 Rosa Luxemburg (1871-1919) is van Pools-Joodse afkomst. Vooraanstaande omstreden 
marxiste, filosofe en vredesactiviste. Stichtte met Karl Liebknecht de Spartakusbond, die 
later een communistische partij werd. Was betrokken bij de Spartakusopstand van januari 
1919. Ze werd in die maand ook vermoord. 

14 Herta Müller, Hunger und Seide, p. 31.

15 Zie het nawoord bij Herta Müller, Ademschommel, Breda, De Geus, 2009, p. 309-310. 
Zie ook Mein Vaterland war ein Apfelkern, p. 195 e.v.

16 Herta Müller, Mein Vaterland war ein Apfelkern, Frankfurt am Main, Fischer 
Taschenbuch, 2016, p. 213.

17 Herta Müller, Ademschommel, p. 93. Elders schrijft ze over de rondwarende hongerengel 
alsof het een levende persoon betreft: ‘De hongerengel rende hysterisch rond. [...] Hij bezorgde 
ieder zijn eigen persoonlijke ellende, hoewel we allemaal op elkaar leken. Want in de drie-
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eenheid van huid, botten en oedeem is er geen verschil tussen mannen en vrouwen en zijn ze 
geslachtelijk stilgezet. Je blijft wel hij en zij zeggen, maar deze half-verhongerden zijn niet 
mannelijk of vrouwelijk, maar objectief neutraal zoals objecten – waarschijnlijk onzijdig.’ (p. 
163) Het gebruik van deze vervagende persoonlijke voornaamwoorden doet ook denken aan 
de manier waarop in Roemenië tijdens de dictatuur naar Ceauçescu en zijn vrouw Elena werd 
verwezen. Zie Herta Müller, ‘er und sie. Armut treibt die Menschen an Ceauçescus Grab’, 
in: Hunger und Seide, p. 138-147.

18 Zie daarover Marja Pruis, ‘Alles draait om angst’, in: De Groene Amsterdammer van 
14.10.2009.

19 Althans te oordelen naar de bibliografie op: http://modernlanguages.sas.ac.uk/centre-
study-contemporary-womens-writing-ccww/languages/german/herta-m%C3%BCller, 
samengesteld door Jenny Watson in 2016.

20 Ik verwijs telkens naar De vos was de jager in de vertaling van Ria van Hengel, die in 
2010 verscheen bij De Geus en gebaseerd is op de Duitse editie die in 2009 verscheen bij 
Fischer Taschenbuch Verlag. In de Nederlandse vertaling verschijnen samenstellingen als 
‘vossepels, vossevacht’ zonder tussen-n. In alle hier opgenomen citaten heb ik de tussen-n 
stilzwijgend ingevoegd.

21 Herta Müller: ‘Auf der Hügelspitze hat Ilije Angst, aus seinen eigenen Fußsohlen 
herauszutreten. Die Ebene ist schwarz, doch der Boden kein Wasser. Er geht neben den 
Panzerspuren her und hat Angst, sich nach sich selber umzudrehen. Der Schützengraben 
hat alles gesehen, und morgen weiß der Offizier mit dem goldenen Zahn, das ist Verrat. Sein 
Mund wird schreien, sein Zahn wird leuchten. Die Hügelspitze wird stumm dastehen und 
nicht mehr wissen, daß sie die Nacht in einer Stirn verbracht hat, daß sie es war, die einen 
durchsichtigen Schädel vor Angst zur Flucht getrieben hat.’ (Der Fuchs, p. 206)

22 Dat is uiteraard geen vondst of ingeving van Herta Müller, maar een vaste parameter 
in heel wat romans die dictatoriale of totalitaire regimes in beeld brengen. Zie bijvoorbeeld 
Alan Paton, Cry, the Beloved Country (1948), George Orwell, Nineteen Eighty-Four (1949) 
en Julian Barnes, The Noise of Time (2015). Hoewel angst vanuit een hedendaagse visie als 
basis van macht nauwelijks kan worden verdedigd, weidt bijvoorbeeld Thomas Hobbes er 
uitvoerig – en in positieve zin – over uit in Leviathan (1651), meer bepaald in de aanhef van 
hoofdstuk 20, ‘over het ouderlijk en despotisch gezag’. Zie de vertaling van W.E. Krul van 
Thomas Hobbes, Leviathan, Amsterdam, Boom, 2002, p. 238-239. Voor de oorspronkelijke 
Engelse tekst, zie http://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm.

23 Herta Müller: ‘Und hört es nicht. Er hört das Maisfeld rascheln mitten in der Stirn. 
Er hört Claras Stimme sagen, und wenn ich mir das Schlimmste denke.’ (Der Fuchs, p. 156)

24 Herta Müller: ‘Der Schlaf schüttet den Kopf zu, bevor das Bett warm ist. Denn Adina 
und Paul nehmen in den Schlaf das gleiche zerlöcherte Bild mit, das den Schädel aufreißt, das 
größer ist als der Kopf.’ (Der Fuchs, p. 276)

25 Herta Müller, Mein Vaterland war ein Apfelkern, p. 139.

26 Beide uitwegen worden expliciet gethematiseerd in Herztier/Hartedier (1994/1996), 
een roman over een aantal vrienden (Edgar, Kurt, Georg, Lola en de ik-figuur) die in hetzelfde 
blok wonen en verschillende jobs verrichten in een fabriek. De verteller, die veel weg heeft 
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van de auteur, is als vertaalster tewerkgesteld in dezelfde fabriek. Na de zelfmoord van Olga 
worden Edgar en Georg omgebracht. Ze proberen allen naar Duitsland uit te wijken, maar de 
staatsveiligheid, hier belichaamd door Pjele, wiens wreedaardige hond dezelfde naam draagt, 
verhindert dat. De schande van de zelfmoord wordt openlijk door het systeem geafficheerd: 
‘Vijf meisjes stonden naast de ingang van het studentenhuis. In de vitrine hing de foto van Lola, 
dezelfde als die in haar partijboekje. Onder de foto hing een vel papier. Iemand las hardop 
voor: Deze studente heeft zelfmoord gepleegd. We verafschuwen haar daad en verachten 
haar. Het is een schande voor het hele land.’ (p. 27) Dat ze willen vluchten blijkt uit elke 
scène: ‘Ze leefden allemaal van vluchtgedachten. Ze wilden door de Donau zwemmen totdat 
het water buitenland werd. [...] Alleen de dictator en zijn bewakers wilden niet vluchten. [...] 
Je voelde de dictator en zijn bewakers boven alle geheimen van de vluchtplannen staan. Je 
voelde dat ze op de loer lagen en angst verspreidden.’ (p. 48-49)

27 Herta Müller: ‘Die Ameise trägt eine tote Fliege. Die Ameise sieht den Weg nicht, 
sie dreht die Fliege um und kriecht zurück. Die Fliege ist driemal größer als die Ameise. 
Adina zieht den Ellbogen ein, sie will der Fliege den Weg nicht versperren. [...] Die Ameise 
hat einen Stecknadelkopf, darin findet die Sonne keinen Platz zum brennen. Sie sticht. Die 
Ameise verirrt sich. Sie kriecht, doch sie lebt nicht, sie ist für das Auge kein Tier.’ (Der Fuchs, 
p. 7)

28 Herta Müller: ‘Für die Katze ist die Fabrik so groß wie ihre Nase. Die Katze riecht alles. 
Sie riecht in den Hallen, in den hintersten Ecken, wo geschwitzt und gefroren, geschrien, 
geweint und gestohlen wird. Sie riecht im Hof zwischen den Drahtrollen die Spalten, in 
denen Gras erstickt und im Stehen gequetscht, gekeucht, geliebt wird. Da ist das Schwängern 
wie das Stehlen so gierig und versteckt.’ (Der Fuchs, p. 94)

29 Zie ook Yvan de Maesschalck, Vossenlucht. Over Reynaertpersonages en hun aanverwanten, 
Gent, Academia Press, 2016, p. 82 en p. 311-312.

30 Herta Müller: ‘Die Soldaten spielen das Wespenspiel. Sie stehen im Kreis. Mitten im 
Kreis steht die Schnake, die Hand mit dem Daumen an die Schläfe gedrückt, die Finger dicht 
und gerade. [...] Sie versperren die Sicht. Alle Wespen summen um die Schnake, eine sticht. 
Die Schnake muß raten, welche Wespe sie gestochen hat. Wenn die Schnake lange raten 
muß, wird sie ganz zerstochen. Die Schnake rätselt, die Schnake hat Angst. [...] Wenn die 
Schnake nicht mehr stehen kann, darf sie eine Wespe sein. [...] Ilije hat Glück, er muß heute 
nicht die Schnake sein.’ (Der Fuchs, p. 233-234)

31 Herta Müller: ‘Das Wespenspiel ist ein guter Ausgleich, ein schöner Kampf, sagt der 
Offizier. Er spielt nicht mit, er bewacht das Spiel. Die Spielregeln glänzen an seinem goldenen 
Zahn.’ (Der Fuchs, p. 236)

32 Bruce Bueno de Mesquita en Alastair Smith, The Dictator’s Handbook. Why Bad 
Behavior Is Almost Always Good Politics, New York, PublicAffairs, 2011, p. 138 (‘Without a 
doubt, corruption is endemic to small-coalition regimes. Governments that transition from 
autocracy to democracy diminish corruption’).

33 Zie Herta Müller, Der König verneigt sich und tötet, Frankfurt am Main, Fischer 
Taschenbuch, 2010, p. 68-69. Nagenoeg dezelfde scène komt ook voor in de roman Heute 
wär ich mir lieber nicht begegnet, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch, 2013, p. 227-228.
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34 Herta Müller gaat ook in Mein Vaterland war ein Apfelkern uitvoerig in op de techniek 
van het verhoor (zie p. 126-132). Dezelfde paradigma’s (bedreiging, intimidatie, chantage, 
royering, enzovoort) kenmerken het leven van de Russische componist Dmitri Dmitrijevitsj 
Sjostakovitsj, zoals het is opgetekend door Julian Barnes in de roman The Noise of Time 
(Londen, Jonathan Cape, 2015, p. 15 e.v.). De roman is inmiddels vertaald als Het tumult van 
de tijd (Atlas Contact, 2016).

35 Wellicht speelt mijn verbeelding me parten, maar de naam Constantin lijkt me niet zo 
willekeurig gekozen. De naam van de dwerg, die uiteraard een kleine gestalte heeft, is misschien 
een knipoog naar Constantijn/Constantinus de Grote (272-337), die niet alleen het christendom 
tot Romeinse staatsgodsdienst verhief, maar ook de stichter is van Constantinopel, het nieuwe 
Rome (324 n. Chr.). Konstantin is ook de naam van de legendarische jongste van twaalf zonen 
die zijn moeder ooit beloofde hun enige zuster Doruntina uit het verre buitenland terug te 
halen en dat na zijn vroegtijdige dood alsnog waarmaakte. Van standvastigheid gesproken. 
Het Albanese verhaal wordt naverteld door Ismail Kadare in de roman Wie bracht Doruntina 
en komt later nog ter sprake. Een andere beroemde naamgenoot is de Russische schrijver 
Konstantin Paustovski (1892-1968), die de onderdrukking onder Jozef Stalin uitvoerig heeft 
gedocumenteerd in zijn zesdelige reeks herinneringen. 

36 Herta Müller: ‘Das Auge des Briefkastens ist nicht schwarz und leer, es ist weiß. Und 
ein weißes Briefkastenauge ist ein Soldatenbrief von Ilije. Doch auf dem Umschlag steht wie 
vor eine Woche wieder nicht Adinas Name. Wieder keine Briefmarke, kein Stempel, kein 
Absender. Im Umschlag ist wieder das handgroße, schiefabgerissene Rechenblatt, wieder der 
gleiche Satz in der gleichen Schrift ich fick dich in den mund.’ (Der Fuchs, p. 111)

37 Herta Müller: ‘Adina schlüpft in den grauwen Rock. Ihr Fuß rutscht auf dem Fuchsfell 
aus. Der Fuchsschwanz schiebt sich vom Fell weg. Ist da, wo am Rücken der Pelzstreifen hell 
und schmal wird, abgerissen unter ihrem Fuß. Sie legt den Fuchs mit dem Fell nach unten, 
sieht die Rückseite an, eine Haut so weiß un runzelig wie alter Teig. Das Fell oben und die 
Haut unten sind wärmer als der Fußboden, und wärmer als ihre Hände.’ (Der Fuchs, p. 141)

38 Herta Müller: ‘In der Küche steht das Brot, sagt Adina, alles was ich essen muß, der 
Zucker, das Mehl. Clara fährt mit der Fingerspitze über den Fuchsschwanz, dann über die 
Schnittstelle am Fuß, die können mich jeden Tag vergiften, sagt Adina, Clara legt den Fuß 
auf den Boden. Sie sitzt im Mantel auf dem offenen Bett und sieht die Lücke zwischen dem 
Fuchsbauch und dem Fuß, so breit wie ihre Hand ist der Fußboden leer. Der Schwanz liegt 
dicht am Fell, wie angewachsen, man sieht die Schnittstelle nicht.’ (Der Fuchs, p. 165)

39 Herta Müller: ‘Dann standen wir im Zimmer. Da war ein Gußeisenofen und ein Bett, 
kein Stuhl. Der Jäger kam von draußen und brachte diesen Fuchs. Er sagte, das is der größte. 
Er hängte den Fuchs über seine beiden Fäuste, die Füße hingen herunter, er bewegte die 
Arme. Die Füße schaukelten, als würden sie laufen. Und hinter den Füßen der Schwanz wie 
ein anderes, kleines Tier. Und ich fragte, kann ich die Flinte sehen. Der Jäger legt den Fuchs 
auf den Tisch und strich ihm das Haar glatt. Er sagte, auf Füchse schießt man nicht, Füchse 
gehen in die Falle. Sein Haar und sein Bart und seine Haare auf den Händen waren rot wie 
der Fuchs. Auch seine Wangen. Der Fuchs war damals schon der Jäger.’ (Der Fuchs, p. 167)

40 Herta Müller: ‘Und der Fuchs, sagt Adina, hat er dir gesagt, warum sie den Fuchs 
zerschneiden. Der fickt dich im Auftrag, er wollte uns beide, sagt sie, die eine im Sommer, die 
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andre im Winter, der hat, wenn er morgens afwacht, zwei Wünsche im Kopf wie zwei Augen 
– für Männer wird seine Faust hart, für Frauen sein Schwanz.’ (Der Fuchs, p. 222)

41 Zie onder meer Herta Müller, Mein Vaterland war ein Apfelkern, p. 124-125 en De 
koning buigt, de koning moordt (Breda, De Geus, 2009, p. 167), de Nederlandse vertaling 
van Der König verneigt sich und tötet, die is aangevuld met Herta Müllers ‘toespraak bij het 
aanvaarden van de Nobelprijs voor Literatuur 2009’ en ‘Cristina en haar schijngestalte. Of: 
Wat (niet) in de dossiers van de Securitate staat (2009)’, een uitvoerig verslag van de manier 
waarop ze met haar geheim persoonlijk dossier in aanraking kwam. In dat dossier werd ze 
met de codenaam Cristina aangeduid.

42 Herta Müller, Mein Vaterland war ein Apfelkern, p. 123.

43 Herta Müller: ‘Der Fuchs wühlt nicht unterm Tisch. Das ganze Fell liegt auf dem 
Boden vor dem Schrank. Adina legt den Schüssel auf den Tisch. Sie steht im Zimmer, doch 
das Zimmer steht da für sich allein. Die hinteren Beine und der Schwanz liegen so dicht am 
Fell, daß man den Schnitt nicht sieht. Adinas Schuhspitze zieht das linke Hinterbein weg, 
das rechte Hinterbein weg, den Schwanz weg. Das rechte Vorderbein zieht den Bauch und 
den Kopf mit, es ist angewachsen. Das linke Vorderbein läßt den Bauch und den Kopf liegen. 
Es ist abgeschnitten. Das Bett ist offen.’ (Der Fuchs, p. 199)

44 Herta Müller: ‘Paul knipst die Taschenlampe an und aus. Er nimmt den Geldschein 
vom Tisch, den wolltest du mir heute morgen geben, sagt er, streift ihn mit der Hand glatt. 
Es ist ein Gesicht darauf, dreckig, zerknittert und weich. Er bohrt mit der Spitze des längsten 
Zweigs ein Loch in das Gesicht, er spießt den Geldschein an dem kahlen Ast auf. Noch ein 
Fuß, sagt er, und dann.’ (Der Fuchs, p. 202)

45 Herta Müller: ‘Adina schiebt den Schwanz mit den Fingerspitzen ans Fell. Dann den 
rechten Hinterfuß, dann den linken, den rechten Vorderfuß, und den linken. Das ist die 
Reihenfolge, sagte sie. Paul sucht den Fußboden ab. Es liegt nirgends ein Haar. Kann ich hier 
bleiben, fragt Paul.’ (Der Fuchs, p. 275-276)

46 George Orwell, Nineteen Eighty-Four (1949), Harmondsworth, Penguin Books, 1972, 
p. 26 (‘He put the diary away in the drawer. It was quite useless to think of hiding it, but he 
could at least make sure whether or not its existence had been discovered. A hair laid across 
the page-ends was too obvious. With the tip of his finger he picked up an identifiable grain of 
whitish dust and deposited it on the corner of the cover, where it was bound to be shaken off 
if the book was moved’).

47 Herta Müller: ‘Wo die Leute die schwimmenden Kissen zählen und wissen, daß die Donau 
für jeden, der auf der Flucht erschossen wird, drei Tage ein Kissen auf den Wellen hat, und drei 
Nächte ein Glänzen unter den Wellen, wie Kerzen. Die Leute im Süden kennen die Zahl der 
Toten. Die Namen der Toten und ihre Gesichter kennen sie nicht.’ (Der Fuchs, p. 117)

48 Zie de volgende opmerking van Paul Verhaeghe in het al geciteerde boek Identiteit: ‘Een 
van de lessen uit de twintigste eeuw is dat elke dictatuur het onderwijs aangrijpt om kinderen 
ideeën op te dringen die voor een hoop ellende zorgen en die hun ontplooiing tot kritische, 
zelfstandig denkende mensen sterk belemmeren.’ (p. 158-159)

49 Herta Müller, Der König verneigt sich und tötet, p. 138.

50 Zie ook Herta Müller, Mein Vaterland war ein Apfelkern, p. 176.
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51 Zie de nog altijd baanbrekende bijdrage van Umberto Eco, Opera aperta (1962/1967), 
die kort na het overlijden van de auteur is herdrukt in de bundel Opera aperta. Forma e 
indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milaan, Bompiani, 2016. Hij concludeert dat 
er verschillende soorten open werken zijn en stelt onder meer: ‘Elk kunstwerk, of het nu 
geproduceerd werd volgens een expliciete of impliciete poetica, staat wezenlijk open voor een 
virtueel oneindige reeks lezingen, waarvan elke lezing afzonderlijk het werk weer tot leven 
brengt op grond van een persoonlijke invalshoek, smaak of uitvoering.’ (p. 60)

52 Intussen mag niet worden vergeten dat Herta Müller ook als dichter actief is en wel 
op een heel eigenzinnige wijze. Zo knipt ze geregeld afzonderlijke woorden of lettergrepen 
uit dagbladen en tijdschriften. Ze herordent die tot een nieuwe grimmige of surreëel 
aandoende collagetekst waarin de typografische oorsprong van het gerecycleerde materiaal 
wordt bewaard. Bij elke tekst hoort ook een beeld dat meestal uit verschillende onderdelen 
is samengesteld. Een mooi voorbeeld is de bundel Die blassen Herren mit den Mokkatassen 
(München, Carl Hanser Verlag, 2005). De slottekst ervan luidt: ‘und nichts gerät / im 
Alphabet der Angst / So hundeköpfig plump / und gleichzeitig eidechsig zart / wie die 
Gegenwart’. Over haar collagetechniek, de magie van het woordenknippen en de samenhang 
tussen woord en beeld spreekt ze uitvoerig in het interviewboek Mein Vaterland war ein 
Apfelkern (p. 221-232).

53 In het interview met Alison Flood, ‘”I am not a political writer”, says Ismail Kadere’, in 
The Guardian van 24.03.2009, zegt hij letterlijk: ‘There are no political writers. […] I would 
have become the writer I am in any political regime’. Zie https://www.theguardian.com/
books/2009/mar/24/ismail-kadare. Kadare noemt zijn oeuvre ‘consequent een rouwzang te 
midden van de opgelegde en steriele vreugde.’ Geciteerd naar Piet de Moor, Een masker voor 
de macht. Ismail Kadare, schrijver in de dictatuur, Amsterdam,Van Gennep, tweede herziene 
druk, 2005, p. 20.

54 Ismail Kadare, De schemering der steppegoden, Weesp, Agathon, 1983, p. 8 en p. 72.

55 Piet de Moor, Een masker voor de macht. Ismail Kadare, een schrijver in de dictatuur, p. 46.

56 Beide verhalen zijn opgenomen in Kadare’s verzamelbundel De feestcommissie en alle 
andere verhalen van weleer. Vertaald door Roel Schuyt, Amsterdam, Van Gennep, 2002, 
p. 21- 27 en p. 251-266.

57 Telkens geciteerd naar Ismail Kadare, Het reisverbod. Requiem voor Linda B.. Uit het 
Albanees vertaald door Roel Schuyt, Amsterdam, Van Gennep, 2013.

58 Kadare’s roman Koude bloemen in maart (2001; vertaling in 2004) begint met een 
bevreemdend verhaal over een mooie vrouw die met een slang trouwt en besluit het 
slangenvel waaruit hij elke nacht tevoorschijn stapt, te verbranden. Met alle gevolgen van 
dien voor de vrouw, die voor altijd ongelukkig achterblijft en haar nachtelijke geliefde nooit 
meer kan terugzien. Misschien betreft het wel een variant van wat Orpheus en Eurdyice 
overkomt. In wezen gaat het orfische gedachtegoed – Orpheus die zijn verloren vrouw/bruid 
weer tot leven tracht te brengen en daar ondanks goede voornemens in mislukt – terug op 
de reïncarnatieopvatting, die vooral in oosterse religies wordt gehuldigd. Zie o.a. Etienne 
Vermeersch & Johan Braeckman, De rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de 
wijsbegeerte, Antwerpen/Amsterdam, Houtekiet, 2008, p. 31.
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59 Zie Jonathan Coe, ‘De snaartheorie van het kwaad’, in: De Standaard van 20.08.2016. 
De bijdrage werd uit het Engels vertaald door Ignace Eliano en me gesignaleerd door Lieve 
van Cleemput, waarvoor dank.

60 De droom komt vaak in Kadare’s werk voor, bij uitstek in Het dromenpaleis. De dictator, 
pasja of sultan is telkens weer hoogst bezorgd over de betekenis ervan, meestal omdat hij 
vreest dat de droom een negatieve implicatie zou kunnen hebben. Bij Kadare is de droom 
meestal symbolisch en verwijst hij naar wat te gebeuren staat. Zie de scherpzinnige analyse 
van Luc Rasson, ‘Dromen over het totalitarisme’, in: Streven, 73 (2006), 5, p. 434-435.

61 Zie ook Piet de Moor, Een masker voor de macht, p. 45-46. De Moor heeft het over ‘het 
ontregelen van de tijd’.

62 Zie Publius Ovidius Naso, Metamorphoses X 40-41: ‘Talia dicentem nervosque ad verba 
moventem / exsangues flebant animae.’ De geciteerde vertaling is van M. d’Hane-Scheltema 
(1993). Zie ook Publius Vergilius Maro, Georgica IV 460-463: ‘At chorus aequalis Dryadum 
clamore supremos / implerunt montes; flerunt Rhodopeïae arces / altaque Pangaea et Rhesi 
Mavortia tellus / atque Getae atque Hebrus et Actias Orithyia.’ In vertaling: ‘Een koor van 
even oude Dryaden liet toppen van bergen galmen van hun geschreeuw; een gehuil brak los 
in de hoge Rhope; het steile Pangaeum en het Thracische land van de krijgsgod, bij de Geten, 
de Hebrus en Attische Orithyia’ (vertaald door Piet Schrijvers, 2004). Met dank aan Mark 
Nieuwenhuis.

63 Je zou in dit geval kunnen gewagen van een hermetische transformatie, meer bepaald 
van een toevoeging of amplificatio. De kern van de oude mythe blijft herkenbaar, maar een 
aantal uitbreidingen of variaties maakt de mythe minder helder of zelfs duister. Vgl. Paul 
Claes, ‘Orpheus in Marienbad’, in: Echo’s echo’s. De kunst van de allusie, Amsterdam, De 
Bezige Bij, 1992, p. 134-144. Zie ook Paul Claes, Zwarte Zon. Code van de hermetische poëzie, 
Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2013, p. 241-242.

64 Zie het artikel van Nina Sabolik, ‘Why Ismail Kadare Should Win the 2013 Nobel Prize 
in Literature’, in: World Literature Today, 14 augustus 2013, te raadplegen op: http://www.
worldliteraturetoday.org/blog/current-events/why-ismail-kadare-should-win-2013-nobel-
prize-literature. Het besluit als volgt: ‘For Kadare to keep writing bleak-but-safe critiques 
of a distant communist past would have been the easy way out; it would have cemented his 
reputation as that great Eastern European writer who criticized those mean communists. 
Instead, he chose to comment on things that are uncomfortable, for him as much as for us; 
that raise questions rather than answer them; that have no resolution in the present, and 
maybe none in the future. This is idealism. And this is why he should win the 2013 Nobel 
Prize in Literature.’ Minder gunstig oordeelt Johannes van der Sluis in ‘Vietnamese koffie’, 
zijn recensie van Het reisverbod, op: http://www.tzum.info/2014/01/recensie-ismail-kadare-
het-reisverbod-requiem-voor-linda-b/. 

65 Zie Piet de Moor, Een masker voor de macht, p. 26 en Piet de Moor, Lettergrepen, 
p. 44-45.

66 Zie Luc Rasson, ‘Dromen over het totalitarisme’, p. 438. Hoewel de omstandigheden 
totaal anders zijn, doet de ambivalente verhouding tussen Kadare en Hoxha denken aan 
die tussen de schrijver/redenaar Cicero (106-43 v. Chr.) en Julius Caesar, mooi geëvoceerd 
door Robert Harris in zijn roman met de sprekende titel Dictator (2015), het derde deel van 
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zijn hagiografische Cicero-trilogie. Er valt ook te denken aan de verhouding tussen Maksim 
Gorki (1868-1936) en Jozef Stalin. De voorzitter van de Sovjet-Schrijversbond kapittelde 
laatstgenoemde meer dan eens, maar de spanning tussen beiden groeide naarmate Gorki 
ouder en zieker werd. Voor meer, soms saillante details, zie Frank Westerman, Ingenieurs 
van de ziel, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 2002, vooral p. 15-40 en p. 153-166. 
Over wat Stalin bedoelde met zijn ‘chilly, mechanistic phrase’ dat schrijvers ‘engineers 
of the soul’ moesten zijn, schrijft ook Julian Barnes in The Noise of Time, p. 40-41. Over 
Kadare’s verhouding met dictator Hoxha zegt hij zelf: ‘From 1967 to 1970 I was under the 
direct surveillance of the dictator himself. Remember that, to the great misfortune of the 
intellectuals, Hoxha regarded himself as an author and a poet and therefore a “friend” of 
writers. As I was the country’s best-known writer, he was interested in me. In such a situation 
I had three choices: to conform to my own beliefs, which meant death; complete silence, which 
meant another kind of death; or to pay a tribute, a bribe. I chose the third solution by writing 
The Long Winter. Albania had become an ally of China, but there were frictions between 
the two countries that later led to a break. Like Don Quixote, I thought that my book could 
accelerate this break with our latest “ally” by encouraging Hoxha. In other words, I thought 
that literature could accomplish the impossible – change the dictator!’ Zie het interview 
Ismail Kadare, The Art of Fiction No. 153, in: The Paris Review, 1998, te raadplegen op: http://
www.theparisreview.org/interviews/1105/the-art-of-fiction-no-153-ismail-kadare.

67 Zie Jef Ector, ‘De Griekse mythen bij Christa Wolf en Ismail Kadare’, in: Deus ex 
Machina, 38 (2013), nr. 146, p. 94-104. Zie ook Jef Ector, ‘De Albanese sagen en Homerus’, 
in: Kreatief, 34 (2000), 5, p. 112-114.

68 Dit negatieve beeld van wat een dictator voorstelt staat lijnrecht tegenover het bijna naïef 
te noemen positieve beeld dat Thomas Hobbes tekent van de welwillende absolute ‘soeverein’, 
die volgens zijn inzichten nooit geneigd zal zijn misbruik te maken van zijn almacht. Zie 
het al geciteerde boek Leviathan, met name hoofdstuk 18, p. 213-224. De opvattingen van 
Hobbes staan haaks op die van Aristoteles, Cicero, Erasmus en Spinoza. Dat een goed 
georganiseerde dictatuur en dito democratie, ondanks opmerkelijke verschillen, niet weinig 
met elkaar gemeen hebben, blijkt overtuigend uit Bruce Bueno de Mesquita en Alastair 
Smith, The Dictator’s Handbook, o.m. op p. 80, p. 92-93, p. 102-103, p. 108, p. 110, p. 237-
238, p. 263-264. In het slothoofdstuk staat letterlijk dit: ‘By now every reader knows that the 
interest of government leaders is not in making shareholders or even the man or the woman 
on the street better off. Their interest is in making themselves better off.’ (p. 264)

69 Het hoofdpersonage van Julian Barnes’ The Noise of Time deelt dezelfde gedachte: 
‘Power itself did not diminish; it just mutated. The terrified wait by the lift and the bullet to 
the back of the head became things of the past. But Power itself did not lose interest in him; 
hands still reached out – and since childhood he had always held a fear of grabbing hands.’ 
(p. 130)

70 Ismail Kadare, Albanese Lente. Het afscheid van een dictatuur, Parijs, Fayard, 1991, hier 
geciteerd naar de vertaling die verscheen bij Van Gennep, 1991, p. 135-137.
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TWEE VOSSENFABELS VAN AVIANUS

MARK NIEUWENHUIS

 De kikker en de vos (6)

Opgedoken uit moerassen, voortgekomen uit het slijk, 
enkel en alleen in modderpoelen thuis – dat is zijn rijk – 
kwam een kikker naar het grasland in de heuvels teruggekeerd. 
Deze opgezwollen blaaskaak stelde dat hij, heel geleerd,  
arme dieren, aangetast door zware ziektes, hulp kon brengen, 5
levens met zijn wetenschappelijke wijsheid kon verlengen, 
pochend dat hij Paeon zelf als meesterarts voorbij kon streven, 
ook al schonk hij aan de goden in de hemel eeuwig leven.1 
Sluw sprak toen de vos, die lachte om de slaafse beestenbende,  
dat hij aan de holle kikkerwoorden geen belang toekende. 10 
‘Moet dan deze kikker met zijn bleke teint en grauwe trekken,’ 
sprak de vos, ‘aan zieke dieren medicijnen gaan verstrekken?’

 

 De panter en de vos (40)

Een panter gaat het veld op tussen andere dieren, 
opvallend bontgekleurd door vlekken die hem sieren. 
De ruggen van de leeuwen missen elke vlek – 
hij denkt meteen: dat arm geslacht heeft een gebrek. 
Hij ziet het hele dierenrijk laatdunkend aan, 5
alleen zichzelf als toonbeeld van voornaamheid staan. 
Nu deze panter op zijn vel verzot is, meldt 
de vos hem dat zijn bonte vlekkenvacht niets voorstelt 
en zegt ‘Ga weg! Vertrouw maar op je schone schijn, 
zolang voor mij mijn inzicht maar het mooist mag zijn. 10 
Ja, meer bewondering verdient een rijk verstand 
dan wie alleen maar schittert aan de buitenkant.’

VertAling / Tiecelijn 29



~ 293 ~

Tiecelijn 29     

  Nawoord

 De 42 fabels van Avianus (ca. 400 n. C.), grotendeels bewerkt naar Griekse 
fabels, werden als schoolboek veel gelezen in het middeleeuwse onderwijs. 
Evenals van de fabels van Phaedrus werden er allerlei bewerkingen van gemaakt. 
 In de beide fabels waarin de vos optreedt, becommentarieert hij de snoeverij 
en arrogantie van zijn medebewoners van het dierenrijk. Hij kijkt door schone 
schijn heen en laat zich niet van de wijs brengen door andermans fraaie 
uiterlijk of vermeende kennis. Voor de vos spreekt het bleke smoelwerk van 
de kikker boekdelen: zijn snoevende woorden zijn nergens op gestoeld en dus 
ongeloofwaardig (verborum vacuam … fidem, v. 10). Lachend om de opgeblazen 
kikker en de met stomheid geslagen dieren verwoordt de vos, sluw als hij is 
(astuta, v. 9), zijn twijfel aan de geneeskunsten van de bleke blaaskaak. In De 
panter en de vos richt de vos zich rechtstreeks tot de praalzuchtige panter en 
wijst hem erop dat de pracht van zijn vlekken slechts schone schijn is (notas 
vanas, v. 8); de vos slaat intellectuele gaven (consilium, v. 10; munera mentis, 
v. 11) hoger aan dan lichamelijk schoon (corporeis … bonis, v. 12). In deze 
fabel wordt de vos gekenschetst als arguta (v. 7), wat o.a. vertaald kan worden 
als welbespraakt of scherpzinnig. Avianus zegt het niet met zoveel woorden, 
maar het is ongetwijfeld deze scherpzinnigheid die de vos in staat stelt om de 
pralerij en snoeverij van anderen te doorzien. Door zijn medebewoners van het 
dierenrijk in zijn inzichten te laten delen bewijst hij hen in feite een dienst. 
Anders dan in allerlei Reynaertverhalen treedt de vos hier dus op als goede 
raadgever.

 De vertalingen komen voort uit een opdracht aan de leerlingen van klas 4z 
van I.S.G. Arcus (Lelystad) en hun docent (ondergetekende). In het voorjaar 
van klas 4 buigen we ons altijd over een aantal ‘vossenteksten’, in april gevolgd 
door een excursie naar Gent, waar o.a. de Sint-Pietersabdij wordt bezocht, de 
abdij waar volgens de Ysengrimus de wolf Isegrim intreedt. Na het maken van 
een eerste, ruwe vertaling hebben de leerlingen zich in groepjes gebogen over 
de opdracht om een vertaling te maken die niet alleen de inhoud weergeeft, 
maar ook recht doet aan de versvorm van die fabels. De vorm daarvoor (rijm, 
achtvoetige trocheeën bij De kikker en de vos, zesvoetige jamben bij De panter en 
de vos,) hebben de leerlingen zelf gekozen. Na elke sessie gingen de voorlopige 
vertalingen weer terug naar de docent, die daar dan opmerkingen en suggesties 
bij gaf. De hier gepresenteerde versies zijn derhalve een gezamenlijk product. 
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 De editie waarop deze vertalingen zijn gebaseerd, is die van Gaide (Françoise 
Gaide, Avianus. Fables, texte établi et traduit, Parijs, 1980). 
 De volgende leerlingen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
van bovenstaande vertalingen: Alec Atsma, Oscar Bakker, Merel Bell, Ruby 
Lo Dico, Bente Koole, Felicia van Mulier, Jessie Nijman, Wendy Roks, Maya 
Swierstra en Iris de Vries.

 Noot 

1 In Homerus’ Ilias was Paeon de arts van de Olympische goden.
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WOLVEN, VOSSEN EN BEREN IN DE FECUNDA 
RATIS VAN EGBERT VAN LUIK
 
          

MARK NIEUWENHUIS

 Inleiding

 Hier begint het boekje De bontgekleurde voorsteven. Het tweede boek 
heet De met brons beslagen achtersteven. Voor bisschop Adalbold.

 Aan Adalbold, dankzij Gods genade bisschop, buitengewoon geleerd 
op het gebied van de letteren, zendt Egbert, de nederigste priester on-
der Gods dienstknechten, een groet, hopend dat hij de kerkgemeen-
schap waarvan hij aan het hoofd staat, op in Gods ogen waardige wijze 
mag besturen en in zijn stervensuur in woord en daad samen met zijn 
kudde de hemelse herder welgevallig mag zijn.
 Ooit streden wij beiden in de gelederen van schooljongens in het 
hetzelfde lokaal, waardoor wij elkaar steeds beter leerden kennen, en 
daarom wil ik met des te meer vertrouwen en persoonlijk het woord 
tot u richten, omdat ik mij op u verlaat en aan u dit in simpele taal 
gestelde boekwerkje ter correctie durf toe te vertrouwen. Veel mensen 
spreken immers vaak over van alles en nog wat in alledaagse taal en die 
volkswijsheid wordt verwoord in tal van stichtelijke verhalen die node 
benut moeten worden. Ik heb ze me eigen gemaakt in het besef dat er 
heel wat dingen bij waren die bruikbaar zijn en die, als ze op de een of 
andere manier behouden zouden kunnen worden, luisteraars zouden 
maken van diegenen die er geen oog voor hebben omdat ze nergens 
waren opgeschreven, waardoor ze beter bewaard blijven in ’s mensen 
herinnering. Daarom heb ik alles wat ik overdag of in de nachtelijke 
uren kon bedenken in afzonderlijke versregels, vaak in een tweetal of 
in een drietal verzen, zoals u ze, achter elkaar geschreven, zult zien, 
bijeengebracht, in niet meer dan twee boekjes, en bovendien heb ik er 
een aantal onbekende en volkse verhaaltjes, en ook een paar aan gods-
dienstige zaken gewijde, tussengevoegd. 
 Ik heb me deze moeite niet getroost ten behoeve van hen die door 
voortdurend lezen gevormd zijn tot daadkrachtige mannen, maar voor 
verlegen jongens die naar school moeten gaan, zodat die groep, die kin-

VertAling / Tiecelijn 29          
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deren, die in afwezigheid van hun leermeesters soms even kinderliedjes 
(die niets te betekenen hebben) opdreunen, beter dan dat soort liedjes 
te gebruiken met deze versjes oefenen en die telkens weer zingen om op 
de een of andere manier hun geringe verstand te scherpen.
 Als het mijn boekje nog aan iets schort om dat doel te bereiken, ver-
trouw ik het onder deze voorwaarde aan uw oprechte trouw toe: dat 
u fouten corrigeert, wegsnoeit wat overbodig is, dat het eerst bij u, na 
God, een toevluchtsoord van blijvende veiligheid zoekt. Voor zover 
ik weet, en u heel duidelijk weet, heeft immers niemand die iets in de 
wind heeft gekrabbeld een monument voor zichzelf voor het nageslacht 
achtergelaten.  
 

Zoals de Nijl Egypte met weldadig rivierwater overspoelt,
zo bid ik dat uw welbespraakte tong over dit boekje rept.

 Aldus Egbert van Luik in het voorwoord van de Fecunda ratis, een titel die 
vertaald kan worden als Het rijk beladen schip. Dankzij dit voorwoord kan 
Egberts schoolboek, in de redactie die in het enige bewaard gebleven hand-
schrift is overgeleverd, gedateerd worden in de jaren waarin Adalbold (974-
1026) de bisschopszetel van Utrecht bezette, tussen 1010 en zijn dood in 
1026. Egbert kende de latere bisschop van Utrecht vanuit zijn jonge jaren in 
Luik, waar beiden onderwijs genoten aan de kathedraalschool van bisschop 
Notger. Adalbold heeft daar ook gedoceerd; of Egbert later als magister aan 
deze school of aan een van de andere scholen in de stad was verbonden, is niet 
zeker.1 Sigebert van Gembloux (ca. 1030-1112), een benedictijnse monnik uit 
Gembloux, dat tot het bisdom Luik behoorde, vermeldde in zijn Catalogus de 
viris illustribus (‘Lijst van beroemde mannen’), een voortzetting van Hiëro-
nymus’ De viris illustribus (‘Over beroemde mannen’), bio- en bibliografische 
gegevens over schrijvers die van net voor zijn tijd en uit zijn eigen omgeving 
afkomstig waren en schreef het volgende over de auteur van de Fecunda ratis: 
‘Egbert, een geestelijke uit Luik, schreef een boek in versvorm over volkswijs-
heden. Eerst schreef hij een kort boek, maar later verruimde hij zijn doelstel-
ling en schreef over hetzelfde onderwerp een tweede, omvangrijkere versie, in 
versregels.’2 
 De tekst, die ruim 2300 hexameters telt, bestaat uit twee delen: Prora 
(‘Voorsteven’) en Puppis (‘Achtersteven’). De Prora begint met spreuken van 
een regel lengte, dan van twee en drie regels, en gaat dan verder met teksten 
van vier of meer regels, zoals, onder veel meer, dierenfabels en anekdotes. De 
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Puppis is volgeladen met stichtelijke teksten, dit alles om leerlingen voor te be-
reiden op het bestuderen van teksten uit de Bijbel en van de kerkvaders.
 Egbert ontleende zijn stof deels aan gezaghebbende teksten en auteurs (de 
Vulgaat, kerkvaders (vooral Augustinus en Gregorius de Grote), klassieke 
dichters (zoals Vergilius, Horatius en Juvenalis) en middeleeuwse auteurs (als 
Isidorus van Sevilla) en wilde zo een werk schrijven dat kon dienen als vervan-
ger van twee schoolboeken waar jongens de beginselen van het Latijn uit leer-
den, de Disticha Catonis, een verzameling spreuken die in de middeleeuwen aan 
de Romeinse staatsman Cato werd toegeschreven, en fabelcollecties als die van 
Avianus en de Romulus. De Fecunda ratis is evenwel niet alleen een uit allerlei 
boekenwijsheid bestaande bloemlezing, maar bevat ook, zoals Egbert in zijn 
voorwoord aankondigde, volkswijsheden, in de vorm van spreekwoorden en 
ook fabels en korte verhaaltjes, zoals de voor deze bijdrage vertaalde oerversie 
van Roodkapje. Kennis van de inhoud van deze door moeders of minnen aan 
kinderen vertelde verhaaltjes diende het leren van de beginselen van de Latijnse 
grammatica te bevorderen, want omdat de schooljongens die verhaaltjes al ken-
den in de volkstaal, konden ze hun aandacht vooral op het verwerven van het 
Latijn richten. Uiteindelijk was het onderwijs erop gericht om allegorische en 
morele lessen aan, met name Bijbelse en patristische, teksten te ontlenen, maar 
volgens Egberts overtuiging bevatten ook volksverhalen en fabels morele lessen 
en vormden zodoende bruikbare lesstof voor de jeugd. 
 In deze bijdrage presenteer ik vertalingen van spreuken, fabels en vertellin-
gen over wolven, vossen en beren, dieren die in het latere dierenepos een hoofd-
rol spelen, en bespreek parallellen tussen Egberts verzen over deze dieren en 
de matière renardienne, waarbij ik me beperk tot de Ysengrimus en Van den vos 
Reynaerde.3

 Wolven, vossen en beren

De wolf duikt tussen schapen op wanneer zijn naam genoemd wordt. (1.10)

Wat heeft een vuurrood vosje met een everzwijn gemeen? (1.71)4

Een wolf gaat zelden jagen als een andere wolf de baas is. (1.116) 

O! De wolf joeg op de lammeren want de herder was te laks. (1.174)
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Geloof me, wat een wolf bemachtigt laat hij niet graag los;
wie door een wolf wordt meegenomen zingt zijn laatste lied. (1.191-192)

Als je een wolvenoor ziet, dan is ook zijn staart niet ver. (1.193)

Je moet een wolf verjagen voor hij in de schaapskooi is. (1.194)

Een wolf sterft in de vacht waarmee hij op de wereld kwam. (1.240)

Ik wil de wolf ontlopen, maar dan valt een woeste beer aan;
toen ik de beer ontliep, ontmoette ik opeens een leeuw. (1.244-245)

Geen ader bij een wolf die niet van gif vergeven is. (1.583)

Ze zeggen dat een sluwe vos – gewiekste slimmerik – 
een listig plan bedenkt als hij niet op zijn kracht vertrouwt. (1.603-604)

Dat wat doortrapte vossen aan hun staartpunt hebben hangen,
daar denk jij, domoor, van dat het je wenkbrauw mooier maakt. (1.609-610)5

Als ooit een vos de daden van een leeuw kan evenaren,
kun jij de man zijn die je, vals en onbetrouwbaar, nadoet. (1.661-662)

Verborgen in het woud ligt wat de wolf aan trouw bezit; 
verwanten spaart hij, alle anderen moeten voor hem uitkijken. (1.711-712)

‘Een onbeschofte wolf verschijnt bij deze maaltijd!’ zegt men 
wanneer onuitgenodigd iemand die gehaat wordt, opduikt. (1.721-722)

Een wolf kan pakken wat hij wil als deze man, die noch
zichzelf beschermt noch wat hem toevertrouwd werd, herder is. (1.881-882)

Herodes is een vos voor lammeren uit Christus’ kudde
wanneer hij jongens afslacht en onschuldig af laat maken. (1.887-888)6

Niet een van jullie ziet een vos de hele winter schransen;
een mild begin wordt vaak gevolgd door gure winterkou. (1.995-996)
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 Drie dienaren: een beer, een wolf en een vos (1.1174-1189)

Toen ooit de bisschop van een bisdom overleden was,
werd aan twee raadsheren kiesrecht toebedeeld in deze zaak. 1175
De wolf en vos verkondigden hun oordeel daaromtrent:
‘Nu wij hier rechters zijn, zal deze beer geen bisschop worden. 
Als proost vrat hij het voedsel dat de broeders delen op;
onwetend hoe te delen roofde hij gemeenschapsgoed.’
De woeste beer viel toen de wolf aan en verscheurde hem. 1180
De vos, die toezag op de wijn, sprak daarop tot zijn broeders:
‘Van broeder wolf en onze deken,’ zei hij, ‘weten jullie.
Het voedsel van de broeders kostte hem zijn leven, kijk maar.
De beer trok met zijn woeste klauwen repen van zijn kop;
zijn rode muts toont klip en klaar wat hem is overkomen. 1185
Zijn rode hoed heeft mij geleerd voorzichtiger te zijn.
Ik hoop dat ik, zolang hij heerst, ver weg mag blijven staan. 
Wie om het minste al bedriegt, breekt ook voor veel zijn woord.’ 
         Wie alles grijpt voor hem alleen, hoeft niet op eer te rekenen.

 Een wolf heeft geen vrienden (1.1303-1310)7 

Omdat een wolf met woeste kaken boeren schade toebracht,
de schapen greep en met zijn tanden doodbeet en verscheurde,
verbonden edelen en lager volk zich tegen hem 1305
en liepen wacht, na overleg, om schade te voorkomen.
Bevreesd voor allen die hij ziet, beklimt de wolf terneer-
geslagen dan een hoge rots en laat zijn ogen rondgaan.
‘Hoe uitgestrekt is deze wijde wereld toch,’ verzucht hij,
'hoe zelden kom ik vrienden tegen als ik erdoorheen trek.’ 1310

 De wolf, de vos en de leeuwerik verdelen een ham (1.1311-1327)8 

Een wolf, een vos, een leeuwerik – bij toeval nummer drie –
besloten dat al wat ze zouden vinden, gaven van 
de meer dan gulle gever van geschenken en geluk,
bestemd zou zijn voor alle drie en eerlijk werd verdeeld.
Een ham kwam even later op hun pad en werd ontdekt. 1315
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‘Als wij het eens zijn met elkaar,’ zo sprak de vos vervolgens,
‘dan mag degene die het oudst is deze buit verdelen.’
De leeuwerik sprak meteen: ‘Het schijnt me toe dat ik dat ben.
Verzwakt en afgetakeld bouw ik noodgedwongen dichtbij
de grond mijn nest, want steile takken kan ik niet beklimmen.’ 1320
De vos, niet onervaren in bedrog, nam toen het woord: 
‘Ik leef al langer; daar kun jij, verslagen, niet omheen.
Als jij mijn haren telt, weet je meteen hoe oud ik ben.’
‘Ik ben niet meer dan twee jaar oud,’ aldus het weerwoord van
de wolf, ‘maar heus, het derde mag mijn levensadem voor 1325
de dood opeisen als ik jullie twee een deel zou toekennen!’
     Zo fnuikt een machtiger vijand dikwijls wat rechtvaardig is.

 De big en de wolf (1.1340-1360)9

Die gruwelijke schrik van wilde dieren achtervolgt  1340
een big, reikhalzend met zijn bek vol gruwelijke tanden.
De big holt door de wildernis voor hem uit, ten einde raad,
weet niet hoe hij het vege lijf kan redden. ‘Makker,’ zegt
een kraanvogel die het veld daarnaast bewoont, ‘waarom die haast?’
‘Enorme ongerustheid jaagt mij voort’, zo luidt het antwoord.  1345 
Begripvol biedt de kraan de big bescherming met zijn vleugels, 
en kijk! Daar komt die buik vol kwaad en mateloze vraatzucht,
en roept vanuit de verte: ‘O, mijn allerbeste makker,
weet jij soms waar die vluchteling uit mijn huis is heengelopen?'
‘Schiet op, je ligt niet heel ver op hem achter’,
zegt de kraanvogel.  1350
‘Je krijgt hem wel te pakken als het rennen je niet afmat.’
Hij buigt zijn kop opzij en knikt voortdurend naar zijn rug,
wijst zo de wolf, als die alert is, op de onderduiker, 
maar wolfmans merkt niet op wat de verklikker hem beduidt
en volgt, door hoop misleid,
dan sporen die hem nergens brengen.  1355 
Zodra ze zien dat alles veilig is en angst verdwijnt,
verzoekt de kraan de big te denken aan bewezen diensten.
‘Bedankt voor al die mooie woorden’, luidt zijn antwoord. ‘Krijg 
de tering, zo dat die verrekte nek van jou verrot!’ 
     Een duister plan ligt vaak verscholen onder mooie woorden.  1360
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 Hoe de beer zijn oren en staart verloor (1.1392-1397)

Om deze reden is een berenlijf heel kort, zo zegt men: 
een berenjong dat in zijn eerste lente nog niet wist
hoe lekker honing is, werd meegesleurd door pa en ma
en raakte zo zijn oren kwijt. Daarna – hij had zijn mond 1395
nog vol – verloor hij ook het sieraad aan zijn onderlijf.
 Wat eerst nog afschuw wekt, bekoort wanneer het is geproefd.

 De man die een beer kuste (1.1419-1426)

Een lafaard kreeg bevel een monsterlijke beer te doden,
maar toen hij hem gekust had, sloeg de schrik hem om het hart.  1420
Daarna werd hem gezegd zijn speer te steken in de buik.
‘Ik kuste hem met tegenzin. Wat willen jullie meer?
Geen vriend mag mij hierna nog vragen om nog meer te wagen,
want ik was zo verschrikkelijk bang voor wat ik heb gedurfd,
dat ik zo goed als zeker wist dat ik me zou bevuilen.’ 1425
Wie voor het minste bang is, vlucht als hij het ergste vreest.

 De zangvogel en de wolf, die geloofde dat een luide stem hem buit 
beloofde (1.1427-1443)10

Vanuit het lover zingt een nachtegaal zijn heerlijk lied.
Gewend van roof te leven loopt een wolf, wiens stem zo luid
niet klinkt, in nachtelijk duister telkens weer rond hoeves, velden,
en wouden, maar het is hem niet gegeven buit te vinden.  1430 
Op doortocht drukt hij daar zijn prenten stevig in de aarde
en spitst alert zijn oren om geluiden op te vangen
terwijl hij verder rent. Dan hoort hij plotseling het lied van
een vogel die de nacht doorwaakt zoals hij dat gewoon is.
Op grond van machtig galmen hoopt de wolf op rijke buit.  1435  
Voorzichtig komt hij naderbij en sluipt behoedzaam, voet 
voor voet, vooruit – hij voelt hem al zijn woeste kaken kietelen –
verslindt de vogel in de hoop dat die zijn ruime buik vult.
Daarna braakt hij hem uit, ontdaan omdat hij zich vergiste 
door luide klanken, en barst uit in deze droeve klaagzang, 1440
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zo zegt men: ‘Wat een waardeloze buit in deze schreeuwkeel!
Aan wie het hoogste woord heeft, mag je nooit vertrouwen schenken.’   
    Een blaaskaak bulkt van grootspraak maar heeft zelden goeds te 
melden.

 Over de haas en de vos, wie een beter lot had (1.1455-1465)

Een vos en haas belegden een bijeenkomst om eens met elkaar  1455
te praten over wie het beste lot was toebedeeld. 
De langoor zei meteen: ‘Jij wandelt onder een gelukkiger 
gesternte rond, want ik word elke dag tot bout verwerkt,
maar jij alleen wanneer je pels geschikt is voor een bontjas;
daarna word jij met rust gelaten, kun je lekker luieren.’  1460
‘Zoals je zelf al zegt,’ aldus de vos, ‘is trouw beloofd, 
maar daarvoor is nog niet een eed van trouw aan mij gezworen.
Vertrouwen vraagt dat niet. Ook ik word, vluchtend, opgepakt.’
Na dit gesprek gaan beiden, heel behoedzaam, weer op pad. 
 Voor God gezworen eden breekt de mens, laat staan beloftes.  1465

 De wolf die soms een monnik is en soms een leek (1.1554-1567)11

Op goed geluk was eens een wolf in volle vaart op jacht
en schonk de vissen die hij ving aan zijn vraatzuchtige buik.  1555
Dit simpel buitgemaakte voedsel bracht zijn kop op hol, 
zodat hij pochte dat hij wel voor monnik door kon gaan.
Hij liep weer verder en vond hammen, die hij ook nog opat. 
Gevraagd waarom hij van zijn geloof valt en opeens verzaakt, 
gaf hij als antwoord: ‘Duid mij dit toch alstublieft niet euvel;  1560
ik ben een monnik, maar als ik iets lekkers krijg een leek,
zodat bedienden mij, gevat en gretig, laten aanschuiven.
Voor mij geen koks of bakkers – noodzaak voor verwende adel –;
mijn ouders, niet gewend aan dat soort eten, leerden mij 
om niet verzot te zijn op lekkernijen zoals smulpapen. 1565
Gekookte spijzen eet ik niet, als rover haat ik uitstel; 
     het voedsel dat die maag van mij verlangt moet liever rauw zijn.’
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 De wolf die geen jager of visser wil zijn (1.1568-1574)12

‘Er zijn er heel wat die op jacht gaan naar vet wild en hazen.
Ik jaag daar niet op, zeg ik hen, zodat ze mij met rust laten.
Met speren noch met hoorngeschal ga ik op jacht naar zwijnen,  1570
want van nature zijn hun tanden scherper dan de mijne. 
Als de rivier het niet belette, zou ik vissen vangen 
die in een element rondzwemmen dat mij met de dood dreigt.
Daar waar je hoopt op overheerlijk voedsel, dreigt gevaar.’ 

 De wolf en het lam (1.1648-1657)13

Een lam was aan het drinken uit een bochtige rivier.
Stroomopwaarts dook een wolf op die bemerkte wat hij deed. 
Hij wierp zich op het lam en beet het met zijn tanden dood.  1650
Wat hem tot zo’n zwaar misdrijf heeft gebracht, wordt hem gevraagd, 
dat iemand die onschuldig is, in zo’n erg bloedbad sterft.
Beschuldigd van de misdaad sprak de wolf, zo wordt gezegd: 
‘Hij maakte de rivier stroomafwaarts troebel, zat mij in
de weg, omdat ik toen stroomopwaarts modderwater dronk.  1655
Ik kon me niet beheersen; daarom heb ik toegebeten.’ 
     Gebrek aan zelfbeheersing teistert alle onrechtvaardigen.

 Een meisje dat gered werd van wolvenjongen (2.472-485)14

Wat ik nu ga vertellen, is bekend uit volksverhalen 
en is niet minder wonderbaarlijk dan volkomen waar.
Een man hief eens een meisje uit het godgewijde doopvont
en gaf haar toen een manteltje, van rode wol geweven.  475
De doopdag van dit meisje was het heilige pinksterfeest.
Het meisje, vijf jaar oud nu, ging van huis, zodra het licht was,
uit wandelen zonder voor zichzelf of voor gevaar te vrezen.
Een wolf besprong haar, nam haar mee het bos in naar zijn hol
en liet daar deze buit als maaltijd achter bij zijn welpen.  480
Ze vielen dadelijk aan, maar niet in staat om haar te deren
begonnen ze haar hoofd te strelen – weg was al hun wildheid.
‘Ach knagers,’ sprak het kleine meisje toen, ‘verscheur toch niet 
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dit jurkje dat ik van mijn peter kreeg toen ik gedoopt werd!’
     Verkilde zielen worden door hun Schepper, God, vermurwd.  485

 Toelichting

 Het beeld van de wolf, de vos en de beer dat naar voren komt uit de spreu-
ken en fabels in de Fecunda ratis, verschilt niet wezenlijk van dat uit de matière 
renardienne, die zijn wortels in de fabeltraditie heeft. De wolf kenmerkt zich 
door zijn roof- en vraatzucht en wordt zijn uiterlijk of gedrag beschreven, dan 
komen met name zijn hongerige kaken, verscheurende tanden en ruime buik 
in beeld. Het roofdier heeft het vooral gemunt op schapen en lammeren, maar 
jaagt ook op een big, een nachtegaal en vissen. Ook een klein meisje dat hij 
tegen het lijf loopt, sleept hij naar zijn hol. 
 De wolf is alleen zijn soortgenoten trouw en heeft geen vrienden (1.711-712; 
Een wolf heeft geen vrienden, 1.1303-1310). In de omgang met zijn mededieren 
gedraagt hij zich niet al te snugger en krijgt meer dan eens het lid op de neus 
(De big en de wolf, 1.1340-1360; De zangvogel en de wolf, die geloofde dat een luide 
stem hem buit beloofde, 1.1427-1443). Bruutheid en gebrek aan zelfbeheersing 
zijn tekenend voor zijn optreden (De wolf, de vos en de leeuwerik verdelen een 
ham, 1.1311-1327; De wolf en het lam, 1.1648-1657). Zijn kwaadaardige (1.583) 
en ruwe karakter is onveranderlijk (‘Een wolf sterft in de vacht waarmee hij op 
de wereld kwam’, 1.240), en dat blijkt ook uit De wolf die soms een monnik is en 
soms een leek (1.1554-1567). 
 De vos is ook bij Egbert een dier dat vooral gekenmerkt wordt door zijn 
sluwe aard. Hij is niet te vertrouwen, en dat geldt ook voor de mensen met 
wie hij wordt vergeleken (1.603-604; 1.609; 1.661-662; 1.887-888; 1.1321). De 
beer ten slotte krijgt bij Egbert minder aandacht dan de wolf en de vos. Even-
als de wolf is hij vraatzuchtig (1.1178), en ook dol op honing (1.1393-1394), 
angstaanjagend (1.1419) en een bruut (1180). In onderlinge confrontaties met 
de wolf en de vos is hij de sterkste (Drie dienaren: een beer, een wolf en een vos).
 Niet alleen karaktertrekken van de beer, de wolf en de vos in Egberts Fecun-
da ratis keren terug in de verhalen die tot de matière renardienne behoren, ook 
thema’s en motieven die met allerlei variaties telkens weer in Reynaertverhalen 
voorkomen kunnen in Egberts schoolboek worden aangewezen. 
 Het verdelen van voedsel, een topos in de fabeltraditie, is het onderwerp van 
De wolf, de vos en de leeuwerik verdelen een ham (1.1311-1327). In Drie dienaren: 
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een beer, een wolf en een vos (1.1174-1189) werkt Egbert het motief om: in plaats 
van voedsel is een bisschopszetel de inzet van de verdeling. In beide fabels zijn 
een wolf en een vos bij de verdeling betrokken. Eerlijk delen is in de dierenwe-
reld van de fabel, waar het recht van de sterkste geldt, onmogelijk. In de Ysen-
grimus is het (ver)delen in een aantal episodes gethematiseerd: in het openings-
verhaal van het Gentse dierenepos bekvechten de wolf Isegrim en Reynaert de 
vos over de eerlijke verdeling van een ham (De geschiedenis van de ham), in de 
derde episode raakt Isegrim als scheidsrechter inzake een geschil over de 
afbakening van een schapenwei door toedoen van vier rammen zwaar ge-
wond (Isegrim landmeter), en in De verdeling van de buit wordt de wolf, voor 
de tweede keer, gevild nadat hij de woede van koning leeuw heeft gewekt.15 
In Van den vos Reynaerde vertelt Reynaert aan het hof ten overstaan van de 
koning dat Isegrim gezamenlijk bemachtigde buit niet met hem wilde delen 
(A 2105-2128) en ook het verhaal van de schat van Ermerike, begeerd door 
koning Nobel, is een uitwerking van het motief van het verdelen van de buit.
 Verwant aan het motief ‘verdelen’ is het verliezen van lichaamsdelen, zodat 
het lichaam niet meer heel is. In Hoe de beer zijn oren en staart verloor (1.1392-
1397) is dit motief verwerkt in de vorm van een etiologische fabel. In Isegrim 
visser, de tweede episode van de Ysengrimus, raakt de wolf door toedoen van een 
list van Reynaert onder de handen van een groep dorpers zijn staart kwijt. In 
Drie dienaren: een beer, een wolf en een vos rukt de beer een reep vel van de kop 
van de wolf (1.1184-1185). 
 In het Karolingische gedicht Aegrum fama fuit (‘De zieke koning’) is be-
schreven hoe de beer ooit werd gevild.16 Toen koning leeuw ziek was, kwamen 
alle dieren naar het hof, met uitzondering van de vos. De beer richt zich dan 
tot de koning om de vos aan te klagen. De vos hoort dat, komt naar het hof en 
vertelt de koning dat alleen de huid van een beer hem genezing kan brengen. 
In het verhaal dat het derde boek van de Ysengrimus uitmaakt, Aan het hof van 
de koning, vilt de beer Isegrim op last van koning leeuw (3.951-962), al ont-
doet Bruun de wolf niet volledig van zijn vacht: ‘Om zijn voorpoten waren ech-
ter sokken achtergebleven en ook was er van oor tot oor nog een hoofddeksel 
zichtbaar. Verder liep er vanaf de helling van zijn voorhoofd tot aan zijn lippen, 
gelijk een gevlochten koord, een reep over zijn neus.’17 In Van den vos Reynaerde 
raakt Bruuns pels gehavend wanneer hij zijn kop en poten losrukt uit de boom-
stam en in de daaropvolgende afranseling door de dorpers. Later, in Reynaerts 
lekenbiecht, wordt deze gebeurtenis nogmaals genoemd (‘Ic dede minen oem 
Brune / al bloedich maken sine crune’, A 1463-1464). Tibeert verliest een oog, 
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maar vooral de scène waarin van Bruuns vel een tas wordt gemaakt en Isegrijn 
en Haersinde van het vel van hun poten ontdaan worden om daar schoenen van 
de maken voor Reynaert, is weer een rauw voorbeeld van het motief ‘verlies van 
een lichaamsdeel’, dat vaak als villen wordt uitgewerkt. 
 Het oplopen of zien van letsel gaat vaak gepaard met Wundenverspottung en 
Schadenfreude, zoals dat in het Duits heet. In Drie dienaren: een beer, een wolf en 
een vos (I 1174-1189) spreekt de vos over de rode hoed/rode muts (1185-1186) 
van de wolf. Umdeutung van verwondingen is in de matière renardienne een to-
pos geworden, en komt reeds voor in De zieke koning. In dat gedicht neemt 
de vos na het villen van de beer het woord: ‘Wie gaf u, vader beer, die mijter 
die u op uw hoofd draagt / en wie heeft u die handschoenen aan uw poten 
overhandigd?’18 In de Ysengrimus komt de Wundenverspottung in vrijwel elk 
verhaal voor; een uitvoerig voorbeeld is te vinden in Aan het hof van de koning 
(3.963-1164). In Van den vos Reynaerde komen we dit motief o.a. tegen wan-
neer Reynaert de beer opmerkt die zwaargewond op de oever van de rivier 
ligt (A 932-951). Overigens is dit motief geen uniek onderdeel van de poëtica 
van dierengedichten en het dierenepos; ook in het tiende-eeuwse Latijnse epos 
Waltharius bespotten Walter en Hagen, de helden die de strijd hebben over-
leefd, elkaar om hun verwondingen (v. 1425-1442). In de carnavaleske wereld 
van Rabelais’ Gargantua en Pantagruel uit de zestiende eeuw bedreigt broeder 
Jean, een bijzonder strijdbare monnik, zijn vijand met de volgende woorden: 
‘Bij het kleed dat ik draag,’ zei de monnik, ‘ik zal je hier kardinaal maken. (...) 
Gij zult op staande voet een rode hoed hebben, uit mijn handen.’19

 De wolf die soms een monnik is en soms een leek (1.1554-1567) is de eerste, ons 
bekende versie van het verhaal van de wolf die als monnik optreedt. Een uit-
gewerkte versie van 108 verzen met als titel De lupo (‘Over een wolf ’) is waar-
schijnlijk rond 1100 ontstaan in de omgeving van de Loire.20 In De lupo gaat 
het over de tegenstelling monnik-kanunnik, op basis van het dieet van de wolf; 
in de verzen in de Fecunda ratis lijkt het eerder te gaan om de oppositie mon-
nik-leek. De wolfsmonnik heeft vooral gestalte gekregen in de Ysengrimus.21 
Isegrim treedt weliswaar ook op als abt en bisschop, maar toch vooral als mon-
nik, op grond van zijn enorme vraatzucht, maar ook omdat hij daadwerkelijk 
monnik wordt na zijn intrede in de abdij van Sint-Pieters op de Blandijnberg in 
Gent. In Van den vos Reynaerde vertelt Reynaert aan Grimbeert over Isegrijns 
onfortuinlijke verblijf als monnik in Elmare (A 1483-1495). 
 In De wolf die soms een monnik is en soms een leek verwerkt Egbert het aan 
de vraatzucht van de wolf gekoppelde motief van rauw voedsel, of eigenlijk de 
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oppositie rauw-gekookt (1.1563-1567). De voorliefde van de wolf voor rauw 
voedsel kenmerkt het roofdier als een onbeschaafde bruut. In de Ysengrimus 
wordt die oppositie uitgewerkt in de smaadrede van de wolf tegen roofzuchtige 
koks die het vet van het vlees voor zichzelf houden.22 
 In Drie dienaren: een beer, een wolf en een vos (1.1174-1189) blijkt dat de vos, 
slim als hij is, in staat is om te leren van andermans lotgevallen, in dit geval van 
die van de wolf (‘me cautam docuit’, 1.1186), terwijl de wolf, een onverbeterlijke 
domkop, het vermogen om te leren ten enen male mist. Zo trapt, in de Ysen-
grimus, de wolf, verblind door vraatzucht, telkens weer in de valstrikken die 
Reynaert voor hem zet.
 Ten slotte nog een opmerking over het gezamenlijke optreden van een beer, 
een wolf en een vos. Afgezien van koning leeuw spelen deze drie dieren hoofd-
rollen in de matière renardienne. Dat gebeurt reeds in Aegrum fama fuit, in de 
op dit gedicht gebaseerde hofdagepisode in de Ysengrimus en in Van den vos 
Reynaerde, waar Bruun en Isegrijn tot de grootste tegenstanders van Reynaert 
behoren.

 Met de fabels die Egbert in zijn schoolboek verwerkte, staat de Luikse 
schoolmeester midden in de middeleeuwse (Latijnse) fabeltraditie, die voor een 
belangrijk deel teruggaat op klassieke fabels van Phaedrus en Avianus, aange-
vuld met tal van bewerkingen daarvan en fabels die, zoals in de Fecunda ratis, 
niet afkomstig zijn uit de schriftelijke traditie maar uit mondelinge overleve-
ring. Het is deze fabeltraditie waar de matière renardienne een belangrijk deel 
van de verhaalstof, motieven als ‘verdelen’ en de Wundenverspottung, en perso-
nages als de wolfsmonnik aan ontleent.
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Noten

1 Zie Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 
vanaf het begin tot 1300, Amsterdam, 2006, p. 130-134, over Egbert en de Luikse scholen.

2 Babcock 2013, p. xxvi. De eerste redactie eindigde met het gebed in v. 1005-1008 en 
bestond dus alleen uit een- en tweeregelige spreuken. In de tweede redactie voegde Egbert er 
spreuken en verhalen van drie regels of meer aan toe, evenals het tweede boek, dat een veel 
stichtelijker karakter heeft dan de Prora. 

3 Aanleiding voor deze bijdrage is de recent verschenen editie van Babcock, die naast de 
Latijnse tekst een Engelse vertaling bevat, evenals de glossen (met vertaling) die v. 1-400 
begeleiden, en verklarende noten. Zie Paul Wackers, ‘Dumbarton Oaks Medieval Library’, 
in: Tiecelijn 28. Jaarboek 8 van het Reynaertgenootschap, (2015), p. 248-255, voor een recensie 
van deze uitgave. De eerste, en tot Babcocks tekstuitgave enige, editie van de Fecunda ratis is 
in 1889 bezorgd door Ernst Voigt, de Duitse geleerde die ook tekstedities bezorgde van o.a. 
de Ecbasis captivi (1875) en de Ysengrimus (1884).

4 ‘Wanneer twee dingen niet op elkaar lijken en onderling verschillen, gebruiken we dit 
voorbeeld bij het vergelijken van dat wat groter is met dat wat kleiner is: ze lijken evenveel op 
elkaar als een everzwijn en een vos.’ (glos bij 1.71).

5 Cf. Persius, Satirae 5.116-117. Het gaat om een zwarte streep. In dit spreekwoord brengt 
Egbert drie motieven samen die in spreekwoorden met bedrog geassocieerd worden: de 
vossenstaart, een onoprecht gezicht en cosmetica.

6 Cf. Matteüs 2:3-16 en Lucas 13:32.

7 De kroniekschrijver Fredegar (zevende eeuw) nam een variant op deze fabel in zijn 
kroniek op; evenals Egbert presenteert hij deze fabel als een door boeren verteld verhaal; cf. 
Ziolkowski 1993, p. 28-29. 

8 Vgl. Romulus 1.6 (ed. Hervieux).

9 Vgl. Romulus 4.3 (ed. Hervieux).

10 Egberts titel opent met ‘alauda’ (leeuwerik). Omdat het in de tekst om een nachtegaal 
gaat, en om verwarring te voorkomen, heb ik in navolging van Babcock ‘alauda’ met ‘zangvogel’ 
vertaald.

11 Popularis, hier vertaald met leek, kan ook kanunnik betekenen (een kanunnik die tot 
een kapittel behoort tegenover een monnik in een klooster).

12 Cf. Horatius, Sermones 2.2.1-22.

13 Vgl. Phaedrus 1.1 en Romulus 1.2 (ed. Hervieux).

14 Dit is de eerste versie van het sprookje van Roodkapje, dat tegenwoordig vooral bekend 
is dankzij Perrault en de gebroeders Grimm. Dit is het enige ‘dieren’verhaal uit de Puppis, het 
tweede deel van Het rijk beladen schip. Zie Jan M. Ziolkowski, Fairy Tales from Before Fairy 
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Tales. The Medieval Latin Past of Wonderful Lies, Ann Arbor, 2007, p. 100-124, voor een 
uitvoerige bespreking.

15 De titels van episodes uit de Ysengrimus zijn overgenomen uit Nieuwenhuis 1997.

16 Nieuwenhuis 2009, p. 319-322.

17 Nieuwenhuis 1997, p. 93.

18 Aegrum fama fuit, v. 65-66; cf. Nieuwenhuis 2009, p. 320.

19 François Rabelais, Gargantua en Pantagruel, uit het Frans vertaald door J.A. Sandfort, 
tweede herziene druk, Amsterdam, 1955, p. 124.

20 Editie Voigt, 1878 (Ernst Voigt, Kleinere lateinische Denkmäler der Thiersage aus dem 
zwölften bis vierzehnten Jahrhundert, Straatsburg, 1878). Meer informatie en een Engelse 
vertaling zijn te vinden in Ziolkowski 1993, p. 198-204 en 301-303, een Nederlandse is 
door mij gepubliceerd in Tiecelijn (Mark Nieuwenhuis, ‘De wolf (De lupo)’, in: Tiecelijn 22. 
Jaarboek 2 van het Reynaertgenootschap, (2009), p. 323-326, 340-341). In de veertiende eeuw 
zijn van De lupo nog twee versies geschreven; zie Voigt 1878 en Mark Nieuwenhuis, ‘De wolf 
van Ovidius. Ovidius de lupo’, in: Tiecelijn 24. Jaarboek 4 van het Reynaertgenootschap,  (2011), 
p. 304-311.

21 Zie Mann 1987, p. 10-20.

22 Ysengrimus 5.667-686; cf. Nieuwenhuis 1997, p. 156-157.
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ANSELM TURMEDA,
HET DISPUUT VAN DE EZEL

BOB DE NIJS

 Inleiding

 Leven

 Anselm Turmeda (circa 1352-circa 1423) is in de Catalaanse literatuur een bij-
zonder buitenbeentje. Hij werd geboren op Mallorca als telg van een burgerfamilie 
en hij omschrijft zichzelf van Catalaanse afkomst. Al heel vroeg begon hij onder 
leiding van een geestelijke als leermeester aan zijn opleiding, die hij voltooide aan de 
faculteit der Vrije Kunsten te Lleida, waar hij vooral belangstelling toonde voor de 
natuurlijke wetenschappen (de fysica) en de astronomie.
 Waarschijnlijk trad hij nog tijdens zijn opleiding in Lleida in het klooster van de 
minderbroeders in Montblanc, waar hij tot 1375 lid was van de orde. Hij vertelt zelf 
in zijn Tuhfa, een werk dat hij in het Arabisch schreef op het einde van zijn leven en 
waarin hij enkele biografische passages invoegt, dat hij de volgende tien jaar theologie 
studeerde te Bologna en Parijs.
 Daarna keerde hij terug naar Mallorca, en enkele maanden later scheepte hij in 
naar Sicilië en Tunis, waar veel Catalaanse christenen verbleven. Volgens zijn ver-
haal zwoer hij voor de koning van Tunesië, Abu-l-Abbas III, en in aanwezigheid van 
christelijke handelaars, die speciaal voor de gelegenheid waren opgetrommeld, het 
christelijk geloof af en bekeerde hij zich tot de islam. De koning verleende hem een 
inkomen en hij trad in het huwelijk met de dochter van een notabele. Uit deze echt 
werden enkele kinderen geboren. Later werd hij hoofd van de douane. Na het overlij-
den van Abu-l-Abbas benoemde diens opvolger hem als intendant van het paleis, een 
taak die hij, naast andere, tot zijn dood bleef vervullen.
 Zijn hele literaire oeuvre dat tot ons is gekomen, zowel de werken geschreven 
in het Catalaans als in het Arabisch, is ontstaan na zijn bekering. Tijdens die lange 
periode van meer dan dertig jaar van economische welstand, familiaal welbevinden 
en literaire creativiteit werden verschillende pogingen ondernomen om hem terug te 
brengen naar de christelijke schaapsstal.
 Een bekering van dien aard – of in omgekeerde richting – was in die tijd immers 
een geruchtmakende gebeurtenis. Het ging hier tenslotte om een overgang van het 
ene absolute geloof naar het andere. Het lijkt wel of hij de twee kanten bespeelde 
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van die spiegel die verhinderde de ander te zien, en dat hij niet helemaal afstand kon 
nemen van zijn vroegere wereld. 
 Er werden Anselm Turmeda vrijgeleides aangeboden, onder meer door de vice-
koning van Mallorca. Koning Ferdinand I was in 1414 nog bereid om in te gaan op 
het verzoek om een veiligheidswaarborg die uitging van Anselm Turmeda zelf. Er is 
zelfs sprake van een gelijkaardig verzoek dat onze afvallige zou gericht hebben tot 
de in Avignon verblijvende (tegen)paus, Benedictus XIII (de Aragonees Pedro de 
Luna), maar hierover bestaat twijfel.
 Het contrast tussen het goede leven dat Turmeda in Tunis leidde, en de verzoe-
ken om vrijgeleiden doen heel wat twijfel rijzen over zijn persoonlijkheid: meer dan 
eens wordt dan ook de vraag gesteld of zijn bekering wel oprecht was. Was zijn ge-
loofsovergang aanvankelijk wel gemeend, maar kreeg hij er misschien spijt van? Het 
ziet ernaar uit dat hij graag werd gewaardeerd en dat hij de twijfel zaaide om in het 
centrum van de belangstelling te blijven. 

 Oeuvre

 Het lot van de verschillende werken van Anselm Turmeda – Abdalla na zijn be-
kering tot de islam – is erg verscheiden. Hij schreef twee teksten die echte bestsellers 
werden, namelijk Llibre de bons amonestaments (Het boek van de leerrijke vermanin-
gen) en de Tuhfa, maar zijn voornaamste geschrift is en blijft toch Het dispuut van 
de ezel. De inquisitie van die tijd ging echter grondig te werk: van dat dispuut bleven 
slechts fragmenten over en de volledige tekst kennen we alleen door de Franse verta-
ling uit 1544. Op basis van fragmenten van de oorspronkelijke tekst en de Franse 
versie werd een reconstructie naar het Catalaans toe gemaakt, die als brontekst heeft 
gediend voor deze vertaling.
 Zijn Llibre de bons amonestaments ontstond in 1398 en was een didactisch werk van 
428 verzen dat herhaaldelijk werd gepubliceerd en dat gedurende vier eeuwen gediend 
heeft bij de opvoeding van de kinderen. Het bevat echter ook een aantal fameuze satiri-
sche verzen over de macht van het geld. Uit hetzelfde jaar dateren de Cobles de la divisió 
del regne de Mallorques, bestaande uit 123 strofen van acht zevenlettergrepige verzen 
die de politieke situatie op Mallorca op de korrel nemen. In dezelfde lijn schreef hij 
nog een aantal profetieën over de politieke omstandigheden van de Aragonese kroon 
(tot het begin van de achttiende eeuw bestond deze politieke entiteit, die we met onze 
hedendaagse opvattingen een confederatie kunnen noemen, en waarvan verschillende 
gebieden deel uitmaakten: het koninkrijk Aragon, Catalonië, Valencië, de Balearen, en 
– met wisselende omstandigheden – Sicilië, Napels, Sardinië). 
 Het dispuut van de ezel volgde dan in 1417 of 1418. En ten slotte zag in 1420 zijn 
Tuhfat al-arib fi radd ‘alà ahl al-Slib (Geschenk van de verlichte mens om de aanhangers 
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van het kruis te bestrijden) het licht, een al dan niet fictieve autobiografie van zijn 
bekering tot de islam, gevolgd door een vroom verhaal over de twee koningen die 
hem in bescherming namen, alsook een synthese van zijn argumentatie tegen het 
christendom. Van dit werk bestaan er tal van manuscripten en vier drukken in het 
Arabisch en drie in het Turks.
 Het dispuut van de ezel bevat twee duidelijk verschillende delen die ieder vanuit de 
beide tradities die de auteur kende, werden opgebouwd, namelijk de christelijke en de 
mohammedaanse. Om zijn verhaal in een herkenbare omkadering te plaatsen heeft 
Anselm Turmeda beroep gedaan op een bestaand thema uit de dierenliteratuur: de 
verkiezing van een nieuwe koning der dieren. Heel handig introduceert hij zichzelf in 
die bekende context door zich te laten ontdekken en zo als ik-persoon opgenomen te 
worden in de narratieve wereld van de dieren. Hem wordt ten laste gelegd dat hij de 
mening verspreidt dat de mens boven de dieren verheven is. De vijandigheid van de 
dieren is dan ook zeer groot en agressief. De koning heeft hem echter een vrijgeleide 
toegekend en hem in bescherming genomen. ‘Fra Anselmus’ – zo wordt hij aange-
sproken – krijgt de kans zijn leven te redden door een dispuut aan te gaan met een van 
de dieren uit het gezelschap. Dat wordt de ezel, opzettelijk uitgekozen vanwege zijn 
armtierig uitzicht, en niet bepaald beschouwd als de snuggerste in dat dierenrijk, wat 
op zich al een belediging inhoudt tegenover Anselm Turmeda. De argumenten vol-
gen elkaar op, en de ezel weerlegt telkens de bewijsgronden die hij voorgelegd krijgt. 
De argumentatie baseert zich vooral op de visies die de middeleeuwse mens had van 
zowel het ondermaanse als van het hemelruimtelijke wereldbeeld: het hele arsenaal 
van toenmalige kennis op alle tereinen komt hierbij aan bod. Na ook het woord toe-
gekend te hebben aan de dieren van de laagste orde (de bedwants, de vlo, de luis, de 
vlieg, de tandworm), en nadat fra Anselmus op een bepaald ogenblik argumenteert 
dat de superioriteit van de mensen ligt in het feit dat zij in staat zijn religieuze orden 
te organiseren, volgt in het tweede deel een batterij satirische verhalen over de christe-
lijke geestelijkheid, die opvalt door de karakterovereenkomst met gelijkaardige voor-
beelden uit Boccaccio’s Decamerone. Dat hoeft ons niet te verwonderen, aangezien 
Anselm Turmeda tien jaar in Bologna verbleef, zowat een kwarteeuw na het ontstaan 
van Boccaccio’s werk, en allicht kan hij daar kennis gemaakt hebben met een van de 
hoogtepunten van de toenmalige Italiaanse literatuur.
 Hoewel de dispuutvorm in die tijd vaak gebruikt werd aan de universiteiten met 
pedagogische bedoelingen – en die in dit werk door Turmeda parodisch werd ge-
bruikt – is het mogelijk dat het voorbeeld van de confrontatie tussen mensen en die-
ren teruggaat naar deel XXI van de encyclopedie van de politiek-filosofische school 
die in Basra (nu Irak) was gevestigd in de tiende eeuw. Een andere bron waaraan 
onze auteur heel wat informatie ontleende over de natuur van de verschillende die-
ren is Liber de propietatibus rerum, een omvangrijke encyclopedie van de franciscaan 
Bartholomeus Anglicus (dertiende eeuw). Men zou zich ook kunnen afvragen of 
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Turmeda soms ook niet de verschillende disputen in zijn achterhoofd had, die als 
valstrik werden georganiseerd aan het Catalaanse hof om publiek de argumenten van 
het joodse geloof te weerleggen, zoals het meest bekende ‘Het dispuut van Barcelona’ 
dat gehouden werd tussen Mozes van Girona en de monnik Pau Cristià (deze laatste 
een bekeerling, zoals zijn achternaam verraadt).
 Pas nadat Turmeda aanhaalt dat God zich in de mens heeft geïncarneerd, geeft 
de ezel zich gewonnen. In feite gaat het hier om een pyrrusoverwinning van Tur-
meda, want een redelijke bewijsvoering kan daar niet tegenin gebracht worden, en 
dit zonder rekening te houden met de waarde die deze redenering kan hebben voor 
iemand die zich bekeerd had tot een godsdienst die de christelijke Godszoon slechts 
als een profeet en voorloper bestempelt. Eens te meer valt hier de dubbelzinnigheid 
op, die ongetwijfeld tot het biografische aspect van de auteur behoort, van iemand 
dus die mentaal zwalpte tussen beide geloofswerelden, maar die zich ook bewust was 
van de artificiositeit van de literatuur, wat wijst op een andere mentaliteit die dichter 
staat bij Boccaccio en Rabelais. Geniaal bij Anselm Turmeda is dat hij zichzelf tot 
onderwerp van de satire heeft gemaakt. 
 Als Turmeda de hoop had gekoesterd dat de inquisitie zijn werk zou toelaten 
vanwege de christelijke inslag van het dispuut, dan heeft hij zich in dit geval toch 
misrekend. Wedden op twee paarden was in zijn geval te flagrant. Van een boek 
geschreven door een renegaat die door de vijand met alle eer werd overladen kon 
erkenning moeilijk verwacht worden. Zelfs al zag een eerste druk het licht in 1509, 
dan bleef de vernietigende werking van de censuur doeltreffend.
 Hoe dan ook: Anselm Turmeda overleed in Tunis, waar hij als mohammedaanse 
heilige – met de naam Abdalla – nog vereerd wordt.

 HET DISPUUT VAN DE EZEL
 

Als je toch 't slechte pad inslaat
en telkens weer zonde begaat,
zal ik je hier eens verhalen
wat 'k ervoer in groene dalen.
…
Ik liet me in de schaduw neer,
mijn oog gleed over wat de Heer
aan schoonheid voor mij had ontvouwd,
maar eenmaal alles overschouwd,
was de slaap mij net iets te vlug
af, en belaagde hij mijn rug.
Ik zag toen, terwijl ik droomde,
hoe de dieren samenstroomden.
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 De oorzaak en de reden van de samenkomst van al die dieren was het overlijden 
van hun koning. Dat was een nobele leeuw die rechtschapen, heldhaftig en moedig 
was geweest, en vervuld van wijsheid. Vanwege al die goede eigenschappen waren 
alle dieren in het algemeen, en ieder van hen in het bijzonder, zo voldaan geweest 
over zijn regering en waren ze hem ten zeerste toegedaan en voelden ze voor hem 
een diepe genegenheid, dat zij nog liever een eigen jong hadden zien sterven in plaats 
van de koning. En het verdriet en de weemoed waren nog groter omdat de koning 
was heengegaan zonder wettige erfgenaam. Omdat zij zoveel vriendschap hadden 
gedeeld met de koning, waren ze nu allen samengekomen om, zoals ze overeen waren 
gekomen, een koning te kiezen uit een van zijn verwanten.
 Een gracieus paard, dat Dieprode Paard met de Korte Oren werd genoemd, stond 
toen op en zei het volgende:
 ‘Voortreffelijke en edele heren, u weet allen beter dan ik dat de almachtige God 
heeft beschikt dat welk lichaam ook met zijn ziel moet sterven als het eenmaal de 
tijd heeft volbracht die Hij heeft vastgelegd. De dood is niets meer dan de scheiding 
van de ziel van het lichaam wanneer dit terugkeert naar de plaats waar het vandaan 
komt. En het lichaam verandert en keert na deze scheiding terug naar de stof waaruit 
het gemaakt is. Dat is, zoals de grote filosoof Aristoteles zegt: alle dingen veranderen 
en keren terug naar de dingen waaruit ze zijn samengesteld. En deze goddelijke wet 
heeft zich voltrokken in onze heer, de koning, God hebbe zijne ziel. En dat God ons, 
in Zijn barmhartigheid, voldoende gezond verstand en bescheidenheid geve, zodat 
wij, middels Zijn genade, een nieuwe koning mogen kiezen die ons beschermt en 
behoedt. Dat ieder van u, dus, hoogvereerde heren, zijn voornemens kenbaar make 
en zijn steun verlene aan een van de voortreffelijke en machtige heren, verwanten en 
bondgenoten van Zijne Majesteit, die u meent het meest in aanmerking te komen.’
 Nadat hij dit alles had gezegd, nam hij opnieuw zijn plaats in.
 Na de woorden van de raadgever te hebben aangehoord, werd er overleg gepleegd 
en kwamen alle dieren tot een akkoord en vertrouwden hun besluit toe aan een van 
de voornaamste raadsheren van de overleden koning, genaamd Wit Paard met het 
Vergulde Zadel, die zeer verstandig en wijs was en erg geliefd bij alle dieren, opdat hij 
de keuze zou maken. Ze gingen ermee akkoord dat degene die door het Wit Paard 
tot koning werd verkozen hun koning en natuurlijke heer zou zijn, en dat, als iemand 
er zich tegen verzette, deze meteen en zonder mededogen zou worden onthoofd. 
Nadat ze het hierover met zijn allen eens waren geworden, stond het Wit Paard met 
het Vergulde Zadel op en sprak de volgende woorden:
 ‘Hooggeëerde en bescheiden heren, mijn klein en zwak denkvermogen is welis-
waar niet geschikt om een zo verheven en belangrijke taak, zoals het verkiezen van 
een koning die ons beschermt en behoedt, uit te voeren, maar omdat het u allen, die 
zeer edel en wijs bent, desondanks behaagt dat ik uiteindelijk deze opdracht zou ver-
vullen en ik tot een besluit zou komen, verkies, verorden en bevestig ik in naam van 
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de almachtige God als Zijne Majesteit de koning onze vorst de Rode Leeuw met de 
Lange Staart, zoon van de volle neef van onze overleden heer en koning. Ik beschouw 
hem dan ook als onze waarachtige heer en onze behoeder zolang hij leeft.’
 Nadat hij was uitgesproken, zegden alle dieren luidkeels en eenstemmig dat ze 
het eens waren met deze uitverkiezing die hun behaagde en waarmee ze ten zeerste 
ingenomen waren, want hij verdiende het door waardigheid en rechtvaardigheid. 
 Blij en vergenoegd begonnen hierna sommige dieren te dansen en te zingen, ande-
re te springen, en weer andere gooiden om het verst stenen of staven, dit al naargelang 
zijn gestel en zijn aard. Dat alles in het aanschijn van de nieuwe koning. Door al dat 
luidkeelse gezang, kabaal, getier en de herrie die ze veroorzaakten, werd ik uit mijn 
slaap gewekt, en zodra ik goed en wel wakker was, werd ik bevangen door angst alsof 
ik buiten mezelf was. En ik hoorde de volgende woorden:
 ‘Allerhoogste en machtige heer, dat adamskind daar onder de boom is van Cata-
laanse afkomst, geboren in Palma de Mallorca, en zijn naam is fra Anselmus. Hij is 
zeer onderlegd in alle wetenschappen, in het bijzonder in astrologie, en hij is ambte-
naar bij de Tunesische douane in dienst van de grote en edele Mulai Bufret, koning 
en heer onder de adamskinderen, en hij is ook zijn stalmeester.’
 ‘Konijn,’ zei de koning, ‘hoe ken je zo goed zijn naam en zijn stand?’
 ‘Heer,’ zei het konijn, ‘ik ben ooit, samen met andere verwanten van mij, gevan-
gene van hem geweest.’
 De koning zei hierop: ‘Ik zou wel eens graag weten hoe jij en je verwanten gevan-
gen geraakten en hoe jullie in zijn macht kwamen.’
 ‘Heer,’ zei het konijn tot de koning, ‘ik werd geboren op het eiland Sardinië. Op 
een dag bevond ik me in de omgeving van het kasteel van Càller, op een eiland in het 
midden van de kasteelvijver, dat Bochel wordt genoemd. Nu gebeurde het dat de kas-
telein, de heer Acard de Mur, de kroning wilde bijwonen van koning Ferdinand van 
Aragon, die toen de heerschappij over dat koninkrijk had bekomen, en hij scheepte 
in op een schip dat naar Catalonië voer. Gedwongen en door het slechte weer voort-
gestuwd kwam hij terecht in de haven van Tunis. Hij wilde echter geen voet aan land 
zetten en hij stuurde daarom een dienaar van hem uit om voorraad en proviand op te 
doen. Zodra de dienaar zich bij de douane meldde, deed hij het verhaal aan fra An-
selmus van hoe de kastelein daar geraakt was, voortgestuwd door de storm, en hoe 
hij hem uitgestuurd had om, bij gebrek aan proviand, de nodige voorraad op te slaan, 
zodat zijn mensen zich konden opknappen. Nadat fra Anselmus het verhaal had 
gehoord uit de mond van de dienaar van de kastelein, zei hij hem, na hem voorzien 
te hebben van flink wat mondvoorraad: “Neem deze mondvoorraad en breng hem 
naar uw heer en doe hem de groeten van mijnentwege. En zeg hem ook dat ik hem 
verzoek deze kleine dienst te willen aanvaarden afkomstig van zijn nederige dienaar, 
fra Anselmus. En geef hem ook deze geldstukken, en mocht hij nog iets meer nodig 
hebben, dan moet hij het maar vragen, want al wat hij wenst zal hem bezorgd wor-



~ 316 ~ 

TIECELIJN 29

den.” Hierna begaf de dienaar zich terug naar het schip en vertelde zijn heer wat fra 
Anselmus hem had gezegd, en hij gaf hem ook het geld. De kastelein was hierover 
ten zeerste in zijn schik en meteen schreef hij een brief om hem te danken voor zijn 
gunsten en de goede diensten die hij hem bewezen had. Hij stuurde hem die brief, 
ook al kenden zij elkaar helemaal niet. 
 Toen de kastelein was teruggekeerd van de kroning, stuurde hij fra Anselmus, 
per schip dat naar Tunis voer, een cadeau, een ensemble dat uit verscheidene mooie 
schenkingen bestond, waaronder een prachtige houten kooi waarin ik mij, samen 
met 23 verwanten, bevond. Zodra de monnik het cadeau had ontvangen, bracht hij 
ons onder in een tuin, waar we een tijdje als gevangenen leefden, tot ik met mijn 
verwanten een diep gat in de grond groef onder de omheining en wij zo aan de an-
dere kant geraakten om op die manier te ontsnappen. Zo komt het, allerhoogste en 
machtig vorst, dat ik weet wie hij is, hoe hij heet en tot welke stand hij behoort.’
 Nadat de koning naar het konijn had geluisterd, zei hij: ‘Zeg eens, konijn, die fra 
Anselmus, is dat degene die zo verstandig en verwaand is en die vertelt en de opvat-
ting verkondigt dat de adamskinderen meer uitgelezen zijn en tot een hogere rang en 
meer verheven stand behoren dan wij, dieren? En nog meer heb ik horen vertellen: 
dat hij zegt en bevestigt dat wij alleen geschapen zijn om hun ten dienste te staan, en 
dat zij onze heren zijn en wij hun vazallen. En nog tal van andere leugens en dwaas-
heden vertelt hij. Hij gaat tegen ons tekeer zonder ook maar een bewijs of precies 
argument aan te brengen. De andere adamskinderen geven hem bovendien gelijk en 
zij geloven vastberaden dat wat hij tegen ons aanvoert, de waarheid is.’
 Het konijn antwoordde: ‘Heer, hij is het die dat alles zegt wat men u heeft ver-
teld. Ik heb het hem trouwens met mijn eigen oren honderdmaal horen zeggen toen 
ik nog in zijn macht was.’
 Na wat het konijn had gezegd, wendde de koning zich plotseling tot zijn hoge 
vrijheren en dienaren die rond hem stonden en hij zei hun:
 ‘Wat zeggen jullie daarvan, van die beestige fra Anselmus, en wat denken jullie 
over zijn waanzinnige praat?’
 Toen antwoordden de vrijheren en dienaren van de koning eenstemmig:
 ‘Heer, wat hij tegen ons zegt en verkondigt, is omdat hij inderdaad gek is of kort 
van begrip, ofwel komt dat omdat hij verwaand en onstuimig is. Zoals u echter maar 
al te goed weet, heer, spreekt men vaak kwaad en worden valse getuigenissen afgelegd 
tegen iemand die desondanks eerlijk en onschuldig is. Als u het goed vindt, heer, zul-
len wij hem meteen tot hier brengen in uw koninklijk en verheven aanschijn en zullen 
we hem ondervragen over die aangelegenheden, en als hij zegt en erkent dat wat hij 
zegt de waarheid is, zullen wij hem vragen het te bewijzen, want zoals de wijsgeren 
zeggen: als iemand iets wil aantonen, volstaat het niet te zeggen “zo is dat”, maar wij 
geloven dat er bewijzen moeten worden aangevoerd om aan te tonen dat wat hij over 
ons zegt waar is. Aan uw koninklijk hof zijn er enkele scherpzinnige en vindingrijke 
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dieren die het tegen hem zo goed zullen kunnen opnemen dat hij er niet goed van 
zal zijn en hij zal op alles alleen maar ja en amen kunnen zeggen. En dat omdat zij 
beschikken over een scherpzinnig verstand.’
 Het antwoord dat de koning te horen had gekregen beviel hem zeer en meteen 
stuurde hij een van de voornaamste huisbewaarders van het hof uit, die de Valse Vos 
met de Korte Poten werd genoemd, om mij te halen. Toen hij bij mij aankwam, zei 
hij, na de wederzijdse begroetingen, het volgende:

Anselmus, broeder, je welsprekendheid
krijgt vandaag een enige gelegenheid.
Ik wil je spreken met alle hoffelijkheid
zodat je mij geloven kunt zonder veel nadrukkelijkheid.
…
Meld je dus maar aan voor de verhevenheid
van onze koning in al zijne majesteit,
zo niet mag ik met de nodige krachtdadigheid 
je onderwerpen aan zijne wettelijkheid.

 Toen ik de woorden van de vos had gehoord en ik inzag dat het, als ik me niet zou 
onderwerpen aan zijn bevelen, wel eens slecht voor me kon aflopen, vooral omdat ik me 
alleen tussen zovele dieren bevond die het trouwens met z’n allen niet op mij begrepen 
hadden. Ik zei dus in mezelf dat het beter was en van wijsheid getuigde om mee te gaan 
zonder enige discussie. Ik antwoordde dus maar met de volgende woorden:
 

Bewaarder van het leeuwenhof,
ik heb wel zin in deze reis,
als voordeel heb ik toch de lof
die mijn leer verdient in peis;
daarin staat dat Gods verhevenheid
de macht geeft aan de hele mensheid
de dieren goed te doen, of kwaad,
omdat zijn wezen boven allen staat.
…
Eer ik echter met je mee wil gaan,
wens ik zekerheid, als onderdaan.

 Na kennis te hebben genomen van mijn antwoord, begreep hij dat ik om een vrij-
geleide en bescherming vroeg, vertrok hij ijlings, en na nog geen halfuur kwam hij al 
terug naar mij toe met het vrijgeleide dat zeer goed was opgesteld zoals ik had gewild 
en gevraagd.
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 Nu ik in het bezit was van het vrijgeleide, stapte ik op met de huisbewaarder. 
Toen ik voor de koninklijke heerlijkheid van de vorst van de dieren stond, maakte ik 
een reverence zoals past tegenover een vorst en heer. Zodra de dieren me zagen, ver-
zamelden ze zich allen rondom de koning in de mening dat hij tegen mij een meedo-
genloos vonnis zou uitspreken. Maar omdat de koning erg verstandig, wijs en recht-
vaardig was, liet hij me, toen hij me ontwaarde, naderbij komen, en hij liet me plaats-
nemen tussen de voornaamste vrijheren van zijn hof. Omdat hij zeer begrijpend en 
vernuftig was, dacht hij allicht in zichzelf dat ik misschien, uit vrees of uit schaamte 
tegenover zoveel dieren, niet zou kunnen of durven te antwoorden op de vragen die 
ze mij zouden stellen. Daarom toonde hij zich zeer minzaam tegenover mij, en met 
een goedhartige, opgewekte en goedlachse houding, begon hij mij over verschillende 
zaken te ondervragen die niets te zien hadden met het onderwerp waarover het ei-
genlijk ging, zoals gebruikelijk was bij elke nobele koning en heer, opdat ik me op 
mijn gemak zou voelen om met hem en de vrijheren te spreken en ik niet bang zou 
zijn om de gestelde vragen te beantwoorden. Mijn hart was hierover niet weinig ver-
heugd en blij. Ik loofde God omdat Hij mij had bevrijd van het lawaai en het tumult 
dat was ontstaan bij mijn aankomst, en de angst die mij toen overviel ging over en 
ik begon opnieuw moed te scheppen. Na een wijle met de koning te hebben gepraat, 
zoals ik jullie heb verteld, zei de koning mij plotseling op een welvallige en hoffelijke 
wijze: ‘Fra Anselmus, tot onze koninklijke kennis zijn geruchten gekomen die zeg-
gen dat je verkondigt en volhoudt, predikt en bevestigt dat jullie, adamskinderen, tot 
een hogere rang en een meer verheven stand behoren dan wij, dieren. En wat boven-
dien nog erger is: je zegt en bent er vast van overtuigd, en de leer die je verkondigt 
doet het je geloven, dat de almachtige God ons slechts heeft geschapen om jullie ten 
dienste te staan; en dat jullie van rechtswege onze heren zijn, en wij jullie wetmatige 
onderhorigen. Maar dat geloven wij helemaal niet, en we begrijpen evenmin hoe een 
dergelijke enorme waanzin en laaghartigheid het voortbrengsel kunnen zijn van je 
verheven kennis en wijsheid. We willen dan ook geloven dat die slechte reputatie niet 
door jou wordt verspreid, maar wel door iemand die een vijand is van jou die je kwaad 
wil berokkenen en je goede en eerbare reputatie tracht te bezoedelen. Daarom ver-
zoeken wij je ons van deze twijfel te verlossen. Dat is dan ook de voornaamste reden 
waarom wij je hier hebben ontboden voor ons koninklijke aanschijn.’
 Na deze hoffelijke woorden van de koning te hebben beluisterd, antwoordde ik 
hem als volgt: ‘Hooggeëerde en machtige vorst en heer, uwe koninklijke Hoogheid 
mag aannemen dat al wat over mij werd verteld waar is. Ik vertrouw nu op uwe grote 
rechtvaardigheid, want ik weet dat u zo’n edele heer bent en zo vastberaden dat ge-
negenheid noch haat u van de rechte weg zouden kunnen doen afdwalen en dat u 
nooit een tenlastelegging zou uiten zonder enige grond. Daarom wil ik dat u weet 
dat ik vast geloof in de overtuiging dat wij, adamskinderen, tot een hogere rang en 
meer verheven stand behoren dan jullie, dieren. U hoeft het niet erg te vinden, heer, 
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want ik ben vastbesloten dat aan te tonen met sterke argumenten, als het tenminste 
uwe hoge Heerlijkheid behaagt mij gehoor te willen verlenen, en ik smeek u tegen mij 
niets met woede en opwinding te ondernemen. Ik bid u deze woede en opwinding 
achterwege te laten en rede en rechtvaardigheid voorop te laten gaan. Want de grote 
wijsgeer Cato zegt dat de woede het begripsvermogen benevelt, zodat de waarheid 
niet wordt ontwaard. Als ik echter niet kan aantonen dat mijn opvatting de juiste is, 
doe dan met mij wat uwe hoge Heerlijkheid moge behagen.’
 Met veel moeite had ik mijn toespraak kunnen afmaken, want alle dieren riepen 
opgewonden en eenstemmig luidkeels: ‘Dood aan de verrader, fra Anselmus!’
 Gelukkig was er de luipaard, die grootmaarschalk van de koning was, genaamd 
eerwaarde Marteko met de Gevlekte Huid, die met een sprong voor de dieren ging 
staan en brulde: ‘Stel jullie niet aan als verraders, want de koning heeft hem onder 
zijn hoede genomen!’ Anders was mijn leven ongetwijfeld helemaal om zeep gegaan.
 Zodra de dieren hoorden dat ik de bescherming van de koning genoot, werden 
ze stil en kwamen tot rust, hoewel ze bleven mompelen en een lang gezicht trok-
ken. De koning, die mijn woorden had gehoord, trok zich terug en overlegde een 
halfuur met de zijnen. Daarna wendde hij zich tot mij en zei: ‘Fra Anselmus, ik en 
mijn raadsheren en vrijheren hebben uw onbezonnen en dwaas antwoord gehoord, 
waarvoor je, als er niet de bescherming was die ik je beloofd heb, zwaar bestraft zou 
kunnen worden, zodat geen mens of adamskind die daar kennis van zou krijgen het 
ooit zou aandurven de stoutmoedigheid of de verwaandheid op te brengen zulke vre-
selijke woorden uit te spreken of te verspreiden zoals je hebt gezegd in je misplaatst 
en verderfelijk antwoord. Welnu: omdat ons koninklijke hof tegenover misdadigers 
meer geneigd is tot barmhartigheid dan veroordeling, verleen ik je toch, met instem-
ming en goede wil van mijn raadgevers, vrijheren en verknochte dienaren, hierbij het 
gehoor waar je om verzocht hebt.
 Opdat je duidelijk zou begrijpen dat wij dieren tot een hogere rang en meer verhe-
ven stand behoren dan jullie, en dat wij van rechtswege en wetmatig uw heren moe-
ten zijn en jullie dus onze onderhorigen en onderdanen, willen wij en machtigen wij 
terstond, na enkele edele en vernuftige dieren niet in aanmerking te hebben genomen 
die je met twee of drie woorden het zwijgen zouden opleggen en je doen verstommen, 
de Schurftige Ezel met de Lange Afgesneden Staart je van antwoord te dienen, aan-
gezien hij aan ons hof het stompzinnigste en onbeduidendste dier is. Het is bijgevolg 
tot hem dat je je zult richten en hem alle argumenten voorleggen die je hebt om te 
bewijzen dat hetgeen je tegen ons hebt gezegd, waar is.’
 Ik draaide me dus om en ik zag toen naast mij een armzalige, ongelukkige, lus-
teloze, schurftige ezel, die er helemaal afgetakeld uitzag en geen staart had, voor 
wie men, denk ik, geen cent zou gegeven hebben op de jaarmarkt van Tarragona. Ik 
voelde me belachelijk gemaakt omdat ik duidelijk begreep dat ze me voor de gek hiel-
den. Ik moest het, hoe dan ook, en meer uit vrees dan uit schaamte, aanvaarden en 
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berustend dulden. De schurftige ezel sprak mij meteen aan als volgt: ‘Fra Anselmus, 
hoewel je niet waard bent dat ik je van antwoord dien, maar ik, als goede onderdaan 
en zijn getrouwe dienaar, het onvoorwaardelijke bevel van de allerhoogste en mach-
tige vorst, onze heer en koning, niet mag tegenspreken, moet ik het nakomen en in 
acht nemen. Daarom wil ik, in naam van God, een voor een de argumenten en bewij-
zen die je verdedigt aanhoren, en wanneer je ze hebt uiteengezet zal ik erop ingaan 
volgens de raad die God mij zal geven.’
 Deze woorden krenkten mij als lanssteken aangezien ik met misprijzen werd be-
handeld door zo’n gemeen beest als die onooglijke, botte Ezel. Om mijn voornemen 
echter te verwezenlijken, in de wetenschap dat, volgens de Heilige Schrift, wie lijdt 
nog niet overwonnen is, vuurde ik, de ergernis en droefgeestigheid maar onder mijn 
hoofdkap latend, de volgende woorden op de Ezel af.

 (Hier begint het eerste argument van het dispuut)

 ‘Heer Ezel, het eerste bewijs en argument dat wij, adamskinderen, tot een hogere 
rang en een meer verheven stand behoren dan jullie dieren, is de schoonheid van onze 
gestalte en aanzicht. Want wij hebben welgeschapen en welgevormde lichaamsdelen, 
harmonisch en verhoudingsgewijs verdeeld en die met elkaar in overeenstemming 
zijn. Zo hebben grote mensen lange benen en lange armen. En evenredig zijn dan 
de andere lichaamsdelen, naargelang de lengte van het lichaam. Kleine mensen heb-
ben dus korte benen en korte armen. Daarom is iedereen evenwichtig geschapen 
overeenkomstig de gestalte van zijn lichaam. Jullie, dieren, daarentegen zijn niet zo 
gebouwd, want jullie lichaamsdelen zijn niet in verhouding tot elkaar, en ik zal dat 
nu even klaar en duidelijk uitleggen. De olifant heeft, zoals jullie duidelijk kunnen 
zien, een zeer groot lichaam, grote flaporen, maar kleine ogen. De kameel heeft een 
groot lichaam, een lange nek, lange poten, kleine oren en een korte staart. De ossen 
en stieren zijn zeer behaard en hebben een lange staart, en missen vooraan kaken. 
De hamels zijn ook zeer behaard, hebben een lange staart maar hebben geen baard. 
De konijnen hebben, hoewel ze klein zijn, langere oren dan de kameel. En zo zullen 
jullie tal van dieren aantreffen, oneindig veel zelfs, met hun lichaamsdelen in wan-
verhouding, en hiermee wordt duidelijk aangetoond dat wij, adamskinderen, van een 
hogere rang zijn dan jullie, dieren.’
 ‘Fra Anselmus, door het misprijzen waarmee je over die dieren hebt gesproken 
bega je een grote zonde. Zo onschuldig ben je nu ook weer niet dat je niet zou weten 
dat wie een werk misprijst of er kwaad over spreekt hiermee de meester of de schep-
per van dat werk met misprijzen overlaadt. Ben je soms niet bezig kwaad te spreken 
over de Schepper die hen heeft geschapen? Dat wijst erop dat je begripsvermogen erg 
beperkt is, waardoor je niets van dat alles begrijpt. Weet echter dat God onze heer 
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alle dieren die je hebt opgenoemd, goed en wijs heeft geschapen. Daarvan legt Moses 
getuigenis af in Genesis 1, waar hij zegt dat God alles wat hij had geschapen zag en 
vond dat het goed was, wat betekent dat er niets op aan te merken viel.
 Ik wil er ook op wijzen dat God de olifant heeft gemaakt met grote flaporen op-
dat hij de vliegen van zijn ogen en zijn muil zou kunnen wegjagen; die muil staat im-
mers altijd open vanwege de grote tanden die naar buiten uitsteken en die God hem 
heeft meegegeven om zich te kunnen verdedigen. En als je zegt dat hij in verhouding 
tot zijn lichaam grote ogen zou moeten hebben, moet je weten dat, als de ogen je 
klein lijken, de kwaliteit van het gezichtsvermogen zo volmaakt en scherp is, dat hij 
honderd mijl ver kan zien als hij op een hoge berg staat. Vind je soms dat zo’n goed 
gezichtsvermogen niet in overeenstemming is met zijn lichaam? Toch wel, dus valt er 
niets op aan te merken. Bovendien moet je weten dat alle dieren ter wereld met grote 
en uitpuilende ogen een eerder slecht en zwak zicht hebben, en degenen met kleine 
ogen over een scherp en precies zicht beschikken.
 De kameel heeft de almachtige God, omdat hij lange poten heeft en moet leven 
van de kruiden op de grond, begiftigd met een lange nek, zodat hij zich helemaal 
naar beneden kan neerbuigen en eveneens de uiteinden van zijn ledematen met zijn 
tanden kan schrapen. 
 Zo heeft de almachtige God op gelijkaardige wijze alle ledematen geschapen van 
de dieren waarover je hebt gesproken volgens hun behoeften. Om hierover niet lan-
ger uit te weiden, en omdat je het toch niet zou begrijpen, zal ik er niet langer op 
doorgaan. Met je valse argumenten is het dus niet voldoende om aan te tonen dat je 
foute mening waar is. Ik zeg je maar dat, zo je een ander argument mocht hebben, je 
het gerust kunt voordragen, en je zult daarop een uitvoerig antwoord krijgen.’

 (Het tweede argument van het dispuut)

 ‘Heer Ezel, er is nog een ander argument dat aantoont dat wij tot een hogere rang 
en meer verheven stand behoren dan jullie: de almachtige God heeft ons voorzien 
van vijf zintuigen, namelijk het gehoor, het gezichtsvermogen, de reukzin, de smaak 
en de tastzin. En hoewel Hij ze ook aan jullie heeft geschonken, toch zijn ze niet zo 
volledig of volmaakt als de onze, omdat Hij ons, samen met de vijf zintuigen, ook 
begiftigd heeft met een goed geheugen, wat ons toelaat te denken aan de dingen die 
gebeurd, afwezig en voorbij zijn. Jullie kunnen alleen maar aan het heden denken, 
waardoor wij tot een hogere rang en meer verheven stand behoren dan jullie.’
 ‘Fra Anselmus, omdat ik, alvorens je te kennen, gehoord heb van de faam die 
door heel dit gewest de ronde doet over je kennis en wijsheid, en ik je dus een groot 
aanzien en wijsheid toekende, moet ik je, nu ik je heb horen spreken, beschouwen als 
een grof en bekrompen iemand. Komaan, Godsman, heb je soms rede en verstand 
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verloren? Zelfs een kind van vijf zou zulke woorden niet durven uit te spreken; het 
zou zich ervoor schamen alleen al als het eraan zou denken. Maar goed, nu ik zie dat 
je het geheugen kwijt bent, zal ik je antwoord geven en je uitleggen, als je het tenmin-
ste kunt begrijpen, hoe de almachtige God ons, de dieren, eveneens van vijf zintuigen 
heeft voorzien die volmaakter en vollediger zijn dan die van ieder van jullie, alsook 
een beter geheugen en herinneringsvermogen.
 Het eerste zintuig is dus het gehoor. Laten we, met je welnemen, fra Anselmus, 
eens kijken: het gebeurt vaak dat, als een adamskind een dier berijdt, of het nu een 
paard of een muilezel is doet er niet toe, de vermoeienis toeslaat, vooral in de zomer 
als het warm is. Hij stijgt dan af om zich te verfrissen en uit te rusten en hij gaat dan 
zitten in de schaduw van een boom, en hij houdt daarbij het paard of de muilezel bij 
de teugel. Als er dan iemand langs de weg te voet nadert, zullen paard of muilezel dat 
horen. Zodra zij de stappen waarnemen, en wetende dat hun meester het niet hoort, 
willen ze hem er toch opmerkzaam op maken en trekken zij aan de teugel en spitsen 
de oren terwijl ze de richting uitkijken vanwaar de man komt. Hierdoor is de aan-
dacht van de berijder getrokken, hij staat recht en kijkt in de richting waarheen het 
paard of de muilezel zijn blik heeft gewend, en zo ziet hij de man die nog een boog-
scheut ver verwijderd is van de plaats waar hij zich bevindt. En soms gebeurt het dat 
het paard of de muilezel een wolf of een hond horen aankomen, en dan herhalen zij 
diezelfde handelingen zo vaak en zo lang tot zij weten dat hun berijder hem kan zien 
of goed horen. Vergelijk dus even, fra Anselmus, wie het beste of het fijnste gehoor 
heeft: het paard of de muilezel, die vanop een boogscheut ver een man te voet horen 
aankomen, of de berijder, die de stappen van de voetganger pas opmerkt als hij voor 
hem staat en hem begroet, of de hond pas ziet als hij voorbijloopt. Ik zou duizend 
bewijzen meer kunnen geven, maar om mijn uitweiding niet te lang te maken, zal ik 
doorgaan met het beantwoorden van je bewijzen en argumenten.
 Het tweede zintuig van de dieren is het gezichtsvermogen. Is er heden ten dage, 
fra Anselmus, soms een mens ter wereld, met een gezichtsvermogen dat zo volmaakt 
en helder is dat hij kleine dingen kan zien vanop een mijl afstand? Wel, de arend 
en de gier zien en ontwaren op meer dan vijftig mijl vanuit de hoogte het konijn of 
de patrijs, of een of ander levend of dood dier, op de grond. En hoe volmaakt het 
gezichtsvermogen van de dieren wel is, fra Anselmus, wordt duidelijk in de diepste 
duisternis waar alles donker is: de adamskinderen kunnen niets zien zonder licht, 
maar de nobele leeuwen en andere dieren, alle in het algemeen, tot zelfs de katten, de 
honden en de ratten, zien beter en helderder 's nachts dan de adamskinderen bij volle 
dag.
 Je kunt er meer over te weten komen, fra Anselmus, als je hoofdstuk 22 leest van 
het boek Numeri, dat handelt over de ezelin van de profeet Bileam, die koning Balac 
uitzendt om het volk van Israël te vervloeken. En de heer onze God stuurde er een 
engel op af die, met het zwaard in zijn hand, in het midden van de weg ging staan met 
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de bedoeling hem niet verder te laten gaan. Toen de ezelin de engel zag, werd zij bang 
en zij bleef pal staan. De profeet, die de engel niet kon zien, gaf haar de sporen opdat 
de ezelin haar weg zou vervolgen. Maar zij, die de smaad die de profeet haar aandeed 
niet kon hebben, zei: “Heer, waarom geef je mij de sporen op zulke manier? Je geeft 
me ervan langs om mij te doen voortgaan, maar ik kan niet verder want er staat een 
hindernis op de weg.” En hier zegt de tekst, fra Anselmus, dat God de ogen van de 
profeet opende. En toen hij opkeek, zag hij de engel en hij zei hem meteen: “Vergeef 
me, want ik wist niet dat je hier stond.” En de engel antwoordde hem: “Als het niet 
door de ezelin was die bleef staan, zou ik je gedood hebben.” En hierna gaf hij hem 
van Godswege de order het volk van Israël niet te vervloeken, en zo deed hij. Zeg me 
nu eens, fra Anselmus, wie beschikt over een goed gezichtsvermogen: de dieren, die 
niet alleen de tastbare dingen maar bovendien ook de geestelijke zien en ontwaren, 
zoals de engelen, ofwel jullie, adamskinderen, die slechts de tastbare dingen waarne-
men? En ik zou je nog honderdduizend bewijzen meer kunnen voorleggen, maar ik 
beperk me, om ons dispuut niet te lang te maken, omdat ik vrees dat ik anders onze 
verheven en machtige vorst, onze geliefde koning, zou vervelen.
 Het derde zintuig van het dier is de reukzin. Is er heden ten dage ergens ter 
wereld een mens, fra Anselmus, die een aangename of een vieze geur kan ruiken of 
opsnuiven op een afstand van een steenworp? Wel, de katten en de ratten ruiken en 
snuiven kaas en ander voedsel op van op de afstand van een boogscheut. En de mees-
ter van Propietats,1 een adamskind als jij, legt hierover nog een belangrijker getuige-
nis af als hij zegt dat de aasgier de dode lichamen ruikt van honderd mijl ver.
 De kevers leven gewoonlijk van de uitwerpselen van de paarden, de muildieren en 
de ezels. Wel, let maar eens op als die dieren onderweg hun gevoeg doen: aanvanke-
lijk zul je nergens een kever ontwaren, maar onmiddellijk daarop zul je ze plotseling 
van overal zien komen opdagen. Hun reukzin is zo fijn dat ze hun voedsel van op tien 
of twaalf mijl kunnen ruiken en opsnuiven.
 En ik heb nog iets dat nog meer verwondering opwekt, namelijk het feit dat de 
honden in het algemeen en de hazewinden in het bijzonder – die, zoals je zult moe-
ten toegeven, ook heel wat nobeler zijn – het spoor ruiken van het konijn, de haas 
of de patrijs en altijd de achtervolging inzetten langs de weg die deze dieren heb-
ben gevolgd. Daartoe, fra Anselmus, is geen adamskind in staat. Integendeel: als 
de honden, die dieren zijn van onze aard, niet zouden aanwijzen waar het wild zich 
ophoudt, zouden de mensen het nooit op hun eentje kunnen vinden. Ik laat nu alle 
andere dingen maar achterwege, want ik vrees dat anders dit dispuut te lang zal uit-
vallen.
 Het vierde zintuig van het dier is de smaak. Hierbij zul je vaststellen, fra Ansel-
mus, dat, als je goed kijkt, de paarden, de muildieren, de stieren, de hamels en andere 
dieren bij het grazen van kruiden verschillende smaken uitkiezen en opeten wat lek-
ker en zoet is, maar niet aanraken wat slecht of bitter smaakt. Van dit vierde en van 
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het vijfde zintuig zou ik u meteen honderdduizend bewijzen kunnen aanhalen van 
hoe de almachtige God ons dieren die gaven heeft geschonken die zelfs vollediger en 
volmaakter zijn dan bij jullie allen, maar ik laat het hierbij uit vrees dat ik anders de 
allerhoogste vorst onze heer en koning en de eerbiedwaardige vrijheren zou vervelen, 
want zij vragen en waarderen korte toespraken die bovendien van kennis getuigen. 
En wat je zegt over het feit dat de almachtige God je met de vijf zintuigen ook een 
goed geheugen heeft geschonken met een groter vermogen dan het onze, zodat jullie 
de dingen uit het verleden kunnen herinneren, en dat Hij zoiets aan ons niet heeft 
gegeven, zodat wij alleen zouden kunnen denken aan wat zich op het ogenblik zelf 
vertoont, kan ik alleen antwoorden dat je bewering niet strookt met de waarheid.
 Zoals je uit ervaring weet, kun je vaststellen hoe elke dag de muildieren, de ezels 
en de runderen, als ze een of twee keer van de wijngaard of de moestuin naar huis 
lopen, onmiddellijk de terugweg vinden zonder dat iemand hen leidt of de weg wijst. 
Als jullie daarentegen een of twee keer een weg volgen, vergissen jullie je als jullie 
terugkeren en lopen jullie verloren.
 Broeder Anselmus, kijk maar eens naar de kleintjes van de zwaluwen, hoe die 
vliegen en groot worden terwijl de zomer verstrijkt en de winter nadert, en omdat ze 
zeer teer zijn en bang zijn voor de kou, gaan ze toch met hun ouders overwinteren 
in de Indische streken, waar het zomer is als het hier wintert. Dat doen ze om het 
altijd warm te hebben. Na de lente, die gematigd is tussen warm en koud, komen 
de zwaluwen weer naar onze streken. Dan zul je ze recht naar hier zien komen en 
ze vrolijk en uitgelaten horen zingen terwijl ze zich begeven naar de huizen en de 
plaatsen waar de nesten zich bevinden die ze het vorige jaar hebben achtergelaten, en 
daar zullen ze opnieuw nieuwe nesten bouwen om erin uit te rusten en de kleintjes 
groot te brengen. En daarna, eens de zomer voorbij, keren ze allen rechtstreeks terug 
naar de Indische streken zonder de weg te verliezen of zich ook maar van richting te 
vergissen, en zo trekken ze van hier naar ginder of van ginder naar hier. Altijd herin-
neren ze zich waar ze thuis horen. 
 Iets dergelijks doen de tortelduiven, de ooievaars en tal van andere vogels, maar 
als ik je nu zou moeten uitleggen hoe ze de heen- en terugreis uitstippelen, zou dat 
te veel tijd in beslag nemen. Het zou eveneens heel wat moeite kosten om uit te leg-
gen hoe ze met veel toewijding en orde hun soortgenoten bijeenbrengen om samen 
de weg af te leggen en onderweg allen tezamen neerstrijken voor de nachtpauze. De 
kraanvogels, bijvoorbeeld, geven, als de tijd van vertrek nadert, twee of drie onder 
hen de opdracht te schreeuwen, wat ze, hoog in de lucht, veertien of twintig dagen 
luidkeels doen, en zo verzamelen ze zich om naar de warme landen te gaan overwin-
teren. Hierover vertel ik dus nu niets meer.
 Hetzelfde gebeurt echter niet met jullie, fra Anselmus. Als iemand van jullie, 
afkomstig uit Mallorca, zich naar Barcelona zou begeven en daar door een vriend bij 
hem thuis uitgenodigd werd, zou hij, na zijn terugkeer op Mallorca en een volgende 



~ 325 ~

Tiecelijn 29     

keer naar Barcelona zou gaan, in de meeste gevallen de straat vergeten zijn waar dat 
huis van zijn vriend zich bevindt die hem het jaar daarvoor had uitgenodigd. En als 
hij er bij de inwoners van Barcelona niet zou om vragen, zou hij het nooit terugvin-
den.
 Wie heeft dus, fra Anselmus, het beste geheugen: wij, dieren, of jullie, mensen? 
Als je hier dus niets anders kunt tegenin brengen, zeg het me maar, want met wat 
je hebt verteld is het niet voldoende om aan te tonen dat God jullie met een beter 
geheugen en herinneringsvermogen heeft begiftigd dan ons, hoewel het tegendeel 
blijkt uit wat ik je heb verteld en uiteengezet. Laten jullie je niet voorstaan de zon te 
kunnen afdekken met een zeef, want daar zouden jullie zeker niet in slagen.

 (Het derde argument van het dispuut) 

 ‘Heer Ezel, aangezien de argumenten die ik voordien heb uiteengezet je niet be-
vallen, zal ik je nu met doorslaande argumenten aantonen dat wij, adamskinderen, 
tot een hogere rang en meer verheven stand behoren dan jullie, dieren, en dat het 
passend is dat wij de meesters zijn en jullie onze vazallen en onderdanen. Dat is nu 
eenmaal het gevolg van onze kennis en ons groot verstand dat kan bogen op een 
scherpzinnig begripsvermogen en een verscheidenheid aan wetenschappen, alsook 
van goede raad en voorzichtigheid die wij in acht nemen en onderhouden bij ons 
bestuur, onze handelingen, onze wederzijdse omgang en verschillende wetten, waar-
door wij het rechte pad bewandelen, en het verkeerde mijden en ontwijken. Wie het 
rechte pad bewandelt en goede werken beoefent, wordt beloond, maar wie in de te-
gengestelde richting gaat, wordt gestraft in overeenstemming met het begane kwaad. 
Jullie hebben echter niets van dat alles, want als redeloze beesten gedragen jullie je 
als dusdanig, zonder dat er in jullie daden ook maar iets redelijks aan te wijzen valt.’ 
 ‘Ach, beste vriend, het behoort tot de wijzen dat ze eerst nadenken alvorens te 
praten. Jij doet het echter net andersom, want je praat alvorens na te denken, wat een 
enorme en hovaardige dwaasheid is, vermengd met de grootste weerzinwekkend-
heid. Ik bedoel hier niet onze grote en aanzienlijke dieren, maar verwijs naar de 
kleinsten bij wie je evenveel of zelfs meer wijsheid, bescheidenheid, scherpzinnigheid 
van geest en verstand zult aantreffen, en meer omzichtigheid dan bij jullie. Wij heb-
ben verschillende wetten en gebruiken die bepalen dat wie zich niet gedraagt zoals 
het hoort, gestraft wordt, en dat wie goed handelt, beloond wordt, zoals ik je zal 
uitleggen volgens mijn geest en begripsvermogen, als je grofheid dat tenminste kan 
begrijpen. Luister dus goed naar wat ik je ga zeggen.
 Het eerste van de kleine en scherpzinnige dieren is de bij, en als je ze aandachtig 
bekijkt, fra Anselmus, zul je vaststellen hoe het eraan toegaat in hun verblijven onder 
leiding van hun koning, die onder zijn onderdanen leeft en aan wie zij gehoorzaam-
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heid zijn verplicht. Later, in de lente en de zomer, plegen ze allen overdag, en ook ’s 
nachts als de maan schijnt, uit te vliegen om met hun handen en voeten uiterst om-
zichtig was van de bladeren en de kruiden te verzamelen, en daarna halen ze honing 
uit de bladeren en bloemen van de kruiden, de bomen en andere planten. Met de was 
maken ze hun woonsteden en verblijven op verschillende manieren: sommige rond, 
andere driehoekig; weer andere maken ze met vijf of zes kanten om er in te wonen 
en te leven; andere dienen als voorraadkamers en ruimtes om het voedsel en de voor-
raden voor de winter in onder te brengen, en nog andere als vertrekken om er hun 
kinderen te voeden en er in de winter te slapen, maar ook deze schikken ze als voor-
raadkamers en magazijnen. Als ze eenmaal gevuld zijn met honing, sluiten ze die af 
met een stevig wassen deksel, zodat niemand erbij kan tot de winter. Dan eten ze 
allen, zonder enige persoonlijke aanspraak of voorrecht te doen gelden, in gemeen-
schap. Als de winter voorbij is, keren ze terug naar hun bezigheden zoals voordien. 
Hun regels zijn dusdanig dat, als ze niet op tijd binnen zijn, ze buiten blijven slapen. 
Wie kwaad berokkent wordt gestraft, en soms wordt hun een voet, een hand of de 
kop afgehakt al naargelang de misdaad het vereist en verdient; de afgesneden delen 
worden dan geplaatst langs de gebruikelijke wegen met de bedoeling een voorbeeld 
te stellen voor de andere bijen, opdat ze het goede in acht zouden nemen en zich ver 
zouden houden van het kwaad.
 De wespen doen net hetzelfde; ze verzamelen alleen geen honing, en ook hun 
koningen gedragen zich op dezelfde manier. Als ik zou beginnen te vertellen over 
de vernuftige bouwsels die in hun woonsteden zijn aangebracht om hun kinderen 
te voeden en hoe ze zich tegen de kou en de hitte beschermen in de bossen en de 
schaduwplekken, zou ik te lang gaan uitweiden, zodat ik het hier maar bij laat. Vind 
je dus niet, fra Anselmus, dat de bijen wijs en vernuftig zijn? Ongetwijfeld wel, en je 
zult het met geen enkel argument kunnen tegenspreken.
 Een ander klein en fijnzinnig dier is de zeer wijze en verstandige mier. Salomon, 
een van de meest wijze en verstandige adamskinderen die onder jullie heeft geleefd, 
zegt in het boek dat hij heeft geschreven, namelijk in hoofdstuk zes van ‘Spreek-
woorden’, over de wijsheid en de ervaring van de mier: “O, luiaard, kijk naar de mier 
en leer van haar verstand en bescheidenheid, en zie hoe zij zich in de zomer inspant 
om voedsel te vergaren met de bedoeling in de winter te kunnen uitrusten en zo blij 
en verheugd te zijn.” Kijk nu toe, fra Anselmus, en volg nu zelf hoe zij de verschil-
lende types en soorten van woonsten en verblijven onder de grond met verstand en 
doordacht bouwen, sommige in de lengte, andere weids, de een om erin te wonen 
en te verblijven, de ander als voorraadkamer en magazijnen om er het voedsel en de 
wintervoorraden in onder te brengen, en zij vullen ze met tarwe, gerst, met linzen, 
bonen, kikkererwten en andere mondvoorraad. En als toevallig de eetwaren nat wor-
den omdat de plaats vochtig is of het regent, brengen ze die naar buiten als het mooi 
weer is of als de zon schijnt, zodat ze kunnen drogen. Als ze dan droog zijn, dragen 
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ze die naar de voorraadkamers en de magazijnen terug waar ze voordien lagen. En ze 
breken in de zomer de tarwekorrels in tweeën om te vermijden dat deze etenswaren 
zouden ontkiemen door de warmte en de vochtigheid, die beide de oorzaak van de 
kieming zijn. En de gerst, de bonen, de linzen ontdoen zij van hun pel. Door hun ver-
stand en bescheidenheid weten zij zeer goed dat de in tweeën gedeelde tarwekorrel, 
de gepelde gerst, bonen en linzen nooit kunnen ontkiemen.
 Bovendien staan zij ’s zomers zeer vroeg op en verlaten zij hun nest om voedsel 
te gaan zoeken. En het eten dat elkeen vindt, spreken zij voor niets ter wereld aan, 
hoe groot hun honger ook moge zijn, maar zij brengen het plichtsgetrouw naar het 
nest om het gemeenschappelijk te verorberen, zonder ook maar enige persoonlijke 
aanspraak.
 Bovendien, als een van die mieren een grote voorraad voedsel aantreft, keert zij 
met een korrel als monster terug naar de plaats waar haar metgezellinnen zich op-
houden, en dan gaan ze ofwel allen tezamen, ofwel de grote meerderheid van hen 
met haar mee, opdat zij hun de plaats zou aanwijzen, en dan dragen zij die etens-
waar naar het nest. Meer nog: als een van hen een omvangrijke hoeveelheid voedsel 
vindt, zoals een stuk van een raat of iets dergelijks, keert zij, zodra zij merkt dat zij 
zo’n omvangrijke vracht niet alleen kan sjouwen, naar het nest terug en brengt zij de 
andere mieren ervan op de hoogte. Dan gaan zij allen tezamen, of toch degenen die 
in het nest zijn, met haar mee naar de plaats van die etenswaar, en als zij het samen 
kunnen voortrollen of dragen, nemen zij het in zijn geheel mee; zo niet verdelen zij 
het in verschillende stukken, en elkeen draagt er een van naar het nest. Als zij er 
aankomen, vragen de andere mieren hun waar de plaats is van dat eten dat die mier 
heeft gevonden; nadat hun eenmaal de tekens van de weg zijn aangewezen, trekken 
zij erheen, de een achter de ander. En als zij een mier tegenkomen die eten draagt 
naar het nest, houden zij haar eerst tegen en zij zoenen elkaar, zoals jullie Catalaanse 
vrouwen doen als zij, op de terugweg van de biecht, een kennis ontmoeten. Daarna 
vragen zij naar de weg, volgen de tekens tot zij bij de etenswaar aankomen en zij dra-
gen hun deel naar het nest zoals hun metgezellinnen.
 Ze worden altijd geleid door de onderworpenheid aan hun koning. Degene die 
kwaad begaat, wordt gestraft naargelang het misdrijf groot of klein is en dat gebeurt 
door haar een hand, een voet of de kop af te hakken, en nadat het rechtvaardige von-
nis werd voltrokken, worden de lichamen langs de weg verspreid die het dichtst bij 
het nest ligt waar zij wonen als voorbeeld om te vermijden dat anderen in hetzelfde 
euvel zouden vervallen. En het lichaam van hen die door ziekte om het leven komen, 
wordt ter aarde besteld op een daartoe aangewezen plek. Meer nog: als het soms 
gebeurt dat een van hen verwond geraakt door een adamskind of door een ander dier 
en daarbij een van zijn ledematen verliest, zoals een voet, dijen of handen, waardoor 
zij niet meer naar huis kan weerkeren, begeven ze zich allen op bevel van de koning 
meteen naar die plek en brengen haar naar het nest, waar zij haar goed verzorgen tot 
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zij helemaal genezen is, of misschien sterft. Denk je dus niet, fra Anselmus, dat er 
onder ons niet evenveel kennis en wijsheid aanwezig is als bij jullie? Ongetwijfeld wel, 
en zelfs meer. Niemand die tot de jaren des verstands is gekomen kan dat tegenspre-
ken.
 Ik wil het ook hebben over de wijsheid van de sprinkhanen, fra Anselmus. Na de 
zomer graven zij een gat in de vochtige grond en maken er een holte waarin ze hun 
eieren leggen. Na ze te hebben ondergedolven, laten ze die daar achter en vliegen 
weg. De meerderheid wordt dan door de vogels opgegeten en anderen sterven door 
de indringende kou of door bevriezing. Als dan de lente aanbreekt, en de twee op-
wekkende bronnen, namelijk warmte en vochtigheid, toenemen, gaan de eieren open 
en komen sprinkhaantjes tevoorschijn die zo klein zijn dat ze op zwarte mieren gelij-
ken. En ze beginnen van de kruiden te eten en te knagen, krijgen vleugels en vliegen 
weg naar hun bezigheden. Later leggen ze eieren onder de grond zoals ik je al heb 
verteld en doen ze net als hun voorgangers, wetende dat, als ze de eieren boven de 
grond zouden laten liggen, ze zouden breken en bij vriesweer door de vrieskou zou-
den vernietigd worden, zodat ze niet zouden uitkomen, iets wat hun soort op korte 
tijd zou uitroeien en van de aarde doen verdwijnen. Ze worden bovendien geregeerd 
door een koning, en geen van hen zal het aandurven op te vliegen voor de koning dat 
doet, want wie tegen die regel ingaat wordt zwaar gestraft. Het zou te lang duren 
als ik er nog meer zou aan toevoegen, zodat je er goed aan doet andere argumenten 
of bewijzen te zoeken om uw foute opvatting vol te houden en daarop meteen een 
antwoord te krijgen. Spreek echter niet zonder eerst te hebben nagedacht over wat je 
wilt zeggen, want anders zul je je niet weinig vergissen.’

 (Het vierde argument van het dispuut)

 ‘Heer Ezel, lang hoef ik hierover niet na te denken. Je weet maar al te goed, en het 
is voor iedereen klaar en duidelijk, dat iemand die tot een hogere rang en een meer 
verheven stand behoort uitgelezen en lekkere gerechten eet, terwijl iemand van min-
dere rang of verhevenheid het houdt bij dagelijkse spijzen die weinig smaakvol zijn. 
Wij, adamskinderen, eten een verscheidenheid aan heerlijke en uitgelezen gerechten, 
zoals brood gemaakt van gezeefd en wit meel, kraanvogels, duivenjongen, fazanten, 
patrijzen, houtsnippen, watervogels, zilverreigers, ooievaars, zeeduikers, leeuweri-
ken, kapoenen, hanen en kalkoenen, houtduiven, duivers, tortels en nog meer aller-
hande gevogelte. En ook herten en hinden, geiten, damherten, everzwijnen, hazen, 
konijnen en andere soorten wild. Geiten, schapen, kalveren, hamels, runderen en 
andere gerechten van dien aard, zowel gebraden als gekookt of verwerkt tot paté, 
met verschillende en verscheidene kruiden en sausen, zoals witte saus, de zwarte 
saus, de grijze saus, pepersaus, azijn, groene jus, groene saus, mosterdsaus, met toe-
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voeging van rapen, look, ui, kool, prei, spinazie, sla, sinaasappelen en nog tal van 
andere sausen naargelang het past bij iedere vleessoort. En wat betreft de vis we eten 
steur, zalm, forel, zeeprik, tong, mul, rode poon, griet, zeeduivel, tarbot, zeepaling, 
zeesnoek, karper, baars, karper, driedradige meun, steurkrab, aal en nog veel meer 
soorten van vlees en vis, groot en klein, haast eindeloos om op te noemen. Wat onze 
uitgelezen en heerlijke dranken betreft wil ik verwijzen naar de verscheidenheid aan 
wijnen, zoals de malvezij, romania- en basterdwijnen, muskaatwijn, wijnen van Grie-
kenland en Corsica naar believen, zoete rode wijn, wijn van Roseta, kruidenwijn, en 
een oneindig aantal witte en rode, zeer fijne of krachtige, zerpe of likeurige wijnen, 
die wij het hele jaar door drinken naargelang de gesteldheid van het weer het wil en 
vereist.
 En jullie dieren hebben geen spijzen en dranken van dien aard. Is dat soms niet 
voldoende om aan te tonen dat wij, adamskinderen, tot een hogere rang en een meer 
verheven stand behoren dan jullie, dieren? Niemand die tot de jaren des onderscheids 
is gekomen kan hieraan twijfelen of het tegendeel beweren.’
 ‘Fra Anselmus, je brengt me haast aan het lachen, hoewel ik daartoe helemaal 
geen zin heb. Mijn beste Godsman, waar is je gezond verstand en de scherpzinnig-
heid waarop jullie zich plegen voor te staan? Je lijkt botter en onbehouwener dan een 
boer. Je denkt de adamskinderen te prijzen, maar je overlaadt hen met smaad, aange-
zien je de spijzen alleen kunt bekomen die je hebt opgenoemd door ze te kopen. En 
geld kunnen jullie niet hebben tenzij met grote inspanning, pijn, kwellingen en angst 
doorspekt van smart, terwijl jullie zaken doen, vechten, rondvaren en paardrijden. 
Om aan geld te geraken, gaan jullie dood, verdrinken jullie, worden jullie achtervolgd 
en in de nor gedraaid, verliezen jullie armen en benen, oren, handen en voeten. En 
als jullie dan eindelijk enkele duiten verdienen, hebben jullie nog meer angst dan 
voordien, bij de gedachte hoe ze te bewaren, hoe ze te doen toenemen, altijd met de 
schrik dat een of andere edelachtbare er beslag op zou leggen. Jullie zien af van al-
lerlei genoegens en lusten door de angst die jullie vervult bij de gedachte: “Als ik dit of 
dat doe, zou het gerecht me wel eens kunnen oppakken en beslag leggen op mijn be-
zittingen.” Zo moeten jullie je allerhande schande, beledigingen en verachting laten 
welgevallen, die jullie niet durven te wreken uit angst voor het gerecht of het verlies 
van je geld. En daarna moeten jullie in de andere wereld rekenschap afleggen over hoe 
jullie ze hebben verdiend en hoe jullie ze hebben besteed en uitgegeven. En als jullie 
er slecht gebruik van hebben gemaakt, gaan jullie naar het hellevuur, waaruit jullie 
nooit meer weggeraken. En als jullie geld hebben vergaard, kunnen jullie geen brood 
van wit of gezeefd meel bekomen tenzij met grote moeite en grote inspanningen in 
het zweet uws aanschijns, want jullie moeten eerst ploegen, zaaien en dorsen, wan-
nen, malen, kneden en bakken in de oven. En dat alles terwijl jullie je grote moeite 
en inspanningen moeten getroosten. En op dezelfde manier moeten jullie de andere 
gerechten bereiden en moeten jullie hout hakken, vuur aansteken en brengt de rook 
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die in je ogen dringt, jullie aan het huilen, en wordt van jullie gehakt gemaakt onder 
het malen, filtreren en zeven, uitpersen en opwarmen van de sausen en de kruiden 
die je hebt opgenoemd.
 Fra Anselmus, wij eten met smaak de spijzen zoals lekkere tarwe, gerst, rogge, 
gierst, bonen, kikkererwten, linzen, rijst en andere gelijkaardige granen. En over 
fruit gesproken: wij eten druiven, vijgen, perziken, abrikozen, pruimen, appels, pe-
ren, kersen, granaatappels, citroenen, meloenen, en tal van andere lekkere vruchten 
van verschillende aard. En wij eten er alleen van als ze rijp zijn en van beste kwaliteit. 
Het gebeurt dat jullie, als jullie die vruchten beginnen te plukken en vergaren voor 
jullie maaltijden, alleen maar slechte en overrijpe vruchten vinden, maar toch eten 
jullie die alle zonder verpinken op. Hoe dan ook: jullie betalen ervoor, en wij eten 
ervan zonder ook maar een kopercent of duit te betalen. Jullie beplanten en bezaaien 
de moestuinen en wij eten er de vruchten van. Jullie graven putten en wij drinken er 
het water van. Bovendien eten wij lekkere bladgroenten zoals kolen, rapen, sla, spi-
nazie, en tal van andere soorten die ik hier niet opnoem om niet al te lang uit te wei-
den. En dat alles zonder te moeten afrekenen met tegenspoed of te moeten ploegen, 
zaaien, oogsten, malen, kneden, koken of zelfs maar vuur aan te steken. En wij eten 
elke dag volgens onze behoeften en de rest laten wij voor jullie, en jullie bewaren die 
trouwens ook nog voor ons tot de volgende dag. En van die oogst die overblijft moe-
ten jullie de wijnbouwers, de tuinders en andere werklui betalen. En wat de andere 
gerechten van vlees, vis en de sausen betreft waarover je het had: wij, dieren, eten 
ervan, hoe dan ook, voor jullie neus, en ik bedoel de honden, de katten, de ratten, de 
vliegen en de mieren, en zij doen dat omdat zij nu eenmaal slokoppen zijn, want geen 
ander dier zou het graag hebben ervan te moeten eten. 
 En ik zeg u nog meer: door al die verschillende soorten van voedsel, die jullie 
opeten na al die moeite die jullie je getroosten, krijgen jullie te maken met allerhande 
kwalen, zoals dagelijkse of toe- en afnemende koortsen, maag- en ribpijn, nierpijn, 
schurft, pootje, waterzucht, jicht, koliek; jullie worden dus door evenveel ziektes ge-
plaagd als de verscheidenheid aan voedsel dat jullie verorberen. En bovendien, als 
jullie van die kwalen willen genezen, moeten jullie verschillende pijnen en kwellingen 
doorstaan, zoals insnijdingen in jullie vlees, het doodbranden met gloeiend ijzer van 
de plek van de kwaal, siroop drinken, bittere en slecht smakende purgeermiddelen 
innemen die jullie met blindheid slaan, aderlatingen, diëten, en jullie moeten je ont-
houden van de begeerten des vlezes, en nog tal van andere moeilijkheden, te veel om 
op te noemen, waarvan wij echter ontheven en vrijgesteld zijn.
 Wie leidt dus, fra Anselmus, een herenleven? Wij, moeiteloos en zonder gevaar. 
Daar bestaat geen twijfel over: wij. En bij jullie is dat net omgekeerd. Zodat, als je 
nog over een ander argument beschikt dan wat je hebt uiteengezet, het je goed van 
pas zal komen.’
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 (Het vijfde argument van het dispuut)

 ‘Geëerde Ezel, een ander argument dat klaar en duidelijk aantoont dat wij van een 
hogere rang en verheven stand zijn en dat wij over een grotere waardigheid beschik-
ken dan jullie is dat wij in onze hoge, grote en ruime paleizen en woningen heerlijke 
genoegens hebben en overvloedig welbehagen scheppen om de mooie dansen die 
door vrouwen van allerlei slag worden uitgevoerd, om te lachen, te zingen, waarin 
op orgels, luiten, harpen, gitaren, violen, altviolen, psalters, rebabs, doedelzakken, 
hobo’s, kornetten, trompetten, klaroenen, tamboerijnen, fluiten, flageoletten, schal-
meien en tal van andere instrumenten van allerlei vorm wordt gespeeld tijdens de 
bruiloftsfeesten, festijnen, banketten en bijeenkomsten. Wij doen onze beste kleren 
aan, wij versieren ons met mooie ketens, afbeeldingen, gouden en zilveren insignes, 
mooie juwelen met edelstenen van verschillende aard en kleur die echt alleen voor he-
ren voorbestemd lijken en niet voor vazallen. Ik heb je hierdoor duidelijk aangetoond 
dat mijn opvattingen onbetwijfelbaar zijn en dat het redelijk is dat wij jullie heren 
zijn en jullie onze vazallen.’
 ‘Wat je daar vertelt, fra Anselmus, lijkt me kant noch wal te raken en neigt meer 
naar onsamenhangend gebazel. Dat alles vloeit voort uit een eerder zwak en klein 
begripsvermogen. Neem me niet kwalijk dat ik dat zo zeg; je bent tenslotte niet al te 
jong meer en kort van geheugen. Beste Godsman, weet je niet dat van de geneugten 
die gevolgd worden door tranen en leed niet mag gezegd worden dat het genietingen 
zijn? Hoe kom je er dus bij te prijzen wat als rook verzwindt? Want jullie hebben in 
plaats van de festijnen en de bruiloften, de begrafenisstoet als jullie dood zijn en jul-
lie ter aarde bestellen; in plaats van het gelach de tranen; in plaats van de vreugde het 
verdriet; in plaats van gezang luid misbaar tegen de dood; in plaats van grote huizen 
en weelderige paleizen de enge en kleine grafkuil; in plaats van de kamers de gevan-
geniscellen; in plaats van insignes de kettingen en riemen rond je nek; in plaats van 
het goede overvalt jullie het kwaad en de kommer. Je doet er dus beter aan een ander 
argument te zoeken om je leugenachtige opvatting te bewijzen, hoewel ik de indruk 
heb dat het je vanaf nu heel wat moeite zal kosten om er een te vinden.

 (Het zesde argument van het dispuut)

 ‘Meester Ezel, een ander argument dat aantoont dat wij jullie heren en jullie onze 
vazallen moeten zijn, berust in het feit dat God ons de Wet heeft toevertrouwd en 
niet aan jullie. Deze Wet beveelt ons het goede te doen en het kwaad te mijden. Bo-
vendien zeggen wij onze gebeden en houden wij de vasten, en staan wij onze tienden 
en eerstelingen af. Wij geven aalmoezen en er zijn profeten en gezanten van God die 
zich tot ons hebben gewend en niet tot jullie. Dat zijn inderdaad zaken van hogere 
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rang, eigen aan heren, zoals wij zijn, en onder de dieren hebben jullie niets van dat 
alles.’
 ‘Fra Anselmus, wie er maar op los praat vergist zich vaak, en dat is wat jou over-
komt. De hele tijd ga je ervan uit dat jouw argumenten aanvaard zouden worden, 
maar als je nu denkt dat je de adamskinderen eer bewijst, bega je een verachtelijke 
streek en overlaad je hen met oneer, omdat je niet hoort hoe je praat of wat je zegt. 
Wanneer je je dus voorstaat dat God jullie de Wet heeft geschonken, en niet aan ons, 
betekent dat grote oneer en schande voor jullie, en bewijs je ons een grote eer. Dat 
is zo omdat, als de mens in de staat was gebleven waarin God hem had geschapen, 
het niet nodig geweest zou zijn dat God hem de Wet had gegeven, want Hij had hem 
eerlijk, zuiver, onschuldig en vrij van zonde geschapen. De mens overtrad echter de 
Wet van God en heeft gezondigd, zodat hij meteen werd gestraft en werd verbannen 
uit het aards paradijs. En hun kinderen hebben elkaar om het leven gebracht uit af-
gunst. Daarna heeft hij diefstallen, roofovervallen en overspel gepleegd, valse getui-
genissen en valse eden afgelegd, godslasteringen uitgesproken en nog tal van ander 
kwaad, ontucht, gruwelen en afschuwelijke zonden bedreven, zoals sodomieterijen 
en moorden. En daarom was het nodig dat Hij jullie de Wet gaf toen Hij vaststelde 
wat jullie uitspookten. Wij van onze kant hebben er geen nodig, omdat wij vanaf de 
eerste dag hebben geleefd tot op heden zoals God ons heeft geschapen, en wij loven 
en prijzen Hem zonder die perverse zonden te bedrijven. Je moet me nu maar eens 
zeggen of dat eervol is of een schande, en of je moet geprezen worden om wat je zegt. 
En wat de gebeden betreft die jullie tot God richten om vergeving te vragen voor jul-
lie zonden, beledigingen en het kwaad dat jullie begaan: die hebben wij niet nodig, 
want wij begaan zonde noch kwaad.
 De vasten die jullie houden heeft God opgelegd, precies vanwege de zonde van 
de gulzigheid. Jullie doen nochtans niet wat God jullie oplegt, want de dag van de 
vasten begaan jullie toch deze zonde, want dan laten jullie meer uitgelezen spijzen 
aanrukken en eten jullie meer dan de andere dagen. En om een dag te vasten, heb-
ben jullie wel drie dagen van goed eten nodig. De dag voor de vasten zeggen jullie: 
“Laten we maar eens flink eten en drinken, want morgen moeten we vasten.” En de 
dag van de vasten zeggen jullie: “Laten we vandaag maar goed eten en drinken, want 
we vasten.” En de dag na de vasten zeggen jullie: “Laten we vandaag maar flink eten, 
want gisteren hebben wij gevast.” Een dergelijke manier van vasten, fra Anselmus, 
is correct noch juist, en helemaal niet zoals God heeft opgelegd. Zo sprak de grote 
profeet Jesaja in naam van God toen hij zei: “Is de vasten die ik heb uitgekozen wel 
zoals God wil?” En hij bedoelt hier ongetwijfeld mee dat het niet zo is. “Willen jul-
lie weten welke vasten ik heb uitgekozen? Deel het brood met degenen die honger 
lijden en geef de behoeftigen en de zieken toegang tot je huis, en schenk aan hen wat 
God je heeft gegeven. Kun je toezien hoe een naaste helemaal naakt loopt, terwijl jij 
je helemaal bedekt hebt? Hij is ook jouw vlees, en daarom zul je je naaste niet mis-
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prijzen. Als je dat doet, zul je God aanroepen en Hij zal je prijzen. Jij zult in Hem 
geloven en Hij zal je zeggen: “Hier ben ik.” Maar jullie doen dat niet voor je gelijken, 
fra Anselmus; jullie zeggen alleen kwaad over hen en maken hen verraderlijk uit voor 
al wat lelijk is. Jullie glimlachen in hun aanschijn, maar achter hun rug spreken jullie 
er kwaad over en maken jullie hen te schande. Wij echter, fra Anselmus, doen niets 
van dat alles: wij zijn geen vleiers die onze gelijken prijzen en er goed over zeggen als 
ze voor ons staan; wij zijn evenmin verraders die achter de rug kwaadspreken.
 Jullie tienden, eerstelingen en aalmoezen zijn diefstallen die jullie bij elkaar ple-
gen, door ze heimelijk aan de bezittingen van jullie gelijken te ontfutselen, of soms 
zelfs openlijk en met geweld. Jullie handelen slecht door valse gewichten en valse en 
onwetmatige maten te gebruiken. Met oneerlijke winsten vergaren jullie al wat jullie 
maar kunnen. En jullie, sukkels, die almaar vergaren en opstapelen, doen dat voor 
degenen die jullie er niet dankbaar voor zullen zijn; ik zeg maar: wanneer jullie over-
leden zullen zijn, zullen de nieuwe echtgenoot van je vrouw, je dochter of de vrouw 
van je zoon met de bezittingen die jullie nalaten er maar op los leven, terwijl jullie 
rekenschap afleggen tegenover God. Wij zijn echter vrij van die zonden en boosaar-
digheid, iets wat een graad van hogere rang inhoudt.
 Het feit dat de profeten, zoals je zegt, niet naar ons zijn toegekomen, maar alleen 
naar jullie, strekt jullie tot schande, want zij werden gezonden opdat het goede zou 
worden gedaan en het kwaad zou worden gemeden, zoals de Schrift het duidelijk 
zegt. Wij staan daar helemaal buiten, want, zoals ik je al heb gezegd, wij doen alleen 
het goede en benadelen nooit iemand.’
 ‘Welk is dat goede, heer Ezel, dat jullie doen zonder enig kwaad? Het staat vast 
dat de sprinkhanen veel kwaad berokkenen en graan en vruchten vernietigen. Zoals 
trouwens ook vogels, waaronder de kauwen en de raven. Bovendien beschadigen de 
ratten alles waar zij aan knabbelen en knagen, zoals de kleren en de pakken; en de 
wouwen vallen de kuikentjes aan; de honden en de katten stelen het eten. En de wol-
ven en tal van andere dieren leven van diefstal en roof; denk maar aan de vossen, die 
de kippen stelen. Wat je zegt is dus duidelijk niet waar.’
 ‘Broeder Anselmus, ik heb de indruk dat aan wat je daar zegt smaak noch kraak 
is en dat je niet erg snugger bent. De diefstallen en het kwaad dat de adamskinderen 
plegen is jullie niet veroorloofd, terwijl de schade, die volgens jou, onze door jou 
opgenoemde dieren aanrichten, helemaal geen zonden tegen God zijn; integendeel: 
het is hun geoorloofd omdat God hun dat leven heeft toegewezen en opgelegd. Zelfs 
Jezus Christus zegt in het Evangelie, als hij zich tot de mensen richt: “Kijk naar de 
vogels in de hemel, die niet zaaien of ploegen, maar uw hemelse vader stilt hun hon-
ger en verzadigt hen.” Het is niet zo, fra Anselmus, dat God hen uit Zijn hand laat 
eten, maar wel dat Hij hun dat leven en die manier van leven heeft opgelegd, wat juist 
datgene is wat jij hebt opgenoemd. Het behoort tot de waardigheid van heren te eten 
en te drinken, en niet, zoals jullie doen, te werken. Vergeet dus, mijn beste man, deze 
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fantasietjes maar, en geef je gewonnen aangezien je niet in staat bent ook maar een 
argument naar voren te schuiven dat correct is en waarheid bevat.’

 (Het zevende argument van het dispuut)

 ‘Heer Ezel, het andere argument waarom wij jullie heren moeten zijn, is de zijden 
kleding die wij dragen, of de purperkleurige, fluwelen, satijnen, damasten, katoenen, 
linnen en wollen kledij, mooi gevoerd met hermelijn, marter-, panter-, fretten-, her-
tenhuid, en van tal van andere, maar het zou te veel tijd in beslag nemen om daarover 
meer te willen vertellen. Omdat dergelijke kleding alleen maar bestemd is voor he-
ren, en die jullie ontzegd is, willen recht en redelijkheid dat wij jullie heren zijn en 
jullie onze vazallen en onderdanen.’
 ‘Fra Anselmus, wie niet vooruitkijkt valt achterover, zoals jou nu overkomt: als 
je spreekt, denk je niet na over wat je zegt, gezien je woorden zich alle tegen jou ke-
ren, en terwijl je denkt dat ze je prijzen, keuren ze je af. Je slaat de bal zodanig mis 
dat je eigenlijk duidelijk aangeeft dat jullie dieven zijn en dat jullie je als dusdanig 
beschouwen. Zoals je weet, is de meest waardige kledij die jullie dragen van zijde of 
wol. Maar je weet ook heel goed dat de zijdewormen, dankzij hun grote vaardigheid 
en kennis, hun woning van zijde maken om erin te wonen, te slapen en te rusten, om 
het er in de winter warm te hebben, om zich tegen de wind en de regen te beschermen 
en er eieren in te leggen. Jullie echter pakken hun zijde met geweld af, jullie roven 
haar om er jullie kleding mee te maken. Omdat de zijde uit hun lichaam ontstaat, 
zijn zij het dus die heren moeten genoemd worden, en ze zouden zich er meer en met 
meer recht op moeten beroemen dan jullie, die je de zijde alleen maar toe-eigenen en 
stelen.
 Hetzelfde gebeurt met de wol. God heeft hem aan de dieren gegeven om zich te 
beschermen voor de kou, de wind en de regen, maar jullie leggen er met geweld beslag 
op en maken er kleren van. Jullie scheppen er dus valselijk mee op. Eigenlijk zouden 
wij er ons eerder moeten op beroemen, en jullie, adamskinderen, het onder de neus 
wrijven dat wij het zijn die jullie ervan voorzien om jullie te kleden en dat jullie je met 
die kledij beschermen tegen wind, kou en regen. En zo gebeurt het ook met de pelsen 
die je beweert te bezitten, want zij zijn afkomstig van onze dieren, die jullie bestelen 
en beroven.
 De almachtige God laat geen kwaad onbestraft. Hij heeft jullie in deze wereld 
gestraft nog vóór Hij het doet in de andere voor jullie boosaardigheid en dieverij 
door jullie met die zijde en die wol verschillende straffen en kwellingen op te leggen: 
wassen, schoonmaken, bleken, kaarden, kluwen, twijnen, scheren, weven, verven en 
versnijden, en duizend karweien meer, te veel om op te noemen, en die jullie, als ze 
werden opgesomd, in verlegenheid zouden brengen. Schamen jullie je niet als jullie 
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ernaar verwijzen? Schamen jullie je niet als jullie erover spreken en jullie je beroe-
men op zaken waarvan de lof ons met recht en reden toekomt? Bedenk dus maar een 
ander argument en je zult daarop een antwoord krijgen dat je met verstomming zal 
slaan.’ 

 (Het achtste argument van het dispuut)

 ‘Heer Ezel, meer nog dan jullie moeten wij wel jullie heren zijn, want wij hebben 
koningen, prinsen, hertogen, markgraven, graven, baronnen, heren, prelaten, doc-
tors, wijsgeren, voorzitters, raadsheren, advocaten, procureurs, secretarissen, nota-
rissen, dichters, meesterzangers en ambachtsgezellen. Dat zijn allemaal zaken eigen 
aan heren en niet aan vazallen zoals jullie, dieren.’
 ‘Fra Anselmus, een weldaad kost niets. De hele tijd leg je al je kwaadaardigheid 
bloot terwijl je jezelf bedrieglijk probeert te prijzen. Want wij, dieren, hebben, net 
als jullie, koningen, heren, ambachtsgezellen, meesterzangers en beslagen redenaars 
zoals jullie. Neem als voorbeeld de bijen, die alle gehoorzaamheid verschuldigd zijn 
aan hun koning, zoals ik daarnet zei. En je zult je er rekenschap van geven dat zij van 
een angel werden voorzien om zich te kunnen verdedigen, terwijl de koning werd 
geschapen zonder angel om te verstaan te geven dat koningen en heren barmhartig 
en lankmoedig moeten zijn, zonder enige angel van wreedheid en kwaadaardigheid.
 Onze heer en koning, de eerste die we hier horen te noemen, is de koning van alle 
dieren wegens zijn grote naam, adeldom en grootheid aan moed. Hij is edelmoedig 
en vrijgevig, zonder enige inhaligheid, iets wat voor iedereen vanzelfsprekend is en 
algemeen erkend. Als hij zich voedt, eet hij zeer weinig, en wat rest, eten zijn diena-
ren en hovelingen op die zijn verheven hof overal volgen. Over zijn moed hoeft niets 
gezegd te worden, want hij zou in zijn eentje duizenden kunnen aanvallen van jullie, 
adamskinderen, koning en al de rest inbegrepen, zonder ook maar om zich heen te 
kijken. Trouwens, als jullie een adamskind willen prijzen, plegen jullie te zeggen: 
“Hij is moedig als een leeuw.”
 De vogels hebben ook als koning de arend. De mieren en de aardlangoesten heb-
ben eveneens hun koning, zoals ik hiervoor al heb aangegeven. Klerken en notaris-
sen hebben we niet nodig, anders zouden wij ze alleen maar hebben zoals bij jullie: 
om rechtsgedingen op te tekenen, en pleidooien en aanklachten die bij jullie worden 
gedaan voor de diefstallen en berovingen die jullie elkaar aandoen, terwijl jullie de 
waarheid geweld aandoen en de leugens volhouden. Wij doen echter niets van dat 
alles. Wij hebben wel uitstekende architecten, zoals de zwaluwen, de wespen en tal 
van andere die hun nesten en woonsten bouwen. De dokters, wijsgeren, dichters en 
goede redenaars hebben we in overvloed, maar omdat jullie hun taal niet verstaan, 
lachen jullie erom, zoals de christenen doen over de taal van de moren en de moren 
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over de christenen. Dat gebeurt er nu eenmaal als de een de ander niet verstaat. Jullie 
zijn net hetzelfde, want omdat jullie de taal van de dieren niet begrijpen, denken jul-
lie dat wij over geen kennis beschikken. Ik wil je echter aantonen dat alle gezangen 
van de vogels, zoals de papegaaien, de nachtegalen, de kneuen, de distelvinken, de 
leeuweriken en de groenlingen allemaal met ritme en retorisch goed zijn verklankt, 
zodat je ze bij het beluisteren heel wat fijnzinniger en mooier geordend zou vinden 
dan die van jullie. Wij hebben ook goede zangers en muzikanten, zoals de vogels die 
ik je heb opgenoemd, waarvan je trouwens zelf zegt, als je een zanger van de adams-
kinderen wilt prijzen: “hij kweelt en kwinkeleert zo lieflijk als een nachtegaal.”
 Ik wil je nu vertellen en uitleggen, fra Anselmus, dat onze koningen beter zijn als 
heersers over hun onderdanen dan die van jullie, en zij zijn barmhartiger tegenover 
hen die hun onderworpen zijn dan jullie heersers, want jullie vorsten houden alleen 
van hun onderdanen vanwege het voordeel dat zij er kunnen uit halen, zoals tien-
den, cijns, snoeiwerk, belastingen en mondvoorraad en tal van andere voordelen en 
belangen die zij opstrijken; en ook om zich tegen hun vijanden te beschermen. Dat 
is echter wel een teken van hebzucht en ellende, want het verstand schrijft voor dat 
de heer vergevensgezind is zonder de rechtspraak geweld aan te doen uit inhaligheid 
of gunstverlening, en evenmin uit vrees, maar hij houdt altijd in acht en komt altijd 
na wat God, die de ware koning van koningen en van heren is, gebiedt. Zo doen de 
koningen van de dieren, zoals ik je nu zal uitleggen.
 De allerhoogste vorst en koning van de dieren is de leeuw. Je moet weten dat tij-
dens de vergaderingen, disputen, strijd en gevechten hij altijd de eerste is en dat hij 
zijn leven vaak op het spel zet voor zijn volk omwille van het grote respect dat hij het 
toedraagt. 
 Hij geeft hun wat hun toekomt zonder er zich ook maar iets, kwaadschiks of goed-
schiks, van toe te eigenen. Ik wil er ook nog aan toevoegen dat de koning van de mieren 
en die van de sprinkhanen barmhartig en genadig zijn in al hun handelingen en beslis-
singen, zonder ooit enig recht te doen gelden op hun volk. Zo ook de koning van de 
kraanvogels: uit groot respect en grootmoedigheid tegenover hun onderdanen houden 
zij ’s nachts zelf de wacht terwijl hun volk slaapt. En zo doen alle koningen van de die-
ren, omdat zij een grote achting tegenover hun vazallen in ere houden, en zij doen nooit 
enig recht of respect geweld aan en nooit vragen zij niemand ook maar iets.
 Wat de dienaren en knechten van jullie overleden koningen betreft: allen die in 
dienst stonden van hun vader worden door de nieuwe koningen ontslagen zodra zij 
de teugels van de regering in handen hebben, en worden slecht vergoed voor de ge-
presteerde diensten, en zij stellen andere dienaars aan. En vaak brengen zij broers, 
ooms en verwanten om het leven om zich geheel van de heerschappij te verzekeren, 
of zij sluiten ze op in de gevangenis, of verbannen ze voor eeuwig. Omdat zij vrezen 
de tijdelijke heerlijkheid te verliezen, verliezen en veronachtzamen zij nog liever de 
geestelijke.
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 Wij, dieren, doen echter niets van dat alles als een van ons tot een nieuwe heer-
lijkheid wordt verheven. Het is dus beter dat je een ander argument zoekt om te 
bewijzen dat uw valse opvatting waar is, wat ik graag zal weerleggen.’

 [Het negende argument van het dispuut] 

 …

 [Tiende argument van het dispuut]

 …

 (Elfde argument van het dispuut)

 ‘Heer ezel, het volgende argument en bewijs dat wij, adamskinderen, van een 
hogere rang en verheven stand zijn dan jullie, dieren, is dat wij zeer vernuftig zijn 
als wij huizen, torens en paleizen bouwen om erin te wonen, en wij maken er op 
verschillende wijzen en manieren: ronde, vierkante en met alle mogelijke vormen en 
maten. En dat doen wij dankzij ons spitsvondig en veelzijdig verstand. Dat ontbreekt 
jullie echter geheel. Degene die dat alles kan, is dus waard heer en meester te zijn. 
En degene die tot dat alles niet in staat is, wordt met recht en reden aangewezen om 
onderdaan en vazal te zijn.’
 ‘Broeder Anselmus, mij komt het voor dat hoe meer je spreekt, hoe meer je je ver-
gist. Je houdt staande geleerdheid te bezitten, maar je verwijdert je er helemaal van, 
want als je redelijk en verstandig was, zou je klaar en duidelijk inzien dat al die lof 
op het bouwen de grootste dwaasheid is die je begaat. Ik ben er bijna zeker van dat je 
eerder zwak en grof bent van begrip. Dat is voor iedereen duidelijk door de onnozele 
loftuitingen die je uitbrengt op die gebouwen van jullie, want als we die vergelijken 
met de onze, is het alsof je een grapje maakt.
 Broeder Anselmus, als je de bijen nagaat, worden die in goede orde bestuurd on-
der het gezag van een koning, zoals ik voordien heb uitgelegd en verklaard, en zij ma-
ken en bouwen hun verblijven harmonisch, sommige zeshoekig, andere achtkantig, 
weer andere driehoekig en soms vierzijdig, zoals het hun uitkomt, en zij bouwen die 
op met een enkele materie, namelijk was. De mensen maken nooit hun woningen uit 
één materie; zij kunnen dat zelfs niet. Zij hebben zand, kalk, aarde, water, stenen, 
hout, ijzer en plaaster nodig. Naast al die grondstoffen hebben zij hamers, houwe-
len, richtlatten, zagen, gietvormen, winkelhaken, vijlen, schietlood, en andere meet-
instrumenten en vernuftigheden nodig zonder dewelke jullie ze niet zouden kunnen 
bouwen en optrekken. De bijen hebben niets van dat alles nodig, zo groot is hun 
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vernuft en fijnzinnigheid. Geen mens ter wereld is in staat dergelijke harmonische 
constructies zo mooi en zo bedachtzaam tot stand te brengen als zij met een enkele 
grondstof doen.
 Ook de spinnen maken hun verblijven en paleizen uit een enkele materie, name-
lijk met een mooie draad die zij nog fijner weven dan zijde, op verschillende wijzen en 
mooi verwerkt, vierkantig, driehoekig of rond, zodat het lijkt dat zij gefriseerd zijn 
met verschillende touwen en draden, zonder er klossen of spinrokken voor nodig 
te hebben, noch spoelwinder noch haspel, kaarde, noch knipper of weefgetouw. De 
adamskinderen kunnen echter geen lap of laken maken zonder die werktuigen.
 Hetzelfde kan gezegd worden over de zwaluwen in verband met het bouwen van 
hun woningen, alsook over andere vogels als zij hun nesten bouwen op hooggelegen 
plekken, die met zoveel nauwkeurigheid tot stand komen alsof zij werden gemaakt 
volgens een perfecte geometrie en maat. Wie zijn dus, fra Anselmus, de meest ver-
nuftige op het gebied van bouwwerken: de adamskinderen of de dieren? Als je even 
nadenkt, zul je klaar en duidelijk moeten erkennen dat onze dieren heel wat vernuf-
tiger zijn en fijnzinniger dan de mensen.
 Ik zwijg nu maar om onze allerhoogste en machtige heer koning niet te ergeren. 
Zoek dus een ander argument en kijk goed uit om je valse mening te bewijzen.’

 (Twaalfde argument van het dispuut)

 ‘Heer Ezel, zonder er lang over hoeven na te denken zal ik je aantonen dat wij, 
adamskinderen, van hogere rang en verheven stand zijn dan jullie, de dieren. Ge-
woon omdat wij de dieren eten die op het land en in zee leven, alsook degenen die 
zich in de lucht bewegen, namelijk vogels van allerlei aard en verscheidenheid. Het is 
dus duidelijk en ontegensprekelijk dat degene die eet van een hogere rang is dan wat 
wordt opgegeten. Bijgevolg blijkt hierdoor dat wij van hogere rang zijn dan jullie.’
 ‘Broeder Anselmus, als je je mond dichthoudt, kunnen er geen vliegen in. Mijn 
beste Godsman, het zou beter zijn dat je de lippen op elkaar hield in plaats van er 
maar op los te praten, want door de kracht van jouw manier van redeneren zouden 
de wormen jullie heren zijn, aangezien ze jullie opeten; en ook de leeuwen en de 
aasgieren en alle andere dieren, vogels en zeevissen, omdat ze zich aan jullie te goed 
doen. En ook de wolven, de honden en tal van andere dieren zouden dan jullie heren 
zijn. Erger nog: zelfs de luizen, vlooien, wandluizen, neten, platluizen en meer van 
dat soort zouden eveneens jullie heren zijn, want zij eten alle van uw vlees. Beken dus 
maar zonder omwegen dat ik het in dezen bij het rechte eind heb, en dat je hiertegen 
niets kunt inbrengen.’
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 [Argumenten van de kleinere dieren]

 …
 
 (Dertiende argument van het dispuut)

 Zodra ik de woorden van de Ezel had gehoord, voelde ik mij als de mens die uit de 
dood tot het leven en uit een dodelijke ziekte tot de gezondheid terugkeert. Het was 
alsof hij een engel was die door God werd gezonden, en ik sprak tot hem als volgt: 
‘Heer Ezel, de reden waarom wij van hogere rang en stand zijn is dat, als wij sterven, 
onze ziel niet sterft, en wij de wederopstanding verwachten; wij betreden het para-
dijs waar wij genieten van de eeuwige glorie. Jullie, dieren, hebben niets van dat alles 
omdat, wanneer jullie lichaam sterft, ook jullie ziel terzelfder tijd doodgaat, en jullie 
geen wederopstanding noch glorie ten deel valt. Dat is de hoge graad en waardigheid 
die heren toekomt. Hiermee wordt dus duidelijk en klaar aangetoond dat mijn op-
vatting waarheid bevat en niet leugenachtig is.’ 
 De Ezel antwoordde als volgt: ‘Fra Anselmus, wie iets niet goed begrijpt draait 
de betekenis van de woorden om. Dat is wat jij doet, die de Heilige Schrift leest en 
er niets van begrijpt, en, zoals de wijze Cato zegt, fra Anselmus, “lezen zonder te be-
grijpen is niet lezen, maar wel het goede misprijzen”. Je weet heel goed dat Salomon, 
de meest wijze die ooit onder de adamskinderen heeft geleefd, in Prediker, hoofdstuk 
3 (vers 21) zegt: “Wie bemerkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart 
naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?”, alsof hij wilde 
zeggen dat niemand dat weet, behalve degene die hen heeft geschapen. Ik verzeker 
je, fra Anselmus, dat je redenering in deze zaak niet erg van wijsheid getuigt. Of 
wil je soms als onwrikbare waarheid bevestigen wat Salomon, die toch met wijsheid 
spreekt, in twijfel trekt? En in verband met wat je beweert dat jullie het paradijs zul-
len betreden na de wederopstanding, is het wel zo dat de meesten onder jullie zullen 
terechtkomen in de hel, het eeuwige en altijd brandende vuur dat voorzeker nooit 
zal uitdoven, en waarin de levenden niet zullen sterven, zoals geschreven staat in de 
Heilige Schrift. Jullie zullen zelfs wensen in de buik van je moeder gestorven te zijn. 
Weinigen onder jullie zullen het paradijs betreden, want zo staat in het evangelie 
volgens Mattheüs 20: “Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.” En de 
profeet David zegt in psalm 15: “Heer, wie zal verkeren in uw tent?”, wat betekent: in 
het paradijs. En God antwoordt: “Wie oprecht wandelt en gerechtigheid wekt.” Wat 
wil zeggen zonder zonde, zoals wij. Als je geen ander argument hebt om te bewijzen 
dat jouw valse opvattingen waar zijn, zeg het me maar, en ik zal je tot zwijgen bren-
gen met het antwoord dat je zult krijgen.’
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 (Veertiende argument van het dispuut)

 Broeder Anselmus zegt tot de Ezel: ‘Heer Ezel, het andere argument dat aan-
toont dat wij van hogere rang en stand zijn dan jullie, is dat wij gemaakt en gescha-
pen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God en jullie niet. Dat behoort dus tot 
een allerhoogste en aanzienlijkste waardering waardoor het niet meer dan heilig en 
rechtmatig is dat wij jullie heren zijn en jullie onze onderdanen en vazallen.’
 De Ezel antwoordt echter: ‘Fra Anselmus, wie veel spreekt vergist zich vaak, 
zoals met jou het geval is, want je denkt het dispuut te hebben gewonnen met dat 
argument, als je zegt dat jullie gemaakt zijn naar het beeld en gelijkenis van God, 
en wij niet. Weet je niet dat je door dat te zeggen, zondigt? Mijn beste Godsman, 
denken jullie, adamskinderen, echt dat God naar jullie gelijkenis is gemaakt? God 
beware ons! Want Hij heeft hoofd, ogen, handen, noch voeten. Meer nog: Hij is 
aan geen lichaam gebonden. Jullie baseren je echter op het standpunt van Genesis, 
waar God zegt: “Laten we de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis.” Dat is 
ongetwijfeld zo en er valt niets op aan te merken, maar je begrijpt het niet en weet 
niet hoe het moet begrepen worden. Nochtans, hoewel ik niet aan de universitei-
ten van Parijs of Bologna heb gestudeerd zoals jij, zal ik het je in alle duidelijkheid 
uitleggen, als je bekrompen verstand het tenminste toelaat of weet te bevatten. 
Spits dus nu je oren maar en luister aandachtig naar mijn woorden, en dan zul je 
begrijpen hoe men de uitspraak van de Genesis moet verstaan. Je moet weten, fra 
Anselmus, dat de filosofen zeggen en bevestigen dat de mens ‘kleine wereld’ dient 
genoemd, en zo benoemen ze hem ook in hun boeken. Dat is zo omdat in de mens 
alles te vinden is wat in de grote wereld aanwezig is, namelijk in de hemel en op 
de aarde. Op een gelijkaardige manier als er in de hemel twaalf tekens zijn, zul je 
in de mens ook twaalf leidingen aantreffen. Ten eerste twee in de oren, twee in de 
ogen, twee in de neus, een in de mond, twee in de borsten, een in de navel en twee 
in de onderste lichaamsdelen. Op een gelijkaardige wijze als de grote wereld vier 
elementen heeft, namelijk het vuur, de lucht, het water en de aarde, bezit de mens 
vier basisorganen, en dat zijn de hersenen, het hart, de lever en de longen. En op 
dezelfde manier waarop de grote wereld door de vier elementen wordt bestuurd 
en beheerst, gebeurt dat met de kleine wereld, en dat is het lichaam van de mens, 
dat in zijn geheel bestuurd en beheerst wordt door de vier organen. En op dezelfde 
wijze als het vocht, de dampen, de kiltes en de vochtigheden opstijgen en wind, 
donder en regen uitlokken en veroorzaken, en daarbij de beweging van de hemel 
en de planeten nabootsen, zo stijgen ook de dampen op van de onderste lichaams-
delen naar de bovenste en ontketenen winden onder de vorm van boeren; donders 
onder de vorm van niesbuien en hoest; en regen onder de vorm van de tranen en 
speeksel. Kortom, het vlees van het menselijk lichaam gelijkt op de aarde, want het 
werd uit aarde gemaakt, en tot de aarde zal het weerkeren. De botten zijn als de 
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bergen, de oren als de metaalmijnen die zich in de holle ruimtes en het binnenste 
van de bergen bevinden; de buik is als de zee, de darmen zijn als rivieren, de aders 
als de bronnen en de wellen, het vlees als de aarde, zoals ik al heb gezegd, en het 
haar en het dons als de kruiden en de planten. En de delen waarop geen haar groeit 
zijn als de zoute en kleiachtige grond waarop nooit gras groeit. Bovendien zijn het 
aangezicht en het voorste gedeelte van het menselijk lichaam als de bevolkte delen 
van de grote wereld, aangezien zij, net zoals die delen, bevolkt zijn door steden, 
dorpen en kastelen, bevolkt en bewoond, namelijk met neus, mond, borsten, navel, 
samen met de onderste delen en de handen en voeten.
 De rug en het achterste gedeelte van het menselijk lichaam zijn als die delen 
van de grote wereld die bevolkt noch bewoond zijn. Bovendien is het voorste deel 
van het menselijk lichaam als de oostkant en het achterste deel als de westkant, de 
rechterhand is als het zuiden en de linker- als het noorden. De niesbui, het gehuil, 
het gehoest en het geluid en lawaai die onze darmen maken zijn als de donders, zo-
als ik al heb verteld en uitgelegd. En de tranen, het speeksel en de urine zijn als de 
regen. De lach is als het licht van de dag. Het geween als de duisternis van de nacht. 
De slaap als de dood. De wake als het leven. De tijd van kindsheid als de lente. De 
jongelingsjaren als de zomer. De volwassenheid als de herfst. De ouderdom als de 
winter. Op dezelfde wijze als God onze heer de grote wereld leidt en bestuurt, zo 
leidt en bestuurt de verstandelijke geest de kleine wereld, namelijk het menselijk 
lichaam, en hij doet met het lichaam wat Hem behaagt, want als de geest wil dat 
het lichaam stilhoudt op het juiste en bepaalde moment, valt het meteen stil; en 
als de geest wil dat het lichaam rechtstaat op het juiste en bepaalde moment, richt 
het zich meteen op. Doorgaans gebeurt het zo: als de geest wil dat het lichaam een 
beweging maakt, zoals handen en voeten tegelijkertijd uitstrekken of intrekken, 
of de ogen openen of sluiten, of springen of lopen, of een andere grote of kleine 
beweging maken, wordt dat meteen gedaan en uitgevoerd, zonder dat het nodig 
is dat de geest tot het lichaam spreekt of het een teken of een seintje geeft, maar 
wel gebeurt dat op hetzelfde ogenblik als de geest wil dat een van die bewegingen 
wordt uitgevoerd. Het willen en uitgevoerd worden zijn één. Bijgevolg is het niet 
nodig dat de geest tot de ogen zegt “doe dicht”, of tot de benen “loop”, of tot de 
andere lichaamsdelen “doe dit of dat”, maar zoals ik je al heb gezegd: de wil en de 
handeling zijn één. Als het de almachtige God behaagt dat op een bepaald moment 
iets wordt gedaan in de grote wereld, namelijk in de hemel of op de aarde, gebeurt 
dat en wordt dat terstond uitgevoerd, zonder dat Hij het hoeft te zeggen dat dat 
wordt gedaan, maar wel is het zo dat, zodra hij wil en het Hem behaagt dat iets 
wordt gedaan, dat ook gebeurt en wordt uitgevoerd, zodat iets willen en uitgevoerd 
worden een geheel zijn. En hetzelfde doet de verstandelijke geest in deze kleinere 
wereld, namelijk in het menselijk lichaam. Zo moet de uitspraak begrepen wor-
den die zegt: “Laten we de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis.” Hier 
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wordt inderdaad verwezen naar de geest: zoals God alles doet wat Hem behaagt 
in de grotere wereld, namelijk in de hemel en op de aarde, zo werkt de geest op 
gelijkaardige wijze in de kleinere wereld, dat het menselijk lichaam is. Zo is jouw 
verstandelijke geest gemaakt.
 Fra Anselmus, omdat ik zie dat je mijn uitleg over de uitspraak niet goed hebt 
begrepen, zal ik je het op een andere manier uitleggen. Luister dus goed naar mijn 
woorden. Zoals de filosofen en sommige geneesheren zeggen, is de geest niets anders 
dan drie vermogens: het geheugen, het denkvermogen en de wilskracht. En die drie 
vermogens vormen de geest. En zoals uit God de Vader de Zoon wordt geboren, en 
uit de Vader en de Zoon gelijkelijk de Heilige Geest ontstaat, zo wordt het geheugen 
uit het denkvermogen geboren, en uit het geheugen en het denkvermogen ontstaat 
gelijkelijk de wilskracht. En zoals de persoon van de Vader niet die is van de Zoon, 
en die van de Zoon evenmin die van de Heilige Geest, of de persoon van de Heilige 
Geest die van de Vader noch die van de Zoon kan zijn, zo is de handeling van het 
geheugen niet het denkvermogen en de handeling van het denkvermogen is niet de 
wilskracht, maar wel zijn de drie vermogens de verstandelijke geest. Zo zie je, fra 
Anselmus, hoe de verstandelijke geest gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van 
God. En zo begrijpt men de uitspraak die zegt: “Laten we de mens maken naar ons 
beeld en gelijkenis.” Bovendien, fra Anselmus, als je nu eens niet zo verwaand bent 
dat je niet een beetje kunt denken alvorens te spreken, kan ik je aantonen met je 
eigen argument, namelijk dat jullie gemaakt zijn naar het beeld en de gelijkenis van 
God, dat wij, dieren, van rechtswege van een hogere rang en stand zijn dan jullie, 
adamskinderen. Jullie zeggen dat jullie gemaakt zijn naar het beeld en de gelijkenis 
van God, maar wij kunnen zeggen – en dat is de waarheid – dat niet alleen God maar 
ook de heiligen gemaakt zijn naar ons beeld en gelijkenis. En dat kunnen jullie niet 
betwisten noch weerleggen, want jullie, adamskinderen, schilderen de almachtige 
God met het beeld van een lam; en de evangelisten, die de voornaamste heiligen zijn 
die jullie hebben, stellen jullie voor met het beeld van een van onze dieren, aangezien 
jullie Lucas schilderen als een stier of een bul, Johannes als een arend en Marcus als 
een zegevierende leeuw. En met Pasen zingen jullie een gebed waarin staat dat Jezus 
Christus verrezen is met een grote macht en dat het lam dat hij was werd veranderd 
in een leeuw door een overweldigende overwinning. Wie, fra Anselmus, is dus van 
de hoogste rang en stand: jullie die gemaakt zijn naar het beeld en de gelijkenis van 
God, of wij, die God en de heiligen die op ons gelijken, zoals jullie met Pasen zingen 
en in alle kerken schilderen? Als je dus niet onredelijk bent, zul je er ongetwijfeld 
goed aan doen een ander argument te zoeken om aan te tonen dat je foute opvatting 
de juiste is.’
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 (Vijftiende argument van het dispuut)

 ‘Hoogeerbiedwaardige Ezel, het andere argument dat aantoont dat wij van een 
hogere rang en stand zijn dan jullie is dat wij ordes, kloosterlingen en kloosters heb-
ben van franciscanen en minderbroeders, van dominicanen of predikheren, augustij-
nen en karmelieten en tal van andere – te veel om op te noemen –, waarin vele vrome 
mensen een heilig en eerbaar leven leiden, die om God te dienen hebben afgezien van 
alle wereldlijke genoegens, die kuis leven en nooit een vrouw bekennen, die de zon-
den mijden, voornamelijk de zeven hoofdzonden. Jullie hebben echter niets van dat 
alles wat van een graad van hoge waardigheid, adel en heiligheid getuigt, waarmee 
duidelijk wordt aangetoond dat wij, adamskinderen, van een hogere rang en stand 
zijn dan jullie, dieren.’
 ‘Broeder Anselmus, telkens opnieuw wil je dat ik je ongezouten de waarheid 
zeg. Mijn beste, je verplicht me te zeggen wat je niet zou willen horen. Bewaar het 
in ieder geval als een geheim, want het is een schande en een oneer die jou treft. 
Betreur echter mijn antwoord niet, want ik zou honderduit kunnen praten zonder 
ooit de waarheid geweld aan te doen. Zoals je weet, fra Anselmus, was er na het 
heengaan van Sint-Franciscus, Sint-Lodewijk van Marseille, en Sint-Antonius van 
Padua, alle drie minderbroeders, nooit meer een monnik van de orde die heilig 
was, zoals ook na de dood van Sint-Dominicus, Sint-Thomas van Aquino en Sint-
Pieter Martelaar, die predikheren waren, in die orde nooit meer iemand geweest is 
die heilig was. Om deze preek en toespraak niet langer te rekken, hoef ik niet uit 
te weiden over alle andere ordes noch over priesters en seculieren, noch over hun 
weinig rechtvaardige en nog minder goede werken. Tussen hen en de leken is er 
helemaal geen verschil, behalve dat de leken een vrouw tot zich nemen, het huwe-
lijkscontract op schrift stellen en beloven het na te leven en zij geven haar de ring, 
terwijl de monniken zoveel vrouwen nemen als zij willen, zonder ook maar een 
contract op te maken of ringen te geven. Zo zijn nu eenmaal de monniken, vooral 
de meerderheid van monniken en nonnen. De anderen zijn de gehuwde vrouwen, 
de weduwen en de maagden, die onder het mom van de vroomheid vaak een geil 
groentje schaakmat zetten. En zo spelden ze ook vaak blauwe bloempjes op de 
mouw, zoals een predikheer deed met een brave vrouw die bij hem te biecht ging, 
maar ik zal om het verhaal niet te lang te maken, niet meer vertellen hoe die ge-
schiedenis al dan niet verliep.’
 De koning der dieren nam echter het woord: ‘Mijn beste weerlegger, onze Heer-
lijkheid zou wat graag de geschiedenis van de predikheer en wat die brave vrouw 
overkwam, kennen. Maak je maar niet ongerust als fra Anselmus je dat niet in dank 
zal afnemen, want zoals het spreekwoord zegt: “Wie erover wil spreken, krijgt een 
antwoord te breken.” En hij heeft kwaadgesproken over ons, en het is dus maar juist 
dat we hem van hetzelfde laken een pak geven.’
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 Nadat de Ezel de koning had horen spreken, richtte hij zich naar mij en zei:
 ‘Je moet weten, fra Anselmus, dat er in Catalonië een stad is, genaamd Tarragona, 
die vroeger Secundina heette, omdat zij in grootte de tweede was na de stad Rome. 
Dat is nu nog te zien aan de grote, oude en prachtige gebouwen die overal in die 
stad overgebleven zijn. Welnu, in de omgeving van die stad zul je, fra Anselmus, een 
klooster aantreffen van de predikheren. In dat klooster was er een monnik die Joan 
Juliot heette, een mooie en verleidelijke man, flink en evenwichtig gebouwd, welspre-
kend, waarom hij door de hele bevolking van Tarragona op handen werd gedragen, 
een goede naam had en ten zeerste werd gewaardeerd, in die mate dat de voornaam-
ste gezagsdragers van de stad bij hem te biecht gingen, alsook hun vrouwen en kinde-
ren. In de stad woonde een gewichtig persoon, die Joan Destallers heette, en die een 
deugdzame vrouw als echtgenote had, Tecla genaamd. Die Joan was zeer godvrezend 
en vroom, en zijn vrouw was dat evenzeer. Zij was een van de mooiste vrouwen die in 
heel de stad te vinden was, zozeer zelfs dat zij door haar schoonheid een engel van de 
hoogste rangorde leek.
 Toen de vastentijd aanbrak, fra Anselmus, stelde vrouwe Tecla vast dat haar 
buurvrouwen elke dag te biecht gingen, en zij zei tot haar echtgenoot: “Heer, er zijn 
al tien dagen van de vasten voorbij en ik ben nog niet te biecht gegaan. Ik zou er dus, 
met uw welnemen, naartoe willen gaan.” De echtgenoot zag dat zijn vrouw het goed 
voorhad, en voelde zich maar al te gevleid, en hij antwoordde: “Vrouwe, ik ben blij 
dat je wenst te biechten. Hoe dan ook: je bent nog jong en onwetend, en je hebt nog 
nooit gebiecht en evenmin weet je hoe dat moet, en daarom wil ik dat je dat doet bij 
pater Joan Juliot van de predikherenorde. Hij is mijn biechtvader, een voorbeeldig 
man en erg wijs in zijn preken. Tijdens de biecht doet hij echte wonderen en hij weet 
hoe naar de zonden te vragen en hoe ze te onderzoeken. Omdat je hem niet kent, 
vraag je maar naar hem, en ze zullen je wel wijzen waar hem te vinden, en je zegt hem 
dan dat ik je heb gezonden om je de biecht af te nemen.”
 Nadat vrouwe Tecla had geluisterd naar wat haar man zei, sloeg zij een mantel 
om en begaf zij zich meteen naar het klooster van de predikheren. Maar hoewel die 
vrouw alle andere in schoonheid overtrof, was zij daarentegen zeer dom, te goeder 
trouw en bekrompen, en al wat men haar vertelde nam zij voor waar aan. Zodra zij 
in het klooster aankwam, vroeg zij naar pater Joan Juliot, en men wees haar wie dat 
was. Vrouwe Tecla zei, na hem de handen gezoend te hebben: “Heer pater Juliot, 
mijn echtgenoot heeft mij naar u gestuurd om mij te leren hoe ik moet biechten.”
 Toen pater Juliot de schoonheid van die vrouw in de gaten kreeg, en vaststelde dat 
zij niet van de slimste was, voelde hij zich maar wat vergenoegd en hij zei: “Je kunt 
erop rekenen dat ik je het biechten zo goed zal aanleren dat je geen ander meer nodig 
zult hebben om het je bij te brengen.” Toen liet hij haar in de biechtstoel plaatsne-
men, een ereplaats in de kerk waar hij gewoonlijk de biecht afnam. Die biechtstoel 
stond erg verborgen en in een donker hoekje opgesteld, zodat degenen die binnen 
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zaten degenen die erbuiten bleven niet zagen en die van buiten konden degenen die 
in de biechtstoel zaten niet zien omdat het er donker was.
 Meteen vroeg pater Juliot of zij ooit verliefd was geweest op iemand. En zij ant-
woordde: “Heer, ik twijfel er niet aan dat omwille van mijn grote schoonheid er en-
kelen zijn die op mij verliefd zijn, maar ik, verliefd op iemand ben ik nooit geweest, 
want mijn eega heeft mij gezegd dat, als een vrouw van een man houdt die niet haar 
echtgenoot is, de oude heksen haar ’s nachts komen halen en haar meenemen, en haar 
in een zak steken en haar zo in zee gooien. Daarom ben ik nooit verliefd geweest, ben 
ik nooit iemand toegenegen geweest, of heb ik liefde voor iemand gevoeld behalve 
voor mijn echtgenoot, en dat uit vrees om in de zak te geraken.”
 Toen pater Juliot zag dat die naïeve ziel niet erg snugger was, verheugde hij zich 
daarover ten zeerste, en hij zei bij zichzelf: “Vandaag zal ik je beslist in een zak stop-
pen zodat je nooit meer bang zult zijn voor die oudjes.” En toen vroeg hij haar: “Lieve 
kind, hoe lang ben je al bij je man?”
 En zij antwoordde: “Heer, vandaag al zes maanden.”
 “Hoe dikwijls heeft je man betrekkingen met je gehad?”
 En zij antwoordde: “Om de waarheid te zeggen, heer, dat zou ik u niet kunnen 
zeggen. Dat overkomt hem zo vaak en zowel overdag als ’s nachts dat ik de tel niet 
kan bijhouden.”
 Door dat antwoord begreep pater Juliot meteen dat die vrouw wat kortzichtig 
was, en hij zei in zichzelf: “Ik verzeker je dat je hier niet vandaan gaat tot je de hele re-
kening hebt gemaakt.” En, terwijl hij deed alsof hij zeer verstoord was, zei hij: “Maar 
wat voor een christen ben je dat je niet bijhoudt hoe vaak je echtgenoot het met je 
doet, als je van rechtswege de tienden moet geven aan de biechtvader bij wie je te 
biecht gaat? Hoe kan ik nu die tienden van je ontvangen als je niet weet hoe dikwijls 
je echtgenoot betrekkingen heeft gehad met jou? Je zou ongetwijfeld een zware straf 
en penitentie verdienen.”
 Toen vrouwe Tecla de woorden van pater Juliot hoorde, barstte zij in tranen uit 
en zei: “Heer, ik smeek u om de liefde Gods mij te willen vergeven, want, arme vrouw 
als ik ben, heb ik onwetend een grote zonde begaan. Ik beloof u oprecht dat ik van 
nu af aan erg zal opletten en tellen hoe vaak mijn echtgenoot het met me doet, en ik 
zal het aanstippen met de rozenkrans om het niet te vergeten, en elke keer als hij het 
met mij doet, zal ik er een knoop in leggen. Mijn echtgenoot, heer, heeft mij naar u 
gestuurd om mij te onderrichten, omdat hij weet dat ik over dat alles niets weet.”
 Toen pater Juliot de woorden van die jonge vrouw hoorde, was hij ten zeerste 
opgetogen, omdat hij duidelijk zag dat zij niet erg snugger was. En om haar te troos-
ten, zei hij haar: “Kindlief, ik vergeef het je in naam van God en van mij, en huil nu 
maar niet langer en wees niet bedroefd, want we zullen de zaken op orde stellen en 
ik zal het meteen even narekenen. En het maakt niet uit als het een ietsje meer of 
minder is. Zoals je verteld hebt, meisje, is het vandaag zes maanden geleden dat je 
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getrouwd bent. Uit genegenheid voor je echtgenoot en jouzelf, zal ik slechts dertig 
dagen per maand tellen, ook al zijn er van 31 dagen. En, naar je vertelt, doet hij het 
met je zo dikwijls zowel ’s nachts als overdag dat je het aantal keren niet hebt kunnen 
bijhouden. Kijk, om liefdes wil tegenover jou, zal ik je een keer aanrekenen per dag 
en nacht samen, dat maakt zes maal dertig, wat dus, alles bijeen, 180 keer is. Het 
tiend, meisje, is één per tien, zodat mij achttien ten goede komen. En dan heb ik er 
nog meer dan achttien laten vallen, uit genegenheid tegenover je echtgenoot die je 
naar mij heeft gestuurd.”
 Vrouwe Tecla kuste zijn voeten en zei: “Heer, duizendmaal dank om mij zo vrien-
delijk te behandelen, hoewel u mij niet eens kent. Neem dus, heer, in Gods naam, het 
hele deel van het tiend dat u wilt.”
 Toen de pater dat zag, zei hij haar vriendelijk zich uit te strekken op de grond en 
hij nam het tiend van twintig keer in ontvangst. Nadat hij het had gekregen, zei hij 
tot de vrouw: “Kijk, meisje, ik heb van twintig keer ontvangen, maar nu wil ik niet 
dat je me nog meer geeft, want je kunt het niet langer volhouden omdat je te zwak 
bent door het vasten. Als het God belieft, zal ik bij je thuis komen en elke dag zal ik 
een deel van het tiend dat nog ontbreekt in ontvangst nemen.”
 “Heer,” zei de vrouw, “het nemen of laten berust in uw handen, zo’n símpele ziel 
ben ik niet dat ik uw tiend niet zou kunnen betalen zoals het hoort. De waarheid is, 
als dat even mag, dat ik u niet tekort zou willen doen met niets van het deel dat ik nog 
schuldig ben, en ik bid u het te komen in ontvangst te nemen zodra u maar kunt.”
 Nadat pater Juliot haar gevraagd had waar zij woonde, schold hij haar alle zon-
den kwijt en voegde eraan toe: “Kijk, lieve kind, met deze biecht zijn je alle zonden 
kwijtgescholden en ben je zo onbesmet en zuiver als de dag dat je geboren werd uit de 
schoot van je moeder, maar wel op voorwaarde dat je al wat er tijdens de biecht tus-
sen ons is gebeurd, geheim houdt. Ik geef je te kennen dat wie het geheim van het sa-
crament van de heilige biecht openbaar maakt of onthult de tong wordt afgesneden, 
en dat hij na zijn overlijden terechtkomt tussen honderdduizend duivels en nooit het 
aanschijn van God zal zien.”
 Vrouwe Tecla antwoordde: “Heer, bij God zal ik niets vertellen over de heilige 
biecht. Maar, heer, ik smeek u niet na te laten langs te komen om de rest van het tiend 
te komen ontvangen.” En hierna kuste zij zijn handen, nam afscheid van pater Juliot 
en keerde naar huis terug.
 Toen zij thuis kwam, trof zij daar haar echtgenoot aan die haar zat op te wachten 
voor het diner, en hij zei tot haar: “Vrouwe, de biecht is je blijkbaar goed bekomen. 
Wat denk je over pater Juliot en zijn manier om de biecht af te nemen?”
 “Je hebt gelijk,” antwoordde zij, “het is een uitstekend man en een goede biecht-
vader, en hij weet zeer goed hoe naar de zonden te vragen en ze te onderzoeken. Het 
heeft mij zozeer bevallen, heer, dat ik nooit bij iemand anders te biecht wil gaan dan 
bij hem.”
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 “Daarom juist,” zei de echtgenoot, “heb ik je erheen gestuurd, want ik weet dat hij 
een zeer omzichtig en bescheiden man is als hij de zonden onderzoekt.”
 En hierna gingen zij opgewekt en tevreden aan tafel.
 Na enkele dagen bracht pater Juliot een bezoek aan vrouwe Tecla en nam het 
deel van het tiend in ontvangst, en zo kwam hij dag na dag op bezoek tot het tiend 
helemaal vereffend was.
 Nu zie je, mijn beste Godsman, hoeveel heiligheid er heden te vinden is bij jullie 
kloosterlingen die je hebt genoemd. Je zou er goed aan doen te zwijgen en je gewon-
nen te geven. En als je dat niet wilt doen, kun je er zeker van zijn dat ik zal spreken 
en het antwoord dat ik je zal geven zal je geenszins bevallen. Om je niet te misleiden 
zal ik je op de hoogte brengen van tal van zaken van kloosterlingen zodat je haast zult 
denken dat ik in een klooster heb geleefd of dat ik lid ben geweest van elk van die 
kloosterordes.’
 ‘Heer Ezel, het slechte gedrag van die pater Juliot doet geen afbreuk aan de ande-
re kloosterlingen of hun heiligheid, net zoals de zonde van Judas, die onze verlosser 
Jezus Christus heeft verkocht, geen afbreuk heeft gedaan aan de andere apostels. Ju-
das werd omwille van zijn laaghartigheid verdoemd tot de hel, en de andere apostels 
kregen, dankzij hun goede en heilige werken, een plaats in het paradijs. Zo zal pater 
Juliot in de andere wereld verdoemd worden en de andere kloosterlingen beloond 
voor hun goede werken. Bovendien, heer Ezel, is de zonde van ontucht zo natuurlijk 
dat geen mens ter wereld, tenzij door een bijzondere genade van God, ervan gespaard 
blijft. Daarenboven is de schoonheid van de vrouw een echt vergif, een dodelijk venijn 
dat de blik van de man verblindt en dat hem altijd doet bezwijken en in die zonde laat 
vervallen. Je weet heel goed dat het de vrouw was die onze vader Adam heeft verleid, 
die de grote koning David heeft verleid, die de grote wijze Salomon heeft verleid, die 
de edele en sterke Samson heeft verleid. En aangezien die pater Juliot niet de vol-
maaktheid van onze vader Adam bezat, noch de grootheid van koning David, noch 
de wijsheid van Salomon, noch de kracht van Samson, die met al hun volmaaktheid, 
grootheid, wijsheid en kracht zich niet konden verweren tegen de vrouwen, moet je 
het pater Juliot ten goede houden. Je moet trouwens rekening houden met het feit 
dat die vrouwe Tecla, zoals je hebt verteld, zo mooi was dat zij een engel leek van de 
hoogste rangorde. En het was door de grote schoonheid van die vrouw dat pater Ju-
liot in die zonde is vervallen, maar de andere kloosterlingen begaan of vervallen niet 
in die zonde en evenmin in een andere van de zeven hoofdzonden.’
 De Ezel geeft fra Anselmus ten antwoord: ‘Fra Anselmus, halsstarrig als je bent, 
wil je ons vijgen voor citroenen verkopen als je zegt dat jullie kloosterlingen de ze-
ven hoofdzonden mijden. Daarom wil ik je op de hoogte brengen en je laten in zien 
dat jullie kloosterlingen deze zeven hoofdzonden begaan, en ik zal dat doen op een 
manier zodat je niet anders zult kunnen dan je erbij neerleggen dat wat ik zeg de 
waarheid is. Je moet weten, fra Anselmus, dat de zeven hoofdzonden de volgende 
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zijn: hovaardij, gierigheid, ontucht, gramschap, gulzigheid, afgunst en luiheid. Ik zal 
je nu zeven verhalen vertellen, een voor elke zonde, waarmee je duidelijk zult zien hoe 
jullie kloosterlingen de zeven hoofdzonden begaan. Maar eerst moet ik de hoogedele 
en machtige vorst, mijn heer en koning, toelating vragen, aangezien ik met het vertel-
len van deze geschiedenissen te lang zal uitweiden, en ik zou hem er niet graag mee 
willen vervelen.’
 Toen zei de koning tot de Ezel: ‘Beste weerlegger, maar al te graag zou ik die ver-
halen willen aanhoren, en je moet weten dat je woorden aangenaam en oorstrelend 
zijn. Begin ze dus, in godsnaam, maar te vertellen.’

 [Het Verhaal van Joan Ester en de grote abt]

 …

 (Het verhaal van de priester uit Perusa en Francesco de Nèrnia)

 ‘Fra Anselmus, nu de stad Perusa af was van de heerschappij van de geeste-
lijkheid, hadden de inwoners nog een priester en pastoor van de Sint-Jan-de-Ont-
hoofdeparochie. Daar woonde een zeer mooie vrouw die Marroca heette, een erg 
devoot meisje dat vaak de mis bijwoonde in die Sint-Janskerk. De kapelaan werd, 
geboeid door de schoonheid van dat meisje, gek van verliefdheid op haar, zodanig 
dat wanneer hij haar in de kerk zag, hij zijn verstand verloor. En op de feestdagen 
hief hij, als hij de mis zong en haar in het oog kreeg, het contrapunt van het Kyrie-
leison op enige wijze aan, kweelde hij het Sanctus prachtig alsof hij een nachtegaal 
was, en bij het Agnus Dei deed hij echte wonderen. Verschillende keren gebeurde 
het dat, als hij zich omkeerde om ‘Dominus vobiscum’ te zeggen en hij die vrouw 
onder al die andere ontwaarde, hij in plaats van ‘Dominus vobiscum’ te zeggen, een 
flink luid ‘Alleluja’ uitbracht. Zodat, aangezien hij die liefdespijn niet langer kon 
uithouden, hij op een dag dat de vrouw alleen in de kerk was, hij zijn schaamtege-
voelens overwon en haar zijn hartsgeheim onthulde. De vrouw antwoordde hem 
op bitse toon, want zij was goedhartig en kuis, en zij ging naar huis waar zij zich 
beklaagde bij haar man en hem op de hoogte bracht van alle details die de kapelaan 
haar had gezegd. Toen hij dat verhaal van zijn vrouw hoorde, begaf de man zich 
meteen naar de bisschop om zich over dat alles te beklagen, en hij zei: “Hoogeer-
waarde heer, ik ben gekomen omdat u onze herder bent en wij uwe schapen zijn. U 
weet beter dan ik dat u de plicht hebt ons te beschermen tegen de wolven die ons 
willen verslinden en degene die van de rechte weg afwijkt terug in goede banen te 
leiden. En zo zijn op alle niveaus alle parochiegeestelijken, pastoors en kapelanen 
die de zielen leiden, ook onze herders. De goede herders moeten hun ziel wijden 
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aan hun schapen, zoals de ware herder, Jezus Christus, heeft gedaan. Welnu, onze 
herder, die pastoor is van Sint-Jan de Onthoofde, gedraagt zich niet zo, integen-
deel: hij legt het eropaan dat zijn schapen afdwalen en de goede weg verlaten, zodat 
de wolf, die niets minder is dan de duivel, hen kan verslinden. Daarom, hoogeer-
waarde heer, ben ik naar u, die zijn en onze herder bent, gekomen om mijn beklag 
te doen.” En de jongeman vertelde toen al wat de kapelaan tegen zijn vrouw had 
gezegd. Je had toen, fra Anselmus, het meedogenloze gezicht moeten zien dat de 
bisschop trok! Hij was echt boos en ontstemd om wat die kapelaan had gedaan, 
en hij zei: “Ik beloof je dat ik recht zal laten wedervaren zodat alle pastoors er een 
voorbeeld aan kunnen nemen.”
 En meteen stuurde hij een bediende uit om de kapelaan bij zich te roepen. De 
jongeman, die het gebaar en de bedreigingen van de bisschop zag, zei in zichzelf: “Hij 
zal hem ongetwijfeld opsluiten en hem een flink pak stokslagen laten toedienen om 
hem daarna te veroordelen tot eeuwige gevangenschap. Hij verdient het echt.” 
 Toen kwam de bediende terug in gezelschap van de priester, die van kleur was 
verschoten alsof hij Jezus Christus zelf had omgebracht, en daarover verheugde de 
jonge echtgenoot zich zeer. De bisschop schreeuwde hem inderdaad met zoveel ver-
ontwaardiging toe dat het leek dat hij hem wilde opeten: “Zeg eens, schofterig en 
verachtelijk varken, waar heb je het lef en verwaandheid vandaan om de vrouw van 
deze parochiaan van je te begeren?”
 Als goede priester, die wist dat de bisschop elke dag dergelijke en ergere dingen 
uithaalde, antwoordde hij zonder de minste vrees of schaamte: “Hoogeerbiedwaar-
dige heer, wat deze jongeman u verteld heeft is waar. Al wat ik echter aan zijn vrouw 
gezegd heb, was slechts een spel, om me te amuseren terwijl ik met haar sprak, zoals 
ik trouwens doe met de andere vrouwen van de parochie. Monseigneur kent mij, en 
weet dat ik zulke daden nooit doe.”
 De bisschop zei hierop: “Juist daarom vond ik het zo vreemd.” En hij richtte zijn 
blik op de echtgenoot en zei hem: “Goede man in de vreze Gods, je hebt gehoord dat 
wat de priester tot je vrouw heeft gezegd slechts spel was en je hoeft dat niet mis te 
verstaan.” En hij wendde zich tot de priester en zei hem: “Uit hoofde van de heilige 
gehoorzaamheid beveel ik je dat je gedurende drie dagen de kerk niet betreedt.”
 Toen de echtgenoot vaststelde welke schitterende rechtspraak de bisschop tegen-
over zijn priester er wel op nahield, stapte hij op zonder afscheid te nemen en begaf 
zich naar het paleis van de Senyoria om zijn beklag te doen bij de podestá. Toenter-
tijd was de podestá van Perusa een nobele Florentijn, Lippo dell’Isola genaamd, een 
edelmoedig en rechtvaardig man. Na de klachten en uitroepen van de jongeman te 
hebben aanhoord, zei hij: “Ga je beklag maken bij de bisschop.”
 En de jongeman zei: “Dat heb ik al gedaan alvorens naar hier te komen, edelacht-
bare.” En hij vertelde en legde hem het hele gebeuren uit, en welk het vonnis was dat 
monseigneur de bisschop had uitgesproken over de priester.
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 Toen misser Lippo hoorde welk vonnis de bisschop had uitgesproken, zei hij tot 
de jongeman: “Ga nu maar, en als je morgenochtend terugkomt, breng dan enkele 
gezellen mee. Als de priester uit de kerk komt, geef je hem een flink pak stokslagen 
tot je hem halfdood achterlaat. Maar wacht je ervoor hem te doden. Daarna ga je ge-
woon naar huis en maak je verder niet ongerust, want de klachten zal ik in ontvangst 
nemen, en ik weet al wat ik moet doen.”
 Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De jongeman bracht drie mispelstok-
ken bijeen en de volgende dag stelde hij zich met twee gezellen op vinkenslag tegen 
de tijd dat priester de kerk zou verlaten. Ze grepen hem vast, dienden hem een pak 
stokslagen toe en lieten hem halfdood achter. Onmiddellijk kwamen de andere gees-
telijken uit te kerk, en toen ze hem in die staat aantroffen, wisten ze meteen dat het 
alleen maar het werk kon zijn van de echtgenoot van die vrouw. Ze tilden de priester 
op van de grond, legden hem in een kist, in de staat waarin hij zich bevond, en ze 
droegen hem naar het bisschoppelijk paleis.
 Toen de bisschop zag hoe slecht zijn priester eraan toe was, liet hij meteen de klok 
luiden. Terstond kwamen de priesters, kapelaans en geestelijken van alle ordes toe-
gestroomd die het erover eens waren dat een dergelijke schande ontoelaatbaar was 
en dat, als men dergelijke zaken ongestraft liet, de wereld onleefbaar werd, want elke 
dag zouden de leken met de geestelijken hetzelfde doen. “Laten we dus onze plicht 
doen, en dat die jongeman maar wordt opgehangen als voorbeeld en straf voor alle 
andere, en zo zullen wij kunnen doen en laten naar believen en niemand zal ons nog 
durven schade te berokkenen.”
 De optocht was gauw samengesteld, de klokken luidden, ze zongen ‘Requiem ae-
ternam’ en ze begaven zich, terwijl ze de priester in de kist meedroegen, richting het 
paleis van de overheid. Toen ze de optocht zagen voorbijtrekken, waren de inwoners 
erg verbaasd, omdat ze niet wisten wat er aan de hand was. Enkele mannen gingen 
naar het paleis hun opwachting maken bij de podestá, misser Lippo, en ze vertelden 
hem dat de bisschop, de priesters en geestelijken in een grote stoet op weg waren naar 
het paleis. Misser Lippo liet echter blijken niets van dat alles te weten.
 Toen de optocht het paleis bereikte, stond misser Lippo recht en nodigde de bis-
schop uit naast hem te komen zitten, en daarna liet hij alle meesters in de theologie 
plaatsnemen, de kanunniken en doctors, elkeen volgens zijn rang. Het hele paleis 
raakte vol volk, voornamelijk inwoners van de stad die zich verwonderden over die 
plechtigheid en mee waren opgestapt om erachter te komen waarom die optocht 
was georganiseerd. Zodra de kerkelijke vertegenwoordigers en geestelijken hadden 
plaatsgenomen en het volk stil werd, zei misser Lippo: “Hoogeerwaarde heer, alle 
vertegenwoordigers, raadsleden van deze stad en ikzelf zijn verwonderd dat u geko-
men bent in gezelschap van al deze achtenswaardige en edele heren van de geestelijke 
stand. Wij zouden graag weten, mede vanwege de manier waarop u gekomen bent, 
welke reden u daartoe heeft aangezet.”
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 Nadat de bisschop in een groot sermoen had uitgelegd hoe de Moeder de Hei-
lige Kerk verdiende geëerd, gevreesd en gewaardeerd te worden, hoe Salomon had 
voorgeschreven dat de arts de nodige eer verdiende om reden van de grote behoeften 
en hoe de geestelijken artsen zijn voor de ziel en dus eveneens met de nodige eer be-
handeld dienden te worden, vertelde hij hoe een inwoner van de stad, Francesco de 
Nèrnia, een van zijn priesters had omgebracht, of toch bijna. Hierop liet hij de kist 
openmaken en toonde hij de priester die meer dood dan levend was. Bij de aanblik 
van de zo toegetakelde priester, deed misser Lippo alsof hij stomverbaasd was, en hij 
zei tot de bisschop: “Heer bisschop, ik laat meteen Francesco de Nèrnia naar hier 
halen, en als het waar is dat hij deze misdaad heeft begaan, zal hij een voorbeeldige 
straf krijgen.”
 En meteen stuurde hij tien bedienden uit om die Francesco te gaan halen en voor 
te leiden, en voegde eraan toe: “Begeef jullie ijlings naar de woning van Francesco de 
Nèrnia, en als jullie hem hebben opgepakt en gekneveld, brengen jullie hem naar 
hier.”
 De bisschop en alle aanwezige geestelijken verheugden zich hierover ten zeerste, 
overtuigd als ze waren dat de podestá, die ze vol gramschap zagen, hem meteen zou 
doen ophangen.
 Nog geen halfuur later leidden de bedienden Francesco gekneveld en vastgebon-
den en met het touw om zijn hals voor. En meteen schreeuwde misser Lippo hem toe: 
“Zeg eens, walgelijke en verdorven dorper, waar heb jij al die hovaardij en verwaand-
heid vandaan om deze priester zo te mishandelen?”
 “Heer,” zei Francesco, “de waarheid is dat ik dat inderdaad die priester heb aan-
gedaan, omdat hij mijn vrouw het hof maakte en haar lichamelijk geerde.”
 En misser Lippo zei: “Verdorven verrader, je hoefde je niet te wreken met je han-
den. Je had je beklag moeten doen bij de bisschop, hier aanwezig.”
 “Heer,” zei Francesco, “ik ben onmiddellijk mijn beklag gaan maken bij de heer 
bisschop.”
 “En welk recht heeft hij gedaan?” vroeg misser Lippo.
 De jongeman antwoordde: “Heer, een erg wreed en barbaars vonnis, aangezien 
hij hem opdroeg drie dagen lang de kerk niet te betreden, en dat voor een verdorven 
iemand die nog liever een jaar in een bordeel zou willen doorbrengen dan een dag in 
de kerk.”
 “Luister,’ zei misser Lippo, “om wat je die priester hebt aangedaan, ontzeg ik je 
nadrukkelijk drie dagen de toegang tot een taveerne, en als dat nog eens gebeurt, zal 
ik ervoor zorgen dat je meer dan drie dagen in geen taveerne noch bordeel komt.”
 Toen de bisschop zag welk recht misser Lippo sprak, voelde hij zich bespot en zei 
tot hem: “Wat voor rechtspraak is dat?”
 “Heren,” zei misser Lippo, “ik doe hem meer recht dan de heer bisschop deze 
jonge man heeft gedaan, want voor hem is het een grotere straf drie dagen geen ta-
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veerne te mogen betreden dan voor uw priester een heel jaar niet in de kerk te mogen 
gaan. Houd dus uw geestelijken in de gaten, want als ik vanaf nu vaststel dat ze der-
gelijke dingen uitsteken, zweer ik bij het lichaam van Jezus Christus dat ik recht zal 
doen wedervaren op een manier dat iedereen er de mond vol zal van hebben. En nu 
kunnen jullie opstappen, of het jullie gelegen komt of niet. Denken jullie dat jullie 
de streken die jullie plachten uit te halen toen jullie nog de baas konden spelen nog 
toegestaan of geduld worden? In geen geval. Jullie zal de eer worden bewezen die jul-
lie verdienen.”
 Toen de bisschop en de andere zagen hoe woedend misser Lippo wel was, liepen 
ze ieder hun kant uit, zonder optocht noch klokgelui.’

 [Het verhaal van fra Joan Osset en de zeeman]

 …

 [Het verhaal van fra Francesc Sitges en Nadalet]

 … 

 [Het verhaal van Aimeric de Grave]

 …

 [Het verhaal van fra Joan Companyó en Caterina]

 …

 [Het verhaal van de minderbroeder en de predikheer]

 …

 [Zestiende argument van het dispuut] 

 …

 [Zeventiende argument van het dispuut]

 …
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 [Achttiende argument van het dispuut]

 …

 (Negentiende argument van het dispuut)

 Fra Anselmus nam het woord en zei: ‘Heer Ezel, een ander argument dat aan-
toont dat mijn mening de juiste is, ik bedoel dat wij, adamskinderen, van hogere 
stand en waardigheid zijn, is dat de almachtige God mens is geworden, waardoor Hij 
zijn hoogverheven goddelijkheid heeft verenigd met onze menselijkheid. Hij heeft 
daarbij niet jullie gestalte en aanschijn aangenomen, maar gedurende een hele tijd 
is Hij onze broeder geweest en was Hij van moederszijde een zoon van Adam, net 
zoals wij, waardoor ons vlees heden ten dage daarboven in de hoogste hemel een 
plaats kreeg toegewezen. Daarover spreekt Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn 
evangelie: “Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” Hierover zegt 
Augustinus: “Het woord van de Heer is de Zoon van de Vader.” Dat wil zeggen dat 
Jezus Christus in de eeuwigheid de zoon is van de Vader en in de tijd zoon van de 
moeder. Deze waardigheid die ons toebehoort, overtreft alle andere waardigheid en 
eer. Daarom moeten wij, uit hoofde van een heilige en rechtmatige reden, jullie heren 
zijn en jullie onze vazallen en onderdanen. Zoals de grote profeet, koning David, 
zegt: “Heer, alles hebt Gij aan hen onderworpen,” waarmee bedoeld wordt alle an-
dere dieren, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. En deze koninklijke profeet 
zegt nog meer in zijn psalm 8: “Heer, Gij hebt hem gemaakt net onder de engelen, 
Gij hebt hem gekroond met glorie en waardigheid, Gij hebt hem geplaatst op de 
werken van Uw handen.” Hierdoor wordt overduidelijk en onmiskenbaar bewezen 
dat door al deze argumenten wij van een hogere stand en waardigheid zijn dan jullie 
en dat wij vanwege eerlijke en juiste rechtvaardigheid jullie heren zijn, en jullie onze 
dieren, onze vazallen, slaven en onderdanen.’

 De Ezel antwoordde: ‘Het spreekwoord, fra Anselmus, zegt dat de mens sterft 
aan het kwaad dat hem afschrikt. Het moet me echt van het hart dat, telkens als je 
me zei dat je een ander argument had dat wilde bewijzen dat jouw opvatting waar 
was, ik het haast bestierf van angst dat je het argument zou beginnen te ontvouwen 
dat je daarnet hebt aangehaald. Ik kende het maar al te goed, alsook tal van andere 
die nog meer onomstootbaar en passender zijn dan wat je hebt uiteengezet, maar 
je herinnerde ze niet omdat je al een hele tijd de boeken van de Heilige Schrift niet 
meer onder ogen hebt gehad of gelezen hebt. Zoals de uitspraak in het eerste hoofd-
stuk van Genesis, waar de almachtige God tot Adam en Eva zei: “Vermenigvuldig, en 
vervul de aarde en onderwerp ze, en heb heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt,” en tal van 
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andere, die ik hier niet wil vermelden, omdat ik bang ben dat anders de toespraak te 
lang zou worden. Zodat, hoogeerwaarde meester, ik tegenover jou erken en toegeef, 
en omdat ik de waarheid niet langer weerstand kan bieden of tegenspreken, dat de 
adamskinderen van een hogere rang en stand zijn dan wij, dieren, en dat de almach-
tige God ons geschapen heeft om jullie te dienen, en hiermee heeft de goede Heer 
grote eer bewezen aan jullie, en aan ons heeft hij geenszins onrecht berokkend of ons 
gesmaad, want al Zijn werken zijn eerlijk, rechtschapen en waar.’
 Toen de Ezel was uitgesproken, nam de koning het woord en ziehier wat hij zei: 
‘Fra Anselmus, vóór ik je kende en had horen spreken over je kennis en de fijnzinnig-
heid van je verstand, geloofden wij er een deel van en een ander niet. Nu zien wij ech-
ter dat alles waar is wat men overal ter wereld vertelde en verspreidde over je kennis 
en je scherpzinnig vernuft. Zodat je inderdaad met recht en reden gewonnen hebt. 
En ik en alle eerbiedwaardige vrijheren van mijn hof aanvaarden dus dat jouw opvat-
ting waar is, en dat betekent dat jullie, adamskinderen, van een hogere rang en stand 
zijn dan wij, dieren, en dat jullie rechtmatig onze heren zijn en wij jullie vazallen. 
Het is nu eenmaal zuivere waarheid dat je de zon niet kan afdekken met een vergiet. 
Wij bidden en verzoeken je al je krachten te willen aanwenden om te prediken, uit te 
leggen en aan de adamskinderen mee te delen dat wij, arme dieren, ons aan hen aan-
bevelen, en Hij die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen zal ons ervoor belonen.’ 
 Nadat hij dit gezegd had, verliet hij de tuin in gezelschap van alle dieren. En ik reed, 
ten zeerste voldaan en opgelucht deze zaak te hebben gewonnen, naar huis terug.
 God zij dank. Amen.

 Hier eindigt het dispuut van Fra Anselmus met de dieren, aan wie Fra 
Anselmus met veel scherpzinnige argumenten aantoont dat de kinde-
ren van onze vader Adam van een hogere rang en stand zijn dan de die-
ren.
 Het dispuut van Fra Anselmus Turmeda werd beëindigd in de stad Tu-
nis, de 15de september van het jaar 1418.

 Einde van het tractaat

De volledige tekst van deze vertaling is te vinden op www.reynaertgenootschap.be/
nodexx. Waar ingekort werd zijn vierkante haken te vinden.

 Noten

1 Hij verwijst hier naar het Liber de propietatibus rerum van Bartholomeus Anglicus.
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REYNAERT IN DE JEZUÏETENBERG
IN MAASTRICHT

Of scholastiekenkunst naar Wilhelm von Kaulbach

RIK VAN DAELE

 
 De Reynaertillustraties van Wilhelm von Kaulbach uit 1841 behoren tot 
de beroemdste en meest nagevolgde beeldcycli uit de ‘matière renardienne’. 
Kaulbach ontwierp de staalgravures in opdracht van uitgever Johan Georg 
Cotta uit Stuttgart om er Goethes Reineke Fuchs na het overlijden van de 
dichter mee te illustreren in de uitgave die uiteindelijk in 1846 zou verschij-
nen. Tijdens het Groningse congres van de International Reynard Society in 
1991 wees ik al op een aantal voorbeelden van de rijke navolging van de pren-
ten.1 De meeste zijn te vinden als boekillustraties in uitgaven in vele talen 
(Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Russisch …). Het werk van Kaulbach 
was ook de inspiratie voor vele andere, soms merkwaardige vossenreeksen. 
Wie er de publicaties Reineke Fuchs in der Kunst2 en Der Fuchs in der Kunst3 
van Friedrich von Fuchs, initiatiefnemer van het Reineke Fuchs Museum in 
zijn privéwoning in het Duitse Linden, op naslaat, zal verscheidene negen-
tiende- en twintigste-eeuwse voorbeelden vinden van herscheppingen van de 
Kaulbachfiguren in tin, hout, messing, brons, ivoor, als versiering van servie-
zen in porselein, op schilderijen en vele andere dragers. Von Fuchs collecti-
oneert voornamelijk Duitse voorbeelden. Maar ook in Vlaanderen waren de 
Kaulbachillustraties geliefd. Bijzonder merkwaardig zijn de geïllustreerde 
friezen in het woonhuis van Max Rooses (1839-1914) in de Antwerpse Pro-
vinciestraat, wellicht in 1891-1892 aangebracht naar werk van de symbolis-
tische schilder Constant Montald (1862-1944).4 Een zeer bijzondere vorm 
van de Nachlebung van Kaulbach in de kunsten zijn de zeven doeken van de 
Antwerpse schilder-decorateur Henri Verbuecken uit circa 1894, die mo-
menteel in de Conferentiezaal van de Sint-Niklase stadsbibliotheek han-
gen.5 Ook in de twintigste eeuw (en vooral in de tweede helft) zien we Kaul-
bach opvallend veel verschijnen in Vlaanderen en Nederland. Glazenier en 
stoetenbouwer Frans van Immerseel gebruikte de Kaulbachfiguren in zijn 
Reynaertglasramen en op de kleine tegeltjes die hij ontwierp voor restaurant 
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Reinaert in Sint-Niklaas in het midden van de jaren 1950.6 Die waren wel-
licht geïnspireerd op de immens populaire prentenreeks die de Gentse illu-
strator en bekende postzegelontwerper Oscar Bonnevalle in 1949 ontwierp 
voor de plaatjesalbums van chocoladefabrikant Victoria. Ook vele andere 
kunstenaars, zoals Gerard Gaudaen en Toon Vermeylen hebben Kaulbach 
gebruikt als inspiratie voor Reynaertgrafiek. De illustraties van Kaulbach 
behoren net als die van de Haarlemmer meester, van Quellijn en Jegher en 
van Gustave van de Woestyne tot de belangrijkste Reynaertillustratiecycli 
die de rijke Reynaerttraditie in Vlaanderen en Nederland vorm hebben ge-
geven. 
 In Tiecelijn 29 voegen wij twee nieuwe getuigenissen van de grote popula-
riteit van Kaulbachs Reynaertfiguren toe aan de lange lijst van Europese vind-
plaatsen. Ongetwijfeld het spectaculairst zijn de neogotische koorbankfiguren 
naar Kaulbach in de Sint-Martinuskathedraal van de Slovaakse hoofdstad 
Bratislava. Dichter bij huis schuilt een Kaulbachvos in een echte ‘hagedochte’, 
een onderaardsegangencomplex. Hiervoor moeten we op verkenningstocht 
naar Maastricht, de hoofdstad van Nederlands Limburg, dat heden ten dage 
Hendrik van Veldeke als lokale erflater en held eert. Hendrik beschrijft de 
stad in de Sint-Servaaslegende:

[…] te Triecht, 
In eynen dall scoen ende liecht, 
Effen ende wael ghedaen 
Daer twee water tsamen gaen, 
Eyn groot ende eyn cleyne,  
Claer, schoen ende reyne: 
Dats die Jeker ende die Mase. 
Beide te korne ende te grase 
Es die stadt wale gheleghen 
Ende te schepen in vele weghen,7 

 Enkele kilometers buiten de stad, aan de Nederlands-Belgische grens in het 
Zuid-Limburgse heuvelland, bevindt zich de Cannerberg. In deze heuvel be-
vinden zich diverse oude mergelgroeven. Een van de gangencomplexen is de 
Fallenberg (‘berg’ verwijst hier naar ‘groeve’). In een gedeelte van deze groeve 
is een schat aan iconografisch materiaal aanwezig, er aangebracht door jezu-
ieten in opleiding tussen 1860 en 1960. In dit gangenstelsel zijn op de muren 
twee Reynaerttekeningen naar Kaulbach aangebracht. De grootste scène is een 
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kopie van de Kaulbachillustratie waar Bruun de beer voor Malpertuus staat 
en Reynaert sommeert om met hem mee naar het hof te gaan (afb. 1). In de 
onmiddellijke buurt van deze illustratie bevindt zich nog een tweede, kleiner 
tafereel waarop we een vossenkopje zien dat uit een raam kijkt naar een vosje 
met een spade bij de hand (afb. 2).
 De ‘vossenvondst’ werd mij voor het eerst in de meimaand van het millenni-
umjaar gemeld door Tony Oost, oud-conservator van de Stedelijke Musea van 
Sint-Niklaas. Een te drukke agenda en andere prioriteiten zorgden ervoor dat 
de brief geklasseerd werd. Een vijftal jaar geleden nam Marcel Ryssen, de voor-
zitter van het Reynaertgenootschap, deel aan een geleid bezoek aan de grotten 
en nam hij zich voor een bijdrage aan de aanwezige Reynaerttekeningen te wij-
den. Een gezondheidsdipje zorgde ervoor dat het bij een intentie bleef. 
 Er moest dus een nieuwe queeste ondernomen worden. Stof voor een bij-
drage en vooral een excuus om de mooie stad van Servaas nogmaals te bezoe-
ken. Reynaertsporen zoeken is altijd een beetje reizen. We bezochten de berg 
onder de deskundige leiding van natuur- en mergelgrottengids Ger Beckers in 
de herfstvakantie van 2015. We sloten te elfder ure aan bij een gezelschap dat 
de uiterst boeiende tocht had geboekt na een maaltijd in het mooie Château 
Neercanne, gelegen vlak naast de ingang van de ‘berg’. Tijdens de tocht in de 
berg, bijgelicht door enkele Coleman lampen (benzinelampen of zogenaamde 
‘vergassers’) gevuld met wasbenzine, vielen we van de ene verbazing in de an-
dere. 
 Wat volgt is een korte kennismaking met de Jezuïetenberg en de Reynaert-
tekeningen op basis van ons bezoek, een brochure en boek over de berg,8 Wi-
kipedia en (vooral) de informatie die ons ter beschikking werd gesteld door de 
gidsen, in de eerste plaats Ger Beckers.

 De Jezuïetenberg, ‘een van de mooiste bewerkte kalksteengroeven 
ter wereld’

 De mergelontginning in de Fallenberggroeve in de Cannerberg te Maas-
tricht vond vooral plaats tussen circa 1500 en 1880. In het begin van de zes-
tiende eeuw wordt er melding gemaakt van de Sint-Lambrechtsgroeve. In 1703 
waren door roofbouw de ingangen zo bouwvallig geworden dat er een enorme 
instorting plaatsvond. De groeve werd in tweeën gespleten. Het gedeelte on-
der het bos werd de ‘Bosberg’ genoemd, het deel onder het veld, de ‘Veldberg’, 
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‘Falberg’ of ‘Fallenberg’. Deze laatste kreeg een nieuwe ingang die tweehonderd 
jaar dienst zou doen. Na een nieuwe grote instorting in 1920 werden de circa 
vijf hectaren aan de noordwestelijke kant, inmiddels via de Bosberg te berei-
ken, de ‘Jezuïetenberg’ genoemd. 
 ‘Mergel’ (waarschijnlijk afkomstig van het Romeinse marga) of kalksteen 
was relatief gemakkelijk te bewerken tot bouwsteen en werd sinds de middel-
eeuwen veel gebruikt voor de bouw van kastelen, verdedigingswerken, kerken 
en huizen.9 ‘Mergel delven’ wordt ‘blokbreken’ genoemd, omdat de stenen in 
grote blokken werden uitgesneden, gezaagd en gebeiteld, waardoor er gangen 
ontstonden. 
 Het gangenstelsel van de ‘Jezuïetenberg’ is momenteel een onderaards mu-
seum dankzij de jezuïeten (‘scholastieken’) uit Maastricht. De in 1540 door 
Ignatius van Loyola (1491-1556) opgerichte Societas Jesu, het Genootschap 
van Jezus, vestigde zich reeds in 1574 in de Trichtse binnenstad, waar een je-
zuïetencollege werd opgericht. Tweehonderd jaar later volgden vijfhonderd 
studenten er een opleiding. In 1773 verdwenen de jezuïeten uit de stad, nadat 
de orde bij pauselijk decreet was opgeheven. De Maastrichtse jezuïetenkerk 
werd in 1786 tot schouwburg (nu bekend als de Bonbonnière) verbouwd. Na 
het herstel van de orde zouden de jezuïeten in Maastricht een theologaat in-
richten in de nabijheid van de Tongersepoort. In de jaren 1930 bouwde men er 
een nieuw jezuïetenhuis, het Canisianum, geheten naar de eerste Nederlandse 
jezuïet Petrus Canisius (1521-1597).
 De hele opleidingscyclus nam vele jaren van studie in beslag: ‘van novice, 
via scholastiek tot gewijde en geprofeste jezuïet’.10 De opleiding tot priester 
was zwaar – verplichte vakken waren o.a. klassieke talen, filosofie, theologie 
en kerkgeschiedenis, maar ook oosterse talen – en streng, waardoor de stu-
denten weinig tijd voor zichzelf hadden voor, tijdens of na de uren van studie, 
werk en gebed. Binnen de jezuïetenopleiding werd gestreefd naar een gezond 
evenwicht tussen lichaam en geest, tussen fysieke en mentale weerbaarheid. 
De scholastieken of jezuïeten-in-opleiding werd bijvoorbeeld voorgeschreven 
dat zij zich na het middagmaal moesten ontspannen en dat ze er één dag in 
de week op uit konden trekken om zich te vermaken. Het nastreven van het 
ideaal van een gezonde geest in een gezond lichaam kon het best in de vrije 
natuur. (Bovendien was het een geschikte manier om de studenten weg te hou-
den van de ledigheid en het nietsdoen.11) Stichter Ignatius zelf had rond 1554 
in de buitenwijken van Rome een landgoed aangekocht waar de studenten de 
hitte en de drukte van de stad konden ontvluchten, een traditie die nadien in 
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alle jezuïetenprovincies werd onderhouden. Het aankopen van buitenverblij-
ven, ‘buitens’ of ‘campagnes’, gebeurde ook in de Nederlandse jezuïetenpro-
vincie, die zich in 1850 van de Belgische provincie had afgescheiden. In 1856 
kregen de jezuïeten bijvoorbeeld in Velp in de buurt van Grave (ten zuiden 
van Nijmegen) de villa Veenzicht ter beschikking van een lokale weldoener 
en liepen de novicen een kleine twee uur van Ravenstein (waar het studiehuis 
gevestigd was) naar Velp, ‘om daar enkele uren in de vrije natuur door te bren-
gen, te discussiëren of bezoek te ontvangen.’12 De ‘vrije’ namiddag werd de 
‘campagnedag’ genoemd. In de regel moest het buitenhuis minstens één uur 
gaans buiten de stad liggen. 
 Ook in Maastricht hadden de studenten een weldoener, de Maastrichtse in-
dustrieel Petrus I Regout, die hen de Villa Nekum ter beschikking had gesteld. 
De scholastieken konden er schaken, dammen, kaarten (bridge was populair), 
lezen, zingen, toneelspelen, sporten (dat zou voetbal geweest kunnen zijn, maar 
ook volleybal, cricket, tennis en hockey waren in de campagnehuizen graag 
beoefende sporten), wandelen en de natuur observeren.13 In de buurt van de 
villa ontdekten de studenten de mergelgrotten van de Sint-Pietersberg, die ze 
tussen 1870 en 1880 vaak bezochten. Toen Petrus Regout in 1878 overleed en 
zijn zoon Petrus II op die plek een eigen villa optrok, dienden de jezuïeten zich 
korte tijd terug te trekken. Petrus II overleed echter twee jaar later. Diens zoon 
(die zelf jezuïet zou worden) schonk het geld van de verkoop van de villa aan 
de jezuïeten, waarna men in de buurt een eigen buitenhuis, De Campagne, als 
recreatieverblijf kon bouwen. Dergelijke verblijven hadden naast een gemeen-
schapsruimte waar gegeten, ontspannen, gelezen en gediscussieerd kon wor-
den, ook vaak aangepaste voorzieningen, extra sanitair, zelfs slaapkamers en 
‘gezelligheidsruimtes’. Blijkbaar waren de omstandigheden in het Maastrichtse 
buitenhuis spartaans omdat er vanwege het beschikbare budget zo goedkoop 
mogelijk was gebouwd en de constructie de nodige gebreken vertoonde (zo 
tochtte het er voortdurend).14

 De bouw van het nieuwe huis viel samen met het stopzetten van de mergel-
exploitatie in de nabijgelegen groeve Veldberg of Fallenberg. Die werd door de 
theologanten (in de plaats van de Sint-Pietersberg) ingenomen als kunstzinnig 
onderaards paradijs. Vele scholastieken en theologanten van de jezuïetenorde 
zouden op hun vrije woensdagmiddag15 – de wekelijkse verplichte (met uitzon-
dering van de vastentijd) campagnedag – tot 1960 de groeve als recreatieplek 
bezoeken. De bezigheden werden gedocumenteerd in dagboeken (diaria), kro-
nieken en aantekeningen.16 
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 In de opleidingshuizen waren sociale contacten en het converseren aan 
strikte regels gebonden.17 Tijdens de campagnedagen (en tijdens de vakanties, 
die vaak ook in de buitenhuizen werden doorgebracht) konden de studenten 
‘vrijelijk’ spreken en zelf bepalen met wie ze spraken. De tocht van minstens 
een half uur naar de berg werd gemaakt in groepjes van twee of drie. Vaak 
ging zo’n twintigtal novicen samen op pad.18 Wellicht werden de regels minder 
strikt vanaf de jaren vijftig. Getuigen hiervan zijn de refter en de keuken in de 
Jezuïetenberg, waar we aan de hand van de inscripties kunnen zien dat het er 
goed en plezant toeven was.
 De geschiedenis van de Jezuïetenberg kan in twee periodes worden opge-
splitst: het tijdsdeel voor de grote instorting van 20 juli 1920, waardoor een 
deel van de berg onbruikbaar werd en vele kunstwerken reddeloos verloren 
gingen, en de tijdsperiode erna. Het veilige gedeelte aan de zuidelijke kant van 
de Fallenberg wordt tegenwoordig de Jezuïetenberg genoemd en kan vandaag 
de dag nog bezocht worden. Een absolute aanrader!
 Het versieren van de gangen begint omstreeks 1860 door de familie Moors, 
die bij de ingang een café exploiteert. Vanuit Café de la Frontière trokken de 
bezoekers de berg in om de illustraties te gaan bekijken. Naast Pierre en Chris-
tien Moors bracht ook de Friese kunstenaar Theo Molkenboer (1871-1920) 
enkele tekeningen aan. Vanuit de Villa Nekum in het Jekerdal kwamen ook de 
jezuïeten op bezoek en ook zij begonnen versieringen aan te brengen. Na het 
bouwen van hun ‘campagne’ in 1880 waren ze ook eigenaar van een gedeelte 
van de Fallenberg. Een van de eerste werken was een Mariabeeldje aan de in-
gang, dat al vrij vlug werd vernield.
 Nadat de studenten de gangen in kaart hadden gebracht, begonnen ze de 
gangen met houtskooltekeningen en eenvoudige reliëfs te versieren, in het be-
gin slechts bijgelicht door enkele fakkels en kaarsen, later door stallantaarns en 
carbidlampen. Vaak waren het religieuze onderwerpen (zoals De kerstnacht uit 
1882 en De graflegging uit 1892), maar ook wereldse taferelen kwamen aan bod 
(bijvoorbeeld De Engelse ridder uit 1884 en Frans Hals uit 1888). Vanaf 1886 
werden ook sculpturen uitgesneden en werden de Romeinse catacomben nage-
bootst. Er werden ook schitterende kleurenillustraties gemaakt door erg geta-
lenteerde studenten. De kunstenaars-studenten-‘bergwerkers’ brachten vanaf 
1895 hun silhouetten op de muren aan. Andere studenten begonnen in de 
grotten en gangen grootse waterwerken te creëren, waardoor een klein Venetië 
ontstond. Een van de grootste jezuïetenwerken was de kaart van de berg, die 
in 1892 door Fred de Bruijn s.j. werd voltooid. Tussen 1908 en 1910 creëerden 
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de jezuïeten Het Alhambra, inclusief vijver en fontein. Er ontstond zelfs een 
vorm van toerisme voor confraters, familieleden, maar ook op de plaatselijke 
jeugd oefende het nog steeds niet afgesloten gangencomplex een sterke aan-
trekkingskracht uit (met daarbij af en toe ongenodigde vandalen, die er zelfs 
vuurwapens uittestten of de kunstwerken beschadigden met een haast volle-
dige vernietiging van de kunstwerken in maart 1906 als triest hoogtepunt). 
Ook een afdeling meisjes van de zusters ursulinen uit de Maastrichtse Capu-
cijnenstraat bracht een bezoek aan de grotten, niet echt tot tevredenheid van 
de superieuren.19 Een lokale horeca-uitbater gaf in het begin van de twintigste 
eeuw zelfs een boekje en ansichtkaarten uit en commercialiseerde het zaakje. 
 In juli 1920 stortte een deel van de groeve in. Een jaar later mocht slechts 
een gedeelte van het ‘bergcomplex’ opnieuw worden ingenomen. Het Alhambra 
(1927-1930) en de catacomben werden herbouwd. Voor de Tweede Wereld-
oorlog werden de jezuïeten uit Maastricht gedreven en werd de Jezuïetenberg 
opgevorderd. Na de oorlog bouwden de scholastieken er tussen 1945 en 1950 
een Gedachteniskapel/Mausoleum voor de oorlogsslachtoffers van de tweede 
wereldbrand. In 1953 waren er plannen om in de groeve een militair hoofd-
kwartier van de NAVO onder te brengen, maar uiteindelijk werden de kunst-
werken gevrijwaard en kregen de militairen de beschikking over de naastgele-
gen groeve van de ‘Boschberg’ (waar een oude nazibunker werd gebruikt).
 Na het definitieve vertrek van de jezuïeten uit Maastricht in 1967 – bij gebrek 
aan theologiestudenten door de sterke terugval van het aantal roepingen – werden 
in 1968 het beheer en het onderhoud van de groeve overgedragen aan de Stich-
ting Jezuïetenberg. De Campagne op de Louwberg werd te gelde gemaakt.20 
In 1996 kreeg de Jezuïetenberg met zijn oppervlakte van 10 hectare en 6 kilo-
meter begaanbare gangen de status van Rijksmonument en werd er bijkomend 
stabiliteitswerk uitgevoerd. Van de ruim 400 werken die er ooit gemaakt wer-
den, zijn er nog steeds 330 bewaard gebleven. De archieven bevatten de namen 
van circa 375 ‘bergmannen’ of bergwerkers, vooral jezuïeten-in-opleiding, die 
in de berg gewerkt hebben. Sommigen van hen waren grote kunstenaars (en 
zetten dit kunstenaarschap later verder), anderen waren steenzagers, helpers, 
gidsen … 217 bergwerkers lieten zich in profiel portretteren in de silhouet-
tengalerijen.21 Na de Tweede Wereldoorlog waren er ook jezuïeten uit andere 
provincies. Ze kwamen uit België, Duitsland, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, 
Japan, Indonesië en Brazilië.
 Het pronkstuk van de ‘berg’ was de kapel, waaraan gedurende de hele ge-
schiedenis vele tientallen jezuïeten in vele technieken hebben gewerkt. Mede 
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als gevolg van vernielingen en instortingen leek het wel een sisyfusarbeid. In 
1924 werkte pater Scheerboom bijvoorbeeld aan werkstukken die de zeven sa-
cramenten moesten uitbeelden en dit terwijl de zijbeuk nog vol met puin lag 
(de zijbeuk was door de blokbrekers met puin opgevuld en moest eerst leegge-
schept worden).22

 Twee tekeningen naar Kaulbach

 In de Jezuïetenberg zijn twee Reynaerttaferelen te vinden. Ze zijn er te si-
tueren in de ‘ruige hoek’. Op het eerste, grotere tafereel (193 x 150 cm, afb. 1) 
zien we Bruun de beer, verkleed als ridder, die aan de deur van Reynaerts kas-
teel Maupertuus aanklopt, terwijl de vos rechtsboven door een vensteropening 
de kwade beer bespiedt. Het venstertje komt terug op het kleinere (dubbel)
tafereeltje, dat zich in de onmiddellijke nabijheid van de grotere houtskoolte-
kening bevindt (afb. 2; de vos in het venster = 72 x 62 cm – de afbeelding met 
de spade is 67 x 57 cm). We zien de vos opnieuw. Het tafereel dat hij nu (veel in-
getogener) gadeslaat is een zittende vos met een kleine spade in de hand. Deze 
tekening is minder goed uitgewerkt en was wellicht een proef of vingeroefening 
voor het grotere werk. Dat hetzelfde venstertje tweemaal voorkomt, kan in 
die richting wijzen. Of misschien werd door middel van het afbeelden van de 
spade toch een link gelegd met de ondergrondse arbeid van de kunstenaars?
 De beide taferelen zijn sterk kaulbachiaans. Het eerste is een kopie naar 
Kaulbach. De woest aankloppende beer is een vereenvoudigde, maar niet on-
aardige kopie van de bodetocht in de Zweiter Gesang van de Reineke Fuchs. 
Diverse details van de tekening van de hoofdfiguren zijn mee opgenomen, zoals 
het zwaard, de lans en de helm van de hofbode, maar ook de deurklopper, het 
kijkgat in de deur en de grendel van het vensterluikje verwijzen naar Kaulbach 
(afb. 3). Het sleutelgat en het schildje dat de deur bekroont ontbreken. Ook 
het onderste deel van de deur wijkt af. Dat is misschien te verklaren door het 
haastige, onder tijdsdruk afwerken van de schildering. Ook de brief die de beer 
bij Kaulbach in de klauwen houdt, is niet of nauwelijks in de tekening op de 
mergel te bespeuren. De aspirant-jezuïet heeft in tegenstelling tot [Von] Kaul-
bach (‘VK 1842’) geen initialen en geen datering in zijn tekening opgenomen. 
Opvallend is de structuur van de stenen rond de deur en de grote blokken 
waarmee het deurgat is afgeboord: dat moeten mergelstenen zijn, zoveel is ze-
ker! Misschien een argument om precies deze scène te kiezen?
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 Als we naar de bronnen voor het tweede tafereel – dat bestaat uit vier ele-
menten: een venster, een schop, een (neerkijkend) vossenkopje en een zittende 
vos – op zoek gaan, dan vinden we de afzonderlijke elementen toch terug in 
andere Kaulbachillustraties. Vooral de schop is distinctief. Die is bij Kaulbach 
terug te vinden in het openingstafereel, waar twee mollen met schop klaarstaan 
om de gestorven Coppe ter aarde te bestellen (afb. 4). Het bedeesd kijkend 
vosje zou kunnen verwijzen naar het vossenjong dat bijna onder moeders rok-
ken boven de halfopen deur hangt bij de komst van de kater als tweede bode 
(afb. 5). Het venster verwijst naar de vorige scène (de aankomst van de beer). 
Het zittend vosje ten slotte heeft geen directe pendant in het werk van Kaul-
bach, ook al zijn er heel wat zittende vossen te vinden in de grotere prenten 
en vignetten (bijvoorbeeld een bellenblazende vos bij het begin van de vijfde 
zang, afb. 6). Het hoofd van het vosje is minder goed uitgewerkt, wat erop 
zou kunnen wijzen dat er geen directe bron was. We mogen besluiten dat de 
student-kunstenaar in dit kleinere tafereel creatiever is geweest, maar een min-
der sterke compositie heeft gerealiseerd. 

 Pater Johannes Scheerboom s.j.

 Volgens het bewaarde archiefmateriaal23 zijn de beide Reynaerttaferelen in 
1923 in houtskool aangebracht door Johannes Scheerboom. In de dagen dat hij 
‘bergwerker’ was, was hij scholastiek. Uit hetzelfde jaar 1923 beschikt men ook 

Afb. 4 Afb. 5
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Afb. 6

Afb. 7

over zijn silhouet, dat op de muren van de groeve is aangebracht (afb. 7). Hoe hij 
te werk ging is niet honderd procent zeker, maar wellicht werkte hij met rasters 
van horizontale en verticale lijnen op de originele tekening, die dan uitvergroot 
op de wand werd nagetekend of geprojecteerd. Op de wanden zijn bescheiden 
rasterlijnen te zien. Mogelijkerwijze gebruikte hij een kleine stelling. 
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Afb. 9Afb. 8

 Johannes Maria Scheerboom werd op 17 februari 1893 in Amsterdam 
geboren. Hij tekende de vossenprenten in de Jezuïetenberg dus op dertigja-
rige leeftijd. Hij trad in de Sociëteit van Jezus in op 26 september 1911 en 
werd priester gewijd op 15 augustus 1926. Hij overleed onverwachts op 61-ja-
rige leeftijd op 26 juli 1954 in het Sint-Canisiuscollege te Nijmegen en werd 
vier dagen later begraven op het kerkhof van Huize Mariëndaal te Grave (cf. 
doodsprentje, afb. 8). Hij was naast priester ook leraar en hij gaf retraites en 
instructies. Dertig jaar lang was hij leraar in zijn geboortestad Amsterdam. 
Nadien gaf hij les in Nijmegen. Duizenden leerlingen kregen van hem geschie-
denis, Nederlands en staatsinrichting. Hij was ook ‘moderator van de Rooms-
Katholieke Onderwijzersbond en censor van de Rooms-Katholieke Openbare 
Leeszaal.24 We beschikken naast een getuigenis van een oud-leerling25 over een 
foto van een onbekende fotograaf uit 1947-1949 (uit de fotocollectie van de 
Nederlandse jezuïetenprovincie, afb. 926). 
 Meer kunnen we niet vaststellen.27 De rest is speculatie. We kunnen ons 
toch nog afvragen waarom Scheerboom de Kaulbachillustraties in de berg-
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wand vereeuwigde? Was hij een bewonderaar van Goethe? Of een Reynaert-
liefhebber? Of een combinatie van beide? Beschikte hij over een geïllustreerde 
Goethe-uitgave? Had hij het boek in de bibliotheek van het Maastrichtse Ca-
nisiusinstituut gevonden? Kreeg hij het misschien cadeau van Duitse scholas-
tieken die de ‘berg’ bezochten? Behoorde de Reynaert tot het opleidingspakket 
van de scholastieken? Of stond er een boek in de bibliotheek van de Campag-
ne? Was de goddeloze vos wel stichtelijke literatuur? We weten in elk geval dat 
enkele jezuïeten intens met de Reynaertmaterie bezig zijn geweest.28 
 En verder: naar welke versie (of vertaling) van Goethes Reineke Fuchs met 
de Kaulbachillustraties zou Scheerboom gewerkt hebben? De eerste, pres-
tigieuze Cottaversie uit 1846? Of de uitgave met de houtsneden van Julius 
Schnorr uit 1857? De Franse versie van Edouard Grenier uit 1868? Een la-
tere uitgave? Of – wat minder waarschijnlijk lijkt – via de Engelse, Spaanse 
of Russische vertaling van Goethe met de prenten van Kaulbach? Als we dan 
toch een gokje wagen: een plausibele piste is een Duitse geïllustreerde uitgave 
van Goethe of een lees- of leerboek (Nederlandse) literatuurgeschiedenis. 
Een (later) voorbeeld van een dergelijk leerboek is te vinden in De dubbelfluit 
van Anton van Wilderode uit 1968. Bij het fragment over de lekenbiecht 
wordt een Kaulbachillustratie over de betreffende passage toegevoegd.29 Het 
is best mogelijk dat er in de jaren 1920 tijdens de opleiding van de Maas-
trichtse scholastieken een hand- of leesboek de betreffende Kaulbachillu-
stratie bevatte. We hebben helaas nauwelijks een zicht op de schoolboeken-
productie uit de vorige eeuw.30 Misschien kunnen de lezers van dit artikel de 
ontbrekende puzzelstukjes mee opsporen. Het zou de puzzel, die ondertus-
sen bijna helemaal gelegd is, vervolledigen, maar het beeld niet wezenlijk 
veranderen. 
 In elk geval bewijst deze merkwaardige tekening in de Maastrichtse mer-
gelgrotten de populariteit van de Kaulbachillustraties tijdens het interbellum 
en dat de scholastieken een sterke literaire interesse hadden. Goethe is (nog-
maals) aanwezig met Der Erlkönig. In de gangen van de Jezuïetenberg herinner 
ik me nog enkele shakespeareaanse taferelen (o.a. Romeo en Juliet, taferelen 
naar Dante en illustraties van klassieke verhalen en sprookjes als De vier heems-
kinderen, De rattenvanger van Hameln, Klein Duimpje, Hans en Grietje, Sneeuw-
witje, Assepoester … Tante Pollepop en Pa Pinkelman refereren dan weer aan 
Godfried Bomans. En zelfs de dichter Pierre Kemp (1886-1967) maakte een 
tekening. Het was trouwens onder impuls van pater J. van Well s.j. dat hij de 
literaire weg zou inslaan.  
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 Er zijn getuigenissen bekend over de andere ‘buitenverblijven’ en de literaire 
interesse die daar aanwezig was. Op de campagne van het Berchmanianum 
in Groesbeek was een sterke toneeltraditie. De filosofiestudenten hadden er 
zelfs een openluchttheater gebouwd. ‘Tijdens het quindeen, de vijftiendaagse 
zomervakantie voor de studenten, werd een groot toneelstuk opgevoerd waar 
het hele jaar op was geoefend […] Zo stond in 1935 het treurspel Joseph in Do-
than van Vondel er op de planken; in 1941 Het Tempeest van Shakespeare en in 
1947 Hamlet.’31 De kans dat er ooit door de jezuïeten Reynaertvoorstellingen 
werden gespeeld is klein, ook al is de Reynaert in Vlaanderen meer dan eens 
het voorwerp van collegetoneel geweest.32

 Ook in Maastricht moet vooral boekenwijsheid inspiratie geleverd hebben 
voor de vele religieuze en wereldse taferelen. De bibliotheek was ongetwijfeld 
de belangrijkste inspiratiebron voor de houtskooltekeningen van de scholastie-
ken. Hoe is het anders te verklaren dat schilderijen, foto’s en prenten minutieus 
werden nagetekend? De prachtige kleurentekening van de Rozenhoedkaai in 
Brugge; de vesting geïnspireerd op Vauban (afb. 10); de Cherubs die de oude 
ingang tot de groeve bewaken (afb. 11); het prachtige Alhambra (afb. 12)? 
 Het resultaat van dit alles was een sprookjesachtige, museale wereld, een 
nieuw boek vol beelden op de Limburgse mergelwanden. De Jezuïetenberg be-
vat een merkwaardige collectie werken die de reis naar het Zuid-Limburgse 
heuvelland de moeite waard maakt. 

Met hartelijke dank aan Patricia Quaghebeur, Peter Houben en Ger Beckers. De 
laatste leidde ons rond, onderzocht het archief en bezorgde ons het fotomateriaal van 
fotograaf Schmitz uit Maastricht ©.
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Afb. 10 © Schmitz Maastricht

Afb. 11 © Schmitz Maastricht
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Afb. 12 © Schmitz Maastricht
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REYNAERT IN BRATISLAVA

RIK VAN DAELE

Beste Herman,

Ik schrijf je een brief! Een haast vergeten genre. Op deze manier kan ik 
jouw ontdekking nog het best in Tiecelijn onder de aandacht brengen. Ik dacht 
eerst aan een wetenschappelijk artikel, maar vond nauwelijks bronnen en wij 
beschikken ook niet over het beste fotomateriaal. Een diepteonderzoek vereist 
ook grondig opzoekingswerk ter plaatse en Bratislava is niet naast de deur. 
Bovendien is het anekdotische van ons gemeenschappelijke verhaal even in-
teressant als een artikel dat tot de kern doordringt. Het is al lang geleden dat 
we in ons tijdschrift/jaarboek nog eens een brief publiceerden. Ik herinner me 
er eentje aan Luc Martens, voormalig minister van Cultuur, toen men onze 
bescheiden subsidies voor Tiecelijn ‘schrapte’. Ooit publiceerden we wel een vol-
ledig brievennummer met brieven van en aan vele bekende reynaerdisten. Laat 
deze brief daar aansluiting bij vinden. Bovendien kan een wat luchtiger schrijf-
sel in de tweede helft van een telkens dik jaarboek ook voor enige ontspanning 
zorgen. De boog hoeft niet in alle artikels even gespannen te staan. Bovendien 
is het mooiste stukje Reynaertliteratuur dat ooit geschreven werd een brief, de 
brief die de poëet-professor Karel Heeroma schreef op het eind van De andere 
Reynaert.

En toch is dit een wat oneigenlijke brief, een open brief. Ik adresseer dit 
schrijven aan jou en toch ben jij niet de primaire lezer. Je leest deze brief samen 
met alle Tiecelijnlezers. 

Deze brief wil een verhaal vertellen. Het verhaal van onze kennismakingen 
in of nabij de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, op oud-leerlingendagen van de 
Broederschool, onze ontmoetingen bij culturele evenementen in onze geboor-
testad Sint-Niklaas, onze soms lange gesprekken, onze uitwisseling van infor-
matie over het Reynaertbushokje van jouw eega Mia Steel in Nieuwkerken, dat 
alles is voor een andere gelegenheid. 

Ik vond het in elk geval prettig dat jij je enkele jaren geleden als overtuig-
de gelovige in Sinterklaas en in alles wat met reizen, Italië (en vooral de Sint-
Niklase zusterstad Lucca, waar je ondertussen tot ereburger bent aangesteld) 

iconogrAfie / Tiecelijn 29          



~ 376 ~ 

TIECELIJN 29

en veilig fietsen te maken heeft (de Fietsersbond), toch tot het gild van de rey-
naerdofielen bekeerde (het is lang geleden dat ik dit woord nog gebruikte, ons 
neologisme dat in het Dutrouxtijdperk naar de achtergrond verdween). Je werd 
steunend lid van het Reynaertgenootschap en stuurde me op geregelde tijd-
stippen boeiende mails vol interessante ontdekkingen. Ondertussen werkte je 
met tomeloze energie en onverdroten inzet aan projecten met jouw Italiaanse 
vrienden van TeatroImmagine in het kader van het Land-van-Reynaertproject. 
Tweemaal liepen trajecten spaak, wat weinig prettig aanvoelde. Soms was jouw 
honger groot, je visies en projecten te groots voor de schaal waarop de reynaer-
die in Vlaanderen wordt beleefd. Wie doceert er nog de vossentaal of het Rey-
naertverhaal, en waar? Nergens in Vlaanderen, beste, tenzij hier en daar in een 
werkcollege (Veerle Uyttersprot in Gent bijvoorbeeld). Dan blijven de activitei-
ten in het ‘Land van Reynaert’, met hun bescheiden merites, niet oninteressant, 
hoewel de vos niet bij alle (toeristische) verantwoordelijken sant in eigen land 
is. Maar laten we die discussie eens voeren na het zingen van Sinterklaaslie-
deren aan de vooravond van een feest dat nog een cent mag kosten, dat van de 
goedheilig man. Je pakt natuurlijk gemakkelijker uit met een goedlachse oudere 
kindervriend dan met een gevaarlijke seriemoordenaar (van kippetjes …).

Dit briefverhaal gaat over reizen en ontdekken. Meer dan zes jaar geleden, 
op 17 augustus 2010, ontving ik van jou een mailtje met als onderwerp ‘Rey-
naert ... senza fine’: 

 
Ik ben thuis. Met alweer vragen: 
1. Hebben jouw universitaire Reinaert-maten enigerlei reactie op ons 
schrijven gepresteerd?  
2. Heb jij weet van het (be)staan in Bratislava (Slowakije) van de beel-
den in bijlage?

Ik heb de foto’s in bijlage opgeslagen en druk er in deze brief enkele af. 
Mijn antwoord was negatief. Op vraag 1 had ik geen reactie van Europese 

universiteiten om iets met ‘den vos’ te doen in het kader van je TeatroImmagi-
ne-project. Ook op vraag 2 was het antwoord ‘neen’. Maar bij het zien van de 
foto’s – moet ik je nu wel bekennen – was mijn mond opengevallen. Meteen 
had ik in de koorbankdieren de stijl van Wilhelm von Kaulbach herkend. Die-
renfiguren in een koorgestoelte van nà 1841, het jaar waarin Kaulbach aan de 
creatie van zijn vossen (die de wereld zouden veroveren) was begonnen, had ik 
nog nooit gezien. 
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Op 19 augustus om 1 uur ’s nachts werd de vondstmelding opgenomen in 
e-brief 2010 nummer 5 van het Reynaertgenootschap met een foto en de vol-
gende tekst:

Herman Cole op vossenvakantie

Auteur, Italiëkenner en Sint-Nicolaasspecialist Herman Cole zit met 
een Reynaertvirus. Hij onderzoekt koortsachtig de mogelijkheid om 
het Italiaanse TeatroImmagine in het kader van een Europees project 
een Reynaertvoorstelling te laten creëren die in diverse Europese lan-
den kan gespeeld worden. (Uw suggesties hierbij worden sterk geap-
precieerd.) Op zijn vossenzoektocht vond hij tijdens zijn vakantie in 
Italië een ons onbekende Italiaanse vertaling van de Ysengrimus. Wie 
over dit boekje informatie wenst, kan de Tiecelijnredactie contacteren.
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Nog maar net van de eerste emoties bekomen, ontdekte hij in de 
Sint-Martinuskathedraal van Bratislava (Slowakije) een hoogst 
merkwaardige koorbank met voor een koorbank ongewoon grote 
dierenfiguren: een lezende vos (in het boek dat de vos vasthoudt staat 
de datum 1867) en een spelende kater (met een muis). De invloed 
van de illustraties van Wilhelm von Kaulbach is onmiskenbaar. Ook 
deze vondst was voor de samensteller van dit e-zine een verrassing 
van formaat. Alle bijkomende info is welkom. Een nieuw Tiecelijn-
artikel is in de maak.

Ik herinner me dat je nog wel enkele suggesties tot verbetering van de tekst 
had, met name over je Europese droom rond ‘21st United Fox’ … 

Enkele dagen later, op 20 augustus 2010, ontvingen Adelinda Jezovicova 
(Bratislava), Mrs. Stupavska (Amsterdam), Abram Muller (Bratislava), Rik 
van Daele (Sint-Niklaas) en Roberto Zamengo (Venezia) een schrijven van 
jou over diverse onderwerpen, waarvan het fantastische Bibiana, een kin-
derkunstencentrum in hartje Bratislava, er eentje was, en de koorbank een 
ander.

When visiting the town with mrs. Adelinda Jezovicova, I made a won-
derful discovery in the Saint-Martinscathedral: the wooden choir stalls 
with animal figures surely based upon our medieval story Reynard the 
Fox. (see pictures http://fotoreinaert.teatroimmagine.eu/#5.0) 
The Reynard Society in my home town www.reynaertgenootschap.be 
is very interested to know more about this fine work of art. Would you 
know any person who could tell us more?

Dezelfde avond ontvingen we al een mailtje uit Bratislava van Abram Mul-
ler, medewerker van de toeristische dienst van de stad.

… voorlopig heel in het kort (ik vertaal):

Het is heel uitzonderlijk dat in een kerk dieren worden uitgebeeld, 
zoals in de Sint-Martinuskathedraal van Bratislava. Meestal worden 
dieren uit kerken gebannen.

De dieren die u zag, zijn gemaakt door ene Johann Hutterer (1835-
1907), een Oostenrijker (in die tijd beter gezegd Duitser) die leefde in 
Pressburg/Bratislava.
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Hij beeldde positieve en negatieve dieren uit: positieve als haan, kip, 
pelikaan, ram, lam, kat, olifant versus negatieve als aap, vos, muis, beer, 
kameleon en slang. De vos is het symbool van de valse profeet (Ezechiël 
13, 4). 

Er doen verhalen de ronde dat die vossen de Hussieten symboliseren 
die slachtoffers maakten die in de Sint-Martinuskathedraal zijn begra-
ven, of dat zij de valse profeten symboliseren toen de kathedraal gedu-
rende twee jaar vanaf 1619 een protestantse kerk werd.

Meteen waren de grondstoffen voor een onderzoek en een klein artikel aan-
wezig. Jouw vondst, jouw getuigenis, jouw foto’s en de duiding en toeschrijving 
van Abram Muller van ‘Amazing-Slovakia’. En toen viel het verhaal stil wegens 
te drukke bezigheden. 

Maar het werd nooit vergeten, daarvoor was het te interessant. En boven-
dien heb ik iets met Kaulbach. Ik publiceerde al over Kaulbach in Reinardus, 
het resultaat van een lezing die ik voor de International Reynard Society op het 
negende Colloque Epopée animale, Fable et Fabliau te Groningen gaf op 25 juli 
1991 (‘The Reynard Illustrations of Wilhelm von Kaulbach’, in: Reinardus, 6 
(1993), p. 139-152). Later bezocht ik Bad Arolsen, de geboorteplaats van Kaul-
bach. Arolsen ligt circa 50 kilometer ten noordwesten van Kassel en is bekend 
bij Belgische militairen omdat het Belgische leger er na de Tweede Wereldoorlog 
eerst als bezettings- en later als interventiemacht gelegerd werd, en bekend bij 
de Nederlanders als geboorteplaats van Adelheid Emma Wilhelmina Theresia 
(1858-1934), prinses van Oranje-Nassau, de tweede echtgenote van koning Wil-
lem III van 1879 tot zijn dood in 1890 en koningin-regentes der Nederlanden 
van 1890 tot 1898, en moeder van koningin Wilhelmina. De stad is bij een 
handvol reynaerdianen bekend als de geboorteplaats van Wilhelm von Kaul-
bach en vanwege het fraaie Kaulbach Haus in de Kaulbach Strasse nummer 3 
(http://www.museum-bad-arolsen.de/kaulbach.php). 

Om Kaulbach en zijn reynaerdiana voor te stellen zou ik naar het artikel in 
Reinardus uit 1993 kunnen verwijzen, maar nog directer, sneller en breder is 
een link naar het wonderkind Wikipedia, ons aller encyclopedie, die zowat elke 
papieren encyclopedie overbodig heeft gemaakt en die – ondanks alle kritiek en 
oprispingen hier en daar – voor dit doel perfect geschikt is (zeker als je je bron-
nen controleert). Ik laad zelfs een van de illustraties op, zodat je zo oog in oog 
kunt staan met die zelfbewuste man. Wikipedia staat me ongetwijfeld toe dat ik 
de tekst inkort en de vertaalknop neemt het me alvast niet kwalijk dat ik hier en 
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daar wat bijstuur. Dit alles kun je je in brieven gemakkelijker permitteren dan in 
een wetenschappelijk artikel. 

Wilhelm von Kaulbach (15 oktober 1805 in Arolsen, 7 april 1874 in 
München) was een negentiende-eeuwse schilder die vooral beroemd 
werd met zijn grote wand- en plafondschilderingen met historische en 
literaire onderwerpen.
Zijn vader, Philipp Karl Friedrich Kaulbach, was een rondtrekkende 
reiziger-graveur en goudsmid. […] Kaulbachs jeugd werd gekenmerkt 
door relatieve armoede. Hij kreeg zijn eerste kunstlessen van zijn vader, 
studeerde vanaf 1822 als leerling van Peter Cornelius in Düsseldorf en 
trok in 1826 naar München. In 1835, na de dood van zijn eerste kind, 
maakte Kaulbach zijn eerste reis naar Italië (Venetië), waar hij talrijke 
tekeningen en schetsen van het platteland maakte. In de periode 1834-
1837 werkte hij in opdracht van graaf Raczynski aan het schilderij Slag 
van de Hunnen, dat hem meteen beroemd maakte. In 1837 werd hij 
benoemd tot hofschilder van koning Ludwig I van Beieren.
Kaulbach werd al snel een van de beroemdste schilders van zijn tijd en 
creëerde in 1837 voor Lodewijk I De verwoesting van Jeruzalem en de 
talrijke plafond- en muurschilderingen met historische, allegorische en 
mythologische taferelen in de stijl van zijn leermeester Cornelius. In 
1838-1839 verbleef Kaulbach in Rome. Uitgever Cotta in Stuttgart be-
zorgde hem in de daarop volgende jaren een contract voor het ontwer-
pen van illustraties bij Johann Wolfgang von Goethes Reineke Fuchs, 
gevolgd door talrijke andere opdrachten voor illustraties van klassieke 
werken uit de wereldliteratuur. Hij maakte ook naam als portrettist. In 
1849 werd Kaulbach benoemd tot directeur van de kunstacademie in 
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München en hij was ook lid van de academies van Berlijn, Dresden en 
Brussel. In 1866 werd hij in de adelstand verheven.
Hij stierf aan cholera tijdens de grote epidemie van München in 1874 
en werd er op de oude zuidelijke begraafplaats begraven. In Berlijn, 
Wenen en München werden straten naar hem genoemd. Hij kreeg een 
museum en een straatnaam in zijn geboorteplaats Arolsen. 

Ik heb Kaulbach meermaals op mijn onderzoekspad ontmoet. Zijn crea-
tieve Reynaertwerk was de bron van enkele bijzondere voorbeelden van de po-
pulariteit van de vos in Nederland en Vlaanderen, met name de tekeningen in 
de Jezuïetenberg in Maastricht (zie p. 355 in dit jaarboek), de op doek geschil-
derde taferelen in het woonhuis in Antwerpen van de liberale voorman Max 
Rooses en een reeks van zeven Reynaertgobelins van de ‘peintre décorateur’ en 
logebroeder Henri Verbuecken, gemaakt in of kort na 1894, en nu opgehangen 
in de Conferentiezaal van de Bib van Sint-Niklaas.

Over de schilderingen in het huis van Rooses schreef ik een Tiecelijnartikel 
(2012, p. 110-159) en over de gobelins staat in datzelfde Tiecelijnnummer (p. 160-
188) een bijdrage van de Antwerpse kunsthistorica Petra Maclot, met wie ik al in 
1994 over die gobelins publiceerde in Tiecelijn (p. 79-87). De aangename tochten 
door Antwerpen en Sint-Niklaas met Petra Maclot zijn warme momenten om te 
koesteren. 

Veel eerder al viel de naam Kaulbach in de gesprekken met Wim Gielen, die in 
1994 in Hulst een belangwekkende tentoonstelling over Goethes Reineke Fuchs 
had gemaakt met schitterend werk van Kaulbach. Hij toonde unieke stukken … 
Wim was reeds erg ziek toen hij me op ‘zijn’ ontdekking wees in het huis van 
Rooses. Ik beloofde hem toen een monografie aan de vondst te wijden … Het 
werd een flink uit de kluiten gewassen artikel. 

En verder ontmoette ik Kaulbach bij de studie van andere Reynaertillustra-
toren (o.a. Oscar Bonnevalle en Gerard Gaudaen werkten naar zijn prenten) 
en bij het verzamelen van boeken. De lijst van drukkers die zich bedienden van 
de prenten van Kaulbach en de illustratoren die er zich op inspireerden staat 
in de studie van Gielen. En na 1994, het moment van de tentoonstelling, bleef 
Kaulbach even populair bij de uitgevers van vossenverhalen. In juli 2013 vond ik 
in een antiquariaat in het centrum van Kopenhagen een boekje dat mij niet be-
kend was, m.n. de vierde uitgave van Mikkel Raeb. En episk fortaelling efter Rei-
nike Voss van Frederik Schaldemose, gepubliceerd in 1861 in Kopenhagen door 
Fr. Woldikes Vorlagsboghandel en met litho’s door ‘Th. Berghs. Lith. Inst.’ 
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De passie en de nieuwsgierigheid zorgden er ook voor dat het vossenverhaal 
uit Bratislava mij niet losliet. In 2012 bezochten we met het gezin (niet toeval-
lig) de regio Wenen. Wenen is een trendy stad met schitterende musea en met 
antiquariaten waar ik opnieuw enkele Reynaertboekjes op de kop kon tikken. 

De Oostenrijkse hoofdstad ligt zeer centraal om een ‘oud’ Europa te leren 
kennen. We reden enkele dagen naar Boedapest, een heerlijke stad die ons op 
meer dan één punt aan Parijs deed denken. We bezochten de barokke abdij 
van Melk aan de Donau, inspiratieplek van Umberto Eco’s De naam van de 
roos, en Carnuntum, de hoofdstad van de voormalige Romeinse provincie Pan-
nonia Superior, 35 km ten oosten van Wenen aan de Donau. Eén dag stond 
Bratislava geprogrammeerd. Met één zoekactie en één klik was de reis voorbe-
reid, met name op http://www.steden.net/bratislava/: 

Bratislava is sinds de opsplitsing van Tsjechoslowakije in de landen 
Tsjechië en Slowakije de hoofdstad van Slowakije. Tot het jaar 1919 
heette Bratislava nog Prešporok, in het Nederlands vertaald als Pres-
burg. Bratislava ligt in het zuidwesten van Slowakije, op slechts een 
uurtje rijden van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Na het uiteenval-
len van het Oostblok heeft Bratislava een enorme ontwikkeling door-
gemaakt. Van een gehavende stad in de naoorlogse periode is Bratislava 
nu een hippe stad geworden die te maken heeft met een snel toenemen-
de mate van populariteit onder stedentrippers. Dat is vooral te danken 
aan de vrij compacte historische binnenstad die na diverse restauraties 
in topconditie is. […] De historische binnenstad van Bratislava is de 
grote publiekstrekker van de stad. Hier bevinden zich de meeste be-
zienswaardigheden variërend van authentieke gebouwen, fraaie torens, 
indrukwekkende kerken en sfeervolle straten en pleinen. Topattracties 
van de Oude Stad zijn de Franciscanenkerk, het Oude Stadhuis (met 
daarin het Stedelijk Museum), het Paleis van de Primaat, de Michaël-
poort, Hlavné námestie en de Jezuïetenkerk.

We konden alle goeds dat over de stad werd gezegd en geschreven alleen 
maar beamen. Herman, dank voor de contacten en zeker voor de suggestie om 
Bibiana te bezoeken, waarover ik op www.bibiana.sk lees:

Bibiana is a cultural institution with international activity. It was 
founded in 1987 as a partner of a world-known event with a long tra-
dition ‘Biennial of Illustration Bratislava’. From the beginning it was 
professionally specialized as a gallery institution supporting a develop-
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ment of illustration works for children and improving quality of litera-
ture for children in Slovakia and abroad. Gradually, with the help of 
new people and new ideas, the philosophy of Bibiana began to change, 
possibilities of development and spreading art for children became 
wider, creating a rich spectrum of genres. There was also found a place 
for comparison of Slovak works and their theoretical reflection in in-
ternational contexts. 

Je suggesties zijn goud waard! Het bezoek aan Bibiana deed me een tijd 
dromen een dergelijk kinderkunstencentrum te bepleiten in een pand in de 
Sint-Niklase Stationsstraat. Ik heb je dat idee ongetwijfeld ooit wel eens toe-
vertrouwd.

We maakten de uitstap op 10 juli 2012, zo vertellen de toegangsbewijzen 
van de kathedraal en van Bibiana, de rekeningen, de foto’s in de map op mijn 
pc … Heerlijk hierin nog eens te grasduinen, enkele jaren later. Reizen maakt 
ons rijke mensen … We parkeerden de auto aan het winkelcentrum O2 en 
staken de Donau te voet over via de sierlijke Nový Most, een imposante brug 
bekroond door een UFO. (We verdrongen heel even de gedachte dat voor de 
aanleg van de brug de Joodse wijk van de stad werd platgegooid.) Bratislava 
werd die zonnige zomerdag bevolkt door een bonte keur straatartiesten (een 
groepje Russische klassieke muzikanten zouden we een week later in Baden 
bij Wenen opnieuw ontmoeten) en toeristen uit alle hoeken van de brede ‘Eu-
regio’. Prachtige pastelkleurige huizen, enkele fraaie art-nouveaupanden, koele 
fonteinen (het was bloedheet!), opvallend veel kunstwerken, gezellige straat-
jes, ze staan allemaal in ons digitaal geheugen. We zullen die beelden wellicht 
nooit meer afdrukken, het gevaar van de digitale fotografie. We bezochten de 
Franciscaanse kerk, de Michaëlpoort met haar kopergroen dak en onderna-
men de klim naar de imposante bezienswaardigheid nummer één van de stad, 
de Bratislavský Hrad, de burcht die al van kilometers ver te zien is wanneer je 
vanuit Oostenrijk naar de stad rijdt. 

Hoogtepunt van ons bezoek was de Katedrála svätého Martina, vlak naast 
Bibiana en aan de Nový Most – de brug plakt zowat tegen de kerk aan. Geluk-
kig werd de kerk bij de aanleg gespaard! We lazen op de site: 

De in gotische stijl opgetrokken St.-Martinuskathedraal van Bratislava 
werd gebouwd op de ankers van een eerdere kerk op deze plaats. De ka-
thedraal behoort tot de mooiste en oudste kerken van Bratislava. Met 
name tussen 1563 en 1830 was deze kerk vaak het decor voor kronin-
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gen van Hongaarse koningen. Onder de kerk is een begraafplaats waar 
belangrijke en invloedrijke personen liggen. Sinds 1847 ligt een replica 
van de gouden Kroon van St.-Stephen in de toren van de kerk.

Het interieur van de kerk is meer dan interessant, met (voor mij persoonlijk) 
vooral het koorgestoelte als trekpleister. Fotograferen was toegestaan, maar 
het koorgestoelte stond afgezet met koord en paaltjes. Ik nam gretig foto’s met 
mijn Canon EOS 1100D, een goed fototoestel, helaas niet voorzien van extra 
lenzen. De kwaliteit van de foto’s is niet super. Dat is vooral te wijten aan de 
fotograaf. Ik kocht een handzame brochure over de kathedraal van 48 pagina’s 
en liet een dikke, dure in het Slovaaks geschreven monografie liggen, vooral 
omdat er nauwelijks aandacht aan het koorgestoelte in werd besteed, haast niet 
meer dan wat ik in de brochure onder nummer 11 in vier talen summier be-
schreven vond, waaronder in ‘poor English’: 

Neo-gothic stalls were created by workshop of A. Fürst and J. Hutterer 
according to the project of Jozef Lippert in 1863-1878. Each sculpture 
has iconographic character. 

Met een grote overzichtsfoto en een foto van een biddende man moest ik 
het stellen. (Ik herinner me niet meer of de monografie meer en andere foto’s 
afdrukte, maar veel bracht het lijvige boek ons niet dichter bij het materiaal dat 
het onderwerp van mijn onderzoek was.) In elk geval werd in het boek geen 
link gelegd met het werk van Kaulbach, wat me sterkt in de overtuiging dat wat 
in deze brief aan jou verschijnt, niet in Bratislava bekend is. En omgekeerd: het 
Reynaertonderzoek kende de dieren uit het koorgestoelte niet. 

Misschien moeten we daarom ooit terug naar Bratislava. Bij een volgende 
reis moeten we de beelden zeker nauwkeuriger opmeten, tellen én fotografe-
ren. Misschien is dat een opdracht voor een kunsthistoricus, die het ‘defini-
tieve’ artikel over deze houten beelden zal schrijven. Hij of zij moet ook de 
archieven in, op zoek naar de betekenis van en meer informatie over A. Fürst, 
J. Hutterer en J. Lippert. In wat volgt geef ik een eerste aanzet en ook enkele 
schamele hypothesen. 

De beelden werden in het koor geplaatst op initiatief van architect Joseph 
Lippert (1826-1902). Het koorgestoelte en de beelden zijn het pronkstuk van 
de ‘gotisering’ van de kerk in de tweede helft van de negentiende eeuw. De 
neogotiek had toen zijn intrede gedaan, ook in het oosten van Europa. In de 
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Sint-Martinus in Bratislava werden barokke interieurelementen vervangen in 
een poging de gotiek van de middeleeuwen een nieuwe stek in de religieuze 
architectuur te geven. Initiatiefnemer was volgens de brochure van de kathe-
draal pastoor/Domspfarrer Karol Heiller (1811-1889), predikant en vanaf 
1880 bisschop. Hij nam vanaf 1863 (de werkzaamheden zouden duren tot 
1878) het initiatief om de barokke elementen te vervangen. De Weense beeld-
houwer J. Hutterer maakte een nieuw altaar en het koorgestoelte. Het werk 
werd uitgevoerd in het atelier van S. Fürst. ‘In addition to the altar he also 
made intimate sculptures of animals and grotesques placed on the neo-gothic 
benches of the shrine’ is het enige wat een digitale zoekactie over Fürst ople-
vert (http://www.panorama.sk/go/clanky/1516.asp?lang=en&sv=2).

Van de hoofdrolspelers – mogelijke mededaders in de reynaerdie: Heiller, 
Lippert, Hutterer, Fürst – is het vooral Lippert, de architect, die de geschiede-
nis heeft overleefd en op het internet via http://www.architektenlexikon.at/
de/1170.htm een bescheiden plekje heeft gekregen. Het is evident dat onder-
zoek ter plekke en elders ook alle overgeleverde geschreven en gedrukte bron-
nen dient te analyseren. Voor ons doel – een vondstmelding – is dat misschien 
wat te diepgaand. Het lijkt me een interessante case voor een lokale scriptie, 
monografie of dissertatie, of voor een nieuw boek(je) dat in de kathedraal aan 
toeristen en liefhebbers wordt aangeboden. 

Joseph Lippert werd in 1826 geboren in Arad, in het huidige Roemenië 
(vroeger Hongarije en nog vroeger deel van het Oostenrijkse imperium). De 
familie Lippert kwam oorspronkelijk uit Zwitserland. Na een opleiding tot 
meester-timmerman volgde Joseph in 1849 lessen aan de Academie voor Scho-
ne Kunsten in Wenen. Volgens vele bronnen was hij een leerling van Leopold 
Ernst (1808-1862). Hij reisde in Noord-Duitsland en Denemarken en bestu-
deerde vooral oude houten kerken in Scandinavië. Hij volgde lessen bouwkun-
de in Engeland, Frankrijk en Italië. Lippert was betrokken bij een belangrijke 
architectonische enquête van middeleeuwse monumenten, waarvan vele wer-
den beschreven in de ‘Mededelingen van de keizerlijke Centrale Commissie in 
Wenen’. Zijn tekeningen werden tentoongesteld in talrijke tentoonstellingen 
in de Oostenrijkse ‘Kunstverein’.

Lipperts eerste grote opdracht was de restauratie van de kathedraal in Gyor 
(Hongarije). Nadien kreeg hij als ‘Primatialarchitekt’ de meest prestigieuze 
kerkrestauratie- en bouwprojecten in Hongarije toegewezen. In 1864 werd hij 
benoemd tot bouwmeester van de Sint-Maartenskathedraal in Bratislava, de 
kroningskerk van de Hongaarse monarchen. Lippert ontwierp ook een aan-
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tal heiligenbeelden en een reliekschrijn voor de Stefanuskapel in Buda. Later 
kreeg hij ook in Wenen enkele prestigieuze opdrachten. Joseph Lippert was 
niet alleen een kerkenbouwer, hij was vooral een ‘restaurateur’, in de erg letter-
lijke zin van het woord. De renovatie was een terugkeer naar de ‘oorspronkelijk’ 
middeleeuwse gotische stijl. Tussen 1865, toen hij zijn plannen voorlegde, en 
1877 was hij in de Sint-Martinuskathedraal aan het werk. 

Aan de hand van enkele overzichtsfoto’s (afb. 3), heb ik een klein plannetje 
getekend van de beelden. Net als de meeste foto’s haalden de schetsen deze 
briefpublicatie niet. In de koorbanken zijn, als ik goed geteld heb, 22 beelden 
geplaatst. Er lijkt me (op het eerste gezicht) geen sterk iconografisch program-
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ma uitgebouwd, maar mogelijkerwijs ziet iemand anders de volledige samen-
hang wel. Interdisciplinair onderzoek is ook hier gewenst. Sommige beelden 
staan op strategische plaatsen, zoals de biddende man en de biddende vrouw, 
die elkaar in de ogen kijken. Verder onderscheidde ik enkele mythologische 
wezens, een man die een monster berijdt, twee hanen (waarvan één een ser-
pent – de basilisk? (de duivel) – in bedwang houdt), een feniks (die uit het vuur 
verrijst) en een pelikaan (die zichzelf in de borst pikt om met zijn bloed zijn 
jongen te voeden – in de christelijke iconografie vaak gebruikt als een symbool 
voor Christus die zijn leven voor zijn volgelingen gaf) en een lam met een kruis, 
duidelijk het Agnus Dei (wat op een banderol staat). De religieuze thematiek 
en de verwijzingen naar Christus zijn duidelijk. Het thema van de illustraties 
op de koorbank is inderdaad – zoals Abram Muller het stelde – de oppositie 
tussen goed en kwaad. 

Enkele beelden komen in paren voor, waarbij de lezende vos, die tweemaal 
voorkomt. Die vos is onmiskenbaar een ‘Kaulbachvos’. Wanneer Tibeert de 
vos zijn koninklijke brief komt brengen (afb. 4 en 5) zit de Kaulbachvos met 
een boek op de knieën. Bij Kaulbach reconstrueren we – na enige moeite – op 
de rectozijde de tekst ‘la propriété, c’est le vol’, een verwijzing naar het werk 
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Qu’est-ce que la Propriété? (‘Wat is eigendom?’) uit 1840, met als antwoord: 
‘eigendom is diefstal’. De auteur is Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), een 
Franse autodidactische econoom, socioloog en theoreticus van het socialisme, 
die wordt beschouwd als een van de eerste anarchistische denkers. Kaulbach 
als chroniqueur en criticus van zijn tijd? De vos als pleiter voor de afschaf-
fing van de private eigendom en de vervanging daarvan door collectief bezit en 
vruchtgebruik? 

In de vouw van het boek bij Kaulbach ligt een brilletje. En waarlijk, in het 
vossenboek in de Sint-Martinus ontdekken we de sleutel van ons verhaal. Ik 
zou beter zeggen, ‘bijna’, want helaas, ik was niet boud genoeg om de bewaking 
te verslaan en de in de lucht getilde camera ontrafelde niet alle geheimen. Mijn 
zoon en ikzelf, die elk apart foto’s namen, bestudeerden onze werkstukken en 
kwamen tot ‘Jos Lippert / Architectus / hung ar … / invenit’, waardoor we in 
elk geval met zekerheid kunnen stellen dat Lippert ook de ‘bedenker’ van het 
koorgestoelte was. Een tweede foto, van jou, deed me besluiten dat er twee 
identieke vossenbeeldjes waren, maar telkens met een andere inscriptie. Op 
een van jouw foto’s lees ik ‘Anno Domini 1867’ op de ene bladzijde en ‘Hut-
terer?’ / ‘Vienne’ op de andere. Ik mailde ondertussen een vriend die tijdelijk 
in Bratislava woont en stelde hem de vraag dit toch nog eens te gaan bekijken. 

De verbanden tussen Lippert (1826-1902) en Kaulbach (1805-1874) moe-
ten verder uitgespit worden. Mogelijkerwijze was de enige band dat Lippert 
Kaulbachs tekeningen bij Goethes Reineke Fuchs in een van de vele edities die 
in de jaren 1860 op de markt waren, in zijn bezit had of gebruikte. Maar mis-
schien hebben ze elkaar ook gekend en ontmoet. 

Interessant voor ons reynaerdiaans onderzoek zijn naast de lezende vos-
sen in monnikspij ook de musicerende beer die een snaarinstrument bespeelt 
(een cello?), twee musicerende aapjes – een keurig uitgedoste aap bespeelt de 
doedelzak, een tweede, met hoedje (net als de beer), speelt viool (afb. 6) –, een 
aapje op de rug van een olifant en een kat die een muis vangt (of zich verzoent 
met de muis?). 

Ik zet enkele duidelijke illustraties naast elkaar, zoals ik dat ook deed in 
vorige onderzoeken naar Kaulbach als bron voor Vlaamse Reynaerticonogra-
fie, zoals in het werk van Henri Verbuecken of de doeken in het woonhuis van 
Max Rooses.

Bladerend in de imposante Cotta-editie van de Reineke Fuchs uit 1841 stop 
ik aan de prent waar Tibeert bij Malpertuus arriveert (zie hiervoor de afbeel-
dingen 4 en 5). De houding van de vos, het boek over de knieën gebogen, het 
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brilletje: er is geen twijfel mogelijk. Noteer wel dat Lippert de vos in een reli-
gieuze tuniek kleedt. Ik kan me hier moeilijk een verwijzing naar het Kwaad 
met hoofdletter voorstellen. Deze neogotische vos is positiever dan zijn mid-
deleeuwse voorgangers. Hetzelfde geldt voor de kater, die met een muis speelt 
en zelfs een (melk?)schoteltje voor zich staan heeft (afb. 7). Het lijkt wel een 
spel van kat en muis, van zoeken en vinden (zoals ik vroeger in de krant Het 
Volk tijdens de Ronde van Frankrijk als kleine jongen steeds op zoek ging naar 
de muis in de afbeeldingen van ‘Thomas Pips’). Voorlopig heb ik bij Kaulbachs 
katten geen muizen gevonden. 

Op pagina 60 van de Cotta-uitgave zien we het vignet dat het derde ‘Ge-
sang’ afsluit waarin een haan zijn kuikens verzamelt onder zijn vleugels, die 
uitlopen op korenhalmen (afb. 8). Er is geen twijfel mogelijk wanneer we de 
haan in het koorgestoelte (afb. 9) bestuderen. Het kraaien van de haan is dode-
lijk voor de basilisk. Dat serpent is populair in het Oude Testament in het boek 
Jesaja (hoofdstuk 11, vers 8; 14, 29; 30, 6 en 59, 5). In Jesaja 14, 29 lezen we:

Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken 
is; want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar 
vrucht zal een vurige vliegende draak zijn.

En in Jesaja 30, 6:

De last der beesten, van het zuiden, naar het land des angstes, en der 
benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk 
en de vurige vliegende draak […] 

Mogelijkerwijze hebben de jesajaanse teksten de ontwerpers van de koor-
bank tekstueel geïnspireerd. Iconografische inspiratie vonden ze ongetwijfeld 
in Kaulbachs ontwerpen. Wie goed kijkt ziet naast pagina 122 in de Cotta-
uitgave boven Nobels zwaard een leeuw met vleugels. Trouwens, op heel wat 
vignetjes zijn mythische wezens te vinden (p. 79, 123, 160, 182, 183; het laatst 
opgesomde vind je bij het begin van het tiende ‘Gesang’, waarin enkele kin-
deren over een aantal Reynaertbronnen van Goethe klauteren. Ik maak je er 
graag opmerkzaam op omdat het de essentie van de Reynaertverhalen zo sterk 
weergeeft: de mens die een masker opzet, afb. 10). Helemaal aan het eind van 
de Reineke Fuchs uit 1846, naast p. 238, zien we een aap een olifant berijden. 
Wie nog niet overtuigd zou zijn, gaat nu helemaal overstag. De houtsnijders 
van de Lippertontwerpen hebben de slurf van de olifant in hun driedimensio-
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nale verhaal rond de aap gewonden (afb. 11 en 12 – ik druk zo klein af vanwege 
de matige fotokwaliteit). Het serpent dat zich op een van de laatste prenten 
rond een pilaar kronkelt is verwant aan de scène met de haan. Op hetzelfde 
tafereel zit links nog een gevleugeld Kaulbachserpent. Musicerende apen vindt 
men reeds op de rijk geïllustreerde titelpagina van Goethes tekst en verder 
doorheen het hele boek.

Zo, zover sta ik vandaag. De kleine vondstmelding uit 2010 is uitgegroeid 
tot een forse brief die ik je ruim zes jaar later toestuur. Er is nog meer onder-
zoek nodig, net als een precieze inventarisatie, betere schetsen en foto’s. Was 
er een duidelijker iconografisch programma van het koorgestoelte? Wilden 
Hütterer en/of Lippert een hommage brengen aan Kaulbach, aan Goethe of 
aan de vos Reineke? Of wilde hij de iconografische bronnen enkel gebruiken 
om een verhaal van goed en kwaad te vertellen, zoals Abram Muller niet ten 
onrechte stelt? Of moeten we het tweede spoor van Abram Muller volgen dat 
die vossen de Hussieten symboliseren die slachtoffers maakten die in de Sint-
Maartenkathedraal zijn begraven? 

Dat laatste lijkt me sterk, ook al zijn vossen en de Hussieten met elkaar 
reeds iconografisch in verband gebracht. In mijn artikel ‘Reynaerts eeuwige 
leven’ in het Davidsfondsboek Van den vos Reynaerde. Het Comburgse hand-
schrift staat op p. 195 een rad van fortuin afgebeeld, een ingekleurde houtsne-
de uit de omgeving van Jan Hus van circa 1470, die nu bewaard wordt in de 
Österreichische Nationalbibliothek in Wenen – die ik natuurlijk bezocht in 
2012. Daarop heerst de ‘Fuchs Reynhart’ als een antichrist, geflankeerd door 
wolf dominicaan en beer franciscaan.

In elk geval zijn de dieren in hout getuigen van de grote populariteit – nog 
maar eens! – van het werk van Wilhelm von Kaulbach in de negentiende eeuw 
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in heel Europa. Wie er de collectie van Friedrich von Fuchs op naslaat, on-
volprezen vossenverzamelaar uit het Duitse Linden, vindt tientallen precieuze 
voorbeelden, waar Kaulbachdieren in ivoor, porselein, goud en tin zijn uitge-
werkt. Als ik nog eens naar Bratislava rijd, dan moet ik onderweg halt houden 
in zijn Reineke Fuchs Museum. Van mijn eerste bezoek herinner ik me de 
gastvrijheid, het enthousiasme en de zelfgemaakte appeltaart!

Herman, dit verhaal is nog niet volledig verteld. Bij jouw volgende bezoek 
aan Bratislava kun je deze brief misschien meenemen, met je contactpersonen 
antwoorden zoeken op mijn vragen en nieuwe foto’s maken. Ongetwijfeld mai-
len of schrijven we elkaar dan over enkele maanden nieuwe brieven. En dan 
ontstaat een ‘artikel in brieven’. Weerom vinden we dan een nieuw genre uit.

Hartelijke vossengroet,

Rik

PS
Wie jouw foto’s uit 2010 wil zien kan ze bekijken op http://fotoreinaert.
teatroimmagine.eu/#!album-5-12. Dank ook voor het gebruik van de foto’s 1 
en 7, waarvan jij de fotograaf bent.
Graag dank ik ook Sander van Daele (fotograaf in 2010) en tot slot ook 
Evelyn Cools, die op mijn vraag in 2015 onder moeilijke omstandigheden 
een aantal foto’s in de Sint-Martinus maakte. 
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DE BEWONER VAN HUIZE TIBEERT
Reynaertliefhebber en kunstenaar Georges Staes

CHRISTL VAN DEN BROUCKE

 Op de hekstijl van Huize Tibeert, ergens in het Beverse, verpoost een ste-
nen kater met de indringende ogen van een nachtdier en in zijn houding de 
nonchalance van een echte kat (afb. 1). Toch is de taak die hij onderneemt heel 
atypisch voor een katachtige, zelfs voor Tibeert. Wie goed kijkt, merkt dat hij 
in de ene hand een penseel en in de andere een palet houdt. Daarmee bevestigt 
hij dat dit hek toegang geeft tot het huis van een kunstenaar. Verderop, langs 
de oprijlaan staat de grote Reynaert die nog een laatste keer omkijkt voor hij 
als pelgrim vertrekt naar de wereld buiten de beschutting van dat hek (afb. 2). 

 Ik heb Georges Staes (°22 augustus 1927, afb. 3, © Sonia Staes) een paar 
keer opgezocht in het huis dat zich achter de struiken verbergt, voorbij de ka-
ter en de omkijkende Reynaert. Meestal onderbrak ik hem dan in zijn werk. 
Hij maakte tekeningen en ontwerpen voor zichzelf of werkte uit vriendschap 
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kleine opdrachten af die hij met plezier bleef aanvaarden, ook lang na zijn pen-
sionering in 1993 als docent aan de Stedelijke Academie voor Schone Kun-
sten van Sint-Niklaas. Een creatieve geest gaat immers niet met pensioen. Op 
het tafelkleed in de eetkamer zag ik bij die gelegenheden een drietal brillen 
van verschillende sterkte liggen, soms een loep en een veelvoud aan potloden 
in diverse hard- en zachtgradaties. Het bovenste blad van zijn schetsblok was 
meestal gedeeltelijk met tekeningen gevuld, de bladen eronder vermoedelijk 
volledig maar die kreeg ik niet te zien. 
 Nadat zijn echtgenote hem veel te vroeg ontvallen was, woonde Georges 
hier alleen en een bezoek stimuleerde hem steevast om zijn andere talent boven 
te halen, dat van geanimeerd verteller. Wanneer deze publicatie verschijnt, zal 
de Beverse kunstenaar 89 lentes tellen. In al die levensjaren vergaarde hij zoveel 
boeiende ervaringen dat het hem nu soms wat moeite kost om de draad in zijn 
betoog terug te vinden. Toch blijft elk verhaal een verrijking. 
 Huize Tibeert heette aanvankelijk Huize Bosnimf, maar de buurt verstede-
lijkte en de bossen in de omgeving werden te schaars om nimfen te huisves-
ten. In de jaren 1970 adopteerde de familie een jong katje dat de naam Tibeert 
kreeg. Het werd meteen ook de nieuwe naam voor het huis. Tibeert is geen 
toevallige naam. Georges Staes werd altijd geboeid door ‘volkskunst’. Hij was 
het die de eerste Beverse reus, Sefke De Puitenslager ontwierp. Nadien volgden 
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Diederik en Aldegonde want Georges is een liefhebber van reuzenoptochten. 
Ook van circus kan hij genieten. Een liefde die hij deelde met zijn mentor Jos 
Hendrickx (1909-1971), de man die de lithografie aan de Antwerpse Acade-
mie introduceerde, maar zijn publiek liever op acrobatieën dan op lezingen 
vergastte. Behalve door optochten en circusvoorstellingen wordt Georges Staes 
ook geboeid door streekverhalen en het traditionele poppentheater. Hij boekte 
ieder jaar een avond met al zijn studenten in de Koninklijke Poppenschouw-
burg Van Campen. Die schouwburg bestaat helaas niet meer sedert het voor-
jaar van 2016. De figuren zoals De Neus, De Schele en Den Bult vormden een 
staalkaart van het menselijk gedrag, zoals de dieren in het Reynaertverhaal dat 
ook doen. Georges houdt van schelmen die de elite aan de kaak stellen en van 
al die schelmen is Reynaert voor hem de grootste. Bovendien is Reynaert een 
schelm uit eigen streek, waardoor het Reynaertepos een van Georges’ favoriete 
verhalen werd. Hij geniet van de ongebruikelijke opbouw van het verhaal en 
van de menselijke karaktertrekken die geprojecteerd worden in de verschil-
lende dierenfiguren, zoals hijzelf het kattige in het stenen Tibeertbeeld zo goed 
wist te vangen. Wanneer mogelijk tracht Georges Reynaert op te nemen in zijn 
werk. Zo zorgde hij gedurende vier decennia voor de illustraties in het gulden 
boek van de stad Sint-Niklaas.1 Hij vulde de vooraf genummerde pagina’s met 
gepaste tekeningen in zijn typische stijl. Hij liet de illustraties op natuurlijke 
wijze voortvloeien in prachtig gekalligrafeerde teksten en zodra de gelegenheid 
het toeliet, verwerkte hij figuren of taferelen uit de Reynaertcyclus in de illu-
straties (zie afb. 4 en 5). 

 In een Tiecelijnartikel uit 2004 las ik een opmerkelijke uitspraak in een 
portret dat Marcel Ryssen van Jean van Riet schetste.2 Het onderwerp van 
dat artikel was de programmabrochure voor het Reynaertspel in 1973 te Sint-
Niklaas. Wat die brochure opmerkelijk maakte, waren de getekende adver-
tenties waar Van Riet voor gezorgd had. De titelpagina is echter van de hand 
van Georges Staes (afb. 6). In het gesprek met Ryssen zegt Van Riet: ‘Staes, 
die toen directeur was, wilde die titelbladzijde absoluut zelf maken.’ Georges 
was noch de directeur van de Reynaertfeesten noch van de academie, maar 
hij maakte wel deel uit van het ‘Technisch komitee’. Hij heeft trouwens een 
afkeer van de titel directeur, heeft het directeurschap van menige academie 
afgewezen en paste zelfs voor een aanstelling als rijksinspecteur. Waarschijn-
lijk maakt de uitspraak van Van Riet deel uit van een veel langer en complexer 
verhaal, maar ze bewijst wel de passie die Georges voor Reynaert voelt. Hij was 
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erg trots op het Reynaertspel en ontwierp niet alleen die titelbladzijde van de 
brochure, maar ook de ronde Reynaertsticker voor die manifestatie (afb. 7) en 
waarschijnlijk waren zijn inbreng, medewerking en advies nog veel groter. Op 
de titelpagina van die programmabrochure stelt hij de schelm als een menselijk 
figuur voor en met een vredestak in de hand, maar met een vossenmasker voor 
een afgekeerd gelaat, met twee gezichten dus. 
 Ik kan me voorstellen dat het net die dubbelheid is die Georges Staes aan-
trekt in het verhaal. Net als Reynaert is hij een buitenbeentje. Hij komt uit 
een vrijzinnige schippersfamilie die rechtstreeks uit de wereldstad Amsterdam 
kwam om zich anno 1927 in Beveren te vestigen. Ze kwamen terecht in een 
landelijke, vrijwel volledig katholieke gemeenschap, in een periode waarin de 
geloofsovertuiging bepaalde wie men was en hoe men bejegend werd. Zijn va-
der sprak geen dialect, wat destijds zeker opviel. Hij werd in Beveren ten on-
rechte Jan den Hollander genoemd, waardoor die andere Beverse kunstenaar 
en vriend van Georges, Wim van Remortel (1939-2013), ten onrechte dacht 
dat Georges net als hij van Nederlandse afkomst was. Reeds op jonge leeftijd 
ontdekte Georges dat niet iedereen leeft volgens de waarden die men predikt 
en dat kwetste hem vaak. Hoewel hij de goegemeente met het oog van Rey-
naert bekijkt, deelt hij de geslepenheid en listigheid allerminst met de vos. In-
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tegendeel, een slachtofferrol past hem misschien beter. Het gevoel dat hem niet 
altijd recht gedaan werd en wordt, is hem steeds blijven achtervolgen. Zelf is hij 
zeer consequent in zijn zelfopgelegde strenge morele principes. Hypocrisie is 
iets waar hij ontzettend beducht voor is. Dat geldt niet alleen op sociaal, maar 
ook op artistiek vlak. Hij staat zeer kritisch tegenover de elitaire houding van 
de artistieke wereld. Terwijl in het midden van de twintigste eeuw in de aca-
demies voluit gekozen werd voor de vrijheid van expressie en het artistieke als 
iets verhevens beschouwd werd, bleef het kunstenaarschap voor Georges een 
ambacht, een technische kwaliteit die men alleen door studie en oefening ver-
werft. Hij beschouwt de kunstenaar als ambachtsman en vindt dat die zich in 
geen geval boven de anderen mag stellen en al evenmin dat kunstwerken alleen 
voor een beperkte elite bestemd zouden zijn. 
 Het werk dat Georges maakt ligt binnen ieders bereik, is zeer toegankelijk 
en het spreekt vrijwel iedereen aan. Hoewel hij zeer mooie tekeningen, studies 
en schilderijen heeft gemaakt, is hij vooral bekend om zijn Monumentaal werk. 
Die term heeft in de beeldende kunst niet alleen de betekenis van ‘groot’ of 
‘groots’, het is ook de naam van een specifiek genre. Met Sier- en Monumentale 
Kunsten worden diverse technieken bedoeld die geïntegreerd worden in archi-
tectuur, zoals glasramen, mozaïeken en bas-reliëfs. Bijzonder aan dat genre 
is de zeer grote toegankelijkheid. Het werk van Georges Staes is in die zin 
vergelijkbaar met het werk van de middeleeuwse kathedralenbouwers: het is 
anoniem in het straatbeeld aanwezig. Het is geen toeval dat Georges voor dit 
genre koos. Hij is er de man niet naar om zijn werk op een voetstuk te plaat-
sen binnen de enge museummuren. Zijn werk is zichtbaar aanwezig voor een-
ieder die het wil opmerken. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in Beve-
ren in 2009 stelden de medewerkers van cultuurcentrum Ter Vesten een lijst 
op van niet minder dan dertien werken van zijn hand in de publieke ruimte van 
het centrum van de gemeente Beveren.3 Omdat Georges niet tot de kerkelijke 
kringen behoort, zijn de opdrachtgevers voor dergelijke werken meestal par-
ticulieren of seculiere overheden. Volksverhalen zoals de Reynaert zijn in dat 
geval dankbare onderwerpen. Zo werden van hem op de eerste verdieping van 
het stadhuis in Sint-Niklaas in 1967 twee glasramen geplaatst ter gelegenheid 
van het 750-jarig bestaan van de stad. Het eerste heeft de stad en haar patroon-
heilige als onderwerp, het tweede het Reynaertverhaal (afb. 8, 9, 10 en 11). Het 
laatste bestaat uit drie panelen. Het centrale dubbelpaneel wordt door Rey-
naert in pelgrimspij gedomineerd, de slachtoffers van Reynaerts listen worden 
in de beide zijpanelen voorgesteld. Een ander glasraam is in het gemeentehuis 
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in Stekene te zien (afb. 12). Het werd in september 1974 ingehuldigd. Vol-
gens de signatuur werd het uitgevoerd door Armand Calders, maar Georges 
Staes maakte het ontwerp en bovendien deed hij dat gratis. Dat gebeurde 
wel vaker, zeker wanneer het een onderwerp betrof dat hij belangrijk vond of 
wanneer de opdracht kaderde in liefdadigheidswerk. Het glasraam in Stekene 
kreeg als titel Het verleden leeft in ons. Het bestaat uit zes panelen. Elk van de 
panelen heeft een verdwijnende of reeds verdwenen nijverheid of ambacht als 
onderwerp. Alleen het middenpaneel stelt geen ambacht voor. Reynaert staat 
er symbool voor de gemeente Stekene. Ook deze Reynaert wordt als pelgrim 
afgebeeld. In de ene hand draagt hij de pelgrimsstaf, in de andere een schild of 
bord met drie vissen, verwijzend naar het wapenschild van de gemeente. 
 Georges gebruikt wel vaker vissen als symbool voor het geloof in de toe-
komst. In de keramiek Jeugd, die hij voor de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting4 maakte, gebruikt hij dezelfde symboliek met dezelfde verklaring. 
In een van onze gesprekken bekende hij dat hij graag elementen gebruikt die 
naar water, de zee en zijn herkomst als schipperskind verwijzen. 

Afb. 12
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 Georges Staes volgde de opleiding Sier- en Monumentale Kunsten aan het 
Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen. Daartoe gaf hij zijn job op bij het 
decoratiebedrijf Veranneman. Als ambachtsman had hij zich gedurende acht 
jaar verdiept in de technieken die zijn werkgever hanteerde en hij hoopte die 
ervaring technisch verder uit te diepen. Hij was er zich niet van bewust dat hij 
door de werkervaring meer technisch inzicht had verworven dan de professo-
ren aan de academie hem konden bijbrengen.
 Een interessant gegeven in de Reynaertcontext is dat Dierenschilderen een 
van de vaste vakken was aan het Hoger Instituut. Toen Georges Staes er stu-
deerde werd het door professor Jozef Vinck (1900-1971) gedoceerd. Een an-
dere kunstenaar uit Beveren, Alfons van Meirvenne (°1932), was een van Staes’ 
studiegenoten en is bij het grote publiek vooral bekend om zijn schetsen, schil-
derijen en beelden van dieren. Daardoor kregen de dierfiguren van Georges 
Staes niet altijd de aandacht die ze verdienden. Verschillen in stijl zijn er zeker, 
maar de dieren in het werk van Georges Staes zijn zeker niet minder sterk dan 
die van Van Meirvenne.
 Georges Staes is een kunstenaar die zeer consequent een eigen stijl han-
teert. Hij is een meester in het abstraheren van de figuratieve vorm met zeer 
veel respect voor de anatomie. Zijn vereenvoudigde figuren behouden een ste-
vige ruggengraat en er spreekt karakter uit hun gelaatsuitdrukking. Die strak-
ke evenwichtige benadering is typisch voor zijn werken, een perfecte balans 
tussen vorm en expressie. Hij schrijft dat zelf toe aan zijn grote fascinatie voor 
de tweelingencultus in westelijk Afrika, opnieuw volkskunst, verder van huis 
maar puur en authentiek. Nog sterker wordt het werk van Georges wanneer 
hij figuren combineert. Als geen ander kan hij figuren bij elkaar te brengen of 
herhalen alsof het achteloze studies zijn, schijnbaar zonder moeite, maar in een 
perfect evenwichtige en zinvolle compositie. Zijn interesse voor de Vlaamse 
expressionisten is voelbaar in de zware Permeke-handen van zijn menselijke 
figuren en in zijn composities kan je de bewondering aflezen die hij voelt voor 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Zijn fascinatie voor deze meester in de 
illusie van het perspectief kadert natuurlijk in zijn voorliefde voor techniek. 
 Zijn hele artistieke carrière lang is Georges koppig blijven zoeken naar het 
beheersen van technische perfectie op alle mogelijke vlakken. Zo legde hij me 
ooit uit dat hij een eigen methode gebruikte om in zijn werk zowel harmonie 
in kleur als in grijstinten te verkrijgen. Meestal is monumentaal werk immers 
omvangrijk en bestemd om vanop afstand te worden bekeken. Met die afstand 
echter vermindert ook de kleurwaarneming van ons oog. Op grote afstand blij-
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ven alleen nog grijsnuances zichtbaar. Hij vertrekt bij het opstarten van een 
compositie daarom steeds vanuit een ontwerp in grijstinten. Jarenlang heeft hij 
gezocht naar een sleutel om die grijswaarden op bijna wiskundige wijze naar 
kleurvlakken om te zetten. Ik weet niet of hij die formule uiteindelijk gevonden 
heeft, niet alle artistieke waarden zijn tot techniek te herleiden. Deskundig-
heid, ervaring en aanvoelen zijn net zo bepalend.
 Ondanks het wantrouwen dat Georges Staes voor het begrip talent koes-
tert, ben ik er zeker van dat hij zelf over een grote dosis ervan beschikt.
 Intussen traden en treden nieuwe generaties kunstenaars aan. Veel voor-
malige studenten van Georges Staes zijn nu zelf reeds leraren met pensioen. 
Georges gaf als docent niet alleen zijn artistieke erfenis door, maar ook zijn 
passie. Bij het grote aantal Reynaertrelicten dat het gemeentehuis van Stekene 
rijk is, behoort ook een Reynaerttapijt van de hand van Anita de Kerf-Janssens 
en in de Reynaertzaal van de stadsbibliotheek in Sint-Niklaas prijkt een Rey-
naertreliëf van Hilde Metz; beide dames waren ooit student van Staes. 

 Ik heb Georges Staes te laat leren kennen om hem nog aan grote beelden of 
glas-in-betonramen te zien werken. Dergelijke opdrachten worden uiteindelijk 
te zwaar voor een oude rug. De kartons voor die werken heb ik wel gezien in 
zijn atelier, tenminste die stukken die hij zelf wenste te bewaren, want hij is 
altijd erg kritisch geweest en heeft veel ontwerpen vernietigd, vaak om zichzelf 
te behoeden om in maniërisme te vervallen. Spijtig, want veel realisaties van 
Staes verdwijnen. De meeste opdrachtgevers bestelden zijn werk in de tweede 
helft van de twintigste eeuw om zo hun nieuwbouw een artistieke meerwaarde 
te geven. Zijn grote werken werden geïntegreerd in gebouwen die nu nog te jong 
zijn om te worden opgenomen in de lijst van beschermde monumenten, maar 
wel in aanmerking komen voor renovatiepremies en die zijn, voorlopig toch, nog 
niet bestemd voor artistieke herstellingen. De panden komen in handen van een 
nieuwe generatie, jonge mensen met een andere smaak en een kleiner budget. 
Bas-reliëfs brokkelen af, glas- of glas-in-betonramen beantwoorden niet aan de 
huidige energienormen en worden door dubbele beglazing vervangen, de moza-
ieken verliezen steentjes en worden weggenomen. De werken van Georges Staes 
belanden niet op zolder, maar in het recyclagepark bij het puin en bouwafval. 
Een moeder-en-kindfiguur,5 eigendom van de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting, verdween uit een parkje in Vrasene en werd vermoedelijk gestolen, 
mogelijk vanwege de waarde van het brons. Voor een kunstenaar als Georges 
moet dergelijk verraad aan zijn werk aanvoelen alsof zijn eigen vel gebruikt 
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wordt als pelgrimstas voor een bedrieger op weg naar Rome. Gelukkig zijn er 
ook eigenaars die de werken wel naar waarde schatten. Het beschadigde beeld 
De visser,6 dat oorspronkelijk in Doel stond, wordt in het najaar van 2016 in een 
gezamenlijk project van de Maatschappij voor Huisvesting, de Maatschappij 
Linkeroever en de gemeente Beveren gerestaureerd. De werken van Georges 
worden immers net als hun maker een dagje ouder. In de vorige eeuw werden 
vaak nieuwe materialen gebruikt – Georges stond daarvoor open, net als vele 
andere kunstenaars van zijn generatie – maar van die nieuwe materialen kende 
men de duurzaamheid niet. Inspectie en correct onderhoud zijn nu noodzake-
lijk om binnenkort grote investeringen in restauraties te vermijden. 
 Zo zijn ook Tibeert en Reynaert niet de zandstenen beelden die ze lijken. 
Hun eigenaar en maker gebruikte epoxyhars met een grote hoeveelheid zand 
om een mooie textuur te verkrijgen, wat hen nu zeer kwetsbaar maakt.
 Tibeert waakt nog steeds op de stijl die het groene tuinhek draagt. De grote 
Reynaert staat een beetje verderop naast de lange oprit in het opgeschoten gras … 
 
 Ik verneem van zijn dochter dat het zicht van Georges de laatste tijd sterk 
achteruitgaat. Ik vraag me af of hij nu aan tafel zit, hoeveel brillen hij tegen-
woordig nodig heeft en welke potloden hij gebruikt. 
 Ik hoop dat hij nog tekent en dat hij daarvan geniet.

Dank aan Sonja Staes voor het ophelderen van enkele onduidelijkheden. Zij nam 
ook het portret van haar vader (afb. 3, ©).

 Bronnen

• Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, 75 jaar 1922-1977, Beveren, 1997.

• Stefanie Audenaert en Christl van den Broucke, Schilderijen in glas en steen. Een portret van 
Georges Staes, Beveren, CC Ter Vesten, 2009. (Tentoonstellingscatalogus; expo van 23.01-
15.02.2009 in kasteel Cortewalle te Beveren.)

• Marcel Ryssen, ‘Jean van Riet: Reynaert in Oost-Indische inkt’, in: Tiecelijn, 17 (2004), 
p. 16-22.

• Jackie Thiron, ‘Het kunstpatrimonium van de gemeente Stekene. Een inventaris’, in: 
d’Euzie, 21 (2002) 1, p. 2-19.

• Dirk van Duyse, ‘Schilderijen in glas en steen. Een portret van kunstenaar Georges Staes’, 
in: Het Land van Beveren. Driemaandelijks heemkundig tijdschrift, 52 (2009) 1, p. 2-23.



~ 407 ~

Tiecelijn 29     

 Noten

1 Een selectie van tekeningen van Georges Staes voor het gulden boek van de stad Sint-
Niklaas, waaronder ook prenten met het Reynaertverhaal als onderwerp, is terug te vinden 
via http://www.everyoneweb.com/georgesstaes.

2 Marcel Ryssen, ‘Jean van Riet: Reynaert in Oost-Indische inkt’, in: Tiecelijn, 17 (2004), 
p. 16-22.

3 De lijst met toelichtingen en een plannetje is nog steeds beschikbaar op www.tervesten.
be. Hij is niet helemaal volledig en intussen zijn er ook enkele werken verdwenen.

4 Het werk Jeugd werd op 14 oktober 1972 ingehuldigd in de Gaverlandwijk, op de hoek 
van de Leliestraat en de Azalealaan in Beveren.

5 Moeder en Kind werd ingehuldigd op 1 december 1979 in de wijk Kerkdam in Vrasene.

6 De Visser werd in 1991 ingehuldigd op de hoek van de Visserstraat en de Havenweg in 
Doel. Het beeld werd weggenomen omdat het beschadigd was.



~ 408 ~ 

recensie / Tiecelijn 29

FLORIS ENDE BLANCEFLOER

PAUL VERHUYCK

 Een paar maanden geleden is mijn beste vriend overleden na een pijnlijke 
lijdensweg te wijten aan een medische fout. Ik kende hem al toen hij elf jaar was 
en we naar dezelfde middelbare school fietsten, en de laatste jaren zag ik hem 
gemiddeld twee keer per week. Hij heette Florent en was getrouwd met Lili-
ane. Pas jaren later zei ik hem eens dat hij dus de bloem was en zijn echtgenote 
de lelie. Hij had er zelf nog niet aan gedacht, dat ze een poëtische combinatie 
waren van de roos (gezien als de bloem der bloemen) en de lelie, een levende 
variant van Floris en Blancefloer.
 De idyllische roman Floris ende Blancefloer, wellicht van Grieks-Byzantijnse 
komaf, gaat over twee verliefde kinderen, geboren op dezelfde dag. Floris is een 
Spaanse moslim, Blancefloer de dochter van een christelijke slavin. Zij moeten 
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vele beproevingen overwinnen alvorens te trouwen. Zij wordt door de vader 
van Floris als haremmeisje verkocht aan de emir van Babylon (= Caïro). Aan 
Floris wordt verteld dat Blancefloer dood is: hij krijgt een schijngraf te zien. Na 
heel wat avonturen vinden ze elkaar in ‘Babylon’, waar de emir hen vrijlaat. Op 
het einde erven Floris en Blancefloer de Spaanse kroon. Ze krijgen een doch-
ter: Bertha met de grote voeten. Daardoor kan de roman gezien worden als de 
sprookjesachtige geschiedenis van de liefde tussen de grootouders van Karel de 
Grote.
 Als we ons beperken tot de bewaarde teksten, zien we dat de verteltraditie 
hierover in West-Europa start met een Franse roman, Floire et Blanchefleur, 
die in twee versies is overgeleverd. De eerste versie, misschien van ene Robert 
d’Orbigny, wordt door de romanisten de aristocratische versie genoemd, en is 
van rond 1160, bewaard in drie handschriften: zie ed. Leclanche 1980 en 2003. 
Die hoofse versie is de bron van de vertalingen in het Duits, Engels, Zweeds, 
Noors, Deens en … Nederlands. 
 Voor de goede orde, eens en voor altijd: middeleeuwse vertalingen waren 
niet letterlijk. Zowat elke vertaling was een vrije bewerking, en daarom kan de 
studie van bewerkingstechniek en vertaalgedrag heel significant zijn voor de 
medioneerlandistiek. Men denke aan het oeuvre van Jacob van Maerlant of aan 
de Reynaert van Willem.
 Bovendien werd de eerste Franse versie over Floire et Blanchefleur door een 
bijzonder getalenteerde anonymus vrijmoedig geparodieerd in een tintelfris 
meesterwerk, een literair pareltje van rond 1200, Aucassin et Nicolette, een 
chantefable (= een verhaal afwisselend in vers en in proza geschreven).
 De tweede Franse versie, de zogeheten ‘populaire’, die iets militaristischer 
is, dateert van rond 1200, en heeft invloed gehad op Boccaccio (Filocolo), op een 
toneelstuk van Hans Sachs, en op een Spaans volksboek van 1512. 
 In 1906 heeft J.H. Reinhold een comparatistische studie over Floire et 
Banchefleur gepubliceerd, waarin hij o.a. het motief van het ongelijke huwelijk 
terugvoert op Amor et Psyche van Apuleius, de tor as puceles (de meisjestoren 
of harem) op het Bijbelse boek Esther, en de schijnbegrafenis op de laat-helle-
nistische Apollonius van Tyr (men denke ook aan Cligès ou la fausse morte van 
Chrétien de Troyes). Motiefhistorische sporen die niet altijd even overtuigend 
zijn. Het gegeven van twee verliefde kinderen die veel tegenwerking overwin-
nen kan ook gezien worden als een universeel thema: het spreekt de mensen 
overal aan. Doch de haremtoren met eunuchen is wellicht wel van Arabische 
oorsprong.
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 Wanneer Floris tijdens zijn queeste verstopt zit in een bloemenkorf, kan dat 
misschien wel een Perzisch motief zijn, maar je kunt dat ook zien als een retro-
etymologiserende woordspeling: de bloem verstopt tussen bloemen.
 In het Nederlandse taalgebied kwam er al snel, een eeuw voor Diederic van 
Assenede, een anonieme Limburgse of Maaslandse verdietsing, de zogenaam-
de Trierse Floyris van circa 1170, dus bijna even oud als de Franse aristocrati-
sche versie. Het is echter slechts een fragment van 368 versregels, bewaard te 
Trier op repen perkament, zestien brokstukken van ongeveer twintig verzen. 
De Trierse Floyris werd soms toegeschreven aan Heinric van Veldeke. Hoe dan 
ook, misschien is die dicht bij Aken ontstane versie over de grootouders van 
Karel de Grote in verband te brengen met Duitse heiligverklaring van Karel in 
Aken in 1165?
 In de dertiende eeuw (omstreeks 1255-1260) komt dan de bekendere Ne-
derlandse vertaling die onderwerp is van deze publicatie, Floris ende Blancefloer 
van Diederik van Assenede, een kanselarijklerk aan het hof van gravin Mar-
gareta van Constantinopel, de moeder van Gwijde van Dampierre. De eerste 
teksteditie was van Hoffmann von Fallersleben, in 1836. Het handschrift van 
de roman, alsook een klein fragment uit de dertiende eeuw, berusten in de 
universiteitsbibliotheek van Leiden. Van de Nederlandse tekst verscheen een 
prozabewerking, omstreeks 1517 te Antwerpen gedrukt bij Jan van Doesborch 
(fragment bewaard in Gent). Daarna telt men nog 28 latere bewaarde drukken, 
van Antwerpen 1576 tot Haarlem 1895.

 Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede, Liefde in het graafschap 
Vlaanderen van de dertiende eeuw begon als uitgangspunt voor een initiatief 
van de geschiedkundige kring Hallekin uit Assenede om, in de traditie van het 
beroemde ‘tapijt’ van Bayeux, een wandtapijt te borduren naar aanleiding van 
‘750 jaar Floris ende Blancefloer’. Het Davidsfondsboek bevat de status questio-
nis met betrekking tot de hoofse liefdesroman van Diederic van Assenede en 
is niet in eerste instantie bedoeld als wetenschappelijke studie, maar wil ‘een 
groot aantal mensen’ bereiken om de medioneerlandistiek ‘van een breed maat-
schappelijk draagvlak’ te verzekeren. Vandaar een wijdlopig overzicht van de 
historische achtergronden: volkstalige literatuur in Vlaanderen en omstreken, 
hoofse opvattingen over de liefde, kennis van de Oriënt via de kruistochten, de 
literaire erfenis van de tekst van Diederic … Men verwachte hier echter niet 
een tekstuitgave: er staat wel een ruime samenvatting in van de middeleeuwse 
roman op p. 147-159. Voor een editie moge ik verwijzen naar Leendertz 1912, 
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De Keyser 1945 (‘lichtjes bekort’) of Mak 1960 (1980). Voor een vertaling in 
het modern Nederlands raadplege men Diederic van Assenede, Floris en Blan-
cefloer, van Ingrid Biesheuvel, Griffioen-reeks, Amsterdam 2001.
 Na de breedvoerig opgezette en zeer onderbouwde studie over Floris ende 
Blancefloer en de ruim bemeten context volgen nog twee (of eigenlijk drie) zeer 
interessante studies, die er echter ietwat los van staan. In een aparte publicatie, 
bijvoorbeeld als artikel, hadden die addenda wellicht nog meer tot hun recht 
kunnen komen. Adrie de Kraker (UvA), schetst het (natuur- en cultuur)land-
schap, de zandstreek en de polderstreek, en het bestuur ervan in de dertiende 
eeuw in het Asseneder Ambacht, met name in verband met turf- en zoutwin-
ning. Voor mij bevatte dat artikel bijzonder belangwekkende onthullingen. Jan 
Uyttendaele (KUL) en Veerle Uyttersprot (UG) bespreken de gebruiksmo-
gelijkheden van oudere letterkunde, met name Floris ende Blancefloer, in het 
onderwijs – Uyttendaele ‘in de klas’, Uyttersprot ‘in het hoger onderwijs’, beide 
zeer pertinent. Die drie academische namen verklaren de vermelding e.a. na 
Jozef Janssens op de titelpagina.
 Een ongewenst gevolg hiervan is dat de noten van Janssens op p. 245-252 
verwijzen naar zijn bibliografie op p. 187-191, hetgeen het raadplegen bemoei-
lijkt, omdat elke ‘e.a.’-auteur zijn eigen bibliografie heeft, maar de noten daaren-
tegen in één corpus doorgenummerd werden. Bijvoorbeeld in noot 20 op p. 245, 
wordt verwezen naar Jankrift 2007: die moet je dan gaan zoeken op p. 188 
(waar je hem overigens niet vindt).
 Op p. 241 wordt het gedicht De achttien dooden tweemaal ten onrechte aan 
Remco Campert toegeschreven. In werkelijkheid is het van diens vader, Jan 
Campert.
 Een mooi boek van het Davidsfonds, prachtig geïllustreerd in de fraai ver-
zorgde stijl van Spiegel van de Middeleeuwen van dezelfde auteur, uit 2011. 

Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede, Liefde in het graafschap 
Vlaanderen van de dertiende eeuw, Jozef Janssens e.a., Leuven, Davidsfonds, 
2015, 256 p., gebonden, ISBN 978 90 59 0876 91, 49,99 euro.
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FOXY: REYNAERT IN DE MODERNE WERELD 

LISANNE VROOMEN

 Reynaert is terug van nooit weggeweest: in november 2015 verscheen een 
nieuwe Reynaertbewerking van David Audenaert onder zijn artiestennaam 
Vizid. De nieuwe Reynaert is een stripbewerking van het eeuwenoude verhaal 
en al uit de cover van het boek blijkt dat de sluwe vos een nieuwe wereld heeft 
betreden. Op de kaft zit Reynaert in een boom, waaronder een dreigende me-
nigte verzameld is. Sommigen zijn gewapend met een bijl of een deegroller, 
maar anderen met een strijkijzer of een selfiestick. Aan de rechterkant ver-
plaatst een van de dieren zich zelfs op een segway. Het is duidelijk: deze Rey-
naertbewerking speelt zich niet af in de middeleeuwen. 
 In deze bewerking is Nobel de eigenaar van de Kingclub in het Land van 
Waas, en tevens de koning van de onderwereld. Zijn onderdaan Foxy heeft 
zich flink laten gaan: niet alleen heeft hij gebooty-shaket en getwerkt met 
Hersinde op de dansvloer, ook heeft hij bij de Kentucky Fried Chicken de kip 
Coppe opgegeten. Nobel stuurt, zoals we dat gewend zijn, tot drie keer toe een 
bode om Foxy te halen. Als hij door Grimbeert, de derde bode, naar Nobel ge-
bracht is, wordt de vos op niet zo democratische wijze tot de galg veroordeeld. 
Zoals we van de vos gewend zijn, gaat de executie echter niet door. Vanuit de 
sm-kelder van koning Nobel dist Foxy het bekende leugenverhaal over de schat 
op. Bruin en Isegrim worden gevangengenomen en Foxy vertrekt met Belijn 
en Cuwaert om de schat te gaan halen. Hij laat Belijn echter terugkeren met 
een tas, waar zogenaamd een schatkaart in zit, maar die in feite het hoofd van 
Cuwaert bevat. Nadat Foxy nog een telefoontje heeft gepleegd met Nobel – om 
te laten weten dat hij er niet alleen met het geld van Nobel vandoor is, maar 
ook met zijn vrouw – begint het hoofd opeens te tikken. Het blijkt een bom te 
zijn en de nieuwe Reynaert eindigt dan ook niet met een schreeuw, maar met 
een knal. Van vrede maken is in deze bewerking geen sprake. 
 In deze bewerking ligt de sympathie duidelijk bij de vos. Zijn tegenstanders 
komen er beter vanaf dan in de Middelnederlandse Reynaert. Hersinde wordt 
niet verkracht, Bruin valt in een boom met honing en komt met kapotte kleren 
en een bloedneus terug bij Nobel, maar hij verliest niet zijn klauwen, noch zijn 
wangen of zijn oor en Tybeert wordt wel in elkaar geslagen, maar verliest in 
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ieder geval niet zijn oog. Foxy’s misdaden worden verder bedekt en gebagatel-
liseerd. Tybeerts afranseling wordt met de mantel der liefde verborgen achter 
een plotseling opduikend douchegordijn. Cuwaert wordt gekookt voordat hij 
onthoofd wordt en ook dat wordt verborgen, en wel met een plaatje van een 
eenhoorn. Er staat een noot van de auteur bij: er is al zoveel ellende te zien op 
tv dat de auteur liever een prentje tekent om blij van te worden. Dat is flauw en 
onnodig en doet niets af aan het feit dat Cuwaert uiteindelijk toch het loodje 
legt. Die moord wordt ook nog gebagatelliseerd. Het bad waar Cuwaert in ge-
kookt wordt, bevat namelijk ook selderie, ajuin, courgette, wortel en tomaatjes. 
Reynaert vermoordt Cuwaert niet; hij bereidt een lekker haasje. Ook de moord 
op Coppe wordt door de context van de Kentucky Fried Chicken afgezwakt. 
Op die manier lijkt de doodstraf voor Foxy wel erg overdreven en worden de 
andere dieren de grote boosdoeners. De positieve kijk op Foxy blijkt ook uit de 
flaptekst. De ‘gewetenloze Nobel’ is volgens de tekst ‘de meest beruchte maf-
fiabaas die het Waasland en omstreken ooit gekend heeft.’ Foxy daarentegen is 
slechts een ‘ondeugende vos’ die ‘zijn trukendoos volledig [mag] opentrekken 
om dit avontuur te overleven.’ Deze bewerking wijkt hiermee af van de tendens 
om Reynaert in moderne Reynaertbewerkingen als de slechterik weer te geven. 
 Hoewel de bewerking in grote lijnen getrouw blijft aan het oorspronkelijke 
Reynaertverhaal, zitten er enkele gaten in het plot die zeer zeker niet uit de 
middeleeuwse tekst komen. Omdat Nobel de koning in de onderwereld ope-
reert, is het van belang dat zijn daden niet openbaar bekend worden. Om die 
reden wordt hij ook boos op Tybeert, die door de politie is toegetakeld nadat 
hij muizen is gaan stelen in de Mediamarkt. De galg voor Reynaert wordt ech-
ter op klaarlichte dag opgericht op de Grote Markt van Sint-Niklaas, terwijl er 
merchandise wordt uitgedeeld en er luchtballonnen met de tekst ‘King Nobel 
presents “Foxy, keep hanging on!”’ overvliegen. Dat strookt uiteraard niet met 
het onderwereldgegeven. Een ander gat in het plot bevindt zich in het einde van 
de tekst. De Cuwaertbom ontploft precies na het telefoontje van Reynaert: hoe 
heeft de vos dat zo kunnen timen? Belijn doet er immers een paar dagen over 
om terug bij ‘huize Nobel’ te komen, aangezien hij 23 keer verdwaalt. Reynaert 
kon dat niet van tevoren weten en het is verbazingwekkend dat de bom niet al 
ontploft is terwijl Belijn nog onderweg was. 
 Foxy is een uitgave van het intergemeentelijk project Het land van Reynaert 
naar aanleiding van een wedstrijd voor het schrijven van een ‘Reynaert 2.0’. De 
deelnemers hebben hierbij de opdracht gekregen om alle aangesloten gemeen-
ten te vermelden en David Audenaert heeft zich hier netjes aan gehouden. De 



~ 414 ~ 

TIECELIJN 29



~ 415 ~

Tiecelijn 29     

drie dagingen van de vos vinden respectievelijk plaats in Hulst, Lokeren en 
Lochristi. De terechtstelling van Foxy diende plaats te vinden in Sint-Niklaas 
en de vermeende schatkaart ligt in Foxy’s huis in Kruibeke. Om andere steden 
ook aan bod te laten komen, vliegt Tiecelijn de raaf over een kaart van het 
Waasland en daalt hij onder andere af naar Stekene en Sint-Gillis-Waas. Van 
de genoemde gemeenten ziet de lezer steeds enkele gebouwen, zoals de Gentse 
Poort van Hulst, de kerk van Daknam en het station van Beervelde/Lochristi. 
De verblijfplaats van Nobel doet eerder Amerikaans aan: bij de afbeelding van 
de Kingclub zien we op de achtergrond vele wolkenkrabbers, die ook te zien 
zijn als Bruin als eerste bode vertrekt. Het land van Foxy en het gangsterland 
van Nobel zijn dus duidelijk grafisch anders weergegeven. 
 Tevens was het de bedoeling van de wedstrijd om de nieuwe Reynaertbe-
werking te richten op een publiek van tieners en twintigers. David Audenaert 
heeft dit publiek proberen aan te spreken door middel van het taalgebruik en 
door middel van een eenentwintigste-eeuwse setting.  
 In het boek wordt een mix van taalregisters gebruikt, die niet altijd goed 
werkt en enigszins geforceerd aandoet. Aan de ene kant zijn er opmerkingen 
als ‘long time no see’ en ‘vette karateflip, bro’, aan de andere kant zijn er zinnen 
als ‘Ook jij zal mijn gruwelijke toorn voelen.’ Verder worden Nederlands en 
Engels soms tenenkrommend (‘Bevergems Engels’) gemengd. Zo zegt Nobel 
als hij aan Tybeert een van zijn auto’s leent: ‘Watch out met mijn schakelin-
gen.’ De mix van taalregisters is waarschijnlijk om dezelfde reden gebruikt als 
de verwijzingen naar moderne sites en tv-programma’s, namelijk om de tekst 
duidelijk in een eenentwintigste-eeuwse setting te plaatsen. Het gebruik van 
zaken als Facebook en Instagram, en zeker het noemen van tv-programma’s 
zoals So you think you can dance en spelletjes als Candy Crush zorgen er echter 
ook voor dat de tekst snel gedateerd raakt. Wie weet over tien jaar nog wat 
Candy Crush is? De meerderheid van de moderne verwijzingen voegt weinig 
toe aan het verhaal en had ook achterwege gelaten kunnen worden zonder de 
verhaallijn aan te tasten. Het blijft beperkt tot een vorm van name-dropping, 
waar ook het doelpubliek wel doorheen zal prikken. Enkel de sociale media 
zijn functioneel in het verhaal: Reynaert bevindt zich namelijk telkens in een 
ander dorp van het Land van Waas en via Facebook is hij te traceren en weten 
de boden waar ze hem moeten zoeken. 
 Ook in De Rebelse Reinaert, de Suske-en-Wiske-Reynaertbewerking uit 
1998, zien we zowel een mix van Engels en Nederlands, als de introductie van 
een nieuw medium: de gsm. De mix van talen is daar eleganter gedaan en is bo-
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vendien verklaarbaar door de context. De tovenaar Merlijn komt Lambik halen 
om hem naar de middeleeuwen te sturen en de mix van talen geeft aan hoe de 
Vlaamse Lambik en de Engelse Merlijn communiceren. Enkele basisopmer-
kingen van Merlijn staan hierbij in het Engels (zoals ‘Who is Lambik?’), in uit-
gebreidere zinnen wordt overgeschakeld op het Nederlands. Lambik spreekt 
Nederlands, met enkele Engelse opmerkingen die fonetisch zijn weergegeven 
om zijn Nederlandse accent duidelijk te maken (zoals ‘Yes of koors, aai em de 
raait man!’). De gsm van Lambik, die, gezien de vragen van Sidonia erover, 
nog niet zeer bekend is, is groot, heeft een klepje over het toetsenbord en een 
antenne. Ook hier zorgt de evolutie van het moderne medium er dus voor dat 
de tekst achttien jaar later gedateerd is. De gsm heeft echter, in tegenstelling 
tot de meeste nieuwigheden in Foxy, wel een belangrijke functie in het verhaal: 
hij zorgt voor contact tussen Lambik en Suske en Wiske.
 Geregeld komen er in het boek flauwe woordgrapjes voor. Zo koopt Tybeert 
zichzelf, naar eigen zeggen, niet graag in de zak en gebruikt hij de uitroep Yolo 
(nt), te interpreteren als You Only Live Once, Nine Times. Foxy’s vader heeft 
een filmbedrijf, 20th Century Foxy en Foxy zelf belt via Foximus. Een andere 
flauwe grap is de muizen die Foxy Tybeert laat stelen in de Mediamarkt: dat 
zijn uiteraard computermuizen. De lezer ziet die grap al van ver aankomen en 
het is zeer ongeloofwaardig dat Tybeert dat niet doorheeft.
 De afbeeldingen in de strip zijn relatief simpel, zoals het in de stripverhalen 
zoals Kuifje en Suske en Wiske gangbaar is. Ze wijken hiermee wel af van de 
afbeeldingen in andere Reynaertstrips zoals de beeldroman/graphic novel van 
Legendre en Broens en de stripbewerking van De Roover en Ryssen. Legendre 
en Broens gebruiken verschillende grafische technieken, wat leidt tot complexe 
afbeeldingen die duidelijk boven stripniveau uitsteken. De Roover en Ryssen 
gebruiken een realistische tekenstijl die te vergelijken is met een kinderserie 
als Beestenbos is boos. Foxy is verder anders dan de genoemde stripbewerkin-
gen, omdat de tekst vrijwel enkel uit dialoog bestaat, en omdat de dieren sterk 
vermenselijkt zijn weergegeven. Ze lopen op twee poten, hebben kleren aan, 
ze rijden in auto’s, gaan op café en hebben smartphones. Ze rijden op segways, 
nemen de trein, gaan naar het zwembad of zitten in het bubbelbad. Ze leven als 
het ware volledig in een mensenwereld, waar alleen het honingtransport van de 
bijen tijdens Bruins bodetocht enigszins surrealistisch overkomt.
 Wie goed naar de afbeeldingen kijkt, ziet soms leuke details. Alle eigen-
dommen van Nobel zijn met kroontjes bekleed: van zijn toiletpapier tot de 
bekleding van zijn auto. Hier en daar zijn wat extra dieren te ontdekken: op 
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verschillende afbeeldingen zien we een muis, in de vijver voor het buitenverblijf 
van Nobel zwemt een haai en in de kerker van Nobel zit Pancer de bever in 
een kooitje. Ook zijn er verwijzingen te ontdekken. Zo is er op 119-127 een 
verwijzing naar de Beatles en Abbey Road en op 128 een verwijzing naar The 
Godfather. Cuwaert en Belijn zijn inclusief snor en stok verkleed als Jansen en 
Janssen uit Kuifje. Bruun praat als Jerom in Suske en Wiske en Tybeert vloekt 
als kapitein Haddock uit Kuifje. Hoewel de verwijzingen de lezer vermaken, 
wordt er enkel verwezen om het verwijzen zelf, zonder dat de verwijzingen een 
diepere laag aan de tekst geven. 
 Al met al is Foxy een aardige Reynaertbewerking die het verhaal voor de 
verandering eens in een andere setting plaatst en een positiever beeld van Rey-
naert laat zien. De bewerking is zeker interessant voor de inwoners van het 
Waasland en voor de Reynaertverzamelaar, maar is niet noodzakelijk een gro-
te aanwinst tussen de vele bewerkingen die er al zijn. 

Vizid (David Audenaert), Foxy: Reinaert de Vos, Hulst, IGP Het land van 
Reynaert, 2015, 7 euro.
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'POËZIE IS EEN RODE BOOT'

NORBERT DE BEULE

 ‘Als een kind dat naar de speeltuin rent, of als een straathond die het bos 
verkent,’ zo dicht Peter Holvoet-Hanssen. Geef hem een klein beetje water en 
hij is vertrokken voor een lange vaart.

 De dichter is een stille kapitein, zeemeermin met haringsmaak, sirene, 
zandluis, lichtmatroos, duizendoog en dat allemaal in een wereld waar ‘weer 
(een) vluchtelingenboot (is) gekapseisd’.

 De dichter zwemt naakt met Janis Joplin, heeft een ‘kleine teen die op een 
walvis lijkt’, zwerft als een kei, spuwt de spiegel schoon, is verbonden met de 
lijster in zijn hoofd, brengt de Moloch van de wijs en blaast zich waardig op. 

 Maar soms ‘ontploft de toverbol’ want P.H.-H. heeft ook ‘een duivel in het 
oor’ die hem toeroept: Meer, meer, meer … meer ‘noensoes’, ‘zoenroes’, poezen-
vlokjes, ‘seringenbloesemzoet’.

 De Dichter zonder valscherm heeft lak aan grenzen. Verdunt de taalgrens 
tussen dichtbundel en stripboek. Wie anders spot ‘in de boom een kraai met 
puntzak friet’? Schetst ver voorbij Bijbel, brevier en duivelsvers een land waar 
‘engelen rijzen als krolse katten’? Verdiept het gebied tussen droom en werke-
lijkheid want ‘wij zijn groter dan onze hersenen’, toch? En na weer een aftelrijm 
wanneer de zon zich leeg giet ‘in een fles konjak’, waant de lezer zich in een 
sprookjesboek, geniet en laaft zich.

 En o ja, de ‘Frank Sinatra van de Vogelmarkt’ brengt graag hulde aan zijn 
muzikale helden. Soms is een boot ook Pruisisch Blauw en ‘bobdylant’ de 
dichter ‘als regen in een krater’.

 Maar hij kan ook echt ontroeren als kapitein op zijn ‘bootje voor de doden’. 
De dichter probeert ‘gewapend met weerloze muziekdoosjes’ het kwade te be-
zweren want de zwarte gaten rukken op. En hij is op zijn best naarmate hij 
meer gewone en/of gewonde mensen toe laat.
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 Zoals in het onderstaande gedicht, gebaseerd op getuigenissen uit de Twee-
de Wereldoorlog:

Een zachte paniek

Zwarte wolken boven de Zuidstatie.
Weken nadien vonden we nog een stukje hoofdhuid.
Het was Jef. Jef was kaal.
Vader zat met een jachtgeweer in de douche.
De beenhouwer in de ijskast.

Ge zult het niet geloven.
Ge kunt het niet geloven.
Ik ben uit mijn bed uit het raam gevlogen,
ik kwam op het trottoir op mijn voeten terecht.

‘Kruip onder de biljarttafel!’ 
Maar ze lachten ons uit.
Wij waren de enige overlevenden
met ons trottinette vol schrik naar huis.

Ze noemden dat een herenvolk.
Aan het weeshuis stond een grote, zwarte camion.
De Joodse kinderen werden als zakken ingeladen.
Ze hebben de apothekeres uit de straat
naakt onthoofd.

Een oranje-blauwe vlam. 
De zaal verlicht want het plafond vloog weg.
Stof, stof, stof.
Een hand met een trouwring.
Ge hoorde dat gehuil en gekerm.
Ge waart in een niets.
Buiten lichte regen.

Alles is 10 mei 1940.
Alles is verloren.
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 Peter Holvoet-Hanssen verdient ook heel veel lof voor zijn sociaal-artistieke 
projecten. Hij is ‘niet verkocht aan Amerika’ (of verknocht aan geldgewin) en 
kiest al jarenlang ‘het oude pad van wolf en beer’ … hoort de kraaien komen 
en de vos (zo horen wij bij Tiecelijn het graag). Hij is vooral verbonden met de 
kwetsbaren en de zangvogels. Eén van de talrijke motto’s die je in de bundel 
vindt (‘Poëzie is een rode boot’) is van Kenny Callens, een dichter met een 
zogenaamde beperking met wie Peter al jaren optreedt en samenwerkt.
 Overigens zijn de enige mensen met een beperking die ik ken, mensen zon-
der verbeelding.
 Peter Holvoet-Hanssen is mateloos onbeperkt.

Peter Holvoet-Hanssen, Gedichten voor de kleine reus, Antwerpen, Uitgeverij 
Polis, 2016, ISBN 978-94-6310-013-7, 19.95 EUR.
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DE EZEL IN DE ARCHEOLOGIE,
DE GESCHIEDENIS, DE CULTUUR,
DE KUNST EN DE  LITERATUUR

HANS RIJNS

 De ezel is een van de protagonisten die geregeld voorkomt in de fabels van 
Esopus.1

 Bekend is natuurlijk de ezel die jaloers is op het schoothondje en ook op de 
schoot van zijn meester springt, wat hem duur komt te staan. Andere fabels 
over de ezel zijn minder bekend, maar het thema van De muilezel, de vos Rei-
naert en de wolf doet onder de reynaerdisten belletjes rinkelen. Als de wolf aan 
de muilezel vraagt hoe hij heet en hij van de muilezel onder de linkerhoef moet 
kijken, krijgt hij een ongenadige dreun voor zijn harses.2

 Deze fabels en veel andere verhalen en wetenswaardigheden over de luie, 
koppige, domme ezel die alleen met stokslagen in actie komt, maar die ook 
slim, taai en meegaand kan zijn, vinden we terug in De ezel, archeologie, geschie-
denis, cultuur, kunst, literatuur, een boek vol wetenswaardigheden over het dier 
dat ons sinds mensenheugenis tot last- en rijdier dient.

 Twee voorwoorden en zeventien hoofdstukken

 Het boek opent met twee voorwoorden. In het eerste komt de ezel als on-
derwerp in vele literaire werken en de kunst aan bod. De auteurs zeggen zich 
te beperken tot het Middellandse Zeegebied en Europa. In het tweede voor-
woord beschrijven de auteurs hun liefde voor de ezel te hebben opgedaan tijdens 
hun reizen langs de Middellandse Zee. Hierna volgen zeventien hoofdstukken 
waarin met talloze verwijzingen naar literaire werken, kunst en archeologische 
vondsten de geschiedenis van de ezel wordt besproken. Het boek sluit af met 
per hoofdstuk een beknopte bibliografie, een verantwoording van de kleurenfo-
to’s die in de tekst opgenomen zijn en een alfabetisch register van eigennamen.
 Ik volsta hier met een korte beschrijvingen van de zeventien hoofdstukken 
zodat de lezer een indruk kan krijgen van dit boek dat in 2014 verscheen, vier 
jaar na het overlijden van Ruud Conens, één van de auteurs.
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 1. Wilde & tamme ezels

 Onze ezels stammen af van wilde ezels die in Noord-Afrika leefden. Ruim 
5000 jaar of langer geleden werd de ezel in Noordoost-Afrika gedomesticeerd. 
De Nubische ezel (Equus africanus africanus) lijkt nog het meest op onze hui-
dige ezel. De ezel werd, zo blijkt uit opgravingen, vooral gebruikt als lastdier, 
maar ook als trekdier bij allerlei landbouwactiviteiten. Bekend zijn lange ezels-
karavanen van wel honderden dieren. Zij waren lange tijd belangrijk omdat 
de dromedaris en de kameel nog niet gedomesticeerd waren.3 In het Nabije 
Oosten werd de ezel langzamerhand ook als rijdier gebruikt. Het dier was po-
pulair. Dat blijkt o.a. uit het Oude Testament – de auteurs noemen een groot 
aantal passages waarin ezels voorkomen – maar ook in wetten, bestiaria, op 
kleitabletten, mozaïeken en reliëfs worden ezels en wilde ezels (ook wel ‘ona-
gers’ genoemd) beschreven en afgebeeld.

 2. Griekse ezels

 De schrijvers bedoelen hier niet een ondersoort van de Nubische ezel, maar 
ezels die voorkomen in de Griekse literatuur en kunst. Al in de Ilias en de 
Odyssee, beide toegeschreven aan Homerus, komt, weliswaar in een homeri-
sche vergelijking, de ezel voor. Ajax wordt met een desperate, vasthoudende en 
taaie ezel vergeleken in zijn strijd tegen de Trojanen. En zo zijn er meer voor-
beelden over de ezel in de Griekse literatuur. Op Griekse friezen en Grieks 
aardewerk zien we weinig ezels, maar des te meer paarden. Het paard gaf sta-
tus aan de Griekse man, de ezel daarentegen was verbonden aan slavenarbeid 
en werken op het land en had daarom een lage status. Griekse schrijvers zagen 
de ezels als seksbelust, dom, onmuzikaal, lui, koppig en obstinaat. In Griekse 
fabels en spreekwoorden, die over het harde leven gaan, komen ezels relatief 
veel voor, de paarden veel meer op kunstvoorwerpen en in beeldhouwwerk. 
Een van de weinige uitzonderingen is een aardewerken kom uit ca. 400 vóór 
Christus waarop een huwelijksstoet wordt afgebeeld. Een danser en een mu-
zikant dansen voor een ezelwagen uit. De ezels zijn zichtbaar opgewonden en 
verwijzen met hun geërecteerde penissen duidelijk naar wat komen gaat. Als 
er al ezels op Griekse vazen voorkomen, dan is dat vaak in combinatie met 
Dionysus en saters. De ezel was het rijdier van Dionysus, god van de wijn en 
de vruchtbaarheid.
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 3. Ezelfabels

 Aan het hoofdstuk over ezelfabels gaat een korte definitie van de fabel voor-
af. De definitie komt overeen met de gangbare definities: korte verhaaltjes met 
een moraal waarin naast dieren ook mensen en voorwerpen een hoofdrol spe-
len. Ezels worden in de fabels vaker genoemd dan paarden. Vaak gaat het om 
de tegenstelling tussen het arrogante paard en de verachtelijke ezel.
 De schrijvers vatten zeven ezelfabels samen. Hiervan komen er vijf voor in 
de Dye hystorien ende fabulen van Esopus (Leeu 1485).4 Twee fabels zijn voor mij 
volkomen nieuw. In De pakezel en het rijpaard weigert een paard een gedeelte van 
de vracht van een ezel over te nemen. Als de ezel ten slotte bezwijkt en dood neer-
valt, moet het paard zowel de lading als de ezel gaan dragen. Moraal: gedeelde 
smart is halve smart. In de andere ezelfabel valt een ezel beladen met zakken 
zout in een rivier. Door het water lost een deel van het zout op waardoor de ezel 
minder te sjouwen heeft. Als hij later een lading sponzen vervoert, herinnert hij 
zich de val en laat zich expres in de rivier vallen met als gevolg dat de sponzen zich 
volzuigen en de lading tweemaal zo zwaar wordt (bezint eer gij begint!).
 Het hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van een aantal ezelfa-
bels in Perzische en Arabische fabelverzamelingen (o.a. de Kalila & Dimna), in 
de fabels van Luther, de fabels van Jean de la Fontaine en een verwijzing naar 
ezels in moderne verhalen: de ezel Eeyore in Winnie-de-Pooh, de muilezel Mia 
in de Fabeltjeskrant en Donkey in de animatiefilm Shrek.

 4. Romeinse ezels

 Ezels en muilezels waren belangrijk voor de Romeinse samenleving als last- 
en rijdieren. In landbouwtraktaten vinden we uitgebreide adviezen over het 
houden en fokken van ezels en muilezels. Zij komen o.a. voor in De Agri Cul-
tura van Cato; De Re Rustica van Varro; De natura Deorum van Cicero; Natura-
lis Historia van Plinius de Oudere en in De Re Rustica van Columella.
 Allerlei feiten, maar ook halve waarheden en volslagen onzin, komen in die 
werken aan bod. Met name Columella geeft veel tips over het fokken van muil-
dieren (paardenmerrie en ezel) waar nog het nodige bij komt kijken, blijkens 
de voorbeelden die de auteurs met enige gretigheid geven. Ook zijn er tips in 
voornoemde boeken over het fokken van muilezels uit paardenhengsten en 
ezelinnen.
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 Naast de handleidingen over het fokken van muilezels zijn er ook veel trak-
taten terug te vinden over dierengeneeskunde. Bekend is vooral de Digestorum 
artis mulomedicinae libri quattuor. Dat boek, bestaande uit vier delen, wordt aan 
Vegetius toegeschreven.5 Hij bundelde temporaine maar ook oudere Latijnse 
teksten die later in Arabische en Europese handschriften werden opgenomen.
 Een interessant weetje zou zijn dat de vroegste Cleopatra die baadde in eze-
linnenmelk met rozenblaadjes niet Cleopatra zelf was, maar Claudette Colbert 
in 1934 in de gelijknamige film. Dit is echter niet juist. Colbert baadde in een 
bad vol ezelinnenmelk in de film The Sign of the Cross uit 1932. In Cleopatra 
(1934) komt de badscène niet voor.

 5. Gouden ezels

 In de tweede eeuw na Christus schreef de auteur, filosoof en redenaar Apu-
leius een roman: De Gouden Ezel (Asinus Aureus) geïnspireerd door Griekse 
en misschien ook Noord-Afrikaanse sprookjes en verhalen. Zijn verhalen zijn 
door de eeuwen heen een inspiratiebron voor schrijvers (onder wie Boccaccio in 
zijn Decamarone), beeldhouwers en schilders. De hoofdpersoon in De Gouden 
Ezel verandert vanwege zijn nieuwsgierigheid in een ezel. Hij maakt allerlei 
avonturen mee waardoor ons een blik gegund wordt in de Romeinse wereld van 
de tweede eeuw. De dagelijkse werkelijkheid voor slaven wordt afgewisseld met 
erotische avontuurtjes van ontaarde vrouwen en liederlijke priesters. Er wordt 
ook aandacht besteed aan vier op De Gouden Ezel gebaseerde navolgingen.6

 6. Prijs van een ezel

 Veel cijfers in dit hoofdstuk over de prijs van een ezel, maar ook het huren 
van ezels met ezeldrijvers. Zoals eerder vermeld, waren ezels belangrijk voor 
het vervoer van goederen en het bewerken van het land. In veel documenten 
komt men de prijzen tegen die je voor een ezel moet betalen. Een goede ezel 
was niet goedkoop, zelfs duurder dan een koe. Ezelhengsten waren duurder 
dan ezelinnen, waarschijnlijk omdat ezelinnen beperkt ingezet kon worden 
vanwege de tijd dat ze drachtig waren. Dat je voor een ezel flink in de buidel 
moest tasten is wel duidelijk. Niet alleen het aanschaffen maar ook het verzor-
gen van het dier had zo zijn prijs. Wilde men uit de ezel halen wat erin zat, dan 
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moest hij goed gevoederd worden: groenvoer en gerst waren niet goedkoop. 
Veel informatie halen de auteurs uit Egyptische papyrusarchieven uit de tijd 
dat Egypte onder Romeins bewind stond.

 7. Ezelaanbidders

 In geschriften van drie Romeinse schrijvers (Flavius Josephus, Tacitus en 
Tertullianus) komen we passages tegen waarin vermeld staat dat zowel joden 
als christenen de ezel aanbaden. Ze zouden een ezel(shoofd) aanbidden, en er 
zou een ezelsbeeld in de tempel van Jeruzalem staan. Met deze roddels wilden 
de schrijvers joden en christenen belachelijk maken. In dit hoofdstuk lichten 
de auteurs het ontstaan van die onzin toe.

8. Ezel & os

 Een ezel of een muildier en een os waren de basisdieren van de boer: de ezel 
als lastdier, de os als trekdier van wagens en ploegen. Het samen inspannen van 
een os en een ezel staat voor ‘iets verkeerd’. ‘Gij zult niet ploegen met een rund 
en een ezel tezamen’ (Deuteronomium, 22.10), maar ook in de Griekse mytho-
logie heeft de combinatie van ezel en os een negatieve connotatie. Met een aan-
tal voorbeelden wordt dat toegelicht. Natuurlijk wordt stilgestaan bij de os en 
de ezel die wij kennen uit het kerstverhaal. Het was de theoloog Origenes (ca. 
185 - ca. 253 na Christus.) die de os en de ezel bij de kribbe heeft bedacht. De 
os en de ezel stonden voor de joden en de heidenen. Het korte hoofdstukje ein-
digt met enkele uitdrukkingen waarin de os en de ezel voorkomen. Er is sprake 
van sociale achteruitgang als men van de os op de ezel valt. Spring je van de os 
op de ezel dan spring je van de hak op de tak.

 9. Ezel Burnellus

 Nigellus van Longchamps schreef rond 1180 de satire Speculum stultorum 
(Dwazenspiegel). Misstanden in de wereld, en dan met name in de kloosters, 
worden door hem op de hak genomen. De ezel Burnellus (of Brunellus = 
Bruintje) wil een lange staart en op zoek naar een remedie doorkruist hij Eu-
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ropa en maakt hij allerlei dwaze avonturen mee. Conens en Van Wiechen vat-
ten het gedicht van bijna 4.000 regels samen. Er bestaat nog geen Nederlandse 
vertaling. Het verhaal is doorspekt met fabels. Twee daarvan, De wraak van de 
haan en Bernard en de dankbare dieren zijn door Mark Nieuwenhuis in Tiecelijn 
23 (2010) gepubliceerd.7 Nieuwenhuis noemt in zijn artikel de fabels terecht 
‘verhalen’, want ze zijn te lang en te complex om ‘fabels’ te kunnen heten.

 10. Ezelsprookjes

 Naast ezelfabels bestaan er ook ezelsprookjes en het ‘ezelepos’. In dit hoofd-
stuk passeren De Bremer stadsmuzikanten, waaronder de ezel Oude Jaap, en 
Het Ezeltje van de gebroeders Grimm, geïnspireerd op het dertiende-eeuwse 
ezelverhaal Asinarius. Ook de ezels Bernart en Boudewijn in de Roman de Re-
nart en Carcofas in het dierenepos Ysengrimus worden uitgebreid besproken. 
Naast Animal farm van George Orwell (1945), waarin de wijze ezel Benjamin 
optreedt, krijgt ook de geleerde muilezel in de De zaak van de dieren tegen de 
mensen in de Verhandelingen van de Zuivere Broeders van Basra (midden tiende 
eeuw) de nodige aandacht.

 11. Ezelrit en ezelstraf

 In dit hoofdstuk maken we kennis met een aantal ezelritten en -straffen. 
Behandeld worden de ezel die tot zijn berijder Beliam spreekt in het Oude 
Testament (Numeri, 22-23), de ezel die volgens de traditie Maria droeg naar 
Bethlehem en Egypte, de intocht van Christus in Jeruzalem op een ezel en 
enkele ritten van pauzen en vorsten op een ezel in navolging van Christus. Ook 
ezelritten in de Arabische verhalen worden besproken.
 Overspelige vrouwen werden in de klassieke oudheid voor straf op een ezel 
door de stad geleid. Maar ook misdadigers werden aan het begin van onze jaar-
telling bestraft met een ezelrit door de stad of werden geslagen met een zweep 
terwijl zij een ezelmasker moesten dragen. Ook in de middeleeuwen werden 
ezels gebruikt bij het bestraffen van opstandelingen en misdadigers. Vaak 
moest men achterstevoren op een ezel zitten en werd men door de stad rond-
gereden. In dit hoofdstuk wordt een groot aantal van dergelijke ezelstraffen 
beschreven. Alleraardigst is dat in een van de afleveringen van de detectiveserie 
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Midsomer Murders (seizoen 2005-2006) de meest vrouwonvriendelijke man 
van het dorp achterstevoren en geblinddoekt op een ezel wordt rondgereden 
terwijl vrouwen hem met soeplepels slaan.

 12. Palmezel

 Een palmezel is een houten ezel op wielen waarop of een geestelijke met de 
hoogste rang in een parochie of een houten Christusfiguur zat. De palmezel werd 
op Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen, in processie door de stad getrok-
ken, waarmee de intocht van Christus in Jeruzalem werd herdacht. De oudst 
bewaarde palmezel stamt uit de elfde eeuw. In dit hoofdstuk worden allerlei tra-
dities rond de palmezel besproken. Dat de palmezel in de tijd van de reformatie 
in ongenade viel, wordt ook uitvoerig uit de doeken gedaan. Het gebruik nam af 
in de twintigste eeuw en is in de eenentwintigste eeuw bijna geheel verdwenen. 
Palmezels vinden we nu vooral in musea, maar in Hoegaarden en Tienen (Bel-
gië) worden op Palmzondag nog palmezels in processie door de straten gevoerd.8

 13. Musicus ezel

 In veel klassieke maar ook middeleeuwse fabels en verhalen komen ezels 
voor die spelen op een lier of een luit. De combinatie ezel-lier (of luit) staat voor 
de ongeletterdheid van mensen voor wie veel kennis onbegrijpelijk is. Ook op 
veel afbeeldingen en beeldhouwwerk komen musicerende ezels voor. De onos 
lyras – in het Latijn asinus ad lyram – maakt onderdeel uit van de ‘verkeerde 
wereld’. De lierspelende ezel waarschuwt de mens om zich niet beter voor te 
doen dan hij is. Ook in de muziek komen ezels voor, bijvoorbeeld in een van 
liederen van de Carmina Burana, de canon Esel aller Esel hi ha van Beethoven 
en de onager in Le Carnaval des animaux van Saint-Saëns. Het hoofdstuk geeft 
talloze voorbeelden van de ezel als muzikant.

 14. Ezelsfeest & ezelpaus

 Midwinterfeesten bestaan al sinds mensenheugenis. Een van de Romeinse 
feesten, Saturnalia, werd later door de Christenen omgevormd tot Kerstmis. 
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Als onderdeel van de vieringen in de kersttijd ontstond in de dertiende eeuw 
het asinaria festa (het ezelsfeest). De ezel speelt in de kersttijd een prominente 
rol: hij droeg Maria naar Bethlehem, verwarmde in de stal samen met de os 
het Kind en droeg Maria met het Kind tijdens de vlucht naar Egypte. Ezels 
droegen, volgens de overleveringen, goud, mirre en wierook naar de stal. In dit 
hoofdstuk besteden Conens en Van Wiechen veel aandacht aan het ontstaan 
van het ezelsfeest en de ezelpaus in de middeleeuwen. Tijdens die feesten werd 
een onaanzienlijke geestelijke voor een dag tot paus of bisschop gekroond. Wij 
kennen dit feest nog als het feest van de onnozele kinderen op 28 december. 
Met name in Noord-Frankrijk zijn van het ezelsfeest vele lokale variaties be-
kend, die aan het eind van de middeleeuwen langzamerhand verdwijnen.

 15. Van onocentaur tot pausezel

 Een onocentaurus (of onocentaura (vr.)) is de ezelvariant van de centaur 
(half paard, half mens). Het dier wordt o.a. beschreven in Der naturen bloeme 
van Jacob van Maerlant. Naast deze half mens-half ezelvariant worden ook de 
ezelsoren van koning Midas uitvoerig behandeld alsmede de betovering van 
Nick Bottom, die in A Midsummer Night’s Dream van William Shakespeare 
door toedoen van Puck een ezelskop krijgt. Een bizar pausezel-monster werd 
eind vijftiende eeuw na een heftige regenval ‘gevonden’ in Rome. Tijdens de 
Reformatie en Contrareformatie werden spotprenten gemaakt waarin soms de 
paus en soms Luther als pausezel-monster werden afgebeeld.

 16. Sancho’s Grauw

 In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het ezeltje in El ingenioso hil-
dalgo Don Quijote de La Mancha oftewel Don Quijote van Miguel de Cervantes. 
Het is het ezeltje van Sancho Panza, ‘de schildknaap’ van Don Quijote. Cer-
vantes gaf de ezel geen naam, maar noemt hem asno of jumento (beide: ezel) 
en rucio (appelgrauw). Samen met zijn baas Sancho Panza en de dolende rid-
der maakt Grauwtje de meest doldwaze avonturen mee. Naast Grauwtje spe-
len ook andere ezels een rol in dit boek, maar de schrijvers beperken zich tot 
de ezel van Sancho Panza. Het boek was een bestseller en kreeg navolging in 
een tweede deel, een plat-komische voorzetting van Fernádez de Avelleaneda, 
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waarop Cervantes snel zijn tweede deel voltooide en subtiel kritiek gaf op de 
platvloerse pseudo-Don Quijote.

 17. Van filosofen- tot wifi-ezel

 In het laatste hoofdstuk behandelen de schrijvers de ezel zoals hij door 
filosofen en schrijvers wordt gezien. Enerzijds arrogant en dom, anderzijds 
nederig, tolerant, een zwoeger en wijs. Aan bod komen o.a. het onvoltooide 
gedicht l’Asino van Machiavelli, L’Ane van Victor Hugo en Confidenties aan 
een ezelsoor van de Vlaamse schrijver Frank Adam. Ook komen ezels aan 
bod in de ezelfilms Magdana’s ezel (1955) en Au hasard Balthasar (1966). De 
avonturen van Pinocchio, ooit begonnen als een wekelijks feuilleton in een Ita-
liaans kindertijdschrift, en het boek Uit het leven van Dik Trom (1891) krij-
gen eveneens ruime aandacht. Het hoofdstuk sluit af met een reeks artikelen 
en boeken die het opnemen voor de ezel. De aandacht voor het dierenwelzijn 
bereikt vanaf het midden van de negentiende eeuw ook de ezels die vaak 
slecht behandeld werden. Ook het ezelproces van Gerard Kornelis van het 
Reve ontsnapt niet aan de aandacht. Met de ‘wifi-ezel’ sluiten de schrijvers 
het boek af. Wat dat nu weer voor een ezel is wil ik hier niet verklappen: men 
kope het boek!

 Een aanrader?

 Voor wie enkele genoeglijke uren wil doormaken en alles over de ezel wil 
weten is dit boek beslist een aanrader. Het is prachtig uitgevoerd met mooie 
foto’s van ezels, kunstvoorwerpen, reproducties en tekeningen. Het wemelt 
van feiten en wetenswaardigheden die ondergebracht zijn in aparte blokken, 
los van de lopende tekst. Jammer is dat er geen voet- of eindnoten zijn toe-
gevoegd. Zo kwam ik er bijvoorbeeld niet achter uit welke bron de ezelfa-
bels precies kwamen. In de beknopte bibliografie worden wel de gebruikte 
bronnen opgesomd, maar men moet zelf maar uitzoeken waar welke bron is 
gebruikt en op welke pagina’s de citaten staan. Wie dat geen bezwaar vindt, 
kan veel plezier beleven aan dit boek, dat ook vanwege de talrijke platen en 
foto’s als salontafelboek een mooi cadeau is.9 Wie (nog) meer wil weten over 
de cultuurgeschiedenis van de ezel vindt in de indrukwekkende bibliografie 
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van dit zeer complete en goed verzorgde ezelsboek een schat aan gegevens. Er 
is maar een conclusie: kopen dat boek!, voor het geld (29,90 euro) hoeft men 
het niet te laten.

Ruud Conens & Annet van Wiechen, de EZEL, archeologie, geschiedenis, 
cultuur, kunst & literatuur, Lochem, in eigen beheer, 2014, 192 p., gebonden, 
ISBN 978-90-9028314-2.

 Noten

1 De ezel en de leeuw (11); De leeuw, het wilde zwijn, de stier en de ezel (16); De ezel en het 
schoothondje (17); De mug en de muilezel (36); Het paard, de ezel en hun voor- en tegenspoed 
(43); De muilezeldrijver en de ezel (58); De ezel en de leeuw (70); De zieke ezel en de wolf (73); 
De muilezel, de vos Reinaert en de wolf (81); De wolf en de ezel (87); De ezel en de huid van 
de leeuw (118); zie: Die hystorien ende fabulen van Esopus, Gheraert Leeu, Antwerpen 1485. 
Diplomatische editie, Rijns 2013. De nummers verwijzen naar de fabels en de anekdotes, 
volgens de nummering van Hermann Österley’s editie van Steinhöwel 1476/1477 (1873). 
Deze nummering wordt algemeen gebruikt in de secundaire literatuur.
http://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/colofon.php

2 Deze fabel komt overeen met een episode in Reynaerts historie (B 3994–4109).

3 Dromedaris en kameel werden 2.500 vóór Christus gedomesticeerd; de ezel al in 5.000 
vóór Christus. https://nl.wikipedia.org/wiki/Domesticatie

4 De leeuw, het wilde zwijn, de stier en de ezel (16); De leeuw, de koe, de geit en het schaap (6); 
De ezel die ziek was en de wolf (73); De ezel en de leeuw (70); De ezel en de huid van de leeuw 
(118). Zie Gheraert Leeu, Dye hystorien ende fabulen van Esopus, ed. Hans Rijns: http://www.
dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/colofon.php

5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Publius_Flavius_Vegetius_Renatus

6 William van Malmesbury (twaalfde eeuw); A.C.W. Staring, Marco (1832); Louis 
Couperus, De verliefde ezel, een sprookje uit de klassieke oudheid (1918); de zwart-wit film Au 
hasard Balthazar, Robert  Bresson (1966).

7 ‘Een spiegel voor dwazen. Twee verhalen uit de Speculum stultorum van Nigel Longchamp’, 
in: Tiecelijn, 23 (2010), p. 346-362. Het artikel van Mark Nieuwenhuis wordt vermeld in de 
beknopte bibliografie op p. 187.

8 https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmprocessie

9 M. de Coster (1999), Woordenboek van Neologismen, ‘salontafelboek’, ongewoon groot en 
duur boek, rijk geïllustreerd en vaak handelend over specifieke onderwerpen.



~ 432 ~ 

OVER PAX VAN SARA PENNYPACKER 
Enkele bedenkingen

YVAN DE MAESSCHALCK

 Begin 2016 verscheen bij de New Yorkse uitgeverij HarperCollins Publi-
shers het fraai vormgegegeven jeugdboek PAX. Deze roman, die gretig ingang 
vond bij het Engelstalige jonge volkje en op een gegeven moment ‘number 1 
bestseller’ was van de New York Times, werd ook hier snel opgepikt en onver-
wijld in het Nederlands vertaald. Hij bevat dan ook alle ingrediënten om jeug-
dige lezers te verlokken en verleiden: een spannend verhaal over een intense 
vriendschap tussen twee bescheiden actoren die door allerlei externe factoren 
van buitenaf worden tegengewerkt; bovendien biedt het verhaal veel kansen 
zich met beide hoofdpersonages te identificeren. PAX gaat over de innige band 
tussen de twaalfjarige Peter en de door hem grootgebrachte tamme vos Pax. Ze 
kunnen het wonderwel met elkaar vinden en geven blijk van veel empathisch 

recensie / Tiecelijn 29
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talent: voor Pax is Peter ‘zijn jongen’ en voor Peter is de vos zijn ware bestaans-
reden, zeker na de vroege dood van zijn moeder, aan wie hij ‘twee nare herin-
neringen bewaart’ (zie p. 21). Omdat een pas uitgebroken oorlog Peters vader 
naar het leger roept, wordt de jongen tijdelijk bij zijn grootvader ondergebracht 
en moet de vos terug de natuur in, zij het honderden kilometers van zijn woon-
plaats vandaan.
 Het hele verdere verhaal concentreert zich op een dubbele of parallelle be-
weging: die van Peter, die van bij zijn grootvader wegglipt, naar de vermoe-
delijke habitat van Pax toe en die van Pax naar de plek toe waar hij zo lang is 
verzorgd en vertroeteld. Die dubbele verhaallijn vormt de centrale as/schroef 
van het hele verhaal. Het symbolische bindteken tussen beiden is het plastic 
soldaatje dat Peter zijn vos altijd speels toegooide en dat het dier ook in het 
hem onbekende gebied bij zich heeft. Wat Peter onderweg overkomt is niet 
min, maar de belangrijkste leerschool is wanneer hij met een gebroken been 
wordt opgevangen door een alleenwonende, vreemd opgedirkte, levenswijze 
vrouw die Vola heet. Ze heeft een kunstbeen, dat ze overigens alleen bij bij-
zondere gelegenheden draagt en houdt een gezellige, neuzelende wasbeer die 
luistert naar de naam François. Vola spalkt niet alleen zijn been, maar leert 
hem allerlei overlevingstrucs en initieert hem in de kunst van magisch klinken-
de woorden – als dyableman – en van het houtsnijwerk. Deze goede heks – of 
fee –  maakt hem op vele manieren weerbaar en klaar voor het leven. Maar de 
herinnering aan zijn vos, die wellicht niet zo weerbaar is en honger lijdt, blijft 
aan hem knagen en uiteindelijk waagt hij zich op pad, gewapend met wat Vola 
hem verder heeft bijgebracht en een door haar vervaardigde honkbalknuppel.
 In de spiegelwereld van de dieren komt de vos uiteraard in aanraking met 
het echte vossenbestaan en leert hij de wijze oude vos Grijs, het vossenwijfje 
Borstel en het zwakke vosje Onderdeurtje kennen. Hoezeer hij zich gaande-
weg ook thuisvoelt in deze wereld en door de meeste andere vossen wordt aan-
vaard, toch blijft een vage mensengeur lang aan hem kleven, tot Borstel hem 
likkend duidelijk maakt dat die geur verdwenen is (zie p. 203). Hij moet zich 
de harde wetten van de natuur eigen maken,1 zijn plaats in de vossengemeen-
schap bevechten en in zijn eigen voedsel leren voorzien. Dat is allesbehalve ge-
makkelijk, zeker als hij op tijd en stond herinnerd wordt aan de onvoorwaar-
delijke goedheid van ‘zijn jongen’. Bovendien komen de vossen onverhoeds in 
oorlogsgebied terecht en vallen er slachtoffers onder de onschuldige dieren. 
Door de oorlog dringt de wereld van de mensen wreedaardig in die van de 
dieren binnen.2
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 Zoals bijna van meet af aan te verwachten valt, krijgt Peter de kans zijn 
oude vriend weer op het spoor te komen. Ondanks de oorlogsdreiging en de 
vele obstakels, maar dankzij de welwillendheid van een eenvoudige soldaat op 
wacht – wellicht het levende spiegelbeeld van de kleine mascotte die de band 
tussen beiden in stand heeft gehouden. ‘Hij liep verder langs de weg, roepend, 
terwijl hij de omgeving afspiedde. Hij wist zeker dat Pax het speelgoedsoldaatje 
in zijn bek had, toen de auto wegschoot. Als Pax het zoeken naar Peter had op-
gegeven, zou hij het soldaatje hebben laten vallen. Peter wilde het weer in zijn 
hand kunnen houden, een overtuigend bewijs dat zijn vos hier was geweest. Hij 
liep zo’n vierhonderd meter, achthonderd meter en keek voortdurend naar de 
grond. Toen bleef hij opeens staan. Hij zou het speeltje niet vinden, omdat Pax 
het zoeken niet zou opgeven. Nooit. Pax zou nooit hebben gedacht dat hij in de 
steek was gelaten – ze waren onafscheidelijk. Pax had dat steeds geweten. Peter 
was degene die dat had moeten leren.’ (p. 209)
 Peter voelt dat zijn geliefde vos nabij is en spreekt het woord ‘dyableman’ 
uit, dat ‘als vanzelf uit zijn mond’ komt (p. 215). Hij doet er alles aan om de 
oude band tussen hem en Pax te bezweren/bestendigen en schuwt daarbij de 
nodige rituele handelingen niet.3 ‘Peter huiverde. Hij borg zijn mes op en zag 
opeens een paar dikke druppels bloed uit een schram lopen op zijn been. Het 
was maar een centimeter, maar het prikte heel erg. Het heeft voordelen, dacht 
hij, als je van hout bent gemaakt. Met zijn vinger maakte hij van de bloeddrup-
pels een springende vos. Met een nagel tekende hij een puntige snuit en twee 
oren. Met een snelle veeg van zijn duim maakte hij een staart. Pax. Morgen. Hij 
had een bloedrode vosseneed afgelegd.’ (p. 217) Dat Peter en Pax elkaar voor 
een enkel ogenblik weer in de armen sluiten, lijkt a foregone conclusion, die mis-
schien al in de alliteratieve echo van hun namen besloten ligt, maar wat daarna 
volgt zal de lezer wellicht graag zelf ontdekken.
 Aan de ultieme herontmoeting gaat een episch gevecht vooraf tussen Pax 
en een vervaarlijke prairiewolf. Of dat gevecht tussen wolf en vos een toegift of 
bewuste referentie is aan het duel tussen Reynaert en Isegrim in Reynaerts his-
torie, laat ik graag in het midden. Maar een vergelijkbaar uitgesponnen twee-
gevecht vormt hoe dan ook het onmiskenbare orgelpunt van de roman. Een 
roman waarin op een bevattelijke manier allerlei wezenlijke ethische thema’s 
worden verwerkt en waarin een heus pleidooi voor vrede als hoogste morele 
code wordt verdedigd, een soort vrede die niet toevallig door een/de vos wordt 
belichaamd. Behalve als een narratief pleidooi voor een pacifistische wereld-
orde valt het verhaal vooral te lezen als een – soms sprookjesachtige –  ontwik-
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kelingsroman, die hoewel bedoeld voor jonge lezers, er vooral oudere lezers op 
attendeert dat vrede een mensenzaak is die onophoudelijk en belangeloos moet 
worden bewaakt.4 Bovendien wordt hier een geslaagde poging ondernomen om 
mens en dier op voet van gelijkheid te behandelen en de denkwereld van de vos 
niet minder waard te achten dan die van de mens. Die antropomorfe insteek al-
leen al maakt dit jeugdboek voor mij bijna even belangrijk als John Boynes The 
Boy in the Striped Pyjamas (2006) of Markus Zusaks The Book Thief (2007), 
boeken die eveneens de oorlog aanklagen of er toch de hemeltergende onzin 
van etaleren. De moraliserende ondertoon, die doorgaans zo verfoeid wordt, 
werkt als een katalysator die het ogenschijnlijk rechtlijnige verhaal een extra 
dimensie verleent.

Sara Pennypacker, PAX, Illustraties van Jon Klassen, Tiel, Aerial Media 
Company, 2016, 239 p., ISBN 978 94 026 0052 0.

 Noten

1 Wat dat betreft, herinnert Pax ongetwijfeld aan Baloo de beer in Rudyard Kiplings The 
Jungle Books (1894).

2 Ongeveer halfweg het boek houdt Vola haar pupil Peter de volgende Shakesperiaanse 
wijsheid voor: ‘Te doden of gedood te worden – dat is in oorlog de afspraak.’ (p. 131)

3 De rituelen doen onder meer denken aan de bloedbroederschap tussen Mickey en Edward 
in Willy Russell, Blood Brothers (1983).

4 Zie Desiderius Erasmus, Dulce bellum inexpertis, 1517. De titel is tegelijk een beroemd 
adagium geworden: ‘de oorlog is heerlijk voor wie er geen ervaring mee heeft.’
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EEN KANTTEKENING BIJ
NEL. EEN ZOT GEWELD 
De nieuwe graphic novel van Lies van Gasse en Peter Theunynck

YVAN DE MAESSCHALCK

 In de korte tekst ‘Kijk’ waarmee Bernard Dewulf Toewijdingen (2014), zijn 
monumentale bundel Verzamelde beschouwingen bij beeldende kunstenaars af-
rondt, staat onder meer deze bespiegeling te lezen: ‘Zien is doel, kijken middel. 
Kijken is de houding, zien het resultaat. Zien is het verhaal, kijken het schrij-
ven.’1 Bernard Dewulf, wellicht beter bekend als auteur van zijn verzamelde 
colums in Loerhoek (2006) en de roman Kleine dagen (2010), is een vooraan-
staand kunstkenner, die er ons onverdroten toe aanzet om te zien. Hij schrijft 
bij voorkeur over moderne kunstenaars, of beter, dicht over hen in pregnant 
proza dat vaak de densiteit van zijn eigen poëzie – Waar de egel gaat (1995); 
Blauwziek  (2006) – benadert. Dezelfde Bernard Dewulf heeft ook aan de 
Mechelse beeldhouwer, tekenaar en schilder Rik Wouters (1882-1916) een 
fraai stuk gewijd. Hij heeft het over ‘de feesttooi van het licht’ en besluit zijn 
mijmering naar aanleiding van zijn herhaalde bezoeken aan het Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, dat niet minder dan 110 werken van Rik Wou-
ters huisvest, als volgt: ‘Laat ik u bekennen dat ik me soms afvraag, als ik maar 
weer eens opstap, richting uitgang, richting ingang, of achter mij dat feest dan 
stokt en de kleurencaroussel tot stilstand komt.’2

 Er zijn diverse manieren om met het imposante werk – ars longa – van Rik 
Wouters, die helaas maar een kort leven – vita brevis – beschoren was, kennis 
te maken. Een ervan is via de hiervoor aangehaalde indringende beschouwing 
van Dewulf, een andere via de kunstwerken zelf die in allerlei boekwerken 
zijn gereproduceerd of door die werken in musea of bij privépersonen te gaan 
bekijken, bewonderen en bestuderen.3 Door ze te gaan zien, zoals Dewulf ze 
voor ons heeft gezien. Daar is sinds kort een nieuwe mogelijkheid bijgekomen 
dankzij de lijvige graphic novel Nel. Een zot geweld, die Lies van Gasse (LvG) 
en Peter Theunynck (PT) aan Wouters’ leven en werk hebben gewijd.
 Hoewel ik het hiervoor heb over ‘Wouters’ leven en werk’, betreft het 
grote verschil met alle eerdere biografische benaderingen het exclusieve vrou-
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wenstandpunt van waaruit het levensverhaal van de verist/fauvist hier wordt 
verteld. Wordt het overigens (na)verteld? Het wordt uitgebeeld, in beeld ge-
bracht, in vele kleuren en sierlijke lijnen gevat, in het licht gesteld, zodat de 
‘feesttooi van het licht’ die Wouters’ werk zo typeert, zo veel mogelijk recht 
wordt gedaan. Nel. Een zot geweld, het indrukwekkende resultaat van een in-
tense tweejarige samenwerking tussen grafisch kunstenaar/dichter Lies van 
Gasse en dichter/essayist Peter Theunynck, geeft het woord aan Nel, Wouters’ 
levensgezellin. Zij is vanaf de eerste bladzijde, de eerste regel, de eerste pose de 
autoritaire verteller die zich het woord niet meer laat afnemen en háár verhaal 
doet over hém, Rik Wouters. Niet dat daardoor een alternatieve feministische 
lezing van een kunstenaarsleven ontstaat, wel dat Hélène Duerinckx (1886-
1971) haar status als inspiratiebron, muze en model als het ware eigenhandig 
invult. Uiteraard zijn LvG en PT daarvoor te rade gegaan bij wat Nel in haar 
ongepubliceerde notities Le roman de la vièrge folle en in haar memoires La vie 
de Rik Wouters à travers son oeuvre (1944) heeft opgetekend. Ze hebben zich 
overduidelijk ook/vooral laten leiden door de voortreffelijke Woutersbiografie 
van Eric Min. Soms – eigenlijk vrij vaak – ontleent PT bepaalde frasen bijna 
letterlijk aan voormelde geschriften, soms – eigenlijk bijna altijd – tracht LvG 
in haar picturale beelden de toon te treffen van wat Rik Wouters op een gege-
ven moment in zijn al te voortijdig door oorlog en ziekte gedwarsboomde leven 
heeft gekonterfeit, geboetseerd of geschilderd.
 De tekst Nel. Een zot geweld begint met de zelfbewuste zinsnede: ‘Ik was 
een meisje van dertien, maar geen meisje van dertien in een dozijn.’ (p. 13) Dat 
die zin op p. 13 prijkt, is wellicht een stom toeval, maar zou ook gewild kun-
nen zijn om de lezer van meet af aan het signaal te geven dat enige doem over 
Nels verhaal zal komen te hangen. De door LvG met losse, cursieve letters 
geschreven tekst eindigt op p. 221 met een verwijzing naar Nels gemoedstoe-
stand kort na Rik Wouters’ dood: ‘Ik liet het sneeuwen in de zomer. Het vroor 
in mijn hart. // Het is er heel mijn leven blijven vriezen.’ Waarop enkele stille 
zomer- en winterbeelden volgen waar de koude zo van afslaat. Tussen beide 
punten in sliert een levensverhaal waarvan de soms lyrische, soms nuchtere 
verwoording mooi wordt ingebed in een overvloed aan polychrome beelden 
en ensceneringen, aan grafische beweeglijkheid kortom. Het artistieke hoog-
tepunt van het boek is de creatie van de ‘dwaze maagd’, beter bekend als ‘het 
zotte geweld’ (1912), het beeld ‘waarin de koorts en de onrust van het moderne 
bestaan zijn vervat’.4 Het indrukwekkende beeld vormde in februari 1914 het 
magische oog van de grote Woutersexpositie in de Galeries Georges Giroux 
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en valt sinds vele jaren te bewonderen in het Beeldenpark Middelheim van 
Antwerpen.5

 Een en ander belet niet dat LvG en PT af en toe welbewust een loopje nemen 
met het overgeleverde materiaal, zoals Eric Min ook diplomatisch opmerkt in 
zijn uitgebreide voorwoord bij Nel. Een zot geweld.6 Om dat aspect, waaruit 
tegelijk de creatieve vrijmoedigheid blijkt waarmee beide auteurs met het be-
schikbare materiaal zijn omgesprongen, niet op te rekken, beperk ik me tot 
twee voorbeelden. Een opmerkelijke romantische of romantiserende toemaat 
lijkt me de ontmoeting met de Belgische aquarellist en beeldhouwer Ferdinand 
Schirren, met wie Nel volgens LvG en PT ‘stormachtige nachten’ beleefde, on-
danks het feit dat Schirren al ‘verloofd was’ en Rik en Nel al eerder elkaars 
geliefden waren geworden.7 Wie die versie legt naast de behoedzame medede-
lingen van Eric Min, die hooguit stelt dat Nel zijn minnares ‘zou geweest zijn’ 
en hij ‘in Nels geschriften de grote afwezige [is]’, moet wel concluderen dat hier 
enige mate van wishful thinking aan de orde is.8

 Het tweede voorbeeld gaat veeleer de andere richting uit en zou het resul-
taat van een wellicht onbedoelde reductie van de verhaalstof kunnen zijn. Uit 
de biografie van Eric Min blijkt dat Cyriel Buysse (1859-1932), die tijdens het 
grootste deel van de Eerste Wereldoorlog in Den Haag woonde, zeker een po-
ging heeft ondernomen Rik Wouters te contacteren om hem uit het ‘Inter-
neerings-Depot Zeist’ (nabij Soesterberg) weg te krijgen. Hoewel het volgens 
Wouters’ biograaf ‘duister blijft of er verder contact tussen beide mannen is 
geweest’,9 blijkt uit andere bronnen ‘dat het meer dan waarschijnlijk [is] dat de 
ongeneeslijk zieke Wouters het interneringskamp in Amersfoort mag verlaten 
en met zijn vrouw Nel – die eerder in Den Haag verbleef – een kleine flat in 
Amsterdam kan betrekken.’10 Dat laatste gegeven wordt althans gestaafd door 
de briefwisseling tussen Cyriel Buysse en Emile Claus,11 een van de Vlaamse 
grootmeesters voor wie Wouters, net als voor Rubens en Cézanne, grote be-
wondering had en die net als hij een luminist is te noemen.12

 Bovenstaande vaststellingen doen geen afbreuk aan het feit dat Nel. Een 
zot geweld een gedurfde poging is van LvG en PT om hun artistieke talenten 
te paren aan de nodige zin voor cultuurhistorische waarachtigheid. Allerlei 
aandoenlijke details maken van dit fraai vormgegeven boekwerk een kruidig 
en veelkleurig boeket, waarvan meer dan één schets knipoogt naar de ico-
nische modellen die – hopelijk – ieder van ons in zich meedraagt. De bijna 
monochrome weergave van Nels naakte lichaam ontlokt haar de terechte ver-
zuchting: ‘elke streling van de materie was een ode aan mijn lichaam.’13 Welke 
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rechtgeaarde lezer zou diezelfde streling niet willen voelen? De bladzijden die 
de totstandkoming van Wouters’ sculptuur van de door hem vereerde meester 
James Ensor (1860-1949) weergeven, evoceren de vlammende kleurenweelde 
die zijn werk zo typeert en zetten hem neer als de soevereine koning van de 
toenmalige moderne schilderkunst.14 De manier waarop Nel haar charmes 
aanwendt – maar niet misbruikt – om van ambassadeur baron Fallon te ver-
krijgen dat zij in de kazerne van Amersfoort naar de ‘Villa des Artistes’ wordt 
gebracht, spoort helemaal met Eric Mins biografie15 en deed me even denken 
aan een averechts Orpheus-en-Eurydiceverhaal.16 Merkwaardig en aandoenlijk 
is de familiale scène waarin Nel en Rik elkaar na lange tijd terugvinden bij Ary 
Delen thuis en die – wat mij betreft – evengoed een illuminatie zou kunnen 
zijn in een middeleeuws handschrift.17 De bladzijde die de finale instorting van 
Rik Wouters weergeeft na zijn laatste bezoek aan de expo van zijn werk in het 
Stedelijk Museum, glanst niet alleen van vergoten bloed, maar maakt ook in 
één klap duidelijk dat Wouters’ levenscirkel definitief gesloten is.18

 Het is mijn overtuiging dat de tekst van PT en de schilderkundige uitbeel-
ding van LvG vrijwel op elke bladzijde naadloos op elkaar aansluiten. Dat 
neemt niet weg dat de teksten hoe dan ook ondergeschikt zijn aan de soms 
schetsmatige, soms exuberante tekeningen/beelden. Dat is ongetwijfeld ook de 
opzet geweest, met dien verstande dat zonder verhaallijn uiteraard geen beel-
denboek als dit tot stand gekomen zou zijn. Nel. Een zot geweld is het resultaat 
van een uniek project, dat thematisch aansluiting vindt bij een reeks geprijsde 
boeken over Vlaamse schilders, die op hun manier grensoverschrijdend werk 
hebben nagelaten. Het volstaat hier even te verwijzen naar Oorlog en terpentijn 
(2013; AKO Literatuurprijs 2014; Inktaap 2016) van Stefan Hertmans en Or-
gelman. Felix Nussbaum. Een schildersleven (Gouden Boekenuil 2015) van Mark 
Schaevers. Ik ben heel benieuwd welke prijs het boek van Lies van Gasse en 
Peter Theunynck in de wacht zal slepen. Het prijkt alvast in mijn boekenkast, 
al heb ik wegens het grote formaat de legplanken even moeten herschikken.

 Noten

1 Bernard Dewulf, Toewijdingen. Verzamelde beschouwingen, Amsterdam/Antwerpen, 
Atlas Contact, 2014, p. 558.

2 Bernard Dewulf, Toewijdingen, p. 146.

3 Zie bijvoorbeeld de overzichtscatalogus Rik Wouters. Alle werken uit het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Schoten, BAI, 2007. De collectie Rik Wouters 
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is in aanzienlijke mate gebaseerd op de verzameling kunstwerken die Ludo van Bogaert in 
december 1974 aan het Antwerpse museum legateerde. Zie ook Eric Min, Rik Wouters. Een 
biografie, Antwerpen, De Bezige Bij, 2011, p. 412.

4 De omschrijving is afkomstig van de criticus Sander Pierron in L’Indépendance Belge 
(1914). Hier geciteerd naar Eric Min, Rik Wouters. Een biografie, p. 244. Zie ook Jan Braets 
kunstcolumn in: Knack van 7 september 2016. Over het beeld zegt hij: ‘In Zot Geweld zit ook 
een grote tegendraadse beweging verwerkt, van bijna stilstand en beschouwing van het naakte 
lichaam als metafoor van verval.’ (p. 111)

5 Zie Nel. Een zot geweld, p. 77.

6 Eric Min, ‘Over waarheid en waarachtigheid’, in: Lies van Gasse en Peter Theunynck, 
Nel. Een zot geweld, p. 9.

7 Zie Nel. Een zot geweld, p. 39-40.

8 Vgl. Eric Min, Rik Wouters. Een biografie, p. 46-47.

9 Zie Eric Min, Rik Wouters. Een biografie, p. 309.

10 Zie Joris van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, Antwerpen/
Amsterdam, Houtekiet/Atlas, 2007, p. 483 en p. 889.

11 Zie Johan De Smet,  ‘“Au revoir. Ton vieux Clausken”. Cyriel Buysse en Emile Claus, een 
vriendschap in letteren’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, Gent, XXI, 2005, 
p. 55-57. Claus bedankt Buysse op 25 januari 1915 onder meer voor ‘des bonnes nouvelles 
que vous me donnez à propos de Rik Wouters.’ Buysse moet dus in ieder geval contact gehad 
hebben met of over belangrijke informatie beschikt hebben over Rik Wouters op dat moment.

12 Vgl. Cyriel Buysse, ‘Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen’, in: Verzameld Werk, 
deel 6, Brussel, Manteau, 1980, p. 1204-1250. Buysse schrijft onder meer: ‘Claus was in de 
eerste plaats – en wilde dat ook zijn – een luminist, een aanbidder van licht, kleur en zon. 
Geheel zijn ‘oeuvre’ is als een aanhoudende lofzang, een stralende apotheose van kleuren en 
zon.’ (p. 1230-1231)

13 Zie Nel. Een zot geweld, p. 29

14 Vgl. Bernard Dewulf, Toewijdingen, p. 273-274.

15 Zie Eric Min, Rik Wouters. Een biografie, p. 291-292.

16 In die zin dat Nel – in de rol van Euridice –  degene die haar bezingt – zij het op doek –  
gaat ophalen uit de hel van het kamp.

17 Zie Nel. Een zot geweld, p. 158.

18 Zie Nel. Een zot geweld, p. 209.

Lies van Gasse & Peter Theunynck, Nel. Een zot geweld, Amsterdam, Wereld-
bibliotheek, 2016, ISBN 978 90 284 2661 0, 225 p.
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ONTMOETINGEN MET PAUL WACKERS
Een paar kleine herinneringen

YVAN DE MAESSCHALCK 

 Hoe zou een hoogleraar ‘historische’ letterkunde eruitzien, vroeg ik me af 
terwijl ik voor de allereerste keer naar de jaarvergadering van het Reynaert-
genootschap fietste waarop ook hij aanwezig zou zijn. Wellicht kaal of toch 
kalend, vaal van teint, min of meer de kleur van het perkament waarop de eer-
biedwaardige teksten gekrast stonden die hij zo vaak had bestudeerd, enigszins 
muf en gestoken in een rafelig pak dat de geur van belegenheid en belezenheid 
moest oproepen? Zoiets had ik me voorgesteld, daarbij op sleeptouw genomen 
door de archetypische verschijning van een hooggeleerde professor voor wie 
de gewone werkelijkheid een hinderlijke bijkomstigheid was, of toch een soort 
parallelle wereld waaruit hij onophoudelijk wenste te ontsnappen.
 Toen ik hem zag zitten en hij me meteen daarna de hand schudde, wist ik 
even niet hoe ik hem moest aanspreken. Ik voelde me onbetekenend en schut-
terig: in mijn achterhoofd dansten verscheidene mogelijkheden om elkaar 
heen. Zou ik professor zeggen tegen iemand die net als ik redactielid was van 
een tijdschrift dat ik van dan af mee zou mogen redigeren? Zou ik gewoon Paul 
zeggen tegen iemand die ik als prof. dr. P.W.M. Wackers was tegengekomen in 
allerlei publicaties? Waar stonden die omineuze letters overigens voor? Heette 
hij echt P.W.M.W.? Een naam ‘met een spiegel tussenin’, zoals ik ergens bij 
Harry Mulisch had gelezen. Een soort anagram of raadselachtig acrostichon? 
Terwijl ik daarover op een onsamenhangende manier prakkiseerde – in mijn 
herinnering zijn die futiele gedachten gestold tot een ondeelbaar langgerekt 
moment – sprak hij de verlossende woorden: ‘Ik ben Paul Wackers’. Zoals je 
zou zeggen: ‘Ik ben de postbode of ik ben de bakker’. Zonder franjes of om-
haal, heel onnadrukkelijk. Wat ik daarop heb geantwoord is in de onderste 
lade van mijn geheugenarchief verdwenen en kan ik met de beste wil van de 
wereld niet meer tevoorschijn halen. Wel herinner ik me dat ik aan de andere 
kant van de tafel kwam te zitten, alsof we, zoals het trouwens hoorde, door een 
korte diagonaal van elkaar werden gescheiden.
 Tijdens die eerste vergadering medio 2008 had ik ampel de tijd om hem te 
monsteren en het beeld dat ik van hem had bij te stellen. Ik zou er de notulen 

Portret / Tiecelijn 29          



~ 446 ~ 

TIECELIJN 29

van die bijeenkomst bij kunnen halen om precies aan de weet te komen wat hij 
toen allemaal zei. Maar het lijkt me aardiger te proberen reconstrueren wat 
ik toen over hem had kunnen zeggen, maar uiteraard niet heb gezegd. Ik zag 
een man zitten met grijzende, schuin over het hoofd gekamde dik gezaaide 
haren die een wat langwerpig gezicht bekroonden. Haren die met peper en 
zout waren bestrooid en daaronder blozende konen, afgezoomd met een keurig 
getrimde maar geprononceerde baard, waarvan de tinten grijs harmonieerden 
met de begroeiing op het hoofd. Een hoofd dat graag aanmoedigend knikte en 
af en toe iets beaamde of nuanceerde. Was dit de geleerde P.W.M. Wackers, 
wiens baanbrekende studie De waarheid als leugen (1986) ik herhaaldelijk had 
geraadpleegd, een boek waarvan André Bouwman in Tiecelijn ooit beweerde 
dat het ‘een belangrijke studie over een belangrijke tekst’ betrof? Was dit Paul 
Wackers, die met zijn vakgenoot Hans van Dijk een stand van zaken aan-
gaande het Reynaertonderzoek had opgemaakt in de opgemerkte millennium-
bloemlezing Pade crom ende menichfoude (1999)?
 Intussen heb ik professor Wackers, die ik heb leren aanspreken als Paul, 
wel vaker ontmoet en heb ik zijn ongedwongen discours meermaals mogen be-
luisteren. Ik wil me niet wagen aan een analyse van het spreektalige register 
waarin hij uitmunt, maar een drietal zaken wil ik er toch over kwijt. Op het 
gevaar af ze te overbeklemtonen en bepaalde aspecten te onderbelichten. Zo is 
me opgevallen dat Paul Wackers bijna elke talige tussenkomst met het woordje 
‘nou’ begint. Ik zou mezelf geen taalkundige noemen, maar ‘nou’ gevolgd door 
een korte pauze – in geschreven taal zou er beslist een komma volgen – valt 
waarschijnlijk niet op te vatten als een noordelijke variant van het zuidelijke 
‘nu’. Het gaat niet om een temporele verwijzing maar om een aanloop die vele 
betekenissen kan hebben. ‘Nou’ is wellicht een modaal bijwoord met zinsva-
lentie of een meerzinnig ‘voorwerpsel’, zo dat al bestaat. Als ik het goed heb, 
betekenen die nou-zinnen van Paul zoiets als: misschien heb je wel gelijk, maar 
heb je de andere kant al eens bekeken? Of: je zegt dat wel, maar ik geloof er 
eigenlijk niets van. Of nog: je hebt ongetwijfeld gelijk, maar de waarheid ziet er 
gewoon anders uit. Met dat ene woordje heeft Paul, zonder het zelf te willen of 
zo te bedoelen, me meer dan eens van mijn à propos gebracht. (Wat dat betreft, 
doet hij me enigszins denken aan een Engelse vriend van me, die wanneer hij 
het absoluut oneens is over iets of mijn getater gewoon onzin vindt, onbewim-
peld zegt: ‘Quite interesting’. Ik weet intussen wat zoiets betekent.)
 Even opvallend zijn de lange stiltemomenten waaraan Paul Wackers zich 
graag overgeeft. Hij is bij tijd en wijle een volleerd, ja zelfs welsprekend zwijger. 
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Wat hij met dat zwijgen precies wil zeggen, is me voorlopig nog niet helemaal 
duidelijk, maar dat lang volgehouden zwijgen zelfs een in scone tale doorkne-
de Reynaert de vos niet vreemd is, weet hij uiteraard als geen ander. Zwijgen 
kan tenslotte niet verbeterd worden, als ik hier Willem Elsschot, de bekend-
ste voornaamgenoot van Willem die vele bouke maecte, even mag citeren. Maar 
misschien zwijgt Paul zo gretig omdat hij beseft dat stilzwijgen de beste voor-
bereiding is op een tussenkomst die wil wegen op een of andere beslissing? Ik 
herinner me in ieder geval de stevig gemotiveerde betogen wanneer een heikel 
punt te berde werd gebracht of een bijdrage ter sprake kwam die volgens hem 
niet door de beugel kon of al te onvoldragen was. Dan kon/kan zijn zienswijze 
weleens de doorslag geven. Niet dat hij daar professoraal bij wordt, maar zijn 
wetenschappelijke kennis maakt hem gewoon af en toe bevlogen.
 Het derde punt waaraan ik even wil refereren betreft eigenlijk niet zozeer 
het register dat hem eigen is als wel het accent dat zijn Nederlands kleurt. Paul 
Wackers spreekt of betoogt niet echt, hij zingt op onnavolgbare wijze wat hij te 
zeggen heeft. Zijn Limburgse herkomst heeft hem een zangerige toon cadeau 
gedaan, waardoor het leuk luisteren is naar zijn stemgeluid en ik meer dan eens 
de melodie van zijn mededelingen heb gehoord en aan de inhoud ervan ben 
voorbijgegaan. Ik vraag daar nu nederig excuus voor, maar mijn bewondering 
voor Pauls natuurlijke muzikaliteit is er niet minder om. Nuchterheid die me-
lodieus verpakt of verwoord wordt, daar kent Paul het geheim of toch het goed 
bewaarde recept van.
 Behalve op vergaderingen waar de Tiecelijnjaarboeken worden klaarge-
stoomd en besproken, heb ik hem vooral ontmoet tijdens de bijzondere zittin-
gen van de inmiddels opgeheven Orde van de Vossenstaart op het kasteel Wis-
sekerke in het lieflijke, landelijke Bazel. Zelf is hij sinds 1995 geridderd ‘in de 
Orde’ en heeft hij er bijna ononderbroken zijn opwachting gemaakt, doorgaans 
op ‘eenen tsinxen daghe / dat beede bosch ende haghe / met groenen loveren 
waren bevaen’ (Van den vos Reynaerde, v. 41-43). Voor Paul was zo’n besloten 
bijeenkomst een soort hoogmis, waarop hij zich menige reynaerdie liet weg-
gevallen, met Jan en alleman keuvelde, informeerde naar plannen bij de aan-
wezige vossenjagers en zijn Utrechtse burcht tijdelijk inruilde voor het Bazelse 
Malpertuis. Over wat hij zelf nog wou realiseren, sprak hij nauwelijks. Maar 
dat hoeft ook niet. Het onwaardeerlijke werk dat hij verrichtte om Reynaerts 
historie de aandacht terug te geven waar de prachtige tekst recht op heeft, de 
voortreffelijke editie van die tekst in deel twee van Reynaert in tweevoud (2002) 
en de begeleiding van talloze projecten, zoals die van Hans Rijns over ‘de ge-
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drukte Nederlandse Reynaerttraditie’ of van Lotte Bont over het berenperso-
nage in de Middelnederlandse literatuur, spreken letterlijk boekdelen.
 De betrokken afstandelijkheid waarmee Paul over zijn vakgebied spreekt, 
heeft me van meet af aan getroffen. Dat is een uitzonderlijke kwaliteit in een 
wereld waarin marketing en zelfprofilering aan de orde van de dag zijn. Toen 
we ‘tussen pot en pint’ spraken over de coryfeeën van de huidige medioneer-
landistiek, opperde hij onomwonden dat Joris Reynaert met vlag en wimpel 
de belangrijkste onderzoeker was van zijn generatie. ‘Veruit de belangrijkste’, 
voegde hij er hoofdknikkend en zonder een zweem van ironie aan toe. Als Paul 
Wackers zoiets zegt, op een onbewaakt moment en in onverdachte omstandig-
heden, moet er wellicht iets van aan zijn. Te verwachten valt dat hij in de ko-
mende jaren nog zal timmeren aan een opzienbarende onderneming waardoor 
hij naast Reynaert zal komen te staan. Reynaert de vos of Joris Reynaert? Ja, 
dat zal de toekomst ongetwijfeld uitwijzen ...

Sint-Niklaas, juni 2015
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DE NEDERLANDSE REYNAERTTRADITIE

RIK VAN DAELE

 In een A4-map in mijn machtige, helaas bijna geheel ongeordende archief, 
waarvan ik steeds stel dat het me drie levenslange jaren zou vergen om het te 
ordenen, zitten enkele manuscripten van onder anderen Amand Berteloot, Jan 
Goossens en N.F. Blake, die ooit een deel uitmaakten van het imposante cor-
pus van een boek in voorbereiding dat door het Mercatorfonds uitgegeven zou 
worden. De artikels zijn nooit gebundeld, het boek is nooit verschenen. Paul 
Wackers en Erwin Verzandvoort, vrienden die in die tijd met het project bezig 
waren, weten wellicht waarom het boek nooit is gepubliceerd. Ikzelf zette toen 
pas mijn eerste schuchtere schreden op het academische vossenpad. Maar ook 
toen zullen de paden ongetwijfeld krom geweest zijn. Ik vermoed dat we het 
midden van de jaren tachtig schrijven.
 Toen Paul met pensioen ging, moest ik aan dat project denken. Dat zal er 
wel nooit van komen maar Paul heeft nog plannen genoeg. Twee daarvan lig-
gen mij na aan het hart: een compendium over dierenepiek en een boek over de 
(Nederlandse) Reynaerttraditie. Beide onderwerpen zie ik Paul met bravoure 
en flair nog voor 2020 afwerken. Moge het hem als J.W. Muller vergaan, die na 
zijn pensioen in nog twintig lange jaren meer dan honderd artikels publiceerde, 
ongeveer evenveel als in zijn academische carrière. 
 Het compendium lijkt me een klus van en voor vele breinen, liefst een in-
ternationaal gezelschap, gemend door Paul als coach, bewaker, voortrekker en 
kritisch eindredacteur. 
 Ik dacht zelf ooit aan een digitaal Reynaertapparaat. Ik heb het idee bijna 
uit mijn hoofd gezet omdat de pensioengrens in België steeds verder opschuift. 
Een Reynaertencyclopedie als een never ending story, aangevat door iemand 
met doorzettingskracht en zelfrelativeringsvermogen, een ‘amator’ in de ware 
zin van het woord. Iemand met brokkenpilootallures ook, met licht romanti-
sche zelfmoordneigingen; iemand die niet bang is voor een nachtelijk ad fun-
dum van een veel te sterk Reynaertbiertje, om telkens weer de veel te ondiepe 
slaap te vatten; iemand ook met een scheut zelfoverschatting, maar evenzeer 
iemand die niet zonder een netwerk van gelijkgestemden kan. Alleen al voor de 
letter A zou men kunnen denken aan de lemma’s Aap – Aardenburg – Abelquac 
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– Absdale – Acket – Adema – Arnout – Albe – Algera – Aloïs – Amsterdam 
– Antwerpen – Arendt – Avesne(s) – ik pluk ze zo als een klein boeket uit het 
trefwoordenregister van de jaargangen 1-20 van Tiecelijn.
 Tiecelijn heeft ondertussen duizenden pagina’s reynaerdiana opgeleverd. 
Geen reynaerdist kan zich permitteren ze links te laten liggen. Ze geven al 
een half mensenleven lang vorm aan de inhoud van een Reynaertartikel van 
J.W. Muller uit 1926, straks 90 jaar oud: ‘Reinaerts avonturen en rollen in en 
na de middeleeuwen’, gepubliceerd in de Verslagen en mededelingen van de Ko-
ninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde in 1926 (p. 306-350, met 
– hoe kan het ook anders – een Naschrift, p. 351-353). Vorig jaar werden die 
avonturen en rollen omgedoopt tot ‘De metamorfosen van een gemene vos’ in 
een boeiend colloquium van de Universiteit Antwerpen, de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, het Antwerpse conservatorium, het Liberaal Archief en 
het Reynaertgenootschap.
 Paul Wackers is ongetwijfeld de meest geknipte persoon om een compen-
dium over de Europese dierenepiek te schrijven, samen met een team van spe-
cialisten van de International Reynard Society (waarbij ik aan Jill Mann denk 
als medetrekker). Waarom uitgerekend Paul? Omdat hij op het internationale 
vlak de ‘Nederlandse’ Reynaertmaterie de plek gegeven heeft die ze verdient, 
eerst als redacteur en hoofdredacteur van Reinardus (met flink wat familiale 
inbreng, als ik me niet vergis), later als voorzitter van de Société internationale 
renardienne. Maar ook omdat hij als redacteur van Tiecelijn sinds 1998 vele 
tientallen artikels van diverse pluimage wikte en woog, en zelf diverse bijdra-
gen publiceerde. Paul is geknipt voor de taak vanwege de uitgave van Reynaerts 
historie in Reynaert in tweevoud en de Duitse vertaling van de tekst samen met 
Rita Schlusemann in de ‘Bibliothek mittelniederländischer Literatur’; vanwege 
de diverse artikels over de Reynaerticonografie (mijn samenwerking en vriend-
schap met Paul begon trouwens met een boeiend onderzoek naar de bronnen 
van zeven Reynaertkabinetten uit het atelier van de Antwerpse firma Hendrik 
van Soest rond 1700); vanwege de begeleiding van enkele boeiende Reynaert-
projecten, bijvoorbeeld het monnikenwerk van Hans Rijns; en vooral vanwege 
zijn baanbrekend werk bij de interpretatie van de Reynaertverhalen in zijn dis-
sertatie, die het latere Reynaertonderzoek blijvend beïnvloed heeft. Dit laatste 
kan en mag niet onderschat worden. Misschien is het daarom jammer dat er 
niet echt een school ‘Wackers’ is ontstaan en dat geen van zijn leerlingen volop 
voor het Reynaertonderzoek heeft gekozen. Paul heeft zich nooit tot de ‘matière 
renardienne’ willen beperken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld J.W. Muller, die 
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men een ‘homo unius libri’ is gaan noemen, wat volgens mij meer een compli-
ment is en een geuzennaam dan wat anders.
 (Zelf ben ik immers uit noodzaak een vergelijkbare weg als Muller gegaan, 
zij het dan als man van één stofcomplex, de matière renardienne, en eigen-
lijk nog specifieker: de Reynaertmaterie van de dertiende eeuw tot de dag van 
morgen. De Reynaert is en blijft het visitekaartje van de Middelnederlandse 
literatuur, tot (om Louis Paul Boon te parafraseren:) ‘in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.’ Zelfs Vlaanderen heeft sinds 1 juli 2015 zijn literaire canon mét Van 
den vos Reynaerde. Om Muller te citeren: ‘afgezien van Latijnsche werken als 
die van Erasmus en Thomas a Kempis, [is Van den vos Reynaerde] wellicht onze 
eenige bijdrage tot die wereldliteratuur’.)
 Paul Wackers is ook het best geplaatst om een boek over de moderne ‘Ne-
derlandse’ Reynaerttraditie te schrijven. De auteur die dat absoluut noodzake-
lijke boek zal schrijven, moet immers aan veel eisen/voorwaarden voldoen en 
over veel kwaliteiten beschikken. Enerzijds moet hij een goed documentatieap-
paraat hebben, net als kennis, branie en een synthetisch vermogen; anderzijds 
moet hij over voldoende tijd beschikken, maar ook over de steun en toeverlaat 
van een groep aandachtige lezers, en – niet te vergeten – een uitgever, die een 
mooi en rijk geïllustreerd boek wil uitgeven. Het is wachten op Reynaerts we-
reld, een wereld in woorden en beelden over Reynaert de vos. Een boek over 
de Nederlandse Reynaerttraditie zou gebaat zijn met één pen, ook al zou die 
geholpen moeten worden door een team met een eindredacteur en een secre-
tariaatsmedewerker. Hoe dat boek er moet uitzien, dat laat ik aan Paul over. 
Het zou in elk geval het boek met mooie plaatjes moeten worden waar Herman 
Pleij in 1980 om smeekte (‘Waar blijft het mooie Reynaert-boek?’, in: Wie veel 
leest heeft veel te verantwoorden. Opstellen over filologie en historische letterkunde 
aangeboden aan F. Lulofs. Groningen, p. 262-266). Er zijn sinds de oproep van 
Pleij drie boeken met mooie plaatjes verschenen, met name Reinaert de vos, 
nummer 3 van de reeks Tekst in context van Hubert Slings (1999), daarvoor 
Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift (Leuven, Davidsfonds, 1991, 
i.s.m. Veerle Uyttersprot en Jo de Vos) en daarna Reinaerts streken (id., 2001), 
waarbij Jef Janssens en ikzelf een interessant fundament hebben gelegd en en-
kele mooie aanzetten hebben geleverd. De tentoonstelling Reinaerts streken 
die in Lokeren, Damme en Hulst te zien was, toonde de kracht van het ver-
haal van de metamorfosen van Reynaert. Misschien kan Reinaerts streken de 
kern van het nieuwe boek vormen, aangevuld met onderzoeksmateriaal van 
Amand Berteloot, Jan Goossens, Mark Nieuwenhuis, Yvan de Maesschalck, 
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Hans Rijns, René Broens, André Bouwman en nog zo vele anderen. Misschien 
wordt het wel een tentoonstellingscatalogus als synthese van twee eeuwen Rey-
naertonderzoek naar Reynaerts avonturen, rollen en metamorfosen. Hoe lang 
is het geleden dat er een grote Reynaerttentoonstelling is geweest waarin top-
stukken werden getoond? Düsseldorf 1989? Münster 1991? Jan Deschamps 
was de laatste die alle beschikbare Reynaertmanuscripten in eenzelfde ruimte 
bijeengebracht ... in 1970. Bijna vijftig jaar geleden.
 Binnenkort wordt het Reynaertgenootschap dertig jaar en de stad Sint-
Niklaas achthonderd en doet er zich hier of daar wel een opportuniteit voor. 
Misschien zijn de stad Antwerpen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Con-
science, fiere bezitters van de collectie Wim Gielen, of de K.B.’s in Brussel en 
Den Haag, de universiteiten van Utrecht, Leiden en/of Nijmegen wel geïnte-
resseerd? Tijd brengt raad.
 En ondertussen snelt diezelfde tijd en blijven vele herinneringen levend. 
Precies dertig jaar geleden ontmoette ik Paul op het Reynaertcolloquium in 
Spa, waar hij op 2 oktober 1985 sprak over ‘The Image of the Fox in Middle 
Dutch Literature’ (toen al!). Op 1 juli 1992, de verjaardag van Herman Heyse, 
was Paul lid van mijn Leuvense doctoraatsjury. Een grotere eer kon een van 
de grootste reynaerdisten van de twintigste en eenentwintigste eeuw mij niet 
betuigen. Dat hij nadien mee in de Tiecelijnboot stapte, maakte mijn waarde-
ring en sympathie alleen nog maar groter. Om dat alles is de slotzin van deze 
bijdrage de geschikte plek om een stevig ‘dank je wel, Paul’ te zeggen. 
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Brief aan Paul Wackers

HANS RIJNS

 Als er iemand is die mij heeft geïnspireerd, dan ben jij het wel. Al bij mijn 
eerste schreden op de kromme paden van de vos kwam ik je tegen toen ik part-
time Nederlands studeerde aan de Universiteit van Utrecht – eerst in je disser-
tatie, als onderdeel van de Reynaertleeslijst, en later in je artikelen in Tiecelijn 
en Reinardus. 
 Mijn passie voor de Reynaert begon toen ik kennismaakte met Cuwaert in 
het vroege voorjaar van 1996 tijdens het werkcollege ‘Reinaert de vos en Gerrit 
Komrij’. Dat werkcollege was door Bart Besamusca opgezet om Komrij te be-
geleiden. Hij was namelijk van plan om de Reynaert te hertalen. Wellicht werd 
de dichter te veel in beslag genomen door andere zaken, want van hem hebben 
we niets meer vernomen. Ik was echter voorgoed verloren, zeker toen ik in het 
Commentaar van Lulofs in zijn kritische editie uit 1985 las dat Hellinga in zijn 
artikel Het laatste woord is aan Firapeel veronderstelde dat Cuwaert homosek-
suele betrekkingen met honden onderhield. Ik besloot op dit onderwerp dieper 
in te gaan wat resulteerde in een nota met de prikkelende titel: Ende die hase die 
blode Cuwaert. De (homoseksuele?) haas in Van den vos Reynaerde. Die nota werd 
de basis voor mijn doctoraalscriptie.
 Tijdens mijn voorbereidingen voor mijn doctoraalscriptie eind jaren negen-
tig maakte ik kennis met het toen nog driemaandelijkse tijdschrift Tiecelijn 
van het Reynaertgenootschap in Vlaanderen. Ik bleek te behoren tot de groep 
van reynaerdofielen die zich druk kunnen maken over de familieverbanden van 
de dorpers (was Hughelijn met de kromme benen nu wel of niet de man van 
vrouwe Ogernen, die slappe kaarsjes recht maakte) of artikelen vol schrijven 
over de ‘scuvuut’ bij Kriekeputte (was deze vogel nu een schuifuit, een katuil 
of toch een roerdomp?). Na fietstochten door het ‘Soete land van Waes’ stond 
mijn besluit vast: ik zou af gaan studeren met een scriptie over de vos Reynaert 
die op een wel heel merkwaardige wijze het credo leert aan de haas Cuwaert 
en over de meer dan vriendelijke omgang van Cuwaert met honden bij Krieke-
putte. 
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 Het groene licht kreeg ik van Bart pas, als ik ook andere obscene en sca-
breuze passages bij mijn onderzoek zou betrekken. Alleen een verhandeling 
over Cuwaert vond hij te mager. Bovendien had Rik van Daele in zijn artikel 
Die burse al sonder naet (1993) al het sodomitische haasje aan de kaak gesteld. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik onderzocht twaalf obscene en scabreuze passages, 
maar wijdde overeenkomstig het ‘poldermodel’, zoals Bart het noemde tijdens 
de presentatie van De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie op het stadhuis van 
Sint-Niklaas in 2007, tòch een apart hoofdstuk aan Cuwaert.
 Jij meende in de bloemlezing van Tiecelijn (1993) dat de homoseksuele in-
terpretatie van de passages onterecht is en voerde o.a. aan dat homoseksuali-
teit in de middeleeuwen ‘nefandum’ was. Ik was het daar niet mee eens en al 
helemaal niet nadat ik de studie van James Boswell Christianity, Social Tole-
rance, and Homosexuality. Gay People in Western Europe from the beginning of 
the Christian Era to the Fourteenth Century had gelezen. Ook Boswell vindt dat 
homoseksualiteit, de ‘peccatum mutum’, inderdaad ‘nefandum’ was, maar dat 
men daarom signaalwoorden gebruikte om toch het een en ander bespreekbaar 
te maken. Hij heeft het in dit verband over ‘gay topoi’ en het karakteristieke 
‘slang’ van ‘the gay subculture’. Tot mijn verbazing behoorde de haas ook tot 
de gay topoi. Dat ondersteunde volgens mij de veronderstellingen van Hellinga 
dat het credo leren en de Kriekkeputpassage als sodomitisch geïnterpreteerd 
moeten worden. Ik wijdde een uitvoerig artikel in Tiecelijn 12 (1999) aan dit 
onderwerp, Of hi den credo niet en wel las, obscene en scabreuze dubbelzinnigheden 
in ‘Van den vos Reynaerde’ en dat allemaal omdat jij het niet met de gangbare 
opvattingen eens was. Over ‘inspiratie’ gesproken. 
 Tijdens het twintigste colloquium van de International Reynaerd Society 
in Alicante in 2013, waar ik de stoute schoenen aantrok en een lezing hield 
met mijn verweer tegen jouw stellingname, zei je dat de gevonden resultaten 
weliswaar in contemporaine werken terug te vinden waren, maar dat het hier 
om Latijnse werken ging. Het is maar de vraag, zo liet je me weten, of het toen-
malige publiek ook die kennis had. En zo zijn we er nog steeds niet uit. Maar 
dat vind je vast geen probleem. Op een zonovergoten terras bij een lekker potje 
bier tijdens het colloquium in Münster in 2005 zei je: ‘Als we (je bedoelde je 
vakgenoten in het Reynaertonderzoek) het met elkaar eens zouden zijn, kon-
den we de tent wel sluiten.’ Dat had ik goed in mijn oren geknoopt en braaf 
zette ik mijn kruistocht tegen je voort, wat resulteerde in een aantal lezingen 
en een tweede artikel: Het Cuwaertmotief. Sodomie in de ‘Reynaert’?, in Tiecelijn 
19 (2006).
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 Je inspireerde me ook om twee boeken van Gheraert Leeu te editeren, een 
niet geringe opgave, waaraan ik sinds 2009 heb gewerkt. De aanleiding was 
ons gesprek over mijn voorstel om een proefschrift te schrijven waarmee ik 
wilde aantonen dat de bewerker van Reynke de Vos (1498) en later de bewerker 
van Reynaert de vos. Een seer ghenuechliicke ende vermakeliicke historie, met haer 
moralisatien ende corte wtlegghingen. (Plantijn 1564), de moralisaties deels had-
den overgenomen uit de Twispraec der creaturen. Ik had dit voorstel gebaseerd 
op een hypothese van Heinz Eichelmeyer (Münster 1956). Mijn voorlopige 
bevindingen prikte je moeiteloos door. Die moralisaties zijn naast in de Twis-
praec ook in tal van andere geschriften terug te vinden. En inderdaad, zo moest 
ik helaas vaststellen, kwam ik in de Esopus, maar ook in andere middeleeuwse 
werken die ‘vigerende teksten’, zoals jij ze noemde, tegen. Je karakteriseerde 
mijn schrijverij als anekdotisch, doorbijtend, nauwkeurig, maar niet analy-
tisch. Dat kwam wel even aan. Ik heb zeker een half jaar op apegapen gelegen.
 Hoewel het al met al een teleurstellend gesprek was, liet je me niet bengelen. 
Je gaf me een kopie van het enige exemplaar in Münster van Echelmeyer, Der 
Dialogus Creaturarum und seine Bedeutung für die mittelniederdeutsche Literatur 
in bruikleen om zelf vast te kunnen stellen dat Echelmeyer soms boude uit-
spraken deed over de bronnen van de moralisaties in de Dialogus Creaturarum. 
Daarnaast vroeg je me of ik zin had in het diplomatisch transcriberen van de 
Twispraec en de Esopus – beide van Leeu – waarvan in Nederland nog geen 
edities bestonden. Dat leek me wel wat.
 Ondanks de teleurstelling merkte ik dat ik ook opgelucht was. Ik kon me en 
kan me eerlijk gezegd nog steeds in jouw beoordeling van mijn wetenschappe-
lijke potenties vinden. Ik kwam daar achter tijdens het hertalen van de Esopus. 
In mijn eentje zou het een brug te ver zijn geworden. Ik miste echt voldoende 
voorkennis en vaardigheden om de Middelnederlandse Esopus om te zetten in 
modern Nederlands en de tekst van annotaties te voorzien. Dankzij de hulp 
van Willem van Bentum is het er toch van gekomen en is de editie Het leven en 
de fabels van Esopus in de zomer van 2016 als paperback met alle 186 houtsne-
den in zwart-wit bij Verloren in Hilversum uitgegeven, een flinke pil van 475 
pagina’s. 
 Tot tweemaal toe heb je het manuscript uitgebreid gecorrigeerd, wat de 
kwaliteit ten goede is gekomen. Ook nu weer was het even wennen, want je 
wond er zoals gewoonlijk geen doekjes om: ‘nonsens’, ‘schrappen’, ‘hier zit nie-
mand op te wachten’. Ik heb daar geen moeite mee, zelf ben ik ook direct, je 
kunt maar beter duidelijk zijn. Wat dat betreft ben ik erg blij geweest en nog 
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steeds met je supervisie pro Deo. Horatius zei het al: ‘claqueurs moet je mijden’ 
en een claqueur ben je zeker niet.
 Je hebt me vanaf 2000 geïnspireerd en bijgestaan, toen je volgens Bart ‘als 
zwaargewicht’ voor wat de Reynaert betreft naar Utrecht kwam en je samen 
met hem mij begeleidde bij mijn eerste uitgave De gedrukte Reynaerttraditie. Je 
haalde enkele blunders uit mijn inleiding en je schreef op mijn verzoek een Ten 
geleide. Want hoewel je aan het slot beweert dat goede wijn geen krans behoeft, 
was ik zeer vereerd met jouw bijdrage.
 Onze jarenlange samenwerking heeft geresulteerd in vier edities: De gedruk-
te Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de 
bronnen vanaf 1479 tot 1700; Dye hystorien ende fabulen van Esopus, Leeu 1485, 
gepubliceerd in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), 
de Dialogus creaturarum dat is Twispraec der creaturen, Leeu 1481, eveneens op-
genomen in de DBNL, en de editie Het leven en de fabels van Esopus, Verloren, 
2016. Dankzij mijn edities kon ik voor Tiecelijn een aantal goed onderbouwde 
artikelen schrijven, de citaten waren uit eigen voorraad leverbaar.
 Ik ben je dankbaar voor deze samenwerking, maar het is ook prettig om met 
je om te gaan. Ik ken je niet alleen als supervisor, maar ook als een betrokken 
hoofdredacteur van Nednr., het blad van de helaas ter ziele zijnde vereniging 
van de alumni voor Utrechtse Neerlandici (je schroomde niet om bij het ver-
zendklaar maken van het laatste Nednr. aan te schuiven), als mederedactielid 
van Tiecelijn en als Honorary President van de International Reynard Society. 
Tijdens de bijeenkomsten van de hier vermelde gremia was je een gezellige cau-
seur en verloochende je je bourgondische afkomst niet.
 Ik kijk uit naar je voorgenomen boek over de (Nederlandse) Reynaerttradi-
tie en het compendium over dierenepiek. We zullen elkaar na je emeritaat nog 
vaak tegenkomen, al was het maar om een toost uit brengen op Reynaert de vos 
en de fabelverteller Esopus die ons tot elkaar hebben gebracht.

Tekening Bastiaan de Wit (www.bastiaandewit.com) 
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YVES T'SJOEN

 Geachte dames en heren,
 Beste Yvan,

 Het is u wellicht niet onbekend: bestialiteiten en animale metaforiek (die-
renbeelden) zijn Yvan de Maesschalck niet vreemd. Voor de duidelijkheid: bes-
tialiteiten op een esthetisch verantwoorde wijze. Gefascineerd door Van den 
Vos Reynaerde, dertiende-eeuwse dierenepiek, maakt de auteur van het nieuwe 
boek Vossenlucht al vele jaren deel uit van de redactie van Tiecelijn, het onvol-
prezen tijdschrift van het Reynaertgenootschap. Het is in dit rijk geïllustreerde 
en gedocumenteerde periodiek dat eerdere versies van Yvans opstellen in Vos-
senlucht zijn verschenen. Zo herinner ik mij in jaarboek 5 (2012) een bijzonder 
revelerende bijdrage over de hond in de Europese fictionele literatuur. Aan de 
hand van het literaire oeuvre van de Portugese schrijver en Nobelprijslaureaat 
José Saramago wijdt de onderzoeker er een uitvoerige beschouwing aan, waar-
bij hij ook nader ingaat op hondenreminiscenties bij auteurs als Maeterlinck, 
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Coetzee, Tsjechov en vele anderen. Toen besefte ik nog niet dat daaruit een 
boek zou groeien, dat het een bouwsteen was voor een groter huis. In datzelfde 
jaarboek staan nóg twee kortere artikels van de hand van Yvan, respectievelijk 
over de beer en de leeuw ‘als heraldisch en emblematisch symbool’ in de (der-
tiende-eeuwse) Toscaanse geschiedenis en architectuur én over een contempo-
raine bewerking van de Reynaert door Theater Tieret, getiteld De Valschaard 
met den Grijzen Baard. Yvan is een productieve auteur, zoals uit dit lukraak 
gekozen voorbeeld mag blijken, maar ook een erudiete literatuurverkenner en 
een bijzonder gulle veellezer. Hij verwijst in zijn beschouwend proza, vaak niet 
gespeend van generositeit op het gebied van literatuurverwijzingen, en aange-
stoken door grote weetgierigheid naar teksten en auteurs in de Europese li-
teraire ruimte van vandaag en gisteren, soms zelfs ver buiten de grenzen van 
Europa. Historische en moderne literatuur komen daarbij aan bod. Daaren-
boven hanteert hij een prettig lezende parlandistische stijl: in de vertellende 
vorm neemt hij de lezer mee op avontuur, als een volleerde gids, en brengt hem 
of haar bij passages in literaire teksten en oeuvres die wij nooit zo hebben mo-
gen ontdekken of lezen. Yvan is het prototype van de focuslezer. Met de focus 
gericht op een specifiek motief of beeld brengt hij teksten bij elkaar, betrekt hij 
teksten op elkaar. Dat zoeklicht-lezen kun je alleen ondernemen indien je over 
een rijke boekenkast beschikt. 
 Ik mocht zelf ondervinden hoe meticuleus Yvan daarenboven met zijn bron-
nen omspringt. Zo publiceerde hij tal van bijdragen in de Mededelingen van 
het Cyriel Buysse Genootschap. Voor de laatste aflevering (deel XXX) was hij 
mederedacteur. Tijdens redactievergaderingen ontpopte hij zich tot – vergeef 
mij de dierenmetafoor die alleen zeer hoffelijk is bedoeld – een mierenneuker 
die op elke slak zout legt. Het is een voorrecht met de immer bescheiden en 
bedachtzame auteur van Vossenlucht te mogen samenwerken.
 In mijn kort praatje vanavond wil ik het niet zozeer of louter bibliografisch 
hebben over de wapenfeiten, of zo u wilt de bokkensprongen of het olifan-
tengeheugen, van onze auteur. Hoewel ik het werk van Yvan de Maesschalck 
altijd met veel interesse lees en apprecieer, heeft hij me met Vossenlucht weer 
aangenaam verrast. Het merendeel van de opstellen las ik eerder in Tiecelijn 
maar nu ik ze zo samen zie, ontvouwt zich het bredere perspectief, of beter de 
multiperspectivistische thematische benadering. Door afstand te nemen wordt 
de horizon beter zichtbaar. Ik verwijs er straks nog naar. 
 Yvan is niet aan zijn proefstuk toe. Ik las destijds met veel waardering het 
boek dat hij met Herman Henderickx samenstelde en dat de titel Naakt en 
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wit, een ademende steen kreeg, een ‘thematische verkenning van de Nederlandse 
poëzie van 1945 tot omstreeks 2000’. De focus van de gretige lezer, van Yvan 
de verschrikkelijke veellezer, is echter niet alleen gericht op poëzie, ofschoon 
hij een gewaardeerd poëzierecensent is, maar dus ook op scheppend en be-
schouwend proza: romans en verhalen alsook studies over literatuur en over 
de Reynaert in het bijzonder. Hij heeft mij met het nieuwe boek – dertien jaar 
na Naakt en wit – zoals gezegd verrast. Niet alleen omdat er zo veel te ont-
dekken valt, zeker voor Reynaertadepten maar ook voor lezers die het werk 
van Nederlandstalige auteurs zoals Willem Elsschot, Louis Paul Boon, Peter 
Holvoet-Hanssen en Pol Hoste en ook anderstalige schrijvers onder wie Blake 
Morrison, Orhan Pamuk, de Fin Arto Paasilinna, D.H. Lawrence en vele an-
deren appreciëren én op een revelerende manier benaderd willen zien. Vossen-
lucht is daarenboven een genot voor literair georiënteerde dierenliefhebbers die 
op zoek zijn naar de verbeelding of dus de fictionalisering van het dier – de vos, 
de beer, de hond, de haas, de kat, de aap – in de Nederlandstalige letteren en in 
anderstalige literaturen. Yvan is een empathische gids die er naar mijn oordeel 
glorieus in slaagt zijn rijke literaire bagage, een indrukwekkende belezenheid 
en encyclopedische weetgierigheid te presenteren voor een breed publiek. Re-
torisch bedreven als hij is, houdt hij de aandacht van de lezer vast. Het is hoe 
dan ook een kunst op een transparante en wervende wijze te schrijven over een 
onderwerp dat zoveel eruditie en boekenwijsheid veronderstelt. Dat een heel 
leesparcours en vele bibliotheken schuilgaan in de vier delen waaruit Vossen-
lucht bestaat, hoef ik u niet te vertellen.
 Dames en heren, waarde toehoorders, ik ga even in op de opzet, de onder-
zoeksvragen en het tekstcorpus die centraal staan in het boek zonder daarbij 
in detail te treden. Daarvoor moet u het boek zelf lezen. Uitgangspunt is de 
vaststelling dat de middeleeuwse Reynaertverhalen, overgeleverd in het Mid-
delnederlands, Latijn en Oudfrans en dankzij tal van ‘bewerkingen, vertalin-
gen en dramatiseringen’, ‘tot op heden een Europese uitstraling’ hebben. De 
verkennende studies in Vossenlucht zijn gericht op wat de auteur de ‘promi-
nente rol’ noemt in de twintigste en ook in het begin van de eenentwintigste 
eeuw van Van den vos Reynaerde (Reynaert I) en Reynaerts historie (Reynaert 
II). De strapatsen van Reynaert en Isengrim behoren tot het ‘literaire wereld-
erfgoed’. Het tekstcorpus waarover de auteur zich buigt, is de moderne Eu-
ropese literatuur waarin verwijzingen naar of bewerkingen van de Reynaert 
voorkomen. Naast de al eerder vermelde Nederlandstalige literaire oeuvres, 
van onder anderen Boon en Holvoet-Hanssen (één van mijn favoriete teksten 
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in Vossenlucht), wordt in ‘literaturen die het Nederlandse taalgebied omgeven’ 
gespeurd naar referenties aan en adaptaties van de canonieke Reynaertteksten. 
De auteur maakt zelf melding van een zoektocht naar ‘soms half-uitgewiste 
sporen […] op de meest onverwachte plekken’. Als zoekterm voor de thema-
tische personagestudie gebruikt hij het dier, of meer specifiek de archetypi-
sche dierlijke personages in de Reynaert. Zo onderneemt hij een verkenning 
naar nevenfiguren in recente en oudere romans en verhalen die soms niet meer 
dan intermezzi zijn, soms naar ‘rechtstreekse of ironische verwijzingen’ naar 
‘de matière renardienne’. Yvan de Maesschalck stelt dat de analyse van dieren-
personages en beschouwingen over de plotstructuren waarin deze personages 
in de moderne literatuur optreden ‘een vruchtbaar uitgangspunt [zijn] om de 
overlevingskracht [van de Reynaerthistorie] af te toetsen’. Er zijn inderdaad tal 
van verwante dieren in Nederlandstalige en anderstalige literaturen, zowel in 
proza als in poëzie en in moderne en oudere literatuur, waarin verwezen wordt 
naar, make-overs voorkomen van of allusies opduiken op Reynaertpersonages. 
In Vossenlucht ontdekt de lezer aan de hand van Yvans bijlichtende zoeklan-
taarn een spectrum van teksten en tekstfragmenten, plotlijnen en karakter-
tekeningen met dieren als fictionele personages. De auteur stelt zelf dat het 
soms gaat over een fait divers, met name één bepaald dier in één enkel verhaal 
of een subverhaal. Andere keren over een plejade of een heuse dierenriem die 
in het oeuvre van een auteur een betekenisvolle rol krijgt.
 Kortom, dames en heren, Vossenlucht presenteert een schatkamer van be-
schouwingen over literaire teksten die refereren aan of maar zijdelings verwij-
zen naar Reynaertfiguren en bij uitbreiding naar dieren. Het tekent Yvan de 
Maesschalck wanneer hij in de inleiding van zijn boek oppert dat er ‘onoverko-
melijke beperkingen’ gepaard gaan ‘met [zijn] eigen leeservaring’ en dat de be-
vindingen ‘voor verfijning en aanvulling vatbaar’ zijn. Ik ben behoorlijk onder 
de indruk van de kennis, de disparaatheid van het verzamelde bronnenmateri-
aal en de diepgravendheid van Yvans beschouwende teksten. Het boek heeft de 
waarde van een round-up, een opengestelde boekenkast met een geleerde gids 
als vertrouwelijk en betrouwbaar leidsman. Vossenlucht biedt een aantrekkelijke 
staalkaart van twee decennia intensief onderzoek dat resulteerde in verspreid 
gepubliceerde bijdragen in Tiecelijn, eerst de Nieuwsbrief voor reynaerdofielen en 
vanaf 2008 het al eerder vermelde Jaarboek van het Reynaertgenootschap. Voor 
het boek dat we hier vanavond boven de doopvont houden, heeft de schrijver 
alle teksten naar eigen zeggen ‘in aanzienlijke mate bewerkt, aangevuld en ge-
actualiseerd’. Hoewel de auteur van het boek gewaagt van een losse structuur 
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– ‘op zich staande beschouwingen’ – is er natuurlijk de grootste gemene deler 
die alles verbindt of wat hij de ‘virtuele snijlijn’ noemt van de Reynaertdieren 
en dus de allegorische personages in de Europese (Duitse, Franse, Engelse, 
Portugese en anderstalige) literaturen. Het zal Yvan en de reynaerdofielen in 
deze zaal interesseren dat ook in de Afrikaanse literatuur van Zuid-Afrika 
personae opduiken die duidelijk gerelateerd zijn aan of waarvoor geput is uit 
het Reynaertverhaal. Tijdens het colloquium van de onderzoeksgroep Afri-
kaans van de Universiteit Gent, eind oktober, zal collega Andries Visagie over 
de doorwerking van en verwijzingen naar de Reynaert spreken in Zuid-Afrika.
 U kunt het zo meteen zelf allemaal ontdekken. Na een proloog over de 
Antwerpse Willem (Elsschot) die overeenkomsten vertoont met die andere 
middeleeuwse ‘Willem, die Madoc maecte’ volgen delen over de aanwezigheid 
van de Reynaertpersonages in latere literaire bronnen. Vooral het derde deel 
in Vossenlucht met de onderzoeksbevindingen over ‘de veelkantige figuur van 
de vos’ in moderne teksten heeft mijn aandacht gekregen. Zowel in studies, 
waarin de beeldvorming van de vos wordt onderzocht, als in fictionele teksten 
(proza én poëzie) wordt die veelzijdigheid aan een ingrijpende lectuur onder-
worpen. Teksten met ‘een opmerkelijk vossengehalte’ worden in de schijnwer-
per geplaatst en door de speurende/spoorzoekende auteur, de Sherlock Hol-
mes van de Reynaertpersonages in de Europese literatuur, onder de loep geno-
men. Het laatste deel (de epiloog) voert de vos als centrale verteller op. Van het 
inleidende gedicht – een anonieme bron uit 1992 waaraan de titel Vossenlucht 
is ontleend – tot het slotakkoord waarin de ‘humane of empathische […] kant 
van [de] fictionele personages’ in de Reynaert worden bestudeerd, slaagt Yvan 
de Maesschalck erin zijn lezer te boeien en mee te nemen in zijn speurtocht. Ik 
ben blij dat ik dit boek in avant-première mocht lezen en voel mij vereerd dat ik 
op vriendelijk verzoek van de beminnelijke auteur deelgenoot mocht zijn van 
zijn jarenlange leeservaring en diens Reynaertfocus in de moderne en hier en 
daar ook oudere literatuur van binnen- en buitenland.
 Ik wens u te danken voor de aandacht en feliciteer de auteur met zijn mees-
terproef.

* Deze tekst werd uitgesproken bij de boekvoorstelling van Vossenlucht op 10 maart 
2016 in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde te Gent. 
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 23 01 15
 Hulst was in 2015 voorzitter van het Intergemeentelijk project Het land van Reynaert, 
een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen twaalf Reynaertgemeenten in Oost- 
en Zeeuws-Vlaanderen en het Reynaertgenootschap. In januari en februari was in de meest 
Vlaamse van de Nederlandse steden een tentoonstelling te zien met het Reynaertwerk van 
Kris de Roover, de illustrator van het stripverhaal dat in 1999 door het IGP werd uitgegeven 
(tweede druk in 2007). 

 14 02 15 
 Ruim 120 aanwezigen luisterden tijdens de 23ste Herman Heyselezing in Stekene naar 
de jonge Gentse archeoloog Philippe de Smedt (laureaat van de Eos Gouden Pipet 2013), die 
in een knappe lezing verslag uitbracht van de nieuwe scantechnieken die de Universiteit Gent 
ontwikkelde op de sites van de abdij van Boudelo (Klein-Sinaai/Stekene) en Stonehenge. 
Tijdens het tweede gedeelte van het programma maakte de grootvader van de spreker, beeld-
houwer Albert de Smedt (°30 juli 1927), de verrassing van zijn leven mee. Eerst aanhoorde 
hij een laudatio door Marcel Ryssen en nadien vernam hij tot zijn eigen verbazing dat Luc 
Tuymans, een van de belangrijkste beeldende kunstenaars van onze tijd, in het begin van de 
jaren negentig een Reynaertbeeld van De Smedt uit de rozentuin van Select Delforge in Bel-
sele had geschilderd. ‘Knipselarcheoloog’ en vossenjager Rik van Daele liet zien hoe en wan-
neer het schilderij van Tuymans tot stand was gekomen. Na de lezing, die georganiseerd werd 
ter ere van en in nagedachtenis aan Herman Heyse (1937-1992), medestichter en redacteur 
van Tiecelijn en stichtend voorzitter van d’EUZIE, was er tijd voor een informele babbel bij 
een Reynaertbiertje.

 04 04 15 
 Het voorzitterschap van het IGP Het Land van Reynaert inspireerde het bestuur van het 
Streekmuseum De Vier Ambachten om de Eindhovense kunstenaar Theo van de Goor op-
nieuw uit te nodigen om zijn Reynaertwerk te tonen in de fraaie expositie Reynaert, de Rekel 
uit de Regio. Bezoekers konden enkele tientallen tekeningen en olieverfschilderijen bekijken 
en ook enkele bijzondere ‘Reynartefacten’ bewonderen (waaronder een fraaie driedimensio-
nale vos beschilderd met tekstfragmenten). De expo (die liep van 4 april tot 26 juli) was voor 
de bezoeker meteen ook een aanleiding om de vaste Reynaertcollectie van het museum te 
bezoeken. 

VerslAg / Tiecelijn 29
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 20 04 15 
 De Dialogus Creaturarum, dat is Twispraec der creaturen van Geraert Leeu (Gouda 1481) 
werd gepubliceerd als diplomatische editie in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Let-
teren (DBNL). Editeur Hans Rijns maakte gebruik van de druk die berust in de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag. De Twispraec bestaat uit een proloog, een uitgebreide inhoudsop-
gave en 122 dialogen met een moraliserende strekking. Het boek wordt afgesloten met een 
vijfregelig colofon. Per dialoog vindt een (twist)gesprek plaats tussen twee schepselen Gods 
(creaturen): planeten, metalen, stenen, planten, bomen, dieren en mensen. Van dit boek be-
stond nog geen editie. Zie http://www.dbnl.org/tekst/leeu002diag02_01/.

 26 04 15 
 Tijdens het literaire weekend Archipel en naar aanleiding van de Erfgoeddag organiseerde 
het Reynaertgenootschap in thuisbasis Sint-Niklaas een wandeling op zoek naar literaire en 
andere (stads)vossen. Langs het parcours ontdekten de deelnemers in het stadhuis een Rey-
naertglasraam van Georges Staes uit 1967 en arts-and-craftspanelen van Henri Verbuecken 
uit 1894, een raaf van graffitikunstenaar Roja en enkele recente bibliofiele Reynaertaanwin-
sten uit de collectie van de Bibliotheca Wasiana. 

 09 05 15 
 In 1955 publiceerde Louis Paul Boon zijn Reynaertroman Wapenbroeders. Om de zestig-
ste verjaardag van deze uitgave te vieren stelde het Louis Paul Boongenootschap zijn voor-
jaarsbijeenkomst 2015 in cultuurcentrum De Werf in Aalst in het teken van een van Boons 
beste werken (althans volgens de auteur zelf ). Rik van Daele hield de gelegenheidslezing over 
Boons Reynaertbronnen. Tijdens dezelfde namiddag werd auteur, cineast, politicus en Aalste-
naar Lucas vander Taelen aangesteld als de nieuwe voorzitter van het Boongenootschap. 

 01 07 15 
 De Koninklijke Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) stelde in 
kasteel Beauvoorde in Vinkem (Veurne) de nieuwe literaire canon voor: de lijst van ‘50 +1’ 
werken wil een overzicht geven van de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis vanuit Vlaams 
perspectief. Van den vos Reynaerde staat (evident) in het lijstje. De Reynaertpagina van de 
nieuwe canon is te vinden op http://literairecanon.be/werken/van-den-vos-reynaerde.

 14 07 15 
 Het afscheid van onze gewaardeerde bureauredacteur Willy Devreese kwam veel te vroeg. 
Een kort zelfportret schetst Willy ten voeten uit: ‘Willy Devreese (Tielt, 20 december 1949). 
Afgestudeerd aan de lagere normaalschool Sint-Thomas in Brussel. Sinds 1968 onderwijzer 
aan de Vrije Centrumschool in Marke. Reynaerdioot, d.w.z. verzamelt min of meer betaal-
bare Reynaertuitgaven en vossenprullaria. Schoolmeestert soms met de rode pen in Tiece-
lijnteksten. Literair consument, non-producent. Leest en herleest favoriete auteurs, zoals Els-
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schot, Nescio, Carmiggelt, Hotz, Crone, Voskuil, Van het Reve (Karel), Höweler. Leest nooit 
ofte nimmer handleidingen, contracten of rekeningafschriften.’ 

 15 07 15 
 Van 15 tot en met 19 juli 2015 vond aan de universiteit van Zürich het eenentwintig-
ste congres van de International Reynard Society (IRS) plaats. Drie Tiecelijnredacteuren, 
Paul Wackers, Hans Rijns en Rik van Daele, en twee medewerkers, Gert-Jan van Dijk en 
IRS-voorzitter Baudouin van den Abeele, gaven een lezing op dit internationale colloquium 
met deelnemers van Brazilië tot Japan en van Rusland tot Australië. Het aantal echte Rey-
naertlezingen was beperkt. (Geen van de vijf Tiecelijnmedewerkers had trouwens een Rey-
naertlezing als onderwerp!) Diverse van deze teksten worden later in Reinardus of Tiecelijn 
gepubliceerd. Het volgende congres van IRS vindt plaats in het Engelse Reading van 12 tot 
16 juli 2017. 

 29-30 08 15 
 Een van de hoogtepunten van het Hulsterse voorzitterschap van het IGP Het Land 
van Reynaert 2016 waren de Hulster Vestingdagen eind augustus. De stad was in een Rey-
naertbad ondergedompeld en overal staken vossen de kop op. Vele Hulstenaren hadden hun 
woning met Reynaerttaferelen versierd en op diverse plekken werd het Reynaertverhaal op 
straat verteld, o.a. door Frans de Schepper in de Frans van Waesberghestraat. In de basiliek 
was een prachtige tentoonstelling te zien met de kostuums van de Hulster Reynaertspelen. 
Frans Hakkemars speelde Reynaertpoppenkast en het Opera- en Belcantogenootschap uit 
Sint-Niklaas bracht een voorproefje van Reynaert, de Musical, een productie van librettist Els 
Hoefman en componist Marc van den Broecke, die in het paasweekend van 2016 zou worden 
uitgevoerd. Bij de opening van het gebeuren werden de laureaten van de stripwedstrijd van 
het IGP bekendgemaakt. David Audenaert mocht als winnaar een cheque van 1250 EUR in 
ontvangst nemen en zou zich meteen naar zijn tekentafel reppen om er de twee opdrachten 
die het bestuur van het IGP hem had opgelegd (namelijk alle gemeenten van het IGP in de 
strip verwerken én een moderne, tijdsgebonden ‘Reynaert 2.0’ creëren) tot een goed eind te 
brengen. Tiecelijnredacteur Peter Everaers maakte deel uit van de stuurgroep die het Rey-
naertjaar in Hulst coördineerde. 

 06 09 15
 De Kunstraad Hulst schreef in 2015 voor alle kunstdisciplines een wedstrijd uit die be-
doeld was voor amateurs en professionals. Inhakend op het voorzitterschap van het IGP 
Het Land van Reynaert werd ‘de Oude Vos’ het onderwerp, maar wel in een nieuw jasje: 
de Kunstraad hoopte vooral op interpretaties van het concept dat elke tijd zijn eigen Rey-
naertbeeld creëert. Dat beeld is niet uniform, niet doorzichtig, niet helder, en dat is het ook 
nooit geweest. ‘Iedere kunstenaar kon er zijn eigen invulling aan geven; verleider, misleider, 
schijnheilige, rebel, humorist, intellectueel, nationalist, politicus, duivel, schurk, schelm, dief, 
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moordenaar, vader, echtgenoot, minnaar en leugenaar’ … ‘De vos gekoppeld aan macht, aan 
onze politieke leiders, die in de ogen van vele burgers marionet én poppenspeler zijn, met de 
touwtjes stevig in handen?’ De juryselectie was van 21 augustus tot 10 september te zien in ’s 
Landshuis in de Steenstraat. Daar kon het publiek zijn stem uitbrengen voor de publieksprijs. 
We zagen er enkele knappe, kunstzinnige en creatieve pareltjes. De wedstrijd werd gewonnen 
door de De Belgische Cathy Janssen.

 13 09 15 
 In Sint-Niklaas stond de Open Monumentendag Vlaanderen 2015 in het teken van ker-
ken en kapellen. Rond dit thema werkten het Reynaertgenootschap en de Culturele Centrale 
Boontje samen aan een dagje ‘kapellekensbaan’ in Sint-Niklaas. CC Boontje startte De Kapel-
lekensbaan I ’s morgens aan de Heikapel in de Beeldstraat, waar Marcella Piessens het werk 
van L.P. Boon aan de passanten voorlas. Na de middag vond De Kapellekensbaan II plaats 
in de kapel van de Paterskerk met een voorleesmarathon van de 23 Reynaertstukjes uit De 
Kapellekensbaan. Jo Boon, de zoon van Louis, gaf de aftrap. 73 bezoekers zorgden ervoor dat 
de kleine kapel van het gebouw de hele namiddag barstensvol zat.

 19 09 15 
 Een delegatie van de Utrechtse mediëvistenvereniging Firapeel bezocht het land van Rey-
naert. De vereniging werd op 23 januari 1984 opgericht door studenten van de vakgroep 
Nederlands van de Universiteit Utrecht. Ze staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in 
de middeleeuwen en probeert zoveel mogelijk disciplines op het gebied van de middeleeuwen 
te bestrijken, zoals (kunst)geschiedenis, letterkunde, architectuur, muziek, (volks)devotie, 
volkscultuur etc. 
 Met deze doelstelling in het achterhoofd is de naam van de vereniging makkelijk te ver-
klaren. Werd voor de definitieve oprichting nog gedacht aan namen als De blauwe Schuit, 
Brandaan etc., al spoedig werd gekozen voor de luipaard uit het middeleeuwse epos Van den 
vos Reynaerde. Net zoals de luipaard aan het eind van het Reynaertverhaal de dieren met 
elkaar probeert te verzoenen, zo wil de vereniging mensen en onderwerpen uit verschillende 
disciplines in één vereniging samenbrengen. Het aantal leden bedraagt circa 235.
 De pelgrimage werd met een touringcar door 25 ‘Firapelers’ ondernomen. In Sint-Niklaas 
ontving reisleider Rik van Daele het gezelschap bij de Reynaertbank en begroette tezamen 
met burgemeester Lieven Dehandschutter de pelgrims – waarna in kasteel Walburg koffie 
en Reynaertbonbons klaarstonden. Nadien vertrok de bus naar Hulst langs de beeldengroep 
‘Free Foxes’ van Caroline Coolen. In Hulst bekeek het gezelschap het Reynaertmonument bij 
de Gentse Poort en was er voor de geïnteresseerden een rondleiding door de Sint-Willibror-
dusbasiliek o.l.v. Trude Gielen. Na de lunch wandelde men naar de Keldermanspoort. Via de 
Boudelogronden in Klein-Sinaai reed men verder naar Daknam, waar de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk werd bezocht, die speciaal voor Firapeel geopend was, en er werd op het dorpsplein 
genoten van Belgische bieren. In de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas bewonderden de gas-
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ten een gedeelte van de tegelvloer van de abdij van Boudelo en een Antwerps Reynaertkabinet 
van circa 1700. Op het stadhuis van Sint-Niklaas droeg Marcel Ryssen tot slot het einde van 
het Reynaertverhaal voor, waarin Firapeel een prominente rol speelt. Voor veel Firapelers was 
dit de eerste kennismaking met het ‘land van Firapeel’. Een onvergetelijke dag. Zie ook: www.
firapeel.nl. [Hans Rijns]

 25 10 15 
 Naar aanleiding van de Dag van de stilte organiseerde het Reynaertgenootschap een wan-
deling in het stiltegebied van de Fondatie van Boudelo in Sinaai. Zachte temperaturen, een 
prachtig gekleurd bladerdek, enkele sterke drankjes, een lepeltje honing, een aangenaam ge-
zelschap en Rita Robyn (afgestudeerd als gids met een project rond de Fondatie van Boudelo 
en de Reynaert) als prima gids zorgden voor een heerlijke morgen.

 14 11 15 
 De Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten organiseerde in de Blauwe Hoeve, net 
buiten de Hulsterse stadspoorten, een lezing van drs. Rien Rooker (1946) met als titel Al 
tastend in de Reynaertmist. Rooker volgde na zijn MO-opleiding een vervolgstudie Nederlands 
aan de Universiteit van Utrecht. Van 1974 tot 2008 was hij verbonden aan het Scheldemond 
College in Vlissingen en vanaf 2008 is hij gepensioneerd. In 2006 kwam hij min of meer bij 
toeval in aanraking met de problematiek achter Van den vos Reynaerde, wat resulteerde in een 
onderzoek naar de politieke en maatschappelijke achtergronden van het verhaal.

 29 11 15 
 Voorstelling van Tiecelijn 28. Jaarboek 8 van het Reynaertgenootschap in het Museumthe-
ater in Sint-Niklaas met toespraken van ondervoorzitter Yvan de Maesschalck, schepen van 
Cultuur Annemie Charlier en hoofdredacteur Rik van Daele. Marcel Ryssen las de Krieke-
puttepassage uit Van den vos Reynaerde voor in het kader van de Voorleesweek. Gastspreker 
professor emeritus Jozef Janssens sprak over ‘Literatuur in het “oestende van Vlaenderen”’. Hij 
behandelde Floris ende Blancefloer, de roman van Diederic van Assenede, die vandaag met de 
vluchtelingenproblematiek brandend actueel is. Hij stelde zijn nieuwe boek over deze mid-
deleeuwse liefdesroman voor en legde een sterk verband tussen Diederic van Assenede en 
Willem van Boudelo, wiens kandidatuur voor het Reynaertgenootschap steeds luider klinkt. 
De lezing is in sterk gewijzigde vorm in dit jaarboek gepubliceerd. 

 18 12 15
 Bij aanvang van de kerstmarkt nam Hulst afscheid van het voorzitterschap van het IGP 
Land van Reynaert met de perspresentatie van Foxy, het stripverhaal van VIZID / David 
Audenaert, de jonge Gentse Lokerenaar die de wedstrijd van het IGP ‘Reynaert 2.0’ won. 
De strip werd op 6000 exemplaren gedrukt. Burgemeester Frans Mulder en IGP-voorzitter 
Frank van Driessche namen de honneurs waar.
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Frits Booy is neerlandicus en studeerde af op een scriptie over symmetrie in Van den 
Vos Reynaerde. Na zijn pensionering als leraar Nederlands onderzoekt hij de geschiedenis 
van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur, van zijn woonplaats Baarn en de regio en van 
de Nederlandse Sinterklaascultuur. Hij publiceert in diverse tijdschriften, houdt lezingen en 
werkt mee aan tentoonstellingen over deze onderwerpen. 

Andre Bouwman studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 
1991 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift Reinaert en Renart. Het dierenepos ‘Van 
den vos Reynaerde’ vergeleken met de Oudfranse ‘Roman de Renart’. Hij is als Hoofd Conserva-
toren en Conservator Westerse Handschriften verbonden aan de Universitaire Bibliotheken 
Leiden. Met Bart Besamusca publiceerde hij in 2002 een teksteditie van Van den vos Reynaer-
de (als onderdeel van Reynaert in tweevoud), gevolgd door prozavertalingen in het Nederlands 
(Tiecelijn 2007) en Engels (Of Reynaert the Fox, AUP 2009).

Norbert de Beule maakte met illustrator Jelle Meys een Reynaertprogramma voor 
leerlingen van het vijfde middelbaar. Zijn laatste bundel Tri Ti Ti werd in 2014 genomineerd 
voor de Herman de Coninckprijs.

Yvan de Maesschalck studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. 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 Nederland-
se poëzie. Heeft bijzondere belangstelling voor het werk van Cyriel Buysse en voor de Reynaert. 

Bob de Nijs werkte aan 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. 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.

Jan de Putter publiceerde eerder diverse artikels in Tiecelijn.

Jozef Janssens, doctor in de Germaanse filologie, specialiseerde zich in de middeleeuw-
se cultuur. Hij is emeritus hoogleraar Cultuurgeschiedenis en Geschiedenis van de middel-
eeuwse, Nederlandse en Europese literatuur aan de KU Brussel. Hij publiceerde verschil-
lende werken over de middeleeuwse letterkunde en geschiedenis.

Mark Nieuwenhuis studeerde Spaanse taal- en letterkunde in Utrecht, met als afstu-
deerrichting middeleeuwse studies, en Latijnse taal en cultuur in Amsterdam (UvA). Is leraar 
Latijn 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. 

Joris Note is schrijver, essayist en literair criticus. Jongste boeken: Wonderlijke wapens. 
Essays over literatuur en politiek (2012) en Van de wereld (2015).
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Revital Refael-Vivante is universitair hoofddocent van het departement Litera-
tuur van het Joodse volk aan de Universiteit Bar-Ilan in Israël. Haar voornaamste vak-
gebieden zijn: middeleeuwse wereldse Hebreeuwse literatuur; Maqama (een Arabische 
literair genre waarin proza met rijm wordt afgewisseld); Hebreeuwse literatuur in het 
Ottomaanse Rijk en de Balkan; Hebreeuwse middeleeuwse fabels en Hebreeuwse middel-
eeuwse handschriften. Binnenkort wordt haar volgende boek gepubliceerd: Meshal Ha-
Qadmoni van Isaac Ibn Sahula (Sapin 1281) door de uitgeverij Bar-Ilan University Press.

Filip Reyniers studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Hij is directeur van IPIS, 
een onderzoeksinstituut voor vrede en ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika. Hij publiceerde 
o.a. het essay ‘Wastine tussen twee steden’ over de identiteit van het Land van Waas en heeft 
een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van de vroege middeleeuwen.

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 Rey-
naerttraditie (1479-1700) en in 2016 samen met Willem van Bentum de editie Het leven en de 
fabels van Esopus.

Yves T’Sjoen is gewoon hoogleraar 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.

Willem van Bentum studeerde klassieke talen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en Nederlandse taal en letterkunde te Utrecht. Van zijn hand verscheen een studie over het 
rederijkerstoneelstuk Leander ende Hero in 2002 in het Jaarboek De Fonteine. Verder publi-
ceerde hij over Van den vos Reynaerde, over de slag bij Vlaardingen (1018) en over het Helini-
um. Samen met Hans Rijns publiceerde hij in 2016 de editie Het leven en de fabels van Esopus.

Rik van Daele is afdelingshoofd Cultuur en cultuurbeleidscoördinator van de stad Sint-
Niklaas. Hij promoveerde aan de KU Leuven op een dissertatie over Van den vos Reynaerde. 
Functie van de ruimtelijke elementen en de naamgeving. Hij publiceerde diverse boeken en arti-
kelen over de Reynaerttraditie en een Reynaertvertaling. 

Christl van den Broucke studeerde Keramiek aan Sint-Lukas Gent. Zij is mede-
werker kunsten in cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren en vanuit die functie publiceert ze 
geregeld over tentoonstellingen en kunstenaars.

Jeroen van Vaerenbergh  is sinds 2001 actief bij de Archeologische Dienst Waas-
land, vandaag omgevormd tot Erfpunt – de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst van 
het Waasland. Aanvankelijk was hij verantwoordelijk terreinarcheoloog op talrijke archeo-
logische sites. Vandaag geeft hij mee vorm aan een progressieve visie op beheer van het rijke 
archeologische, bouwkundige en landschappelijke erfgoed.
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Paul Verhuyck was gedurende 27 jaar (1972-1999) hoofddocent Franse en Occitaanse 
letterkunde van de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Naast wetenschappelijke 
studies (vaak in het Frans) publiceerde hij bij De Arbeiderspers vijf romans onder zijn eigen 
naam en vier romans samen met Corine Kisling: Het leugenverhaal (2007), Kwelgeest (2008), 
De duim van Alva (2010) en Zwarte kant (2012) In 2014 publiceerde hij de roman Inmiddels 
op aarde. Zie ook www.paulverhuyck.com. 

Lisanne Vroomen studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Na het afronden van haar bachelor is ze begonnen aan de researchmaster Letter-
kunde en Literatuurwetenschap. Voor haar masterscriptie heeft ze onderzoek gedaan naar 
twintigste-eeuwse Reynaertbewerkingen. Inmiddels heeft ze bij het Ruusbroecgenootschap 
aan de Universiteit van Antwerpen een proefschrift afgerond over volkstalige religieuze lie-
deren uit de kringen van de zusters van het gemene leven.

Paul Wackers is emeritus 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 Neder-
landse en de Europese Reynaerttraditie; de relaties tussen Latijn en Middelnederlands en in 
verband daarmee het fenomeen meertaligheid in de middeleeuwen; geestelijke literatuur; en 
verzamelhandschriften. Veel van zijn publicaties besteden aandacht aan de methodologische 
aspecten van onderzoek.

Vormgeefster

Lies van Gasse is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze schreef de bundels Het-
zelfde gedicht steeds weer, Brak de waterdrager en Wenteling. Met Brak de waterdrager won ze de 
prijs van de provincie Oost-Vlaanderen voor poëzie, met Wenteling werd ze genomineerd voor 
de Pernathprijs. In 2016 werd ze opgenomen in het internationale poëzienetwerk Versopo-
lis. Ze nam de laatste jaren ook deel aan gerenommeerde nationale en internationale poëzie-
festivals.

Van Gasse profileert zich ook met mengvormen van poëzie en beeld. Zo verraste ze met 
de graphic poems Sylvia, Waterdicht en Zand op een Zeebed. Met Annemarie Estor zette ze 
tussen 2009 en 2013 het multimediale poëzieproject Hauser op poten. Met Peter Theunynck 
publiceerde ze in 2016 de graphic novel Nel. Een zot geweld. In oktober 2016 verscheen Exo-
dus, een graphic poem op basis van de gelijknamige cyclus van H.C. Pernath. 
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 Steunabonnee 2016

Minstens 25 euro. U ontvangt:
(1) het jaarboek Tiecelijn 29;
(2) de uitnodigingen van de activiteiten van het Reynaertgenootschap;
(3) de originele programmabrochure van het Sint-Niklase Reynaertspel uit 1973;
(4) de vermelding van naam en woonplaats (bij betaling vóór 20 september).

 Steunabonnee 2016

Antiquariaat Secundus, 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)
Koen Bauwens, Sint-Amandsberg (B)
Theo Bauwens, De Klinge (B)
Ivan Bernage, Deurne (B)
Amand Berteloot, Ostbevern-Brock (D)
Bart Besamusca, Utrecht (NL)
Bibliotheek Stekene (B)
Fam. Bielen, Zonhoven (B)
Valentijn Biesemans, Brakel (B)
A. Boeren, Rijswijk (NL)
F. Booy, Baarn (NL)
André Bouwman, Leiden (NL)
Broederschool, Sint-Niklaas (B)
René Broens, Antwerpen (B)
John Buyse, Stekene (B)
Marleen Cathoir, Sint-Niklaas (B)
Annemie Charlier, Belsele (B)
Lily Christiaens, Sint-Niklaas (B)
Luc Cocquyt, Gent (B)
Herman Cole, Sint-Niklaas (B)
Willy Coppens, Belsele (B)
Chris de Beer, Sint-Niklaas (B)
Antoon de Borger, Lokeren (B)
Eddy de Clercq, Sint-Niklaas (B)
Ivo de Cock, Stekene (B)
Lucien de Cock, Laarne (B)
Paul de Cock, Leuven (B)
Wim de Cock, Belsele (B)

Etienne de Deckere, Hulst (NL)
Tineke de Geeter, Puurs (B)
Eric de Keyzer, De Klinge (B)
E. de Koning, Hulst (NL)
Hugo de Looze, Hamme (B)
Leo de Meulenaer, Sint-Niklaas (B)
Bob de Nijs, Antwerpen (B)
André de Smet, Destelbergen (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)
John Dejaeger, Kapellen (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)
J.J. Franken, Berkel-Enschot (NL)
Robert Geladi, Zoersel (B)
Gemeentebestuur Lochristi (B)
Gemeentebestuur Stekene (B)
Trude Gielen, Hulst (NL)
Marc Goetinck, Brugge Sint-Kruis (B)
Carine Goossens, Nieuwkerken (B)
Hugo Govaert, Lokeren (B)
Wilfried Grauwels, Rotselaar (B)
Steven Gysens, Lokeren (B)
Piet Hageman, Hulst (NL)
Arnoud Heyse, Stekene (B)
Yo Heyse-Herman, Stekene (B)
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Y. Hieda, Kyoto (J)
Els Hoefman, Sint-Niklaas (B)
Peter Hoefman, Sint-Niklaas (B)
Peter Holvoet-Hanssen, Antwerpen (B)
Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas (B)
Jef Janssens, Tervuren (B)
Joel Janssens, Zottegem (B)
H. Jongsma, Terwispel (NL)
Rien Jonkers, Roosendaal (NL)
H.M. Jongsma, Hoorn (NL)
Katoen Natie, Kallo (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)
L. Lekens, Gent (B)
Hilaire Liebaut, Lokeren (B)
F.J. Lodder, Ridderkerk (NL)
Nard Loonen, Rosoy-sur-Amance (F)
F. Maes, Hasselt (B)
Nelly Maes, Sinaai (B)
Wilfried Maes, De Klinge (B)
Erwin Mantingh, Utrecht (NL)
Dirk Maris, Sint-Niklaas (B)
Luc Matthijs, Evere (B)
Peter Melis, Sint-Niklaas (B)
Marc Moorthamer, Tielrode (B)
A. Musters, Heinkenszand (NL)
Jan Muyldermans, Mechelen (B)
Dirk Naudts, Proefbrouwerij, Lochristi (B)
Marie-José Neve-Menu, Stekene (B)
Armand Onghena, Boortmeerbeek (B)
Bert Otte, Sinaai (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)
Rita Robyn, Sint-Niklaas (B)
Luc Rochtus, Antwerpen (B)
Jef Rombaut, Sint-Niklaas (B)

J. Schoonjans, Lokeren (B)
Toine Scheurs, Hulst (NL)
Alexander Schwarz, Lausanne (CH)
Noël Slangen, Hasselt (B)
Paul en Hilde Steuperaert, Le Faget (F)
Th.J.V.M. Thiels, Beers (NL)
Luc Tirez, Stekene (B)
Leon ’Tkint, Sint-Niklaas (B)
Stefaan Top, Leuven (B)
Veerle Uyttersprot, Dendermonde (B)
Jan van Alphen, Limbricht (NL)
René van Bogaert, Kruibeke (B)
Freddy van Bogget, Kapellen (B)
Patrick van Cauteren, Sint-Niklaas (B)
Staf en Mariette van Daele, Sint-Niklaas (B)
Ruud van Dam, Eindhoven (NL)
Fernand van de Keybus, Lokeren (B)
Baudouin van den Abeele, Brussel (B)
Peter van den Berg, Leidschendam (NL)
Luc van den Briele, Mechelen (B)
Lutgard van den Broeck, Sint-Pauwels (B)
Maljaert van der Gugten, Katwijk (NL)
Georges van Dooren, Stekene (B)
Dirk van Duyse, Beveren (B)
P.H. van Gemert, Bunnik (NL)
Roger van Huffel, Sint-Niklaas (B)
Marc van Kerchove, Laarne (B)
Marcel van Kerckhove, Sint-Pauwels (B)
Sonia van Keymeulen, Schilde (B)
Jack van Peer, Kemzeke (B)
Philip van Raemdonck, Moerbeke (B)
Marinus van Reeth, Niel (B)
Elisabeth van Son, Kessel-Lo (B)
Jurgen Vandebotermet, Herne (B)
Linda Vandorpe, Marke (B)
Vansina-Debeuckelaere, Kalmthout (B)
Johan Verberckmoes, Heverlee (B)
Jozef Verbraecken, De Klinge (B)
Johan Vercruysse, Willebroek (B)
E.J.W. Vos-De Graaff, Amstelveen (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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