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TiecelijnsTRaaT

Rik van Daele

De vos is hip. In winkels waar kinderkleding wordt verkocht of beddengoed 
wordt aangeprezen, in publiciteitscampagnes waar op slimheid wordt gespeeld, 
in nieuwe boeken over natuurbescherming of ecologie krijgt hij vaak een pro-
minente rol. Hij siert graag de covers van boeken. En toeval of niet, de laatste 
weken ontving ik twee geboortekaartjes met vossenkinderen en -families. Hij 
wordt opvallend vaak in verband gebracht met het nieuwe, het andere, het te 
beschermen leven. De vos is alomtegenwoordig. Sexy. Cool. Modieus. Com-
mercieel interessant.

Tiecelijn kan niet achterblijven en presenteert u ook in 2015 honderden vos-
sen en wat wolven, leeuwen, katers en dassen. Terwijl we het intern steeds lui-
der over een eventueel finaal hoogtepunt en slotakkoord van Tiecelijn in 2017 
hebben (wanneer we dertig kaarsjes zullen uitblazen), verschijnen weerom 
meer publicaties en ook in de canon van de Vlaamse literatuur heeft de vos een 
prominente plaats (zowel in Van den vos Reynaerde als in De Kapellekensbaan). 
Opvallend is dat de auteur van het websitestukje van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde zijn anonieme bijdrage be-
sluit met een stellingname over Willem van Boudelo als Reynaertauteur. We 
gaan niet zo maar akkoord met de niet gestaafde bewering dat Willem van 
Boudelo weinig kans maakt op het Reynaertauteurschap, maar daar willen we 
het hier niet over hebben. Wel vinden we het bijzonder dat de auteur terug in 
de belangstelling staat. Jan de Putter draagt hier gewild of ongewild toe bij met 
zijn stuk over Arnout. Hij laat in zijn lange, gedegen studie zien dat ook het 
Reynaertonderzoek niet waardevrij is. In dit jaarboek wordt ook Paul Smith 
geciteerd, die stelt dat elke Nachlebung ideologisch gekleurd is. Eigenlijk geldt 
dit voor elke interpretatie en elk onderzoek. Geen enkele auteur/vertaler/be-
werker, maar ook geen enkele onderzoeker werkt onder een zuurstofvrije stolp 
of in een onderaardse bunker.

Dit jaarboek levert zoals elk van de voorbije jaren een bewijs dat de Rey-
naertmaterie het onderzoeken waard blijft, dat de vossenjacht nog lang niet 
is gesloten, en dat alles over de Reynaert nog altijd niet gezegd is. En toch zijn 
er mogelijke bedreigingen: minder abonnees, minder subsidies, meer adminis-
tratieve obstakels, het streven naar minder papier … Literaire jaarboeken en 
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tijdschriften, maar ook kranten en magazines, boekhandels en bibliotheken, ze 
hebben het moeilijk in virtuele en parallelle werelden als ze niet meer inzetten 
op beleving, belevenis, spektakel en controverse.

Er zijn diverse strategieën. Zelf sterk digitaliseren bijvoorbeeld. De dag 
dat u dit jaarboek leest staat het meteen ook digitaal ter beschikking. Recent 
werden opnieuw drie jaarboeken aan de rijke dbnl (Digitale Bibliotheek van 
de Nederlandse Letterkunde) toegevoegd. Aan imagobuilding werken en op 
niche-werking inzetten bijvoorbeeld. Ook daar heeft Tiecelijn met bescheiden 
middelen steeds intens op ingezet. Toch hebben literaire genootschappen het 
niet gemakkelijk. Het Uilenspiegelgenootschap stopte met zijn publicatie, het 
Buyssegenootschap beraadt zich, het Boongenootschap richt zich voorname-
lijk op het uitgeven van de Boontjes. Samenwerking is nodig, maar ook een 
frisse vormgeving, een stevige financiële en personeelsmatige injectie en een 
(beleidsmatig) toekomstperspectief. De provincie West-Vlaanderen is hierin 
geslaagd rond het Streuvelshuis met een restauratie, een writer in residence, de 
aanstelling van een medewerker en de planning om bij het verdwijnen van de 
‘persoonsgebonden materies’ (zo heet dat in Vlaanderen) het schrijvershuis 
naar het Vlaamse niveau over te brengen. Wat het Reynaertgebeuren betreft, 
blijft het Reynaertgenootschap zijn rol intens spelen.

Hoewel Tiecelijn 28 geen specifiek thema heeft, is het opvallend dat de mid-
deleeuwse Reynaert in vele bijdragen centraal staat. Jan de Putter en Joep 
Leerssen gaan in op de geschiedenis van het onderzoek, Walter Verniers en 
Robin Moens richten de aandacht op Tibeert en Hans Rijns kijkt hoe een mid-
deleeuwse tekst in latere tijden gecastigeerd werd. Een tweede rode draad is de 
blijvende aandacht voor poëzie (Yvan de Maesschalck laat ons kennismaken 
met werk van H.C. ten Berge, Emma Crebolder, Sebastiene Postma en Lies 
van Gasse) en iconografie. Rik van Daele gaat in op twee iconografische verha-
len en speurt naar de bronnen van de makers. In minstens één geval levert dit 
een verrassend resultaat op. Een van Vlaanderens grootsten, Luc Tuymans, 
gebruikte een Reynaertbeeld van Albert de Smedt als inspiratiebron binnen 
zijn eigen kunstzinnige oeuvre.

Dit nummer is een huis met vele kamers, of zo u wil, een straat met vele hui-
zen. En zie, binnenkort kan het Reynaertgenootschap als de uitgever van Tie-
celijn in zijn eigen straat gaan wonen. De bekendste literaire straat in de Lage 
Landen is ongetwijfeld de Amsterdamse Dapperstraat. Wij zijn er allemaal 
virtueel ‘domweg gelukkig’ geweest; wie deze straat echt bezocht vond ze een 
stuk minder poëtisch. Vele Belgische en Nederlandse steden en dorpen heb-
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ben hun literaire wijken, straten en pleinen. Antwerpen Linkeroever, Gent, 
Sint-Niklaas, noem ze maar op … In het in de Reynaert genoemde Belsele 
(F 2080), een deelgemeente van Sint-Niklaas, is een Reynaertwijk met een 
tiental straten die de naam van een Reynaertpersonage dragen. In die wijk 
kwamen recent twee nieuwe straten bij: de Bruun de Beerlaan en de Tiecelijn-
straat. Met enige overdrijving kunnen we stellen dat we het stadsbestuur van 
de Wase hoofdstad dankbaar zijn dat ze de werking van dit tijdschrift hebben 
gehonoreerd met een heuse straatnaam! In totaal zijn er nu dertien Belseelse 
Reynaertstraten (ook nog de Reinaertlaan, Isengrimlaan, Grimbeertstraat, 
Tybeertstraat, Koning Nobellaan, Corbautstraat, Malpertuuslaan, Coppe-
straat, Canteclaerstraat, Cuwaertstraat). Koploper qua aantal Reynaerstraten 
is echter niet de stad Sint-Niklaas. Maastricht telt minstens dertig Reynaert-
straten (een Tiecelijnstraat, Nobellaan, Malpertuisstraat, Cantecleerstraat, 
Reinaartsingel, Alentelaan, Brunestraat, Botsaertstraat, Grimbeertstraat, 
Craiantlaan, Widelanken, Cleenbejach, Sproetepad, Finestraat, Cuwaart-
laan, Rosseelstraat, Forcadentstraat, Tibeertstraat, Firapeel, Pancerstraat, 
Hermelijnestraat, Coppestraat, Gentestraat, Ermerikstraat, Hersintstraat, 
Courtoisstraat, Blancaartstraat, Criekenput en Puttepeel). Als Reynaert-
straatnamencatalogus kan dit tellen!

In 1992 kondigden we de naamgeving van de Belseelse Tiecelijnstraat reeds 
aan naar aanleiding van een Sint-Niklase gemeenteraadsbeslissing. Nu is ze 
er, eindelijk. Het is een korte straat, met maar enkele huizen. We hebben niet 
overwogen om het redactieadres of het adres van de maatschappelijke zetel van 
de vereniging naar de Tiecelijnstraat over te brengen …

In onze Tiecelijn-straat bruist het. Ze leeft. En toch zijn leven én dood ook 
in onze straat aanwezig. We gedenken in dit nummer Paul van Keymeulen, 
van wie we negen jaar na zijn dood de vertaling van de Mémoires van Philippe 
van Novare opnemen, uitstekend ingeleid door Paul Wackers. We brengen ook 
een portret van de Brugse bibliofiel Maurits de Jonghe, die in 2010 overleed 
en wiens mooie Reynaertcollectie voortaan in de Bibliotheca Wasiana berust. 

In juli namen we afscheid van onze bureauredacteur Willy Devreese; hij was 
amper 65. We gedenken een vriend. Tiecelijn is immers voor alles een product 
van vriendschap en passie. Wij dragen dan ook met weemoed in het hart, maar 
ook met grote dankbaarheid, een knipoog en een kwinkslag, dit jaarboek aan 
hem op.
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De vos op heT spooR

De HeRonTDekkIng VAn ReynAeRT In De eeuw VAn 
HeT nATIonAlIsMe 

joep leeRssen

Het is even een schakelaar omzetten in je hoofd: de geschiedenis van de lite-
ratuur zien, niet als de successieve periodes waarin werken tot stand kwamen, 
maar waarin ze hun leespubliek bereikten. In die periodisering van het lezen 
liggen Caesar en Tacitus meer dan duizend jaar uit elkaar – want terwijl Cae-
sars De Bello Gallico gedurende de hele middeleeuwen gelezen werd, werden de 
meest invloedrijke geschriften van Tacitus pas in de vijftiende eeuw vanonder 
het stof gehaald. Omgekeerd zijn Beowulf en Sir Walter Scott tijdgenoten, on-
danks de duizendjarige kloof die tussen hen gaapt: het Oudengelse epos van 
de monstersbevechtende held kwam tegen het einde van de achttiende eeuw 
tevoorschijn en werd in 1815 voor het eerst gedrukt, een jaar na Walter Scotts 
eerste roman Waverley en vier jaar voor Ivanhoe.

Ook voor de Reynaert is het nuttig om de beschikbaarheidsgeschiedenis te 
overschouwen. Na de fabels van La Fontaine was er een zekere belangstelling 
ontstaan voor het vossenverhaal onder Franse letterkundigen – een editie van 
de hand van Le Grand d’Aussy verscheen rond 1780. De Platduitse versie (in 
1498 gedrukt) was al in 1752 door Johann Christoph Gottsched uitgebracht. 
Die versie inspireerde niemand minder dan Goethe om een nieuwe bewerking 
te vervaardigen, en na Goethes Reineke Fuchs van 1794 stond de sluwe trickster 
hoog op de Europese literaire agenda. De Reynaert is, kortom, net als Beowulf, 
onderdeel van dat middeleeuwse erfgoed dat populair werd ten tijde van de 
romantiek, na het failliet van het uitgekauwde classicisme. Primitieve helden-
epiek (de Nibelungen, het Chanson de Roland) en volksverhalen (de sprookjes 
van Grimm) werden rond 1800 een populair ingrediënt van de romantische 
literaire smaak, en dat bood ook de Reynaert een nieuw lanceerplatform. Maar 
rond 1800 was er nog niet zo heel veel materiaal bekend of beschikbaar.

Degene die de bal verder aan het rollen bracht, was geen andere dan Jacob 
Grimm, een van de twee sprookjesbroeders. Hij was een serieuze tekstweten-
schapper die tussen 1805 en 1815 enkele studiereizen ondernam naar de grote 
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bibliotheek van Parijs om daar bronnenonderzoek te verrichten. Dat onder-
zoek was van rechtshistorische aard; maar zijn romantische smaak verleidde 
hem ook tot het raadplegen van literaire manuscripten die zich daar bevonden, 
onder meer van de Latijnse Ysengrimus en de Franse Roman de Renart. Naar 
de kennisstand van die jaren waren dat ontegenzeggelijk de alleroudste versies 
van het verhaal – daar konden wat vijftiende-eeuwse gedrukte exemplaren in 
het Nederlands, Platduits en Engels niet tegen op; dat waren kennelijk latere 
spin-offs van een oud Frans origineel. 

Maar toch wrong daar iets. De Reynaert een Frans verhaal? Grimm wilde er 
niet aan. Dat was niet op de laatste plaats uit vooringenomenheid: hij had een 
grondige hekel aan alles wat Frans was. Het was immers de tijd van Napoleon, 
en Grimm werkte in een marionettenstaatje (Westfalen) dat net als het Konink-
rijk Holland bestuurd werd door een broer van Napoleon (Jérôme Bonaparte). 
Grimm bezag die Napoleontische hegemonie met groot misprijzen, en zou zijn 
hele leven lang uiting blijven geven aan zijn wantrouwen jegens dat arrogante 
volk van mooipratende windbuilen. Bovendien was hij, en dat moet ook gezegd, 
een taal- en literatuurhistoricus zoals de wereld nauwelijks een tweede heeft ge-
had, met een kennis die zowel door breedheid als door beheersing van de klein-
ste details imponeert. En vanuit die combinatie van fransozenhaat en filologisch 
fingerspitzengefühl viel hem op dat de eigennamen in de Reynaert allemaal van 
Germaanse en niet van Romaanse snit zijn. Izegrim, Reynaert, Hersinde: dat 
klinkt toch heel anders dan Thierry, Jean-Jacques en Claudette. Grimm had zo 
zijn twijfels of de oude Franse tekst inderdaad de ‘oertekst’ was ... 

Grimm spitste dan ook zijn oren toen hij vernam dat er ook in Nederland 
oude Reynaertfragmenten circuleerden, in versvorm; enkele daarvan waren 
door Hendrik van Wijn gepubliceerd als onderdeel van losse letterkundige es-
says, en Grimm legde gretig een contactlijntje via de Leidse jurist Tydeman. In 
de daaropvolgende jaren raakte hij ervan overtuigd dat een Nederlandse Rey-
naert de ‘missing link’ was in de stamboom van meertalige varianten.

Ondertussen werd de Reynaertkwestie op scherp gezet door de ontdekking 
van nieuwe handschriften. Het was namelijk een tijd waarin bijna elke paar 
maanden oude manuscripten aan de vergetelheid ontrukt werden, en dat boei-
ende proces verdient enige nadere aandacht.

In de periode rond 1800 werden her en der in Europa oude kloosterbibliothe-
ken en -archieven voor het grotere lekenpubliek toegankelijk gemaakt. Daar-
voor waren meerdere aanleidingen. Sommige kloosterordes werden in hun ge-
heel opgeheven (de jezuïeten); veel rijke kloosters werden genationaliseerd (tij-
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dens de Franse Revolutie) of geseculariseerd, dat wil zeggen: van hun ‘rijkson-
middelbare’ onafhankelijkheid beroofd en onder de macht van een wereldlijk 
vorst geplaatst, met name in de Duitse landen. En de Vaticaanse Bibliotheek in 
Rome werd een nationale Franse instelling toen Napoleon de pauselijke staat 
in 1808 annexeerde. In al die gevallen was het resultaat hetzelfde: kloosterar-
chieven en boekerijen kwamen onder nieuw ‘Verlicht’ bestuur en werden ge-
herinventariseerd. En daarbij kwam een rijke schat van vergeten handschriften 
aan het daglicht. De Reynaert werd maar liefst in drie van zulke situaties her-
ontdekt: een Hoogduitse versie in de Vaticaanse Bibliotheek, waarvan Grimm 
een afschrift kreeg; een tweede in de aartsbisschoppelijke bibliotheek van het 
Hongaarse Kalocsa (uit oudere kloosterverzamelingen samengesteld door 
aartsbisschop Palachich aldaar), en een Dietse versie die tevoorschijn kwam bij 
de transfer van het adellijk klooster Comburg naar de Württembergse hoofd-
stedelijke bibliotheek in Stuttgart. Dat laatste is inderdaad het ‘Comburgse 
handschrift’ dat voor de Nederlandse Reynaert zo belangrijk is. Grimm was 
door al die ontdekkingen zeer geïntrigeerd, en ergerde zich er mateloos aan dat 
een concurrent (een malafide beunhaas in Grimms ogen) met de Comburgse 
Reynaert goede sier had gemaakt. Grimm bestookte zijn Nederlandse contac-
ten (Tydeman, Bilderdijk) dan ook met vragen naar een andere Dietse versie 
waarvan het bestaan hem bij geruchte bekend was. Maar hier viste hij jam-
merlijk achter het net: die schimmige versie werd op een veiling opgepikt (uit 
het privébezit van (Jhr.) Rensdorp van Marquette) door de beroemde Engelse 
privéverzamelaar, Richard Heber, en verdween daarmee uit zicht, zonder dat 
de Nederlanders een vinger hadden uitgestoken. 

Dat was in 1826. En tot overmaat van ramp kwam er in datzelfde jaar 1826 
een fraaie, vierdelige, met gravures geïllustreerde editie uit van de Franse Ro-
man de Renart, bezorgd door Dominique Martin Méon, die onverstoorbaar de 
hooghartige traditie van Franse claims op senioriteit voortzette. Grimm was 
bitter teleurgesteld. Hij had gehoopt, filologisch goud in handen te hebben met 
zijn theorie over de Germaanse herkomst van de Reynaert (inmiddels had hij 
dat uitgewerkt tot een Frankische herkomst, die wel tot in het door de Fran-
ken veroverde Noord-Gallië was doorgedrongen maar niet in Zuid-Frankrijk). 
Maar hij had alleen de Vaticaanse versie in handen en kennis van de Latijnse 
Ysengrimus; de Kalocsa- en Comburgversies waren inmiddels door anderen ge-
editeerd en daarmee was Grimm de wind behoorlijk uit de zeilen genomen. 
Sindsdien heeft hij herhaaldelijk van zijn frustraties met de Nederlanders blijk 
gegeven, vooral bij de Belgische afscheiding. 
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 De Belgische opstand van 1830 werd dan ook door Grimm met bitterheid 
bezien: een vanuit Parijs bekokstoofde staatsgreep met het doel om de Franse 
invloedssfeer, zoals eertijds onder Napoleon, richting Luxemburg en Venlo uit 
te breiden. Bovendien toonde het Belgische succes aan dat de Noord-Neder-
landers lakse labbekakken waren die zowel hun letterkundig erfgoed als hun 
territoriale integriteit verwaarloosden en verkwanselden. Wat een afgang sinds 
de rijke middeleeuwen! En voor de Belgen had hij ook geen goed woord over. 
Andere revoluties in het roerige jaar 1830 mochten dan wel uit nationaal idea-
lisme geboren zijn, de Belgen waren niets meer dan het willoos-kwaadaardige 
verlengstuk van konkelende paapse Fransen.

De katholieke, eerst Spaanse en vervolgens Oostenrijkse Nederlan-
den zijn een waarschuwend voorbeeld, hoe de geringschatting van de 
aangeboren taal de vaderlandse zin verzwakt. Elk volk dat de taal van 
zijn voorouders opgeeft is van zijn ware aard vervreemd [entartet] en op 
drift. De huidige omwenteling in de Nederlanden moet volledig wor-
den toegeschreven aan de sinds lang gevestigde invloed van Franse ze-
den en het gekonkel van priesters, geenszins aan een echt vaderlandse 
beweging.1

In 1834 gaf Grimm (men zou haast zeggen: in arren moede) zijn eigen Rein-
hart Fuchs uit: een editie van de Hoogduitse tekst met een zeer uitvoerige inlei-
ding (296 p.) over de herkomst en verspreiding van de Reynaertstof. En in de 
opdracht (aan Lachmann) gaf hij nog een onheus en ondankbaar veegje uit de 
pan aan Tydeman, die wel veel voor hem, Grimm, had gedaan maar kennelijk 
niet genoeg.

En uitgerekend toen ... verscheen Jan Frans Willems op het toneel. De ironie 
van de geschiedenis wil dat het in 1826 verdwenen handschrift van Rensdorp 
van Marquette net rond het verschijnen van Grimms Reinhart Fuchs, na de 
dood van Richard Heber (1833), weer op de markt kwam; en het nieuwe België 
mocht dan wel het product van konkelende papen en intrigerende fransozen 
zijn, het beschouwde de aanschaf van dit manuscript niettemin als een nati-
onale erekwestie. De editie werd in handen gegeven van Willems, die in zijn 
voorwoord fijntjes bovenstaand citaat van Grimm aanhaalde om zijn lezers er-
aan te herinneren dat de voorvaderlijke taal der Belgen niet het Frans was, 
maar het Nederlands ...

 Grimm zelf wijdde er een ietwat beteuterde maar toch zeer genereuze re-
censie aan. De Vlamingen, aanvankelijk weggezet als ontaard verlengstuk van 
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Frankrijk, werden nu het voorwerp van blij-verrast respect, als betere hoeders 
van hun cultureel erfgoed dan de suffige Hollanders. Die houding zou door 
Grimms adept Hoffmann von Fallersleben worden voortgezet en tot een in-
nige verstrengeling leiden tussen de ontluikende Vlaamse Beweging en de late 
Duitse romantiek.2

Vanaf dat moment was de Nederlandse Reynaert een troefkaart in het cul-
turele pokerspel tussen de Germanisten en de Franse mediëvisten. Zij be-
twistten elkaar bitter het primaat dat de Reynaert op hún cultureel erf ont-
staan moest zijn, met de andere versies als louter afgeleide vertalingen. Aan 
de Franse kant was de grote voorvechter Paulin Paris, archivaris, mediëvist en 
tekstwetenschapper (en vader van de grondlegger van de Romaanse filologie, 
Gaston Paris). Aan Duitse kant was de kampioen natuurlijk Grimm. Hun ar-
gumenten hadden alles te maken met de stereotypen die ze over en weer om-
trent elkaars volksaard koesterden. De Fransen vonden zichzelf spits, slim en 
lichtvoetig, met daartegenover de Duitsers als lompe botteriken; de Duitsers 
vonden zichzelf noest, integer en diepzinnig, met daartegenover de Fransen als 
oppervlakkig en wuft. Beiden claimden met behulp van dat soort quasi-wijs-
heden de oudste episodes van het verhaal als product van de eigen volksaard. 
In het Franse geval: Reynaert als een gewiekste Asterix; in het Duitse geval: 
Reynaert als overblijfsel van een oeroude dierenmythe. De latere episodes, en 
met name de brute en obscene scènes waarin de beer en de wolvin het zwaar 
te verduren krijgen, worden dan de ander in de schoenen geschoven: dat zijn 
volgens Paulin Paris typische voorbeelden van de grove platte Duitse humor, 
en volgens Grimm typische voorbeelden van Franse zedeloosheid en cynisme.

Het opeisen van oude teksten voor de eigen nationaliteit was in de negen-
tiende eeuw (de eeuw niet alleen van de romantiek, maar ook van het nationa-
lisme) wijdverspreid. Beowulf werd door Engelsen, Denen en zelf door Duitsers 
geclaimd; de Edda door Denen, Zweden en Noren; Henric van Veldeke door 
Duitsers, Belgen en Nederlanders; en ga zo maar door. De teksten zelf komen 
uit een tijd vóórdat de nationaliteiten van Europa hun vaste vorm hadden ge-
kregen, en hebben in talrijke latere cultuurtradities hun sporen nagelaten. Dat 
gaf negentiende-eeuwse nationalisten dan ammunitie om hun claims op ‘het’ 
eigendom van deze voorlopers te bevechten, en leidde tot felle concurrentie – 
een beetje zoals tegenwoordig het getouwtrek tussen Griekenland en Mace-
donië omtrent Alexander de Grote. Zo ook de grote Reynaerttwist tussen de 
Duitse en Franse mediëvisten, die in de loop van de negentiende eeuw alleen 
maar erger werd en pas na 1918 wat is geluwd. 
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De Lage Landen namen in die twist een sleutelpositie in. De Ysengrimus en 
de plaats van handeling hebben een onmiskenbaar Vlaams coloriet, en Grimm 
kreeg dan ook in Willems (die zijn eigen redenen had om een hekel te hebben 
aan het Frans) een belangrijke medestander. Later in de eeuw mengde ook de 
Noord-Nederlandse Grimmadept W.J.A. Jonckbloet zich in de strijd, en pro-
voceerde hij de romanisten door een Grimmvisie uit te dragen in een Fransta-
lige Etude sur le Roman de Renart (1863). Daarbij kreeg de vos typische karak-
tertrekjes toegeschreven die met de eigen Vlaamse, respectievelijk Nederland-
se volksaard strookten: in het Vlaamse geval een soort Tijl Uilenspiegel, een 
bespotter van de macht; in de Hollandse visie een antiklerikale voorvechter 
van het vrije denken, tegen kerkelijk gezag en dogma. Zo projecteerde elk volk 
zichzelf terug op de geclaimde middeleeuwse voorloper.

Rondom de vos hebben zich een hele eeuw lang intense interpretatie- en ei-
gendomsconflicten afgespeeld. De ene editie lokte de andere uit, en dat de-
cennia lang. Het gevolg daarvan was dat iedereen doordrongen raakte van de 
importantie van de Reynaert. Het begon met eigenbelang (professioneel, nati-
onaal) en dat straalde af op het objectieve ‘belang’ van de tekst zelf. Reynaert 
werd een canoniek werk dankzij de voortdurende controverses eromheen. 
Nergens meer dan in de Lage Landen, waar de middeleeuwse literatuur vóór 
Maerlant in de negentiende eeuw goeddeels braakliggend terrein was: in de 
Nederlandse letterkunde werd de Reynaert, die tekst die kennelijk voor heel 
Europa zo’n belangrijk twistpunt was, het kroonjuweel van de literaire canon.

En in 1914 werd, op een boogschot van Reynaerts vossenhol, de plaats van 
handeling omgevormd tot een doolhof van Frans-Duitse loopgraven.
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op zoek naar arnout

oVeR InTeRPReTATIe VAn BuITenRusT HeTTeMA 
ToT VAn DAele

jan De puTTeR

 Inleiding

 Over de geschiedenis van het Reynaertonderzoek is veel geschreven en ge-
zegd. Ergens in de archieven van de Koninklijke Vlaamse Academie moet zich 
een ongepubliceerd, maar bekroond typoscript uit 1950 van maar liefst 700 
pagina’s bevinden dat handelt over ‘het probleem van de Reinaert-proloog’ van 
Jan Frans Willems tot Van Mierlo.1 De bekroning geeft een indicatie van hoe 
belangrijk dit thema toen gevonden werd en de omvang hoeveel inkt er al over 
de interpretatie van de proloog was gevloeid. W.Gs Hellinga omschreef de ge-
schiedenis van deze filologische strijd als:

een boeiend verhaal van scherpzinnigheid en stupiditeit, van ontdek-
kerstriomfen en leed om tegenstand: van moed om nieuwe wegen in te 
slaan, nieuwe technieken en methoden te beproeven, en van onkunde, 
onbegrip en onwil; van vriendschap die tot partijschap werd en vriend-
schap die in vijandschap verkeerde: van plezier, spot, hoon, haat: kort-
om een hoofdstuk uit de wetenschapsgeschiedenis.2

Wat er allemaal gebeurde wil Hellinga niet vertellen. Hij had de wetenschap aan 
zich verplicht als hij dit verhaal wel in geuren en kleuren verteld had. Een hoofd-
stuk uit de wetenschapsgeschiedenis is dit artikel zeker, maar alleen heel zelden 
kunnen we op deze afstand nog de heftige emoties horen doorklinken waarmee 
het debat gevoerd werd. Dat neemt niet weg dat het verhaal over het onderzoek 
van de proloog allesbehalve saai is en zeker niet van enig belang ontbloot.
 Aanzetten voor het debat waren er al in de negentiende eeuw. Toen waren 
slechts twee Reynaerthandschriften bekend: het Comburgse handschrift met 
daarin de tekst Van den vos Reynaerde (A) en het Brusselse handschrift waarin 
de tekst Reynaerts historie (B) te vinden is. Het eerste gedeelte van Reynaerts 
historie volgt bijna woordelijk Van den vos Reynaerde en voegt aan dat verhaal 
nog een vrijwel even lang vervolg toe. De discussie over de proloog barstte even-

Artikel / Tiecelijn 28     
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wel eerst goed los toen een tweede handschrift van Van den vos Reynaerde, het 
Dyckse (F), werd ontdekt in 1907,3 waar in de proloog de naam van een tweede 
dichter, Arnout, na Willem stond vermeld. Ik geef hieronder de verzen 1-9 van 
de proloog naar de overgeleverde handschriften weer:4

  Van den vos Reynaerde, verzen A 1-9 
  (Comburgse handschrift)

  Vvillem, die vele bouke maecte
  Daer hi dicken omme waecte
  Hem vernoyde so haerde
  Dat die auonture van reynaerde
  Jn dietsche onghemaket bleuen
  Die willem niet hevet vulscreuen
  Dat hi die vijte van reynaerde soucken
  Ende hise na den walschen boucken
  In dietsche dus heuet begonnen

  Van den vos Reynaerde, verzen F 1-9
  (Dyckse handschrift)

  Vvillam die madocke makede
  Daer hi dicke omme wakede
  Hem vernoyde so harde
  Dat er ene auenture van reynaerde
  Jn dietsche was onvolmaket bleuen
  Die arnout niet en hadde bescreuen
  Dat hi die vite dede soeken
  Ende hise vten walschen boeken
  Jn dietsche heuet begonnen

  Reynaerts historie, verzen B 1-9
  (Brusselse handschrift)

  wIllam die madock maecte
  Dair hi dicke om waecte
  Hem iamerde zeer haerde
  Dat die geeste van reynaerde
  Niet te recht en is gescreuen
  Een deel is dair after gebleuen
  Daer om dede hy die vite zoeken
  Ende heeftse wtten walschen boeken
  Jn duutsche aldus begonnen



~ 20 ~ 

Tiecelijn 28

 Inzet van de discussie werd de vraag welke rol aan deze Arnout toegedicht 
moest worden. Daarbij kwam aan de orde wat de verhouding van de Reynaert 
was tot zijn Franse bron, want Arnout kon worden gezien als de verbindings-
schakel tussen de Roman de Renart en Van den vos Reynaerde. J.W. Muller 
verdedigde vanaf de ontdekking van het Dyckse handschrift het idee dat de 
Reynaert het werk was van twee dichters. Hoewel de discussie over het dubbele 
auteurschap van de Reynaert voor een groot deel door het moderne onderzoek 
is achterhaald, speelde op de achtergrond van deze discussie een aantal tot op 
de dag van vandaag fundamentele vragen mee over de manier waarop uitgevers 
van teksten met hun tekstgetuigen moeten omgaan. Dan gaat het om vragen 
zoals: Kan vastgesteld worden wat het beste handschrift of de beste lezing is of 
zijn alle overgeleverde tekstgetuigen gelijkwaardig? Kan het verloren origineel 
van een tekst gereconstrueerd worden? Moet de tekst diplomatisch of kritisch 
uitgegeven worden? Hoewel de discussie implicaties had voor de grondslagen 
van het vak, met name voor de vraag hoe teksten moesten worden uitgegeven, 
verwerd de discussie al snel tot ‘ein Musterfall unfruchtbaren philologischen 
Gezänkes’.5

 De voornaamste reden waarom de discussie na de Tweede Wereldoorlog 
verstomde, was het overlijden van Muller in 1945. Een nieuwe generatie on-
derzoekers, waarvan G.-H. Arendt en W.Gs Hellinga de belangrijkste waren, 
wees resoluut het idee af dat de Reynaert het werk zou kunnen zijn van twee 
auteurs. Zij zagen de tekst als het werk van één geniaal dichter. Bovendien ver-
schoven de vragen binnen het onderzoek van productiegericht naar werkim-
manent: niet meer de auteur stond centraal maar de tekst zelf.6 Toch bleef de 
discussie over Arnout uit de voorgaande decennia op de achtergrond sluimeren 
om weer op te duiken in het werk van de gezaghebbende reynaerdist André 
Bouwman, die hem wil zien als de spil van een intertekstueel netwerk.
 Volgens Bouwman zou de in de proloog genoemde Arnout door de dichter 
Willem en het publiek beschouwd zijn als de auteur van meerdere verhalen 
uit de Roman de Renart. Verschillende branches kenden zij uit een Oudfranse 
codex en die zouden ze toeschrijven aan Arnout.7 Deze visie van Bouwman 
komt niet uit de lucht vallen. Ze staat in een lange traditie van onderzoek naar 
de proloog en kan daar dus ook niet los van gezien worden. De opvattingen van 
Bouwman stuitten echter op verbazing van Herman Heyse, één van de oprich-
ters van Tiecelijn. Ze kwamen op hem ‘iets te perfectionistisch, te technisch, te 
bibliotheekachtig, te modern intertextueel over.’8 Ook die mening staat in een 
lange traditie.
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Over wie Arnout was, verschillen onderzoekers van mening. Binnen het 
Reynaertonderzoek lijkt dit een thema van ondergeschikt belang, maar niets 
is minder waar. De visie op wie Arnout was, zegt veel over hoe men zich de 
genese van de Reynaert voorstelt. Vooraanstaande onderzoekers hebben zich 
een idee gevormd over zijn invloed op Willem en de Reynaert. In dit artikel 
wil ik onderzoeken welke betekenis wetenschappers toekennen aan de raad-
selachtige Arnout, van wie niet meer bekend is dan zijn naam. Het beeld dat 
wetenschappers zich gevormd hebben van deze dichter is dus een constructie 
die vooral veel onthult over de culturele achtergrond van de onderzoekers. Ik 
zal daarom een voorzichtige poging wagen het werk van mijn voorgangers te 
deconstrueren door de achterliggende normen en waarden bloot te leggen. Dat 
leidt als vanzelf tot een methodologische reflectie op de stand van het Rey-
naertonderzoek.

Mede door toedoen van de wetenschap is de Reynaert een ijkpunt geworden 
voor de culturele identiteit van Nederland en Vlaanderen. Van Daele heeft eer-
der gewezen op de ‘identificatiestrategieën’ die een rol spelen in het onderzoek. 
Hij merkte op dat heemkundigen de Reynaert claimen als ‘van bij ons’ vanwege 
de lokaal gekleurde plaatsnamen.9 Maar ook afstandelijke academische onder-
zoekers hebben Willem en Arnout hun eigen wereld binnengetrokken. 

 1. De titanenstrijd tussen Muller en Buitenrust Hettema

 F. Buitenrust Hettema en J. W. Muller zijn door hun commentaren op de 
Reynaert de grondleggers van het moderne Reynaertonderzoek. Tot op de dag 
van vandaag zijn alle onderzoekers van de tekst aan hen schatplichtig. De mis-
lukte samenwerking tussen Buitenrust Hettema en Muller aan een Reynaert-
editie is een cause célèbre uit de geschiedenis van de neerlandistiek. Hun ruzie 
klinkt nog steeds na door de principiële stellingname van beide onderzoekers. 
Zij staan model voor twee geheel verschillende wijzen van uitgeven: de diplo-
matische en de kritische.
 Het Reynaertonderzoek werd in de tweede helft van de negentiende eeuw 
sterk gestimuleerd door veranderingen in het onderwijs. Nadat Nederlandse 
taal- en letterkunde een academische studie geworden was, werd van iedere 
docent Nederlands aan het gymnasium het universitaire kandidaatsexamen 
geëist. Deze docenten brachten hun wetenschappelijke bagage mee naar het 
onderwijs. Zij vonden het noodzakelijk klassieke teksten te bespreken.10 Aan 
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deze behoefte voldeed Buitenrust Hettema als instigator van de reeks Zwol-
sche Herdrukken, historisch letterkundige schooluitgaven ten behoeve van het 
voortgezet onderwijs. In 1890 verscheen de eerste uitgave van zijn hand, het 
Spaens Heydinnetje van Jacob Cats en in 1896 verzorgde hij een uitgave van 
de liederen van Brederode. Het lag dan ook voor de hand dat in deze reeks 
een uitgave van de Reynaert zou gaan verschijnen.11 Dat Mullers pad hier dat 
van Buitenrust Hettema kruiste was niet verwonderlijk. In zijn dissertatie had 
Muller minutieus de varianten tussen Van den vos Reynaerde en Reynaerts his-
torie vergeleken vanuit een taalkundig perspectief.12 Zijn kennis en expertise 
waren onomstreden. Het leek Muller dan ook een goed idee om de samenwer-
king aan te gaan met Buitenrust Hettema.
 Een eerste resultaat was een uitgave van Van den vos Reynaerde in 1903, in de 
reeks Zwolsche herdrukken. Toen al waren de verschillen van inzicht duidelijk. 
Het boek opent met de volgende verklaring van de uitgevers:

Hiertoe hebben wij ons, nu de omstandigheden ertoe leidden, ver-
eenigd, ofschoon verschil van opvatting, als gevolg van verschillend 
standpunt en karakter, ook bij onderdeelen dezer gemeenschappelijk 
aanvaarde taak meer dan eens bleek en zal blijken.13

 Buitenrust Hettema en Muller waren van plan om nog een band met een 
wetenschappelijke inleiding en aantekeningen bij de tekst te doen verschij-
nen. De samenwerking kwam echter onder grote spanning te staan na de 
ontdekking van het Dyckse handschrift. Twistpunt was of het pas ontdekte 
Dyckse handschrift nog verwerkt kon worden. Op de achtergrond speelde 
de vraag of het te verkiezen was om een gereconstrueerde tekst uit te geven 
of een synoptische editie, waarbij Comburg en Dyck naast elkaar geplaatst 
zouden worden. Buitenrust Hettema’s houding was van dien aard dat het ‘de 
deur toedeed’ voor Muller. Hoewel hij schrijft dat ze in vrede en vriendschap 
uit elkaar gegaan zijn, horen wij nog steeds de knallende deuren.14 Mullers ir-
ritatie over Buitenrust Hettema’s houding is alleszins begrijpelijk. Buitenrust 
Hettema bleef zich verzetten tegen het idee dat de Reynaert het werk van twee 
auteurs zou zijn. In Comburg wordt de naam Willem tweemaal vermeld, ook 
in vers 6 waar in Dyck ‘Arnout’ staat. De conjectuur dat hier een andere naam 
moest staan was al in 1897 voorgesteld door Leonard Willems,15 maar werd 
toen onthaald op een ‘schaterlach onder alle beroepsphilologen’.16 Toen die 
tweede auteur inderdaad gevonden werd in het Dyckse handschrift17 verde-
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digde Buitenrust Hettema hardnekkig het idee dat Arnout wel een corrupt 
insluipsel moest zijn. Hij bleef geloven dat hier moest staan dat Willem de 
mondelinge circulerende avonturen niet allemaal had opgeschreven.18 Daar-
mee ignoreerde hij aldus Muller een filologisch feit en hun wegen scheidden 
zich.
 Het geplande deel met inleiding en aantekeningen bij de editie van 1903 
werd door Buitenrust Hettema in 1910 alleen uitgegeven. Op de synoptische 
editie van het Dyckse en Comburgse handschrift moest gewacht worden tot 
1921, een jaar voor zijn dood.19 Het is goed mogelijk dat Buitenrust Hettema 
een synoptische uitgave niet echt een prioriteit vond. In het deel dat verscheen 
in 1910 liet hij zich namelijk nogal laatdunkend uit over het belang van het 
Dyckse handschrift. Het was niet meer dan een Hollandse omwerking, terwijl 
de kopiist van het Comburgse handschrift zijn grondtekst trouw gevolgd had. 
De Friese Flamingant – tijdens de Eerste Wereldoorlog bekleedde hij een leer-
stoel aan de vernederlandste Gentse universiteit – beviel het idee niet dat een 
Hollandse kopie dichter bij het origineel zou kunnen staan dan de in vloeiend 
Vlaams afgeschreven tekst in het Comburgse handschrift. ‘Tot dus nader ’t 
tegendeel bewezen –niet beweerd – wordt, vinden we in het R-hs a ’t werk van 
Willem.’20 Daar moest Muller het mee doen. Dat kwam Buitenrust Hettema 
op kritiek te staan van Mullers leermeester Joh. Franck. Die drong aan op een 
kritische uitgave en noemde het commentaardeel uit 1910 van Buitenrust Het-
tema een ‘unverständliches Versuch’.21

 Muller deed in 1914 een kritische editie het licht zien.22 Zijn kennis van het 
Middelnederlands zou het mogelijk maken de tekst te zuiveren van corrupties 
en zo een kritische editie te maken. Om de oudste, oorspronkelijke gedaante 
van de tekst te reconstrueren, onderwierp hij de overgeleverde teksten aan een 
grammaticale en lexicologische tekstkritiek. Muller ging uit van de niet on-
juiste gedachte dat kennis van de ontwikkeling van het Nederlands hem in 
staat stelde na te gaan welke variant het dichtst bij het origineel stond. Hij ver-
geleek alle bekende Middelnederlandse handschriften, betrok in zijn analyse 
de Latijnse vertaling van de Reynaert, maar liet daarbij opvallend genoeg het 
origineel, de Roman de Renart, buiten beschouwing. Deze ‘Duitsche’ methode, 
de naam Lachmann valt niet, zo schreef hij als verdediging tegen critici, week 
af van de ‘Hollandsche’ traditie. Er was bij ‘vrije nuchtere Hollanders’ een af-
keer van ‘Duitsche (“mofsche”) stelselzucht.’ Dat is typerend voor de leidende 
rol die de Duitse wetenschap had ondanks de weerstand in Nederland in de 
eerste helft van de twintigste eeuw.23 Muller is steeds blijven sleutelen, een an-
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der woord is er niet voor, aan zijn kritische editie. In zijn editie uit 1944 on-
derscheidde hij zelfs vier verschillende schrijvers die verantwoordelijk zouden 
zijn voor de uiteindelijke tekst van de Reynaert. Arnout, zo dacht hij, had aan 
het einde van de twaalfde eeuw het eerste deel (vers A 41-1900) geschreven en 
Willem het tweede deel. Een derde hand zou dit gedicht omgewerkt hebben, 
wellicht voegde hij de proloog (vers A 1-10) en de pudenfabel (A 2298-2325) 
toe en daarna zou nog vóór 1272 een vierde hand het einde vervangen hebben 
door een nieuw slot.24 Zijn methode leidde ertoe dat hij steeds meer verschil-
len zag, die hij ook benoemde. Wanneer het geloof in de eenheid van de tekst 
opgegeven wordt dan worden ook de interpretatiemogelijkheden substantieel 
verruimd. Dat maakte het voor hem mogelijk de Reynaert als typisch Neder-
lands te zien (zie par. 4).
 Het eindresultaat van Mullers werk was een kritische editie met een in plech-
tig, gedragen proza geschreven inleiding. De kritische editie van Muller is de 
basis geworden voor de tot in de jaren tachtig veel gebruikte editie van Van Dis. 
De editie Van Dis mag dan in veel opzichten verouderd zijn, maar niet wat 
het nauwkeurige taalkundig commentaar betreft, dat voor een belangrijk deel 
teruggaat op het werk van Muller.25

 2. De estheet Van Mierlo tegen de rest van de wereld 

 De strijdbare pater Jozef van Mierlo S.J. werd door zijn tijdgenoten be-
schouwd als een wetenschapper met een ‘niets ontziende durf ’, die ‘met het 
dictaat van een gevestigde traditie’ nooit vrede nam.26 Zijn eerste artikel over 
de proloog van de Reynaert schreef hij in 1929, zijn laatste ‘De definitieve op-
lossing in zake den Reinaert – proloog’ in 1942. Hoewel hij in die jaren van 
opvatting veranderde, is in al zijn artikelen de polemiek met de Noord-Neder-
landse collega Muller aanwezig.27

 In 1929 verdedigde Van Mierlo het idee dat Arnout wellicht de schrijver van 
een Vlaams Reynaertverhaal was, dat in het Frans vertaald was door Perrout. 
Willem zou alleen maar beweerd hebben het verhaal uit het Frans vertaald te 
hebben om de mode van de Franse ridderromans te parodiëren.28 De gedachte 
is minder vreemd dan zij op het eerste gezicht lijkt. Jacob Grimm had in de 
negentiende eeuw de Reynaertverhalen als oeroud Germaans bestempeld29 en 
Jan Frans Willems zocht de oorsprong in Vlaanderen.30 Een echo van die op-
vattingen is in het hedendaagse onderzoek nog te vinden in de opvatting dat de 
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bron voor de Franse verhalen uit de Roman de Renart te vinden is in Vlaande-
ren.31 Dit is ook de achterliggende opvatting bij de kritiek van Heyse op Bouw-
man, waarmee we dit artikel begonnen. De invloed van Van Mierlo werkt nog 
lang door.
 De gedachte dat de Reynaert ouder was dan de Roman de Renart lokte al bin-
nen twee jaar een reactie uit van M. Delbouille. Door gebruik te maken van de 
methode Lachmann, het zoeken naar gemeenschappelijke fouten in de Franse 
en Nederlandse teksten, probeerde hij te tonen dat Willems tekst juist terug-
ging op een Frans origineel. Delbouille suggereerde, dat het de in de proloog 
genoemde dichter Arnout was die deze branches in het Diets vertaalde.32 Een 
opvatting die een vernietigende reactie uitlokte van Van Mierlo.33 In de daarop 
volgende decennia werden daardoor de opvattingen van Delbouille buiten de 
discussie geplaatst. Niemand wilde zich beroepen op de onderzoeksresultaten 
van Delbouille. Pas decennia later sloot Bouwman in zijn dissertatie wel weer 
aan bij Delbouilles pioniersarbeid.34

 Zoals gezegd, Van Mierlo schroomde niet om zijn eigen opvatting radicaal 
te veranderen, ook wat zijn ideeën over Arnout betreft. Muller gebruikte er 
vilein het woord ‘palinodie’ voor.35 In 1932 was Arnout geen Vlaams schrijver 
meer, maar beschouwde Van Mierlo de naam Arnout als niets anders dan een 
corrupte overlevering van de naam van Perrout, de dichter van branche I van 
de Roman de Renart. Om zijn lezing kloppend te maken, moest hij nog wel 
een kunstgreep uithalen. Voor ‘Die Arnout niet hevet vulscreven’ las hij ‘Die 
Perrout hevet vulscreven’.36 De ingreep om de ontkenning ‘niet’ te schrappen, 
maakte de opvatting van Van Mierlo niet overtuigender. Tegen zijn critici ver-
weerde hij zich met het al genoemde artikel dat hij vol zelfvertrouwen de titel 
meegaf: ‘De definitieve oplossing in zake den Reinaert – proloog’.37 Over de 
titel is wel eens smalend gedaan.38 Zijn autoriteit zorgde er echter voor dat deze 
opvatting de weg heeft gevonden naar de schoolboekjes, zowel in Nederland als 
in Vlaanderen.
 De Noord-Nederlandse editie van Zaalberg geeft de eerste tien verzen van de 
proloog volgens zowel het Comburgse als het Dyckse handschrift weer, gevolgd 
door de reconstructies van Van Mierlo en van Muller. Zo werden in de jaren 
zestig en zeventig Nederlandse scholieren ermee geconfronteerd dat de geleer-
den er ook niet altijd uitkwamen.39 In de Vlaamse editie van De Keyser wordt de 
voorkeur gegeven aan ‘de definitieve oplossing’ van Van Mierlo. Ook de Keyser 
kiest voor de opvatting dat Willem de enige dichter van het verhaal is. Persoon-
lijk gelooft De Keyser ook dat het meest waarschijnlijk is dat in vers 6 verwezen 
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werd naar de Franse dichter Perrout, maar hij voegt eraan toe dat deze stelling 
niet bewezen is. Uit deze editie leerden Vlaamse scholieren bovenal in navolging 
van Van Mierlo dat de Reynaert een superieure bewerking van de Franse Roman 
de Renart is, die in alle opzichten door en door Vlaams is. De vergelijking met 
die andere literaire held, Tijl Uilenspiegel, was ook in deze editie aanwezig.40

 Voor Van Mierlo geven de literaire kwaliteiten de doorslag om de Reynaert 
als het werk van één auteur te lezen, omdat de Vlaamse versie superieur is 
aan de Franse tekst. In wezen gaat het verschil van inzicht tussen Muller en 
Van Mierlo terug op de vraag welke rol de Oudfranse tekst bij de bestude-
ring van de Reynaert speelt. Muller vergeleek verzen in twee handschriften, 
het Comburgse met het Dyckse handschrift. Van Mierlo vergeleek twee com-
plete teksten, de Franse Renart met de Vlaamse Reinaert.41 Vanuit zijn positie 
in Vlaanderen was het alleszins begrijpelijk dat de verhouding met de Franse 
Roman de Renart hoog op zijn agenda stond. Met nog meer recht kan echter 
gezegd worden dat de verhouding van de Reynaert tot de Roman de Renart een 
thema was waar Muller onvoldoende aandacht aan besteedde.42

 3. De Reynaertstudie in de ban van de proloog

 Van Mierlo en Muller waren niet de enigen die betrokken waren bij de dis-
cussie over de interpretatie van de proloog. Ik wil hier ook nog L. Willems en 
L. Peeters vermelden. Met grote schroom uitte Willems in 1938 zijn kritiek 
op de interpretatie van zijn vriend Van Mierlo dat in Arnout een Franse dich-
ter gezien moet worden. Willems merkte scherpzinnig op dat de interpretatie 
van de proloog wisselt naargelang een onderzoeker een ander handschrift als 
leidend neemt. De interpretatie van Muller neemt voor de proloog het Dyckse 
handschrift als uitgangspunt, Van Mierlo gaat net als Buitenrust Hettema uit 
van het Comburgse handschrift, Willems zelf koos ervoor uit te gaan van de 
proloog van Reynaerts historie. Willems betoogde dat Arnout de schrijver van 
een proto-Reynaert was. Met een proto-Reynaert bedoelde Willems dat Ar-
nout al een reeks Reynaertavonturen zou hebben geschreven. Willem heeft 
daaraan zijn vertaling van Le plaid toegevoegd.43 Met de interpretatie van Wil-
lems heeft Van Mierlo, natuurlijk, komaf gemaakt. Hij verweet Willems dat 
hij net als Muller willekeurig elementen uit verschillende prologen combineer-
de, zodat elke interpretatie mogelijk was.44 En dat terwijl hij zelf naar believen 
een woord uit de proloog schrapte!
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 Misschien was de meest interessante reactie op Van Mierlo’s opvattingen af-
komstig van K. Heeroma. Heeroma wilde niets weten van het voorstel van Van 
Mierlo om de naam van de Franse dichter in de proloog te lezen: ‘De grotere 
dichterlijke kracht van de F-tekst hangt ook samen met de omstandigheid dat 
daarin ene Arnout als een voorganger van Willem wordt genoemd.’ De naam 
Arnout heeft volgens hem zin, want daaruit concludeerde het publiek dat Wil-
lem zijn voorganger gaat overtreffen. Heeroma’s argument is interessant, want 
hij wijst erop dat de naam Arnout ook deel uitmaakt van de retoriek van de 
proloog. Heeroma heeft weinig op met ‘filologische boekhouders’. De aandacht 
voor filologische problemen wil wel eens het zicht op de retoriek ontnemen, 
is zijn mening.45 Voor Heeroma is van weinig belang wat nu het aandeel van 
Arnout in de Reynaert is. Hij wil wel aannemen dat het eerste deel van de Rey-
naert door Arnout vertaald zou zijn uit de Roman de Renart, maar voor een 
‘gedichtlezer’ als Heeroma is het aandeel van Arnout niet herkenbaar in de 
tekst.46 Voor Heeroma was De Reynaert hoogstpersoonlijke poëzie, waarin hij 
zich kon herkennen. De observatie van Heeroma dat Willem zich in een lite-
raire verhouding met zijn voorganger Arnout plaatst, is ontegenzeggelijk juist, 
maar Heeroma overspeelt zijn hand als hij erin leest dat Willem bedoelde dat 
hij zijn voorbeeld wilde overtreffen.
 Peeters noemde Heeroma’s tekstinterpretatie van de proloog een 'staaltje van 
geraffineerd, subliem en subtiel defense of poetry’, dat echter niet ‘het stempel 
der wetenschappelijkheid draagt’.47 Peeters benaderde de proloog op een heel 
andere wijze. Dat deed hij in het opmerkenswaardig artikel ‘Het auteurschap 
in de Reinaertprologen’. Uitgangspunt voor Peeters is een door De Vreese voor-
gestane ‘tot het uiterste gedreven eerbied’ voor de handschriften. Hij kwam 
dan ook tot de conclusie dat alle prologen van de Middelnederlandse Reynaert 
integraal gehandhaafd dienden te worden. Elk van de prologen drukt iets in-
dividueels uit van de schrijver-kopiist-bewerker. De kopiisten van de Reynaert 
bekeken de proloog met eigen ogen en gaven dan ook allemaal hun eigen inter-
pretatie van de ontstaansgeschiedenis van het verhaal. Het was niet ongebrui-
kelijk dat de schrijver of kopiist van een tekst rekening hield met zijn publiek 
en de tekst daarom aanpaste. Peeters vindt tekstreconstructie van de proloog 
dan ook tot mislukken gedoemd, maar deze conclusie trekt hij niet door naar 
heel de Reynaert.48 Het is een vruchtbare gedachte om de verschillen tussen het 
Comburgse en het Dyckse handschrift niet te beschouwen als kopiistenfouten, 
maar net als de tekst in Reynaerts historie als het resultaat van een bewerking. 
De teksten in het Comburgse en Dyckse handschrift zijn net als Reynaerts his-
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torie geen verschillende redacties, maar verschillende versies van het verhaal.49 
Peeters bepleit dus een synchrone tekstinterpretatie waarbij diachrone tekst-
veranderingen buiten beschouwing gelaten worden.50 Zonder echter een beeld 
te hebben van wat er in het origineel stond, kunnen de varianten niet worden 
verklaard. Het artikel van Peeters mag beschouwd worden als het eindpunt 
in de discussie over de proloog die in de eerste helft van de twintigste eeuw de 
Reynaertonderzoekers in de ban hield. Ten onrechte is het artikel verdwenen 
uit het onderzoek. Lulofs was de laatste die het opnam in de literatuurlijst van 
zijn editie uit 1983.51 
 Toen Peeters zijn artikel schreef was al lang duidelijk dat de discussie tus-
sen Muller en Van Mierlo over de reconstructie van de proloog nergens toe 
leidde. De verdienste van Van Mierlo is in de eerste plaats dat hij de moed 
had gevestigde opvattingen en vooral die van Muller ter discussie te stellen. 
De dwarsigheid van de Vlaming ontregelde het debat. Hij dwong andere 
wetenschappers hun opvattingen te beargumenteren, als ze dat nog durf-
den. 
 Het ‘philologische Gezänk’ tussen Muller en Van Mierlo is nu grotendeels 
achterhaald door het onderzoek van met name Bouwman. Het belang van de 
discussie ligt nu vooral in de aanscherping van de methodologische criteria 
binnen het vak. Wie in de eenentwintigste eeuw beweert dat de Reynaert het 
werk is van twee auteurs plaatst zich buiten de wetenschappelijke discussie 
over de Reynaert.52 De kleine bibliotheek die gevuld kan worden met verspreide 
bijdragen over de proloog van de Reynaert heeft vooral een culturele betekenis 
gekregen.

 4. Bij Reynaert thuis in leiden

 De opvatting dat Van den vos Reynaerde een Vlaamse tekst is, is onomstre-
den. Buitenrust Hettema, Muller en Van Mierlo verbinden echter verschil-
lende consequenties aan het Vlaamse karakter van de tekst. Op de ideeën van 
de Leidse hoogleraar Muller wil ik dieper ingaan, want het illustreert hoezeer 
de beoefening van de filologie het zich toe-eigenen van klassieke teksten be-
tekent en daardoor verbonden is met natievorming. Niet zelden betekent dat 
ook het afwijzen van andere claims, zoals Muller deed met de opvattingen van 
Buitenrust Hettema en Van Mierlo.
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 Volgens Buitenrust Hettema komt de humor van de Reynaert ‘uit 't al-dietse 
volk van ‘de lage landen bi der see’. Die humor vindt men terug bij Nederlandse 
schrijvers (Vlaamse ontbreken) als bijvoorbeeld Haverschmidt, Beets en Mul-
tatuli. Deze humor heeft de Reynaert gemeen met ‘Oudgermanië’, in de oude 
Noorse literatuur is ze ook terug te vinden. Buitenrust Hettema plaatste dus 
de Reynaert binnen een Germaans cultuurgebied en volgde daarmee indirect 
de lijn van Jacob Grimm.53 De Reynaert is volgens Buitenrust Hettema ont-
sproten aan de Germaanse stam en heeft wortels in een ver verleden.
 Muller heeft in heel zijn wetenschappelijke carrière een andere opvatting dan 
Buitenrust Hettema gehad. Muller geloofde beslist niet in het idee dat de ou-
derdom van de Reynaert terugging tot oeroude tijden. Grimms idee van een 
‘overoude, Germaansche, naïeve volkssage’ bestempelde hij als een ‘romantisch 
droombeeld’.54 Mullers filologische arbeid was ingebed in een typische vorm 
van Noord-Nederlands zelfbewustzijn. Zijn ideeën ontwikkelden zich gedu-
rende een halve eeuw van nationaal gericht naar meer Europees, mede onder 
invloed van de ontdekking van de naam Arnout in het Dyckse handschrift. Tot 
in het eerste decennium van de twintigste eeuw beschouwde hij taal nog als het 
bindend element van de natie.
 Zoals veel Nederlanders was Muller gericht op Duitsland. Hij voelde zich 
ermee verbonden doordat zijn grootvader uit Duitsland afkomstig was. Bo-
vendien had hij er een belangrijk deel van zijn wetenschappelijke vorming ont-
vangen.55 Muller voelde zich als Groot-Nederlander ook verbonden met het 
lot van Vlaanderen. Hij keurde de verfransing af en verafschuwde de Duitse 
oorlogsagressie in de Eerste Wereldoorlog. Die tragedie heeft echter zijn visie 
op de Reynaert niet veranderd. Al voor de oorlog had hij contacten in Vlaande-
ren met de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen te Gent. Zo 
gaf het ‘buitenlandsche eerelid’ Muller op 19 februari 1908 een lezing voor de 
Academie over het pas ontdekte Dyckse handschrift.56 Die Vlaamse contacten 
zullen mede van invloed geweest zijn voor zijn visie op de Reynaert. 
 Muller heeft Leiden tot het centrum van de Reynaertstudie gemaakt. Hij 
promoveerde er op de Reynaert. Wel vervulde hij in 1902 en 1915 een profes-
soraat in Utrecht, maar daarna keerde hij terug naar Leiden om Verdam op te 
volgen.57 In zijn Leidse dissertatie uit 1884 schreef Muller dat de geest van de 
dichter van de Reynaert terug te vinden is in de werken van de stroming waar 
Bredero toe behoorde. Willem ziet hij als ‘een echt nationaal Nederlands kun-
stenaar’.58 Hij verandert in de loop der jaren zijn opvatting. In zijn edities uit 
1914 en 1944 blijft hij weliswaar de geest van Willem herkennen in Brederode, 
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maar het oordeel dat Willem ‘een echt nationaal Nederlands kunstenaar’ was, 
laat hij vallen. Bovendien voegt hij toe dat de geest van de Zuid-Nederlander 
Breugel ook in de Reynaert terug te vinden is. Die wijziging in opvatting valt 
deels te verklaren doordat de editie zowel in Gent als in Utrecht verscheen, 
maar deels ook doordat andere opvattingen over de volksaard de boventoon 
gingen voeren. 
 Vanaf het einde van de negentiende eeuw kreeg in Nederland het idee dat de 
volksaard historisch gegroeid was de overhand.59 Muller suggereert heel sterk 
dat de Reynaert aan het begin van de vorming van het Nederlands karakter 
staat. In de Reynaert kwamen volgens Muller de Germaanse en Romaanse tra-
ditie samen. Het deel van Arnout kenmerkt zich door Franse zwier, maar hij 
is ‘geen Fransquillon’, en dat van Willem sluit bij de diepzinnige Germaanse 
traditie aan.60 Die visie past binnen het zelfbeeld van de burgerlijke elite in 
Nederland die zichzelf een plaats toebedeelde op de plek waar Europese cul-
tuurstromen samenvloeien. De Leidse hoogleraar J. Huizinga (1872-1945) be-
schouwde de openheid van de Nederlandse samenleving naar het buitenland 
als ‘Nederland’s geestesmerk’. Van oudsher zouden de Nederlanders vertrouwd 
zijn met de Duitse, Engelse en Franse geest. De zeewind en de landwind laten 
de Nederlanders vrij door de openstaande vensters van hun huis blazen. De 
Nederlandse cultuur werd steeds weer verrijkt door de buitenlandse invloe-
den.61 Voor Nederland zag Huizinga een middelaarsrol tussen West- en Mid-
den-Europa weggelegd.62 Huizinga deelde dan wel niet de Groot-Nederlandse 
opvattingen van zijn collega Muller, maar algemeen was en is onder intellec-
tuelen de opvatting dat het kenmerk van een handelsnatie als Nederland haar 
openheid naar de wereld is.
 In 1934 sprak Muller zich expliciet uit tegen een nationalistische lezing van 
het verhaal. Hij oordeelde dat de opvattingen van sommige Zuid-Nederlandse 
vakgenoten – bedoeld is Van Mierlo – ‘misschien niet geheel buiten invloed 
van zekere verklaarbare en verleidelijke, maar toch niet onbedenkelijke “Diet-
sche” (een enkele maal zelfs bijzonder Brabantsche of Vlaamsche), in “natio-
nalisme” ontaardende vaderlandsliefde’ stonden.63 Die kritiek op Van Mierlo 
is later vaak herhaald,64 maar nooit eloquenter geformuleerd dan door Muller. 
Hij noemde ‘het eene miskenning van ons voortreffelijke gedicht, wanneer men 
het dergelijke bedoelingen toeschrijft en het verlaagt tot een pamflet.’ Muller 
verzette er zich tegen dat de Reynaert geclaimd werd door om het even wel-
ke ideologische strekking of natie.65 Dat de Reynaert geen bepaalde politieke 
strekking heeft, was al in 1884 stelling XVII bij zijn dissertatie.66
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 In 1944, in volle oorlogstijd, keerde Muller zich zelfs, zij het in een voetnoot, 
tegen het misbruik dat Robert van Genechten maakte van de Reynaert. Van 
Genechten had in 1941 een vervolg op de Reynaert geschreven, Van den Vos 
Reynaerde, ruwaard Boudewijn en Jodocus. In dit verhaal neemt de neushoorn 
Jodocus, die staat voor de joden, de macht over in het dierenrijk, waarna de 
democratie wordt ingevoerd en het komt tot rasvermenging waardoor de die-
ren hun ware aard verliezen. Uiteindelijk wordt de neushoorn verdreven door 
Reynaert en herstelt hij de verdreven leeuw, de zoon van Nobel in zijn macht. 
Het antisemitische werkje kende het nodige succes tijdens de oorlog,67 maar 
Muller moest er weinig van weten. Voor Muller heeft dit werk ‘met den eigen-
lijken Reinaert’ niets te maken. Het is ‘een politiek, een a nt i- jo o d s c h  (spat. 
Muller), pamflet: Jodocus is hier de naam van een monsterachtig (krom-)neus-
hoornig dier, dat overal kwaad sticht. Enz!’68

 Muller zal waarschijnlijk ook persoonlijke redenen gehad hebben voor deze 
opmerking. Hij had gestudeerd in Bonn bij Joh. Franck, wiens carrière erg ge-
leden had onder het toen ook virulente antisemitisme in Duitsland.69 De op-
merking komt in een ander licht te staan als men weet dat Mullers zoon Frede-
rik tijdens de oorlog ‘deutschfreundlich’ was. Frederik Muller, die hoogleraar 
klassieke talen in Leiden was, had als rector de Duitsers verwelkomd aan de 
Leidse universiteit, wat hem niet in dank afgenomen was door zijn collega’s. 
Uit het levensbericht van Muller senior is bekend dat hij de politieke keuze van 
zijn zoon verdedigde wanneer hij erop aangesproken werd, maar dat het hem 
tegelijk erg in verwarring bracht.70 Achter een voetnoot kan veel leed schuilen.
 Net als zijn leermeester Franck stond Muller een afstandelijke, positivisti-
sche benadering van middeleeuwse teksten voor, die naadloos aansloot bij die 
van de liberale elite in Nederland. Voor Muller belichaamden de twee auteurs, 
Willem en Arnout, Nederlands geestesmerk.
 Van Mierlo’s bijdrage aan de vorming van een Vlaamse literaire identiteit is 
misschien zijn meest blijvende erfenis: met zijn deel in de literatuurgeschiede-
nis ’Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden’ schiep hij een Vlaamse 
canon. De Reynaert neemt daar een ereplaats in. ‘Van den Vos Reinaerde is 
een echt, zuiver Vlaamsch kunstwerk’ voor Van Mierlo. Hij zag het verhaal 
over de vos als een uiting van breugeliaans realisme, ruwe scherts bestemd voor 
geschoolden.71 Daarmee zette hij zich wel af tegen een Vlaamse traditie om de 
Reynaert als volks te beschouwen: als de evenknie van Tijl Uilenspiegel.72 Deze 
in zijn werk aanwezige kiem om de Reynaert vanuit een theoretisch perspectief 
te analyseren, werkte hij niet uit in een grotere studie. Zijn werk is vooral een 
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contrapunt bij het werk van Muller, die tussen de wereldoorlogen het onder-
zoek domineerde. Het is dan ook veelzeggend dat Van Mierlo een huldegave 
van Nederlandse vrienden en bewonderaars kreeg bestaande uit een bundeling 
van zijn Reynaertartikelen waar zijn kritiek op Muller in verwoord was.73 De 
bundel werd uitgegeven in de door Buitenrust Hettema gestarte reeks Zwolse 
Drukken en Herdrukken en een van de redactieleden was Hellinga, die juist zijn 
Reynaerteditie het licht had doen zien.

 5. De dubbelzinnigheden van Hellinga

 In de Leidse Universiteitsbibliotheek zijn de commentaren en edities geschre-
ven door Muller van de studiezaal Nederlandse Letterkunde onlangs verban-
nen naar het gesloten magazijn, waardoor de band met de onderzoekstraditie 
fysiek verbroken is. Een enkele maal kan de afstand met hem nog worden over-
brugd wanneer per verrassing een boek uit het magazijn naar boven komt dat 
in het bezit geweest is van Muller.74 De eerlijkheid gebiedt echter ook te zeg-
gen dat de werken van de generatie onderzoekers van voor de oorlog niet meer 
op de studeertafel van huidige Reynaertonderzoekers liggen. In plaats van de 
commentaren van Muller en de artikelen van Van Mierlo zijn de belangrijkste 
referentiepunten voor de Reynaertstudent van nu de edities van W.Gs Hel-
linga en F. Lulofs, de dissertaties van P. Wackers, A.Th. Bouwman en R. van 
Daele en de Davidsfondsuitgave van het Comburgse handschrift. Er is niet al-
leen de aflossing van de ene generatie onderzoekers door de andere, maar er is 
ook daadwerkelijk een breuk met het verleden ontstaan. Een nieuwe generatie 
had de belangstelling voor Willem en Arnout verloren en richtte zich op de 
tekst. Dat wil niet zeggen dat ze de opvattingen van een vroegere generatie niet 
verdisconteerden. De generatie onderzoekers na Muller en Van Mierlo moest 
zich echter wel lósmaken van hun werk. Hellinga en Arendt hebben dat op een 
radicale manier gedaan.
 Hellinga en Lulofs hebben de aandacht gericht op Willems taalspel en de 
vele al dan niet vermeende dubbelzinnigheden in de tekst. Ze hebben sterk 
de fantasie geprikkeld van de onderzoekers die na hen kwamen. In zijn litera-
tuurgeschiedenis Stemmen op schrift wijdt Van Oostrom een hele paragraaf aan 
‘taal en taboe’ in de Reynaert. De interpretatie van de dubbelzinnigheden be-
hoort volgens hem tot de lastigste Reynaertkwesties en ‘varieert al naargelang 
persoonlijke appreciatie en waarschijnlijk ook wel dirty mind.’75 Die aandacht 
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voor dubbelzinnigheden vloeit voort uit Hellinga’s theorie over taalgebruik van 
middeleeuwse dichters. Van Oostrom roept de vraag op of de proloog van de 
Reynaert wel als een dubbelzinnig meesterwerk geïnterpreteerd dient te wor-
den.
 Hellinga en zijn leerlingen, daaronder was ook Lulofs, beschouwden de com-
mentaar als het middel om de tekst te interpreteren. Door deze benadering van 
de filologie is Hellinga wel beschouwd als de grondlegger van de Amsterdamse 
school.76 In 1952 verschenen de eerste twee Reynaertstudies van Hellinga. Als 
opvolger van de synoptische editie van Buitenrust Hettema verscheen de mo-
numentale Reynaerteditie, waarin alle bronnen van vóór 1500 parallel naast el-
kaar waren afgedrukt.77 Als voorstudie voor een commentaar schreef Hellinga 
een kleine bijdrage over de namen in de Reynaert. Daarna publiceerde hij nog 
twee essays: één in het literaire tijdschrift Maatstaf78 en één in het wat moeilij-
ker bereikbare Jaarboek van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’.79

 In zijn werk benadrukt Hellinga dat het verleden radicaal anders is dan het 
heden.80 Het was de taak van de vakman om een brug te slaan tussen heden 
en verleden.81 Vooral aan Hellinga hebben we te danken dat we de Reynaert 
niet meer zien als de belichaming van de Vlaamse volksaard, maar als een cy-
nisch portret van mens en samenleving. In ‘Het laatste woord’ interpreteert 
hij het slot als het huiveringwekkende einde van het rijk van koning Nobel. De 
pays aan het slot is in werkelijkheid de machtsovername door het Boze.82 Deze 
these is bepalend geworden voor de interpretatie van de Reynaert door Lulofs, 
Bouwman en Van Daele, waar het zelfs de vorm heeft aangenomen van een 
apocalyptisch einde. In het recente onderzoek is deze visie onder vuur komen 
te liggen. Er lijkt mij geen enkele reden om het slotvers van de Reynaert ‘Ende 
maecten pays van allen dinghen’ (A 3469) als de triomf van het kwaad te inter-
preteren, integendeel, door zijn ingrijpen voorkomt Firapeel dat de vos het rijk 
van koning Nobel ten onder brengt.83 Hellinga’s interpretatie van de Reynaert 
zegt meer over zijn wereldbeeld dan over het middeleeuwse.
 Hellinga trekt in ‘Het laatste woord’ de Reynaert in de belevingswereld van 
een modern publiek door als eerste het gedicht te vergelijken met Under Milk 
Wood van Dylan Thomas84 (Van Oostrom nam de vergelijking over85). Van-
wege zijn voordrachten op de radio dachten zijn tijdgenoten dat hij de attitude 
had van een middeleeuwse bard.86 In die visie van Hellinga was Willem een 
verzetsstrijder tegen kerk en (Franstalige) overheid die illegaal op de Gentse 
markt een gedicht voordroeg.87 De woorden van Reynaert hebben volgens Hel-
linga een subversief, ontregelend karakter.
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 Het cynisme van Hellinga en Dylan Thomas doet minder aan de middeleeu-
wen denken dan aan het nihilisme van W.F. Hermans, zoals dat bijvoorbeeld 
blijkt uit zijn oorlogsnovelle Het behouden huis. Van Oostrom refereert niet 
zonder reden aan Hermans in zijn bespreking van de Reynaert.88 Eigenlijk slaat 
Hellinga’s nihilisme een brug tussen zijn oorlogsverleden en de middeleeuwse 
Reynaert. Als uitgever van een verzetskrant kende Hellinga de ontwrichtende 
kracht van woorden.
 Als docent haalde professor ‘Springvloed’ het bloed onder de nagels van zijn 
studenten door een vilein spel met woorden te spelen.89 Inspiratie voor zijn 
colleges en zijn interpretatie van de Reynaert haalde Hellinga uit de structura-
listische linguïstiek van De Saussure, die leerde dat er een verschil was tussen 
vorm (betekenaar) en betekenis.90 Hellinga’s premisse was dat een twaalfde-
eeuwse dichter er altijd op uit is door middel van één vorm meer mededelingen 
te doen. Willem stond in de traditie van de troubadourspoëzie, die gekenmerkt 
kan worden als gecompliceerde ‘duistere poëzie’.91 In methodologisch opzicht, 
geloofde Hellinga, is het daarom nuttig ervan uit te gaan dat ‘we het nooit te 
vèr kunnen zoeken’. Lezing van Curtius’ Europäische literatur und lateinisches 
Mittelalter had hem geleerd dat in de periode dat de Reynaert geschreven zou 
zijn, grote geleerden genoten van een gecompliceerd en streng gereglementeerd 
vormenspel. Door een spel met namen konden de grofste, scabreuste grappen 
gemaakt worden. De middeleeuwse mens had immers een andere ‘geestesstruc-
tuur’ die minder inhibities kende dan de onze.92 
 In het eerste artikel dat Hellinga publiceerde, stelde hij, zonder enige verdere 
uitleg, dat de Reynaert beschouwd moet worden als het werk van één dichter. 
Plompverloren brengt hij als hypothese naar voren dat in plaats van Arnout 
de dichter van de Ysengrimus Nivardus gelezen moet worden.93 In het Jaarboek 
van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ ontvouwt hij een heel andere 
theorie over het ontstaan van de Reynaert.
 In dit artikel gaat Hellinga ervanuit dat beroepsvertellers op Vlaamse mark-
ten Reynaertverhalen vertelden. Veel van die jongleurs zullen ook de Franse 
verhalen gekend hebben, maar waren niet in staat die te bewerken voor een 
Nederlandstalig publiek: dat was het werk van een dichter. De voorganger van 
Willem heeft die tekst wel uit het Frans omgewerkt, maar kennelijk niet vol-
ledig. Die tekst moet veel succes gekend hebben. Hellinga veronderstelde dat 
jongleurs die de tekst voordroegen er wel een passend einde aan geflanst heb-
ben. Uiteindelijk moet die Vlaamse tekst zelfs in Duitsland beland zijn. Hij 
leidt dat af uit de opvallende overeenkomsten tussen Van den vos Reynaerde 
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en Reinhart Fuchs. In Reinhart Fuchs is in de slotverzen te lezen dat deze tekst 
een bewerking is van het verhaal van Heinrich der Glîchezâre. Om die reden 
speelt Hellinga met de gedachte dat oorspronkelijk in vers 6 gestaan heeft: ‘die 
Hendrik niet hevet vulscreven’.94 Hellinga ontleende deze gedachte aan het on-
derzoek van Muller, die erop wees dat de Vlaamse Reynaert opvallende over-
eenkomsten vertoonde met de Duitse Reinhart die niet terug te vinden waren 
in de Roman de Renart.95 Deze veelbelovende gedachtegang is nooit uitgewerkt. 
Integendeel, sinds Hellinga dit schreef is de Duitse connectie volledig uit beeld 
verdwenen.
 In hetzelfde Jaarboek ventileert Hellinga ook de gedachte dat Arnout een 
spotnaam zou zijn, wat past binnen zijn visie dat de Reynaert een tekst vol dub-
belzinnigheden en taboes is. De kopiist van Dyck zou het spelen met vormen in 
de proloog herkend hebben. Deze kopiist zou de naam van een eerdere dichter 
vervangen hebben door die van de patroon van de hoorndragers. Die verande-
ring was functioneel want, zo meende Hellinga, de naam Arnout, bekend als 
patroon van de hoorndragers, zou suggereren dat iets seksueels niet verteld 
werd. In dit geval zou de voorganger van Willem de verkrachting van de wolvin 
in zijn verhaal verzwegen hebben.96 Het idee dat Arnout een insluipsel was, zal 
Hellinga wel van Buitenrust Hettema overgenomen hebben, de gedachte dat 
Arnout de patroon van de hoorndragers was, ontleende hij misschien aan Mul-
ler, hoewel de laatste er onmiddellijk aan toevoegde dat deze gedachte te ver 
gezocht was.97 Zijn redenering is een voorbeeld van hypothese op hypothese 
stapelen, geschraagd door zijn opvattingen over semiotiek. Voor Hellinga is 
in principe elk woord en elke naam meerduidig. Peeters en Van Daele vragen 
zich dan ook af of Hellinga niet doorschiet in zijn interpretaties. Zij gebrui-
ken de termen ‘over-interpretation’ en zelfs ‘Hineininterpretierung’. Van Daele 
voegt daar echter aan toe dat meer onderzoek noodzakelijk is …98 In dezelfde 
geest heeft Hans Rijns zich uitgelaten. Hoewel hij onomstotelijk aangetoond 
heeft dat waar Hellinga dubbelzinnige betekenissen meende te ontwaren, er in 
de bronnen geen enkele aanwijzing voor dubbelzinnigheid terug te vinden is, 
schrijft hij toch: ‘Wellicht dat Hellinga na verder speurwerk ook voor wat de 
door hem veronderstelde dubbelzinnigheden betreft alsnog gelijk krijgt.’99 Het 
prestige van Hellinga geeft ondanks alle kritiek tot op de dag van vandaag een 
vrijbrief om de Reynaert te lezen als een verborgen discours over seksuele en 
andere taboes.100

 Al in de jaren zeventig vond Bosch, hoogleraar aan de Amsterdamse Vrije 
Universiteit, de benadering van Hellinga, hoogleraar aan de Universiteit van 



~ 36 ~ 

Tiecelijn 28

Amsterdam, geen vooruitgang. Volgens Bosch was in Hellinga’s benadering 
‘een systematisch tekort (…) gelegen (door)dat het bepaald werd door een eng, 
linguaal bepaald perspectief.’ Bosch doelde daarmee op de door Hellinga om-
armde benadering van De Saussure, die Hellinga wilde toepassen op de Rey-
naert bij het schrijven van een commentaar. De methode kwam hierboven al 
aan de orde bij de bespreking van Hellinga’s interpretatie van de naam Arnout. 
Naar het oordeel van Bosch steeg deze benaderingswijze niet boven het niveau 
van details uit. Het voorbeeld van hoe het wel moest, was het proefschrift van 
Arendt, die wel de Reynaert als een geheel bestudeerde.101

 6. Dichter en structuur in de visie van Arendt

 Het valt te betwijfelen of Arendt en Hellinga elkaar gekend hebben. Ze lij-
ken volledig langs elkaar te hebben gewerkt. Arendt promoveerde in Keulen, 
terwijl Hellinga op hetzelfde moment in Amsterdam een commentaardeel bij 
zijn editie voorbereidde. Voor zijn dissertatie Die satirische Struktur des mittel-
niederländischen Tierepos “Van den vos Reynaerde” uit 1965 inspireerde Arendt 
zich op de studie van Hans Robert Jauß uit 1959 over het middeleeuwse dier-
dicht102 en net als bij Jauß ging zijn aandacht dan ook uit naar de aard van 
satire in dierenverhalen. Daar is zijn onderzoek niet bekend mee geworden. In 
het Reynaertonderzoek is Arendts werk beroemd geworden door de aandacht 
voor de ruimtelijke structuur en de liststructuur. Het uitgangspunt voor zijn 
studie was het dominante beeld van Muller. Na een uitvoerige bespreking van 
zijn opvattingen kwam hij uiteindelijk tot de conclusie dat de structuur van de 
Reynaert zo hecht is dat het wel het werk van één dichter moet zijn, alleen het 
slot zou later toegevoegd zijn. Na uitgebreid op de opvattingen van Muller te 
zijn ingegaan, koos hij in de discussie over het auteurschap weloverwogen de 
zijde van Van Mierlo.
 Net als Van Mierlo gelooft hij dat met Arnout de Franse dichter Perrot be-
doeld wordt. Arendt begreep het omstreden vers 6 zo dat Perrot niet Le plaid, 
een branche uit de Roman de Renart, voltooid had, en Willem daarom begon-
nen was aan een ‘Umarbeitung’.103 Het is een gewrongen interpretatie, want 
het is onloochenbaar dat Le plaid een compleet verhaal is. Bouwman heeft deze 
visie van Arendt afdoende weersproken.104 Al is niet zo lang geleden in Tiecelijn 
een vergelijkbare lezing voorgesteld door de romanist Paul Verhuyck.105 
 Arendt heeft, weliswaar aarzelend, een theoretisch gerichte benadering van 
de Reynaert in het onderzoek geïntroduceerd. Hij brak met de traditie om de 
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Reynaert te lezen als een verhaal ontsproten aan ‘Vlaemsche bodem’. In zijn ra-
dicale nieuwe structuralistische benadering is de Reynaert voor alles literatuur. 
De afkondiging van pays en vrede zijn, volgens Arendt, meer dan juridische 
termen. Het zijn magische woorden waarmee koning Nobel een utopische we-
reldorde afgekondigd heeft. De Reynaert is in zijn visie gestructureerd rond de 
confrontatie tussen de geordende wereld van het hof van koning Nobel en de 
vossenwereld van Reynaert. In de verschillende werelden heersen verschillende 
wetten. De koningsvrede is voor Willem een metafoor voor de schijn die heerst 
in de menselijke samenleving.106 De ruimte is in de analyse van Arendt symbo-
lisch geladen, de plaats van handeling is slechts nominaal Vlaanderen. Arendt 
zette zich daarmee af tegen een ‘nationalisering’, zoals Buitenrust Hettema dat 
noemt, van het landschap.107

 Dat de benadering van Arendt zoveel weerklank gevonden heeft, moet vooral 
verklaard worden door de diepe behoefte in de jaren zestig om afstand te ne-
men van de vooroorlogse bewonderende manier om teksten te lezen binnen een 
nationaal kader. In de jaren zestig werd de auteur bovendien dood verklaard 
en daarmee ook ontheiligd.108 Voor de Reynaert betekende dit dat de vraag 
wie Willem en Arnout waren naar de achtergrond verdween. Om begrijpelijke 
redenen was nationalisme na de Tweede Wereldoorlog in diskrediet geraakt. 
Arendts Reynaertvisie is dus mede ingegeven door het afstand nemen van het 
recente verleden door de Reynaert als een universeel verhaal te beschouwen, 
ontdaan van elke heroïek doordat het in Vlaanderen ‘beheimatet’ is.109 Arendt 
wilde de ridiculisering van het hondje Courtois juist niet als een uiting van 
sympathie voor een ‘eine frühe “flämische Bewegung”’ zien.110 
 Hellinga heeft nooit gereageerd op Arendt, dat liet hij over aan zijn mede-
werker Lulofs, die in 1967 zijn eerste artikel over de Reynaert gepubliceerd 
had.111 Lulofs liet weinig van Arendts werk heel en het was hem ook niet ont-
gaan dat Arendt het artikel ‘Het laatste woord is aan Firapeel’ van zijn chef 
niet kende.112 De ideeën van Hellinga, ook als ze nauwelijks uitgewerkt waren, 
moesten richting geven aan het Reynaertonderzoek, meende Lulofs. Zo vond 
Lulofs dat Arendt ook de hypothese van Hellinga dat met Arnout de schrijver 
van de Ysengrimus bedoeld was bij het onderzoek had moeten betrekken, ter-
wijl nota bene Hellinga alweer van mening veranderd was.113

 Ondanks deze kritiek is de invloed van Arendt op de Reynaertstudie niet 
te onderschatten. Arendts ‘andere kijk gaf het Reynaertonderzoek een nieuwe 
adem’, schrijft zijn navolger Van Daele.114 Dat gold vanzelfsprekend alleen bui-
ten de kringen van Hellinga en Lulofs.
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7. De vossenjager lulofs

 Het idee van Hellinga dat in de Reynaert met taboes wordt gespeeld, schiep 
de behoefte om de tekst in zijn cultuurhistorische context te plaatsen. Daar-
mee verschoof de context waarbinnen de Reynaert bestudeerd werd van de 
taalkunde naar de cultuurhistorie. Toen Hellinga de belangstelling voor de 
Reynaert verloor nam Lulofs zijn taak over om een commentaar te gaan schrij-
ven. Lulofs boek Nu gaet Reynaerde al huten spele uit 1975 en zijn veelgeroemde 
commentaar bij de editie van de Reynaert spreken tot op de dag van vandaag 
aan door de prikkelende, cultuurhistorische beschouwingen.115

 Anders dan veel onderzoekers vereenzelvigt Lulofs zich niet met de schrij-
ver van de Reynaert. Een alwetend perspectief is hem vreemd. Lulofs vergelijkt 
zichzelf met een speurhond die schijnbaar doelloos rondloopt, terwijl hij het 
spoor van een vos probeert te volgen. Ironisch reageert hij op Bosch door op te 
merken dat zo’n beest maar weinig perspectief heeft zo laag bij de grond, maar 
door zijn fijne neus, zijn uithoudingsvermogen en zijn plezier in het zoeken, 
krijgt het beest uiteindelijk toch de vos in het vizier.116

 In zijn boek Nu gaet Reynaerde al huten spele nam Lulofs de opvatting van 
Hellinga over. Ook Lulofs meende dat Arnout toegevoegd is door de kopiist 
van het Dyckse handschrift. Deze kopiist zou de parodistische functie van de 
proloog hebben onderkend.117 Lulofs ontworstelt zich echter aan de schaduw 
van zijn leermeester in zijn editie. Hij kon zich Willem niet voorstellen als 
een joculator die op markten zijn gedicht voordroeg en daarbij steeds op zijn 
hoede moest zijn voor de autoriteiten. De religieuze uitspraken van Willem 
hebben evenmin een ketterse strekking als de katholieke ezelsmis (het zotten-
feest). Bovendien is het niveau van de tekst te hoog voor een voordracht op de 
markt.118 Ook wat Arnout betreft gaat Lulofs minder ver dan Hellinga. Hier 
is niet meer te lezen dat de naam Arnout afkomstig zou zijn van de kopiist van 
het Dyckse handschrift. Voorzichtiger dan zijn leermeester stelt hij dat niet 
uitgesloten is, dat in de proloog niets letterlijk genomen mag worden, maar al-
les ironisch is bedoeld. Zo zou het noemen van twee auteurs een parodiëring 
kunnen zijn van het noemen van twee auteurs in ridderromans als de Roman 
van Walewein en met ‘vite’ zou bedoeld worden dat een heiligenleven geparodi-
eerd ging worden, schrijft hij in het commentaar bij zijn editie.119

 In de inleiding van zijn Reynaerteditie schrijft Lulofs echter dat het hem het 
meest waarschijnlijk lijkt dat Arnout de dichter van een ander Reynaertverhaal 
is.120 Volgens Van Oostrom was deze opvatting in de jaren tachtig vrijwel una-
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niem geaccepteerd, maar die mededeling moet berusten op informatie uit de 
wandelgangen. In de literatuur is ze niet terug te vinden. Rik van Daele schrijft 
dat de naam van Arnout met raadselen omgeven is en laat dat typografisch ook 
tot uiting komen in zijn commentaar in de Davidsfondseditie.121 Hij noemt 
verschillende mogelijkheden, waarvan de hypothese dat de naam Arnout dub-
belzinnig begrepen moet worden er een is. Zo blijft deze mogelijkheid een rol 
spelen in het onderzoek. Naar mijn mening ten onrechte.
 De verborgen mededeling dat een bedrogen echtgenoot Arnout een heiligen-
leven niet gecompleteerd zou hebben en dat dit verhaal nu, zoals gebruikelijk bij 
een klassieke ridderroman door een tweede schrijver is voltooid, komt op mij 
over als een volledig absurde mededeling die ook niet bedoeld kan zijn door de 
dichter. Als alle dubbelzinnigheden die Lulofs in zijn commentaar noemt122 se-
rieus worden genomen, is dit de ultieme consequentie van de leeswijze die Hel-
linga voorstond. Hellinga vond dat het nooit ver genoeg gezocht kon worden. 
Achter elke verborgen betekenis valt weer een ander, verborgen taboe te ver-
moeden. De opvatting dat Arnout de patroonheilige zou zijn van de bedrogen 
echtgenoten gaat waarschijnlijk terug op het Middelnederlandsch Woordenboek 
(MNW). Het MNW verklaart ‘Sinte Aernouts broederscap’, als het gilde van de 
bedrogen echtgenoten, het hoorndragersgilde. Deze uitdrukking is echter alleen 
maar geattesteerd in Die rose. De uitdrukking zou verwant zijn aan het Franse 
‘estre logé à l'hostel S. Hernoux’. Voor die kennis beroept het MNW zich op 
het Glossaire van Roquefort uit 1808!123 Verwijs geeft in zijn editie van Die rose 
overigens wel meer informatie over deze Franse uitdrukking,124 maar er is geen 
verder bewijs te vinden dat de naam Arnout in het Nederlandse taalgebied geas-
socieerd werd met overspel. In de dertiende eeuw kwam in Vlaanderen de naam 
Arnout frequent voor. Zo is in Brugge tijdens de dertiende eeuw de naam maar 
liefst 645 maal geattesteerd in Middelnederlandse ambtelijke teksten.125 Die Ar-
nouts zullen zeker niet allemaal vanaf hun geboorte bekend hebben gestaan als 
hoorndragers. De mogelijkheid dat Arnout geïnterpreteerd moet worden als een 
scabreuze toespeling kan dus gevoeglijk geschrapt worden. Het probleem met 
de ironische interpretatie van de proloog is dat álles ironie en dubbelzinnigheid 
wordt, wat ten koste gaat van de eenheid van de tekst.
 De werkwijze van Lulofs, het spoorzoeken, wordt niet geheel ten onrechte 
als voorbeeldig beschouwd. Lulofs staat bekend als de meester-filoloog die elk 
detail uitpluist, waarvan zijn twaalf pagina’s lange analyse van ‘cloesterbier’ 
(vers 1955) het klassieke voorbeeld is.126 Het verwijt dat deze microscopische 
arbeid het zicht op de literaire tekst doet verliezen, beantwoordt hij door te 
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zeggen dat in de wetenschap toch de opvatting gangbaar is dat kennis van 
details het inzicht in het geheel alleen ten goede kan komen.127 De methode 
van Lulofs is dat hij een zo’n groot mogelijk ‘feitenaanbod’ creëert door alle be-
schikbare teksten met elkaar te vergelijken.128 In colleges aan studenten zette 
Lulofs zich, net als zijn leermeester Hellinga129, dan ook af tegen het geklets 
over lijnen, verbanden, ontwikkelingen, genres en noem maar op. Maar aan 
tekstinterpretatie werd niet gedaan. Het was alsof een huis gebouwd werd 
zonder fundament, hield hij zijn studenten voor. Terugkijkend vergeleek een 
van die studenten de detaillistische filologie van Lulofs met filatelie. In het 
buitenland schreven ze boeken, hield deze briljante student Lulofs voor, maar 
Nederlanders doen dat niet. Dat is een natie van schriftgeleerden en domi-
nees, tekstuitleggers en tekstverbeteraars.130 De editie met het commentaar 
kwam er uiteindelijk, niettegenstaande deze kritiek van zijn leerling Pleij. 
Ook in het commentaar houdt Lulofs vele interpretatiemogelijkheden open. 
Te veel naar mijn overtuiging. Wie speurt naar dubbelzinnigheden raakt snel 
het spoor bijster.

 8. gysselings vroege getuige van de taalstrijd
 
 Niettegenstaande dat het hof van Nobel en het hol van Reynaert nergens ex-
pliciet gelokaliseerd worden in het verhaal, populariseerde Maurits Gysseling 
de opvatting dat de Reynaert zich zou afspelen tussen Gent en Hulst. Gysse-
ling is een opmerkelijke verschijning in het Reynaertlandschap.131 Hij genoot 
een zeer hoog aanzien, onder meer door zijn dissertatie uit 1960 die handelt 
over de noordwaartse verschuiving van de taalgrens sinds de vroege middel-
eeuwen, die dus verscheen kort voor de definitieve vastlegging van de taalgrens 
twee jaar later.132 Bijgevoegd was een dik toponymisch woordenboek, waarmee 
hij ook onder lokale historici in Vlaanderen een autoriteit werd. Gysseling is 
onsterfelijk geworden door alle voor 1300 in het Nederlands geschreven be-
scheiden en handschriften, literair en ambtelijk, uit te geven in vijftien dikke 
delen, die in de wandeling het Corpus Gysseling wordt genoemd. In dit Cor-
pus zijn ook het Rotterdamse fragment en het Darmstadtse fragment van de 
Reynaert uitgegeven. De belangstelling van Gysseling voor de Reynaert hangt 
samen met de arbeid aan het Corpus, waaraan hij begon in de jaren zestig. 
 Hoewel deze fragmenten afkomstig zijn uit het Limburgse en Gelderse dia-
lectgebied, vertonen ze volgens Gysseling een substraat dat grote overeenkom-



~ 41 ~

Tiecelijn 28     

sten vertoont met de taal zoals de Gentse klerken die omstreeks 1240 schreven. 
Vertrekkend vanuit deze observaties trekt Gysseling een heel bouwwerk op. In 
een eerste artikel uit 1967 dateert hij de Reynaert in de dertiende eeuw. Hij 
volgt de mening van Van Mierlo dat met Arnout de dichter van de Roman de 
Renart bedoeld zou kunnen zijn: Perrot. Gysseling denkt dat het de bedoeling 
van de dichter was om ook in de proloog zijn Franse model te parodiëren.133 In 
volgende artikelen verlaat hij deze ideeën.
 Op het Reynaertcongres dat in 1972 in Leuven werd gehouden hield Gys-
seling een lezing waarin hij het verhaal met de middeleeuwse topografie van 
Vlaanderen en de historische gebeurtenissen verbindt. Aanvankelijk situeert 
hij het verhaal in de dertiende eeuw, maar later komt hij tot de slotsom dat 
het verhaal zich moet afspelen in een periode dat Vlaanderen nog niet geheel 
verfranst was, dus ten tijde van Filips van den Elzas die regeerde van 1168 
tot 1191. De voertaal op de hofdag zou toen nog het Nederlands zijn, hoewel 
de taal van de vorst het Frans was. Met het hondje Cortois, denkt Gysseling, 
maakt de dichter de franskiljons belachelijk. Het hondje staat volgens hem 
voor ‘de zoollikker, die waant hoofs te zijn’ door Frans te spreken. Gysseling 
leest de Reynaert als een sleutelroman. Het hof van koning Nobel zou in het 
Gentse Gravensteen gelegen zijn. Op basis van de beschrijving van het land-
schap in de Reynaert meent Gysseling de route die Bruun volgt van Gent naar 
Maupertuus te kunnen reconstrueren. Reynaerts burcht Maupertuus zou bij 
Sint-Jansteen gelegen moeten zijn. Het dorp waar Bruun mishandeld wordt, 
zou in werkelijkheid Hulst geweest zijn. De Reynaert ziet Gysseling als een 
satire op de hoogste kringen, geschreven door een stadsklerk van Gent, die 
misschien zelf wel zijn leven op het spel zette. Deze stadsklerk zou de veel 
voorkomende namen Willem en Arnout gebruiken om zijn identiteit te ca-
moufleren.134

 Gysselings opvattingen zijn duidelijk ingebed in zijn denkbeelden over de 
taalstrijd. In het onderzoek zijn ze lang als een serieuze wetenschappelijke hy-
pothese beschouwd.135 Gysseling genoot in de wetenschap zoveel prestige dat 
hij niet snel tegengesproken werd, of misschien geldt hier dat hij zich niet liet 
weerspreken. Van Daele herinnerde zich hem als een man die er andere ideeën 
over de Reynaert op nahield. Als taalkundige zette hij zich af tegenover van zijn 
visie afwijkende opvattingen, zoals die van Arendt, die hij op zijn eigen terrein 
met grote eruditie kon weerleggen.136 Van Daele en Bouwman hebben echter 
met zijn opvattingen komaf gemaakt.137 Zij kozen voor een literaire benade-
ring van de Reynaert.
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 9. De verleiding van intertekstualiteit bij Bouwman

 In 1991 promoveerde A.Th. Bouwman in Leiden cum laude op zijn proef-
schrift Reinaert en Renart, waarin hij Van den vos Reynaerde met zijn Franse 
voorbeeld de Roman de Renart vergeleek. Zijn gedetailleerde werkwijze kan al-
leen vergeleken worden met die van Muller. In zijn uiterst nauwgezette analyse 
van afzonderlijke passages betrekt hij de opvatting van alle voorgangers. Wie 
Bouwman leest, krijgt licht de indruk dat er niets meer valt te onderzoeken. 
Zijn dissertatie is de wetenschappelijke standaard voor het Reynaertonder-
zoek, waaraan nieuwe inzichten gerelateerd moeten worden. Bouwman leest 
de Reynaert als een literair werk dat functioneert in samenhang met andere 
literaire werken. Voor hem krijgt de Reynaert betekenis door intertekstuali-
teit. Zijn ideeën over intertekstualiteit werkte Bouwman verder uit in het ar-
tikel ‘Taaldaden’ dat gepubliceerd is in de bundel Op avontuur. Het artikel is 
vaak aanbevolen als richtinggevend.138 De opvattingen van Bouwman over in-
tertekstualiteit in de Reynaert hebben weliswaar ruime verspreiding gekregen, 
tegelijkertijd zijn ze ook omstreden. In de inleiding zagen we al dat Herman 
Heyse er sceptisch tegenover stond. Ik beperk me hier tot de rol die Bouwman 
aan Arnout toebedeelt in een intertekstueel netwerk.
 Arnout speelt een belangrijke rol in de opvatting van Bouwman over inter-
tekstualiteit. In zijn dissertatie laat Bouwman de vraag of de Reynaert door een of 
twee dichters geschreven is niet onbesproken. In beide delen van het gedicht zijn 
dezelfde bronnen gebruikt en voor beide delen is dezelfde bewerkingstechniek te 
constateren. Zijn analyses worden nog eens bevestigd door een computeranalyse 
van Willem Kuiper, waarvan Bouwman verslag doet in zijn dissertatie. Kuiper 
kon geen significante verschillen in taalgebruik tussen beide delen vinden. Bouw-
man heeft dit Reynaertprobleem definitief opgelost en er een ‘Schlußstrich’ on-
der gezet.139 Dat wil overigens niet zeggen dat de interpretatie van de proloog nu 
onproblematisch is. Bouwman vergeleek niet zonder reden de proloog met een 
wiskundige vergelijking waarvoor geen ‘definitieve oplossing’ mogelijk is.140

 Bouwman is een ijverige student geweest van het werk van Van Mierlo, ge-
tuige de (potlood)aantekeningen in het Leidse exemplaar van het boek waarin 
de verzamelde artikelen van Van Mierlo over de proloog staan.141 Daaruit blijkt 
dat hij de discussie over de proloog geanalyseerd heeft vanuit de relatie tussen 
de Franse Renart en de Vlaamse Reinaert. ‘Toch ’, zo schrijft hij (mijn cursi-
vering), ‘blijft het verleidelijk om in de mysterieuze persoon (i.e. Arnout) een 
Franse Renart-dichter te zien.’ Hij vermoedt dat Van Mierlo en Arendt ten on-
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rechte denken aan één Renartverhaal terwijl met ‘die avonture’ van Reynaert 
mogelijk tenminste één Frans verzamelhandschrift bedoeld zou kunnen zijn.
 In zijn dissertatie stelt Bouwman het heel voorzichtig, maar in ‘Taaldaden’ 
gaat hij een stap verder door te stellen dat het geïntendeerde publiek ook de 
Renartverhalen uit een Frans verzamelhandschrift zou kennen. Hij maakt 
daarbij gebruik van de definitie van intertekstualiteit zoals die voorgesteld 
was door B. Besamusca. Het publiek zou beseft hebben dat het verhaal anders 
werd verteld dan in de Franse Roman de Renart.142 Er zou zich dus een ‘tex-
tual community’ gevormd hebben om de verhalen uit één of meer verzamel-
handschriften van de Roman de Renart geregeld voor te dragen.143 Bouwman 
lijkt zich een Reynaertgenootschap avant la lettre voor te stellen. Dat is een 
vergaande visie op intertekstualiteit. Bouwmans opvattingen over wie Arnout 
was, kunnen niet los gezien worden van zijn positieve waardering voor het ver-
schijnsel intertekstualiteit, die misschien iets te maken heeft met de fascinatie 
van intellectuelen voor de Republiek der Letteren, een begrip verbonden met 
Leids onderzoek naar ‘men of letters’ en een Europees cultuurideaal.144

 Ik vraag me af of Bouwman op de gedachte dat Arnout de schrijver van meer-
dere Franse branches was, gekomen zou zijn, als hij niet heel vertrouwd was 
geweest met het werk van Van Mierlo. In het Reynaertonderzoek zijn zijn op-
vattingen niet overgenomen. De enige die zijn opvatting overgenomen heeft 
is Posthuma in zijn recente vertaling.145 In de Davidsfondseditie noemt Van 
Daele in zijn uitvoerige opsomming waaraan men dacht bij de naam Arnout de 
visie van Bouwman niet eens.
 Volgens Van Oostrom circuleerden er al Reynaertverhalen in het Vlaams 
voor 1150.146 De overeenkomsten tussen Reinhart Fuchs en Van den vos Rey-
naerde die Muller in de jaren dertig signaleerde duiden op het bestaan van een 
Reynaertverhaal in het Diets voor 1200.147 Er is daar nog meer onderzoek naar 
nodig, maar ik kan alvast zeggen dat door de observaties van Muller de visie van 
Bouwman op de genese van de Reynaert ter discussie komt te staan. Willem en 
Arnout werkten niet exclusief in een schriftelijke traditie maar bewogen zich op 
het grensvlak van oraliteit en schriftelijkheid. Het is een verleidelijke gedachte.

 10. Het literaire landschap van Van Daele

 Rik van Daele besteedt in zijn dissertatie ruim aandacht aan het historisch-
geografisch onderzoek naar de Reynaert, dat in de ‘serieuze’ wetenschap zo 
vaak veronachtzaamd wordt.148 In zijn proefschrift Ruimte en naamgeving con-
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stateert Van Daele, dat er een breuk ontstaan is tussen de wetenschappelijke 
studie en de bredere receptie van de Reynaert. De benadering van Arendt staat 
diametraal tegenover de historisch-geografische benadering van de Reynaert. 
Onder invloed van de moderne literatuurwetenschap zijn de traditionele vra-
gen naar auteur, datering en lokalisering van de Reynaert naar de achtergrond 
verdwenen, terwijl bij een breed publiek daar juist meer interesse voor is.149 Het 
valt Van Daele te prijzen dat hij ingaat op de vragen vanuit de samenleving.
 Niemand is zo goed op de hoogte van de lokaalhistorische publicaties over 
de Reynaert als Van Daele. Vaak zijn de schrijvers lokale autoriteiten, pas-
toors en leraren, van wie het gezag in de eigen gemeenschap onomstreden is, 
zo blijkt uit Van Daeles studie. Mede door hun toedoen wordt sinds de jaren 
vijftig de Reynaert niet meer in de eerste plaats met Vlaanderen verbonden, 
maar met een welbepaalde regio binnen Vlaanderen, het Land van Waas.150 
Die bevindingen zijn op lokaal niveau gecultiveerd door her en der in de streek 
Reynaertbeelden en -banken te plaatsen. Van Daele oordeelt streng over het 
historisch-geografisch onderzoek waarbij de eigen streek geprojecteerd wordt 
als het middelpunt van de Reynaertwereld. De meeste onderzoekers staan niet 
kritisch genoeg tegenover het eigen onderzoek en het ontbreekt hen aan dia-
loog en synthese. Voor Van Daele is de Vlaamse Reynaert een verhaal dat deel 
uitmaakt van de Europese traditie en moet die traditie ook bij het onderzoek 
betrokken worden.151 
 Voortrekker van de Europese benadering van de Reynaertstof is Paul Wackers. 
In zijn in 1986 verdedigde proefschrift over Reynaerts historie en vele andere 
publicaties heeft hij de negatieve rol van taal in de Europese traditie van het 
dierenverhaal benadrukt.152 Van Daele sluit zich aan bij de visie van Wackers en 
verbindt die met de structuralistische benadering van Arendt. In zijn disserta-
tie, gepubliceerd in 1994, komt hij tot de slotsom dat door een aantal werkelijk 
bestaande plaatsnamen in het verhaal te noemen, het weliswaar een reëel land-
schap lijkt, maar in werkelijkheid om een literair landschap gaat. De taal van de 
perfide vos bewerkstelligt dat de geordende hofwereld wordt getransformeerd 
in Reynaerts wildernis. De functie van de plaatsnamen is, zo stelt Van Daele, 
om de leugenachtige, ‘scone tale’ van de vos te benadrukken. Reynaerts leugens 
worden geloofwaardig door het gebruik van werkelijk bestaande plaatsnamen. 
Door de menselijke taal en de bekende toponiemen als Hulsterloo en Gent be-
trekt het geïntendeerde publiek bovendien het verhaal op zichzelf: het univer-
sele verhaal gaat ook over de eigen, hoofse wereld van het Vlaamse gehoor. Het 
verhaal toont dat perfide taal ook hun (schijn)wereld in het verderf kan stor-
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ten. Volgens Van Daele is deze pessimistische boodschap van het verhaal nog 
steeds relevant voor ons. De Reynaert is ook een spiegel voor de moderne mens, 
waarin hij zijn eigen onderbewuste ik kan herkennen. Reynaert ontmaskert de 
schone schijn en laat het beestachtige in de mens zien.153 Van Daeles inzichten 
worden in het onderzoek breed gedeeld. Alleen de Gentse literatuurhistoricus 
Jo Reynaert is van mening dat deze moralistische lezing van het verhaal ‘de 
nodige eigen inbreng van de interpretant vereist’.154

 Via de dichters Willem en Arnout brengt Van Daele, het lokale, het ‘oest 
hende van Vlaendren’ (A 2574) weer in het debat over de Reynaert. Zij zijn 
voor hem de scheppers van een literair Reynaertlandschap, waarin werkelijke 
bestaande plekken als het moer bij Hulsterloo een universele betekenis krij-
gen. De kracht van Van Daele’s benadering is dat hij de resultaten van lokaal 
onderzoek naar bijvoorbeeld Kriekeputte en de abdij van Boudelo verwerkt in 
zijn analyse van het verhaal.Vanaf de jaren vijftig wordt in een reeks van lokale 
publicaties de gedachte dat de Reynaert verbonden is met de abdij van Bou-
delo in het Waasland breed uitgesponnen.155 Dit idee neemt Van Daele over 
als een serieuze optie uit het onderzoek van plaatselijke geschiedschrijvers. In 
de Davidsfondseditie stipt hij al de mogelijkheid aan dat de Reynaert wel eens 
geschreven zou kunnen zijn door een lekenbroeder van de abdij van Boudelo. 
Arnout is omgeven met raadsels, – het blijkt uit de vraagtekens die hij plaatst 
in zijn commentaar bij de naam Arnout –, maar tussen de vele mogelijkheden 
wie Arnout wel eens zou kunnen zijn, hield hij nadrukkelijk de optie open dat 
Arnout met Arnout van Elmare geïdentificeerd mag worden, een van de eerste 
monniken van deze abdij. Van Daele speelt met de gedachte dat deze Arnout 
van Elmare mogelijk de vertaler was van een verhaal uit de Latijnse Ysengri-
mus of misschien heeft hij al voor Willem Le plaid in het Vlaams vertaald.156 
Het idee dat Willem van Boudelo de schrijver van de Reynaert zou kunnen 
zijn, heeft hij uitgewerkt in zijn artikel ‘De robotfoto van de Reynaertdichter’, 
waarin we Willem van Boudelo leren kennen als een lekenbroeder in dienst 
van de gravin van Vlaanderen. Van Daele meent zelfs een cisterciënzer literair 
circuit te kunnen ontwaren157 en aanvankelijk dacht hij dat ook Diederic van 
Assenede tot dit cisterciënzermilieu behoorde.158 Die hypothese heeft hij laten 
varen.159

 Van Daeles compositiefoto maakt de dichter van de Reynaert een historisch 
figuur en plaatst hem in een welbepaalde context. Dat is een beeld dat welis-
waar niet toetsbaar is, maar wel falsifieerbaar is. De reacties op Van Daeles 
voorstel zijn verdeeld. Bouwman en Besamusca vonden dat bewijs ontbrak.160 
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Van Oostrom gaf toe dat deze Willem qua profiel alles mee heeft, maar hij 
vond dat de hypothese iets gratuits heeft.161 Jef Janssens staat positiever tegen-
over de gedachte om Willem te verbinden met Boudelo.162

 Ook mijn interpretatie van het slot verzet zich niet tegen de hypothese van 
Van Daele. Een verzoening (‘pays’ A 3469) aan het eind van het verhaal en de 
kritiek op geestelijken die het niet zo nauw namen met de moraal, lijken te 
wijzen op een profiel dat goed past bij dat van een cisterciënzerconvers aan het 
Vlaamse hof. Van Daeles opvatting heb ik dan ook onderschreven.163 Toch kan 
Van Daele mij uiteindelijk niet overtuigen. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat de aanduiding ‘broeder’ onlosmakelijk verbonden is met de identiteit van 
de persoon die aan een klooster verbonden is. Mocht Willem van Boudelo de 
dichter zijn, dan mag verwacht worden dat de dichter als ‘broeder Willem’ 
wordt geïntroduceerd. R. Malfliet heeft in publicaties van historici naar ver-
meldingen van Willem van Boudelo gezocht. In de door Malfliet verzamelde 
referenties naar oorkonden waarin Willem van Boudelo vermeld wordt, wordt 
hij bijna altijd broeder genoemd. De enkele vermeldingen waar dat niet het ge-
val is, zijn afkomstig uit een zeer summiere tabel in een historische studie over 
de financiën van de Vlaamse gravin.164 Als deze vermeldingen buiten beschou-
wing gelaten worden, wordt Willem van Boudelo altijd aangeduid als broeder. 
Op zijn zegel noemt Willem van Boudelo zichzelf nadrukkelijk ‘frere’.165 Ook 
uit het MNW blijkt dat het gebruikelijk was een convers aan te spreken met 
broeder.166 Uit de literatuurgeschiedenis zijn een aantal voorbeelden bekend 
van dichters en vertellers die met broeder aangesproken worden. Broeder Ge-
raert is de schrijver van een leven van Lutgard en een leven van Christina de 
Wonderbare, terwijl broeder Ghijsbrecht, een Wilhelmiet, de bron voor het 
verhaal over Beatrijs zou zijn geweest.167

 Aangezien in de Reynaert Willem geen broeder wordt genoemd, mogen we 
veilig aannemen dat Willem die Madocke maakte, niet gelijkgesteld mag wor-
den met Willem, de lekenbroeder uit Boudelo. Er zijn te veel contra-indicaties 
om een literair circuit rond Boudelo waar Willem en Arnout deel van uit-
maakten te veronderstellen. In ieder geval meet de dichter Willem zich geen 
religieuze autoriteit aan, noch kent hij die aan Arnout toe. Na een eeuw Rey-
naertonderzoek weten we nog steeds niet wie de dichters Arnout en Willem 
zijn.
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 Conclusie: Arnout als spiegel

 Na meer dan een eeuw Reynaertstudie is het punt bereikt dat een te veel aan 
interpretatiemogelijkheden tot overinterpretatie leidt. Op de vraag wie Arnout 
is, zijn veel verschillende antwoorden gegeven. Ze vallen te onderscheiden in 
vijf groepen. Ik geef ze hier in min of meer chronologische volgorde weer:

1) Arnout heeft niet bestaan, maar is een Hollands insluipsel. Dat is de 
mening van Buitenrust Hettema.
2) Arnout heeft echt bestaan. Daar vallen de volgende oplossingen te 
onderscheiden:
a) Arnout heeft het deel van Van den vos Reynaerde geschreven, dat 
romaans van karakter is. Het standpunt van Muller.
b) Arnout is de schrijver van branche I van de Roman de Renart. Uitein-
delijk kwam Van Mierlo tot deze opvatting. In deze opvatting ziet men 
Willem als de geniale bewerker. 
c) Arnout heeft een proto-Reynaert geschreven, waarop het tweede deel 
van de Reynaert gebaseerd is. Dat is het idee van Leonard Willems.
d) De schrijver wiens naam later veranderd is in Arnout heeft een ver-
haal geschreven dat lijkt op Reinhart Fuchs, zo beweert Hellinga.
e) Arnout is de schrijver van een verloren gegaan Reynaertverhaal. De 
mening is courant in de wandelgangen, maar is eigenlijk alleen met ar-
gumenten verdedigd door Delbouille.
f) Arnout is de schrijver aan wie meerdere verhalen uit de Roman de 
Renart werden toegeschreven door het primaire publiek. Bouwman is 
deze mening toegedaan.
3) Arnout is een schertsnaam. Dit is voorgesteld door Hellinga. Dit 
zegt iets over hoe Hellinga de middeleeuwen zag, als een in moderne 
ogen onbeschaafde tijd waar seksuele taboes nog niet volledig onder-
drukt werden.
4) Arnout is een naam die de identiteit van de ware schrijver verhult. 
Zo kan de echte schrijver de Franstalige elite in Vlaanderen aanvallen. 
Gysseling kwam met dit voorstel.
5) Arnout is omgeven met raadsels, maar misschien afkomstig uit het 
Waasland. Deze opvatting is te vinden in het werk van Van Daele. Sa-
men met Willem maakt Arnout deel uit van een cisterciënzer literair 
netwerk. Zij zijn de scheppers van een literair landschap.

 Zich een beeld vormen van Arnout betekent ook een oordeel vormen over 
zijn invloed op Willem. De opvattingen over wie Arnout is, zijn echter niet 



~ 48 ~ 

Tiecelijn 28

waardenvrij. Ze zeggen evenveel over degene die ze uit. Over de opvattingen 
van Van Mierlo is dat vaak gezegd, zijn flamingantisme is manifest, maar het 
gaat eigenlijk op voor alle onderzoekers. Buitenrust Hettema’s opvatting lijkt 
ingegeven door een afkeer van hollandocentrisme. Achter Mullers schijnbaar 
objectieve houding schuilt het wereldbeeld van de Nederlandse elite die Ne-
derland zag als een smeltkroes van de Europese beschaving, waar het beste van 
de Romaanse en Germaanse cultuur samenkwam.
 Na de oorlog rekent Hellinga met deze opvattingen af door Arnout een 
schertsfiguur te noemen. Bouwman ziet Arnout als een lidmaat van de Euro-
pese republiek van letteren. Het vermoeden dat Arnout wellicht een Waaslan-
der is, draagt bij tot het regionaal bewustzijn dat het Waasland het middelpunt 
is van het ‘Land van Reynaert’. De Reynaert integreert het Waasland cultureel 
in Europa, is de visie van Van Daele. Het mysterie rond Arnout maakt Van den 
vos Reynaerde alleen nog maar een meer intrigerend literair werk. Misschien 
vertaalde Arnout wel een verhaal uit de Latijnse wereldliteratuur?
 De geschiedenis van het onderzoek leert dat onderzoekers zich niet kunnen 
onttrekken aan de normen en waarden van hun eigen tijd en omgeving. Zij 
proberen de Reynaert deel uit te laten maken van hun eigen wereld: te clai-
men als erfgoed door de tekst een betekenis te geven voor een modern publiek. 
De middeleeuwse tekst geeft betekenis aan onze moderne identiteit. Er is een 
opvallende verschuiving in wat de Reynaert zegt over onze identiteit. Voor de 
oorlog zagen Muller en Van Mierlo het Reynaertverhaal als een humoristisch 
verhaal dat iets zei over de specifieke volksaard van Vlamingen en Nederlan-
ders. Willem (en Arnout) staan aan het begin van de genese van de natie. Na de 
oorlog veranderde het beeld van de Reynaert radicaal. Literair-historici gingen 
in de jaren na de oorlog de Reynaert cultiveren als een tekst die iets zegt over de 
existentiële angsten van dé mens. Hellinga liep daarbij voorop en zijn gitzwarte 
interpretatie van de Reynaert werkt tot op de dag van vandaag door. Dat hangt 
samen met het veranderende beeld van de middeleeuwen. Het is niet meer de 
tijd van kathedralen, maar een tijd van kettervervolging, pest en ontwrichtende 
oorlogen. De veronderstelde boodschap van de dichter Willem dat ‘pays’ een 
onmogelijkheid is, is tegen de achtergrond van de recente geschiedenis relevant 
voor een gedeelde Europese identiteit, waar het katholicisme (met zijn visioe-
nen van een eindtijd) een belangrijk deel van uit maakt.
 Umberto Eco houdt ons voor dat de manier waarop we met ‘secular sacred 
texts’ als de Reynaert omgaan, leidt tot overinterpretatie. In 1992 was dat het on-
derwerp van de door hem gehouden Tanner lectures. Niemand zal willen betwis-
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ten dat een tekst open is voor een oneindig aantal interpretaties. Er is echter wel 
een wildgroei die volgens Eco verklaard kan worden door de hermetische traditie, 
die zich onderscheidt van een meer rationele benadering van een tekst. In de her-
metische traditie wordt het onderscheid in de logische opeenvolging van tijd niet 
meer gemaakt, waardoor identiteiten in elkaar kunnen opgaan en tegenstellingen 
oplossen. In een rationele leeswijze is de interpretatie zinnig, afgewogen (‘mo-
derate’), doordat er grenzen aan gesteld worden.168 Buiten de Reynaertwereld 
worden sommige opvattingen van specialisten in de wandelgangen als vergezocht 
afgedaan. Wanneer een speculatief idee de fantasie prikkelt, blijft het echter het 
onderzoek en de beeldvorming beïnvloeden. Soms tegen beter weten in.
 Doordat de Reynaert wordt verbonden met onze eigen identiteit is overinter-
pretatie inherent aan het Reynaertonderzoek. Teksten die van alle tijden zijn, 
zijn niet meer gebonden aan een welomschreven context doordat ze beroofd 
zijn van hun eigen door de tijd bepaalde karakter. Bepalend voor het Reynaert-
onderzoek is het idee dat de vos ongrijpbaar is. Juist vanwege die ongrijpbaar-
heid fascineert het verhaal. Bij klassieke teksten als de Reynaert is daarom het 
gevaar groot dat commentaar op commentaar gestapeld wordt. Steeds worden 
nieuwe dimensies aan de tekst toegevoegd. Het commentaar rond de tekst is 
als een sneeuwbal die steeds groter wordt en alleen maar begrijpelijk is voor 
connaisseurs die een geheimtaal uitwisselen die onverstaanbaar is voor buiten-
staanders. Zij moeten de ‘scone tale’ van de kenners maar geloven. Ongetwij-
feld zal in de toekomst een onderzoeker opstaan die dit discours nog verder zal 
ontwikkelen om zo een nog diepere betekenis in de Reynaert te ontwaren dan 
zijn voorgangers al deden.
 Vooral sinds Hellinga geldt als premisse van het onderzoek dat er verborgen 
boodschappen in het verhaal te vinden zijn. Het is typerend voor de stand van 
het huidige Reynaertonderzoek dat Arnout zowel een schertsfiguur als een 
inwoner van het Waasland kan zijn. Een deel van de aantrekkingskracht van 
het Reynaertverhaal schuilt voor de moderne lezer erin dat de wildste inter-
pretaties niet uitgesloten worden. ‘Lees maar, het betekent niet wat er staat’, 
heeft Janssens dat treffend met een knipoog naar Nijhoff omschreven.169 Het 
verhaal zou alleen begrepen kunnen worden, wanneer het op zijn kop en bin-
nenstebuiten wordt gelezen: als een omkering en parodiëring van motieven en 
thema’s uit andere genres, met tal van knipoogjes voor de goede verstaander. 
Het is interpretatieve hoogmoed van moderne exegeten om te denken dat zij 
de goede verstaanders zijn: waarschijnlijk begrijpen wij nu minder van de Rey-
naert dan het keukenpersoneel onder het primaire publiek.
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 Op deze plaats wil graag mijn redacteuren Jacqueline Wessel en Guus Boone be-
danken. Jacqueline voor het killen van mijn darlings, Guus omdat hij er nog een 
gered heeft. 

 noten
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De bever doet een opgemerkte entree in Van den vos Reynaerde. Hij 'komt 
in de Franse Branche I van de Roman de Renart niet voor. Hij is dus een cre-
atie van Willem'.1 Waarom introduceert Willem die bever? En waarom noemt 
hij hem uitgerekend Pancer? En waarom is uitgerekend Pancer getuige van 
een homofiele scène? Deze bijdrage probeert op deze vragen een antwoord te 
geven.

In de middeleeuwen keek men op een andere manier naar de werkelijkheid 
dan vandaag. Dieren symboliseerden bepaalde krachten of eigenschappen. Die 
stonden onder meer beschreven in bestiaria. Die populaire boeken brachten 
een mengelmoes van correcte informatie, fabeltjes, Bijbels-christelijke inter-
pretaties, metaforische verwijzingen en veronderstellingen die ons vandaag van 
de pot gerukt lijken. Ze gaan terug op de Physiologus (d.i. de natuurkundige), 
een werk dat omstreeks 200 in Alexandrië geschreven is door een anonieme 
christen. 

Welk beeld hadden de middeleeuwers van de bever?

cum venatorem se insequentem cognovit, morsu testiculos sibi abscidit, 
et in faciem venatoris eos proicit et sic fugiens evadit.2

  
Wanneer de bever merkt dat hij door een jager achtervolgd wordt, bijt 
hij zijn eigen teelballen af, spuwt ze in het gezicht van zijn aanvallers en 
weet op die manier te ontsnappen.

De Latijnse naam ‘Castor’ wordt hier vrijelijk afgeleid van ‘castrare’, wat castre-
ren betekent. Toegepast op de mens las de christelijke traditie de zichzelf castre-
rende bever als volgt: 'wie kuis wil leven, moet zijn ondeugden afsnijden en ze in 
het gezicht van de duivel gooien. Vandaar dat de bever soms ook werd gebruikt als 
embleem van de benedictijnen, die kuis en eenzaam leefden'.3 Voor de connectie 
bever-benedictijnen is Abélard mede verantwoordelijk, maar daarover later meer. 
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Als er in Van den vos Reynaerde een (naar alle waarschijnlijkheid gecastreerde) 
bever wordt opgevoerd, weten de tijdgenoten onmiddellijk: hier verschijnt een 
toonbeeld van kuisheid. Maar waarom laat Willem zijn bever luisteren naar 
de voornaam ‘Pancer’? Filologen kunnen die naam niet goed thuisbrengen, en 
nemen daarom vaak aan dat de tekst corrupt is en ‘Pancer’ een verschrijving is 
(o.a. Lulofs4). Dat is het volgens mij helemaal niet. Pantser, in de middeleeu-
wen vaak Panser of Pancer geschreven, is afgeleid van het middel Latijns ‘pan-
ceria’, wat buikbedekking betekent.5 Dit pantser heeft een even symbolische 
betekenis als ‘bever’.

In de eerste brief aan de Tessalonicenzen (5, v. 8) schrijft Paulus: 'Laten wij, 
die behoren aan de dag, nuchter zijn, de borst gepantserd met geloof en liefde, 
de helm van de hoop op redding op het hoofd'. De ware gelovige wordt geacht 
in zijn geloof een stalen bescherming te vinden tegen de verlokkingen van de 
duivel. Eén van die verlokkingen is seks. 'De vroegchristelijke theoloog Orige-
nes (+254) (…) zou zichzelf vrijwillig hebben gecastreerd (…). Niet verwon-
derlijk dat zijn tijdgenoten hem om zijn principevastheid met de bijnaam ‘Ada-
mantios’ (man van staal) bedachten'.6 Staal en pantsering staan dus symbool 
voor het ijzersterke geloof dat (al of niet in combinatie met castratie) beschermt 
tegen de verzoekingen van de duivel.

Ook de grote cisterciënzermonnik Bernard van Clairvaux gebruikt deze 
beeldspraak. Tussen 1120 en 1136 schrijft hij een exhortatio voor de orde van 
de tempeliers: 'Liber ad milites templi de laude novae militiae'.7 Daarin pro-
beert hij te onderbouwen waarom de tempeliers bestaansrecht hebben binnen 
de christelijke kerk. ‘Hij [de tempelier] is waarlijk een vreesloze ridder en veilig 
aan elke zijde, want zijn ziel is beschermd door het pantser van geloof net als 
zijn lichaam is beschermd door het pantser van staal. Hij is dus dubbel bewa-
pend en hoeft demonen noch mannen te vrezen.’8 

Als de cisterciënzerlekenbroeder Willem van Boudelo zijn vers 126 start met 
‘Pancer de bever sprac’, is dat geen toeval. Het publiek begreep het waarschijnlijk 
onmiddellijk: nu neemt een man met een stalen geloof en een kuise levenswandel 
het woord. Tot vers 134 weet Pancer deze schijn nog op te houden, maar vanaf 
vers 135 stort hij in. Dan verschijnt namelijk Cuwaert de haas op het toneel.

De haas is in de oudheid en de middeleeuwen onder andere het symbool 
voor angst (Cuwaert-Coward). Veel vossenjagers nemen genoegen met deze 
ook vandaag nog algemeen gangbare interpretatie. Ten onrechte. De haas staat 
van oudsher ook symbool voor de ongeremde seksuele begeerte. In de oudheid 
verbindt men zijn grote wipdrift met alle vormen van ongeremde seks, zowel 
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heterofilie als homofilie.9 Plinius de oudere neemt in boek 8 van zijn Naturalis 
historia een ‘observatie’ over van Archelaus: de haas zou elk jaar een andere 
anus krijgen.10 Het lichaamsdeel was kennelijk nogal aan slijtage onderhevig.

In de vroege iconografie staat de haas vaak afgebeeld onder de voeten van 
maagden: hij gaf dan aan dat de maagden de verleidingen van het vlees hadden 
overwonnen (zoals de maagd Maria de slang).11 In de vroege middeleeuwen 
vernauwt de symbolische betekenis meer en meer naar homofilie. Tot het be-
gin van de twaalfde eeuw is ‘haas’ het gewone woord voor homo.12 

Heel wat Reynaertonderzoekers (o.a. Hans Rijns) hebben er in het verleden 
terecht op gewezen dat de scène met Cuwaert een homofiel kantje heeft. Ho-
mofilie is van alle tijden, ook in de kerk. In de Bijbels-christelijke traditie werd 
het sodomie genoemd, naar de mannenliefde die in de Bijbelse stad Sodoma 
werd bedreven.13 Onder monniken was homofilie geen zeldzaamheid. 'In de elf-
de eeuw pleitte de abt Damianus voor strengere straffen van gelijkgeslachtelijk 
verkeer onder de geestelijkheid'.14 'De eerst bekende doodstraf wegens sodomie 
op twee priesters was in 1292 in Gent. Zij werden tot de brandstapel veroor-
deeld'.15 Ook in de middeleeuwen waren jonge geestelijken van lage rang (novice, 
kapelaan, enzovoort) een begeerd target voor homofielen met een hogere rang. 

Samenvattend: homofilie bestond ook in de middeleeuwen en de haas was daar 
het symbool van. Voor de middeleeuwer moet het weinig verrassend geweest zijn 
dat juist de haas langs achteren gepakt wordt terwijl hij kapelaan wil worden.

Dat Willem in Van den vos Reynaerde als voyeuristische getuige van de ho-
mofiele scène juist een castraat met een ijzeren geloof introduceert, is een sati-
rische vondst zonder weerga. Daarmee is mijn punt eigenlijk gemaakt.

Blijft de weinig vitale, maar toch interessante vraag of er een historische fi-
guur in verband te brengen is met deze Pancer? Ik meen van wel. Pierre Abélard 
of Petrus Abelardus (1079-1142) krijgt in 1115 de leiding over de kathedraal-
school van de Notre Dame de Paris, waar hij drukbezochte theologische col-
leges geeft. Hij is opgenomen in de geestelijke stand, maar heeft (nog) geen 
sacramentele wijdingen ontvangen. In 1117 wordt hij de huisleraar van Helo-
ise, een bijzonder intelligent en onderlegd meisje van twintig. De lessen zijn al 
gauw het decor van een hartstochtelijke liefdesrelatie. In zijn autobiografische 
kroniek Historia calamitatum mearum zal Abélard later beweren dat hij niet uit 
liefde heeft gehandeld, maar uit seksuele lust. Als we de liefdesbrieven lezen 
die het koppel aan elkaar heeft geschreven, kunnen we op zijn minst een paar 
vraagtekens plaatsen bij deze uitspraak. 
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Oom Fulbert betrapt het koppel en is woest. De relatie wordt verboden, 
maar Heloïse blijkt al zwanger. Ze vlucht naar familie van Abélard en bevalt 
daar van een zoon: Astrolabe. Abélard stelt Heloïse voor om te trouwen. 
Omdat hij geen celibaatsgelofte heeft afgelegd kan dat. Maar als clericus 
en lid van het kathedraalkapittel wordt hij wel geacht een geestelijk leven 
te leiden. Voor zijn intellectuele carrière is een huwelijk niet bevorderlijk. 
Daarom stelt hij Héloïse voor dat ze hun huwelijk geheim zouden houden 
en onmiddellijk nadien alle twee zouden intreden in het klooster. Héloïse 
gaat met tegenzin akkoord en wordt in 1119 postulante in het benedictines-
senklooster van Argenteuil.

Fulbert beseft dat niet alleen zijn nichtje maar ook hijzelf door Abélard zijn 
gemanipuleerd en neemt wraak. Hij huurt bandieten in die Abélard ’s nachts 
in zijn huis overvallen en castreren. Hoewel de ontmanning grote gevolgen had 
voor Abélards persoonlijkheid, maakt hij er zelf geen drama van. Sterker nog, 
hij vindt – geheel in lijn met Origenes – dat hij zich als castraat beter kan toe-
leggen op zijn intellectuele arbeid.

Nadat de naad in zijn ‘beurze’ is hersteld, trekt Abélard zich terug in het 
benedictijnenklooster Saint-Denis, iets ten noorden van Parijs. Nog in het 
jaar 1119 legt hij er de kloostergeloften af. In 1128 wordt Abélard abt van het 
klooster Saint-Gildas-en-Rhuys aan de Bretonse kust. In 1129 wordt Heloïse 
priores van de benedictinessen van Argenteuil. Abélard sticht het klooster Le 
Paraclet in de Champagne. In 1136 werd Heloïse abdis van dat klooster. Af en 
toe reist Abélard naar het klooster van Heloïse om er als geestelijk verzorger 
op te treden. Dat leidde tot geruchten dat de twee nog steeds een amoureuze 
relatie hadden, wat door Abélard fel werd ontkend.16 

Het liefdeskoppel was beroemd in de middeleeuwen. In de conciërgerie van 
Parijs (1310), worden ze niet toevallig afgebeeld met een ‘Castor’. 

 Dat de benedictijnen de bever als embleem hebben gekregen, is voor een 
groot stuk aan deze Pierre Abélard te wijten. Het is waarschijnlijk dat Willem 
en zijn publiek het ietwat smeuïge verhaal van Abélard en Heloïse kenden. We 
kunnen in 2015 natuurlijk niet in het hoofd van de middeleeuwer kruipen om 
zijn associatievelden te analyseren. Maar hersenen van vandaag volgen gelijk-
aardige associatieve paden als die van de middeleeuwer. Ik durf dan ook het 
volgende stellen: als Willem ene Pancer de bever introduceert, moet dat bij het 
publiek ook associaties opgeroepen hebben naar het schoolvoorbeeld van de 
gecastreerde geestelijke: Abélard. 
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In de satirische setting die Willem ons presenteert, speelt er volgens mij nog 
iets anders mee: de spanningen tussen de benedictijnen en de cisterciënzers. 
Cisterciënzers, waartoe Willem behoorde, zijn ontstaan uit de benedictijnen. 
Toch waren het niet altijd zo’n beste maatjes. Het eerste klooster van Cîtaux 
is bijvoorbeeld gesticht door een aantal benedictijnen die de regel van Cluny te 
laks vonden. Die van Cluny vonden dan weer dat de cisterciënzers onmenselijk 
strenge regels hanteerden. Veel van de onderlinge spanningen hadden te ma-
ken met de competitie om macht en invloed, maar de discussies hadden ook 
een theologische basis. De opkomende scholastiek, met de benedictijn Abélard 
op kop, probeerde een rationele theologie te ontwikkelen. De meer mystiek 
geïnspireerde theologie, met de cisterciënzer Bernard van Clairvaux als spreek-
buis, vond dat je God het best kan vinden door de lectio divina, de contemplatie 
en de retorica. In 1141 komt het op het concilie van Sens tot een clash tussen 
beide strekkingen. De benedictijn Pierre Abélard en de cisterciënzer Bernard 
van Clairvaux bevechten hun zaak voor de paus. De verliezer was … Abélard. 
Hij werd veroordeeld. Hij trok zich daarop terug in de priorij van Saint Mar-
cel, die bij Cluny hoorde, en stierf daar in 1142.17 

Dat de cisterciënzer Willem hier met leedvermaak een benedictijnse bever 
opvoert en zo de benedictijnse concurrentie een satirische hak zet, lijkt mij een 
aantrekkelijke hypothese. Maar het is niet noodzakelijk om het burleske van 
de scène te begrijpen.

 
 samenvattend

 De bever staat in de christelijke symboliek voor de gelovige die afstand doet 
van zijn seksuele driften, desnoods door (zelf)castratie. Sinds de gecastreerde 
Abélard benedictijn is geworden, wordt de bever ook gebruikt als beeld voor 
benedictijnse monniken.

De voornaam Pancer is geen verschrijving. Het woord is afgeleid van het 
Middellatijnse ‘panceria’, wat letterlijk buikbedekking betekent. Binnen de 
christelijke symboliek staat het voor het ijzersterke geloof dat bescherming 
biedt tegen alle duivelse verlokkingen. 

De combinatie tussen bever en Pancer staat dus voor een man die door zowel 
zijn ijzersterke geloof als zijn geledigde balzak bestand zou moeten zijn tegen 
de verlokkingen van de duivel. Die man zou best wel eens een benedictijn kun-
nen zijn, mogelijks zelfs Abélard.
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De haas staat niet alleen symbool voor de angst, maar ook voor de ongeremde 
seksuele (homofiele) drift. Het is dus niet toevallig dat de haas in Van den vos 
Reynaerde langs achteren gepakt wordt.

Dat Willem juist van een man met een ijzersterk geloof en een gebrek aan 
seksuele drift de voyeuristische getuige maakt van een homofiele seksscène, is 
een sterk staaltje van satire, Charlie Hebdo waardig.
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TibeeRT, Devil in Disguise?

walTeR veRnieRs

Voor een middeleeuws publiek moet Tibeert de kater verdacht veel geleken 
hebben op de devil in disguise (de duivel in vermomming). Dat is waarschijnlijk 
al zo in de Roman de Renart, maar nog veel sterker in Van den vos Reynaerde. 
Willem van Boudelo doet daar hard zijn best om die gelijkenis tot stand te 
brengen. Deze hypothese probeer ik in het onderstaande te verdedigen. 

Musio appellatus \ quod muribus infestus \ sit. Hunc vulgus catum \ 
a captura vocant.1

De kat wordt musio genoemd, omdat ze de vijand van de muizen is. 
Het volk noemt ze kat, wat afgeleid is van captura (vangst).2

 
Middeleeuwers hielden van allegorische interpretaties en symbolische bete-

kenissen, ook als het over dieren ging. Ze waren dol op de Physiologus en de 
daarvan afgeleide bestiaria. Helaas weten die middeleeuwse boeken weinig te 
vertellen over de kat. Vaak ontbreekt het dier zelfs helemaal. 

Uit een diepgravend artikel van Paul Verhuyck blijkt dat de kat als symbool-
dier in de oudheid niet eenduidig is.3 Het oude Egypte vereerde katten, Ro-
meinse keizers kregen katten ten geschenke, maar het dier had vele gezichten. 
Het werd onder andere in verband gebracht met de maan, de zon, met scherp 
zicht en scherpzinnigheid, listigheid, vruchtbaarheid, seksualiteit, kwaadaar-
dig huichelen, de nacht, duistere krachten, magie en tovenarij. 

In Van den vos Reynaerde vinden we heel wat echo’s naar dit ruime en oeroude 
associatieveld rond de kat. Zo vertelt Tibeert in v. 117 e.v. dat hij ’s nachts de 
– dubbelzinnige – worst van een slapende molenaar heeft gestolen (= nacht en 
seksualiteit). Volgens v. 1013 blijkt Tibeert ‘vroet’ en volgens v. 1032 ‘wijs ende 
wel gheleert’ (= scherpzinnigheid). In v. 1045 e.v. probeert hij zijn toekomst te 
lezen uit de vlucht van de Sint-Maartensvogel (= magie). In v. 1099 e.v. vindt hij 
dat er geen beter moment is om te reizen dan ’s nachts bij heldere maneschijn 
(= nacht en maan). In vers 1190 e.v. vermoedt hij een valstrik in de schuur van 
de pastoor (= scherpzinnigheid). In vers 1266 e.v. trekt hij de pastoor een kloot 
af (= seksualiteit). Dat Reynaert hem in vers 1124 e.v. kan verleiden met een 
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hele schuur vol vette muizen, lijkt normaal. Ook het Aberdeen bestiary wist al 
dat katten muizen vangen.

Op het eerste gezicht lijkt Tibeert een geval van typecasting te zijn. Of an-
dersom geformuleerd: Tibeert handelt precies zoals van een kater verwacht 
mag worden. Iedereen die het verhaal zo wil lezen, heeft ongetwijfeld gelijk.

 Ik wil aantonen dat het verhaal een dubbele bodem heeft en dat Willem van 
Boudelo daar bewust naartoe gewerkt heeft. 

Rond het jaar 1250 is de kat als symbooldier veel zwaarder beladen dan de 
bestiaria doen vermoeden en dan wij vandaag aannemen. Sinds 150 jaar zijn wij 
in de westerse wereld poezenliefhebbers geworden, maar dat is ooit wel anders 
geweest. Tijdens de eeuwenoude kattenstoet van Ieper werden levende katten 
van het belfort te pletter gegooid, tot groot jolijt van het feestende publiek. De 
laatste keer gebeurde dat in 1817. Katten waren eeuwenlang het voorwerp van 
kwelspellen: katknuppelen en katbranden. Bij dat laatste werden levende kat-
ten alleen of in groep aan een paal in een brandstapel opgehangen. Of ze wer-
den in een brandstapel ‘ingebouwd’ om vervolgens traag geroosterd te worden, 
terwijl een enthousiaste menigte genoot van de geluiden die de beestjes in hun 
stervensnood produceerden.4 Vanwaar die wrede houding tegenover katten?

De kat(er) werd gezien als de vaste kompaan van de heks. Zoals wij ze van-
daag kennen uit de sprookjes en volksverhalen, zijn heksen ‘boos’. Het zijn vaak 
dienaressen van de duivel, de moeder van de duivel of de duivel zelf. Logisch dat 
Grietje ze in de oven duwt en opstookt, denken wij. Logisch is dat eigenlijk niet.

Het eerste boek waarin de duivelse activiteiten van heksen worden beschre-
ven is de Malleus Maleficarum, de zogenaamde Heksenhamer uit 1486-1487.5 
Die is min of meer het gevolg van de bul Summis desiderantes affectibus (1484) 
van paus Innocentius VIII, waarin beschreven wordt wat heksen zoal geacht 
werden te doen. 

Ze hannessen met de duivel, met incubi en succubi. Door hun tover-
spreuken, bezweringen en magische krachten doden ze het jonge leven 
in de moederschoot, zowel bij mensen als bij vee. Zij doen de oogsten 
mislukken, zowel van wijn, fruit, bos- en veldvruchten. Zij folteren 
mens en dier met vreselijke pijnen en ziekten. Zij verhinderen dat man-
nen nog seks kunnen hebben en vrouwen nog kinderen kunnen krijgen. 
Maar bovenal wijzen zij op blasfemische wijze het Geloof af, dat ze 
via het sacrament van de doop gekregen hebben. Op instigatie van de 
Vijand schrikken ze niet terug voor de ergste gruwel en de smerigste 
excessen, waardoor ze hun eigen ziel in gevaar brengen.6
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Het idee dat heksen een pact met de Vijand (duivel) zouden hebben, dateert 
pas van ongeveer 1375.7 Gaan we verder terug in de tijd, dan verdwijnt het van-
zelfsprekend boze van de heks. Heksen zijn dan wijze vrouwen en mannen die 
de ars magica beoefenen. Die kunst bestaat in twee varianten: ten goede (witte 
magie) en ten kwade (zwarte magie). Het eerste mocht van de kerk,8 alleen het 
tweede was verboden.9 Zowel mannen als vrouwen hielden zich met magie bezig 
en de duivel lijkt er allerminst mee gemoeid. Koning Arthurs beste raadgever is 
de magiër Merlijn. Walewijn gaat een magisch zwevend schaakbord achterna 
en komt nergens de duivel tegen. Parsifal zoekt een kelk die magische krachten 
bezit. Het is de kelk die niemand minder dan Jezus zou gebruikt hebben op het 
laatste avondmaal. Niks verdachts, dus. Tristan drinkt per abuis een magische 
liefdesdrank die hem hopeloos aan Isolde bindt. Ook hier is de duivel nergens te 
bekennen. Beoefenaars van de ars magica waren in de vroege middeleeuwen heel 
‘gewoon’. En ze werden nog niet gelinkt aan katten. Ook Willem van Boudelo 
koppelt anno 1250 zijn Tibeert niet aan een heks. Grimm, Hellinga en Lulofs 
vermoeden enigszins van wel, maar dat is een vergissing.10

Eigenlijk was de kat tot de twaalfde eeuw niet zo’n succesnummer. Het dier 
ontbreekt zo goed als volledig in de populaire bestiaria, zoals Verhuyck terecht 
opmerkt. The Aberdeen bestiary, waaruit ik bij het begin citeerde, is een uitzon-
dering. En wat men daar over de kat zegt, breekt ook geen potten. 

Hoe komt het dan dat katten, die tot in de twaalfde eeuw nauwelijks de 
moeite waard gevonden worden om in bestiaria te figureren, 200 jaar later de 
baarlijke duivel zijn gaan personifiëren? Dat komt omdat de kat in toenemende 
mate met ketterij en satanische rituelen in verband werd gebracht. 

Wat is ketterij? Sinds het ontstaan van het christendom zijn veel verschil-
lende opvattingen over het geloof ontstaan. De leiders van de katholieke kerk 
kwamen geregeld in concilie bijeen om uit het ruime aanbod van meningen 
en overtuigingen een consensus te distilleren en die vast te leggen in dogma’s. 
Zo deelden zij de wereld op in orthodoxie en heresie. Heretici werden bestre-
den, maar behoudens een zeldzame uitzondering werden ze niet ter dood ge-
bracht. De kerk was van mening dat er bij de verdediging van haar evangelische 
principes geen bloed mocht vloeien. Rond het jaar 1000 begint die begripvolle 
houding te veranderen. In 1022 worden in Orléans voor het eerst ‘ketters’ ver-
brand.11 Op kerstdag 1051 en 1052 laat keizer Hendrik III in Goslar telkens 
enkele ketters ophangen.12 Beide terechtstellingsmethoden garanderen tussen 
haakjes dat er geen bloed vloeit. Maar de veroordeelde is daarom niet minder 
dood.
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Maar vanwaar komen die ketters? In de elfde en twaalfde eeuw verschenen 
lekenbewegingen, die steeds grotere aanhang kregen. Almaricanen, katharen, 
albigenzen, waldenzen, manicheërs, lyonezen, … Niet alle ketters waren katha-
ren. Maar ons Nederlandse woord ketter en het Duitse Ketzer zijn wel afgeleid 
van kathaar. Dat wijst erop dat alle lekenbewegingen die buiten de kerk ston-
den in dezelfde zak gezet werden. Het zou ons te ver leiden al die bewegingen 
in detail te bespreken. Voor dit betoog is alleen van belang dat lekenbewegin-
gen in de elfde eeuw aan populariteit wonnen. 

Hoe kwam dat? De katholieke kerk was in die tijd niet bepaald een toonbeeld 
van evangelische waarden. Ze kampte met nicolaïsme (geestelijken die zoals de 
pastoor in Van den vos Reynaerde het celibaat niet respecteerden), sodomie (‘te-
gennatuurlijke’ seks), simonie (verkoop van kerkelijke ambten en sacramenten), 
zwendel in relikwieën, vermenging van kerkelijke en wereldlijke macht, interne 
twisten met pausen en tegenpausen,13 enzovoort. Het viel die lekenbewegingen 
niet erg moeilijk de mensen te overtuigen dat de katholieke kerk niet de beste 
weg naar God was. Ook de katholieke kerk besefte dat er van alles mis liep. 
In 1077 wordt in Kamerijk een zekere Ramihrdus verbrand omdat hij geen 
sacramenten wenste te ontvangen uit de door simonie ‘bezoedelde’ handen van 
de clerus. Als dat paus Gregorius VII ter ore komt, geeft hij de ketter postuum 
gelijk en laat hij de Kamerijkers in de ban te slaan.14 

De kerk probeerde zich ook te herbronnen en bestreed de misbruiken. Ze 
steunde interne vernieuwingsbewegingen die een meer ascetische en ‘zuivere’ 
levenswandel nastreefden (bijvoorbeeld cisterciënzers, franciscanen…). Toch 
kon ze niet verhinderen dat het respect voor de klassieke geestelijkheid ver 
zoek raakte. Guillaume Puylarens (Guillelmus de Podio Laurenti), een tijdge-
noot van Willem van Boudelo, zucht in zijn Chronica: 

De leken misprezen zozeer de pastoors dat velen, bij het afleggen van 
een eed, (… zegden …) ‘Ik ware liever pastoor dan dit of dat te doen.’15 

De katharen probeerden wel ‘zuiver’ te leven, maar ze deden dat buiten de 
orthodoxie van de kerk. Zij namen afstand van de clerus. Zij zagen zichzelf 
als de goede mensen (bonhommes en bonnefemmes). Wie de kathaarse doop, het 
consolamentum, had ontvangen, moest zich ‘perfect’ gedragen. Katharen waren 
critici van de kerk. De kerk kon daar niet goed mee overweg en draaide de kri-
tiek om. Zij vond zichzelf goddelijk en de katharen des duivels. Zij meende het 
monopolie te hebben op de ware Christus en de ware sacramenten. Zij vond 
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dat de katharen misleid werden door de valse Antichrist16 en zich overgaven 
aan duivelse rituelen. De duivel had overigens vele namen: Antichrist, Diabo-
lus, Behemoth, het Beest, de Vijand, Asmodeus, Leviathan, Lucifer, Satan …17 
De duivel werd ook geacht vele verschijningsvormen te hebben, ook dierlijke. 
In de visie van de kerk was het succes van de ketterse bewegingen niet meer of 
niet minder dan het succes van de duivel. Guillaume de Puylarens schetst: 

Zo bezat de duivel voor een groot deel, dank zij hen (de ketters), vreed-
zaam het land als ware het zijn tehuis. De duisternis was ingevallen, de 
nacht der onwetendheid ‘bevolkt door de dieren uit het woud van de 
duivel.’18

Vandaag associëren wij ketters vooral met Zuid-Frankrijk. Maar ook in 
onze contreien waren ze aanwezig. In 1025 waren er al (Italiaanse) katharen 
in Atrecht, die dankzij de preken van bisschop Gerardus I (en vermoedelijk 
ook een beetje door de voorafgaande folteringen) ‘bekeerd’ werden.19 In de An-
nales Rodenses lezen we dat er in 1135 ketters ontdekt werden in Luik.20 In 
1163 schreef Eckbert von Schönau voor Reinald von Dassel, aartsbisschop van 
Keulen, zijn Sermones contra Cathares. Daarin staat dat de katharen in Vlaan-
deren ‘Piphiles’ genoemd worden en in Frankrijk ‘Texerant’ (tisserands), omdat 
het veelal wevers zijn.21

 De kerk probeerde de ketters aanvankelijk niet met geweld, maar met pre-
ken te overtuigen. De meest bevlogen cisterciënzer, de heilige Bernardus van 
Clairvaux (1090-1153), bereisde Frankrijk om de verdwaalde schapen terug 
naar de juiste stal te krijgen. Hij deed zijn best in Poitiers, Bergerac, Périgueux, 
Sarlat, Cahors, Albi en Verfeil,22 maar helaas, zijn prediking faalde. Een ont-
goochelde Bernard besloot: ‘Vervolg hen en stop niet tot wanneer ze allemaal 
omgekomen zijn, want ze hebben bewezen dat ze liever sterven dan zich beke-
ren.’23 De hoop dat men ketters nog met woorden kon bekeren, verdween.

Het succes van de katharen bleef duren en in 1167 organiseerden ze zelfs een 
kathaars concilie in Saint-Félix-de-Caraman. 

De kerk raakte in paniek en verhardde nog meer. 

Op het concilie van Reims (1148) verbood paus Eugenius III om ket-
ters in de Gascogne, de Provence of waar dan ook te verdedigen. Op 
het concilie van Tours (1163) veroordeelde paus Alexander III de ket-
terij in de Gascogne en de Toulousain. Het Derde Lateraans Concilie 
(1179) sprak de banvloek uit over de ketters van de Gascogne, Albi en 
Toulouse.24 
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Ook dat had weinig effect. Innocentius III organiseerde dan maar gewapende 
kruistochten tegen hen (1209-1224; 1226-1229; 1243-1244). De cisterciënzers 
deden mee. Hun generale abt, Arnaud Amaury (Arnaldus Amalric), was de gees-
telijke leider van de eerste kruistocht, waarin de hele bevolking van Bézier, geschat 
op 15 à 20.000 personen, werd vermoord. Volgens Guillaume de Puylarens wer-
den tijdens die kruistochten ook honderden ketters verbrand: in Lavaur 300, in 
Cassès zestig, een niet nader genoemd aantal in Labécède, en in Montségur 200.25 

De kruistochten tegen de ketters bleken ook niet afdoende om de ‘afvallige’ 
bewegingen te stoppen. Daarom richtte paus Gregorius IX in 1233 de inqui-
sitie op. Foltering werd toegelaten om bekentenissen af te dwingen. De domi-
nicanen van Dominic Guzman namen de fakkel (!) over van de cisterciënzers. 
De eerste handleiding van de inquisitie werd in 1244 samengesteld door de 
dominicaan Jacques Ferrier. Dominicanen werden de Domini-canes, genoemd, 
de honden van de Heer. Zij zouden de katten van de duivel verdrijven, maar nu 
loop ik even vooruit op mijn betoog.

Ik ga niet zonder reden in op de verharding in de aanpak van de ketterij. 
Branche I van de Roman de Renart dateert van rond 1179.26 Dat is vóór de start 
van de harde vervolging. Van den vos Reynaerde is rond 1250 geschreven. Op 
dat moment is de fysieke uitroeiing van de ketters al volop bezig. 

Ik acht het uitgesloten dat de cisterciënzer lekenbroeder Willem van Bou-
delo niet op de hoogte zou zijn geweest van de hele beroering rond ketterijen 
of van de rol die zijn orde daarin heeft gespeeld. Ik acht het ook uitgesloten dat 
het publiek van Willem daar niets van zou geweten hebben. Het was allemaal 
‘brandend’ actueel, met excuses voor de beeldspraak.

Maar wat hebben ketters en hun duivels nu te maken met katten?
Op het einde van de twaalfde eeuw (tussen 1185 en 1200) schreef de katho-

lieke theoloog Alain de Lille (alias Alanis ab Insulis, alias Alanus van Rijsel) 
in Montpellier (onthoud de naam) zijn De Fida Catholica: Contra Haereticos, 
Valdenses, Iudaeous et Paganos. Daarin verklaart hij de naam van de katharen 
als volgt:

quia osculantur posteriora cati, in cujus specie ut dicunt apparet eis 
Lucifer.

(Men noemt ze) Katharen van ‘catus’ (kat) omdat ze het achterste van 
een kat kussen opdat Lucifer aan hen zou verschijnen.’ 27 

Dat is natuurlijk volksetymologie (en even creatief als de verklaring van The 
Aberdeen Bestiary). Ik ga voorbij aan de vraag of het kussen van kattenanussen 
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platte beschadigingspropaganda was, dan wel of de ketterse rituelen effectief 
elementen uit niet-christelijke mythologieën bevatten, zoals bijvoorbeeld het 
vereren van katten. Voor mijn betoog is van belang dat de connectie kat-ketterij 
op het eind van de twaalfde eeuw verspreid werd in kringen van ‘geleerden’. In 
1233 schreef zelfs paus Gregorius IX in zijn bul ‘Vox in Rama’ dat de ketters 
tijdens hun satanische rituelen de anus zouden kussen van een zwarte kat met 
een opgestoken staart. Vervolgens zouden ze zich overleveren aan een orgie 
van seks, zowel met mannen als met vrouwen.28 

Waar of niet, dit soort verhalen hielp in elk geval om de ketters te demoni-
seren. De kerk zag een verband met de Apocalyps van Johannes. Daar staat in 
vers 19:20: 

En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen 
voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkte-
ken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend 
werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 

De kerk interpreteerde dit vers als volgt: ketters waren de incarnatie van de 
valse profeet; de kat was de vermomde incarnatie van het satanische beest. Bei-
den moesten levend in het vuur geworpen worden, omdat zij de gelovigen van 
het katholieke pad hadden gelokt. De kat die muizen vangt, werd in de katho-
lieke wereld een metafoor voor de duivel die mensenzielen vangt.29

Dat brengt ons bij de Tibeertpassage in de Roman de Renart en in Van den vos 
Reynaerde. Willem volgt bij het schrijven een Franse bron van rond 1179, bran-
che I (Le plaid) van de Roman de Renart. De synoptische editie van branche I en 
Van den vos Reynaerde van André Bouwman30 laat ons toe het redactiewerk van 
Willem te volgen.31 Willem laat zaken weg en voegt elementen toe. 

In vers 1095 e.v. last hij een passus in. Hij laat Tibeert voorstellen om bij 
nacht en maneschijn naar het hof te trekken. Reynaert reageert daarop dat ze 
’s nachts op de heide het risico lopen een boosaardig wezen te ontmoeten. 

Sulc mochte ons daer ghemoeten 
Hi soude ons quedden ende groeten
Die ons nemmermee dade goet
Quame hi snachts in ons ghemoet. 

(We zouden daar iemand kunnen ontmoeten, die ons (overdag wel) 
zou aanspreken en groeten, maar die ons kwaad zou berokkenen als we 
hem ’s nachts tegenkwamen.)
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Willem laat nog in het midden wie dat boosaardig wezen is. Een rover? Een 
duivels personage? Vervolgens stelt Reynaert aan Tibeert voor om muizen te 
gaan eten. Zo staat het ook in de brontekst, al laat Willem de ratten van vers 
822 weg. Een kat die muizen gaat halen bij een katholieke pastoor … Dat moet 
de tijdgenoten minstens eventjes aan het denken hebben gezet. ‘Zou Tibeert 
misschien een verschijningsvorm zijn van de Antichrist die bij de katholieken 
mensenzielen komt vangen …?’

In vers 1156 laat Willem Tibeert uitroepen dat hij desnoods naar Montpel-
lier wil gaan: ‘Ja ic, Reynaert, up die gheleede / Ghinghe ic met hu te Mompe-
lier.’ Dat staat niet in zijn bron. Waarom kiest Willem ervoor om uitgerekend 
het Zuid-Franse Montpellier te introduceren? Montpellier was in de twaalfde 
en dertiende eeuw een stad waar tal van gerenommeerde geleerden school hiel-
den.32 De hierboven vermelde Alain de Lille was er één van. Hoewel de stad in 
de twaalfde eeuw een toonbeeld van intellectuele verdraagzaamheid was, begon 
ze in de dertiende eeuw een voortrekkersrol te spelen in de ideologische veroor-
deling van o.a. het katharisme. In 1206 werd er een pseudo-synode gehouden 
die er zich over beraadde hoe het kathaarse geloof kon bestreden worden. Als 
het ergens gevaarlijk was voor een kathaar, dan daar. Als er ergens iemand te 
vinden was die de kattenvermomming van de duivel kon doorzien, dan was het 
daar. Als Tibeert uitroept dat hij zelfs naar ‘Mompelier’ wil trekken, zegt hij 
niet alleen dat hij erg ver wil gaan, maar ook dat hij een groot risico wil lopen. 
De tijdgenoten moeten dat minstens verdacht gevonden hebben. ‘Zou Tibeert 
echt de vermomde duivel zijn?’

Als Tibeert in de schuur springt, loopt hij in de val, tot groot vermaak van 
Reynaert, die hem onbarmhartig bespot en van plezier een scheet laat. Dat 
laatste is ook een toevoeging van Willem. Ik vind het ietwat bij het (staart)haar 
getrokken hier een verwijzing te zien naar de vermeende anale voorkeuren van 
de katharen, maar ik kan het toch niet laten het even te vermelden. 

Eens ontdekt, krijgt Tibeert het hard te verduren. De katholieke pastoor en 
zijn katholieke zoon Martinet33 meppen er ongenadig op los.34

Willem voegt alweer een merkwaardig element toe aan zijn bron: ‘Martinet 
ghegreep eenen steen / Ende warp Tybeert een hoghe huut’. Dat Tibeert anno 
1250 van Willem een oog moet verliezen dat hij anno 1179 nog mocht behou-
den, lijkt mij geen toeval. Zoals ik al eerder heb aangehaald, is er tussen het 
ontstaansjaar van branche I en het jaar waarin Willem Van den vos Reynaerde 
schrijft een verharding opgetreden in de houding tegen katharen/ketters. En 
de kater is meer geëvolueerd naar een verschijningsvorm van de duivel. Dat 
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Tibeert in 1250 een extraatje te incasseren krijgt, is dus te begrijpen. Maar er 
is nog meer loos met dat oog. 

Eénogigheid is een in de Bijbel voorspelde eigenschap van de Antichrist. In 
Zechariah, 11 vers 17 staat: 

Wee de nietsnut van een herder die de kudde in de steek laat! Moge het 
zwaard zijn rechterarm treffen en zijn rechteroog uitsteken. Moge zijn 
arm verschrompelen en het licht in zijn oog doven.35

 
Op basis van dit vers wordt de Antichrist/duivel in de christelijke traditie 

vaak voorgesteld als een wezen met slechts één gezond oog. Moenen, de devil 
in disguise uit het veel jongere Mariken van Nieumeghen (eind vijftiende eeuw), 
heeft ook maar één goed oog. Door de kater een oog uit te slaan, doet de pas-
toor de voorspelling van Zechariah uitkomen: ‘Moge het licht in zijn oog do-
ven!’ Daarmee komt de kater nog sterker in de verdenking het beest uit de 
Apocalyps te zijn. De luisteraar moet gedacht hebben: ‘Nu kan je er toch niet 
meer naast kijken. Tibeert lijkt als twee druppels36 water op de duivel.’

Tibeert haalt in zijn doodsangst gevaarlijk uit met zijn klauwen en zijn tan-
den en pakt de concubinerende priester daar, waar hij en zijn wellustige vrouw 
Julocke het niet graag hebben: in de seks. Dat is natuurlijk op zichzelf al grap-
pig. 

 Maar er gebeurt iets vreemds. In branche I v. 922 e.v. is het nog Tibert die 
de pastoor in gedachten vervloekt en vreugde vindt in zijn wraak.

 
Et li prestres, li mavés cous,
Diex li doint mal traire et pou pain
a lui et a s'orde putain
qui or me fist cele envaïe!
Mes un des pandanz n'a il mie;
vengié en ai bien sa paroche :
ne sonera mes c'une cloche.

En de priester, die smeerlap,
Moge God hem leed berokkenen en weinig brood
(geven) aan hem en aan zijn vuile hoer
die me zo aangevallen heeft. *
Maar één van zijn hangers heeft hij niet meer;
Ik heb mij goed gewroken op zijn parochie:
Hij zal maar met één klokje meer luiden!37

* In de Franse versie is het de bijzit van de pastoor die met het spinrokken op de kater mept.38

In 1250 is het niet meer Tibert die dit zegt, maar Reynaert. Vanwaar die 
wissel? 

Als de kater een teelbal uit ’s papen balzak trekt, opent hij hem – althans par-
tieel – de weg naar de zuiverheid. Rond 1179 wisten de Franse luisteraars nog 
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goed dat de katholieke clerus zich seksueel allesbehalve ‘zuiver’ gedroeg en dat 
de katharen dat wel deden: totale abstinentie, zelfs geen seks om kinderen te 
maken. Het is dus logisch dat de ketterse Tibert de pastoor ‘helpt’ om ‘zuiver’ 
te worden. Anno 1250 zijn de katharen hun aureool van (seksuele) zuiverheid 
kwijt. De algemene teneur is nu dat ze zelf seksuele orgieën houden. Ze zijn 
gedemoniseerd, samen met de kater waarvan ze de anus zouden kussen. In 
1250 is het dus niet meer logisch dat een kathaar/kater de pastoor helpt om 
zuiver te gaan leven, zeker niet voor een cisterciënzer auteur. Daarom doet 
Willem van Boudelo het voorkomen dat de gescheurde balzak een ‘accidentje’ 
van Tibeert is. En daarom legt hij de honende kritiek over de zuiverheid in de 
mond van Reynaert.

Tibeert ontsnapt uit de schuur en keert naar het hof terug. Zijn rol lijkt min 
of meer uitgespeeld. Hij mag nog even mee opstappen in de optocht van de 
aanklagers en hij mag Isengrim nog aanmoedigen om vooral niet te zachtaar-
dig te zijn. Zijn laatste optreden in vers 2813 e.v. is dan weer betekenisvol.

Tybeert bleef zeere vervaert 
Ende hi bleef sittende up die galghe. 
Hi was van sinen ruwen balghe 
In zorghen so groet utermaten, 
Dat hi gherne wille laten 
Sine oeghe varen over niet 
Die hi in spapen scuere liet, 
In dien dat hi verzoent ware. 
Hine wiste wat doen van vare, 
Dan hi ghinc sitten up die micke. 
Hi claechde vele ende arde dicke, 
Dat hi Reynaerde ye bekinde. 

Hij blijft op de galg zitten janken. Dat is meteen het laatste beeld dat we van 
hem hebben.

Waarom de galg? Zoals al eerder aangehaald, was het in de elfde en twaalfde 
eeuw nog niet zo dat alle ketters verbrand werden. Ze werden ook opgehan-
gen.39 Dat Willem op het einde van zijn verhaal de kater bovenop de galg ach-
terlaat, is de zoveelste hint dat hij wel eens een incarnatie van de duivel zou 
kunnen zijn. 

Nu ik het einde van mijn betoog nader, durf ik met enige omzichtigheid de 
naam van de kater interpreteren: Tibeert. Dit antroponiem heeft – zoals de 
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meeste namen in Van den vos Reynaerde – een Germaanse basis. ‘Beert’ of 
‘bert’ of ‘brecht’ betekent ‘schitterende’. Het Middelnederlandse werkwoord 
‘tien’ (tîën, tyen, tijen, tijgen) heeft twee betekenissen. De eerste betekenis is 
‘trekken’.40 De tweede is ‘vals beschuldigen’.41 De eerste betekenis levert een 
heerlijk satirische naam op: ‘de schitterende trekker’. Trekt hij niet een teelbal 
uit de balzak van de pastoor? En trekt hij niet de penis af van de slapende mo-
lenaar? Maar ook de tweede betekenis heeft een satirische kantje. Tibeert is 
dan de ‘schitterende, valse beschuldiger’. Dat past niet alleen bij zijn finale rol 
als beschuldiger op het proces. Het is ook een naam die perfect kan passen bij 
de Antichrist, de duivel die de katholieke kerk valselijk beschuldigt van verder-
felijke ideeën en dito praktijken.42 Ik wil niet kiezen voor de ene of de andere 
verklaring. De dubbelzinnigheid lijkt mij zoveel mooier.

Besluit

De Tibeertpassage kan uiteraard nog altijd smal gelezen worden: een kat 
gaat muizen vangen en het loopt slecht af. Persoonlijk vind ik een lezing die 
rekening houdt met de context van de twaalfde en dertiende eeuw interessan-
ter, meer bepaald met het hele associatieveld rond ketters en duivels en hun 
strijd met de katholieke kerk. Dan zien we hoe Tibeert verstrikt raakt in dat 
ketterse web. Dat is al gedeeltelijk het geval in branche I van de Roman de 
Renart, maar in de geniale regie van Willem wordt het nog explicieter. Willem 
voegt elementen toe waardoor Tibeert haast niet meer kan ontsnappen aan de 
verdenking een vermomming van de duivel te zijn. Hij lijkt wel een komeet die 
in het gravitatieveld van een zwart gat gevangen raakt. Crasht hij definitief als 
de kattige verschijningsvorm van de duivel? Of ontsnapt hij alsnog uit de greep 
van dat zwarte gat? 

Willem laat deze vraag open: Tibeert sterft niet, niet aan de galg en niet op 
de brandstapel. 

Of Tibeert nu echt een duivel is of niet, ik vind het een heerlijke dubbele 
bodem van het verhaal. Van den vos Reynaerde is echt wel een satirisch mees-
terwerk!
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epiloog

Voor de dierenliefhebbers wil ik het nog even hebben over katten. Nadat ze 
in de twaalfde-dertiende eeuw aan de ketters en de duivel waren gekoppeld, 
ondergingen ze dezelfde martelingen als de ketters, die soms met honderden 
tegelijk werden verbrand. Zo verminderde het aantal ketters (en katten43) na-
tuurlijk snel. In 1255 vielen de laatste kathaarse kastelen van Quéribus en Puy-
laurens. Van dan af bestond er geen gestructureerde kathaarse gemeenschap 
meer in de Languedoc. De meeste kathaarse geestelijken waren gedood, gevan-
gen of ondergronds gegaan als rondtrekkende ambachtslui (bijvoorbeeld als 
tisserands). In 1329 werden de laatste vier kathaarse gelovigen verbrand in Car-
cassonne. Toen er geen grote groepen ketters meer waren, richtte het oog van 
de inquisitie – en van het volksvermaak – zich op alleenstaande individuen. Zo 
kwamen ook de wijze vrouwen in het vizier die zich met vroedkunde, geboor-
tebeperking en natuurgeneeskunde bezighielden. Zij werden gedemoniseerd 
tot boze heksen en namen de droeve rol van de ketters over. En de katten wer-
den hen op de schouders gezet. Duizenden heksen en minstens evenveel katten 
stierven op de brandstapel, tot groot jolijt van het talrijke publiek.

Toen ook de heksen opraakten, bleven de katten kop-van-jut. Om maar één 
voorbeeld te geven: 

In Julij 1582 kwamen de Prins van Oranje en de Hertog van Anjou te 
Brugge, en werden ‘zeer heuslijk bewelkomt, en met prachtigen toestel 
ontfangen’. Tot dien prachtigen toestel behoorde ook een schip op een 
hoogen mast, staande op de Groote markt. Dat schip was vol vuurwerk 
en levende katten, die er met kettingen in vastgemaakt waren. Toen het 
vuurwerk aangestoken werd, vermengde zich het miserabel krijten en 
krollen der katten met het knetteren en knallen van het kruit, totdat 
het schip in brand vloog en de arme dieren in de vlammen omkwa-
men.44

Halverwege de zeventiende eeuw verbood de katholieke kerk de heksen-
vervolging. Pas in de achttiende eeuw was de heksenhetze helemaal voorbij. 
Voor de katten duurde het leed nog langer. Tot 1817 werden ze levend van het 
belfort van Ieper geworpen. Nu gooien de Iepernaren alleen nog met pluchen 
exemplaren, die liefdevol mee naar huis genomen worden, want katten, die zien 
we toch zo graag. En daarmee is de cirkel van mijn verhaal rond.
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ouDenaaRDs kaTTenkwaaD als 
leiDRaaD?

De IDenTIfICATIe VAn ‘TyBeeRT DIe CATeR’ MeT 
ARnulf IV VAn ouDenAARDe (†1242) Als BAsIs VooR 
een PolITIeke leZIng VAn Van den Vos ReynaeRde1

Robin Moens

… Heere Tybeert, 
ghi zijt wijs ende wel gheleert; 
al sidi niet groet, nochtan  
hets menich die met luste can 
dat werken, ende met goeden rade,  
dat hi met crachte niet ne dade. (v. 1031-1036)

Vele historici en taalkundigen hebben reeds gepoogd om de figuren uit het 
dierenepos Van den vos Reynaerde te identificeren met bestaande personen. Zij 
maakten echter steeds een fundamentele fout, zo leert Van Daele ons: ‘Een 
fundamenteel bezwaar tegen vele historisch-geografische studies is het uit-
gangspunt. Men weet reeds vooraf wat MOET bewezen worden. … Valt dit 
uitgangspunt weg, dan vervalt (een belangrijk deel van) de argumentatie’.2

Inderdaad zijn vele interpretatiemodellen uitgegaan van een interpretatie en 
hebben die dan op de tekst gelegd. Zo vertrok Gysseling vanuit een Vlaams-
gezinde visie en zag hij in dit verhaal een aanklagen van de verfransing van het 
grafelijke hof in Vlaanderen onder graaf Philippe van den Elzas (1168-†1191). 
Hij identificeerde Reynaert met Raas V van Gavere (1181-1217) en koning 
Nobel met graaf Philippe van den Elzas. Peeters, meende dan weer dat Van 
den vos Reynaerde geschreven was in opdracht van gravin Margaretha van Con-
stantinopel (1244-†1280) als propaganda tegen de familie d’Avesnes. Wense-
leers tenslotte, wou bewijzen dat de Reynaertverhalen Franse spotdichten wa-
ren over de mistoestanden in het Heilig Roomse Rijk omstreeks 1184, waarbij 
Reynaert en koning Nobel gelijkstonden aan de Saksische hertog Hendrik de 
Leeuw (1136-†1195) en keizer Frederik Barbarossa (1155-†1190).3

Artikel / Tiecelijn 28          
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Wat ik in dit artikel zeker niet wil betogen is dat Van den vos Reynaerde – zo-
als de hiervoor genoemde auteurs meenden – geschreven werd als een politiek 
manifest, als een klaagschrift tegen de maatschappij waarin de Reynaertauteur 
leefde. Evenmin zie ik de Reynaert als een sleutelroman, boordevol verscholen 
boodschappen. Wel vermoed ik dat de auteur zich bij het samenvoegen van de 
verschillende fabels, waaruit dit dierenepos bestaat, en bij het vormgeven van 
de hoofdfiguren, heeft laten leiden door personen die hij kende. Dat is op zich 
een heel natuurlijk fenomeen. Als ik in deze tijd een verhaal over een koning en 
diens eerste minister wil schrijven, zal mijn beeld van de koning hoogstwaar-
schijnlijk door koning Boudewijn beïnvloed zijn en dat van zijn eerste minister 
door figuren als Wilfried Martens of Jean-Luc Dehaene. Als ik over een bak-
ker of slager schrijf, dan staat mij eerst en vooral die bakker en slager voor ogen, 
waar ik sinds jaar en dag mijn etenswaren koop. 

Zo ben ik ervan overtuigd dat, wanneer men een Vlaming omstreeks het 
midden van de dertiende eeuw zou spreken over een ‘sluwe, hebberige en mach-
tige diplomaat’, deze spontaan aan Arnulf IV van Oudenaarde zou denken, 
net zoals een lezer van Van den vos Reynaerde aan Tibeert zou denken – ikzelf 
deed het tenminste. Net die ervaring dat de beschrijving van Tibeert in Van 
den vos Reynaerde mij steeds weer Arnulf van Oudenaarde voor de geest haal-
de, vormde de aanleiding tot het schrijven van dit artikel. Het onderstaande 
artikel vormt met andere woorden een neerslag van de lectuur van Van den vos 
Reynaerde door een mediëvist, iemand met de ontstaanscontext van het Rey-
naertverhaal (het dertiende-eeuwse Vlaanderen) in het achterhoofd. Daarbij 
wil ik geenszins suggereren dat Van den vos Reynaerde een politiek-historisch 
verhaal is, wel dat in het dierenepos geregeld verwijzingen naar of invloeden 
van de (politieke) leefwereld van zijn auteur naar boven komen.4

Wie was dan deze Arnulf IV van Oudenaarde, die zo op Tibeert zou lijken? 
Arnulf van Oudenaarde werd omstreeks 1175 geboren als oudste zoon van 
Gilbert, heer van Oudenaarde (°ca. 1148-†1177/1182), en Richilde van Mor-
tagne (°ca. 1155-†ca. 1225). Daardoor erfde hij op zeer jonge leeftijd de vele 
(hoofdzakelijk allodiale) heerlijkheden van de familie van Oudenaarde, gele-
gen op de grens tussen Vlaanderen en Henegouwen. De ligging van dit bezit 
leverde hem een grote machtspositie op, evenals de inkomsten die hij daaruit 
won: niet minder dan 7.500 lb. per jaar (terwijl een hooggeschoold vakman het 
met een jaarlijkse 10 lb. moest stellen). Dat enorme bedrag wist Arnulf tegen 
zijn dood te vermeerderen met nog eens 1.500 lb. per jaar – waarvan echter 400 
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lb. aan de Kerk werden geschonken. In totaal had hij een inkomen van meer 
dan 8.000 lb. per jaar bij zijn dood in 1242. Wanneer men daarbij bedenkt dat 
een normale Vlaamse baronnie of een klein Frans graafschap ‘slechts’ 1.000 tot 
2.500 lb. per jaar opbracht, wordt de rijkdom van Arnulf IV ten volle duidelijk: 
slechts figuren als de graven van Vlaanderen of Champagne ontvingen meer 
(het drie- tot zesvoudige van zijn inkomen).5

In 1209 huwde deze Arnulf van Oudenaarde met Alice van Rozoy (°ca. 
1194-†1275), oudste dochter van Roger II van Rozoy (°ca. 1171-†ca. 1222) en 
Alice van Avesnes (1194-†na 1235), die een bijkomend inkomen van een kleine 
1.000 lb. per jaar inbracht (meer dan de meeste hooggeboren Franse gravinnen 
meekregen).6

Het schatrijke echtpaar – Arnulf en Alice – waagde zich, geholpen door 
hun familiebanden, op het politieke toneel. Arnulf was langs moederszijde de 
neef van de aan het Franse hof zeer invloedrijke Jan II van Nesle (1196-†1239); 
Alice was langs moederszijde een nichtje van Bouchard van Avesnes (°ca. 1170-
†1244), eerste echtgenoot van Margaretha van Constantinopel (°1202-†1280; 
gravin van Vlaanderen-Henegouwen vanaf 1244). Vanaf 1213 trad Arnulf 
zeer duidelijk op de voorgrond als leider van de Vlaams-Henegouwse adel, 
onder meer bij de slag van Bouvines, echter steeds in symbiose met Jan II van 
Nesle. Door deze samenwerking waren beide neven in staat om na de slag van 
Bouvines in 1214 het Vlaamse en Franse politieke toneel te domineren: terwijl 
de overige Vlaamse adel veelal in Franse gevangenschap verbleef of zuchtte 
onder de afbetaling van hun vrijlating, hadden de neven vrij spel in de graaf-
schappen, die slechts in theorie door een zwak jong meisje (gravin Johanna: 
°ca. 1194/1200-†1244; gravin vanaf 1205) werden geregeerd. Terzelfdertijd 
won de familie aan invloed aan het Franse hof door hun politieke steun aan 
koningin-moeder Blanche van Castilië (°1188-†1252; regentes over Frankrijk 
in 1226-1235) en door de persoonlijke vriendschap van Alice van Rozoy met 
deze Franse koningin.7 

In 1224 werd Arnulf van Oudenaarde definitief dé leidende politieke figuur 
in Vlaanderen-Henegouwen, toen hij zijn neef Jan opvolgde als grootbaljuw 
(en daardoor voogd) van de Vlaamse gravin, een positie die hij nog versterkte 
in het daaropvolgende jaar. In 1225 had namelijk een zwerver zich uitgegeven 
voor Johanna's vader, graaf Boudewijn IX. Slechts Arnulf en zijn verwanten 
bleven de gravin trouw, versloegen de valse graaf bij Flobecq en wisten, door 
bemiddeling bij de Franse koning, de valse graaf te ontmaskeren en te veroor-
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delen. Van dan af bleef Arnulf tot aan zijn dood onbetwist de Vlaamse ‘diplo-
maat’ bij uitstek, wat het hem – en bovenal zijn echtgenote Alice – mogelijk 
maakte te interveniëren in de geschillen rond de erfopvolging van de gravin 
van Vlaanderen-Henegouwen ten voordele van hun verwanten uit het huis van 
Avesnes.8

Arnulf IV van Oudenaarde was met andere woorden effectief dé ‘sluwe, heb-
berige en machtige diplomaat’ in het dertiende-eeuwse Vlaanderen.

 Naar deze machtige man werd mijns inziens gerefereerd in Van den vos 
Reynaerde, een omstreeks 1260 geschreven dierenepos, vervaardigd door een 
erudiet man, die Diets, Oudfrans en Latijn beheerste (m.a.w. afkomstig uit de 
lagere adel of de hogere burgerij), een man die vertrouwd was met het Waas-
land en die reeds het boek Madoc had geschreven. Eén persoon lijkt volledig te 
beantwoorden aan dit profiel: Willem van Boudelo (1234-†1261), afkomstig 
uit het Gentse stadspatriciaat (volgens Malfliet uit de familie Corthals, in ieder 
geval uit een familie met bezittingen in het Waasland), lekenbroeder van de 
abdij van Boudelo en van 1237 tot zijn dood klerk in dienst van de Vlaamse 
gravinnen Johanna en Margaretha (en in die hoedanigheid administrator van 
vele woestenijen in het Waasland).9

 Willem van Boudelo was met andere woorden ten zeerste vertrouwd met 
het politieke gekonkel aan het Vlaamse hof en moet – belangrijk voor deze 
studie – Arnulf IV van Oudenaarde hebben gekend. 

Indien Willem van Boudelo mag gelden als auteur van Van den vos Reynaer-
de, is de basisthese van Peeters reeds begrijpelijker: dat het vossenverhaal gaat 
over het gebakkelei tussen de families van Avesnes en van Dampierre om de 
grafelijke troon. Daarbij kan niet voldoende beklemtoond worden dat Van den 
vos Reynaerde veel meer is dan het verhaal van een familietwist, al lijkt het 
verhaal effectief verwijzingen te bevatten naar de politieke constellatie in het 
graafschap Vlaanderen in de eerste helft van de dertiende eeuw. De verzen 
2248-2253 illustreren mijns inziens bijzonder goed dat in Van den vos Reynaer-
de duidelijk gerefereerd wordt naar de Vlaamse politiek. Deze verzen openden 
ook mij de ogen voor de politieke allusies in het dierenepos:

Hi dede Tyberte den kater varen 
in Arttinen, dat wilde lant, 
al daer hi Brunen den beere vant. 
Hi ontboet Brune grote Gods houde  
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ende hi in Vlaendren commen soude
ende hi coninc wilde wesen.
(v. 2248-2253)

Deze verzen gaan duidelijk niet over de Avesnes en Dampierres. Zover heeft 
Peeters ongelijk. Zij verhalen de reeds aangehaalde geschiedenis van de Valse 
Boudewijn: een eremiet, Bertrand van Rays, die leefde in de buurt van Door-
nik, maar uit de (champenoise) Ardennen afkomstig was, werd in 1224 omwille 
van gelijkenissen met graaf Boudewijn IX (1194-†1205) uitgeroepen als de ver-
loren gewaande graaf. Hij werd in de ogen van misnoegde edellieden al snel het 
alternatief voor gravin Johanna, net zoals de misnoegde baronnen in Van de vos 
Reynaert in de Ardennen een pseudo-vorst gingen halen.10

Er zijn nog vele andere passages die lijken te verwijzen naar de Vlaamse poli-
tiek. Het gaat daarbij hoegenaamd niet om in het verhaal verborgen boodschap-
pen, die men ontcijferen moest, maar eerder om voor de tijdgenoten duidelijke 
knipogen naar de toenmalige actualiteit. Mij lijkt een vergelijking met Nero-
stripboeken hier voor de hand liggend: het gaat om een humoristisch verhaal, 
waarin geregeld een knipoog naar de politiek gegeven wordt. Deze knipoogjes 
zijn duidelijk voor wie de toenmalige politieke constellatie iet of wat kent, maar 
gaan voorbij aan wie er geen kennis van heeft (net zoals de helft van de grappen 
uit een Nero-album van de jaren vijftig onbegrepen blijven door wie geen notie 
heeft van de toenmalige Belgische politiek).

Voorbeelden van die politieke elementen in Van den vos Reynaerde zijn on-
der meer de pelgrimstocht van Reynaert naar Rome, om zijn excommunicatie 
kwijt te raken, maar ook om te ontsnappen aan de straffen in het thuisland, 
net als Bouchard van Avesnes, de eerste echtgenoot van gravin Margaretha, in 
1221 deed. Toch meen ik – in tegenstelling tot Peeters – dat we Reynaert niet 
zomaar mogen identificeren met Bouchard. Reynaert heeft vaak meer gemeen 
met Willem II van Dampierre (1216-†1231), Margaretha’s tweede echtgenoot, 
en de oudere Bouchard doet geregeld denken aan Ysingrijn den grijsen (v. 2260). 
Isengrim is immers de gewijde man (hij is een monnik – Bouchard een kanun-
nik) wiens vrouw Hersinde is afgenomen door Reynaert. Hij werd bovendien 
gevangen gezet door Reynaert (Bouchard door gravin Johanna), net als zijn 
kinderen, die dan nog eens mishandeld waren (effectief werden Bouchards kin-
deren in hechtenis genomen door Guy van Dampierre, Willems broer). Het is 
ook Reynaert die uiteindelijk de grafelijke macht op zijn hand krijgt. Opval-
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lend is echter wel dat geen van beiden positief uit het verhaal komt. Isengrim en 
Reynaert zijn beide grote misdadigers. Als deze vergelijking tussen Reynaert/
Isengrim en Bouchard/Willem klopt, dan komen beide echtgenoten van gra-
vin Margaretha in een slecht daglicht te staan: het zijn beide schurken.11

Enkele andere verwijzingen zijn ook duidelijk historisch: koning Nobel is een 
vorst met grote gouddorst, net als de Vlaamse gravinnen, die sedert de slag bij 
Bouvines steeds geld moesten lenen om hun macht overeind te houden. De kinde-
ren van Cantecleer lijken wederom te verwijzen naar de familie van Avesnes, dit-
maal naar het zeer grote gezin van Jacques I van Avesnes (1171-†1191) en Alice van 
Guise, met een zoon die cantor werd (Bouchard), een dochter Alice, die huwde 
met de heer van Enghien en dus aldaar begraven werd (net als Coppe) enz.12

Laten we ons nu echter Tibeert toewenden, de figuur waarvan ik meen dat 
hij vele gelijkenissen vertoont met Arnulf IV van Oudenaarde. We leren de 
kater bovenal kennen in het fragment waarin hij Reynaert moet oproepen 
voor het hof van koning Nobel te verschijnen. Tibeert wordt uitgestuurd om-
wille van zijn wijsheid: ‘Al ware hi cranc, hi ware vroet’ (v. 1013), ‘Doe sprac 
die coninc: ‘Heere Tybeert, / ghi zijt wijs ende wel gheleert, / al sidi niet 
groet’ (v. 1031-1033). Tibeert poogde de koning op andere ideeën te bren-
gen door deze eraan te herinneren dat hij slechts ‘een arem wicht, een cleene 
dier’ was (v. 1027). Tibeert was dus klein (niet onlogisch voor een kat), maar 
zeer wijs. Dit is eveneens wat ons over Arnulf van Oudenaarde bekend is. Met 
betrekking tot de slag bij Bouvines (27 juli 1214) vertelt de Anonymus van 
Béthune dat hij één van de beste ridders was ‘tos fust il petis’ (hoewel hij klein 
was). Diezelfde Anonymus van Béthune verhaalt, evenals de Anonymus van 
St.-Quentin en Philippe Mouskes, hoe listig Arnulf IV van Oudenaarde vocht 
en hoe voorzichtig hij anderzijds was om een oorlog te beginnen.13 

Tibeert blijkt bovendien een zeer devoot dier te zijn. Hij roept de Heer aan wan-
neer hij naar Reynaert moet vertrekken (v. 1038-1042), bij het begroeten van Rey-
naert (v. 1067-1070) en wordt ook door Reynaert begroet met een gebed (v. 1071-
1074). God komt meer ter sprake in deze conversatie, dan in die van clerici doorheen 
het hele verhaal. Een dergelijke devote houding lijkt ook eigen te zijn geweest aan 
Arnulf IV van Oudenaarde en a priori aan diens echtgenote Alice van Rozoy, die 
respectievelijk renten met een (enorme) totaalwaarde van 400 lb. en 565 lb. per jaar 
aan kerkelijke instellingen hadden geschonken. Bovendien lag het aantal roepingen 
onder hun kinderen en kleinkinderen beduidend hoger dan in andere families.14 
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Al was hij devoot, zondig was Tibeert eveneens. Elke figuur in Van den vos 
Reynaerde lijkt zijn ondeugd te hebben. Koning Nobel lijdt aan geldzucht, 
Bruun de beer aan vraatzucht. De zonde van Tibeert lijkt op het eerste zicht 
minder concreet: hij wil muizen eten. Reynaert helpt ons echter vooruit en om-
schrijft wat verder in het verhaal Tibeerts gebrek: ‘Tybeert die cater, / dien ic 
herberghede ende ontfinc, / of hi hute om stelen ghinc’ (v. 1826-1828). Tibeerts 
ondeugd was het stelen: hij stal de muizen van de pastoor (v. 1117-1199) en 
tevens de worst van de molenaar (v. 117-121). Ook hier valt een parallel met Ar-
nulf IV van Oudenaarde te trekken. De heer van Oudenaarde had weliswaar 
geen (gekende) drang naar geld of voedsel. Wat we wel van hem weten is dat hij 
zich sterk verrijkte aan grond en (in tegenstelling tot vele adellijke tijdgenoten 
die worstelden met schulden) elke gelegenheid wist te benutten om meer grond 
en renten te verwerven: een bezitsdrang, net als Tibeert.15 

Dat brengt ons bij het verhaal van het hondje Cortoys: deze klaagde dat Rey-
naert van hem een worst had gestolen. Een worst die Cortoys op zijn beurt had 
afgenomen van Tibeert, die deze dan weer had ontvreemd van een molenaar 
(v. 99-125). Op het eerste zicht een heel volks en eenvoudig verhaaltje: dieren 
die van elkaar (en van mensen) stelen. Het is echter bijna te simpel, vergele-
ken met de andere verhalen in Van den vos Reynaerde. Hier lijkt meer aan de 
hand te zijn. Het hondje ‘claghede den coninc in Francsoys’ (v. 100). Hieruit 
leidde Gysseling (ten onrechte) af dat Cortoys de enige Franstalige was aan 
het Vlaamse hof. Cortoys spreekt echter geen ‘Walsch’, zoals de Franse talen 
elders in het verhaal worden genoemd (v. 8). Cortoys spreekt ‘Francsoys’: niet 
het Picardisch dat in Vlaanderen gangbaar was, maar het dialect van Centraal-
Frankrijk. Cortoys belichaamt dus niet zozeer de Franstalige, als wel de Franse 
‘intrigant’ aan het Vlaamse hof – vermoedelijk de Franse edellieden die in het 
spoor van de Dampierres naar Vlaanderen-Henegouwen waren gekomen. Ti-
beert ontvreemdde de molenaar een worst en de Franse Cortoys ging ermee 
lopen, die hem uiteindelijk aan Reynaert verloor. Kan men in deze ‘worst’ het 
geld zien, dat de Vlaamse graven zo nodig hadden? Arnulf IV van Oudenaarde 
had gravin Johanna in 1225 immers aan een grote lening bij de Atrechtse vol-
ders (die werkten met volmolens, ‘molenaars’ dus) geholpen. Arnulf en zijn fa-
milieleden van Mortagne en van Béthune stelden zich hiervoor garant. In 1253 
herhaalde gravin Margaretha deze kunstgreep, mogelijk op aanraden van haar 
Franse hovelingen en ten voordele van haar kinderen, de Dampierres. Zo kan 
dit kinderlijke verhaaltje wel eens scherpe kritiek zijn op de Vlaamse politieke 
toestand onder de Dampierres.16 



~ 94 ~ 

Tiecelijn 28

Tibeert komt verder nog in drie passages voor, die mogelijkerwijze ook met 
Arnulf IV van Oudenaarde te verbinden zijn. Zo is Tibeert sterk betrokken bij 
de poging Reynaert op te hangen (v. 1928-2027): hij is degene die de koord le-
vert en ermee vooruitsnelt. Arnulf van Oudenaarde was in gelijke mate betrok-
ken in het proces van de Valse Boudewijn: hij was degene die gravin Johanna 
adviseerde deze op te hangen en was bovendien de rechter bij het proces van 
deze valse graaf.17 

Reynaert weet dit lot echter af te wenden door de koning te vertellen dat zijn 
vader en Isegrim tegen de vorst een complot beraamden. Deze hadden Tibeert 
naar de Ardennen gestuurd om Bruun als valse koning mee te nemen (v. 2248-
2253). Deze passage doet wederom aan Arnulf IV van Oudenaarde denken: 
deze edelman was immers de eerste die de Valse Boudewijn (uit de Ardennen) 
een officieel bezoek bracht en hij geloofde deze pseudo-graaf ook. Pas na enige 
tijd raakte Arnulf overtuigd dat het om een valse graaf ging en vervoegde hij 
terug het kamp van de gravin (als haar grootste steun).18 

De laatste passage gewijd aan Tibeert (v. 2796-2824 en 2921-2925) toont dan 
weer dat deze als enige van de vermeende samenzweerders zijn straf ontloopt 
door een voorzichtige en afstandelijke houding: net als Arnulf in 1214 na de 
slag bij Bouvines als enige Vlaming ontsnapte aan een Franse gevangenschap 
en het daarbijhorende hoge losgeld.19

Ik wou in de voorgaande alinea’s allerminst betogen dat de Reynaertauteur 
bij de beschrijving van elke belevenis of karaktertrek van Tibeert, Arnulf van 
Oudenaarde voor ogen had. Wel poogde ik de grote gelijkenissen tussen beide 
figuren (Tibeert en Arnulf) aan te geven, gelijkenissen die mijns inziens te veel-
vuldig zijn om geheel het gevolg van toeval te zijn. Ik vermoed dus dat Tibeerts 
‘kattenkwaad’ in zekere mate op dat van Arnulf IV van Oudenaarde stoelde. 
De handigheid, geslepenheid en devotie die Tibeert kenmerken, zijn evenzeer 
wezenlijke trekken van het karakter van Arnulf. In die zin kan gesteld worden 
dat de overeenkomsten tussen Tibeert en Arnulf IV veel groter zijn dan die 
tussen Reynaert of Isengrim en enig historisch personage. Opvallend is daarbij 
ook dat Tibeert – in tegenstelling tot de andere hoofdfiguren van Van den vos 
Reynaerde – nog vrij positief belicht wordt en aan het einde van het verhaal 
ontkomt aan grote vernedering of straf (in tegenstelling tot vele andere prota-
gonisten). Eenzelfde positieve belichting viel ook Arnulf IV in vele kronieken 
ten beurt.20
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Deze verdieping van de parallellen tussen het literaire personage Tibeert en 
de historische persoon Arnulf IV van Oudenaarde, kan – zo hoop ik – bijdra-
gen aan een verdieping van onze kennis van en bewondering voor Van den vos 
Reynaerde. Steeds weer blijkt hoe rijk dit verhaal is aan betekenis, enerzijds 
literair, anderzijds ook historisch als neerslag van de leefwereld van zijn auteur. 
De hybriditeit van Van den vos Reynaerde illustreert mijns inziens ten volle de 
genialiteit van zijn auteur: er zit zoveel in het vossenverhaal dat men er nooit 
over uitgeschreven raakt.
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ReynaeRTs hisToRie, sTRikT vooR 
volwassenen

De VeRMInkIng VAn een fel ReAlIsTIsCH ePos

hans Rijns

Inleiding

In mijn jeugd waren wij van huis uit lid van een rooms-katholieke biblio-
theek waar men, en dat zullen veel leeftijdsgenoten zowel in Nederland als in 
Vlaanderen zich nog herinneren, boeken indeelden in een kwalificatiesysteem. 
Zo waren er boeken die verboden waren of die onder de streng voorbehouden 
lectuur (alleen voor welgevormde lezers) vielen. Het kwalificatiesysteem kende 
ook nog voorbehouden lectuur (voor gevormde volwassenen), lectuur voor vol-
wassenen (circa 18 jaar en ouder), lectuur voor de rijpere jeugd (vanaf circa 16 
jaar), lectuur voor allen en jeugdlectuur.1

Artikel / Tiecelijn 28          

De censor. Van Eijden-Andriesen, a.w., 104
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Voor het rooms-katholieke paternalisme in Nederland was de Informatie 
Dienst Inzake Lectuur (Idil), opgericht in 1937, verantwoordelijk. Hierdoor 
werd ‘het papieren gevaar, de eindeloze stroom van vieze druksels, schunnige 
prenten en onzedelijke boeken’ ingedamd.2 In Vlaanderen richtte de priester 
Joris Baars (1888-1975) in 1923 het Algemeen Secretariaat voor Katholieke 
Boekerijen op.

Voor de oprichting van deze dienst kende de rooms-katholieke censuur al 
een lange traditie die teruggaat op de middeleeuwse scholastiek van Thomas 
van Aquino (1225-1274). Hij meende dat de mens zich zowel op het aardse, tij-
delijke leven als op het hiernamaals moest oriënteren. Het aardse gevoelsleven 
was in zijn opinie van een lagere orde dan het geestelijke leven. Om het zielen-
heil van de gelovige veilig te stellen moest hij behoed worden voor dwaalwegen 
door hem voor te schrijven wat wel en niet goed voor hem was. Dit resulteerde 
door de eeuwen heen tot ge- en verboden waarbij niet alleen boeken, maar ook 
kunstvormen als schilderen, beeldhouwen, muziek-, dans- en toneeluitvoerin-
gen onder de loep werden genomen.3

Het gaat te ver om hier dieper op de interessante geschiedenis van de censuur 
in de Lage Landen in te gaan. Belangrijk voor dit artikel is de Index librorum 
prohibitorum, vanaf 1559 tot 1966 een lijst van verboden boeken voor katholie-
ken. In 1559 vertrouwde Paus Paulus IV het opstellen van die lijst toe aan de 
Heilige Congregatie van de Inquisitie van de Kerk (sinds 1966 de Congregatie 
voor de Geloofsleer). In de strijd tegen de opstandelingen in de Nederlanden 
stuurde Filips II (1527-1598) in 1566 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, 
bij ons beter bekend als de hertog van Alva (1507-1582), naar de Nederlanden 
om orde op zaken te stellen. Hij had de opdracht de gevolgen van de beelden-
storm te inventariseren om de beschadigde kerken en kloosters te herstellen. 
Zijn bewind was vanaf het begin grimmig. Hij richtte de Raad van Beroerten 
op, in de volksmond ‘de bloedraad’, waardoor meer dan 1.000 mensen om het 
leven kwamen, en beperkte de persvrijheid. Alva gaf aan theologen van de Leu-
vense Universiteit eind jaren zestig de opdracht een index samen te stellen van 
verboden auteurs, verboden boeken en verboden passages, toegespitst op de 
Lage Landen. Christoffel Plantijn (1520-1589) drukte van 1569 tot 1571 ver-
schillende versies van deze Index. Tot zijn eigen verbazing las hij dat zijn Rey-
naertdruk uit 1566 ook tot de verboden boeken behoorde.4 Hij had dit boek in 
een oplage van 1600 stuks gedrukt. Hiervan had hij er nog 950 in voorraad die 
hij stuk voor stuk moest verpulveren.5 Slechts twee exemplaren zijn, zover ons 
bekend is, overgeleverd.6
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De gedrukte nederlandse Reynaerttraditie

Niet alleen werden boeken vernietigd, zij werden ook herschreven. Het mooi-
ste voorbeeld in de Nederlandse Reynaerttraditie is natuurlijk de aanpassing 
van het Zuid-Nederlandse volksboek. Na de prozaversie van Reynaerts historie, 
een bewerking van Reynaerts historie (in de Reynaertstudie bekend als hs. B) 
uitgegeven door Gheraert Leeu in 1479, volgden een prozaversie van Jacob Ja-
cobszoon van der Meer in 1485, een rijmdruk – ook van Gheraert Leeu – tus-
sen 1487 en 1490, twee drukken gemaakt door Plantijn in 1564 en 1566 (in het 
vervolg de Plantiniana genoemd) en een lange reeks van eenvoudige drukken 
in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, de zgn. volksboeken (voortaan 
Hn1589 en Hz1700). De Noord-Nederlandse volksboeken werden gedrukt 
tussen 1589 en 1895, de Zuid-Nederlandse vanaf het eind van de zeventiende 
tot het begin van de twintigste eeuw. De oorsprong van de Plantiniana en de 
volksboeken is onbekend. Zeker is dat er minstens één druk moet hebben be-
staan tussen 1490 en de Plantiniana. Paul Wackers en Erwin Verzandvoort 
noemen de periode waarin deze druk is gemaakt ‘de tussenfase’.7

In hun artikel over de bewerkingstechniek in de Reynaerttraditie bespreken 
zij de aanpassingen in de hiervoor genoemde drukken. Zij onderscheiden een 
drietal typen van ingrepen: verkortingen, vereenvoudigingen en weglatingen of 
wijzigingen.8 Het meest in het oog springend zijn wel de aanpassingen in het 
Zuid-Nederlandse volksboek ten opzichte van de Plantiniana en het Noord-

Titelpagina Hn1589, A1r.
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Nederlandse volksboek.9 Dit was het gevolg van de censuur. De Reynaert heeft 
een tijdlang in de Index librorum prohibitorum gestaan. Pas nadat het boek 
gezuiverd was van religieuze, maatschappelijke en al te scabreuze passages 
mocht het na goedkeuring door de kerkelijke overheden uitgegeven worden. 
In Hz1700 treffen we op de laatste pagina dan ook een zgn. approbatie10 aan:

Desen Boeck aldus verbetert, is goedt ende bequaem ghevonden soo 
voor de Schole als andere Persoonen, en de dient niet alleen tot recre-
atie, maer oock tot moralisatie. Actum Antverpiæ 15. Novemb. 1631.
Maximilianus van Eynatten Can. ende Scholaster. (Hz1700, D8v)

Opmerkelijk is de datering van de approbatie: 15 november 1631. Van Eynat-
ten is in 1631 overleden. Dit zou betekenen dat er eerder in de zeventiende eeuw 
een Zuid-Nederlandse druk is uitgebracht. Over deze kwestie, maar ook over 
de Nederlandse Reynaerttraditie heeft Willy Feliers in 2006 een uitstekend 
artikel geschreven, zodat ik kan volstaan met verwijzing naar zijn bespreking.11

Om na te gaan wat de censor van het Zuid-Nederlandse volksboek verwer-
pelijk vond, hoeven wij maar de aanpassingen van de bewerker ten opzichte 
van het Noord-Nederlandse volksboek te vergelijken. Hieronder volgen de re-
sultaten van mijn inventarisatie. Enige overlap met het artikel van Wackers en 
Verzandvoort uit 1989 is onvermijdelijk. Zij behandelden in grote lijnen de be-

Titelpagina Hz1700, A1r.
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werkingstechniek in de gedrukte Reynaerttraditie en gaan hier en daar dieper 
in op bepaalde aanpassingen die zeer de moeite waard zijn, maar voor dit artikel 
te omvangrijk om te bespreken. Waar nodig zal ik naar hun artikel verwijzen.

Soms heb ik ook Leeu 1479 en de Plantiniana geraadpleegd om na te gaan 
wat er van de oorspronkelijke teksten in de volksboeken is overgebleven. Want 
al in Leeu 1489 en de Plantiniana, en wellicht al in de druk(ken) in de ‘tussen-
fase’, zijn flink wat passages aangepast of verwijderd.

Om de tekst niet te verzwaren, verwijs ik slechts naar de pagina’s in mijn 
editie De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie.12 De betreffende passages zijn 
dan eenvoudig terug te vinden.13 De inventarisatie volgt de indeling in episodes 
in mijn editie.

Proloog

In Hn1589 wordt in de voorrede (‘Totten Leser’) een opsomming van de 
verschillende maatschappelijke standen gegeven. De geestelijke stand wordt 
in Hn1589 als volgt gekarakteriseerd: ‘Inden eersten, den gheestelijcken staet 
wort gheleken byden Dasse. Ende bedectelijck worden dese begrepen van 
ghiericheyt ende oncuysheyt’ (p. 13). De hele zin ontbreekt in Hz1700. De 
edelen worden in Hz1700 als eerste genoemd; ‘den gheestelijcken staet’ is in 
Hz1700 verwijderd (p. 13-15).

Hofdag

Het verhaal begint in Hn1589 met ‘Het gheschiede ontrent Pinxteren’. Deze 
openingszin is in Hz1700 aangepast: ‘Het gheschiede in den tijdt als de Bees-
ten spraecken / ontrent den Mey’ (p. 17). De verwijzing naar het christelijke 
feest is verwijderd. Opvallend is de toevoeging over de sprekende beesten. In 
geen van de voorlopers van Hz1700 is daar sprake van.14 De zin waarin aan-
gegeven wordt dat koning Nobel ‘om des hoochtijts wille van Pinxteren / een 
groote feest houden wilde’ is in Hz1700 ingekort: ‘een groote Feeste houden 
wilde’ (p. 17). De verwijzing naar Pinksteren is ook hier verwijderd.

In de aanklacht van Isegrim wordt in Hz1700 alleen het bepissen van de wel-
pen genoemd. Van de aanklacht van Isegrim over verkrachting van Hersinde 
door de vos, die in Hn1589 aangeduid wordt als ‘die schande ende oneere die 
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hy mijnen Wijve ghedaen heeft’, blijft in Hz1700 alleen een vage verwijzing 
over: ‘de schande die hy mijnen wijve ghedaen heeft’ (p. 19).15

De aanklacht van de bever over ‘Kuwaert’ de haas (Ruwaert den Hase in 
Hz1700) is in Hz1700 aangepast. In Hn1589 beloofde Reynaert aan Kuwaert: 
‘dat hy hem zijnen Credo leeren soude / ende dat hijer een goet Capelaen af 
maken wilde. Waerom hijen tusschen zijn beenen dede sitten / ende hielen daer 
wel vaste.’ In Hz1700 belooft de vos hem ‘dat hy hem soude leeren singen een 
Liedeken / daer mede hy de Hase winden (als hy van haer ghejaeght wordt) 
soude doen stille staen / om hem middel tijdt van hun te bevrijden. Doen dede 
hy hem sitten tusschen zijn beenen / ende hiel hem daer wel vast.’ (p. 23). Het 
Credo is vervangen door het leren zingen van een liedje.16 Het laten stil staan 
van hazewindhonden lijkt een allusie op de legende over de heilige Aegidius (ca. 
640-724) waarin de heilige dankzij de hulp van God jachthonden stil kon laten 
staan, zodat een hinde hem van haar melk kon laten drinken.17 Aegidius of Gil-
lis is de patroonheilige van o.a. Sint-Gillis-Waas en Sint-Gillis-Dendermonde.

In de verdediging van zijn oom gaat Grimbeert de das uitgebreider in op 
de mogelijke verkrachting van Hersint door Reynaert. De vos zou dit gedaan 
hebben om haar zijn vriendschap te willen bewijzen of uit hoffelijkheid: ‘Ende 
ofter doen Reynaert zijnen wille mede bedreef / om haer een vrientschap oft 
heuscheyt daer mede te bewijsen / is daer so grooten quaet in gelegen?’ (p. 27). 
Deze vergoelijking ontbreekt in Hz1700.

Grimbeert eindigt de verdediging met de vaststelling dat Reynaert zijn leven 
heeft verbeterd sinds de afkondiging van de vrede door de koning. Hij vast, 
kastijdt zijn lichaam en draagt een haren kleed. Sinds een jaar eet hij geen vlees 
meer en wil alleen nog maar deugdelijk leven. Deze hier geparafraseerde pas-
sage vol met allusies op de veertig dagen durende vastentijd, voorgeschreven 
door de rooms-katholieke kerk, en de herinnering aan de leefstijl van Johannes 
de Doper, zien we niet terug in Hz1700 (p. 31).

De lijkstoet van Coppe: Hn1589, A5v.
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In de rouwstoet met de dode kip Coppe die het hof wordt binnengedragen, 
ontbreken in Hz1700 de brandende kaarsen die haar broers Cantaert en Crae-
aert dragen (p. 33). In de klacht van Canteclaer de haan wordt in Hn1589 Rey-
naert voorgesteld als een heremiet, gekleed in een haren kleed op zijn naakte 
huid en ‘voorts alle ander Cleederen eenen Heremijt toebehoorende.’ Reynaert 
heeft Cantecleer verzekerd dat hij geen vlees meer eet en dat hij vanwege zijn 
ouderdom boete wil gaan doen voor zijn zielenheil. Deze hele passage is ge-
schrapt in Hz1700 (p. 35).

Nadat de haan is uitgesproken zegt Nobel tegen Grimbeert de das: ‘Hoort 
ghy wel mijn Heer die Dasse / hoe hem uwen Oom begeuen heeft om zijn 
Leuen te beteren / ende voortaen wel ende duechdelic te leuen? Verstaet ghy 
nu wel hoe hy vast / ende ophout van Vleysch te eten?’ De ironische vragen van 
de koning over zijn voornemen om deugdelijker te gaan leven, het vasten en het 
niet meer eten van vlees ontbreken in Hz1700 (p. 39).

De marmeren grafsteen alsmede het grafschrift ‘Hier leyt die schoone Coppe / 
Cantecleers Dochter / die Reynaert deerlicken vermoort heeft / hebt haer in 
gedenckenisse / wantse onnoselicken in haer doot gecomen is.’ zijn verwijderd 
in Hz1700 (p. 39).

eerste indaging (Bruun de Beer)

Als Reynaert Bruun zover heeft gekregen dat hij meegaat naar de plek waar 
‘honing’ te vinden is en Reynaert doet alsof hij nog twijfelt aan het verzoek van 
Bruun om de honing te gaan zoeken, antwoordt Bruun: ‘So helpt my God’. Het 
inroepen van de hulp van God is geschrapt in Hz1700 (p. 49).

Bruun door dorpers mishandeld: Hz1700, A6r.
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Opvallend is dat de stoet van dorpelingen ten opzichte van Van den vos 
Reynaerde en Reynaerts historie sterk is ingekort in zowel Leeu 1479 als in de 
Plantiniana, Hn1589 en Hz1700. In Leeu 1479 zullen wij ‘Vrouwe vulmaerte’, 
‘Ludmoer metter langher nesse’, ‘Hughelijn metten crommen beene’ en ‘vrauwe 
ogernen’ die kromme kaarsjes recht maakt uit Van den vos Reynaerde tevergeefs 
zoeken.18 Vanaf de Plantiniana, Hn1589 en Hz1700 ontbreken alle kerkelijke 
attributen. Zo missen we de paap met de staf van het kruis en de koster met 
een vaan. Juloke, de vrouw van de paap, komt met haar spinrok niet meer voor 
in de stoet. Maar ook ‘Heer bertolt mitten langen vingeren’, nog wel in Leeu 
1479, vinden we niet meer terug. De tot de verbeelding sprekende stoet wordt 
door de jaren heen almaar korter. Vanaf Plantijn 1564 zijn het nog slechts de 
‘ghebueren [...], de welcke haestelijck quamen geloopen, deen met eenen stocke, 
dander met een vorcke, ende den derden met eenen vlegel. Oock quamender 
toe geloopen oude quenen met hen spinrocken’ (p. 54-57).

Ook de bespotting door Reynaert, nadat Bruun zo toegetakeld is, is al vanaf 
de Plantiniana sterk ingekort. Reynaert vraagt in Leeu 1479 aan Bruun spot-
tend in welke orde Bruun wil gaan intreden. Hij vergelijkt de beer met een 
monnik of een abt, die zijn caproen (kap) heeft afgedaan, waardoor de tonsuur 
zichtbaar is. Als Reynaert ziet dat Bruuns klauwen beschadigd zijn, vraagt hij 
of hij zijn handschoenen heeft uitgedaan, alsof hij de metten wil gaan lezen. In 
de Plantiniana en Hn1589 resteren alleen nog de vraag in welke orde Bruun wil 
toetreden en de tonsuur, de kap en de handschoenen die Bruun volgens Rey-
naert vanwege de warmte heeft uitgedaan. Van de vergelijking met een monnik 
of een abt en de vermelding van de metten is geen sprake meer. In Hz1700 zijn 
alle religieuze toespelingen verwijderd, alleen het blote hoofd en het uitrekken 
van de handschoenen vanwege de warmte vinden we nog terug (62-63).

Tweede indaging (Tibeert de kater)

Aan het begin van de tweede indaging vliegt een Sint-Maartensvogel Tibeert 
de kater links voorbij, een slecht voorteken. In Hz1700 is de hele passage over 
de Sint-Maartensvogel verwijderd (p. 69). Als Tibeert bij zijn aankomst Rey-
naert begroet, spreekt hij de wens uit dat de Almachtige Heer hem een goed 
en lang leven mag geven. In Hz1700 is de Almachtige Heer vervangen door 
‘ick wensch u een goet ende lanck leven’ (p. 69). De paap is al in Plantijn 1564 
veranderd in ‘de meester vanden huyse’ (p. 72). Ook dat de meester naakt op 
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Tibeert afkomt en dat de kater één van zijn testikels afbijt is al vanaf Plantijn 
1564 aangepast. Tibeert bijt vanaf 1564 de man niet een testikel maar zijn 
neus af (p. 74-75). Een opmerkelijke aanpassing is dat al vanaf Plantijn 1564 
Juloke niet meer bij haar naam genoemd wordt, maar als ‘de vrouw’ van ‘de 
man vanden huyse’ (p. 74-75). Als Reynaert de jammerklachten van de vrouw 
hoort, bespot hij haar ‘Swijcht Vrouwe en heeft uwen man genen neuse / so en 
sal hy niet riecken als ghy v achter poorte open doet.’ In Hz1700 is deze zin 
verwijderd (p. 77). 

Derde indaging (grimbeert de das)

In Hn1589 worden in de hoofdstuktitel de biecht van Reynaert en de ab-
solutie door Grimbeert aangekondigd. Deze hoofdstuktitel is verwijderd in 
Hz1700 (p. 83). Ook de wens van Reynaert om te biechten en de openings-
woorden van de rooms-katholieke biecht ‘Confitebor tibi’ zijn verwijderd in 
Hz1700. Wel somt hij al zijn misdaden op waarbij ‘die cruyne’ van de beer 
in Hz1700 vervangen wordt door ‘sijn hooft’.19 De moralisatie ‘Inden noot en 
isser genen beteren middel noch remedie dan leetwesen ende belijdinghe der 
sonden/ om van Godt barmherticheyt te verkrijghen’ vindt men niet terug in 
Hz1700 (p. 85). Consequent is ook dat de hoofdstuktitel waarin wordt aan-
gekondigd dat Reynaert zijn biecht vervolgt over hoe hij de wolf bedrogen 
heeft, verwijderd is in Hz1700 (p. 87). 

De passage in Hn1589 waarin Reynaert Isegrim tot monnik maakte en hem 
laat intreden in een klooster is in Hz1700 verwijderd. Daarvoor in de plaats 
leert hij Isegrim alleen het klokkenluiden zonder de vermelding van de intrede 
van Isegrim. De paap van wie Isegrim een vette kapoen stal, is al in Plantijn 
1564 ‘de man vanden huyse’ (p. 86-87). Dat Reynaert, na aandringen van 
Grimbeert, uiteindelijk toegeeft dat hij met zijn tante geslapen heeft, is ook 
al in Plantijn 1564 verwijderd (p. 90-91). Nadat Reynaert zijn biecht gedaan 
heeft, stelt Grimbeert de penitentie vast en geeft hij Reynaert de absolutie. 
Het zal u niet verbazen dat ook deze passage ontbreekt in Hz1700. In plaats 
daarvan vraagt de vos aan Grimbeert of hij hem, na al zijn bekentenissen, wil 
bijstaan als hij voor de koning verschijnt (p. 91). De penitentie – Reynaert 
moet zich driemaal hard met een twijgje op zijn rug slaan en driemaal over het 
twijgje heen springen zonder de knieën te buigen – vinden we uiteraard ook 
niet terug in Hz1700 (p. 93).
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Veroordeling en verzoening

Niet alle verwijzingen naar God zijn geschrapt in Hz1700. Als Reynaert voor 
de koning staat, spreekt hij de wens uit dat God de koning moge bewaren. Ook 
dat God eens de ‘schalcke loghenaers’ en de ‘deughdelijcke lieden’ zal belonen 
naar hun werken is terug te vinden in Hz1700 (p. 97). Verderop in de begroe-
ting roept Reynaert in Hz1700 ook God aan als hij zich voor de koning verde-
digt tegen de beschuldiging dat hij de koninklijke boden verminkt heeft: ‘Och 
Godt (sprack Reynaert) om dat den eenen heeft honigh willen eten / ende is 
daerom gheslaghen gheweest / om dat Tybaert den Kater by naghte heeft gaen 
stelen buyten mijnen wille’ (p. 99). Dit is dan weer niet het geval als de koning 
Reynaert tot de galg veroordeelt. In Hz1700 is de zin ‘Ende somen gemeynlic 
seyt: Godt helpt die sterckste.’ verwijderd (p. 101).

Vlak voordat Reynaert de strop om krijgt, vraagt hij aan de koning of hij 
nog een openbare biecht mag doen. Dit is in Hz1700 vervangen door: ‘open-
baerlijck alle mijne quade feyten te vertellen’ (p. 109). In het leugenverhaal dat 
dan volgt, is het tussen haakjes geplaatste ‘Godt danc’ als Reynaert begint te 
vertellen over de schat die hem behoedde voor de hongersdood, geschrapt in 
Hz1700 (p. 111). Reynaert zegt angst te hebben voor de hel en de verdoemenis 
van zijn ziel, als hij de koning niet op de hoogte zou brengen van het complot, 
waarbij zelfs Reynaerts vrienden betrokken zijn. De hel en de verdoemenis van 
zijn ziel zijn vervangen. In Hz1700 is het Reynaert te doen om ‘de welvaert van 
den Coninck ende zijne Landen’ (p. 113). Grimbeert die, volgens het leugenver-
haal van Reynaert, betrokken zou zijn bij het complot, verklapt in een dronken 
bui het complot aan zijn vrouw. Zij ‘biecht’ dit op aan Hermeline. In Hz1700 
‘vertelt’ zij het haar ‘in secreet’ (p. 117).

In de fabel van de kikkers die een koning of leider wilden hebben, is God in 
Hz1700 verwijderd. Wel baden zij en werd hun gebed verhoord, zonder dat 
vermeld wordt tot wie zij baden en wie hun gebed verhoorde (p. 119). Dat Rey-
naert bidt tot God dat Hij de koning zou beschermen tegen al zijn vijanden is 
in Hz1700 zonder aanpassing overgenomen (p. 121). Als de koning tegen de 
koningin zegt dat hij Reynaert niet gelooft al ‘songe hy wel zijn articulen des 
geloofs’ is in Hz1700 aangepast: ‘al dede hy thien eeden’ (p. 127). 

In de Plantiniana, Hn1589 en Hz1700 ontbreekt de getuigenis van Cuwaert 
over Kriekeputte (p. 130).20 Reynaert moet van de koning mee naar het Ver-
holen Dal.21 Reynaert zegt dan dat hij in ban is gedaan door de paus en dat hij 
een reis wil maken naar Rome en het Heilige Land om uit de ban ontslagen te 
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worden en zijn leven te beteren, waardoor hij niet mee kan naar het Verholen 
Dal. Vanaf de Plantiniana zijn deze pauselijke banvloek, maar ook de reis naar 
Rome en het Heilige Land verwijderd. In de Plantiniana en Hn1589 hebben 
de dieren hem in de ban gedaan vanwege zijn misdaden. In Hz1700 hebben 
de dieren hem zijn ‘doodt ghesworen’. Wel wil Reynaert vanaf de Plantiniana 
zijn leven gaan beteren zodat hij weer in de gratie kan komen bij alle dieren 
(p. 132-133).

wraak en voorgenomen vlucht

Reynaert vraagt, na de gevangenneming van Bruun, Isegrim en Hersint, aan 
de koningin om schoenen en een kap (capruyn) – respectievelijk de voorpoten 
van Isegrim, de achterpoten van Hersint en de huid van Bruun – die hij nodig 
heeft om op pelgrimage te gaan. Opmerkelijk is dat vanaf de Plantiniana de 
scerpe (een reistas) gemaakt van de huid van Bruun een capruyn (in Hz1700 
een ‘keuvel’22 genoemd) geworden is (p. 136-139). Alle verwijzingen naar zijn 
voorgenomen pelgrimage zijn in Hz1700 verwijderd. Daarvoor in de plaats is 
er steeds sprake van ‘een verre voyagie’ (p. 137) of ‘een (verre) reyse’ (p. 139, 141 
en 143). Ook de male (reistas) en de palster (pelgrimsstaf) en de weigering van 
Bellijn om hem de zegen te geven omdat Reynaert in de ban is ontbreken in 
Hz1700. Vreemd genoeg vraagt de koning zich later af, als Bellijn met de reis-
tas op het hof aankomt, waarom Reynaert zijn reistas niet zelf draagt (p. 141 
en 157).23 Reynaert belooft in Hn1589 aan de koningin tijdens zijn pelgrimage 
voor haar te bidden. In Hz1700 belooft Reynaert slechts dat hij voor haar tot 
God zal bidden. De verwijzing naar de pelgrimage ontbreekt ook hier (p. 139).24 

Isegrim en Bruun worden gevild: Hn 1589, C8r.
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Onderweg naar Malpertuus vleit Reynaert Bellijn en Cuwaert: ‘Ghy zijt bey-
de van goede zeden / ende van heyliger conuersatien / ghy leeft geheelick ghe-
lijck ick dede / doen ick Cluysenaer was.’ In Hz1700 is dit ingekort tot: ‘Ghy 
zijt beyde van goede reden’. Van het kluizenaarschap van de vos is in Hz1700 
geen sprake (p. 147). Tijdens de uitleg van Reynaert aan Hermeline (Armelijne 
in Hn1589 en Hz1700) over al zijn avonturen aan het hof zijn alle verwijzingen 
naar de pelgrimage in Hz1700 ook hier weer omgezet in ‘een verre reyse’. Als 
Cuwaert roept naar Bellijn dat ‘Dese Pelgrim’ hem wil vermoorden is dit in 
Hz1700 veranderd in ‘Reynaert wilt my vermoorden’ (p. 149).

Armelijne weet Reynaert ervan te overtuigen dat zij gerust in hun burcht vol 
geheime plaatsen en doolhoven kunnen blijven. De koning zal hen niet kun-
nen vinden ‘totten dage des Oordels’. In Hz1700 is dit omgezet in: ‘al socht 
hy jaeren ende dagh’ (p. 151). Als Armelijne Reynaert eraan herinnert dat hij 
de koning beloofd heeft ‘te gaen in pelgrimagie ouer die zee’ is dit in Hz1700 
consequent aangepast: ‘Maer hebt gy voor hem belooft een verre reyse te doen’ 
(p. 153).

Verlenging van de hofdag

Tiecelijn de raaf klaagt bij de koning over de moord op zijn vrouw. Nooit 
hoorde men van zoveel moorden en verraad dan dat ‘Reynaert, uwe Pelgrim 
(God wouts25), dagelicx en doet.’ In Hz1700 is ‘uwe Pelgrim (God wouts)’ ver-
wijderd (p. 165). Ook in de klacht van Lampreel het konijn zijn wijzigingen 
aangebracht. De zin ‘ten zijn niet al heylighe lieden die onder tdecsel van hey-
licheydt comen’ vindt men niet terug in Hz1700. Ook de rozenkrans biddende 
Reynaert, waardoor Lampreel denkt dat de vos geen kwade bedoelingen heeft, 
is aangepast. De vos bidt in Hz1700 geen rozenkrans, maar toont slechts zijn 
‘vriendelijck gelaet’ (p. 169).

Tweede komst naar het hof

Op weg naar het hof biecht Reynaert bij Grimbeert zijn laatste zonden, vanaf 
het mishandelen van het wolvenpaar en Bruun tot en met het afbijten van een 
oor van Lampreel. Ook biecht hij dat hij Isegrim te grazen heeft genomen. Wat 
dan volgt is de bekende fabel van de merrie en het veulen dat Isegrim wilde 
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kopen. In Hz1700 is van een biecht geen sprake, maar vertelt Reynaert aan 
Grimbeert uitvoerig over zijn misdaden (p. 183-189). Het spreekt voor zich 
dat de zegen en de absolutie ook in Hz1700 niet zijn terug te vinden. In plaats 
daarvan vraagt Reynaert aan Grimbeert, omdat hij nu al zijn misdaden heeft 
verteld, hem te beschermen en te verdedigen bij de koning (p. 189).

Rede over de ontmoeting met Mertijn

Reynaert komt uiteindelijk ‘met Grimbaert zijnen Biechtvader ten Houe’. In 
Hz1700 is ‘zijnen Biechtvader’ geschrapt (p. 193). Als Reynaert zijn aanslag 
op Lampreel verdedigt, dist hij een leugenverhaal op dat begint met: ‘Het is 
geschiet gisteren morgen / so ick mijn getijden las voor die deure’. Het lezen 
van de getijden is in Hz1700 aangepast: ‘Het is geschiet gisteren morgen soo 
ick voor mijn poorte sat’ (p. 199). Hij gaf, zo liegt hij verder, Lampreel brood 
‘want het was Woensdach / inden welcken ick geen vleesch en ete / om der pe-
nitentien die my ghesedt is van mijnen Biechtvader.’ De hele zin is verwijderd 
uit Hz1700 (p. 201).

‘Oom Marten die Pape’ wordt in Hz1700 ‘mynen Oom den Keyserlijcken 
Arent’. Maarten de paap belooft om aan de paus in Rome te vragen Reynaert 
zijn zonden kwijt te schelden en uit de ban te ontslaan. In Hz1700 gaat oom 
Arent de keizer verzoeken om aan de koning te vragen favorabel recht toe te 
passen.26 De hele passage over simonie alsmede de bedenkelijke kennissen 
van de paap, ‘Grijpteal, Luystert nauwe en Goede Inuentie’, is verwijderd in 
Hz1700 (p. 205). In Hn1589 raadt Maarten de paap Reynaert aan om hulp 
te vragen aan zijn vrouw (Rukenau de apin), die zeer geleerd in de rechten is. 
Dit advies ontbreekt in Hz1700. Daar belooft oom Arent naar het hof te ko-
men met een gesloten brief van de keizer aan de koning. De tekst in Hz1700 
wijkt hier sterk af van de vergelijkbare passages in Leeu 1479, de Plantiniana 
en Hn1589.27

Rede van Rukenau

Nadat Lampreel en Tiecelijn het hof verlaten hebben en geen van de die-
ren Reynaert durft aan te klagen, komt de koning zelf met een aanklacht: de 
moord op Cuwaert. Daarbij herinnert hij Reynaert aan de grote eer die hij hem 
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gedaan heeft door hem een palster en een male mee te geven en zijn edelen 
(Cuwaert en Bellijn) met hem mee te sturen om hem uitgeleide te doen. De 
palster en de male zijn verwijderd uit Hz1700. Het uitgeleide doen van de ede-
len is in Hz1700 gehandhaafd. In Hn1589 herinnert de koning Reynaert er-
aan dat hij hem zijn zonden heeft vergeven. Deze zin is in Hz1700 aangepast: 
‘doen ick u vergaf u quade feyten ‘ (p. 213).

Rede over de sieraden

Reynaert doet alsof hij niet weet dat Cuwaert dood is: ‘Is Kuwaert mijnen 
goeden Vrient ouerleden? Godt hebber die siele af.’ In Hz1700 is het hem 
‘hertelijck leedt’, God wordt niet genoemd (p. 237). Reynaert begint dan zijn 
leugenverhaal over de verdwenen juwelen. Als Rukenau voorstelt meester Rob-
bicolio (in Reynaerts historie en Leeu 1479 meester Akarijn) te vragen een be-
zwering uit zijn boeken voor te lezen, in de hoop dat de dief dan bekend wordt, 
maakt Reynaert natuurlijk bezwaar, want stel je voor dat men erachter komt 
dat hij een potje staat te liegen: ‘het waer al verloren arbeyt.’ In Hz1700 wordt 
toegevoegd: ‘ten is niet goddelijck met swerte konsten om te gaen/ ende den 
duyvel raedt te vraeghen.’ (p. 239).

In Hn1489 staan in de ring drie Hebreeuwse namen gegraveerd die Reynaert 
niet kan lezen. Hij vraagt aan meester Alcoribras (‘een seer geleert Iode in alle 
consten ende talen’, in Reynaerts historie en Leeu 1479 ‘meester Abrioen’) om 
uitleg. Meester Alcoribras, de vraag van Reynaert en de daarop volgende uitleg 
met verwijzingen naar het Oude Testament, zijn verwijderd in Hz1700 (p. 241). 
De bewerker lette even niet op, want even verderop in Hz1700 is er sprake van 
‘Den voorseyden Meester’, die dus nergens in Hz1700 genoemd wordt (p. 243). 

De kam, die ‘zijns gelijc onder den Hemel niet en was’, wordt in Hz1700: ‘sijns 
gelijck op den Aert-bodem niet en was’ (p. 245). Het hout van de spiegel is van 
zo’n goede kwaliteit dat Salomon zijn tempel ermee liet bekleden. De verwij-
zing naar Salomon en zijn tempel ontbreekt in Hz1700 (p. 251). Na de fabel van 
de verdeling van het kalf door de vos (ook bekend als de fabel van het leeuwen-
deel) vraagt de koning aan Reynaert hoe hij zo welgemanierd (‘huesschelicken’) 
had leren delen. De vos antwoordt dat hij dat geleerd had van ‘mijnen Heere de 
Capelaen / die daer teghenwoordich was met zijnder ronder cruynen.’ (bedoeld 
wordt Isegrim). In Hz1700 heeft Reynaert het geleerd van ‘Grimbaert den Das 
mijnen Neve’ (p. 275).28 De koning, in de overtuiging dat Reynaert geen blaam 
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treft, ‘absolveert’ hem van de moord op Cuwaert en het verlies van de juwelen, 
in de hoop dat ze ooit gevonden zullen worden ‘belieuet God’. In Hz1700 wordt 
Reynaert ‘vrijgesproken’ en ontbreekt ‘belieuet God’ (p. 277).

woordgevecht tussen vos en wolvenpaar

In de aanklacht van de wolf over Hersint, die met haar staart vissen pro-
beerde te vangen in een dichtgevroren wak, ontbreekt in Hz1700 de toevoeging 
‘die Duyuel en hadse niet connen ghehelpen.’ In Hz1700 staat: ‘want sy te hert 
bevrosen sat.’ (p. 281).

Als de vos de meerkat met haar twee lelijke kinderen bezoekt, neemt hij af-
scheid: ‘ic wil v den Heere beueelen’. In Hz1700 is dit aangepast: ‘ick wil oorlof 
nemen’ (p. 295). De wolf begroet de meerkat met ‘Benedicite’. Het doet denken 
aan een lied dat gebruikt wordt in een rooms-katholieke getijdengebed: ‘Be-
nedicite, omnia opera Domini’.29 Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze 
groet ontbreekt in Hz1700. De wolf wordt door de meerkat en haar kinderen 
zwaar verwond, zo erg dat zij zelfs ‘oock bycans alle zyn sondaechsen tabbert’ 
verscheurden. In Hz1700 staat op deze plek ‘ende het was wonder datse hem 
d’ooghen uyt het hooft niet en haelden’ (p. 301). Een ‘tabbert’ (moderne schrijf-
wijze ‘tabbaard’ of ‘tabberd’) is o.a. een bisschopsgewaad (denk aan het Sinter-
klaasliedje Sinterklaas, goed heiligman / trek je beste tabberd an). De ‘duyuelinne 
mit haer twee kinderen’ wordt in Hz1700 een ‘monster met haer twee jonghen’ 
(p. 301).

Duel

Rukenau geeft Reynaert allerlei smerige adviezen om als overwinnaar uit de 
strijd te komen. Eén daarvan is het bidden van een gebed dat zij van de Abt 
van Bandelo [sic]30 heeft gekregen. Wie dit gebed op z’n nuchtere maag leest, 
zal die dag onoverwinnelijk zijn. Zij zal het Reynaert de volgende dag voorle-
zen. In Hz1700 is dit advies verwijderd (p. 305). Even verderop in het verhaal 
ontbreekt dit pseudogebed (‘Blarde / scay / alphemo / rasbuegorfons / albuf-
rio’) en de dankzegging van Reynaert voor de ‘de heylige woorden’. In Hz1700 
spreekt Rukenau Reynaert alleen maar moed in en herinnert zij hem aan de 
adviezen die zij hem daags tevoren heeft gegeven (p. 309).
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Als Isegrim Reynaerts uiteindelijk in een wurggreep heeft en Reynaert zich 
overgeeft, belooft hij dat hij op pelgrimage gaat om aflaten voor Isegrim en zijn 
ouders te gaan halen in Rome en in ‘S. Iacobs’ (Santiago de Compostella). Deze 
belofte ontbreekt uiteraard in Hz1700 (p. 323). Reynaert weet te ontsnappen 
uit de wurggreep door Isgerims ‘gemachte’ vast te knijpen waardoor de wolf 
van pijn moest pissen, bloed spuwen en schijten. In Hz1700 wordt Isegrim on-
der zijn buik gegrepen, zonder nadere aanduiding, en spuwt hij van pijn alleen 
maar bloed. Het poepen en pissen is achterwege gelaten (p. 331).

Afronding

In de laatste episode zijn geen grote aanpassingen ten gevolge van de censuur 
aangebracht.

Reynaert den vos, oft der dieren oordeel, een slap verhaaltje

We hebben een kijkje kunnen nemen in het hoofd van de bewerker door het 
Zuid-Nederlandse volksboek uit ca. 1700 te vergelijken met het Noord-Ne-
derlandse uit 1589. De censor en de bewerker, we weten niet hoe zij heetten, 
hebben zich er niet met een jantje-van-leiden vanaf gemaakt. Zeer rigoureus 
zijn zij te werk gegaan. Zij blijken hypergevoelig voor alles wat maar zweemt 
naar bespotting van de katholieke kerk. Niet alleen overduidelijke verwijzin-
gen, zoals de das als toonbeeld van de verderfelijke geestelijkheid in de opsom-
ming van de standen in het voorwoord in Hn1589, maar ook woorden die maar 

Het duel: Hz1700, D6r.
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in de verte associaties konden oproepen met het katholicisme, zijn verwijderd 
of drastisch aangepast. Alle geestelijken, zowel seculieren als regulieren en 
verwijzingen naar hun gewaden en religieuze attributen, zijn verdwenen in 
Hz1700. Ook heidens bijgeloof vindt geen genade in de ogen van de censor, ge-
tuige de verwijdering door de bewerker in Hz1700 van de Sint-Maartensvogel, 
die Tibeert de kater links voorbij vliegt, en het pseudogebed van meester Rob-
bicolio dat Rukenau over Reynaert uitspreekt. De pelgrimage en alle verwij-
zingen, maar ook alle verwijzingen naar de pauselijke ban zijn geschrapt. 

Niet alle verwijzingen naar God heeft de bewerker verwijderd. Als het in zijn 
kraam te pas kwam, nam de hij de tekst ongewijzigd over. Merkwaardig is zijn 
waarschuwing in Hz1700 dat men zich niet met zwarte kunst moet inlaten 
en de duivel niet om raad moet vragen. Deze waarschuwing is in geen van de 
voorlopers van de Reynaert terug te vinden.

Opvallend is verder dat de bewerker in Hz1700 vooral religieuze zaken heeft 
aangepakt. De scatalogische en de scabreuze passages zijn al in eerdere druk-
ken afgezwakt of verwijderd. Wackers en Verzandvoort wijten deze aanpassin-
gen aan het toenemend beschavingsoffensief.31 De hogere kringen wilden zich 
onderscheiden van het lagere volk, zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht. 
Het doen van je behoefte in het openbaar of het open en bloot bespreken van 
seksuele handelingen wordt steeds meer als onbeschaafd beschouwd.32

Hoewel ik een aardig eind gekomen ben, is de inventarisatie van de verande-
ringen in het Zuid-Nederlandse volksboek verre van uitputtend. Toch geeft 
dit overzicht een goed beeld van hoe de bewerker te werk is gegaan. Al met al 
is er van het oorspronkelijk verhaal Van de vos Reynaerde uit de dertiende eeuw 
en Reynaerts historie uit ca. 1470 in het Zuid-Nederlandse volksboek slechts 
het raamwerk overgebleven.33 Het satirische epos doorspekt met scabreuze, 
scatologische en blasfemische motieven is al vanaf de vijftiende eeuw dankzij 
kerkelijk ingrijpen, maar ook door het toenemend beschavingsoffensief, aange-
pakt en uiteindelijk verworden tot een slap verhaaltje, geschikte ‘lectuur voor 
allen’.

Dat de volksboeken zowel in Noord-Nederland als in Zuid-Nederland zo 
lang zijn uitgegeven, schrijven Wackers en Verzandvoort toe aan het feit dat 
de teksten vereenvoudigd en algemeen gemaakt waren. De teksten die terug-
gebracht waren tot de rudimentaire structuur, konden heel lang mee ‘omdat 
een zich wijzigende sociale of culturele horizon van het publiek in de tekst niets 
meer vindt dat onbegrip of tegenstand oproept. Er was iets heel ingrijpends, 
zoals het conflict reformatie–contra-reformatie, nodig om de overgang van de 
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verhaalversie uit de ‘tussenfase’ naar de Zuid-Nederlandse versie te bewerk-
stelligen.’34

Gelukkig maar dat het handschrift van Van den vos Reynaerde aan het eind 
van de achttiende eeuw teruggevonden werd in de bibliotheek van het Ritter-
stift Comburg.35 Ook Reynaerts historie komt weer volop in de belangstelling. 
Het manuscript werd in 1836 door de KB in Brussel aangekocht op de veiling 
van de collectie van een Engelse bibliofiel: Sir Richard Heber.36 De volksboek-
traditie verdwijnt langzamerhand vanaf de negentiende eeuw en maakt plaats 
voor wetenschappelijk onderzoek van zowel Van den vos Reynaerde als van Rey-
naerts historie. Dit resulteerde in een groot aantal wetenschappelijke, maar ook 
voor een breed publiek bedoelde edities die gaandeweg steeds meer toelieten 
van de oorspronkelijke teksten, zodat wij weer volop kunnen genieten van deze 
fel realistische verhalen.
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36 Wackers, a.w., p. 347.
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oveR canTus FiRMus van h.c. Ten beRge 
en De RaaF in De cyclus 'heT gRoTe lak'

yvan De Maesschalck

1

In het aan Maurice Gilliams gewijde essay ‘Op de terpen van het zwijgen’ 
(1980), dat overigens nog niets aan actualiteit heeft ingeboet, stelt H.C. ten 
Berge (P.C. Hooftprijs 2006) dat ‘de kracht van Gilliams’ werk is gelegen in 
zijn eenheid’. Hij voegt er meteen aan toe dat die eenheid niet ‘door gladde 
literaire manoeuvres [is] tot stand gekomen. Het zijn eerder eigenschappen 
als soberheid en precisie die deze eenheid van meet af aan hebben mogelijk 
gemaakt’.1 Wat Ten Berge van toepassing acht op de Vlaamse meester, geldt 
evenzeer voor zijn eigen werk, dat in hoge mate is doorgecomponeerd en zowel 
uit essays, romans, novellen, gedichten, dagboekachtige notities als vertalingen 
is opgebouwd. Wie de vorig jaar gepubliceerde verzamelbundel Cantus Firmus 
(Atlas/Contact, 2014) naast zijn eerder verschenen oeuvre legt, kan aan die 
bedenking bezwaarlijk ontkomen.

Cantus Firmus bundelt de gedichten die H.C. ten Berge tussen 1993 en 2013 
bijeen schreef en bevat als toemaat de niet eerder gepubliceerde bundel Kerven, 
kastijdingen (2013). Het kloeke boekwerk vormt het vervolg op Materia prima 
(1993), de al even kloeke verzamelbundel waarin zijn gedichten vanaf het debuut 
Poolsneeuw (1963) tot Een tuin in de winter (1993) zijn samengebracht.2 Uit heel 
wat gedichten blijkt dat hij grondig vertrouwd is met mondeling overgeleverde 
verhalen, middeleeuwse mystici als Hadewych, Juan de la Cruz en Margueri-
te Porete én met mythologieën van de meest diverse aard. Ten Berge laat zich 
eens te meer kennen als een poeta doctus, een fijnbesnaard eclecticus die van vele 
markten thuis is en uit alle hem vertrouwde culturen, die van de Azteken, de 
oude Grieken, het oude China en Japan incluis, inspiratie put om zijn erg inclu-
sieve wereldbeeld vorm te geven. Hij is inderdaad ‘een erudiete constructeur, een 
man die met lichte ironie fragmenten uit de literaire traditie aan elkaar smeedt’.3

Wie kennis wil maken met de auteur als creatief vertaler van onder anderen 
Ezra Pound, Mark Strand, Christopher Middleton en de hiervoor genoemde 
mystici kan bovendien niet voorbij aan Op een mat van gele veren. Poëzieverta-
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lingen 1968-2003 (2005). Laatstgenoemde bundeling biedt, behalve veel Ame-
rikaanse poëzie en drie vijftiende-eeuwse Nõ-spelen, onder meer het prachtige 
in 1992 vertaalde gedicht ‘De donkere nacht’ van Juan de la Cruz, waarin de 
Spaanse mysticus zich van een onversneden erotische metafoor bedient om 
zijn liefde voor het opperwezen te verwoorden: ‘Op mijn bloeiende borsten / 
Die voor hem alleen waren bewaard / Bleef hij sluimeren, / En ik, ik streelde 
hem, / en uit de ceders waaierde de nachtwind aan’.4 Daar moet bij worden 
aangetekend dat Ten Berge ook eerder, bijvoorbeeld in het autobiografische es-
say ‘In een kloostertuin geschreven’ (1987), de lof zingt van de mystieke poëzie, 
meer bepaald die van Hadewych, wier ‘bedwongen felheid en temperament’ hij 
bewondert en die hij ‘beschouwde en beschouwt [...] als een tijdgenote’.5

Cantus Firmus wordt, méér nog dan zijn eerder werk, gekenmerkt door een 
sterke formele en thematische samenhang. De bundeling laat zich beluisteren 
als een ‘soort polyfonie die de complexiteit van ervaringen (en van de taalmid-
delen om die uit te drukken) optimaal’ tracht te exploiteren.6 Die ervaringen 
leiden ertoe het leven, dat ‘in versteende metaforen opgeslagen [ligt]’ (p. 324), 
voor te stellen als een ongewilde maar onstuitbare wedren naar de dood, wat 
meteen de grondmelodie of ‘cantus firmus’ vormt van dit hele oeuvre. De bijna 
smachtelijke verstrengeling van leven en dood, of preciezer, de soms wreed-
aardige wederzijdse doordringing van liefde en dood wordt niet alleen in zijn 
opgemerkte romandebuut Het geheim van een opgewekt humeur (1986), maar 
ook in zijn poëzie – bijvoorbeeld in de lichtvoetige en toch grimmige balladen 
waarin de dood als een handelend personage optreedt – als een onontkoom-
bare evidentie uitgespeld. In het eerste gedicht van de reeks ‘In de Piazzolla-
straat’, waarmee Het vertrapte mysterie (2004) opent, registreert de dichter 
sereen waar het op staat: ‘Het komt neer op / geboorte en dood, daartus-
sen wat liefde / die leeft en vergaat. / Gemeenplaatsen, telkens / opnieuw 
gefraseerd / op een sjofel terras in een achterafstraat’ (p. 100). Dat klinkt 
weinig opwekkend, maar het ironiserende defaitisme dat eruit spreekt, lekt 
nu eenmaal uit bijna elk vers van deze verzameling. Dat defaitisme klinkt des 
te schrijnender in de biografische gedichten over ‘een liefde uit 1905’ tussen 
Ezra Pound en Hilda Doolittle, waarin híj met Odysseus en zíj met een min-
zieke nimf of met Eurydice wordt geassocieerd. De in de Hades teruggewor-
pen geliefde wordt voor de gelegenheid sprekend ingevoerd en haar verdict van 
‘gene zijde’ aan het adres van de orphische zanger is genadeloos, bikkelhard, 
zonder mededogen (p. 139-140):
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Hier slechts vlam op vlam
en zwart tussen de rode vonken,
schichten van zwart en licht
zonder kleur;
waarom keerde je terug, – 
opdat de hel opnieuw bewoond zou worden
door mijzelf, en ik
aldus teruggestoten in het niets?
Waarom teruggekeerd?
Waarom heb je omgekeken?
Waardoor aarzelde je op dat ogenblik?
Waarom boog je je gezicht
gevangen in de lichtgloed van de bovenwereld
over mijn gezicht? 

[...]

Door jouw arrogantie
en jouw wreedheid
heb ik de aarde verloren
en de bloemen van de aarde,
en de levende zielen bovengronds,
en jou die het licht doorkruiste
en harteloos
werd;

 Eurydice neemt geen blad voor de mond, evenmin als het lyrische subject. 
‘We voelen aan hoe laat het is, / maar weten niet wanneer de merels / voor 
het laatst in bloesemregen zingen’ (in ‘Le coeur des choses’, p. 270). Want, zo 
klinkt het in hetzelfde gedicht, ‘de slagen van het lot doen de slagen / van de 
klok verstommen. / We noemen dit: de loop der dingen’. Laatstgeciteerde ver-
zen maken deel uit van Hollandse sermoenen (2008), een behoorlijk op nuch-
terheid toegesneden, voldragen bundel, die tegelijk een overwegend zelfrelati-
verende toon aanslaat. Zelfs de taal, het retorische werkinstrument bij uitstek 
van deze ‘autonomistische’ dichter, zet Ten Berge, tot 1980 de enige redacteur 
van het internationaal georiënteerde ‘experimentele’ tijdschrift Raster, hooguit 
aan tot ingetoomd tekstplezier. ‘Eenzelvig sermoen’ eindigt met de volgende 
aan zichzelf en een enkele lezer gerichte aanbeveling (p. 211):
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Maal niet te veel
om woorden
die vanzelf weer andere baren – 
nooit met voorbedachten rade
maar gekneed zoals ze kwamen:
 Zonder opsmuk, zelfs
in boetekleed, uit pure vreugde
eerst aan mond en keel ontstegen,
 opgeschreven,
dan door oog en oor weer ingedaald,
en hier op dit moment,
op deze bladzij
aan die ene lezer in vertrouwen
doorgegeven.

Het vergt weinig moeite om een aanzienlijk aantal hiermee verwante poëti-
cale bespiegelingen en aforistisch aandoende uitspraken samen te lezen, vaak 
met een parodiërend culinair of erotisch karakter. De reeks ‘Wat zij vermag’, 
waarmee Oesters & gestoofde pot (2001) afsluit, begint bijvoorbeeld zo: ‘Poëzie 
verzet de zinnen / zelfs als zij, van zin ontbloot, / haar schelp van liefde / sterk 
vergroot, getooid / met rose lichtjes en intieme nissen – / heimelijk vertoont 
aan wie / haar nooit geriefde’ (p. 85). In dezelfde reeks heet het: ‘Helder of 
hemels, / onversneden of versluierd, // wat poëzie vermag blijft ook / duister 
op klaarlichte dag’ (p. 87). Een gedachte die ook in vroegere bundels terug-
keert, onder meer in ‘Chapeau bas voor Gerrit Kouwenaar’: ‘Als altijd juist / 
naast de waarheid lijkt het gedicht / slaksgewijs op het haastige dagblad / dat 
een betrouwbare bron onvolledig citeert’.7 Dat Ten Berge en Kouwenaar, net 
als Schierbeek en Breytenbach, geestverwanten zijn blijkt trouwens uit menig 
gedicht waarin Ten Berge stoeit met het voor (de latere) Kouwenaar zo ken-
merkende afsluitende gedachtestreepje. Zo begint ‘Tijd is’ als volgt: ‘Je wilt het 
heden betrappen / terwijl het al niet meer bestaat. / Tijd is een passage, een 
gesloten / loket waar je steevast – (p. 109).

Hoewel de dichter beseft dat zijn ‘woord is als woestijnzand / dat u [d.i. de le-
zer] in de ogen stuift’ en ‘als hete lak / dat op uw lippen gloeit’ (p. 218), verhin-
dert deze schijnbaar weinig ambitieuze instelling niet dat krachtige kosmische 
beelden,8 ja zelfs ‘een maatschappelijk en ethisch project’ zijn register kruiden, 
zoals in de slotstrofen van ‘Briefsermoen voor dolend Grasvolk & Kaninefaten’ 
(p. 219) tot uiting komt:
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Mijn vingers strijken angst en blindheid weg,
u krijgt een neus voor andere genietingen,
een oog voor alles wat de ruimte biedt:
sterrenwaaiers, zonnewind, de heerlijkheid
 en duistere kracht van het heelal.

U wordt een diamant, zo’n ongeslepen
wezen, vaak gezien in schitterlicht
 van dromen,
        maar nog nooit door u gekend.

Het leven voltrekt zich in de schaduw van ‘dansmeester dood’, aan wiens hand-
langer ‘tijd’ hij onder meer volgende sneer richt: ‘De dooddoener heet tijd: hij 
smeedt / de ogenblikken om tot onherroepelijk verleden’ (in het aan Kees Fens 
opgedragen gedicht ‘De wind loopt om, hij gaat’, p. 293). Maar ondanks die mor-
bide fascinatie voor de onverbiddelijkheid van de zich voortreppende tijd, laat Ten 
Berges poëzie tegelijk een meer betoverende kant van het leven zien, zoals blijkt 
uit zijn voorliefde voor sneeuw- en ijskristallen, die zoveel als een vijfde dimensie 
vormen.9 Het heeft er alle schijn van dat hij de onvermoede ‘duisternissen van de 
dood’ (p. 39) wil smoren in de koele, koude witheid van een wereld ‘waar onver-
anderlijk een sneeuwig licht op valt’ (p. 35). ‘Sneeuwde het maar’, verzucht Ten 
Berge elders, ‘zoals het sneeuwde / op de eerste dagen van een lang geleden jaar / 
toen we Breitners winterdoeken eindelijk zagen’ (p. 295). Veel eerder dichtte hij 
al: ‘Ofschoon het iets heeft van een slapend, onverschillig lichaam, / van een stilte 
die over een andere viel / en van de witte volharding der vergetelheid, / kan niets 
zich meten met een kerkhof in de sneeuw!’10 Als sneeuwvlokken dansend in de 
lucht hangen, komt de romanticus, die de grote S.T. Coleridge een ‘hartsvriend, 
lotgenoot’ noemt (p. 39), in hem naar boven om de ‘laatste modernist’ die hij 
volgens het openingsgedicht toch gebleven is, van zijn plaats te verdringen, en dat 
wellicht ‘om een wereld van nog niet gekende werkelijkheden / vurig en onzeker 
tegemoet te gaan’ (‘Amsterdam, Jänner 1959’, p. 295). 

Hoe geluidloos het in zijn werk ook sneeuwt, altijd weer speelt Ten Berge een 
welluidend spel met over het blad schuivende, elkaar soms echoënde klankpatro-
nen, ongeveer zoals ‘zoemende insecten, hagedissen’ zouden ritselen tussen dorre 
bladeren (zie p. 232). Ten Berge beschikt net als zijn erotomane alter ego Edgar 
Moortgat in de roman Blauwbaards ontwaken (2003) over ‘een lyrisch, gepassio-
neerd talent’ dat resulteert in ‘een strakke, ingesnoerde stijl, [...] niet chaotisch, 
niet barok, niet broeierig en overladen’.11 Meer dan in zijn vroeger werk weet deze 
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‘ontvlambare hypochonder’12 onstuimige metaforen te bedwingen, ‘verleugening 
en kromspraak’ (p. 323) te bestrijden maar de dichterlijke taal zelf heerlijk te 
laten zingen. Niet langer om zich te verlustigen in de tonaliteit van de taal,13 maar 
om een engagement te verwoorden dat als een levensproject wordt opgevat en in 
het puntloze gedicht ‘Religie, desnoods’ als volgt wordt vertolkt (p. 302):

Als je Schleiermacher wilt geloven
berust de religieuze ervaring
op de aanschouwing van de oneindigheid
 van het universum

[...]

Maar dan nog is er veel moed vereist
om Novalis’ aansporing
 tot ‘poëtische onverschrokkenheid’
steeds maar weer
en tot je laatste ademtocht te volgen

[...]

om goddeloos en stervend
door een schijn van eeuwigheid
een ogenblik te worden aangeraakt

2

Het zal wellicht niet verbazen dat H.C. ten Berge, die zich als dichter, roman-
cier en essayist, onophoudelijk heeft verdiept in allerlei mythen die de westerse 
cultuur vér overstijgen, uiteindelijk ook op zoek is gegaan naar een eigen mytholo-
gie. Wat dat betreft is hij beslist niet de mindere van Hugo Claus of Paul Claes.14 
‘De mythen leren ons iets dat al duizenden jaren wordt genegeerd: eigenbelang is 
de bron van alle kwaad’. Dat laat hij het focaliserende hoofdpersonage M (wellicht 
de ons bekende Moortgat uit zijn eerder proza15) denken wanneer die op bezoek 
is bij zijn vriendin Betty in het openingsverhaal ‘Tilman’ van de ‘doorgecompo-
neerde novellenbundel’ Ontluisd verleden (2006), zoals het boek op de achterflap 
treffend wordt gekarakteriseerd.16 Een mythologische worp van eigen makelij is 
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onder meer de achtdelige reeks ‘Het grote lak. Een fabel’, die de lijvige bundel Het 
vertrapte mysterie (2004) afsluit.17 Hierna zal hopelijk blijken dat Ten Berge daar-
bij ruimhartig put uit overgeleverde mythen van heel diverse signatuur.

Zoals het een mythologie die bestaansrecht wil verlenen aan de chaos of de 
vermeende orde betaamt, opent ook Ten Berges versie met een evocatie van het 
begin der tijden. Het eerste gedicht kan worden beschouwd als een verwijzing 
naar het ontstaan van de wereld, een genesis sui generis, zij het van het beknopte 
soort. Daarin wordt ‘Raaf ’ voorgesteld als een mannelijke schepper of demiurg 
die uit het donkere niets de wezens maakt die de aarde zullen bevolken. De 
als opperwezen gepresenteerde Raaf is niet alleen het beginwoord van de hele 
cyclus, maar wordt ook in de volgende gedichten altijd lidwoordloos als subject 
van een vers of zin ingevoerd. Alleen al door die grammaticale bijzonderheid en 
de distributie van de als eigennaam gehanteerde soortnaam, kan Raaf gezien 
worden als de tegenhanger van Zeus, Jupiter, JHWH, Adonai, Elohim, Allah, 
Ahura Mazda, Odin of Wodan, hoewel niet elke mythologie of exegese zich 
over één enkele oppergod of almachtige schepper uitspreekt, getuige de religie 
van de Azteken.18 H.C. ten Berges ‘genesis’ ziet er als volgt uit (p. 193):

Raaf bezat weinig van waarde:
een zaklamp, een mesthoop, een morsig pak veren.

Het was donker en leeg op aarde

Wat hij wou zien, moest hij maken:
Een vogel, een mens, een vrouw
die kon baren, een esdoorn, een zee-
baars met kaken, een hommer
die rondzwom met dodelijke scharen.

Raaf wilde niets leren.
Hij had geen geheugen en nauwelijks verstand.
Naar zijn geslacht moest men raden,
zijn dievenklauw werd desgewenst een meisjeshand.
Het krot waarin hij woonde heette Nooitgedagt.

De kwaliteiten die Raaf worden toegedicht zijn blijkens de slotstrofe niet erg 
geruststellend: ze worden ronduit negatief gedefinieerd, alleen al afgaand op de 
ontkennende onbepaalde (voor)naamwoorden en modale bijwoorden (‘niets, 
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‘geen’, ‘nauwelijks’, ‘nooit’). Hoewel Raaf duidelijk mannelijk wordt geacht (‘hij’ 
en niet zij), is hij al even onbepaald wat ‘zijn geslacht’ betreft, is hij onberekenbaar, 
ja zelfs crimineel van snit en ronduit kameleontisch van aard. Hij beantwoordt 
niet echt aan het vereiste of gewenste profiel van een voorbeeldige godheid die 
tot scheppen gedoemd/geroepen is of althans tot scheppen wenst over te gaan. 
Veel goeds valt van een dergelijk opperwezen, dat hooguit over ‘een mesthoop’ 
beschikt, niet te verwachten. Voor hij daartoe kan overgaan, is het geraden de 
duisternis te doorbreken en het heelal, of toch het segment waarin de aarde om 
haar as tolt, van licht te voorzien. Dat gebeurt dan ook in het tweede gedicht.

De manier waarop het daglicht door Raaf de wereld wordt ingeschopt, lijkt 
weinig verheffend, maar stemt wel overeen met de omgevingsfactoren waarbin-
nen hij gedijt en spoort met de manier waarop ‘de raaf ’ bijvoorbeeld de maan 
en vervolgens de sterren ‘de lucht in [gooit]’ in Eduardo Galeano’s omgedichte 
versie van de Zuid-Amerikaanse mythologie.19 Het daglicht wordt eerst ‘als 
gloeiende bal / tussen afval, oud speeltuig en gore / kluiven gevonden’. Of daar-
mee bedoeld wordt dat Raaf zich als een troubadour / trouvère – een vinding-
rijk dichter – gedraagt die via zijn scheppende – of schoppende? – verbeelding 
een hogere orde tot stand brengt, wordt aan de goodwill van de lezer overgela-
ten. De door hem omhoog getrapte ‘vuurbal’ veroorzaakt niet alleen de kosmi-
sche energie die verdere ontwikkelingen mogelijk maakt, maar heeft ook een 
veel onverkwikkelijker gevolg:

Zo werd het licht op aarde – 

waarna hij, vervuld van zichzelf, 
in een modderpoel
met zijn spiegelbeeld trouwde.

De implicatie is niet alleen dat het ‘daglicht’ een louter toevallige of inci-
dentele gebeurtenis is, maar ook dat Raaf van het licht onmiddellijk misbruik 
maakt om navelstaarderig naar zichzelf te kijken. Het scheppende opperwezen 
geeft in Ten Berges voorstelling meteen blijk van ongeremde zelfgenoegzaam-
heid en doet wat dat betreft denken aan Narcissus, de onfortuinlijke Griekse 
adonis die zich na de ondoordachte afwijzing van Echo een ellendig lot op de 
hals haalde. Bovendien lijkt het wel alsof Raaf, net als Dorian Gray, ‘had been 
looking into a mirror after he had done some dreadful thing’.20 In elk geval zit 
Raaf in de eerste twee verzen van het derde gedicht letterlijk ‘naast zijn beeld 
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op een tak / in een boom die hij eerst had geschapen’. In de daarop volgende 
twee verzen van dit vierregelige gedicht wordt de eerder ingezette trivialisering 
en animalisering van de vogel, die in het tweede vers voorzien wordt van ‘een 
mesthoop’ en ‘een morsig pak veren’, helemaal doorgevoerd: ‘Ravenkak, drie 
hoog om de stam, was / de spijs waar hij gretig zijn snavel in stak’. Van god-
delijk of verheven gedrag is geen spat te bekennen.

3

In het vierde en vijfde gedicht wordt de dubbele persona van Raaf, als mense-
lijk wezen én als dierlijke gestalte, ten voeten uit geprofileerd. De tegenover el-
kaar liggende bladzijden presenteren twee volkomen aan elkaar tegengestelde 
beelden van dezelfde veelkantige, proteïsche Raaf. In het vierde gedicht wordt 
de antropomorfe voorstelling van Raaf grondig uitgewerkt. Net als de verte-
genwoordigers van het mensenras – of die van de uitvergrote variant ervan, 
de godenwereld zoals zichtbaar in het Griekse of Romeinse pantheon – wordt 
Raaf na zijn eigen schepping aangevreten door jaloezie. En jaloezie of afgunst 
– of wat de dichter hiervoor ‘eigenbelang’ noemde – is, zoals bekend, de bron 
van alle kwaad, van voyeurisme en moordslag tot lijkenpikkerij en antropofagie 
toe.21 De eerste strofe zet gelijk de toon:

Raaf was jaloers. Zijn vraatzucht
kende geen grenzen.
Hij beloerde de mensen en nam ze
te grazen, sloeg er één dood
voor hij zelf werd geslagen.
At van het vlees, boerde voor twee,
en zat nog maar net
op het lijk uit te blazen,
 of hij kreeg al weer trek in een hap
die, naar hij zei,
de rattensmaak van een Big Mac evenaarde.

Niet alleen worden de vele ‘kwaden’ die Raaf omhelst hier opgelijst, de strofe 
bevat ook snijdende cultuurkritiek aan het adres van de menselijke soort: de 
mensheid is niet in staat zichzelf in toom te houden en heeft ondanks/dankzij 
haar vraatzucht geen zin of aanleg voor fijne smaak.22 Ten Berge laat zich in 
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deze fabel eens te meer kennen als een antropoloog die toont ‘dat vergelding en 
rechtvaardigheid voortkomen uit dezelfde neiging tot gewelddadigheid als de 
misdaden die zij bestraffen’.23 

In de daarop volgende strofen wordt de onblusbare wraakzuchtigheid van 
Raaf ten volle uitgemeten. Hij munt blijkens onderstaande verzen uit in be-
drog, opportunisme, onbetrokkenheid en gevoelloosheid, kortom in algehele 
immoraliteit, waarbij hij zich verheven acht boven elke vorm van medemense-
lijkheid. Raaf bevindt zich als een onaantastbaar opperwezen au-dessus de la 
mêlée, of om het met Nietzsche te zeggen, jenseits von Gut und Böse. De relati-
verende slotverzen verzachten in geen enkel opzicht de weinig humane basis-
melodie van opperkrasser Raaf.

Raaf spoog en bedroog
en had lak
aan wat leefde, ademde,
zong en bewoog.
Er was niets dat zijn nachtrust verstoorde.

Raaf had geen mening,
hij vrat, stal en moordde,
 ‘waardoor ik alles vergeet!’ raspte hij.
‘Mijn voorkeur gaat uit
naar een voedzaam en vlezig dieet!’

Het ging zoals het gaat,
Het ging zoals het hoorde.

Tegenover de homonoïde gestalte van Raaf staat de animale of zoömorfe ge-
stalte van de vogel. Hij wordt in het vijfde gedicht op de huid gezeten door niet 
nader genoemde vijanden: wat hem overkomt wordt in passieve zinnen gevat of 
aan een neutrale, onbenoembare dader (‘men’) toegeschreven. Maar wat ‘men’ 
hem ook aandoet, altijd weer weet hij het hem berokkende onheil of een op 
hem beraamde aanslag te overleven. Als een feniks herrijst hij telkens weer uit 
zijn as. Raaf lijkt begiftigd met een onwaarschijnlijk groot talent voor weer-
stand. Raaf is een overlevingskunstenaar van het slag Houdini.

Werd hij gepakt
dan brak men zijn poot, schroeide
zijn veren en schoor men hem
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kaal. Zijn neus werd op zijn rug
geplakt, hij werd gehangen
en daarna in mootjes gehakt.

Hoe hoger hij klom, hoe dieper hij viel.
maar sluw als hij was,
bleek hij nimmer voor één gat te vangen.

Of Raaf bij Reynaert himself in de leer is geweest, is niet meteen het punt, 
maar enige hang naar sluwheid en vindingrijkheid hebben ze alvast met elkaar 
gemeen. Hij beschikt over even veel listen, trucs en vermommingen als de al-
oude vos. Zijn talent om zich te transformeren of te reïncarneren is ongezien. 
Hij zet daarbij blijkbaar in op plaatsvervangende empathie en maakt gretig mis-
bruik van de sympathie die hij met alle middelen bij anderen weet op te wekken. 
De meest gevoelige snaar wordt aan het trillen gebracht als hij zich voordoet ‘als 
De Man van Ondraaglijke Smarten’. Raaf weet zich blijkbaar – naar Bijbels of 
Joods recept? – tot een gebroken, beklagenswaardig, meelijwekkend wezen te 
verpoppen en zich met passie van het nodige ‘mede-lijden’ te verzekeren. Wel-
licht om eventuele oprispingen of protesten in de kiem te smoren.

 
Raaf jammerde, schreeuwde, vermurwde
de harten, deed zich voor als schlemiel
of trad op
als de Man van Ondraaglijke Smarten.

De menswording die in bovenstaande verzen wordt opgeroepen doet onver-
wijld denken aan de mensengedaante die de Bijbelse JHWH aanneemt volgens 
de christelijk-joodse traditie. In het kader van de hier bestudeerde fabel func-
tioneert deze metamorfose (vervorming of deformatie) niet als een toonbeeld 
van antichristologische blasfemie, maar als een retorische stijlfiguur/trope die 
Ten Berges mythologisch model mede legitimeert.24 In de slotstrofe wordt de 
allusie op de Bijbelse mythe overigens doorgetrokken en moeiteloos verbonden 
met de aesopische voorstelling van de raaf die zich door mooipraters de kaas 
uit de bek laat stelen en tegelijk met het antieke (Romeinse) ritueel om uit de 
ingewanden van geslachte vogels de toekomst te lezen. Dat Raaf zich daarbij 
bedient van voedsel dat de weldenkende lezer met verrotting en wegterende 
krengen associeert, zegt uiteraard alles over zijn heikele/wankele positie aan de 
top of voet van de door hemzelf geschapen levenspiramide.
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Hij verrees uit de dood, sterk
vermagerd, zwoer wraak
bij excreten van slangen,
en wroette onmiddellijk naar maden,
wormen en aas
dat in staat van ontbinding verkeerde.
Nooit meer zou iemand
de kaas van zijn brood
 of hij werd voor de honden gesmeten.

4

Het lijkt begrijpelijk dat Raaf, die tenslotte ten grondslag ligt aan de hele 
schepping maar er klaarblijkelijk een potje van heeft gemaakt, uiteindelijk zijn 
uitgangspositie wil herstellen en dus ‘een greep naar de macht’ doet. In het zes-
de en zevende gedicht worden de kentrekken – of littekens? – van zijn nieuwe 
politiek in beeld gebracht. Raaf houdt zich staande als de verpersoonlijking 
van een antidemocratisch, totalitair systeem. Hij bedient zich van brutale fy-
sieke agressie, intimideert volop, installeert het alziend oog van een camera en 
zaait angst onder ‘de dieren der democratie’. Bovendien doet hij wat elke ab-
solute monarch of alleenheerser doet: de bevolking indoctrineren of demorali-
seren en zichzelf verheffen tot het unieke voorwerp van handig georkestreerde 
propaganda.

Raaf was op slag
een groot man, een geziene
tiran wiens stompzinnigheid
iedereen boeide:
Zijn verschijning, alsook de verkondiging
van de ravendoctrine
werd dag & nacht op het beeldscherm herhaald.

Het grote lak in hem groeide.

Er is weinig moeite voor nodig om Raaf in deze fase van het verhaal te asso-
ciëren met een of andere genadeloze potentaat, wiens beeltenis op alle hoeken 
en pleinen van het rijk – in dit geval de godganse aarde – kan/moet worden 
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aanschouwd en verheerlijkt. Raaf is niet voor niets letterlijk ‘de geziene leider’ 
die in meer dan één opzicht de allures aanneemt van Big Brother uit George 
Orwells dystopische roman Nineteen Eighty-Four (1949). De morele implicaties 
voor Raaf zelf zijn niet min en worden in het slotvers onomwonden benoemd. 
Raaf versterkt zijn aangeboren zin voor zelfgenoegzaamheid en dat gaat ge-
paard met absolute onverschilligheid voor wat zijn onderdanen beroert. Raaf 
heeft lak aan wie en wat dan ook. Niet zomaar lak, maar onvoorstelbaar veel 
lak: ‘het grote lak in hem groeide’. Er kan nauwelijks aan getwijfeld worden 
dat Ten Berge voor dit korte, krachtige woord kiest omdat het gelijkaardige 
woorden echoot uit vroegere verzen: ‘lak’ rijmt op ‘pak’ (eerste gedicht), ‘tak’, 
‘ravenkak’, ‘stak’ (derde gedicht), ‘Big Mac’ (vierde gedicht) en met enige toe-
geeflijkheid ook op het gekras (‘Krôk-krôk!’) dat Raaf in het zevende gedicht 
ten beste geeft.

In dat gedicht wordt de opgelegde verering, de eredienst die aan Raaf wordt 
opgedragen, geëvoceerd. Wat hij voorhoudt dient alleen zíjn belangen en be-
staat uit simplistische leuzen waarvan zijn eigenwaan de spil vormt. Hij legt 
zijn monomane absolutisme op aan ‘het volk’, dat hem des te vuriger verheer-
lijkt naarmate zijn onverbiddelijke destructiviteit groter wordt. Raaf is een op-
perwezen dat gepaaid wil worden, wat ook menige antieke en oudtestamenti-
sche godheid zich moeiteloos laat welgevallen. Daarbij moet wellicht worden 
opgemerkt dat zowel in de Bijbel als in bepaalde middeleeuwse geschriften de 
raaf en zijn gekras onverkort met de duivel worden geassocieerd.25 Misschien 
valt Raaf in Ten Berges fabel wel als de incarnatie van een misdadige god én 
een per definitie misdadige demon op te vatten?

Raaf was een held van het volk
dat hij zelf naar zijn beeld had geschapen.

Hij kraste: ‘Fatsoen is geen doen!’
En: ‘Wacht op mijn daden!’

Zijn stem werd geprezen,
men hoorde bel canto, een helder zoet lied:
‘Krôk-krôk! Ik ben de wereld,
de aarde kan mij niks leren!’

Raaf kreeg het druk.
Wat gemaakt was



~ 132 ~ 

Tiecelijn 28

moest weer stuk.
Een kind kon zien
dat hij het boze oog
aan wrok en wanen paarde.

Of Ten Berge het er bewust om heeft gedaan, kan alleen hijzelf bevestigen, 
maar dat de ‘ravendoctrine’ gebaseerd is op ‘wrok’, het rechtstreekse gevolg van 
aangeboren naijver, kan niet echt verbazen. Het is bovendien het beginwoord 
van het grote mythologische model dat Homeros met de Ilias afleverde en ge-
transcribeerd ongeveer zo klinkt: ‘Mènin aeide thea pèlèiadeoo achilèos’ / ‘Be-
zing, goddelijke muze, de wrok van de Pelide Achilles’. Zoals het evenmin kan 
verbazen dat het slotwoord van dit gedicht (‘paarde’) rijmt op het slotwoord 
van het allereerste vers (‘waarde’) en dat van de hele cyclus (‘aarde’).

Het slotakkoord weerklinkt in het afsluitende achtste gedicht. Daarin wordt 
op allerlei manieren terugverwezen naar het openingsgedicht: van ‘het morsig 
pak veren’ resten nog de ‘gerafelde veren’, terwijl het ‘weer donker en leeg’ wordt 
op aarde. Duidelijk is dat het politieke of theologische project van de alleen-
heerser faliekant is afgelopen en hem tot hybris heeft verleid. Hij vernietigt de 
bron van licht en warmte, ongeveer zoals de oerwolf Fenrir in de Germaanse 
mythologie tijdens de godendeemstering de zon verslindt en het licht voor-
goed dooft voor goden en mensen. Een vergelijkbare daad van overmoed zadelt 
Raaf op met de tragische schuld of hamartia die voor gevallen helden in epische 
verhalen en treurspelen zo typerend is.26 Hij bespuwt zijn eigen schepping en 
kiest voor de vlucht in het ijle niets. Daarmee wordt het einde der tijden voor-
goed ingeluid.

Op een dag schoot hij
zonder pardon
de zon als een kleiduif
aan scherven.

Het hemellicht doofde,
elk uitzicht verdween.

Raaf vroeg zich af
hoe dat kon.
Hij spoog op de grond en vloog weg
met gerafelde veren.
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De inktzwarte ruimte
sloot zich voorgoed om hem heen.

Alles kwijnde, verstijfde, stierf af.
Ook wormen en maden bevroren.

Het was weer donker en leeg op de aarde.

Het slottafereel van Ten Berges mythologie knipoogt naar het einde der tijden 
of de apocalyps in het laatste boek van de Bijbel, dat overigens in veel andere my-
thologieën een tegenhanger of equivalent heeft. Raaf die ‘alles’ heeft doen ont-
luiken, doet ook alles weer teniet, tot zijn eigen voedselbronnen toe. Niet alleen 
komen leegte en duisternis in de plaats, een definitieve ijstijd lijkt ingezet. Of 
dat laatste volstrekt negatief is te duiden, is voor mij zeer de vraag. Uit zijn werk 
en de weinige interviews die Ten Berge heeft afgestaan, blijkt immers een grote 
voorliefde voor het ‘arctische’ element.27 Misschien suggereert de dichter dat 
een wereld zonder mensen, goden of dieren de best denkbare ‘mythische plaats’ 
is. Wellicht kan zijn hele oeuvre worden opgevat als een poging om ‘weer tot 
sneeuwblinde dronkenschap in te keren’, zoals het in het slotvers van het prach-
tige openingsgedicht in De witte sjamaan (1973) luidt.28 De vraag is alleen wie er 
in een onbewoonde wereld beter van wordt. Raaf Tiecelijn mag het weten.

Veel dank aan Marc Alliët voor de logistieke steun en absolute loyauteit. Dank ook 
aan Rik van Daele voor zijn pertinente opmerkingen bij de eerste versie. De inleiding 
van bovenstaand artikel is ook na te lezen op:
http://mappalibri.be/?navigatieid=61&via_navigatieid=17&recensieid=4428. 
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isengRins oveRwinning op RenaRT

De ‘BRAnCHe’ VAn PHIlIPPe VAn noVARe

paul wackeRs

Wie tegenwoordig het woord branche gebruikt, verwijst naar een onderdeel 
van de Roman de Renart.1 Er bestaat echter een onafhankelijk geproduceerde 
middeleeuwse tekst die gebruik maakt van personages en thema’s uit de Ro-
man de Renart maar geschreven is als commentaar op een specifieke historische 
situatie en dus niets te maken heeft met de ontwikkeling van de Roman de 
Renart als een verzameling korte, zuiver fictionele, verhalen. Die tekst noemt 
zichzelf ook branche. Omdat het om een op zichzelf staande tekst gaat, duid ik 
hem vanaf nu als ‘branche’ aan.

De auteur van dit stuk is Philippe van Novare. Philippe was afkomstig uit de 
stad Novare in Lombardije. Lombardije is de middeleeuwse naam voor het mid-
dendeel van Noord-Italië en Novare is een van de belangrijkste steden van dat ge-
bied. De stad ligt tussen Turijn en Milaan in. Philippe werd eind twaalfde eeuw, 
mogelijk rond 1195, geboren uit een adellijk geslacht. Waarschijnlijk heeft hij, 
net als veel jongere zonen uit adellijke geslachten in Europa, geprobeerd carrière 
te maken buiten zijn stamland, meer bepaald in de gebieden die tijdens en na de 
eerste kruistocht door de kruisvaarders in bezit waren genomen in het Aziatische 
deel van het Middellandse Zeegebied. We weten met zekerheid dat hij in dienst 
is geweest bij Pierre Chape, een baron op Cyprus, en dat hij met hem deel heeft 
genomen aan het eerste beleg van Damiette (in Egypte) in 1218-1219. Daarna 
treffen we hem aan in kringen van de familie Ibelin, een van de voornaamste adel-
lijke families in het koninkrijk Jeruzalem. Hij heeft zowel Jean I Ibelin als diens 
zoon en opvolger, Balian Ibelin, gediend, als soldaat, maar vooral als raadgever en 
diplomaat en soms ook als dichter. Hij moet geleidelijk opgeklommen zijn, want 
in 1253 trad hij op als een van de drie executeurs-testamentair van Henri I, de 
koning van Cyprus. Een dergelijke taak werd alleen toevertrouwd aan zeer hoog-
geplaatste personen. Het is waarschijnlijk dat hij in 1263-64 nog leefde, maar zijn 
sterfdatum is evenmin bekend als zijn geboortejaar.

Tijdens zijn leven heeft Philippe regelmatig geschreven en hij heeft verschil-
lende teksttypen geproduceerd. Hij deed dat niet in het Italiaans maar in het 
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Frans. Dat was namelijk de gemeenschappelijke taal van de Europese adel in de 
middeleeuwen, ook als die adel zich buiten Europa bevond. Zijn Livre en forme 
de plait sluit het meest aan bij zijn hoofdactiviteiten want het is een traktaat over 
de toepassing van het feodale recht in de koninkrijken van Jerusalem en Cyprus. 
We kennen dit werk omdat het integraal is opgenomen in een verzameling juri-
dische en historische teksten over het koninkrijk Jerusalem, Assises de Jérusalem 
genaamd. Tegen het eind van zijn leven, toen hij tenminste zeventig jaar oud was, 
schreef Philippe een tekst over de vier levensfasen van de mens, Des quatre tenz 
d’aage d’ome. In dat werk somt hij zijn hele oeuvre op. Dat lijkt verzameld te zijn 
geweest in een groot handschrift. Daarin stond allereerst een relaas over zijn le-
ven, waarin hij vertelde hoe en waarom hij overzee ging en wat hij tijdens zijn leven 
allemaal meemaakte. Vervolgens een reeks gedichten en liederen over de liefde en 
over de oorlog die de Ibelins voerden met keizer Frederik II van het Duitse rijk. 
Ook waren er gedichten en liederen over God, Maria en allerlei heiligen. En ten 
slotte een prozarelaas over de oorlog van de Ibelins tegen Frederik II waarover hij 
ook al liederen gemaakt had. Het merendeel van dit oeuvre is verdwenen. Van de 
liederen en gedichten is niets over, van het autobiografische geschrift vrijwel niets, 
maar het prozarelaas over de oorlog hebben we waarschijnlijk vrijwel compleet. 
Wat we over hebben, kennen we overigens niet in zijn originele vorm, maar omdat 
tekstdelen opgenomen zijn in een ander werk, de zogenaamde Gestes des Chiprois, 
dat de geschiedenis van het koninkrijk Cyprus behandelt en dat delen uit het werk 
van Philippe overneemt voor zover die betrekking hebben op die geschiedenis. De 
Gestes des Chiprois is rond 1320 vervaardigd en het kan zijn dat de overlevering 
of ingrepen van de maker van de Gestes tot wijzigingen in het werk van Philippe 
hebben geleid. Maar hoewel dit potentiële probleem wel erkend wordt, heeft het 
negentiende- en twintigste-eeuwse onderzoek de delen uit het werk van Philippe 
weer losgemaakt uit de Gestes des Chiprois en die hebben tezamen de titel Memoi-
res gekregen.2 Eigenlijk past die titel heel slecht, omdat er nauwelijks materiaal uit 
het autobiografische geschrift is overgenomen in de Gestes des Chiprois. We ken-
nen daaruit vooral Philippes werk over de oorlog en daarin spelen de persoonlijke 
belevenissen van Philippe wel een rol, maar het is toch vooral een – gekleurd en 
partijdig – relaas over die oorlog en over het handelen van de Ibelins en Frederik 
II en hun bondgenoten. Maar de titel is traditioneel geworden, dus blijft ook hier 
in gebruik. 

De ‘branche’ waar het hier over gaat is onderdeel van Philippes relaas over de 
oorlog. Om die tekst te kunnen begrijpen is het nodig om informatie te hebben 
over die oorlog waar de tekst een indirect commentaar op is.
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In 1192 verwierf het koninkrijk Jerusalem van de orde der Tempeliers het 
eiland Cyprus. Op dat moment waren er binnen dat koninkrijk conflicten over 
wie de echtgenoot van de toenmalige koningin, Isabella, zou zijn. De verliezer, 
Guy de Lusignan, stichtte – als compensatie? – voor zichzelf het koninkrijk 
Cyprus maar stierf in hetzelfde jaar. Zijn broer Amaury volgde hem op … en 
werd vervolgens de nieuwe echtgenoot van koningin Isabella van Jerusalem. 
Via huwelijken was Amaury verwant met de clan van de Ibelins. Hij was het 
die Jean I van Ibelin het leen van Beiroet verleende. Dat is de reden waarom 
Philippe in zijn tekst Jean als de heer van Beiroet aanduidt. Amaury werd op-
gevolgd door Hugo I. Toen die in 1218 stierf, was zijn zoon Henri I pas een jaar 
oud. Familieleden van hem uit de clan van de Ibelins namen het regentschap 
waar. Dit riep echter verzet op onder sommige Cypriotische edelen omdat die 
de macht van de Ibelins nu wel heel groot vonden worden. Een van de voor-
naamste contestanten was Aimery Barlais. Er ontstond een reeks conflicten, 
vooral tussen Aimery Barlais en een ridder die Toringuel heette. 

In 1225 verwierf keizer Frederik II van het Duitse rijk via huwelijk het op-
pergezag over Jerusalem en Cyprus.3 Ook de keizer vond de Ibelins te mach-
tig. Daarom eiste hij van Jean van Ibelin het regentschap over Cyprus op en 
ook het leen van Beiroet. Het eerste accepteerde Jean, het tweede weigerde hij. 
Frederik liet het daarbij maar nam wel twee kinderen van Jean in gijzeling en 
benoemde vijf baljuws of gouverneurs om Cyprus te besturen. Het waren Ai-
mery Barlais, Amaury de Bethsan, Hugues de Gibelet, Gauvain de Chéneché 
en Guillaume de Rivet, niet toevallig allemaal vijanden van de Ibelins. Toen 
Jean van Ibelin met zijn niet gegijzelde zonen naar Beiroet was teruggekeerd, 
vielen de vijf Philippe de Novarre aan die (als plaatsvervanger?) in Nicosia was 
achtergebleven. Met hulp van de Hospitaalridders verdedigde Philippe zich, 
verzamelde de achtergebleven getrouwen van de Ibelins en riep Jeans zoon 
Balian terug om hem te komen ontzetten. Dat gebeurde en de rollen werden 
omgekeerd. Nu werden de vijf baljuws belegerd in het kasteel van Deudamor 
(Dieu d’amour). De toestand leek hopeloos voor de belegerden want Frederik 
slaagde er niet in hulp te sturen. Er werd echter een vrede gesloten tussen Ai-
mery Barlais en Jean van Ibelin, die het gezag over Cyprus weer op zich nam. 
Die vrede bleek op den duur vals te zijn, maar dat hoeft niet meer uit de doeken 
gedaan te worden, want het sluiten van de vrede is de aanleiding geweest voor 
het maken van de ‘branche’ door Philippe van Novare.

Het verslag van Philippe over de oorlog tussen Frederik II en de Ibelins, 
waarvan hier de achtergrond en een deel van de toedracht geschetst zijn, is 
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hoogstwaarschijnlijk gekleurd omdat hij bij de partij van de Ibelins hoorde, 
maar dit is moeilijk te bepalen omdat de tekst zelf een van de meest uitge-
breide bronnen is over die oorlog die nog over zijn. De vijf berijmde teksten die 
Philippe schreef met gebruikmaking van figuren uit de Roman de Renart zijn 
echter zeker gekleurd. Ze zijn evident satirisch en polemisch. 

De eerste is een berijmde brief die hij schreef toen hij in Nicosia belegerd 
werd door de vijf baljuws van Frederik II. De brief is gericht aan Balian van 
Ibelin, die op dat moment in Accra is, en waarin hij hem om hulp vraagt. In die 
brief duidt Philippe Aimery Barlais als Renart aan. Als reden geeft hij daar-
voor dat Aimery slechter is dan al de anderen. Dit is een duidelijk signaal dat 
de reputatie van Renart in de twaalfde eeuw negatief was. Amaury de Bethsan 
noemt hij Grimbert, want dat is een neef van Aimery. Hugues de Gibelet ten-
slotte noemt hij aap, omdat die een vervormde mond heeft (dus een aapachtig 
gezicht?). Philippe laat het bij die vermelding. Blijkbaar is het verdierlijken van 
tegenstanders op zichzelf al een teken van minachting of spot. Zichzelf noemt 
Philippe nachtegaal. Als hij later reflecteert op het effect van zijn brief geeft hij 
aan dat de gevraagde hulp kwam en dat de formulering van de brief in Accra 
tot veel gelach (mout grant joie) leidde. 

Dezelfde techniek heeft Philippe toegepast in drie satirische gedichten en 
een vijfde maal in de tekst die hierachter in vertaling is opgenomen. Bij de laat-
ste gaat het niet om een vaste lyrische vorm maar om een paarsgewijs rijmend 
verhaal. 

Dat rijmende verhaal is onderdeel van een relaas in proza en de rijmende 
tekst wordt dan ook in proza geïntroduceerd. Die introductie zegt dat toen 
de vrede gesloten was – bedoeld wordt het verdrag tussen Aimery Barlais en 
Jean van Ibelin dat een einde maakte aan het beleg van Deudamor – Philippe 
een chanson rimee, een lyrische tekst, wou maken maar dat Jean van Ibelin dat 
niet goed vond. Met veel inspanning maakte Philippe toen een branche van 
de Roman de Renart. Wat hier achter zit, is dat Jean de vrede serieus wilde 
nemen en dat de lyrische vormen die Philippe eerder gebruikt had, algemeen 
erkend werden als uitgesproken beledigend en agressief. Jean wilde zijn versla-
gen tegenstanders waarschijnlijk niet nog meer vernederen, dan wel kwetsen. 
Daarom verbood hij de kwetsende lyriek maar stond hij de ‘branche’ vorm, die 
ook kritisch kon zijn maar minder direct provocerend was, wel toe. 

Vervolgens benoemt Philippe de gelijkstellingen die hij maakt. Jean van Ibe-
lin is Isengrin en zijn zonen zijn de wolvenwelpen. Anceau de Bries, een fami-
lielid van Jean, wordt Brun de beer, Philippe zelf Chantecler de haan en heer 
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Toringuel, een Toscaans ridder uit de hofhouding van de Ibelins, die al eerder 
conflicten gehad had met Aimery Barlais, Tibert de kater. Dat zijn allemaal 
dieren uit het kamp van Isengrin in de Roman de Renart. Van de andere kant 
noemt Philippe Aimery Barlais Renart, Amaury de Bethsan Grimbert en Hu-
gues de Gibelet de aap. Dat zijn in de Roman de Renart allemaal dieren uit het 
kamp van Renart. De titel van de branche is: over Renart en over de overwin-
ning die Isengrin op hem behaalde. 

In dit nummer van Tiecelijn staat ook de vertaling die Van Keymeulen maak-
te van de ‘branche’ van Philippe. Van Keymeulen heeft deze proza-introduc-
tie op rijm gezet. Inhoudelijk past de vertaling wel bij het origineel, maar qua 
vorm wordt een belangrijk onderscheid genegeerd. De originele verstekst valt 
met de deur in huis en is anders, namelijk veel ruimer, ingekaderd dan Van 
Keymeulen het in zijn vertaling doet voorkomen. Het is goed daar rekening 
mee te houden bij het lezen van die vertaling. 

De ‘branche’ vertelt dan dat het slecht gesteld is met het land en dat dat 
helemaal de schuld is van Renart. Die wordt belegerd door Isengrin en zijn 
toestand is benard. Door bemiddeling van Noble komt er echter een bestand, 
maar daar zit een luchtje aan. Van de kant van Renart is het maar door drie 
dieren getekend en Isengrin heeft voor zichzelf en voor zijn welpen getekend. 
Die zijn daar niet blij mee en ook medestanders van Isengrin als Brun en Ti-
bert zouden liever strijd met Renart zien. De overeenkomsten met de situatie 
na het beleg van Deudamor zijn overduidelijk. Chantecler herinnert Isengrin 
aan eerdere wandaden van Renart en waarschuwt hem voor diens toekomstige 
valsheden. 

Renart komt aan het hof en gedraagt zich zelfverzekerd en joviaal, maar 
krijgt een koude ontvangst. Hij gaat terug naar huis, weet geen oplossing voor 
de situatie en doet alsof hij dodelijk ziek is. Hij wil zijn schuld belijden aan een 
priester, maar de manier waarop hij dat doet, maakt duidelijk dat hij er niets 
van meent. Hij wil de vrede wel, maar alleen omdat hij geen andere uitweg ziet. 
Liever zou hij zijn vijanden mores leren. Renart wil vrede sluiten met Chan-
tecler. Die komt en wenst de ‘stervende’ het beste, maar zegt Isengrin dat hij 
er beter aan zou doen Renart helemaal niet te vertrouwen. Renart krijgt de 
absolutie en de communie, maar dat laatste helpt niet, want Renart is door de 
duivel bezeten en zal dat tot zijn dood toe blijven.

Het moge duidelijk zijn dat deze tekst de negatieve visie van Philippe op het 
net afgesloten bestand representeert en tevens een waarschuwing is aan Jean 
van Ibelin om Aimery Barlais niet te vertrouwen. Maar Philippes inkleding 
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bevat allerlei traditionele elementen uit de Roman de Renart: de belegering van 
het vossenhol, de gedwongen, of in elk geval niet gemeende, verzoening tussen 
vos en wolf, een hof-scène, de valse biecht en Renart die doet alsof hij stervende 
is. Philippe kent de traditie heel goed en zet die bekwaam naar zijn hand. Al-
lerlei details in de tekst verwijzen daarbij naar elementen uit de historische 
situatie. Die worden hier niet verder besproken maar zijn in de vertaling van 
Van Keymeulen via noten aangegeven.4

De ‘branche’ van Philippe is om vele redenen interessant, maar ik wil er hier 
drie aanstippen.

De eerste is de gelijkstelling tussen Jean van Ibelin en Isengrin. Die is merk-
waardig want het beeld dat wij van Jean krijgen is dat van een bekwaam be-
stuurder met groot gezag die bij zijn volgelingen grote trouw wist op te wekken. 
Bij de totstandkoming van de vrede na het beleg van Deudamor speelt hij, in elk 
geval in moderne ogen, een uitermate positieve rol. Dat sluit niet zo goed aan 
bij het moderne beeld van Isengrin in de Roman de Renart: lomp, vraatzuchtig, 
dom, egoïstisch, etc. Natuurlijk kon Philippe niet zovele kanten meer op toen 
hij Aimery Barlais tot Renart had gemaakt. Daardoor moest hij van Jean een 
tegenstander van Renart maken en in de Roman de Renart is Isengrin ongetwij-
feld de voornaamste tegenstander van Renart. Bovendien paste de behandeling 
van zijn zonen toen ze als gijzelaar werden vastgehouden door de dienaren van 
Frederik II wonderwel bij de verhalen over de manier waarop Renart de wol-
venjongen in het wolvenhol behandelde: zowel de mensen als de dieren werden 
bepist (zie de aantekeningen bij de vertaling). En het is opvallend dat Isengrin 
in de ‘branche’ eigenlijk geen rol speelt. Maar misschien moeten we uit deze 
gelijkstelling toch afleiden dat het middeleeuwse beeld van Isengrin mogelijk 
iets minder negatief was dan het onze. Dit dan in tegenstelling tot het beeld 
van Renart: dat was toen en is nu voornamelijk negatief. 

De tweede is dat de gelijkstellingen die Philippe maakt in de Gestes des 
Chiprois vaker worden uitgelegd. Dat is hierboven gebleken bij de bespreking 
van de eerste en de laatste tekst waarin Philippe de Roman de Renart gebruikt. 
Ik vind dat belangrijk omdat ook wel voor andere middeleeuwse dierteksten is 
beweerd dat ze directe toespelingen bevatten op concrete historische persona-
ges en gebeurtenissen. Dit is bijvoorbeeld regelmatig gebeurd voor Van den vos 
Reynaerde. Als voor die verbinding met een historische realiteit argumenten 
worden aangedragen – wat lang niet altijd gebeurt – dan wordt deze tekst van 
Philippe van Novare als zo’n argument gebruikt. Als Philippe het kon, dan kon 
Willem het ook. In principe is daar niets tegenin te brengen, maar ik vind het 
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opmerkelijk dat in de Gestes des Chiprois het niet vanzelfsprekend wordt geacht 
dat het publiek de gelijkstellingen zelf kan maken. Ze worden meerdere malen 
geëxpliciteerd. En zo’n expliciete uitleg vinden we ook bij andere middeleeuwse 
teksten waarin dieren aan historische personen worden gekoppeld. Zou je dan 
ook niet mogen argumenteren dat als middeleeuwers willen dat het publiek 
achter een dierenverhaal historische gebeurtenissen en personages ziet ze er 
dat echt wel bij zeggen en dat als er niets staat je er dus van uit mag gaan dat de 
bedoeling van het verhaal algemeen is en geen specifieke situaties of personen 
betreft? Ik althans vind dat een zeker zo verdedigbaar standpunt.

De derde is dat de ‘branche’ iets zegt over de dertiende-eeuwse populariteit 
van de Roman de Renart. Philippe schrijft een kleine halve eeuw nadat de eer-
ste branches ontstonden en een tweetal decennia na het ontstaan van de eer-
ste verzamelhandschriften die de aanduiding Roman de Renart gebruiken. En 
toch kan hij er bij zijn publiek van uitgaan dat het weet wat een branche is en 
dat Renart een verwerpelijk en slecht dier is. En dat terwijl dat publiek niet in 
Noord-Frankrijk/Zuid-Vlaanderen leeft (waar de Roman de Renart ontstaan 
lijkt te zijn), maar in het Aziatisch-Egyptische deel van het Middellandse Zee-
gebied. De bekendheid van de Roman de Renart moet zich dus snel verspreid 
hebben. Wellicht moet ik deze uitspraak meteen weer wat relativeren, want 
Philippe (of de auteur van de Gestes des Chiprois?) geeft expliciet aan welke 
dieren in de Roman de Renart tot het kamp van Isengrin horen en welke tot het 
kamp van Renart. Dat lijkt toch een teken te zijn van betrekkelijke vertrouwd-
heid met de Roman de Renart, want het is nogal elementaire informatie. Zou 
het kunnen dat vele mensen wel wisten dat de Roman de Renart bestond maar 
dat ze van de inhoud maar zeer matig op de hoogte waren? Dat zou een ideale 
situatie zijn voor een tekst als die van Philippe. Hij kan gebruik maken van 
enigszins bekende stof om zo én aandacht te trekken én tegelijk op een indi-
recte manier zijn boodschap aan zijn heer (en aan iedereen van diens partij) 
over te brengen. 

Hoe dit ook zij, Philippes ‘branche’ is een bijzondere getuigenis van de brede 
belangstelling die dierenverhalen bij mensen weten op te wekken. Een ver-
schijnsel dat nog steeds voorkomt, getuige het verschijnen van alweer een jaar-
boek van Tiecelijn. 

 



~ 143 ~

Tiecelijn 28     

noten 

1 Het volgende is gebaseerd op J. Flinn, Le Roman de Renart dans la littérature française et 
les littératures étrangères du Moyen Age, Toronto / Parijs, University of Toronto Press, 1963, 
hoofdstuk 4, ‘Philippe de Novare et le Roman de Renart’, p. 158-173; Le Roman de Renart, 
éd. publiée sous la direction d’A. Strubel, avec la collaboration de R. Bellon, D. Boutet et S. 
Lefèvre, Bibliothèque de la Pléiade, Parijs, Gallimard, 1998, p. 845-851, 1386-1397; Philippe 
de Novare, Mémoires 1218-1243, éd. par Ch. Kohler, Parijs, Champion, 1913. 

2  De beste bestaande editie is die van S. Melani, Filippo da Novara, Guerra di Frederico II 
in Oriente (1223-1242), Napels, Liguori editore, 1994. Ik had echter niet de beschikking over 
die editie en heb de oudere van Kohler geraadpleegd. 

3  Dat de keizer van het Duitse rijk zich met het Midden-Oosten bemoeide, is minder 
vreemd dan het lijkt. Frederik verbleef een groot deel van zijn leven in Zuid-Italië of op Sici-
lië. Die delen van zijn rijk vond hij belangrijker dan de Duitse kernlanden.

4  De verbanden die ik aangeef tussen de branche en de historische werkelijkheid zijn geba-
seerd op de aantekeningen van Sylvie Lefèvre in de Pléiade editie.
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philippe van novaRe1

(uIT ZIjn MéMoiRes)

paul van keyMeulen

Inleiding2

De vrede was maar pas gesloten
of prins Filip3 had reeds besloten
om er een lied over te rijmen,
maar Jan I Ibelijne,
de heer van Beiroet, wou het niet.
Toen hij eind’lijk zijn permissie
had gegeven was ’t voor geen lied
maar voor een branche van ’t epos
van die sluwe Reynaert de vos,
een branche met allerhande dieren 
waarin zijn lust kon botvieren
Filip van Novare, en die was
een Italiaan van ’t zuiverst ras.
De heer van Beiroet, Ibelijn4

stelde hij voor als Ysegrijn
en zijn kinderen5 als de welpen.
De beer was – ik kan het niet helpen 
de heer Anceau,6 landsheer van Bries.
Hijzelf was, arrogant en fier,
heer Canteclaer, dat trotse dier.
Heer Toringuel speelde de kat
die in ’t kamp van Ysegrijn zat
met de vorigen hier vernoemd.
Reynaert heette heer Aimery, 
Grimbert de das heer Amaury. 
Hugo van Gibelet7 was de aap,
zoals gij het al hebt verstaan, 
zag ik het zo in zijn boek staan, 
al dieren komend uit het kamp 

VertAling / Tiecelijn 28     
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van vos Reynaert zijn roman.
De branche heeft meegekregen
als titel: Over Ysegrijns zege.

Incipit

Reynaert was zo’n sluwe stokebrand, 
dat één ruïne was het land.
Talrijk waren zijn wilde kuren,
vaak hard en moeilijk te verduren. 
Hij was aan ’t eind van zijn Latijn 
toen hem versloeg heer Ysegrijn
die het beleg sloeg voor Kwadal8

dat hij dra ingenomen had.
De burcht was leeg: eten noch drank. 
Ysegrijn voelde zich te schand:
dood dus aan de vos en onderdanen. 
Maar Nobel met zijn companen
en God, die kan breken en maken,
zouden over d’arme Reynaert waken.
En zo gebeurde het dat Rein
een bestand kreeg en wat respijt.
Maar de vrede die Nobel9 bracht
was onvoldoende overdacht.
Ze was eenzijdig gesigneerd
door Reynaert, de aap en Grimbeert.
Door drie slecht, het is godgeklaagd. 
Anderen zijn niet opgedaagd
en ontweken deloyaal de vrede.
Kus noch erewoord werd gegeven.
Het bestand werd zeer vlug gebroken.
De drie waarover ’k heb gesproken,
zijn slechts in vrede met Ysegrijn
en met de wolf zijn vier welpen,
die zelfs niet geconsulteerd werden.10 
Nooit zouden ze vriend van Reynaert zijn, 
want toen hij hun eens gaf medicijn,
lokte hij ze in de val met list
en heeft hij ze nadien bepist.11

Moge de goede God hen haten
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als ze zich op zo’n man verlaten,
die nog een geding hangend heeft
en met iedereen vijandig leeft.
Tybaert, de kat, en Bruin, de bere,
zouden hem graag eens mores leren. 
Canteclaer, kanselier van het Hof
loopt spottend voorbij zijn belegerd slot 
en hij herinnert graag Ysegrijn
aan de valstrik van vos Rein,
met liedjes, en hoe die valserik
zijn drie welpen heeft bepist.
Zijn sporen maakt schoon de haan
en hij kondigt met branie aan
en als waarheid hij affirmeert,
dat aan ’t Hof iedere leenheer
klaar staat om Reynaert bij te staan
als men hem bespot of uitdaagt.
Maar daar verschijnt de vos aan ’t Hof 
en verlangt eerbetoon en lof.
Hij loopt zo dicht voorbij Ysegrijn, 
precies als was hij zijn kozijn.
Hij maakt weer kennis met de welpen.
Om ze met vriendschap t’overstelpen
neemt hij de ene na de andere
vol genegenheid in zijn armen.
Reynaert maakt heisa, lacht en zingt, 
maar ’t is wel met tegenzin.
Hij vertelt ook meerdere malen
zijn krijgsmoed en zijn heldendaden
en hoe hij nooit betaalde het gelag.
Lang sprak hij over de veldslag
en roept luid zijn oorlogskreet:
Er op los, slaat allen neer!
Wanneer de beer hem bezig hoort,
grijnst hij zijn scherpe tanden bloot
en ook Tybaert lacht en grijnst.
− Laat hem maar schijnheilig zijn,
Laat hem maar op de toekomst gokken
en ons houden voor geitenbokken,
wie laatst lacht best lacht, zegt de haan
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en de vos hoorde dat aan
en hij werd door ijlkoorts aangegrepen.
Bruin had het niet op hem begrepen
al had hij eens van zijn paard gestoten
Rein die gelukkig niets had gebroken.12

Maar de schrik zat er nog steeds in
en daarom hield hij zich nu heel stil.
Hij fluistert tot zijn neef Grimbert
Dat hij pijn voelt aan zijn hert.
− Red mij, zucht hij, hier wacht mijn dood. 
Hij verbleekt; angst is een sentiment
dat bij hem optreedt en beklemt.
Vos Reynaert keert naar huis alras.
Hem vergezellen Grimbeert, de das,
de aap, leenheer13 en baron Cointereau
en de ellendeling Renardeau,
alsook Kwatack en Doordhage.14

Ze komen als gekken al te samen
met Hermeline, d’edele dame,
naar hun heer en meester gerend.
− Heer, roepen ze als met een stem,
heer, wat is er, wil ’t ons verhalen.
− Ga zonder dralen een priester halen, 
zie toch hoe ik eraan toe ben,
fluistert hij met gebroken stem.
Toen het racaille het hoorde
dat tot Reynaerts huis behoorde,
dachten waarlijk, klein en groot
dat Rein op sterven na was dood
en dat met hem zou henen gaan
een meester sluw en zeer bekwaam.
Maar ’t was allemaal list en schijn.
Nu moet men wel oplettend zijn
want zelden raakt men ondeugd kwijt,   
men draagt ze mee tot men vergrijst.
Rein die gelaten had van zijn veren 
bleef vaardig in ’t manipuleren
en heeft een snode list bedacht
die hem veel vreugde heeft gebracht. 
Onder het mom van schuldbelijdenis,    
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zal, zelfs als hij niet schuldig is,
aan ieder om vergiffenis vragen
omdat eindt ’t einde van zijn dagen. 
Voor hem geen schand, voor d’ander schuld. 
Zelfs de beer van berouw vervuld
omdat hij hem stootte van zijn paard 
krijgt het vroeg of laat betaald,
ook Canteclaer en Tybeert de kater
die hem openlijk wilden schaden.
Maar toch weet Reynaert heel zeker
dat als er met hen komt geen vrede
hij nooit in veiligheid zal zijn.
Toch wenst hij plaats en tijd te vinden 
− hij zet helaas daarop zijn zinnen 
om zijn kwaad bedrijf te herbeginnen. 
Als hij daartoe kreeg de kans
zou hij olie gieten op de brand.
Hij laat dan toch een priester komen
die hem zijn biecht heeft afgenomen
en d’heilige teerspijs toegediend
door Gods zoon voor ons verdiend.
De vos Reynaert, de bedrieger,
was alweer eens aan het liegen.
Hij liet zich hulpeloos ondersteunen
en zei dan klagend en kreunend
dat hij zijn grote biecht wou doen.
− Heer God, begin van alle goed,
ik wil hier biechten met fatsoen
en mijn zonden bekennen lijk het moet. 
Dit zal mijn bekentenis zijn,
dat ik nooit hield van Ysegrijn
en nooit zal houden van die vent.
Toen ’k vorig jaar deed mijn serment, 
zou ik als ik er de kans toe had
hem niet meer meelij tonen dan
aan zijn vrienden en zijn magen;
zijn welpen zal ik blijven haten,
ze vrezen en ook hun nageslacht.
Vorig jaar had ik nog macht,
maar ’t viel anders uit dit jaar,
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want ik verloor mij neer, voorwaar.
Ik ben gestort in een diep gat
en omdat ik niets beters vinden kan 
betoon ik nu een groot berouw.
Dies zweer ik Ysegrijn nu trouw
maar ik vrees hem uitermate.
Van Nobel is hier nu geen sprake,
hij woont buiten mijn heerschappij.15

Zo eindigt hier mijn kuiperij.
In opstand kwamen ook met hem
zijn welpen die ’k nooit heb gekend. 
Tegen hem kan ik niets ondernemen,
ik zal er dus de brui aan geven.
Maar ’k heb toch nog een troefkaart: 
door hen wordt de vrede trouw bewaard.16 
Diende de gelegenheid zich aan,
ik zou met hen zeker scheep gaan.
Ik heb veel mensen kwaad gedaan
en zou het nog overdoen vandaag.
Maar God kan alles mij vergeven,
hij die mijn hart peilt en mijn leven. 
Eens heeft de beer mij neergestoten
en al mijn ribben haast gebroken. 
Ach, deed ik Tybaert ooit veel kwaad, 
dan had hij het mij voorgedaan.17

Bij God, laat de haan dagen terstond 
want hij fourageert veel op mijn grond. 
Ik wil met hem weer in vrede leven
al heeft hij mij veel kwaad bedreven. 
Als ’k van mijn ziekte mag genezen, 
wil ik in ’t convent intreden.
Als ’k mag verlaten mijn bedstede
wil ik ieders schuld vergeten
en aan iedereen ook vergeven;
dat men mij ook pardonnere.
Ik smeek het met d’handen gevouwen. 
Was ik vroeger niet te vertrouwen, 
geen oorlog kan ik nu verklaren.
Maar als ze mijn vazallen waren,
ik zou het hen eens goed tonen.
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IJlings laat men Canteclaer komen
om het met Rein weer goed te maken.
− Bij God, zegt bij zijn komst de haan, 
laat de stervende in vrede gaan;
maar ik weet met grote zekerheid,
dat die ziekte is bedriegerij.
Als wijs is baron Ysegrijn
dan handelt hij met compeer Rein
zoals een vogelaar zou doen
met zijn sperwer of griffoen.18

Voedt hij hem niet zoals het moet,
dan wordt hij dwars en vol hoogmoed. 
Laat hem gehoorzamen zijn roep.
Het verdriet mij dat hij zo goed 
wist t’ontsnappen aan de sluwe list
die men hem gespannen had.
Hij deed nog iets geks op de Paasdag 
toen hij zegende en at het lam
met de ellenlange oren.19 Geen gevaar 
betekende hij toen voorwaar;
maar laten we toch goed opletten
of hij zal ons weer voor schut zetten. 
Meer kan de bode niet verkrijgen.
Hij gaat naar Rein zonder verwijlen
en hem een compleet antwoord bracht
op zijn boodschap en opdracht.
Dan zei Reynaert tot de kapelaan
dat hij weldra dood zou gaan.
− Mocht ik van mijn ziekte genezen
ik zou cito in ’t convent treden.
Kon ik verlaten deze brits,
ik schonk iedereen vergiffenis. 
Heer, wil mijn zonden mij vergeven
want ’k heb er zoveel bedreven,
dat al leefde ik nog honderd jaar
met één biecht kwam ik niet klaar.
De priester hem d’absolutie gaf,
maar stelde een voorwaarde vooraf,
dat als hij de dood zou ontlopen,
hij zonder verwijl naar hem zou komen. 
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− Goed, zei Rein, ook andere personen 
zal ik met mijn bezoek belonen,
al zal hen dat geen plezier doen.
De priester diende hem dan toe
Hem die beter niet in hem kwam. 
Verdoemd zij die de teerspijs nam. 
Christus verdween en Reynaert blijft 
vol valsheid en vol slechtigheid.
De duivel nam dan bezit van hem
want het kwaad zat al in zijn vel.
Hij is deloyaal en trouweloos, 
verraderlijk en harteloos
en zal het blijven tot zijn ziel
zijn miserabel lijf ontvliedt.

explicit

noten

1 De noten zijn toegevoegd door Paul Wackers, grotendeels op basis van de aantekeningen 
van Sylvie Lefèvre in Le Roman de Renart, éd. publiée sous la direction d’A. Strubel, avec la 
collaboration de R. Bellon, D. Boutet et S. Lefèvre, Bibliothèque de la Pléiade, Parijs, Gal-
limard, 1998, p. 1386-1397.

2  De indeling via de kopjes ‘Inleiding’, ‘Incipit’ en ‘Explicit’ is van Van Keymeulen en komt 
niet voor in de Franse edities. 

3  Van Keymeulen moet hier Philippe van Novare bedoelen. Er is geen enkele reden die 
‘prins’ te noemen. Hij was van adel, maar een dienaar, zij het een hooggeplaatste. 

4  Het gaat om Jean I van Ibelin. Zie voor de identificaties ook ‘Isengrins overwinning op 
Renart’ in dit nummer van Tiecelijn.

5  Het gaat om Balian III en Baudouin van Ibelin.

6  Anceau van Bries was verre familie van Jean van Ibelin en een trouwe supporter. 

7  Opmerkelijk genoeg is ook Hugo van Gibelet familie van Jean van Ibelin. Familieleden 
steunen elkaar dus niet altijd. Ze kunnen tot elkaar bestrijdende partijen behoren. 

8  Van Keymeulens weergave van Maucreus, de naam van Renarts burcht. 

9  Noble is Henri I van Lusignan, koning van Cyprus. Hij is nog minderjarig, maar wel op 
de hand van de vijf baljuws die Frederik II naar Cyprus gestuurd had en waarvan Aimery 
Barlais de belangrijkste was.
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10 Het lijkt er inderdaad op alsof Jean van Ibelin de vrede heeft doorgedrukt tegen advie-
zen uit zijn eigen omgeving in.

11 Dit is een toespeling op een gebeurtenis uit 1228. Aimery Barlais verbleef toen in Li-
masol, waar ook de gegijzelde zonen van Jean van Ibelin verbleven. Hij en de zijnen mishan-
delden en beledigden de zonen regelmatig. Een van de beledigingen was bepissing. Vanwege 
deze parallellie zou het wellicht zinvol zijn ook opnieuw na te denken over de bepissingsscène 
in branche Va van de Roman de Renart. Die wordt gewoonlijk verklaard door aan te geven dat 
in de middeleeuwse biologie urine als een van de wapens van de vos wordt genoemd, maar 
misschien wordt er ook verwezen naar een uit de realiteit bekende, dan wel denkbare vorm 
van belediging en mishandeling van vijanden.  

12 Toespeling op een duel uit 1227 toen Anceau de Bries (Brun) Aimery Barlais (Renart) 
uit het zadel stootte. 

13 Vertaling van Van Keymeulen van het Oudfranse woord dans. Ook Reynardiaus, een 
van de zonen van Renart, wordt echter zo genoemd. De vertaling is dus waarschijnlijk fout. 
De Pléiade editie geeft als vertaling ‘seigneur’. Een neutrale term als ‘heer’ zou in het Neder-
lands ook te prefereren zijn geweest. 

14 Poging van Van Keymeulen om de ‘sprekende’ namen Perchehaie en Malebranche te ver-
nederlandsen.

15 Bedoeld is: Aimery kan geen invloed meer uitoefenen op Henri I.

16 Verhulde waarschuwing van Philippe aan Jean van Ibelin. De Ibelins nemen de vrede 
serieus maar Aimery Barlais niet.

17 Toespeling op een gebeurtenis uit 1223. Toringuel (Tibert) had Aimery (Renart) ver-
wond tijdens een nogal ruw spel. De volgende dag zette Aimery met de zijnen een val voor 
Toringuel en verwondde hem op zijn beurt.

18 Het Oudfrans heeft hier grifon. De betekenis van dat woord is niet volledig duidelijk, 
maar waarschijnlijk wordt een ondersoort van de sperwer bedoeld. Van Keymeulen bootst 
het woord na, mogelijk vanwege rijmdwang.

19 Toespeling op het beleg van Deudamor. Tijdens Pasen hadden de belegerden niets an-
ders meer te eten dan het vlees van ezels (normaal lastdieren, nu geslacht omdat al het nor-
male voedsel op was).
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sebasTian bRanT, De vossensTRijD 
(alopekioMachia)

MaRk nieuwenhuis

Aan de hoogst aanzienlijke en zeer doorluchte Rooms-koning, Maximiliaan.
Alopekiomachia of: Over het schouwspel en de strijd van de vossen. Sebastian 
Brant. 

Misschien vraagt u zich, hoogst voorname koning, af waarom 
ik al die vossen op laat treden, uit de verte opjaag, 
wat onze jachtpartij toch moet betekenen en waarom 
daar op de grond en in het midden een gevlochten krans ligt? 
Welaan dan, luister: met zijn poten vliegt een vos; daar is   5
zijn naam van afgeleid – in vroeger tijden zei men ‘vliegpoot’.1

Dit lepe dier broedt immers – snel ter been – op slinkse streken; 
hij voert ze daarna uit en weet te vluchten dankzij listen. 
Van voren hebben vossen op hun buik en borst wit haar, 
maar op de bovenzijde zijn hun haren roodgekleurd.    10 
Zo tonen velen uiterlijk de schone schijn van goedheid, 
maar list en leugen smeulen onder hun dieprode huid.
Dit dier verandert vaak van haren, maar zijn boze aard 
verandert niet: uit aangeboren list bestaat zijn leven. 
Een vossenstaart beschrijft altijd een bocht – zo loopt hij ook: 15
met bochten, hier en daar een schijnbeweging, onvoorspelbaar.2 
Vandaar dat ik dit vossenbeest wil laten optreden in 
een voorstelling en de jacht wil openen op dit wilde dier. 
Ach, zoveel vossen zijn er nu op aarde: stad en land, 
het wemelt overal van vossen en hun sluw bedrog.   20
Bij velen vindt men vossenlistigheid en vossenstreken,
ja, dit doortrapt en sluw gespuis zie je echt overal.
Want wie heeft tegenwoordig niet de neiging om als vos 
te leven, wie is in zijn hart nog vrij van vossenarglist?
Ontelbaar vele leugens, listen en bedrog verzieken   25
de waarheid en de wetten, trouw en ook rechtvaardigheid,3 
ja nergens is vertrouwen veilig,4 liefde is verstikt
en overal zijn vossenzeden en -gewoonten zichtbaar. 

VertAling / Tiecelijn 28          
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Let goed op wat of wie je moet geloven, want de vossen 
bezetten velden, huizen, steden, kruisingen en akkers.  30
Er zijn er die hun staart van voren dragen, op hun voorhoofd, 
en die hun ogen met de haren van hun vacht bedekken.
Er is er een die twee gezichten en twee staarten heeft
en in wiens ene mond een tweetal tongen is te vinden. 
Er is er een die eindeloos verderfelijke staarten   35
verdeelt en weggeeft en in allerhande stukken uitdeelt.
Twee vossen zwaaien met slechts voor de schijn verbonden staarten,
maar zullen niets bereiken: de begeerde buit vlucht weg.
Er is er een die nauwelijks een rol speelt, maar vervuld 
van boze arglist snel een staart grijpt en dan ontrouw meevoert. 40 
Er is er een die met zijn staart een fakkel met zich meesleept  
en – ach! – verwoestend vuur uit zijn grijpgrage bek zal spuwen.
Wanneer dat hoogst ellendig beest verschijnt, het daglicht ziet,
zal hij gewassen, halmen en de grond met vuur verwoesten.
Toch zal een jager hem te pakken krijgen, vroeg of laat;  45
hij heeft zijn woeste honden nog niet van hun riem verlost.5

Die vos misleidt dan, slepend met zijn staart,6 de hond en wacht 
met sluwe vleierij zijn argeloze vijand op.7

In voren liggend zal hij hazen, vogels overvallen
en hinderlagen leggen voor konijnen en voor muizen.  50
Hij heeft een vuile bek en spert zijn kaken razend open;
hij jankt, zoals ook honden blaffen, als hij honger heeft.
Hij huichelt, veinst dat hij rechtvaardig, goed, godvruchtig is,
zolang de buit die hij begeert hem in de bek zal vliegen.
Hij zal de dassenburcht besmeuren met zijn vuile drek,8   55
maar haalt daardoor zichzelf de dood ook weldra op de hals: 
de onbeschaamde vos valt in het hol dat hij vervuilde, 
komt aan zijn einde zoals hij zelf anderen heeft geschaad.
 Wat deze prent, dit onbetekenend gedicht betekent?9 
U die dit leest, spits alstublieft uw toegewijde oren,    60
want deze prent heeft meer nog dan mijn grove verzen te
vertellen. Kijk! Een wolf, onopgemerkt, heeft mij gezien!10

 Mijn koning, ik verzeker u dat ik niet in detail 
uiteen ga zetten waar de vossenprent verhuld op doelt. 
Met zijn verstandelijk vermogen en zijn geestkracht kan  65
een ieder raden waar de vossen en de lynx voor staan
en wat die kluwen staarten inhoudt en hoog in de boom
die kat die er, alleen en slim, vandoor gaat met de krans.
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 Het moet uw taak zijn, beste koning, en uw eerste zorg om
het vossenbroed dat, grootste keizer, u omringt te vangen.  70 
De lynx, die met een vos een vos pakt, is gewiekst genoeg;
de een doorziet de sluwheid van de ander en verdwijnt. 
Maar er zijn vallen uitgezet en netten voor de vossen;
die sluwe bende zal zich in een zak of valkuil storten. 
De zomer jaagt een vos de stuipen op het lijf: bestookt  75 
door zomerhitte raakt hij heel wat haren van zijn vacht kwijt.
Dit beest is enkel en alleen gelukkig als hij kuikens
belaagt en kippen met bedrog verrast en dan verslindt. 
 O, u die het gezag voert over landen en de wereld,
de scepter van het heilig rijk draagt, Maximiliaan,11   80
wees voor de lynx en vossen op uw hoede en vertrouw
u zelf noch uw gezalfde hoofd toe aan hun valse listen.
Als u wat u vijandig is, een volk of wilde dieren,
niet in uw greep kunt krijgen, stoot uw voet dan in hun vlees.
Volg toch tenminste vossen na: weersta hun overmoed  85
en razernij met listen, heimelijk en openlijk.
Bedenk dat een beroemde staatsman die ook veldheer was
en legerleider lang geleden ooit eens heeft gezegd:
als het de huid van een meedogenloze leeuw aan kracht schort,
dan is het zaak om er een vossenvel aan vast te naaien.12  90
 Een vos heeft scherpe oren: dreigend onheil en bedrog
voorvoelt hij: groot gevaar gaat hij schoorvoetend tegemoet
als hij een woeste en doortrapte vijand opgemerkt heeft13

en voor een hinderlaag of aanval op zijn hoede is.
 Wie zich strijdvaardig inzet voor het recht en Christus’ wetten,  95
zal loon naar werken krijgen en een lauwerkrans verwerven. 
Door op het ijs zijn oor te drukken kan een vos bepalen 
of vorst een dikke of een dunne ijsvloer heeft gelegd.14 
Volg, grootste koning, zo de vossen na, maar pas goed op dat 
het sluwe dier u niet te grazen neemt! Het ga u goed.   100
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nawoord

Sebastian Brant (1457-1521) werd geboren in Straatsburg als de zoon van 
een herbergier. Vanaf 1475 studeerde hij filosofie en rechten aan de universiteit 
van Bazel, waar hij al voor zijn in 1489 verworven doctoraat doceerde. In 1500 
keerde hij terug naar Straatsburg, en was daar vanaf 1503 als stadssecretaris 
werkzaam. Tegenwoordig is Brant vooral bekend om zijn satire Het Narren-
schip (Das Narrenschiff, 1494). Naast allerlei Duitse teksten schreef hij Latijnse 
gedichten, in 1498 uitgegeven als Varia carmina (Diverse gedichten). In 1501 be-
zorgde Brant een op de editie van Steinhöwel (1476-1477) gebaseerde uitgave 
van de fabels van Aesopus, aangevuld met allerlei andere fabels, raadsels en op-
merkelijke natuurverschijnselen (Aesopi Apologi sivi mythologi cum quibusdam 
carminum et fabularum additionibus).

Maximiliaan I (1459-1519), in 1486 gekozen tot Rooms-koning, benoemde 
Brant in 1502 tot paltsgraaf en raadsman aan zijn hof in Speyer. Al voor deze 
benoeming had Brant de Alopekiomachia geschreven om de vorst te waarschu-
wen voor valse raadgevers, een rol die Reynaert de vos met verve speelt in de 
matière renardienne.

  

De alopekiomachia

Brant gaf zijn vossengedicht een Griekse titel, die vertaald kan worden als ‘de 
vossenstrijd’. Deze titel herinnert aan de Batrachomiomachia, (‘De strijd tussen 
de kikkers en de muizen’), een onder Homerus’ naam overgeleverde parodie 
op het Homerische epos. Waarschijnlijker is dat Brant gedacht heeft aan de 
Psychomachia, een allegorisch, in het Latijn geschreven gedicht van de vroeg-
christelijke dichter Prudentius (348-413), waarin de strijd tussen deugden en 
ondeugden wordt beschreven. Met een Griekse titel gaf de humanist Brant 
blijk van zijn brede belezenheid op het terrein van zowel de Griekse als Latijnse 
literatuur, klassieke en christelijke teksten. 

Naast de Latijnse Alopekiomachia schreef Brant ook een 134 verzen tellende 
Duitse versie, de Fuchshatz. Brant publiceerde deze gedichten in de vorm van 
vlugschriften, voorzien van een houtsnede. Anders dan de Duitse tekst, die 
wel als vlugschrift bewaard is gebleven, is de Latijnse versie, waarschijnlijk 
evenals de Duitse tekst in 1497 geschreven, enkel overgeleverd in Brants Varia 
carmina. 
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Tekst en afbeelding vormen een eenheid en dienen daarom in samenhang ge-
lezen en geïnterpreteerd te worden, want de afgebeelde scenes en de bijschriften 
in tekstbanieren leveren de informatie om de op het eerste gezicht raadselachtige 
tekst te ontsluiten. Deze werkwijze, een Duitse en een Latijnse versie schrijven 
en die vergezeld van een houtsnede op een los blad verspreiden, volgde Brant 
wel vaker. Zo kon hij snel een groter en ook minder kapitaalkrachtig publiek 
bereiken dan wanneer hij zijn gedichten in boekvorm uitbracht. Waarschijn-
lijk circuleerden deze vlugschriften onder vrienden en bekenden en werden ze 
gezamenlijk besproken en geïnterpreteerd aan de hand van de afbeelding. Zijn 
publiek zal te vinden zijn geweest in humanistische en academische kringen, 
onder rechtsgeleerden en aan vorstenhoven. Met alle verwijzingen naar klas-
sieke auteurs en Bijbelteksten moet Brants publiek over een behoorlijke literaire 
bagage hebben beschikt. 

Volgens Vera Sack (op haar boek is de onderstaande interpretatie van het 
gedicht gebaseerd), vormt de Alopekiomachia de weerslag van Brants sombere 
kijk op het politieke panorama in het Duitse rijk in 1497 en weerspiegelt de 
botsing tussen zijn hooggespannen verwachtingen na de Rijksdag van 1495 
in Worms en de rauwe werkelijkheid. De overeenkomst die in Worms tussen 
de koning Maximiliaan en de rijksgroten werd gesloten bleek al spoedig niet 
meer dan een gelegenheidscompromis te zijn geweest. De Duitse vorsten gin-
gen onverminderd voort met het najagen van hun eigenbelang, de voorgestelde 
hervormingen (op het gebied van rechtsspraak en belastinginning) werden niet 
bekrachtigd, de landsvrede bleek niet bestendig en de steden probeerden on-
der hun verplichtingen uit te komen. De machtsstrijd tussen Maximiliaan en 
Berthold van Henneberg, de aartsbisschop van Mainz, die als rijkskanselier de 
koers van de Rijksdag bepaalde en aan de zijde van de Duitse vorsten de macht 
van de koning trachtte te ondermijnen, vormt de achtergrond waartegen de 
Alopekiomachia gelezen dient te worden. 

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende scenes op de houtsnede 
die de Duitse tekst vergezelde; de houtsnede die op het niet bewaard gebleven 
vlugschrift met de Latijnse tekst was afgedrukt zal hier waarschijnlijk niet veel 
van hebben verschild. 

Linksboven wordt rijkskanselier Berthold van Henneberg, volgens Brant 
de hoofdschuldige aan het ondermijnen van de positie van de koning, voorge-
steld als een lynx die een meute vossen (de rijksgroten, die alleen hun eigenbe-
lang najagen en valse en ontrouwe vrienden van de koning blijken te zijn) als 
een meute jachthonden aan de lijn houdt om met hun macht het rijk te rege-
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ren (v. 66, 71-72, 81) (afb. 2). De lynx draagt een jachthoorn en een jachtspeer. 
Aan de punt van deze speer hangt een vossenstaart, door Sack niet alleen 
geduid als list maar ook als een narrenattribuut, waarmee Berthold als een 
nar wordt gekarakteriseerd, een dwaas, die denkt dat hij met sluwheid de 
Rijksdag kan sturen.

Rechtsboven zit een kat in een boom (v. 67-68) (afb. 3). Aan een lijn houdt 
de kat een krans vast die voor de voeten van de lynx op de grond ligt (v. 4, 68). 
Deze kat staat voor hertog Albrecht van Saksen, een bekwame, loyale veldheer 
van Maximiliaan en zijn enige vriend onder de vorsten, aldus Brant. Verheven 
boven het gewoel beneden hem sleept hij een krans, een eerbewijs en overwin-
ningsteken, uit de strijd, weg voor de voeten van de lynx.

De vos (rechtsboven, eveneens afb. 3) met zijn ransel vol staarten (d.w.z. listen; 
v. 67) en de kat in de boom verwijzen naar een in de middeleeuwen bekende fabel, 
die onder andere is overgeleverd in de zogenaamde Romulus, een verzameling 
Latijnse fabels in proza. In deze fabel wordt verteld over een ontmoeting tussen 
een vos en een kat. De vos beroemt zich op zijn listen, een zak vol, waarmee hij 
zich altijd weet te redden. Dan komen er honden aanrennen. De kat klimt gauw 
in de boom en roept de vos toe: ‘Dit is de enige list die ik heb!’ en ‘Open je zak!’ 
De vos, die niet snel genoeg kan kiezen welke list hij moet gebruiken, wordt door 
de honden gegrepen en verscheurd.

Afb. 2
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Voor de vossen die de lynx aan de lijn houdt uit (in het midden) lopen andere 
vossen (rechts van het midden), ofwel: de lynx wil de loslopende vossen über-
listen, volgens het spreekwoord ‘men moet vossen met vossen vangen’. Daarom 
hangt er ook een vossenstaart aan zijn jachtspeer: hij gaat evenals de vossen 
met list te werk. Ook de lynx gold als een sluw en listig dier. De vrije vossen 
worden door de lynx en de door hem aangelijnde vossen naar (aan de rech-
terkant) gereedstaande jachtnetten gedreven (v. 73). Het jagen op vossen met 
vossen verloopt echter niet voorspoedig, want de opgejaagde vossen storten 
zich liever op de kippen en de eenden (rechtsonder, onder de jachtnetten). Dit 
pluimvee staat voor het volk, de door roofridders belaagde boeren en burgers 
die lijden onder het uitblijven van vrede en rechtszekerheid (v. 77-78).

In het midden lopen twee vossen zij aan zij (v. 37). Deze vossen staan voor 
hertog Eberhard van Württemberg en markgraaf Friedrich van Brandenburg 
zu Ansbach-Bayreuth, die in 1496 een verbond sloten met Berthold van Hen-
neberg, de voornaamste tegenstander van Maximiliaan. De verbonden vossen-
staarten verwijzen naar bondgenootschappen tussen vorsten die niet alleen de 
landvrede in de weg stonden, maar ook hun trouw aan de koning ondermijn-
den omdat ze nieuwe banden aangingen waarin de koning niet betrokken was.

Onder dit paar vossen loopt een staartloze vos (v. 39-40) (afb. 4). Volgens 
Sack staat ook deze vos voor markgraaf Friedrich van Brandenburg zu Ans-

Afb. 3
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bach-Bayreuth, die Maximiliaan voor 1496 steunde maar, zoals hierboven ge-
zegd, in 1496 een verbond sloot met Maximiliaans tegenstanders en daarom 
door Brant van trouweloosheid (perfidia, v. 40) beschuldigd wordt. 

De door de lynx aangelijnde, vuurspuwende vos met de fakkel aan zijn staart 
(v. 41-44), midden onder, staat voor paltsgraaf Philip von der Pfalz, de voor-
man van een groep vorsten die zich aan het gezag van de koning wilden ont-
trekken. Hij liet zich niets gelegen liggen aan vermaningen van de Rijksdag 
of de kerkelijke ban en streefde enkel zijn eigenbelang na. De fakkel herin-
nert aan Rechters 15:4-5, waar wordt beschreven hoe Simson de graanvelden 
en wijngaarden van de Filistijnen verwoest door er vossen met samengebonden 
staarten en daarin vastgemaakte fakkels doorheen te jagen. De fakkel aan de 
vossenstaart verwijst naar de gewelddaden van op macht beluste vorsten die de 
landvrede ondermijnden. Zoals Simsons vossen de wijngaarden en graanvel-
den verwoestten, zo verwoestten de vorsten met hun oorlogen en veldtochten 
de door God geordende en beschermde christelijke samenleving. 

Wat deze vos in zijn bek houdt, ziet Sack als een stuk van zijn oude staart, 
waarmee hij honden vol vleierij om hun bek kan vegen. Het doet mij eerder 
denken aan vlammen die uit zijn bek komen, zoals in v. 42 beschreven. 

Sack verwijst in dit verband naar Hooglied 2:15 (de vossen in de wijngaard), 
naar de apocalyptische vuurstorm in Deuteronomium 32:22 en naar de vos, hui-
chelaar en verleider van christenen (v. 47-54), als Antichrist (Apocalyps 20:1 ff.). 
Ook herkent zij trekken van de vos in het beest uit de zee (Apocalyps 13:1-7).

Linksonder, in de bosrand, is een groep dieren te zien, een beer, een leeuw, 
een everzwijn en een draak (afb. 5). Deze dieren vertegenwoordigen niet alleen 
buitenlandse vijanden die op het Duitse rijk loeren, maar verwijzen volgens 

Afb. 4
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Sack ook naar de vier dieren uit Daniel 7:4-7, een passage over de eindtijd. 
Hiermee zet Brant de apocalyptische sfeer, die hij met het beeld van de vos als 
Antichrist al had aangezet, nog zwaarder aan.

Ondertussen voelt Brant zich niet veilig, want een wolf houdt hem in de ga-
ten (v. 62). Met deze wolf kan een roofzuchtige vorst bedoeld zijn. Sack wijst 
erop dat een wolf (Latijn: lupus) in laatmiddeleeuwse, Latijnse scholen ook de 
naam was van de verklikker die door de leraar werd ingezet om vergrijpen van 
de leerlingen tegen de schoolregels te melden. Daarom noemt Brant geen na-
men in zijn satire, maar vertrouwt erop dat de goede verstaander tussen de 
regels door kan lezen en met behulp van de houtsnede en de tekstbanieren 
in de afbeelding kan begrijpen welke personen hij in zijn satire op de korrel 
neemt. Daarbij bedient hij zich van dierenfabels die al in de oudheid werden 
gebruikt om de handelwijze van de machtigen te hekelen, in het geval van de 
Alopekiomachia de rijkskanselier en de rijksvorsten, die worden voorgesteld als 
vijanden van het gewone volk.

Maximiliaan ten slotte krijgt de raad om, als hij als koning zijn kracht niet kan 
laten gelden, zich als een vos tegen de vossen te verweren, om met zijn eigen listen 
hun listen te verijdelen (v. 89-90), volgens het spreekwoord ‘Wanneer het aan een 
leeuwenhuid schort, moet je een vossenvel aantrekken’.  

Tot slot

De bovenstaande vertaling, in zevenvoetige jambische regels, van Brants vijftig ele-
gische disticha is gebaseerd op de editie van Wilhelmi. Mijn dank gaat uit naar Wil-
lem van Bentum, die de vertaling van commentaar voorzag en op verwijzingen naar 
klassieke auteurs wees.

Afb. 5
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 noten

1 Vliegpoot: cf. Quintilianus, Institutio oratoria I 6.33; Isidorus van Sevilla, Etymologiae 
XII 2.29.

2 Onvoorspelbaar: een vast onderdeel in de beschrijving van vossenstreken; cf. Van den 
vos Reynaerde, A 504-505: ‘Daar Reynaert hadde de pade sine / Ghesleghen crom ende 
menichfoude’.

3 Rechtvaardigheid: v. 25-26 herinnert aan een passage in Ovidius’ Metamorphoses (I 127-
150, m.n. v. 129-130 en 149-150), waar wordt beschreven dat mensen in de IJzeren Eeuw 
steeds slechter worden en zich overgeven aan listen, bedrog, hebzucht en geweld.

4 Nergens is vertrouwen veilig: cf. Vergilius, Aeneis IV 373.

5 Verlost: cf. Ovidius, Metamorphoses VII 769. Ovidius vertelt daar over jagers die met 
honden een vos achtervolgen.

6 Slepend met zijn staart: een verwijzing naar de wijze waarop de vos volgens diverse 
middeleeuwse auteurs zijn sporen uitwist met zijn staart; cf. (o.a.) Van den vos Reynaerde 
(A 2390-2393).

7 Sluwe vleierij: cf. Prudentius, Psychomachia v. 564.

8 Drek: cf. Vincent van Beauvais, Speculum Naturale 19.122.

9 Prent … onbetekenend gedicht: cf. Vergilius, Aeneis I 464.

10 Wolf … gezien: cf. Plinius, Naturalis Historia VIII 80, en Ysengrimus I 5.

11 Heilig rijk: het heilige Roomse Rijk.

12 Naaien: deze uitspraak wordt toegeschreven aan de Spartaanse veldheer Lysander, die 
in de oorlog gebruik maakte van listen en bedrog.

13 Doortrapte vijand: het Latijn (v. 93) heeft hier pellaci, het woord waarmee Vergilius in 
het tweede boek van de Aeneis, het boek waarin de ondergang van Troje als gevolg van een 
Griekse list wordt beschreven, de sluwe Odysseus aanduidt (Aeneis II 90).

14 Gelegd: cf. Plinius, Naturalis Historia VIII 103.
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De wiTTe vos MeT De RoDe Roos van 
albeRT De sMeDT en luc TuyMans
 
a Belgian Fox sToRy

Rik van Daele

Voorbeschouwing
 
Dit verhaal werd geschreven voor de eenentwintigste Herman Heyselezing te Ste-

kene op 14 februari 2015. Omdat de beloftevolle archeoloog Philippe de Smedt,1 
kleinzoon van Reynaertbeeldhouwer Albert de Smedt,2 een verhaal hield over een 
nieuwe onderzoekstechniek van de vakgroep Bodemkunde van de UGent, die on-
der andere tijdens opgravingen aan de Boudelo-abdij in Klein-Sinaai was ontwik-
keld, leek het passend ook de oude vos Albert bij de hulde te betrekken. In de weken 
voorafgaand aan de lezing stonden de kranten vol over het vermeende plagiaat van 
schilder Luc Tuymans. Er is geopteerd om de lezingtekst uit te breiden met enkele 
uitweidingen en voetnoten (waarvan diverse bronnen dateren van na de lezing). Deze 
bijdrage volgt een spannende zoektocht naar de Reynaertbronnen van Luc Tuymans 
en roept herinneringen op aan de vroege jaren negentig toen ik met Herman Heyse3 
op zoek ging naar de Reynaertbronnen van Louis Paul Boon. De slotsom van dàt on-
derzoek was dat Boon zijn secundaire bronnen bewust had gemarkeerd en geëxplici-
teerd, maar zijn echte bronnen had gemaskeerd, verbloemd en uitgegomd. In Boons 
geval was er sprake van een boeiende omgang met intertekstualiteit. 

 

Afb. 1 Reynaertbeeld van Albert de Smedt, foto © Wilfried Delforge

iconogrAfie / Tiecelijn 28     
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Dames en heren,

Het leek ons een geschikt moment hier in Stekene, waar Reynaertbeelden 
van Albert de Smedt zijn geplaatst op de Markt, achter de kerk en langs het 
spoorwegpad in de nabijheid van de Gelaagputten, om de beeldhouwer in zijn 
oude dagen iets te vertellen over zijn eigen werk dat hij nog niet weet, over een 
onderwerp waarvan hij in elk geval nog niet alle geheimen kent.

Zoals bekend concentreert het werk van diverse leden van het Reynaert-
genootschap zich op de studie van alle Reynaertuitingen, met speciale aan-
dacht voor de middeleeuwse teksten (ook bronnen en epigonen), maar ook en 
vooral op de rijke naleving/Nachlebung van vele eeuwen reynaerdiana, van 
vossensporen in woord en beeld. Mezelf heb ik ooit wel eens omschreven als 
een strandjutter, toen ik op zoek was naar Willem van Boudelo als mogelijke 
Reynaertauteur. Ik geraakte niet veel verder dan een robotfoto (hoewel ik er 
bijna zeker van ben dat ik in de betreffende bijdrage de Reynaertdichter op zijn 
staart heb getrapt).

Met betrekking tot de middeleeuwen – een tijd waarin het woord plagiaat 
trouwens nog niet bestond – is de overlevering als wrakhout, aangespoeld na 
een zware storm. Wanneer we het hebben over meer recente tijden, vindt de 
sporenzoeker veel duidelijker materiaal, ook al blijkt het vaak diep in de grond-
lagen verborgen. Dan is hij archeoloog en ontdekkingsreiziger. Hoe dichter bij 
onze tijd, hoe nauwkeuriger hij/ik kan werken. Zo ontdekten Herman Heyse 
en ikzelf de bronnen van L.P. Boons reynaerdieën. Boon ontleende bijzonder 
veel ideeën, namen en citaten aan een klein boekje van de Gentse professor Paul 
de Keyser over Reynaert en Ysengrimus om zijn meesterlijke Reynaertroman 
Wapenbroeders vorm te geven, materiaal dat ook essentieel is om de belang-
rijkste roman van ons taalgebied, De Kapellekensbaan uit 1953, te begrijpen. 
Voor sommigen schurkt Boons citaatkunst tegen het plagiaat aan, voor mij 
gaat het om een meesterlijke vorm van intertekstualiteit. Herman Heyse en 
ikzelf konden als reynaerdianen het Boononderzoek diensten bewijzen omdat 
we Boons bewerkingstechniek en poëtica konden reconstrueren. Maar genoeg 
over Boon nu.

Nu wil ik u meenemen naar de beginjaren van Tiecelijn, toen nog een ‘Nieuws-
brief voor Reynaerdofielen’, de late jaren 1980. Oude coryfeeën zoals Jozef de 
Wilde en Bert Peleman werden met de oude vos geassocieerd, de eerste als 
geschiedkundige en toponymist, de tweede als toeristische promotor en als 
voorzitter-initiatiefnemer van de Orde van de Vossenstaart. In Sint-Niklaas en 
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het Waasland was Staf van Daele als schepen van Toerisme van de stad Sint-
Niklaas en voorzitter van Toerisme Waasland zeer actief op het Reynaertpad. 
Hij zaaide er het zaad van Reynaert om het cultuurhistorisch literair erfgoed 
mee in het streektoerisme te verankeren, net zoals dat dertig jaar eerder was 
gebeurd door de ontwerpers van het Reynaertpad en de Reynaertroutes (Jozef 
Goossenaerts, André Stoop, broeder Aloïs en vele anderen). Het ‘saet’ (‘nage-
slacht’) is in de middeleeuwse teksten als slecht en verderfelijk, leugenachtig 
en hypocriet te interpreteren. In Reynaerts historie vers 7674 luidt het immers: 
‘Van Reynaert is een groot zaet / Gebleven,’. We citeren de regel in de vertaling 
van Arjaan van Nimwegen in een bredere context:

Degenen die Reinaerts handwerk verstaan worden hoog geprezen en 
bemind door de heren overal. Of het nu geestelijke of wereldlijke over-
heden zijn, ze richten zich allemaal naar Reinaerts raad en kruipen 
allemaal in Reinaerts hol, iedereen loopt achter hem aan. De welspre-
kendheid die hij toen al had, die heeft hij sindsdien gehouden. Hij heeft 
een groot geslacht nagelaten, dat voortdurend groeit in macht. 4

In de moderne vossennaleving is Reynaert positiever en wordt de vos ver-
bonden met intellect, de list en schalksheid (in de moderne betekenis van het 
woord) en sinds het midden van vorige eeuw met de Wase en – al eerder – 
Vlaamse identiteit.

De ‘Wase’ naleving van de vos is mooi samengevat in een foto, genomen door 
fotograaf – de fotografen worden belangrijker en belangrijker in dit verhaal 
– Paul de Malsche in de rozentuin van Select Delforge op het moment van 
het jaar dat de dagen het langst zijn. We schrijven 1988. De rozentuin was 
ingericht naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het rozenbedrijf dat 
in 1928 in Belsele was opgericht door Hypoliet Delforge, de vader van de toen-
malige zaakvoerder Wilfried Delforge. De rozentuin zou in tien jaar uitgroeien 
tot een geurige toeristische bezienswaardigheid langs het Reynaertpad en aan 
de drukke N70, die Antwerpen met Gent verbindt. Vele jaren na elkaar wer-
den nieuwe rozenvariëteiten ontwikkeld die telkens de naam kregen van een 
Reynaertpersonage en elk jaar werd een Reynaertbeeld van beeldhouwer Al-
bert de Smedt in de rozentuin geplaatst. Bij de ontwikkeling van de allereerste 
roos, de ‘Rosa Reynaerdiana Wasiana’, werd een historische foto gemaakt. De 
hoofdrolspelers voor de lens van fotograaf Paul de Malsche zijn van links naar 
rechts: Albert de Smedt, Jozef de Wilde, Wilfried Delforge, Staf van Daele en 
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Bert Peleman (afb. 2 © Paul de Malsche). In het midden het witte vossenbeeld 
met een rode roos van De Smedt en een gehurkte vos, die zijn identiteit nog 
niet heeft prijsgegeven. Ondertussen bestaat de rozentuin niet meer (‘alleen 
Elvis blijft bestaan’, of beter: ‘Elvis en Reynaert blijven bestaan’, om een andere 
vos – Luc5 dan – te parafraseren).

Marcel Ryssen getuigde in Tiecelijn: ‘Een oranjerode roos, ja vossekleurig, 
fluwelig als de zoete tale van Reynaert himself, bloeiend in weelderige trossen. 
Omringd door zijn rozen zit Reynaert neergehurkt in pelgrimspij, schijnbaar 
vroom maar met ingehouden pret om wat werkelijk in hem omgaat, waar an-
deren van zijn boetvaardige ommekeer zijn overtuigd.’6

Jaar na jaar werd de tuin een reynaerdiaanse roos en een Reynaertbeeld rij-
ker. Op 7 augustus 1990 werd Tiecelijn de raaf met in de bek een gele Tie-

Afb. 2, foto © Paul de Malsche
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celijnroos ingehuldigd. Op 6 augustus 1991 werd Tibeert de kater gedoopt. 
(In januari 1992, het putje van de winter, stonden in de rozentuin dus twee 
beelden. Dit detail lijkt nu nog onbelangrijk, maar is toch relevant voor het 
verdere verloop van ons verhaal.) Op 4 augustus 1992 ontving Cuwaert de 
haas beeld en roos, op 23 juni 1993 was het de beurt aan Bruun de beer en 
het volgende jaar, op 21 juni 1994 genoot Grimbeert de das de eer om beeld 
en bloem voor erkenning van literaire verdiensten te ontvangen. Op 28 au-
gustus 1995 werden Cantecleer en Coppe met een beeld vereerd en werd de 
Reynaertrozentuin voltooid. In totaal werden tijdens zeven plechtigheden acht 
rozen en acht beelden aan het publiek voorgesteld. Onder andere via rozen en 
beelden werden de namen van Select Delforge, Albert De Smedt en het Waas-
land met het Reynaertverhaal verbonden.

Bij de pensionering van Wilfried Delforge werd de Reynaertrozentuin als 
concept verlaten. Zes beelden werden door beeldhouwer Paul Dekker, collega 
en vriend van Albert de Smedt, gerestaureerd, nadat ze in september 2010 door 
de gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas als schenking werden aanvaard.7 Ze 
staan nu in de Populieren- of Reynaertwijk, op de hoek van de Bergstraat en 
de Reinaertlaan en in de nabijheid van de Isengrimlaan, de Grimbeertstraat, 
de Koning Nobellaan, de Corbautstraat (de wat ongelukkige vreemde eend in 
de bijt, want een personage uit Reynaerts historie), de Cuwaertstraat, de Koning 
Nobellaan, de Coppelaan, de Canteclaerstraat en de Malpertuuslaan. Zeer re-
cent werden nieuwe straatnaambordjes van de Bruin de Beerlaan en de Tie-
celijnstraat aangebracht. De besluitvorming in de Sint-Niklase straatnamen-
commissie en gemeenteraad rond die nieuwe naamgeving dateert al van een 
stuk in vorige eeuw en is zeer recent realiteit geworden. Na Maastricht, waar in 
het stadsdeel Caberg-Malpertuis meer dan dertig Reynaertstraatnamen zijn,  
telt Belsele wellicht het grootste aantal Reynaertstraten van de lage landen …

Ik hoor u denken, misschien zelfs stil protesteren. Een mooi stukje recente 
Wase Reynaertgeschiedschrijving … maar op de uitnodiging lazen we dat het 
werk van Albert de Smedt zou verbonden worden met dat van Luc Tuymans? 

Uw op de proef gestelde geduld wordt nu beloond.
Over Luc Tuymans het volgende, hoewel deze bekende Vlaamse kunste-

naar nauwelijks introductie nodig heeft. Voor een korte kennismaking kan 
een inleider tegenwoordig schaamteloos naar Wikipedia surfen, alwetende 
bron van kennis. Ik zal het straks nog een tweede keer doen, dat schaamte-
loos citeren van het net dat nog nauwelijks iets verbergt. Knippen en plakken 
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stelt me in staat om de oorspronkelijk ingegeven materie naar eigen inzichten 
en noden te kneden, al dan niet gemarkeerd door aanhalingstekens, cursie-
ven of insprongen. ‘De Belgische kunstschilder Luc Tuymans werd in 1958 in 
Mortsel geboren en woont en werkt in Antwerpen. Zijn werk is figuratief. Hij 
schildert onbehaaglijke bijna monochrome doeken, soms in vale kleuren. Hij 
maakt daarbij gebruik van fotografische methodes zoals afsnijding, kadrering, 
sequentionering en extreme close-up. Met een filmische blik beeldt hij sterk 
politiek beladen onderwerpen af […] Een aantal schilderijen refereert aan het 
onverwerkte verleden: de Holocaust […], het Belgische kolonialisme […], het 
Vlaams-nationalisme (de IJzertoren, nieuw rechts in Vlaanderen – in de reeks 
Heimat, 1995). Tuymans koestert een fundamenteel wantrouwen tegen de 
waarheidswaarde van beelden. Zijn schilderijen noemt hij “authentieke verval-
singen”. Tegenover de gemakkelijke transparantie van de alomtegenwoordige, 
snel opgenomen beelden in media en reclame, plaatst hij zijn desoriënterende 
schilderijen. […] Zijn eerste tentoonstelling vond plaats in 1988 in Ruimte 
Morguen, een kunstgalerie dichtbij het M HKA [Museum van Hedendaagse 
Kunst Antwerpen]. In 1992 volgde de internationale doorbraak in de Kunst-
halle van Bern en met zijn deelname aan documenta IX te Kassel, met Jan Hoet 
als curator. […] In de zomer van 2004 kreeg Tuymans als eerste levende Bel-
gische kunstenaar een tentoonstelling in de Londense Tate Modern. In 2005 
bracht het werk Sculpture uit de reeks over het koloniale verleden in Congo bij 
een veiling bij Sotheby’s 1,1 miljoen euro op.8 In 2006 kreeg hij een “eredocto-
raat algemene verdiensten” van de Universiteit Antwerpen omdat hij “nadenkt” 
over de mogelijkheden en de limieten van het beeld als drager van inzicht.’9

Om de puzzelstukken over de ‘rozentuin Delforge’, de Reynaertbeelden van 
Albert de Smedt en het werk van Luc Tuymans in elkaar te leggen, moet ik 
terug naar de winter van 2011, toen mijn Sint-Niklase bibliotheekcollega Ilse 
Tachelet me meldde dat ze in een Vlaamse privécollectie een Reynaertwerk 
van Luc Tuymans had gezien. Ze beloofde me te informeren bij de eigenaars, 
die me enkele dagen later een digitale foto en een fiche van het werk opstuur-
den. Het betreft een olieverf op doek, Reinhard de Vos van 77 bij 65 centimeter. 
Mijn verwondering was groot: een Tuymans met als inspiratiebron een beeld 
van Albert de Smedt uit 1988. Onmiskenbaar de Reynaert uit de rozentuin 
Delforge, in de typische Tuymansstijl met de typische vale kleuren. Er is geen 
twijfel mogelijk: wie goed kijkt, ziet zelfs de (rode) Reynaertroos tussen de vos-
senpoten. Ik kende tot 2011 dit Reynaertwerk van een van onze belangrijkste 
moderne schilders niet. Zonder het werk van Albert was er geen werk van Luc. 
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Als vossenjager vind ik het in elk geval fascinerend en revelerend dat een van de 
bekendste Vlaamse schilders (naast Michael Borremans en Sam Dillemans) 
de Reynaert als inspiratiebron gebruikt.

Via een snelle zoektocht in de bestaande catalogi en monografieën vond ik 
het werk al snel tweemaal afgebeeld (deze lijst is wellicht niet exhaustief). In de 
monografie Luc Tuymans verschijnt het paginagroot op pagina 106 (waardoor 
we ook kunnen zien hoe goed het wel geschilderd is), ‘first published 1996. 
Second edition, revised and expanded 2003, reprinted 2004’.10 Tuymans’ Rey-
naertschilderij wordt ook afgebeeld in het artikel Ruis van Gerrit Vermeiren in 
de monografie: Luc Tuymans. I don’t get it, uitgegeven door Ludion in 2007. In 
beide boeken wordt het werk in ‘1993’ gedateerd, in het laatste wordt de titel 
Reinhard de vos met ‘h’ gespeld, in het eerste niet. Deze datum van toeschrij-
ving is belangrijk omdat het werk daarom wellicht niet behoort tot de Vlaams-
nationalistische reeks ‘Heimat’ uit 1995, waar het met sommige doeken een 
zeker verwantschap zou kunnen hebben. Deze reeks, waartoe ook Vlaams 
dorp, De Vlag, De IJzertoren en Vlaamse intellectueel (een portret dat Ernest 
Claes suggereert) behoren, zorgde voor de nodige commotie.

Criticus en hoofdredacteur van <H>ART, tijdschrift voor hedendaagse kunst 
Marc Ruyters schreef over Vlaams Dorp, een werk dat behoort tot de collectie 
van de Vlaamse Gemeenschap en dat in bruikleen gegeven is aan het M HKA 
in Antwerpen:

En Vlaams Dorp verontrustte mij daarbij het meest. Toevallig kende 
ik dat dorp, van de fietstochten die mijn partner en ik soms door de 
polders van de Oostkust maakten. Dit was Lissewege. Ook al stond de 
kerktoren niet helemaal op het doek, het ging onmiskenbaar om die 
kerk met haar imposante, afgeplatte toren, om de lieflijk ogende, witge-
kalkte huisjes met rode daken, waarvan er verschillende dienst doen als 
herberg, ter laving van de dorst van de passerende wielertoerist.
Luc Tuymans, (toen al) onze meest internationale schilder, schilderde 
de Vlaamse achtertuin. En hij deed dat met wat hij toen ‘tussenbeelden’ 
noemde: het beeld dat in je brein opduikt net nadat de ogen hun werk 
hebben gedaan en net voordat de hersenen het verwerkt hebben tot een 
inzicht, een concept. Het zijn beelden die zowel tot het collectieve ge-
heugen als tot de individuele herinnering behoren. Net een eigenschap 
waar Luc Tuymans zo sterk in is: hij reproduceert geen beelden, maar 
herwerkt en herschikt ze in een kader, die je als kijker tot engagement 
dwingt.
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Daarom is dit doek een van mijn favoriete kunstwerken. Er zijn mis-
schien betere en belangrijkere Tuymans-werken, maar net de mix van 
rede en gevoel, van inzicht en emotie, van samenleving en individu, van 
dreiging en verlokking zit in dit hele Vlaams Dorp ingebakken. Een 
perfecte compositie van een perfecte illusie. Zelfs de lucht op het doek 
lijkt van lood.11

Gerrit Vermeiren verwijst in zijn tekst niet naar het Reynaertschilderij dat 
op pagina 20 van zijn monografie staat afgebeeld. Als lezer verbind ik het doek 
aan de interpretatieve teksten op diezelfde pagina, zoals bijvoorbeeld aan de 
passage: ‘Het is merkwaardig dat Luc Tuymans de wereld heeft veroverd met 
een iconografie, met een programma van beelden en scènes, die alleen maar in 
België of zelfs maar in Vlaanderen tot in de finesses kunnen begrepen worden.’ 
En verder: ‘Alleen hier zijn de grenzen tussen folkloristische gebruiken en po-
litieke acties zo diffuus’; en: ‘Het mag dan grotendeels een stilzwijgend mime-
spel zijn, het is wel degelijk – net als Dantes werkstuk – gesteld in de volkstaal.’ 
Het Reynaertwerk van Tuymans past perfect in het oeuvre van de kunstenaar 
in het begin van de jaren negentig en is dus zeker geen buitenbeentje.

Binnen het oeuvre van Tuymans lijkt het Reynaertschilderij verwant met o.a. 
het portret van koning Boudewijn, Mwana Kitoko, dat hij in 2000 zal schil-
deren: vorst en vos staan beiden in de ongewone witte kleur afgebeeld, wat op 
vervreemding kan wijzen. In deze dagen dat in Amsterdam een Rembrandt-
tentoonstelling van 12 februari tot en met 17 mei 2015 onze bewondering op-
wekte, durf ik ook te poneren dat het licht en het spel van licht en donker op 
de foto Tuymans in zijn Reynaertwerk heeft geboeid. De witte schittering van 
het beeld en het schaduwspel van bomen en struiken op de achtergrond heb-
ben gezorgd voor fascinatie bij de schilder. Ook het lichtspel in het gebladerte 
achter de witte vos is intrigerend. Deze vos is daarom ook sterk verwant aan 
The Rabbit – ongeveer even groot en eveneens een olieverf op doek – uit 1994, 
waar het licht ook uit het dier zelf lijkt te komen: ‘it is an illumination that 
eerily coats the bodies as if it were an unnatural, glowing material’.12

De volgende vraag die we ons als onderzoeker moeten stellen is: ‘Hoe kwam 
Tuymans aan zijn onderwerp’? Een antwoord dat ik u – door het zorgvul-
dig bijhouden van knipselmateriaal en grondig detectivewerk van naaldje tot 
draadje kan geven. Met deze vondst voel ik me opnieuw verwant aan de archeo-
loog. Het is ook een antwoord aan mijn vrouw en mijn vader, die me soms wat 
meewarig aankijken als ik hier of daar een stapel lokale kranten meeneem en 



~ 172 ~ 

Tiecelijn 28

die ’s avonds en ’s nachts zit te knippen om mijn chaotische Reynaertarchief, 
mijn ‘fenomenale reynaerdotheek’ te vervolledigen, zelfs in digitale tijden.

Tegen de achtergrond van het antwoord citeer ik nog een tweede Wikipedia-
fragment, dat ik op de tweede nieuwjaarsdag van het nog prille 2015 kopieerde, 
de dag waarop de eerste versie van dit artikel in mijn studievertrek ontstond.

Op 12 augustus 2014 begon een proces wegens plagiaat door de kunste-
naar. De aanleggende partij startte de auteursrechterlijke stakingsvor-
dering voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. 
De Standaard-fotografe Katrijn Van Giel stelde dat Tuymans een foto 
van haar hand van de LDD-politicus Jean-Marie Dedecker aanwendde 
voor het schilderij A Belgian politician van 2011, nu eigendom van Eric 
Lefkofsky.
De fotocadrage, het kleurgebruik, de belichting zijn op het schilderij 
gelijkaardig als op de foto. De verwerende partij beweert in deze dat het 
schilderij een groter formaat heeft en dat het om een totaal andere tech-
niek gaat. De pleidooien vangen aan op 8 januari 2015 na uitwisseling 
van de schriftelijke argumenten van de beide partijen.13

 
Ondertussen is het proces voorbij en moest de kunstenaar (voorlopig) in het 

stof bijten – tot onbegrip van zijn collega’s-beeldende kunstenaars (die onder-
tussen de tentoonstelling A Belgian Politician14 organiseerden als artistiek en 
kunstzinnig antwoord en als een grootse sympathiebetuiging). Wekenlang 
stonden kranten en sociale media vol van meningen, gevraagd en ongevraagd. 
(Het grootste deel ervan zit reeds in mijn fenomenale knipselarchief, inclusief 
de artikels in de buitenlandse kranten zoals De Volkskrant en The Guardian.15) 
De literatoren bleven in het debat opvallend op de achtergrond, terwijl de fo-
tografen intens in de aanval bleven gaan.16 Fotograaf Michiel Hendryckx nam 
het voor zijn getalenteerde jonge Antwerpse collega op – die de foto in De 
Standaard had gepubliceerd op 15 juni 2010, kort na een verkiezingsnederlaag 
van de politicus en voor ‘de fotografie’, (alom geloofd in een lied met de gelijk-
namige titel van De Nieuwe Snaar:

’t Is misschien een ‘idée fixe’ 
 Maar ’k denk altijd, ’t wordt weer niks 
 Ik ben nog nooit aan iets begonnen 
 Dat een ander nog niet had verzonnen
 In de fotografie, de fotografie, de fotografie, de fotografie 
In de fotografie, de fotografie, de fotografie, de fotografie17).
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De fotografie werd in de commentaren omschreven als het lelijke eendje en 
de paria in de wereld van de kunsten. Geen kunstenaar of kunstcriticus of hij/
zij had een mening. Zelfs politicus J.M. Dedecker, niet echt meer in het mid-
delpunt van de belangstelling – in deze tijd vaak het hoogste streven van menig 
politicus – mocht zijn mening (en die had en heeft hij steeds, altijd en overal) 
komen expliciteren. De oud-judocoach en politicus wist vóór de heisa niet eens 
dat hij ooit door Tuymans geschilderd was, maar vond het een hele eer om door 
een van onze grootste levende kunstenaars te zijn afgebeeld.

Mag ik me op het standpunt van onderzoeker naar de bronnen het permitte-
ren om uitspraken in verband met vermeend plagiaat te omzeilen? In elk geval 
is de kunstenaar onhandig geweest. Een vraag aan de fotografe Katrijn van 
Giel had wellicht elke polemiek overbodig gemaakt.18 De fotografe heeft door 
middel van haar foto de werkelijkheid in een beeld vastgelegd, geïnterpreteerd 
en geëncadreerd. Het antwoord op de vraag of het om vermeend plagiaat gaat 
is op zich wel interessant en wordt bepaald door de hoek én de discipline van 
waaruit je kijkt. Wat zou er gebeuren als Hilde van Mieghem Tom Lanoyes 
bestseller Sprakeloos zou verfilmen zonder de auteur toestemming te vragen of 
zij zijn Sint-Niklase ‘Kapellekensbaan’ mag verfilmen? En zou Tuymans het 
toelaten dat men zijn schilderij te gelde zou maken door er een poster van uit 
te geven, of er een postzegel van te maken? 

Om ons bronnenonderzoek te complementeren wil ik terugkeren naar de ro-
zentuin langs de N70 in Belsele, die alleen nog realiteit is op oude foto’s. Kun-
nen we nog dichter komen dan de verwijzing dat het beeld nu in een verloren 
perkje in de Belseelse Reynaertwijk staat?

Eerst dacht ik dat Luc Tuymans een folder of cataloog van de firma Select 
Delforge (afb. 3) had gezien of gekregen en naar dit model zijn doek geschil-
derd had. Later leek het me meer voor de hand te liggen dat Tuymans op een 
zonnige zomerdag langs de N70 een korte stop had gemaakt (ook een kun-
stenaar bezondigt zich wel eens aan meubelshopping, of heeft een familielid, 
vriend of een klant in Belsele wonen … of is misschien een rozenvriend en 
kocht een boeket Reynaertrozen voor een bekende). Of nam Tuymans met 
zijn polaroid een foto in de tuin, waarna hij er terug in zijn atelier een schilderij 
van maakte. Dat was de oplossing: ‘Wanneer Tuymans een polaroid maakt als 
voorstudie voor een schilderij, dan is dat niet in de eerste plaats om een prog-
nose te doen omtrent het onderwerp van het schilderij, maar om een vooraf-
spiegeling te hebben van de rechtstreekse emultie [sic] van olieverf in olieverf.’ 
[…] ‘De polaroid representeert de stap die de schilder neemt om realiteit om te 
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vormen tot ‘media’, zodat het beeld doeltreffender en gelaagder kan interfere-
ren met ons realiteitsbesef ’.19

Tot 23.30 uur van de tweede januari was dit de stelling die ik u zou presen-
teren. Tot ik uit mijn chaotisch geordend archief, mijn fenomenale reynaerdo-
theek, een bijna twintig jaar lang gesloten kartonnen doos opende met daarop 
in zwarte stift geschreven: ‘Rosa Reinaerdiana Wasiana’ om een foto voor de 
presentatie te zoeken. Brieven, inleidingen, krantenknipsels, rozengidsen en 
foto’s van de doop van de rozen en de beelden riepen oude herinneringen op. 
Na enkele minuten stootte ik op een gelig krantenknipsel met een zwart-wit-
foto met als onderschrift: ‘Een stemmig hoekje in de Reinaertrozentuin Bel-
sele, waar de bezoekers heel wat ideeën over tuininrichting kunnen opdoen. (a)’ 
(afb. 4 en 5 © W. Delforge/De Standaard). 

Verwees ‘(a)’ naar een/de ‘anonieme fotograaf ’? Even later vond ik niet al-
leen de foto, maar ook de volledige pagina van een tweede exemplaar van de-
zelfde krant, helaas niet gedateerd. Ik maakte snel een lijstje van de lokale 
persfotografen20 uit het begin van de jaren negentig, tijden waarin elke krant 
nog eigen fotografen had (dit terwijl de lokale pers vandaag nog bestaat uit 
twee krantenredacties waar de journalist tevens de fotograaf van dienst is). De 

Afb. 4, © De Standaard Afb. 5, © De Standaard
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anonieme foto deed me niet meteen aan een kunstfoto denken, maar ik zou 
niet willen discussiëren met een fotograaf die dit wel beweert. De foto was 
geplaatst bij het artikel ‘Elementen van vroeger in onze tuinen’, geschreven 
door G.G. ofte Prof. G. Genie. Ging de man of de vrouw zo door het leven, of 
was het iemand die de naam met enige vorm van zelfoverschatting als pseudo-
niem had gekozen? Het artikel staat in de weekendbijlage van zaterdag 18 en 
zondag 19 januari 1992 (p. 2/9). Een Groengids in het putje van de winter! Om 
de krant waarin het artikel stond te detecteren trok ik naar de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience in Antwerpen, waar ik de microfilms van De Stan-
daard en Gazet van Antwerpen uit 1992 kon inkijken, de twee kranten die voor 
mij nog in de running waren. De eerste rol die in het toestel werd vastgemaakt 
leverde meteen een eurekakreet op. De Standaard dan nog wel, de krant van de 
jonge Antwerpse fotografe Katrijn van Giel en van Michiel Hendryckx. Luc 
Tuymans is blijkbaar een trouw lezer van de Vlaamse kwaliteitskrant; hij was 
dat reeds in 1991 én nog steeds in 2010. Als detective Van Zwam moest ik tot 
slot nog op zoek naar de onbekende fotograaf om het plaatje volledig te schet-
sen. Een van de lokale perscorrespondenten? Een fotograaf van de nationale 
editie? Of nam Wilfried Delforge, een van zijn kinderen of medewerkers zelf 
de foto’s en stuurde hij ze naar kranten en tijdschriften, zoals ik kon vermoe-
den uit de door mij zorgvuldig bewaarde persmappen, door medewerkster 
Carine Callaert samengesteld? De dag van de Herman Heyselezing belde ik 
Wilfried Delforge, waarna ik nog geen kwartier later in zijn gastenvertrek in 
de Belseelse Rozenlaan zat. Hij kende Tuymans’ schilderij niet, maar beves-
tigde onmiddellijk ‘voor 200 procent’ dat hij zélf de fotograaf was. Het archief 
van de rozentuin werd helaas bijna volledig verwoest tijdens de zware pink-
sterstorm van 2014, maar mogelijkerwijze komt hier of daar toch nog de ori-
ginele foto naar boven. Delforge loste ook enkele andere mysteries op. Prof. G. 
Genie was inderdaad geen pseudoniem maar de naam van een hoogleraar aan 
de Universiteit Gent, die ijverde voor de totstandkoming van ISSN-nummers 
voor tijdschriften, een groenliefhebber en vrijetijdsjournalist voor De Stan-
daard, die met Delforge in contact was gekomen via de ‘groene’ tijdschriften 
Le vieux Jardin en Bloemenvriend / L’ami des fleurs. Wilfried Delforge gaf deze 
tijdschriften zelf uit.

 Alle puzzelstukken liggen dus op tafel. We kunnen nu de foto en het schil-
derij eindelijk naast elkaar leggen en aan een dieper onderzoek onderwerpen. 
Wanneer we de encadrering van de foto ietsje versmallen en vooraan de sokkel 
inkorten en linksachter het muurtje weghalen, dan komt Tuymans ‘authen-
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tieke vervalsing’ of ‘geniale ingreep’ aan de oppervlakte (afb. 6 © Wilfried Del-
forge/De Standaard – afb 7 © Luc Tuymans). Het spel van licht en donker 
tussen de bomenrij op de achtergrond en de witte strepen lucht zijn minutieus 
gesuggereerd op het schilderij. Er is net als bij de foto van Katrijn van Giel 
sprake van een bescheiden eigen inbreng van de beeldend kunstenaar.

Als archivaris van knipsels, als reynaerdist, als wetenschapper ben ik op zoek 
gegaan naar de bronnen van een van de grootste schilders van onze tijd. Bij 
Boon vonden wij verzwegen bronnen, maar wat de Aalsterse kunstenaar hier-
mee deed was wel iets nieuws. Hij creëerde mede dankzij Paul de Keysers ge-
schrift een nieuw literair meesterwerk. Tuymans was een stuk minder creatief 
dan Boon. 

Toch verwacht ik geen rechtszaak die wordt aangespannen door kunstenaar 
of fotograaf. De commerciële foto van Wilfried Delforge in een publieke krant 
was niet ‘getekend’ of gemarkeerd. Bij het artikel stond ook geen naam van de 
kunstenaar. Kunstenaar Luc Tuymans had geen sleutel in handen om wie dan 
ook om een toestemming te vragen … Maar misschien zegt de foto wel iets 
over de aanpak van de kunstenaar, over zijn poëtica.

Mijn zoektocht naar de bronnen is voorbij. Deze strandjutter heeft de aan-
gespoelde stukken bijeengebracht, ze zorgvuldig gereconstrueerd (of gebrico-
leerd) en een bijdrage geleverd tot een beter begrip van de ‘poëtica’ (excusez le 
mot) van de schilder. Opdracht volbracht.

Luc Tuymans schilderde een Albert de Smedt. Wilfried Delforge fotogra-
feerde een De Smedt. Ik salueer de kunstenaar naar wiens beeld eerst de foto 
van Wilfried Delforge en later dit nieuwe kunstwerk is gemaakt. De kunste-
naar verneemt vandaag voor het eerst dat zijn werk de inspiratiebron was van 
een van de meest gerenommeerde Vlaamse kunstenaars. Laten we hierop het 
Reynaertglas heffen.

a Belgian Fox

Deze lezing gaat niet in op de vraag of we met parodie of plagiaat of wat dan 
ook te maken hebben. Wij hebben ons hier op het standpunt van bronnenon-
derzoeker geplaatst, eerst speurder en delver, later kijker en observator. Zelf 
hopen we de kunstenaar ooit nog aan het woord te horen over zijn precieze 
motieven om precies dit Reynaertbeeld van Albert de Smedt te schilderen. Of 
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Afb. 6, © De Standaard
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Afb. 7, Luc Tuymans, Reinard De Vos, 1993, olieverf op doek, 77 x 65 cm, privébezit



~ 180 ~ 

Tiecelijn 28

de kunstenaar bijna een kwarteeuw na het schilderen zich nog alle details kan 
herinneren, is nog maar de vraag. Bovendien zijn we hierbij best de woorden 
van de kunstenaar zelf indachtig: ‘Een kunstwerk moet van zo’n gelaagdheid 
zijn dat het op verschillende niveaus kan functioneren. Anders is het geen 
kunst.’21 Als beoordelaar kan de lezer tussen de regels lezen en de vele artikels 
en standpunten over de ‘zaak Tuymans’ raadplegen. Misschien spreekt ook de 
rechter zich nog een keer uit. Als Tuymans nogmaals naar het hof wordt ge-
daagd volgt ongetwijfeld een nieuw processtuk met veel media-aandacht. We 
zijn er zeker van dat de reynaerdianen deze esbattementen met buitengewone 
aandacht zullen volgen. Er is ondertussen een nieuw Reynaertverhaal geschre-
ven. Het luistert naar de titel: A Belgian Fox.

nabeschouwing

Op zaterdag 5 september 2015 berichtten de Vlaamse media over het einde van 
de controverse tussen de beeldend kunstenaar en de fotografe. Na een gesprek van 
één uur in aanwezigheid van de advocaten van beide partijen werd de zaak in der 
minne geregeld. Alle partijen houden zich aan een zin uit de persmededeling: ‘Na 
constructief overleg hebben ze besloten om hun geschil onder artiesten en op een 
artistieke manier op te lossen, eerder dan door een rechtbank te laten beslechten’. 
Verder wordt meegedeeld dat A Belgian Politician zijn bestaan op de kunstmarkt 
herneemt. Wie het einde van dit verhaal in detail wil nalezen verwijzen we naar de 
artikels van de weekendkranten van De Standaard (‘Plagiaatproces eindigt met min-
nelijke schikking. Luc Tuymans bereikt akkoord met fotografe’, door Eline Berg-
mans en Geert Sels, p. 10) en De Morgen (‘‘Plagiaat’ is weer parodie. Schilder Luc 
Tuymans en fotografe Katrijn Van Giel regelen plagiaatkwestie in der minne’, door 
Jan Debackere, p. 9). Als reynaerdist herinner ik graag aan de exemplarische slotzin 
van Van den vos Reynaerde: ‘Ende maecten pays van allen dinghen’, A 3469).

noten

1 Philippe de Smedt is archeoloog met specialisatie bodemkunde aan de faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen van de UGent. Met een bodemscanner slaagde hij erin om de 
contouren van de Abdij van Boudelo in Klein-Sinaai te reconstrueren. Daarvoor verwerkte 
hij de gegevens op een zeer geavanceerde manier, en zette ze om naar bodemkundige en 
archeologische info in 3D. In 2013 won hij de Eos Gouden Pipet voor meest beloftevolle 
Vlaamse wetenschapper. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=_2jfQ4djJ2c.
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2 Albert de Smedt (Sint-Niklaas, 1930). Zie M. Ryssen, ‘Albert de Smedt. Een eigenzinnig 
portret van een aparte’, in: Tiecelijn, 15 (2002), p. 229-234.

3 Herman Heyse (Stekene, 1937-1992), stichtend voorzitter van de Stekense heemkundige 
kring d’Euzie en redactielid van Tiecelijn. Te zijner ere en in zijn nagedachtenis wordt sinds 
1993 in Stekene de Herman Heyselezing georganiseerd.

4 Over de vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis 
waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend. Utrecht/Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum, 
1979, Prisma-boeken 1890, p. 309.

5 Zanger, columnist en auteur Luc de Vos (Gent 1962-2014), die enkele weken voor de 
Herman Heyselezing, op 29/11/2014, overleed.

6 M. Ryssen, ‘Reynaert op rozen. Portret van Wilfried Delforge’, in: Tiecelijn, 8 (1995), p. 109-
111. Zie ook de beschrijving van Ryssen in de toeristische gids: Rik van Daele, Marcel Ryssen en 
Herman Heyse, Het land van Reynaert, Leuven, Davidsfonds, 1991, p. 107-108. De foto van De 
Malsche werd in deze Land van Reynaertgids op p. 110 gepubliceerd.

7 Het Belseelse raadslid Julien Ghesquière had de vraag voorgelegd, waarna schepen van 
Cultuur Lieve van Daele en het voltallige schepencollege akkoord gingen met de restauratie 
en herplaatsing. Paul Dekker getuigde over de restauratie: ‘Drie beelden konden niet 
meer worden hersteld. De raaf Tiecelyn was bijvoorbeeld gebroken’, legt Paul Dekker uit. 
‘Gelukkig bleken Coppe de kip, Cuwaert de haas, Bruin de beer, Tibeert de kater en Reintje 
Vos zelf nog te herstellen. Beer en haas zijn gemaakt van polyester en bleken van goede 
kwaliteit. Ik heb ze opgepoetst en de verroeste stukken uit de constructie verwijderd. De 
kater, de kip en de vos zijn uitgevoerd in cement.’, in: Het Nieuwsblad, 28 augustus 2010 
(tekst: Sylvain Luyckx).

8 Bij de hele heisa rond de plagiaatkwestie spelen ongetwijfeld economische motieven mee. 
Een gemiddelde Tuymans kost al gauw 500.000 euro. Het veilingrecord voor een Tuymans 
was een tijd geleden 2.100.000 euro. We zijn benieuwd hoeveel het schilderij A Belgian 
Politician, dat zich momenteel in de collectie van de Amerikaanse miljonair Eric Lefkofsky 
bevindt, ondertussen al in waarde is gestegen.

9 Naar Wikipedia, soms letterlijk geciteerd.

10 We reproduceren deze illustratie niet. In het colofon van de Londense uitgever Phaidon 
Press limited lezen we immers: ‘All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced, stored in a retrival system or transmitted by any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of 
Phaidon Press Limited’.

11 Marc Ruyters, 'Vlaams Dorp van Luc Tuymans', http://www.tento.be/OKV-artikel/
vlaams-dorp-van-luc-tuymans.

12 Ulrich Loock, ‘On layers of sign-relations, in the light of mechanically reproduced 
pictures, from ten years of exhibitions’, in: U. Loock e.a., Luc Tuymans, Londen/New York, 
Phaidon, 2004 (herdruk), p. 82.
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13 http://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Tuymans, geraadpleegd op 2 januari en 6 september 
2015. Ondertussen is de site verder aangevuld met de volgende tekst: ‘Op 20 januari 2015 
oordeelde de rechter in eerste aanleg dat de kunstschilder te kwader trouw plagiaat pleegde 
bij het tot stand komen van dit werk en dat door de reproductie van de foto Van Giels 
auteursrechten werden geschonden. De rechter legde een dwangsom op van 500.000 euro 
die de kunstenaar ervan moet weerhouden verdere reproducties te maken of het schilderij 
te laten tentoonstellen of af te beelden in publicaties. Bij monde van zijn raadsman liet hij 
weten tegen dit niet opschortend vonnis beroep aan te tekenen. De beroepsrechter zal zich 
toeleggen op de vraag of er voldoende onderscheidende elementen aanwezig zijn tussen de 
foto en het schilderij. De Britse krant The Guardian neemt het in deze op voor de kunstenaar 
Tuymans. De krant stelt dat hij nooit een fotorealistische weergave van het origineel maakt 
maar dat zijn werk getuigt van een carrièrelange bevraging van alle beelden.’; geraadpleegd op 
14 juni 2015.

14 Van 20 februari tot 21 maart 2015 in de non-profit ruimte Marion De Cannière Art 
Space in Antwerpen.

15 Op 21 januari 2015, zie: http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/jan/21/luc-
tuysmans-katrijn-van-giel-dedecker-legal-case.

16 Het leidde de redactie van de cultuurbijlage van De Morgen van donderdag 22 januari 
2015 tot de alleszeggende kop: ‘De kunst heeft een probleem. Plagiaatvonnis Tuymans leidt 
tot polarisatie tussen schilderkunst en persfotografie’.

17 http://muzikum.eu/nl/123-348-5581/de-nieuwe-snaar/de-fotografie-songtekst.html.

18 Interessant in dit opzicht is het artikel van Leen Vervaeke, ‘De schilder belde de fotografe 
niet. Zij belde hem. Reconstructie. Plagiaatzaak Katrijn Van Giel tegen Luc Tuymans krijgt 
nieuwe wending’, in: De Morgen, 28 maart 2015, p. 16-17. Dit artikel verscheen ook in De 
Volkskrant van 26 maart 2015, waardoor de zaak ook een internationaal karakter kreeg (cfr. 
het artikel in The Guardian).

19 Beide citaten in: G. Vermeiren, a.w., p. 25.

20 Paul de Malsche / PMS, Jozef Delestine, Francine Schalkens, Etienne de Hauwere, 
Eddy van Ranst, Gerard Lyssens, en het lijstje was nog langer.

21 Jana Antonissen, ‘‘Politieke kunst bestaat niet. Dat is propaganda.’ Interview. Schilder 
Luc Tuymans over werken in een N-VA-stad en de strijd van jonge kunstenaars’, in: De 
Morgen, 9 september 2014.
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fabels van jean De la Fontaine in 
het s.s. RoTTeRDaM, een icoon van de 
wederopbouw na weRelDooRlog ii

Rik van Daele

Een van de best bewaarde geheimen van Rotterdam, het Manhattan van Ne-
derland, is het statige stoomschip de Rotterdam V, het grootste passagiers-
schip dat ooit in Nederland werd gebouwd. Als u vijftig jaar terug in de tijd 
wil om een cruise te maken zonder echt het ruime sop te kiezen, raad ik u 
een trip naar Katendrecht in Rotterdam aan. U kunt er het stoomschip (s.s.) 
Rotterdam betreden, een van de paradepaardjes van de N.V. Nederlandsch-
Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (later Holland-Amerika Lijn / 
HAL). Het schip ligt er aangemeerd aan het Derde Katendrechtse Hoofd in 
de Maashaven in Rotterdam (op de linker Maasoever) en is momenteel (sinds 
2013) een onderdeel van WestCord Hotels (dat ook Hotel New York, een an-
der Rotterdams icoon onder de vleugels heeft). Het s.s. Rotterdam doet anno 
2015 dienst als congrescentrum, hotel, restaurant en opleidingscentrum. Er 
zijn diverse rondleidingen over het schip mogelijk. Over de geschiedenis van 
het schip is informatie te vinden in de vele vitrines. 

 In dit artikel nemen wij u straks mee naar het B-Deck van de Rotterdam, 
waar we in een van de eetzalen, de La Fontaine Room, een sfeervolle ruimte die 
zeer geschikt is voor speciale bijeenkomsten, een prachtige reeks keramische 
reliëfs vinden met de fabels van Jean de la Fontaine.

De geschiedenis van een icoon

De HAL leverde net als de Red Star Line in Antwerpen een grote bijdrage 
aan de emigratie vanuit Europa naar de Verenigde Staten aan het eind van de 
negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw. In een later stadium 
werden het zakelijk verkeer en het opkomende toerisme belangrijker. De HAL 
onderkende deze evoluties en oriënteerde zich met de Rotterdam V op de luxe 
cruisemarkt door het schip voor een dubbel doel te ontwerpen via het revoluti-

iconogrAfie / Tiecelijn 28          
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Afb. 1 De Rotterdam aan de kade in Rotterdam juni 2011, © Jan-Willem Koene
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onair ‘dual purpose’-concept: én lijnpassagiersschip én cruiseschip. Het schip 
werd meteen een icoon (afb. 1-2-3).  

Het s.s. Rotterdam V (het vijfde schip met die naam) werd tussen decem-
ber 1956 en augustus 1959 gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maat-
schappij (RDM).1 Na enkele proefvaarten maakte het zijn maidentrip via Le 
Havre en Southampton naar New York op 3 september 1959. De eregast was 
de Nederlandse kroonprinses Beatrix. In december 1959 begon het schip aan 
haar eerste lange cruise rondom Zuid-Amerika, gevolgd door een cruise langs 
vier continenten. In 1961 maakte het schip haar eerste wereldreis, wat het be-
gin was van een lange traditie. Het schip ondervond relatief vlug concurrentie 
van de langeafstandsverkeersvliegtuigen als de Constellation en de DC-8 en 
werd daarom steeds meer als cruiseschip gebruikt. In 1965 en 1968 werd het 
stoomschip verbouwd en vanaf 1971 maakte het schip alleen nog maar cruises. 
In 1973 werd het geregistreerd op de Nederlandse Antillen en had het Willem-
stad als thuishaven. Op 30 september 1997 werd het door de Holland-Amerika 
Lijn uit de vaart genomen en verkocht aan Premier Cruise Lines Ltd. en voer 

Afb. 3 De Rotterdam in 2013

Afb. 2 De Rotterdam in december 1994 in de 
haven van Barbados lag, © Klaas Krijnen
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het een tijdlang als het s.s. Rembrandt, met de Bahamas als thuisbasis. In het 
millenniumjaar werd het monumentale gevaarte definitief uit de vaart genomen 
toen Premier Cruise Lines failliet ging. Opvallend was dat het ondanks zijn vele 
functies en verschillende eigenaars toch relatief intact was gebleven.2

Terwijl het schip op de Bahamas lag, was de kans groot dat het gesloopt zou 
worden. In mei 2001 werd de Stichting behoud stoomschip Rotterdam opge-
richt door een aantal liefhebbers van het schip die sloop wilden voorkomen. 
Zij hadden (en hebben) geen zakelijk belang. Sinds 2009 presenteren zij zich 
als Vrienden van stoomschip Rotterdam en zijn nog steeds actief aan boord. In 
2003 werd het vaartuig gekocht door de ‘ss Rotterdam BV’ die het zo redde van 
de sloophamer. Maar ook deze onderneming ging failliet, waarna het schip in 
2005 werd gekocht door woningcorporatie Woonbron. (In Vlaanderen was er 
minder animo toen de mythische Charlesville, het laatste Congoschip, in 2013 
te koop stond. Sommigen waren wellicht maar wat blij dat het tijdens zijn laatste 
vaart tussen Rostock en een Litouwse haven op 31 mei 2013 plotsklaps zonk.)

Het stoomschip Rotterdam werd onder andere in de havens van Gibraltar, 
Cadiz en Wilhelmshaven gerenoveerd. Op 4 augustus 2008 meerde het ein-
delijk opnieuw in zijn thuishaven Rotterdam aan, met name aan het Derde 
Katendrechtse Hoofd, waar de renovatie werd voltooid. Op 15 februari 2010 
was die klus geklaard, met veel vallen en opstaan. Rotterdam kon terecht ‘fier’ 
zijn op het s.s. Rotterdam, het best bewaarde schip van zijn generatie en een 
topstuk op het gebied van het maritiem erfgoed. Die fierheid werd niet door 
iedereen gedeeld. De Rotterdamse wooncorporatie Woonbron, die het schip 
in 2005 had gekocht voor 1.800.000 euro, spendeerde in totaal 257.000.000 
euro aan de restauratie. De operatie werd een financieel debacle (onder andere 
vanwege asbestproblemen) omdat woningcorporatie Woonbron het schip van 
de overheid moest doorverkopen voor slechts een tiende van wat de restauratie 
de facto had gekost (de huidige eigenaar WestCord Hotels betaalde er bijna 
30.000.000 euro voor).3

In het kader van de restauratie werd op initiatief van de Stichting behoud 
stoomschip Rotterdam in 2004 een ‘Uitgebreide cultuurhistorische waardestel-
ling’ van de Rotterdam uitgevoerd door F. van Burkom, B. Laan en F. Loomeijer. 
Het onderzoeksteam kwam tot de conclusie dat de Rotterdam wereldwijd 
een unieke ‘zeldzaamheidswaarde’ heeft ‘als het meest compleet en authen-
tiek bewaard gebleven trans-Atlantisch schip van de twintigste eeuw’. Wij 
citeren uit dit rapport (met kleine aanpassingen) enkele conclusies die op de 
website www.stoomschiprotterdam.nl te vinden zijn: 
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De Rotterdam is volstrekt uniek als het enige nog bestaande exemplaar 
in zijn soort, gebouwd voor een Nederlandse rederij op een Nederland-
se werf volgens het dual purpose systeem. 

Voor de Nederlandse geschiedenis heeft de Rotterdam cultuurhisto-
rische waarde als één van de belangrijke iconen van de wederopbouw. 
De nationale icoonfunctie van dit, op de dienst Rotterdam-New York 
varende schip, laat zich vergelijken met die van (vroegere) bedrijven als 
KLM, Fokker en Philips.

De interieurs en kunsttoepassingen zijn van hoge cultuurhistorische 
waarde als zeldzaam geworden voorbeelden van typisch jaren vijftig 
modernisme. 

De kwaliteit van de interieurvormgeving en kunsttoepassingen is door 
deze aanpak vergelijkbaar met die van jaren vijftig recreatieve architec-
tuur aan de wal. De herkomst van de betrokken kunstenaars en (in-
terieur)architecten uit de regio Rotterdam maakte van het schip een 
cultureel visitekaartje van Rotterdamse allure.

Van waarde zijn bovendien de eetzalen en vestibules van het centrale 
trappenhuis van J.A. van Tienhoven, leerling van de grote en tegen-
woordig zeer gewaardeerde sierkunstenaar Lion Cachet; verder het 
zwembad van Hugh Maaskant en het Auditorium van Cornelis Elffers.

Al met al zijn de interieurs en kunsttoepassingen aan boord van de 
Rotterdam van hoge kunst- architectuur- en interieurhistorische waar-
de als zeldzaam geworden voorbeelden van typisch jaren vijftig moder-
nisme: soms strak en abstract, soms barok en expressief.

Hoewel bepaalde ruimtes, interieurs en secties van het s.s. Rotterdam 
van buitengewone waarde zijn, denk bijvoorbeeld aan de architecto-
nisch samenhangende ruimtes op het boven promenadedek vanaf het 
centrale trappenhuis naar het achterschip, de verschillende machine-
kamersecties zeven dekken lager of, drie dekken hoger, de brug met 
zijn majestueuze uitzicht, ontleent het schip zijn werkelijke cultuur-
historische waarde in de eerste plaats aan de combinatie van scheeps- 
en interieurontwerp, technische installaties, interieur vormgeving en 
kunsttoepassingen.4 
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Vooraleer we straks de eetzaal zullen betreden, nemen we de lezer mee voor 
een tocht doorheen de geschiedenis van het stoomschip en proberen we de fi-
losofie achter het schip te ontdekken. Dit doet ons misschien ook een beter in-
zicht krijgen in de vraag waarom we de scènes aan boord van dit schip vinden.

Visitekaartje

Het s.s. Rotterdam V werd gebouwd in Rotterdam, de tweede stad van Ne-
derland, waarvan tijdens Wereldoorlog II de binnenstad geheel verwoest werd. 
We kunnen de bouw van het schip daarom niet los zien van de wederopbouw-
architectuur uit de jaren vijftig. De stad en het schip met de naam van de stad 
stonden symbool voor een nieuw geloof in de toekomst, van durf en moderne 
opvattingen over kunst, architectuur en samenleving. 

Het nieuwe trans-Atlantische passagiersschip kreeg nog slechts twee klas-
sen, die op een ingenieuze manier in het schip werden geïntegreerd, waardoor 
ook nieuwe maatschappelijke verhoudingen werden weerspiegeld. Zo konden 
beide klassen tegelijkertijd van hetzelfde theater gebruik maken. Bovendien 
wilde men ook (families van) emigranten en rijkere zakenlui en rijke toeristen 
transporteren. De combinatie van lijn- en cruiseschip bleek een gelukkige keu-
ze te zijn want door de snelle opkomst van het straalvliegtuig, dat de overtocht 
veel sneller kon maken, werd het schip al vrij snel meer en meer gebruikt als 
cruiseschip met slechts één klasse. De flexibele inrichting maakte het mogelijk 
dat het schip gedurende de jaren zestig afwisselend lijndiensten en cruises bleef 
maken.

De beide eetzalen op het B-Deck werden in dezelfde materialen door dezelf-
de architect en kunstenaars ontworpen. De sfeer van beide zalen was gelijk. Dit 
alles zorgde ervoor dat de overgang van lijnschip naar cruiseschip zonder pro-
blemen werd gemaakt. Het imposante stoomschip zou uiteindelijk 41 jaar lang 
in de vaart blijven en een symbool worden van genieten: een luxehotel op zee, 
dat wedijverde met alle vermakelijkheden die men op het vasteland tijdens een 
vakantie kon vinden (zwemmen, dansen, sporten, spelen, lezen, eten, genieten 
enzovoort). Kunst was een van de elementen om een sfeer van luxe en ontspan-
ning op te roepen. Het schip mocht geen museum zijn, wel een ‘visitekaartje’, 
een plek waar Nederland aan de wereld zijn artistiek kunnen wilde tonen. Het 
s.s. Rotterdam V was ‘een staalkaart van de Nederlandse kunstwereld uit de 
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jaren vijftig’. Tijdens de proefvaart sprak HAL-directeur W.H. de Monchy 
over het schip ‘als een goed voorbeeld van wat de Nederlandse kunstenaarswe-
reld vermag te presteren’.5 

Naast huisarchitect Cornelis Engelen werden acht vermaarde architecten 
aangetrokken, die elk een aantal ruimten aan boord mochten ontwikkelen en 
daarvoor zelf kunstenaars mochten aanzoeken. Han van Tienhoven (1907-
1971), die het unieke trappenhuis ontwierp (hij inspireerde het op de trap in het 
Loirekasteel Château de Chambord), de Ambassador Room en de beide eetza-
len, deed onder andere een beroep op Edmond de Cneudt van de handweverij 
en tapijtknoperij uit Baarn en de kunstenaars Dick ten Hoedt en Nico Nagler.6 
Architect Joost Schuil engageerde de kunstenaar Cuno van den Steene voor 
het maken van een monumentale wandschildering in de Ritz Carlton zaal (nu 
Grand Ballroom). Doordat vele architecten en kunstenaars – ruim veertig in to-
taal – werden aangeworven kon men het schip in korte tijd bouwen en als gevolg 
daarvan was het resultaat soms heel eclectisch. Het voordeel van deze aanpak 
was dat elke deur toegang gaf tot een andere wereld en dat zo vele kunststij-
len en technieken werden geëtaleerd waardoor een breed palet van toegepaste 
kunsten werd getoond. Doordat de verlichting, de decoraties en de stofferingen 
goed op elkaar waren afgestemd, bleef het geheel echter zeer aantrekkelijk.

De gemeenschapskunst van de jaren 1950

De bouw en inrichting van de Rotterdam kunnen niet los gezien worden 
van maatschappelijke ontwikkelingen in het midden van de twintigste eeuw. 
De belangrijkste zijn de verbinding van monumentale kunst aan de wederop-
bouw na Wereldoorlog II. Die monumentale kunst is in eerste instantie sociale 
kunst en is het resultaat van een gericht overheidsbeleid om sociaal-culturele 
kunstuitingen die deel uitmaken van gebruikskunst te stimuleren. Een actieve 
cultuurpolitiek leidde tot cultuurparticipatie en volksopvoeding. ‘Het gaat bij 
monumentale kunst om “niet-vrije, gebonden of gebruikskunst in een archi-
tectonische setting.”’7 Deze kunst werd door het beleid in Nederland sterk on-
dersteund, vooral in de bouw van openbare gebouwen, scholen, posterijen, sta-
tions, in het bedrijfsleven, bij hotels, banken, grootwarenhuizen en gebouwen 
van verzekeringsmaatschappijen, en ook schepen. Vele van deze ‘gebouwen’ 
werden sinds het eind van de negentiende eeuw gezien als gemeenschapsruim-
ten waarin de samenleving zichzelf geprojecteerd ziet en waarin men de ge-
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meenschappelijkheid tot uitdrukking brengt via het architectonische karakter 
en de integratie van kunst.8 

Vóór Wereldoorlog II werd in Nederland al gesproken over percentagerege-
lingen bij de bouwkosten van nieuwbouw voor kunsttoepassingen (die regeling 
– 1,5% voor rijksgebouwen – zou er pas in 1952 definitief komen). In Rotter-
dam was het eerste voorbeeld hiervan een wandschildering in de koffiekamer 
en een gebrandschilderd raam in het trappenhuis van het Feijenoordstadion. 
In 1938 was het nieuwe vlaggenschip van de HAL, het s.s. Nieuw Amsterdam, 
in de vaart gebracht, ‘extreem luxueus en boordevol monumentale kunsttoe-
passingen’9 ingericht. 

In 1953 werd een ‘Plan ter stimulering van de Monumentale Kunsten in 
Nederland’ ingediend. Kunstenaars werden zo verbonden aan een ‘cultureel 
wederopbouwelan, nationale trots en herwonnen vrijheid’.10 De toegepaste 
kunsten werden hiervoor intens gebruikt. Tientallen kunstenaars en beroem-
de ateliers en fabrieken (Glasindustrie Van Tetterode, Handweverij en tapijt-
knoperij Edmond de Cneudt, de Koninklijke Nederlandsche Meubelfabrieken 
H.P. Mutters & Zn., de Delftsche Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, de 
Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken) werkten mee onder leiding van een 
tiental (binnenhuis)architecten. ‘Dat verleende het ensemble uiteindelijk een 
opvallend “staalkaartkarakter” en toonde waartoe de nationale kunstindustrie 
in staat was: sculpturen in steen, brons en terracotta, mozaïek, houtintarsia, 
plafondbeschilderingen, natuursteenincrustratie, sier- en edelsmeedwerk, 
glaskunst en keramiek’.11 De regeling zorgde voor een sociaaleconomisch vang-
net voor menig kunstenaar. Kernbegrippen waren ‘sociale voorziening’, ‘econo-
mische veiligheid’ en ‘artistieke stimulans’ voor de kunstenaar, en ‘opvoeding’, 
‘sociale re-integratie’ en ‘welzijn’ voor het volk.12 

Dit synthese-ideaal tussen architectuur en beeldende kunsten was geen lang 
leven beschoren (het is verdwenen sinds de jaren 1980), maar de Rotterdam is 
er een mooi voorbeeld van.

natan (nico) nagler

De La Fontaine Room op het s.s. Rotterdam is een statige, imponerende 
ruimte op het B-Deck. Een echte eyecatcher in deze ruimte is het plafond, rij-
kelijk versierd met tientallen lampen in de vorm van keramische sterren, globes 
en diamanten. Aan de wanden vinden we 27 reliëfs met fabels van de zeven-
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tiende-eeuwse fabeldichter Jean de la Fontaine. De La Fontaine-reliëfs worden 
onderbroken met smalle keramische kolommen en spiegels, die een effect van 
diepte en reflectie creëren. De reliëfs decoreren deze eet- en feestzaal op een 
unieke manier. 

In deze bijdrage wijden wij niet verder uit over de biografie en het werk van 
de Franse dichter en schrijver Jean de la Fontaine (1621-1695). Wij verwijzen 
hiervoor naar de bijdrage van Hans Rijns in Tiecelijn 26 en naar de vele studies 
in het Frans die over hem geschreven zijn.13 De populariteit van de fabel wordt 
in een veelvoudig gekopieerde tekst op het internet raak samengevat:

Het is niet moeilijk te begrijpen dat de fabel door alle tijden heen het 
geliefde genrestuk is gebleven. Populaire psychologie, levenswijsheid en 
moraal, maar evenzeer humor, ironie en spottende satire gaan samen in 
het merkwaardige verzinsel van de mens en dieren, die soms wijs zijn 
en fatsoenlijk of zakelijk berekend, maar veel vaker nog schijnbaar wijs, 
zoals de ingebeelde, zich misrekenende en zelfzuchtige mens.14

Wij willen in deze bijdrage wél dieper ingaan op de moderne beeldende kun-
stenaar die het werk van La Fontaine iconografisch interpreteerde, en gaan op 
zoek naar zijn mogelijke opdracht en bedoelingen.

Natan (Nik/Nico) Nagler werd op 19 januari 1913 in Stanislawov in het 
voormalige Roemenië – nu Oekraïne – geboren. Hij overleed in Amsterdam 
op 8 juni 1987. Hij verbleef in Amsterdam vanaf zijn negentiende en woonde op 
de Prinsengracht, waar hij een atelier aan huis had met een eigen keramiekoven 
voor de glazuurproeven.15 Zijn eigenlijke atelier was gevestigd in de Konijnen-
straat 8 in de Jordaan. Nagler had in Amsterdam een klassieke scholing geno-
ten (gymnasium) en was leerling van professor Jan Bronner (1881-1972) aan 
de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Van zijn leermeester heeft hij zijn 
voorkeur voor onderwerpen uit de Griekse mythologie meegekregen. Een an-
dere inspirator was de latere ‘stadsbeeldhouwer’ Hildo Krop, die Naglers talent 
ontdekte en hem stimuleerde om zich verder in de kunsten te oriënteren. Hildo 
Krop (Steenwijk 1884-1970) werkte in vast dienstverband meer dan veertig jaar 
voor de gemeente Amsterdam, waarna hem in 1956 de eretitel van ‘Stadsbeeld-
houwer van Amsterdam’ werd toegekend. Hij was een erg veelzijdige kunste-
naar, want ‘naast zijn beeldhouwwerk ontwierp hij ook boekbanden, meubels en 
vloerkleden, vervaardigde hij penningen en houtsneden, had hij zich bekwaamd 
in het snijden in hout en ivoor en was hij een begaafd keramist.’16 
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Nico Nagler was beeldhouwer en maakte vooral sculpturen, in steen, brons 
en hout, maar hij creëerde ook reliëfs en toegepaste opdrachten voor scheeps-
inrichtingen. (Het zou ons niet verwonderen indien de Amsterdamse Rijks-
akademie een kweekvijver was van kunstenaars die in de scheepsindustrie aan 
de bak kwamen.) Hij was een van de kunstenaars met wie scheepsarchitect 
Han van Tienhoven (1907-1971) vaak samenwerkte. Volgens Sandra van 
Berkum, auteur van het prachtige kijkboek De Rotterdam. De kunst van het 
reizen uit 2006, de belangrijkste inspiratiebron van dit artikel, kreeg Nagler 
als een van de eerste kunstenaars een ontwerpopdracht voor de Rotterdam. 
Op 26 maart 1958 werden circa 50 reliëfs voor de beide eetzalen bij hem 
besteld.17 Opvallend is dat Nagler twee literaire reeksen ontwierp. We hebben 
niet kunnen achterhalen of het binnen de opdracht viel om een literair onder-
werp te kiezen18 (en hoe vrij die opdracht dan wel was – we komen hier nog 
op terug). In elk geval zijn er verscheidene literaire reeksen in de kunstwerken 
op het schip te vinden, zoals de Lof der zotheid van Erasmus (een Rotterdam-
mer!) in een perenhouten schoorsteenstuk in de Clubroom van Herbert Semey 
en de Metamorfosen van Ovidius in dezelfde ruimte. Van Erasmus worden de 
dienaressen van de zotheid afgebeeld: slaap, praalzucht, wellust, drankzucht, 
ledigheid, onbezonnenheid en zelfliefde. Een knipoog naar het speelse, span-
nende, ondeugende van een vakantiereis? In de Clubroom brengen vier wand-
tapijten van Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht (1912-2013), uit-
gevoerd door Weverij De Uil, drie metamorfosen van Ovidius in herinnering: 
Apollo en Amor, Zeus en Io en Poseidon en Koronis. Van Waterschoot getuigde 
hierover: ‘De Griekse mythologie bevat veel geestige verhalen en het leek me 
leuk om voor de passagiers een verhaal uit te beelden’.19 Dit getuigenis van een 
rechtstreeks betrokkene doet sterk vermoeden dat de onderwerpskeuze vrij 
was en volledig bij de artiesten lag. Toch is het opvallend dat we op het schip 
twee literaire onderwerpen uit de oudheid vinden en twee uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. Uitbeeldingen van middeleeuwse teksten zijn in de decoratie 
niet aanwezig – die werden op het eind van de jaren vijftig geenszins met de 
moderniteit verbonden. In elk geval gaat het om vier klassieke werken die tot 
de literaire canon behoren en die in de meeste Nederlandse (en ruimer Euro-
pese) onderwijshandboeken aan bod komen. Herkenning door een geschoold 
publiek was wellicht toch een constante.

Achter de keuze van de La Fontaine-taferelen zat volgens Van Berkum, die 
contact had met de zoon van kunstenaar Nico Nagler, O.Ph. Flip Nagler, geen 
diepzinnige symboliek. Het waren vooral begrijpelijke en wellicht ook herken-
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bare, verhalende taferelen die ‘ergens over moesten gaan’20 en die sterk aanslo-
ten bij de gelegenheid waarvoor ze gemaakt zijn. De verhalen van Homerus 
handelen over (zee)reizen, die van La Fontaine over eten en drinken. Of het 
toeval is dat er meer keramische reliëfs van Odysseus voor de eetzaal van de 
eerste klasse dan van La Fontaine voor de toeristenklasse zijn is niet zeker. 
Toch zou men kunnen veronderstellen dat de klassieke verhalen meer met 
standing geassocieerd werden dan de volkstalige fabels van La Fontaine … In 
elk geval werden voor de meer prestigieuze eerste klasse ook meer taferelen bij 
Nagler besteld. In totaal telt de Odysseezaal 98 taferelen, waarvan 37 grote. 
De La Fontainezaal telt 27 grote taferelen en 26 kleine zuiltjes (24 met twee 
vosjes en tweemaal een vos met een vogel). 

Bijzonder aan de beide reeksen die Nagler ontwierp is dat de originele ont-
werptekeningen nog bewaard zijn. Ze werden ten huize Nagler bewaard in de 
lade van een oude kast, maar zijn ondertussen ondergebracht in het Rotter-
damse stadsarchief. Van Berkum meldt: ‘Naast schematische tekeningen van 
de wanden waarop is aangegeven waar de panelen geplaatst moesten worden 
en hoe groot ze mochten zijn, bevat de la velletjes met aantekeningen over de 
af te beelden scènes en het kleurenschema.’21 De uitvoering van de keramiek 
werd toevertrouwd aan de Delftsche Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles.22 
De kunstenaar bleef het proces strikt volgen en markeerde zeer nauwgezet de 
precieze kleuren en werkte de reliëfs zelf af met glazuurverf vooraleer ze hun 
definitieve ‘glazuurbrand’ kregen. Hij maakte gebruik van in totaal twaalf ver-
schillende kleuren (zie afb. 4-5-6-7).

Het resultaat was dat de gasten in een sprookjesachtige atmosfeer konden 
genieten van copieuze maaltijden (afb. 8). Die sfeer werd in de hand gewerkt 
door ‘aangelichte keramische sterren, bollen en ruiten’ van de Porceleyne Fles 
(afb. 9).23 In de betimmering werd een fries met de keramische wandtegels van 
La Fontaine aangebracht, onderbroken door smalle keramische kolommen en 
spiegels, waarin overal speelse vosjes werden verwerkt. Een aantal spiegels ver-
groot het diepte-effect (afb. 10). De vier goudkleurige kolommen in de zaal 
zouden als een verwijzing kunnen worden gezien naar de Champlain Dining-
room op de Nieuw Amsterdam van 1938.

De taferelen zijn gemaakt in keramiek.24 Vooral de Delftse fabriek De Porce-
leyne Fles speelde een eminente rol, zowel door haar afdelingen Tegels, Mallen 
en Bouwkeramiek, maar ook via de in 1956 opgerichte Experimentele afde-
ling (de zgn. Unica afdeling), die gericht was op de ontwikkeling van nieuwe 
concepten en technieken. De Fles werkte als technisch adviseur, uitvoerend 
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Afb. 4

Afb. 5

4. Kleurenstaal van Nico Nagler voor de reliëfs van de 
Rotterdam 

5. Ontwerpschets voor een reliëf uit de Odyssee Room 
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6. Potloodschets Nico Nagler

7. Potloodtekening De vos en de ooievaar

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 4-5-6-7 (© Collectie Stadsarchief Rotterdam)
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8. Overzicht van de La Fontaine Room

9. Detail plafond La Fontaine Room

10. Spiegels bevorderen het effect van diep-
te en glamour; vosjes op de kolommen

8

9

10
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en faciliteringsbedrijf en stelde medewerkers en ovens ter beschikking van de 
kunstenaars. Zo ook kwam het keramisch reliëftableau van Nagler tot stand.

Twee duiven

De mensen- en dierenfiguren van Nico Nagler zijn duidelijk herkenbaar, elk 
in hun eigen, typische kleur. De dieren zijn duidelijk als dier voorgesteld en 
niet vermenselijkt. Ze zijn erg sober, maar sierlijk, stilistisch mooi over het 
tableau verdeeld en vol beweging aangebracht. Hier en daar suggereert een 
schaars voorwerp het tafereel, wat ons in staat stelt de uniciteit van elke fabel 
te herkennen. 

We vermoeden dat de gemiddelde toeschouwer slechts enkele van de fabels 
zal herkend hebben. De fabels zijn in de eerste plaats decorum. Ze hebben 
misschien wel een educatieve, en misschien zelfs een onderliggende moralise-
rende bedoeling, maar die is zwaar ondergeschikt aan het esthetische gevoel 
dat wordt opgeroepen. Opvallend is trouwens dat enkele zeer bekende fabels, 
zoals De haas en de schildpad niet voorkomen en dat enkele populaire fabeldie-
ren zoals de leeuw en de kat(er) totaal afwezig zijn. Het valt ons bovendien op 
dat er relatief gezien veel fabels zijn uitgebeeld waarin de mens voorkomt. Mis-
schien is dit een indicatie dat de keuze voor La Fontaine en de selectie van de 
fabels toch niet zo geheel vrijblijvend waren? Bij de keuze voor de Odyssee lijkt 
de reizende, zin zoekende mens centraal te staan. Waarom zouden we dit ook 
niet op de La Fontainereeks kunnen projecteren? De taferelen waren bedoeld 
om te verstrooien, maar misschien ook om vertrouwdheid (men moest zich 
thuis voelen, men kende deze meestal vrij korte, didactische verhaaltjes uit de 
kindertijd of de schooltijd; ze behoorden tot het literair erfgoed en de literaire 
canon) en uitstraling (je kwam terecht in een exclusieve omgeving) aan elkaar 
te koppelen. De bezoeker werd toch ook aan het nadenken gezet over zijn eigen 
‘conditie’, zijn eigen mens-zijn. Reizen is steeds op zoek gaan naar het nieuwe, 
het vreemde, het andere … waarna men veelal een stukje rijker terugkeert, met 
nieuwe ervaringen, bredere horizonten en met meer zelfkennis.

De uitgebeelde verhalen maken deel uit van ons collectief joods-christelijk 
erfgoed. Ze zijn te verbinden met de schoolopleiding en zo een stukje van ie-
dereen. 

Graag willen wij hier een hypothese naar voren schuiven. Het allereerste, 
meest centrale tableau in de zaal is ook het grootste. Het bevindt zich tussen 
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de beide toegangsdeuren langs de trappenzaal en meet maar liefst 514 centime-
ter (afb. 11-12). Het bevat de voor La Fontaine atypische, langere fabel van de 
Twee duiven. Atypisch is niet alleen de lengte, maar ook het ontbreken van een 
moraal op het einde van het verhaal. Deze fabel heeft niets met eten te maken – 
wij zijn niet helemaal overtuigd van de stelling dat de fabels vanwege hun band 
met eten en drinken werden gekozen. Integendeel, naast enkele druiven en de 
schotels op een van de tableaus is er nauwelijks eten op de 27 reliëfs te vinden. 
Voedsel wordt in de fabels van Aesopus en La Fontaine wel vaak gesuggereerd, 
maar het blijkt ongrijpbaar, zoals in heel wat bekende vossenfabels (de kaas van 
de raaf, de raaf en de ooievaar met de recipiënt waarin vos en ooievaar vruch-
teloos voedsel trachten te grijpen enzovoort). Indien voedsel (eten en drinken) 
een centraal thema was dan had Nagler een heel andere keuze kunnen maken 
binnen het oeuvre van La Fontaine. Indien ‘zeereizen’ het centrale thema was 
dan had hij ook meer fabels kunnen uitbeelden waarin een schip voorkomt. 
Opvallend is dat Nagler enkele minder bekende fabels met een wijze, diepzin-
nige moraal heeft geselecteerd. De vossenfabels, die het grootst in aantal zijn 
– we tellen er acht – lijken wel de uitzondering. 

De fabel van de Twee duiven gaat over de mens, met name over de reizende of 
sedentaire mens. Hij heeft mogelijkerwijze ook een sterk herkenbare, autobiogra-
fische toets voor menig lezer. En waarom ook niet voor de reiziger op het s.s. Rot-
terdam? Of voor de ontwerpers? De moraal zit verstopt midden in het verhaal.

‘Gelukkig tortelpaartje, zit het reizen in je bloed?
Al ligt het doel dichtbij, niet verder dan de eigen kust,
Weest zelf een wereld voor elkaar, een paradijs van rust;
Betast die nieuwe wereld met je ogen, met je handen.
Geluk ligt in jezelf, zoek het niet in vreemde landen.25

Vele fabels reflecteren over ‘la condition humaine’, over ons mens-zijn.

Afb. 11 Twee duiven, het grootste en centrale reliëf Afb. 12 Twee duiven (detail)
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Afb. 13 Het m.s. Dalerdijk (© Collectie Maritiem Museum 
Rotterdam)

Afb. 14 Cover van niet-geda-
teerd Franstalig bedrijfsdruk-
werk van de HAL

jean de la fontaine op het m.s. Dalerdijk

Hoe Nagler bij La Fontaine kwam weten we niet. Wij vermoeden dat hij toch 
een opdracht kreeg om de fabels van La Fontaine uit te werken. Op een tweede 
schip van de Holland Amerika Lijn, het m.s. (motorschip) Dalerdijk (afb. 13) 
– gebouwd in 1930 als de Damsterdijk en na een desastreus oorlogsavontuur 
in 1946 in Rotterdam hersteld bij de Dok en Werf Maatschappij Wilton Fijen-
oord – komen in de eetzaal ook La Fontainetaferelen voor. Dit kan geen toeval 
zijn. We hebben deze reeks (voorlopig) niet kunnen reconstrueren aan de hand 
van rekeningen of beschrijvingen, maar het interessante is dat er in dit geval 
eenvoudige, evenwel fraai door ‘Joh. Enschedé en zonen in Haarlem’ gedrukte 
boekjes in het Frans en in het Engels (tot nu toe hebben we ze niet in het Ne-
derlands kunnen traceren) werden uitgegeven met Douze fabels de Jean de la 
Fontaine. Peintures dans la salle à manger du M.S. Dalerdijk Holland-America 
Line (afb. 14).26 In de boekjes vinden we naast de twaalf fabels anonieme pa-
ginagrote illustraties in zwart-wit. Een overgeleverde foto van een hoekje van 
de eetzaal (afb. 15) – verder komen we voorlopig niet: het schip werd in 1963 
in Japan gesloopt – bevestigt dat de anonieme afbeeldingen uit het boekje wel 
degelijk de schilderingen waren die in de eetzaal van de Dalerdijk wellicht in 
1949, het jaartal van de oplevering van het verbouwde schip, aanwezig waren. 
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Afb. 15 Een eetzaalhoek van de Dalerdijk na 1949 met de illustratie van De eikel en 
de pompoen, © collectie Maritiem Museum Rotterdam

Afb. 16 Anonieme zwart-witillustratie van de fabel van De eikel en de pompoen (m.s. Dalerdijk)
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We zien op de foto die nu bewaard wordt in de collectie van het Maritiem Mu-
seum van Rotterdam de precieze kopie hangen van de prent bij de fabel van De 
eikel en de pompoen (afb. 16). Nagler kan hier dus inspiratie hebben opgedaan. 
In het boekje is geen verder spoor te vinden van de ontwerper van de illustra-
ties, de vertaler of bewerker, noch over de bedoeling van het boekje. Wellicht 
werd het als deel van het pakket aan voordelen aan de kapitaalkrachtige pas-
sagiers ter verstrooiing ter beschikking gesteld – als reisliteratuur meegegeven. 
Het betreft de volgende twaalf fabels, waarvan twee vossenfabels:

1. De raaf en de vos 
2. De dood en de houthakker 
3. De twee stieren en de kikker 
4. De haan en de vos 
5. Het paard dat zich op het hert had willen wreken 
6. De kip en de gouden eieren  
7. Het melkmeisje en de melkkan 
8. De twee hanen 
9. De vrouw en het geheim 
10. De twee duiven 
11. De eikel en de kalebas 
12. De man van middelbare leeftijd en zijn twee lieve-harten 

 
Acht van de twaalf fabels, twee op drie dus, komen in de beide reeksen voor, 

dus in de eetzalen van de beide schepen. Indien de twaalf Dalerdijkfabels alle 
door Nagler waren overgenomen, dan hadden we een onomstootbaar bewijs 
voor zijn bronnen, wellicht ook voor zijn iconografische bron. Dit is niet het 
geval, maar dit resultaat is toch niet te verwaarlozen. Wanneer we de reek-
sen iconografisch met elkaar vergelijken is er wel een gelijkenis in de sober-
heid van de compositie (die op het s.s. Rotterdam, ook vanwege de techniek en 
materiaalkeuze, nog veel gestileerder is). Het werk van Nagler is in elk geval 
sterker gestileerd en zit vol beweging. Enkele scènes en personages tonen toch 
een zekere verwantschap. We laten het oordeel aan de lezer/kijker over bij de 
presentatie van de fabels van Het meisje en de melkkan (afb. 17-18) en de fabel 
van De raaf en de vos (afb. 19-20). Ook de figuur van de dood in De dood van de 
houthakker is gelijkend (afb. 21-22). We concluderen dat er een band is tussen 
beide reeksen en dat het geen toeval kan zijn dat La Fontaine tweemaal op een 
schip van dezelfde maatschappij in de eetkamer figureert. Opmerkenswaard is 
dat ook De twee duiven op de Dalerdijk wordt uitgebeeld.
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Afb. 17 Nico Nagler, Het meisje en de melkkan 
(s.s. Rotterdam)

Afb. 18 Anonieme illustratie van Het 
meisje en de melkkan (m.s. Dalerdijk)

Afb. 20 Anonieme illustratie van De 
vos en de raaf (m.s. Dalerdijk)

Afb. 22 Anonieme illustratie van De 
dood en de houthakker (m.s. Dalerdijk)

Afb. 19 Nico Nagler, De raaf en de vos
(s.s. Rotterdam)

Afb. 21 Nico Nagler, De dood en de houthakker 
(s.s. Rotterdam)
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Nog een bijzonder detail: in de huidige vloot van de Holland America Line 
hebben twee schepen, de Rotterdam (1997) en de Prinsendam (2002), nog 
steeds een ‘La Fontaine Dining Room’. De populariteit van het La Fontaine-
thema binnen de scheepvaart / HAL is ook mooi te illustreren aan het feit 
dat de reliëfs van Nagler figureerden op een van de vele menukaarten die aan 
bood van de schepen van HAL werden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de 
menukaart (afb. 23) voor het diner aan boord van het s.s. Statendam van de 
Holland-Amerika Lijn van 11 januari 1963.27

nagler en la fontaine

De kans lijkt dus erg groot dat Nagler het La Fontaine-gidsje van het m.s. 
Dalerdijk ter beschikking had.28 Wij zijn ervan overtuigd dat Nagler ook 
andere teksten en iconografische bronnen heeft gebruikt, ook al kunnen we 
niet uitsluiten dat hij de fabels als deel van zijn opvoeding of onderwijs uit het 
hoofd kende. Volgens Flip Nagler werd zijn vader vooral geïnspireerd door zijn 
brede literaire en historische kennis en maakte hij geen direct of onmiddellijk 
gebruik van iconografische of literaire bronnen. Invloed was er wel van zijn 

Afb. 23 Menukaart voor het diner aan boord van het s.s. Statendam (HAL) van 11 januari 
1963;  © Collectie Maritiem Museum Rotterdam
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leermeesters Bronner en Krop, van gesprekken en ontmoetingen met collega-
kunstenaars en bovendien was hij een frequent museumbezoeker.

In het geval Nico Nagler bronnen gebruikte, kunnen wij ons afvragen of 
hij een bloemlezing, een schoolboek, een oude uitgave, in het Frans of Ne-
derlands, gebruikte. We vermoeden dat hij zich liet inspireren door een reeks 
tekeningen of een studie- of kinderboek waarin de fabels werden opgenomen. 
Vooralsnog is het ons niet gelukt op een precieze bron de vinger te leggen. Het 
lijkt haast uitgesloten dat Nagler de La Fontainematerie zo goed beheerste dat 
hij zich niet hoefde te documenteren. Waar we alleszins zeker van zijn is dat 
hij geenszins dicht bij een bron is gebleven, maar dat hij een eigen kunstzinnige 
invulling van de literaire materie heeft gecreëerd. 

In de collectie van O.Ph. Flip Nagler zijn twee fabelboekjes van La Fontaine 
overgeleverd die ons op het eerste gezicht niet veel wijzer maken. Ze tonen al-
leen maar aan dat de kunstenaar (en zijn familie) een bijzondere belangstelling 
had(den) voor de fabels van La Fontaine en (vooral van) Aesopus. 

Het eerste is de Fables de La Fontaine illustrées précédés de la vie d’Esope et 
accompagnées des notes de coste. Novelle edition dans laquelle un apercoit d’un 
coup de l’oeil la moralite de la fable, uitgegeven in Tours in 1848, en rijkelijk 
geïllustreerd met gravures van Karl Girardet. Wij konden dit boekje inkijken 
in de fabelcollectie van Wim Gielen, die sinds enkele jaren in de universiteits-
bibliotheek van Antwerpen berust. Er is echter geen link tussen de gravures 
van Girardet en de keramiek van Nagler.

Het tweede fabelboekje betreft Fabels van Aesopus, bewerkt door Hermanna 
en geïllustreerd door G. Wildschut, uitgegeven door Meulenhoff/ Amsterdam in 
1920 als deel XX uit de serie Ons Schemeruurtje. Dit kinderboekje (afb. 24), 
dat Nagler tweedehands had gekocht voor zijn kinderen, ‘zoals hij hier en daar 
wat leuke, mooie, door grafici en kunstenaars rijk geïllustreerde (sprookjes)
boeken kocht’,29 kunnen we evenmin aan de reeks binden, noch wat de illustra-
ties betreft, noch wat de selectie van de fabels betreft. 

Andere uitgaven die hij zou kunnen ingekeken hebben, zijn de uitgaven van 
Victor Stuyvaert (in: Edmond de Geest, Arbeid en spaarzaamheid: eenige fa-
belen naar La Fontaine, in 1934 in Brussel gepubliceerd door de ‘Algemeene 
spaar- en lijfrentekas’) en het werk van Marc Chagall (zie verder), maar ook 
hier ontbreekt elk concreet spoor. We zien ook niet direct verwantschap met 
belangrijke Aesopische illustratiereeksen van Bernard Salomon (1547), Virgil 
Solis (1514-1562), Marcus Gheeraerts (ca 1521-ca 1590), Pieter van der Borcht 
(ca 1540-1608), Egidius Sadeleer (1570-1629), en vanaf de zeventiende eeuw 
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reeksen bij het werk van La Fontaine van onder anderen François Chauveau 
(1613-1676), J.J. Grandville (1803-1847) en Gustave Doré (1832-1883). Een 
snel onderzoek van de lange illustratietraditie van de fabels van La Fontaine via 
het prachtige kunstboek La Fontaine et les Artistes van Gérard Gréverand levert 
evenmin een concreet resultaat op.30 We geraken daarom voorlopig niet heel 
veel verder dan de conclusie van Flip Nagler: ‘in zijn bibliotheek waren geen 
boeken waaruit een duidelijke verwijzing naar zijn werk zou kunnen blijken. 
[…] Mijn vader was, voor zover ik weet, vrij in zijn keuze van het onderwerp. 
Evenzo gold dat voor de andere kunstenaars die de vrije kunst beoefenden. Het 
architectenbureau werkte met een min of meer vast contingent aan (vrije i.p.v. 
toegepaste) kunstenaars, waar mijn vader er een van was.’31 Een optie die we 
niet willen uitsluiten is dat Nagler een algemene bloemlezing of vertaling heeft 
gebruikt, daaruit een eigen keuze heeft gemaakt en de scènes zelfstandig heeft 
ontworpen. In een dergelijk scenario komen de vertalingen van La Fontaine 
door J.J.L. ten Kate (De fabelen van la Fontaine, eerste druk in 1871; tweede 
druk circa 1900 met alle 240 fabels van La Fontaine), M.G.L. van Loghem 
(1932), J.W.F. Werumeus Buning (1945) en vooral door de Rotterdamse dich-
ter en marineofficier Jan Prins (een pseudoniem van Christiaan Louis Schepp, 

Afb. 24 Fabels van Aesopus, bewerkt door Hermanna en geïllustreerd 
door G. Wildschut, Amsterdam, Meulenhoff, 1920
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1876-1948), voor het eerst uitgegeven in 1941 (in 1946 heruitgegeven als een 
vermeerderde herdruk als De fraaiste fabels van Jean de La Fontaine), in het 
vizier.32 Mogelijke uitgaven van Prins die in 1958-1959 op de markt waren te 
vinden, waren Veertig fabels van Jean de la Fontaine (uit 1940), Honderd en een 
der fraaiste fabels van Jean de La Fontaine (uit 1941),33 De fraaiste fabels van Jean 
de La Fontaine. In het Nederlandsch weergegeven door Jan Prins, met tekeningen 
van J.J. Grandville (1945, met de opname van 151 fabels) en de Fabels van La 
Fontaine, uitgegeven door Casterman in 1955 met tekeningen van Simonne 
Baudoin.34 In het licht van wat we hierboven hebben geponeerd is vooral de 
edities van Prins uit 1951 en 1955 intrigerend. De honderdste en de 151ste fa-
bel uit deze uitgave werden niet vertaald door Jan Prins, maar door de dichter 
Martinus Nijhoff. Het gaat om de fabel van de Twee Duiven … 

De keuze voor de fabels van La Fontaine kan door ‘functionaliteit’ geïnspi-
reerd zijn, met name omdat er vaak in gegeten en gedronken wordt. Wij voeg-
den er nog andere mogelijke motieven aan toe: het verinnerlijkende aspect (‘la 
condition humaine’) en vooral de traditie binnen de scheepsarchitectuur om 
La Fontaine als inspiratiebron te gebruiken (het m.s. Dalerdijk als ‘voorbeeld’). 
De fabels van La Fontaine gaven in de eerste plaats spiritueel voedsel aan de 
bezoekers; de gasten werden uitgedaagd om in een fraaie omgeving via de ico-
nografie en de literatuur ook de geest te laven. Well-being stond voorop en dit 
vooral voor een burgerlijk publiek. 

Andere redenen waarom voor La Fontaine geopteerd werd, was ongetwijfeld 
dat we met een klassiek, Europees thema te maken hebben en een genre dat 
zich uitermate goed leent voor iconografische hoogstandjes. Fabels zijn boven-
dien kort en krachtig, hebben vaak dieren als hoofdpersoon en lenen zich ui-
termate om uit het hoofd te leren en uit te beelden. 

De fabels van La Fontaine zijn Frans, maar ook Europees cultureel erfgoed, 
en dat laatste zijn ook de fabels van Aesopus. Ze zijn via diverse tussenstadia 
in zowat alle talen en streken bekend en functioneren binnen een eeuwenoude 
traditie van schoolboeken in de retorica. Over de ‘Nachlebung’ van de fabels 
van La Fontaine in Nederland en Vlaanderen is nog weinig onderzoek ver-
richt. Professor Paul J. Smith verwees in zijn inaugurale rede op 25 juni 1999 
aan de Universiteit van Leiden, op het bestaan van meer dan 1200 verschil-
lende La Fontaine-uitgaven in de negentiende eeuw in Frankrijk, vooral voor 
schoolgebruik bestemd.35 Binnen de Franse traditie heeft die naleving nogal 
wat nationalistische trekjes en maken de fabels onmiskenbaar deel uit van het 
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Franse culturele erfgoed. Een typisch voorbeeld hiervan is de in 1929 door Fer-
dinand Gohin gepubliceerde studie waarin hij over de fabels van La Fontaine 
concludeert: ‘Het werk van La Fontaine is ontstaan uit de Franse bodem en tot 
bloei gekomen onder de stralen van de meest zuivere Franse geest; het is een 
van de meest exquise bloemen die het genie van het ras heeft voortgebracht op 
het gebied van de kunst.’36 La Fontaine is nog steeds een van de meest populaire 
auteurs in het Franse onderwijs. Vanaf de école maternelle tot en met de laatste 
klassen van het middelbaar onderwijs maken de fabels La Cigale et la Fourmi 
en Le Corbeau et le Renard, op de voet gevolgd door Le Lièvre et la Tortue (‘De 
haas en de schildpad’) en Le Loup et l’Agneau (‘De wolf en het lam’), als meest 
populaire fabels deel uit van het onderwijsaanbod.37 Hans Rijns betrekt dit 
vanuit eigen ervaring ook op de situatie in Nederland: ‘Hele ‘volksstammen’ 
in Nederland, en naar ik vermoed ook in Vlaanderen, hebben de fabels van La 
Fontaine uit hun hoofd moeten leren. Het overkomt mij vaak dat als ik begin 
over de fabeleditie waaraan ik werk, dat men spontaan een of meerdere fabels 
van La Fontaine in het Frans begint te declameren.’38 Dit uit het hoofd leren 
doet me wat denken aan het van buiten leren van een catechismus. In Frankrijk 
is de canonisatie van La Fontaine als schoolauteur strategisch vanuit politieke 
kringen bewust gepropageerd om het onderwijs te seculariseren in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw.39 Mogelijkerwijze is dit in Nederland ook ge-
beurd, en wellicht in Vlaanderen ook, maar in mindere mate. Interessant in dit 
opzicht zou zijn om te onderzoeken of ons gevoel dat het aantal uitgaven van 
La Fontaine in Vlaanderen lager ligt dan in Nederland wetenschappelijk is te 
onderbouwen. Naast de seculariserende bedoeling van de La Fontainematerie 
had men in Nederland wellicht minder moeite met het ‘Franse karakter’, dat 
in Vlaanderen binnen de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en de zich als cultureel-
politiek manifesterende Vlaamse Beweging veel moeilijker lag (een tegenhan-
ger van Belle van Zuylen met Madame de Charrière, die de fabels gebruikte 
om jongeren op incorrect taalgebruik te wijzen, is mij in Vlaanderen niet be-
kend40). Terecht stelt Smith dat receptie ‘altijd ideologisch gekleurd’ is;41 Dat is 
de reden waarom de fabels van La Fontaine binnen het retorica- en literatuur-
onderwijs in Vlaanderen minder zijn gebruikt en de ‘Unheilige Weltbibel’ Van 
den vos Reynaerde des te meer. 
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27 fabels in keramiek

Laten we terugkeren naar het s.s. Rotterdam en het erop houden dat Nagler 
zelf zijn onderwerp, dat hem wellicht toch onder lichte druk werd opgegeven, 
zelfstandig mocht invullen en uitwerken. Men koos daarbij voor een beeldend 
genre en voor korte, door iedereen bekende verhalen, aansluitend bij de leefwe-
reld, de kennis en de ambities van het reizende publiek. De meeste bezoekers 
kennen minstens een of enkele van de fabels met hun ‘puntige dialogen’, ‘humo-
ristische vermenselijking’ van de personages, de ‘milde ironie’ en het spel met 
de moraal (‘dat deeltje van de fabeltekst dat de fictie, het verhaaltje, over dieren 
toepast op de mensenwereld, op de werkelijkheid van de lezer’42). Identificatie 
moet een belangrijke rol gespeeld hebben. De bootreiziger kwam via de wereld 
van La Fontaine in een bekende wereld, met name voldoende aanknopingspun-
ten, maar ook in een wereld van het niet meer bekende (de kindertijd) of nog 
niet gekende. Het herkenbare heeft Nagler bovendien een originele en nieuwe 
vorm gegeven. Naglers originaliteit ligt in de zeer gestileerde vormgeving, in 
het gebruik van de materialen en in het kleurengebruik. 

Na enig studiewerk zijn we erin geslaagd alle 27 fabeltaferelen te identifi-
ceren. We laten het lijstje als sluitstuk en als eigen, nieuwe inbreng van onze 
bijdrage volgen. De volgorde van de titels en de foto’s is die waarin ze in de zaal 
zijn aangebracht (linksom als we in het midden van de zaal in de richting van 
de deuren kijken). We geven eerst de titel van de fabel, gevolgd door de afme-
tingen, enkele trefwoorden die het tafereel schetsen en tot slot de paginaverwij-
zing naar de tekst in de recente editie van Jan van den Berg uit 1990. Een as-
terisk betekent dat de fabel ook voorkomt in de eetzaal van het m.s. Dalerdijk.  
  Alle kunstwerken zijn 90 centimeter hoog. In de vier hoeken zien we een 
kopse kant, waarop telkens een gestileerde tulp is uitgebeeld (12,5 cm; de 26 
kleinere zuiltjes zijn eveneens 12,5 cm breed).

Op het eerste gezicht lijkt er geen duidelijk programma in de keramiekreliëfs 
te zitten. Het aantal scènes en de grootte van de taferelen werden ongetwij-
feld in samenspraak met de architect bepaald en waren afhankelijk van de op 
de plannen ingetekende ruimtes. Opvallend is wel dat het eerste tafereel het 
grootste is, ruim vijf meter. We hebben deze fabel over de Twee duiven een pro-
grammatorische rol toegedicht. Binnen het oeuvre van La Fontaine lijkt er geen 
duidelijke inhoudelijke keuze te zijn gemaakt, geen andere dan de persoonlijke 
voorkeur van de scheppende kunstenaar. Het zou ons niet verwonderen dat de 
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25

26

jonge veertiger Nico Nagler toch méér in dit grootse werk heeft gestoken dan 
alleen maar wat verhaaltjes vertellen. Misschien knipoogde hij hier en daar naar 
zijn eigen levensverhaal of zijn eigen literaire voorkeuren of lievelingsfabels. 

In elk geval creëerde hij in deze eetzaal een vrij unieke plek om de naleving 
van de fabels van La Fontaine in Nederland vorm te geven. In Vlaanderen is 
ons slechts één vergelijkbaar geval bekend. In het art-nouveau-internaat van de 
zusters urselinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver is een ‘de La Fontaine refter’,43 
waarin negentien muurschilderingen naar de fabels van La Fontaine zijn aan-
gebracht. Stof voor een nieuwe bijdrage. De keuze voor La Fontaine is op zijn 
minst merkwaardig, maar ook – na al het voorgaande – begrijpelijk.

25 Twee duiven*; 514 x 90 cm; koppel, duiven; 
Van den Berg, p. 213

26 Het paard dat zich op het hert had willen 
wreken*; 82 x 90 cm; hert, ruiter te paard; p. 92
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27. De muilezel die prat ging op zijn stamboom 91 x 90 cm; paard, muilezel; p. 129

28. De dood en de houthakker*; 82 x 90 cm; man, de dood; p. 27

27

28
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29 De raaf die de arend wilde nadoen; 208 x 90 cm; 
schapen, raaf; p. 50 

30 De bedelzak; 208 x 90 cm; twee mannen, vis, 
aap, beer, olifant; p. 18

31 De vos en de ooievaar; 82 x 90 cm; ooievaar, vos; 
p. 29

29

30

31
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32 De raaf en de vos*; 82 x 90 cm; vos, raaf met kaas; p. 13

33 De molenaar, zijn zoon en de ezel; 208 x 90 cm; ezel, gedragen door twee mannen; p. 57

34 De landbouwer en zijn kinderen; 208 x 90 cm; oude man, vele kinderen; p. 113

32

33

34
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35 De vos en de druiven; 51 x 90 cm; vos en druiven; p. 69
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36 Het meisje dat de melkkan brak*;
96 x 90 cm; vrouw, kruik, hanen, varkens, 
stier; p. 157

37 De wolf en de vos (detail); 163 x 90 cm; 
vos, wolf, waterput; p. 273

38 De wolf en de vos voor de aap als 
vrederechter; 160 x 90 cm; aap, wolf, vos; 
p. 38

39 Twee hanen*; 163 x 90 cm; twee hanen, 
kip; p. 162

36 37

38

39
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40 Het hert in de wijngaard; 163 x 90 cm; hert, twee windhonden, duiven; p. 117

41 De ezel en het schoothondje; 97 x 90 cm; man, ezel, hond; p. 83

42 De lichtzinnige schildpad en de twee wilde eenden; 50 x 90 cm; schildpad, eenden; p. 243

43 De dieven en de ezel; 208 x 90 cm; twee mannen, derde man en ezel; p. 25

44 De haan en de vos*; 208 x 90 cm; vos, haan, twee honden; p. 49 

40 41

42

43

44
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45 De boer en de slang; 82 x 90 cm; man, kind, vuur, slang; p. 134

46 De kikker die even groot als een os wilde zijn; 82 x 90 cm; kikker, stier; p. 14

47 De vrouw en het geheim*; 208 x 90 cm; maaltijd: heer, vele vrouwen; p. 180

48 De vos, de wolf en het paard; 208 x 90 cm; vos, paard, wolf; p. 306

49 De houthakker en Mercurius; 82 x 90 cm; twee mannen met bijl; p. 105

45 46

47

48 49
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Marc Chagall

Tot slot verwijzen wij – bij wijze van uitweiding en contrast – naar het in-
trigerende werk van de Joodse emigrant Marc Chagall (1899-1985), die even-
eens de fabels van La Fontaine illustreerde. In 1927 werd in Frankrijk aan een 
ingeweken Rus gevraagd om de fabels van La Fontaine te illustreren, wat toen 
zelfs in ‘la douce France’ leidde tot protesten en tot vragen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Marc Chagall zou de etsen in een gelimiteerde edi-
tie van de fabels pas in 1952 publiceren in een map, waarbij hij de helft van de 
200 etsen met gouache inkleurde. Chagall was een naar Parijs ingeweken jood 
uit Wit-Rusland. 

Nagler en Chagall illustreerden de fabels op een heel andere manier. Een 
groot verschil ligt hem natuurlijk in het toegepaste van de kunst. Nagler werk-
te in opdracht aan kunst die in een architecturaal totaalconcept binnen ‘ge-
meenschapskunst’ moest passen. Chagall kon zich vrijer uiten. Het resulteerde 
in een vernieuwende manier om de fabels te illustreren, die misschien in de pa-
gina’s van dit jaarboek nog wel eens aan bod kunnen komen. ‘De frivole Franse 
fabels gezien door melancholieke Russische ogen vormen een mooie, bijzonder 
rijke combinatie. In tegenstelling tot voorgangers als Gustave Doré, die even-

50. De wolf en de ooievaar; 91 x 90 cm; wolf, ooievaar; p. 69

51. De wolf en de hond; 82 x 90 cm; hond met leiband, wolf; p. 15

50 51
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eens de fabels illustreerde, geeft Chagall de dieren geen menselijke trekken 
mee. Evenmin benadrukt hij de moraal van de fabels.’ Chagall zette mens en 
dier neer ‘met een ongrijpbare glimlach’, wat leidde tot poëtische, ‘sprookjes-
achtige, bizarre scènes waar alles schots en scheef staat’ […] zoals we bij Cha-
gall gewend zijn. Maar ook tot enigszins mystieke, verstilde tafereeltjes.44 

Nagler bereikte een soortgelijk verstild effect door zijn soberheid en kleuren-
keuze. Zijn taferelen zijn net als die van Chagall een bewijs van de onverwoest-
bare kracht van de sterkte van de fabelliteratuur in onze contreien. 

Moge dit artikel een aanleiding zijn om de naleving van de fabel in tekst en 
beeld veel scherper in kaart te brengen, niet alleen in Frankrijk, maar ook en 
vooral in Vlaanderen en Nederland. De receptiegeschiedenis moge dan mis-
schien niet meer zo populair zijn als pakweg dertig jaar geleden, er ligt nog veel 
werk op de plank.

Een verkorte versie van deze tekst werd in het Engels uitgesproken op het eenen-
twintigste congres van de International Reynard Society op 16 juli 2015 in Zürich. 

Dank aan Tom Deneire (conservator Bijzondere Collecties Universiteitsbiblio-
theek Antwerpen), Dirk van Duyse, Trude Gielen, Peter Everaers, Hans Rijns, Paul 
Wackers, Yvan de Maesschalck en Erik Zillén voor het aanleveren van tips en arti-
kels. Klaas Krijnen, voorzitter Stichting behoud stoomschip Rotterdam / Vrienden 
van stoomschip Rotterdam, dank ik voor zijn accurate nazicht van de tekst en voor 
de foto’s en het personeel en de vrijwilligers van het s.s. Rotterdam voor hun bereid-
heid mij toegang te verschaffen tot de diverse zalen in het schip. Een speciaal woord 
van dank aan O.Ph. Flip Nagler voor de informatie over zijn vader en zijn kritische 
bemerkingen. 

Fotografie: Stefaan Baeten, Sander van Daele, Rik van Daele, Jan-Willem Koene 
(afb. 1), Klaas Krijnen (afb. 2). De foto’s van Koene en Krijnen werden belangeloos 
beschikbaar gesteld door de Vrienden van stoomschip Rotterdam ©. De afbeeldin-
gen 4-5-6-7  zijn ter beschikking gesteld door het Stadsarchief Rotterdam ©, de 
afbeeldingen 13, 15 en 23 door het Maritiem Museum Rotterdam ©.  

noten 

1 Een uitstekende geschiedenis staat op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam_
(schip,_1959). Andere sites waar wij info haalden zijn o.a.:
http://www.stoomschiprotterdam.nl/, geraadpleegd 24/05/15;
http://ssrotterdam.com/venues/la-fontaine-room/#.VJmF2RuA, geraadpleegd 23/12 /14:
http://www.rdm-archief.nl/RDM-NB/RDM-300.html, geraadpleegd 25/12/14;
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http://www.architectuurgids.nl/project/item/prj_id/1994, geraadpleegd 25/12/14;
http://www.mobiliteitsmuseum.nl/obj_passchip_Rotterdam_erfg.htm, geraadpleegd 25/12/14;
http://www.stoomschiprotterdam.nl/NL/Samenv_rapport.htm , geraadpleegd 23/12/14;

2 http://ssrotterdam.nl/over-het-schip/geschiedenis/#.VWMRULkw9UQ, geraadpleegd 
24/05/14. Over de verbouwingswerken, zie eveneens: Bram Oosterwijk, De Rotterdam voor 
altijd thuis, Rotterdam, Coolegem Media, 2010 (2de druk). 
‘Diverse ruimtes zijn ingrijpend verbouwd. Alle oorspronkelijke vloerbedekkingen, gordij-
nen en meubelstofferingen zijn vernieuwd, op een enkele uitzondering na. Dit geldt ook voor 
grofweg de helft van de meubels en lichtarmaturen. Toch is het schip in grote lijnen uitzon-
derlijk goed en compleet bewaard gebleven.’ (Zie: http://www.stoomschiprotterdam.nl/NL/
Samenv_rapport.htm).

3 Zie o.a. Wikipedia en http://www.ftm.nl/exclusive/onverzettelijkheid-oorzaak-ss-rot-
terdam-affaire/.

4 F. van Burkom, B. Laan, F. Loomeijer, S.s. Rotterdam (1959), een cultuurhistorische waar-
destelling (rapport i.o.v. s.s. Rotterdam B.V.), Rotterdam 2004.

5 Beide citaten zijn afkomstig uit: Sandra van Berkum, De Rotterdam. De kunst van het 
reizen, Schiedam, Scriptum, 2011², p. 46.

6 S. van Berkum, a.w., p. 48 en p. 80.

7 F. van Burkom en Y. Spoelstra, Monumentale Kunst. Categoriaal onderzoek wederopbouw 
1940-1965, Instituut collectie Nederland en Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap 
en monumenten, Zeist, 2007; geraadpleegd 6/09/2015 via http://cultureelerfgoed.nl/sites/
default/files/publications/monumentale-kunst.pdf.

8 F. van Burkom en Y. Spoelstra, a.w., p. 61.

9 F. van Burkom en Y. Spoelstra, a.w., p. 41.

10 F. van Burkom en Y. Spoelstra, a.w., p. 41. De uitspraak wordt gedaan over rijksbouw-
meester Gijsbert Friedhoff, die tijdens zijn ambtstermijn sterk inzette op ‘de culturele uit-
straling en het representatieve karakter van de openbare architectuur’ en om dit te realiseren 
‘verschillende ambachtelijke technieken en materialen’ gebruikte (p. 43).

11 F. van Burkom en Y. Spoelstra, a.w., p. 43 (overname citaat met enkele kleine correcties).

12 F. van Burkom en Y. Spoelstra, a.w., p. 44.

13 H. Rijns, ‘De vos in de fabels van La Fontaine’, in: Tiecelijn 26. Jaarboek 6 van het Rey-
naertgenootschap, 2013, p. 72-101. Over leven en werk van La Fontaine, zie o.a. http://www.
la-fontaine-ch-thierry.net/index.htm en http://versailles4.tripod.com/id45.htm. In het Ne-
derlandse taalgebied bestaan er met uitzondering van de studies van Paul J. Smith weinig 
grondige studies over deze literaire figuur en over de Nachlebung van zijn oeuvre. Zeer le-
zenswaardig is: Paul J. Smith, Terug naar La Fontaine. Rede uitgesproken door Paul J. Smith bij 
de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden op 
vrijdag 25 juni 1999, geraadpleegd 05/09/15 via https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/
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handle/1887/5370/OR174.pdf?sequence=1. In deze oratio schetst Smith kort en krachtig de 
betekenis van Jean de la Fontaines fabels: zijn vernieuwing is ‘niet in de eerste plaats gelegen in 
de vinding van de stof (inventio), maar in de ordening (dispositio) en de stilistische vormgeving 
daarvan (elocutio). Dit was ook voor zijn eigentijdse lezers duidelijk: men bewonderde hem om 
zijn “natuurlijke stijl”, zijn “naïveté”, - zonder dat men er overigens in slaagde deze stijl nader 
te definiëren. Andere aspecten die vernieuwend zijn, zijn het gebruik van puntige dialogen 
(…), de humoristische vermenselijking van de personages (“Juffrouw Mier, “Meester Raaf ”), 
zijn milde ironie als verteller. Eveneens vernieuwend is zijn spel met de moraal.’ (p. 3-4). 

14 O.a. http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/vertaalde-literaire-fictie/97 
89031503667/j-de-la-fontaine/fabels-van-la-fontaine.

15 S. van Berkum, a.w., p. 194.

16 http://hildokrop.nl/hildo-krop, geraadpleegd op 28/02/15.

17 S. van Berkum, a.w., p. 194.

18 Zie ook S. van Berkum, a.w., p. 48: ‘In de uitvoering van hun [de kunstenaars] opdrach-
ten werden ze – net als de architecten – behoorlijk vrij gelaten. Er was ook geen sprake van 
een algemeen thema. Maar, zoals te verwachten op een schip, werd vaak gekozen voor onder-
werpen die te maken hadden met het leven in en rond de zee, de visserij, de scheepvaart of het 
water. Ook literaire, verhalende thema’s werden graag toegepast.’

19 S. van Berkum, a.w., p. 127.

20 S. van Berkum, a.w., p. 194.

21 S. van Berkum, a.w., p. 194. Op p. 195 wordt een ontwerptekening van een Odyssee-
reliëf uitgebeeld. Nagler tekende eerst een schematische voorstelling en nummerde de ver-
schillende onderdelen per kleur. Op p. 193 wordt een foto van het productieproces van de zaal 
zelf getoond waarop de zware keramische tegels al aan de muren zijn bevestigd.

22 Voor meer info over dit bedrijf, zie o.a. http://www.wikidelft.nl/index.php?title= Por-
celeyne_Fles; en: http://www.kunstbus.nl/design/de+porceleyne-fles.html.

23 S. van Berkum, a.w., p. 162 en 188.

24 ‘Gebakken klei, laaggestookt als terracotta of plateel betiteld, hooggestookt als steen-
goed op gres.’ F. van Burkom en Y. Spoelstra, a.w., p. 157.

25 Wij gebruiken De fabels van La Fontaine hertaald door Jan van den Berg, Antwerpen/
Amsterdam, Manteau, 1990, p. 215.

26 Zonder jaartal uitgegeven. Opvallend is dat de boekjes niet in het Nederlands bekend zijn.

27 http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100095091. 
Collectie ‘Bedrijfsdrukwerk’ van het Maritiem Museum Rotterdam, inventarisnummer 
DB5065.

28 We moeten hierbij wel melden dat de uitgave niet gedateerd is. Verder onderzoek is 
noodzakelijk.
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29 Mededeling via mail van 28 februari 2015 door O.Ph. Flip Nagler.

30 G. Gréverand, La Fontaine et les Artistes, Doornik, La Renaissance du livre, 2002. (Col-
lection Références.)

31 Mails van Flip Nagler van 27 en 28 februari 2015.

32 ‘Tijdens de oorlog richtte hij zich vrijwel volledig op vertalingen uit het Frans, onder 
meer van La Fontaine, Racine, Musset en Molière. Zijn vertalingen van de fabels van La 
Fontaine zijn vaak herdrukt.’ Zie: http://rozenbergquarterly.com/een-man-die-leeft-in-wijd-
heid-van-horizonnen-jan-prins-als-zeedichter/.

33 Honderd en een der fraaiste fabels van Jean de la Fontaine, in het nederlandsch weergegeven, 
waarvan honderd door Jan Prins en een door M Nijhoff met de teekeningen van J.J. Grandville, 
Den Haag, L.J.C. Boucher, 1941.

34 De lijst is wellicht onvolledig. Prins publiceerde ook een aantal fabels in jaargang 105 
van het tijdschrift De Gids uit 1941. Bovendien is niet gezegd dat Nagler zich in het Ne-
derlands documenteerde. Hij kon even goed een Franse, Engelse of Duitse editie gebruikt 
hebben. 

35 Paul J. Smith, a.w., p. 6.

36 Ferdinand Gohin, L’Art de La Fontaine dans ses Fables, Parijs, Librairie Garnier Frères, 
1929, p. 298-299: ‘L’œuvre de La Fontaine, née en pleine terre de France, s’est épanouie sous 
les rayons de l’esprit français le plus pur ; c’est, en effet, une des fleurs les plus exquises qu’ait 
produites, dans le domaine de l’art, le génie de la race’. Zie P.J. Smith, a.w., p. 6-7.

37 P.J. Smith, a.w., p. 7.

38 H. Rijns, a.w., p. 79. 

39 ‘De canonisatie van La Fontaine als schoolauteur kwam vooral van regeringswege, in de 
periode 1880-1900, de begintijd van de Derde Republiek. Deze tijd stond in het teken van 
de verregaande secularisering van het lager onderwijs. Het kruisbeeld verdween uit de klas-
lokalen, en, zoals een criticus in 1886 opmerkte, de fabels van La Fontaine zouden heel goed 
de plaats in kunnen nemen van de catechismus. De religieuze moraal werd vervangen door 
een lekenmoraal, waarbinnen de fabels, die opgevat werden als een soort humanisme van het 
gulden midden, uitstekend pasten. Zie P.J. Smith, a.w., p. 7.

40 Vergelijk met P.J. Smith, a.w., p. 6.

41 P.J. Smith, a.w., p. 9.

42 P.J. Smith, a.w., p. 4.

43 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/86231.

44 http://www.digibron.nl/search/detail/012de3d951333e4efeacdc25/fabels-van-la-fon-
taine-door-russische-ogen.
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 naschrift

Net voor het ter perse gaan ontving ik van Flip Nagler, de zoon van Nico Nagler, 
nog twee foto’s en een brief van zijn vader. De foto’s tonen Nagler tijdens de opleiding 
‘op de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, samen met model, 
‘prins Kaya’’ (afb. 52) en de oudere Nagler (afb. 53).

In de brief (afb. 54-55), die wij hieronder uitschrijven, geeft Nagler toelichting bij 
zijn keuzes. Hij maakt er ook zijn bron van de fabels bekend, met name een Prisma-
uitgave van Jan Prins (uit 1955?). De lezer kan meteen onze suggesties toetsen aan de 
inhoud van de brief. Wij wijzen er graag op dat Nagler de reeks laat beginnen met de 
fabel van De schildpad en het koppel eenden (mijn nummer 42). Dit alles doet niets af 
aan mijn veronderstellingen. Ik druk als illustratie enkele fragmenten van de brief af, 
met informatie over het La Fontainesalon.

Zeer geachte Heer van Engelen,

Hierbij doe ik U toekomen de opgave van de voorstelling op elk der 
panelen in de twee salons. In de eerste salon heb ik als motief gebruikt 
de Odyssee van Homer. Uiteraard kon ik niet het hele verhaal in beeld 
brengen en heb dus de meest markante episoden uit dit heldenepos in 
beeld gebracht. […]
Ik beoogde met de uitbeelding van dit verhaal, met verwijding van het 
illustratieve element, in de eerste plaats door spel van lijn, vorm en kleur 
een aanvulling en ondersteuning van de architectonise conceptie. Het 
epische en anecdotische element, koos ik, omdat mijns inziens voor dit 
soort versiering de abstracte, nonfigurative of puur ornamentale vorm 
monotoon of stereotiep [k]an werken. Bovengenoemde vorm lijkt mij 
alleen te voldoen bij versieringen welke op grote afstanden moeten wer-
ken en waar de totaliteit overzien wordt. Op het schip wordt de kijker 
steeds met een fragment geconfronteerd zodat ik behoefte gevoelde 
aan een aanpak die het fragment ook als zelfstandig element een func-
tie toekent. Natuurlijk stond voorop voor mij de eis de versiering een 
eenheid te laten zijn, een bindend element voor de muren. Ik hoop dat 
ik ook naar uw opvatting hierin geslaagd ben.
In de tweede salon heb ik de versiering opgebouwd uit de meest be-
kende fabels van Lafontaine waarbij ook het detail ondergeschikt is aan 
de decoratieve werking van het geheel. De titels der fabels zijn ontleend 
aan de vertaling door Jan Prins in de Prisma serie. 

Hoogachtend
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Afb. 52

Afb. 54 Afb. 55

Afb. 53
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een vossenvel op heT hulsTeRse 
schilDeRij De geRechTigheiD (1663)
van jacob joRDaens

TRuDe gielen

Inleiding

In het archief van Wim Gielen is veel materiaal overgeleverd over het 
schilderij De Gerechtigheid, of Mozes en de Wettafelen van de hand van Jacob 
Jordaens. De reden hiervoor is dat het schilderij in het gemeentehuis van 
Hulst hangt. Het meest intrigerende voor een vossenjager is een afbeelding 
van een vossenvel op een van de zijluiken. Daar moest dan ook op ‘gejaagd’ 
worden door een Reynaertvorser, met Max Rooses (1839-1914) als voor-
naamste gids.

jacob jordaens (1593-1678)

Jacob werd geboren op 19 mei 1593 te Antwerpen. Vader Jordaens (ook Ja-
cob geheten) was een lijnwaadverkoper en stamde af van burgerlui, waaronder 
veel ‘oude cleercoopers’. Hij woonde in de Hoogstraat in ‘het Paradijs’. In 1590 
trouwde hij met Barbara van Wolschaten. Zij kregen drie zonen en acht doch-
ters. Eén van de zonen is Jacob jr. In 1607 ging Jacob jr. in de leer bij Adam 
van Noort, die gehuwd was met Elisabeth Nuyts. Adam van Noort was eer-
der leraar van Rubens geweest. Op 15 mei 1616 huwde Jacob Jordaens met de 
dochter, Catharina van Noort (gedoopt op 21 augustus 1589). Hun kinderen 
waren Elisabeth, Jacobus (°20 juli 1625) en Catharina. Zoon Jacob werd ook 
schilder, maar van hem is weinig overgeleverd. Het enige spoor is het schilderij 
Jezus verschijnt als tuinman aan Maria Magdalena, gesigneerd ‘J. Jor. jr. 1650’, 
dat bewaard wordt in het museum van Amiens.

Jacob Jordaens werd in 1615 ingeschreven als ‘vrijmeester’ in de Liggeren der 
Sint-Lucasgilde. Hij was een goed waterschilder, wat hem zeer van pas kwam 
bij het schilderen van kartons voor de talrijke wandtapijten die hij ontwierp. In 
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1620 werd hij deken van het gilde. Jordaens had in de loop der tijd minstens 
22 leerlingen. Van een van hen, Jan Bockhorst, weet men dat hij ‘vrijmeester’ 
is geworden in het Sint-Lucasgilde. In 1639 kocht Jordaens het huis ‘Halle van 
Turnhout’, nu nummer 43 aan de Hoogstraat. Het was een opslagplaats voor 
laken en wollen stoffen. Hij liet het afbreken en bouwde er een prachtige, rui-
me patriciërswoning. 

Jacob Jordaens schilderde tonelen uit het dagelijkse leven zoals zingende ou-
deren, pijprokende jongens en drinkende driekoningen. Deze taferelen werden 
schier eindeloos herhaald. Naast ‘het dagelijkse leven’ schilderde hij ook ker-
kelijke, mythologische en allegorische taferelen. Volgens Max Rooses maakte 
Jordaens sublieme schilderijen en steeg hij tot geniale hoogten, maar daalde 
hij dan weer af tot minderwaardig werk. Hij verminderde de waarde van zijn 
werken door een te overvloedige productie. 

Wanneer Jacob Jordaens calvinist werd, is niet precies bekend, wellicht in 
1647 of 1648. Tussen 1651 en 1658 moet zijn overgang duidelijk zijn geweest 
(hij kreeg een boete voor naar heresie neigende pamfletten). Zijn vrouw was 
al eerder overgegaan tot het protestantisme. Jordaens bleef echter opdrachten 
uitvoeren voor rooms-katholieke kerken en instellingen.

In 1649 kreeg hij de opdracht voor het beschilderen van de Oranjezaal in 
Huis ten Bosch in Den Haag, samen met Theodoor van Thulden, Geeraard 
Honthorst, Paul Soutman, Caesar van Everdingen, Salomon de Bray en Jan 
Lievens.

In 1661, twee jaar na de dood van zijn vrouw, kreeg hij de opdracht om drie 
grote decoratiestukken te maken voor het nieuwe stadhuis van Amsterdam (nu 
het Koninklijk Paleis), waar ze zich nog bevinden. 

In Hulst leverde Jordaens in 1663 voor het Landshuis het drieluik Mozes met 
de wettafelen of De Gerechtigheid, het schilderij dat in deze bijdrage centraal 
staat en wordt afgebeeld. In totaal schilderde hij deze thematiek driemaal. In 
1663 stichtte Philips IV de Academie van Schoone Kunsten te Antwerpen en 
liet hij voor de nieuwe instelling door Jordaens drie decoratiestukken maken, 
waaronder eveneens een Gerechtigheid (1664), quasi identiek aan het schilderij 
uit Hulst. Het hangt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen.

Jordaens schilderde nog een derde Gerechtigheid, evenwel zonder zijluiken. In 
1908 hing dat doek in de gevangenis aan de Prinsengracht in Den Haag. Het 
werd in 1937 uitgeleend aan het Paleis van Justitie en helaas vernietigd tijdens 
het bombardement van Den Haag in 1945.
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In 1678 stierven Jacob Jordaens en zijn dochter Elisabeth aan de ‘Antwerpse 
of zwetende ziekte’. Zij werden begraven in Putte, ten noorden van Antwerpen, 
dat toen protestants was en waar Jordaens' vrouw in 1659 reeds was begraven. 
De Fransen vernietigden deze kapel in 1794. Het epitaaf bleef onder het puin 
achter. In 1830 werd de steen teruggevonden door F. Pauwelaert-Vermoelen 
uit Antwerpen. In 1845 liet koning Willem II op verzoek van het Antwerpse 
gemeentebestuur de zerk herstellen. Naar aanleiding van de Rubensfeesten in 
1877 richtte een commissie van Nederlanders en Belgen op dezelfde plek een 
Jordaensgedenkteken op. De teruggevonden grafsteen werd ingemetseld en het 
geheel bekroond met een borstbeeld van Jef Lambeaux (afb. 1). Het epitaaf luidt:

  
HIER LEYT BEGRAVEN
JAVQUES JORDAENS GEBOREN
BINNEN ANTWERPEN STERF DEN
18 OCTOBER A° MDCLXXVIII
 EN DE
DEERBARE CATHARINA VAN OORT
SYN HVYSVROUWE STERF DEN
17 APRIL A° MDCLIX
 EN DEN
 JOVE ELISABETH JORDAENS
 HARE DOCHTER STERF DEN
 18 OCTOBER A° 1678

 CHRISTVS IS DE HOPE

 ONSER HEERLYCKHEIT.

Afb. 1 Jordaensgedenkteken in Putte
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De gerechtigheid of Moses en de Wetstafelen

 Terug naar 1663, toen Jacob Jordaens het drieluik over de gerechtigheid 
voor de grote zaal van de Vierschaar in het Landshuis of Baljuwschap van het 
Hulster Ambacht schilderde. Dit olieverfschilderij op doek meet 153 x 222,5 
cm met twee zijpaneeltjes van 153 x 50 cm (afb. 2 en 3). Het schilderij wordt 
ook De menselijke wet gegrondvest op de goddelijke genoemd. Het thema van 
het schilderij is te vinden in Psalm 85:12: ‘en Gerechtigheid zal van den hemel 
nederzien’. De hemelse Gerechtigheid daalt neer op aarde. In de kunst wordt 
dit vers/thema verbeeld in de figuur van een gevleugelde Vrouwe Justitia of in 
een figuur van een engel. Het zwaard en de weegschaal van de gerechtigheid 
worden overgegeven van de hemelse aan de aardse Gerechtigheid. In wat volgt 
baseren wij ons op de beschrijving van Moelandts en De Smidt in de prachtige 
tentoonstellingscatalogus Weegschaal & Zwaard, de Verbeelding van Recht en 
Gerechtigheid in Nederland, uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling 
in het Haags Historisch Museum in 1999. De precieze beschrijving van het 
schilderij in het kadertje is letterlijk overgenomen uit deze publicatie (nr. 38, 
p. 93), net als de citaten hieronder.

 Het Hulsterse schilderij was bestemd voor de Vierschaar van het Landshuis 
te Hulst en besteld door het bestuur van het Hulster Ambacht, dat een schilde-
rij wilde ‘crachtich representerende de justitie’. Jordaens had een prijs van 800 
florijnen bepaald, maar dat bedrag had het bestuur voor het schilderij niet over. 
Op 22 juni 1663 werden twee gedeputeerden benoemd om met de schilder te 
onderhandelen. Men zou voor het doek niet meer dan 200 florijnen op tafel 
leggen en er werd besloten dat als Jordaens de prijs niet aanzienlijk zou laten 
zakken ‘men sonder verder bedencken Jordaens syn stuck sal laten houden’. Op 
2 juli 1663 rapporteerden de onderhandelaars dat het bod was aangenomen.

 Het schilderij heeft drie panelen. In de symboliek volgt Jordaens in grote 
lijnen de Iconologia van Cesare Ripa. 
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Afb. 2 Het drieluik Mozes met de wettafelen of De Gerechtigheid (1663)
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de menselijke wet gegrondvest op de goddelijke

‘Het middenpaneel toont Justitia die door een engel zwaard en weegschaal 
krijgt aangereikt. Het zwaard steekt recht omhoog om te tonen dat ‘Recht 
sich niet nae eenige syde, 't zy door Haet of Vriendschap, van eenigh Persoon, 
hoedanigh die oock magh wesen, laet buygen’. Zij wijst op de tafelen der wet 
waarop geschreven staat; ‘Deut. 1. V.16. Verhoort uw broederen ghy Rechters 
ende rechtet recht tuschen eenen ychelyck ende synen broeder enden vremde 
li(eden)’. Naast haar zit de naakte Waarheid, met de spiegel van Voorzichtig-
heid en op het hoofd ‘het licht der Wijsheyd’. Achter Mozes en Aaron staat 
een geharnaste figuur, de Standvastigheid, met een zuil. Voor Justitia ligt de 
leeuw, die haar kracht symboliseert: ‘Kracht by de Justitia of het Recht … een 
Vrouwe … sittende op de rugge van een leeuwe …, ’t welck van (…. ) Pierius op 
de Iustitie uytgeleyt is, en de macht door de Leeuwe’.

Op het linkerpaneel staan vijf putti.
Een met een kaars, die hij heeft ontstoken aan het licht der Wijsheid, een 

ander met een geselroede en een Medusaschild. Zij verdrijven de drie andere 
die een masker, ‘een mom-aensicht beteykent dat het Bedrogh de saeck anders 
voorstelt, als zy in der daed is …’, een scepter, het symbool van de macht, en 
een vossenvel, ‘… bedrogh, ’t welck door ’t Vossevel wort te kennen gegeven’, bij 
zich hebben. Eronder staat: ‘De Heere heeft een afgrijsen van den bloetgirigen 
en de bedrigers, de Heere straft alle ongerechtige. Sap. 5, v. 7.’ 

Op het rechterpaneel zijn twee gevleugelde putti uitgebeeld, één met een 
weegschaal en maatstok, de ander met een zwaard en scepter. Hier luidt het 
opschrift: ‘Tweederley wechschael en tweederley epha (een maat) ‘is den Heere 
eenen gruwel, ja die beyde.’ In Ripa wordt de gevleugelde Justitia gebruikt voor 
Nemesis, de dochter van Justitia. De vleugels ‘bedieden de snelligheyt en de 
vaerdigheyt, die zy gebruyckt in den quaedwilligen te straffen, en die ’t wae-
rdigh zij te beloonen’. De maatstok geeft te kennen dat zij bij ‘snoode daeden, 
de maetigheyt afmetende, dat de straffe niet te verre boven de schult gae, maer 
datse te gelijck mette maete en met de gelyckmaetigheyt over een kome. ’t Wel-
ck in de Oude Wet is onderhouden geweest, vergeldende een yder oogh om 
oogh, voet om voet, en leven om leven’.

Uit: M.A. Moelands en J.Th. de Smidt (ed.), Weegschaal & Zwaard, De Verbeelding 
van Recht en Gerechtigheid in Nederland, Den Haag, Jongbloed Juridische Boekhan-
del en Uitgeverij, 1999, nr. 38 p. 93.



~ 230 ~ 

Tiecelijn 28

Afb. 3 Detail met onderaan het ‘vossenvel’
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Voor zijn boek over Jordaens, Rubens en andere Vlaamse schilders heeft 
Max Rooses een rondreis door Europa gemaakt om al deze schilderijen op te 
sporen en te beoordelen. Rooses heeft ook Hulst bezocht. Hij merkt op dat het 
schilderij van Jordaens op de plaats hangt waarvoor het gemaakt is, rondom de 
schouw van het Landhuis. Hij noteert verder dat het schilderij van een min-
dere kwaliteit is en in slechte staat verkeert, ‘maar de figuur de Waarheid toont 
een betoverende vrouwspersoon. Het schilderij is dof en beslagen, de tekst is 
rechts onleesbaar’. De opmerkzame lezer ziet op bijgaande foto’s (nog net te 
zien op het origineel), een zwart-witopname gemaakt in 1930 door de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg, dat de zijluiken zijn verwisseld (afb. 4). Het 
rechtse hangt nu links. Het schilderij heeft tot 1951 in het Landshuis in de 
Hulsterse Steenstraat gehangen (afb. 5). In dat jaar werd het overgebracht naar 
het stadhuis op de Markt, waar het nu de trouwzaal siert. Rooses noteert dat 
alleen het schilderij van Hulst een ‘vossenvel’ toont. 

 Van het middenpaneel van de voorstelling bestaat een tekening van Jor-
daens die zich bevindt in de Hermitage te Sint-Petersburg.

 Dit onderzoek is niet afgerond. Het is uitkijken naar een cultuurhistori-
sche studie over de betekenis van het vossenvel (en de vossenstaart), die (beide) 
negatief geïnterpreteerd wordt (worden) (zie ook de vertaling van de tekst van 
S. Brant elders in dit nummer). Alleen in Hulst is het ‘vossenvel’ te zien. Dat 
is wel begrijpelijk, want het linkerzijpaneel behandelt de verdrijving van be-
drog als voorwaarde voor gerechtigheid, en die verdrijving wordt door andere 
elementen van de voorstelling direct uitgedrukt. Het vossenvel in Hulst is een 
indirecte ondersteuning van de boodschap en kon dus elders gemist worden. 
Voor vossenjagers is het echter opnieuw een teken hoezeer de vos in het intel-
lectuele leven verbonden is met bedrog.

Met dank aan Gert-Jan van Dijk, Rik van Daele en Paul Wackers.
Foto’s: Jos Bleijenberg (afb. 2 en 3) en © Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

(afb. 4 en 5).
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Afb. 4 Het schilderij Mozes met de wettafelen of De Gerechtigheid in 1930 in het Landshuis 
in Hulst
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literatuur

•	 Voor een uitgebreide biografie van Jacob Jordaens, zie o.a. Max Rooses, Jordaens, sa vie 
et ses ouvres, Parijs, 1906; E. Flammarion, P. Buschmann jr., Jacob Jordaens, een studie: n.a.v. 
de tentoonstelling zijner werken ingericht te Antwerpen in MCMV, Amsterdam, Veen, 1905; 
R.A. d’Hulst, Jacob Jordaens, Antwerpen, Mercatorfonds, 1982.

•	 Voor het onderwerp ‘gerechtigheid in de kunst’, zie: M.A. Moelands en J.Th. de Smidt 
(ed.), Weegschaal & Zwaard, De Verbeelding van Recht en Gerechtigheid in Nederland, Den 
Haag, Jongbloed Juridische Boekhandel en Uitgeverij, 1999.

•	 Recentere inzichten over Jordaens zijn o.a. te vinden in de tentoonstellingscatalogus Jor-
daens en de antieken, Brussel, Mercatorfonds / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België / Museumslandschaft Hessen Kassel, 2012 en in de daarin vermelde studie van Birgit 
Ulrike Münch en Zita Ăgota Pataki, Jordaens. Genius of Grand Scale. Genie grossen Formats, 
Stuttgart, 2012.

Afb. 5 Het Landshuis in de Steenstraat in Hulst (april 1930)
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Appendix: Het ‘Vossenvel’ van jacob Cats

Een afbeelding van een vossenvel in de kunst staat meestal voor bedrog. In de lite-
ratuur van de zeventiende eeuw – de eeuw van Jordaens – komt een vossenvel voor 
bij Jacob Cats (1577-1660), in de Verhalen uit de Trou-ringh. De titel luidt: ‘Liefdes 
Vossenvel’ = Liefdes bedrog.

Faes de schooier gebruikt met de hulp van de jonge dienstmaagd Ruth een list om 
de jonge rijke weduwe Alette tot echtgenote te nemen.

Hy gaf hem na het huys daer sy [Alette] in ruste lagh,   195
Die hy noch evenwel oock in het duyster sagh. 
En om met goet beleyt sijn aenslagh uyt te voeren, 
Soo gaet hy op de deur van sijn geminde loeren: 
Daer staet hy langen tijt op alle dingh en let, 
Tot Ruth, de kamermeyt, de vensters open set.    200
Doen trat hy binnen ‘s huys, niet als een gast van buyten, 
Maer of hy als de weert het voorhuys wou ontsluyten: 
Sijn broek staet op de klinck, sijn wambuys ongeknoopt,   
Gelijck men uyt het bed by wijlen haestigh loopt,
Sijn borstrock staet en gaept, en sloft hem by de leden,   205
Sijn koussen hangen los, en schuyven na beneden, 
Een slaepmuts op het hooft, en kamermuylen aen, 
En siet dus gingh de vos ontrent de deure staen. 
Hy knickt een yder toe, hy groet de naeste bueren, 
Hy spreeckt de meysjes aen, die hier of ginder schueren:   210
Al wie maer uyt en kijckt die biet hy goeden dagh, 
En draegt hem over al gelijck een buerman plagh. 
En tot een meerder glimp van dese loose vonden, 
Soo heeft hy voor de deur sijn koussen opgebonden. 
Hy gaet in geen vertreck, en kiest geen stillen hoeck,   215
Maer staet daer ‘t yder siet en nestelt sijnen broeck, 
Hy recht sijn knevels op, hy reckt sijn stramme leden, 
Hy wandelt op de stoep als met getelde schreden, 
Geen lobben om den hals, geen bef of ommeslagh. 
Een yder stont en dupt wie desen handel sagh.   220

Het slot van het verhaal is dat Faes erin geslaagd is Alette te ‘belezen’, zoals Cats het 
zo plastisch beschrijft. Zijn onbeschaamdheid heeft Alette zo gecompromitteerd dat 
ze wel met dit huwelijk moet instemmen.

(Bron: Jacob Cats, Verhalen uit de Trou-ringh. Met inleiding en aantekeningen door Johan 
Koppenol, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003, p. 112-113)
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ilse pRaeT: illusTRaToR MeT een 
kleuRRijk en veRFRissenD paleT

hilDe ReynieRs

een verrassende kennismaking

Enkele jaren geleden, bij een bezoek aan de jaarlijkse natuurexpo in het Na-
tuureducatief Centrum (NEC) Hof ter Saksen in Beveren, werd mijn aan-
dacht getrokken door een wel heel speelse illustratie. In de inkomhal van het 
boerderijgebouw was een van de deuren – de toegang tot de expo – aangekleed 
als ‘koelkastdeur’, aansluitend op het toenmalige thema. Omdat het volledige 
oppervlak bekleed was en de houten deur onttrokken aan het zicht, had het 
geheel iets weg van een trompe l’oeil. Een boeiende en frisse manier om be-
zoekers en in het bijzonder kinderen van bij het eerste moment letterlijk het 
verhaal binnen te trekken. Dat was, als ik het mij goed herinner, mijn eerste 
ontmoeting met het werk van Ilse Praet.1

In Beveren echter, was en is Ilse Praet geen onbekende. Sinds 2008 werkt 
deze creatieve dame voor de gemeente Beveren, als educatief medewerker bij 
de groendienst. De laatste jaren kwam haar tekenvaardigheid ook geregeld on-
der de aandacht in andere projecten en werd haar grafisch werk meermaals 
gespot op de gemeentelijke aanplakborden. Ze verzorgde onder meer de huis-
stijl van Club Togenblik (een samenwerking tussen het cultuurcentrum en de 
jeugddienst) en de affiche van Tournée Générale (een locatieproject van het 
cultuurcentrum, de jeugddienst en de Bib) (afb. 1). Ze werkte met de Wase 
Imkersbond ook projecten uit in verband met het leven van de bij voor onder 
meer de reuzenbijenkorf op Hof ter Saksen.

In 2014, tijdens het Beverse voorzitterschap van het Intergemeentelijk Pro-
ject het Land van Reynaert, werd meermaals beroep gedaan op haar creativi-
teit. Ze ontwierp het Beverse projectlogo en het campagnebeeld (afb. 2), ze 
zorgde voor fraaie illustraties bij de Erfgoedtentoonstelling Reynaerd die mor-
dadeghe dief2 en werkte op vraag van de bibliotheek een reeks van twaalf post-
kaarten uit, die samen de rode draad van het Reynaertverhaal vormen (afb. 3). 

iconogrAfie / Tiecelijn 28         
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Afb. 1 © Ilse Praet, affiche Tournée Générale 

Afb. 2 © Ilse Praet, campagnebeeld Rey-
naert in het land van koning Nobel

Afb. 4 © Ilse Praet, afficheontwerp
Afb. 3 © Ilse Praet, ontwerp nummer 3 van 
twaalf kaartjes voor de Bib van Beveren 
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Ze maakte ook pittige illustraties bij Het verhaal van Reynaert de vos, aanslui-
tend bij de expo over vossen Oog in oog met de vos. Deze geïllustreerde tekst 
werd in een lespakket opgenomen en ook aangewend om de Reynaertborden 
tussen Beveren en Hulst in een nieuw kleedje te steken.3

Zoveel fraais ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij. Op zoek naar een 
gepast cadeau voor de steunende leden 2015, stelde het Reynaertgenootschap 
haar de vraag een reeks van zes nog niet eerder uitgegeven postkaarten vorm te 
geven. Het antwoord op de vraag vindt u in dit jaarboek.

Van potlood en papier naar Adobe Illustrator 

Ilse Praet (°1969) is geboren en getogen in Beveren. De tekenmicrobe krijgt 
haar al snel te pakken. Vanaf haar zesde is ze actief in het tekenatelier van de 
academie in Beveren, waar ze haar talenten verder ontwikkelt. Daarna is het 
snel duidelijk dat ze in het voetspoor zal treden van haar zes jaar oudere broer 
en kiest ze voor een opleiding aan Sint Lucas. In 1991 studeert ze af aan Sint 
Lucas Paviljoen Antwerpen, in de studierichting Toegepaste grafiek en illus-
tratie. Ze koestert daarbij de droom om ooit een kinderboek op de markt te 
brengen; een idee dat nog steeds speelt. 

Aanvankelijk werkt Ilse vooral met inkt en ecoline, in een vrij losse stijl. Ze 
kijkt hierbij op naar een van haar grote voorbeelden, sir Quentin Blake, de be-
roemde illustrator van onder andere de jeugdboeken van Roald Dahl. 

Na een opleiding multimedia en webdesign in 1998 legt ze het potlood op-
zij en kiest ze voor een meer digitale wereld. Tekenen blijft een passie, maar 
het grootste deel van haar creatieve tijdsbesteding gaat nu naar het ontwerpen 
van interfaces voor websites en multimedia. Hier maakt ze haar hoofdactiviteit 
van. De aanvankelijke tekeningen evolueren naar grafische figuren, ontworpen 
in het softwarepakket Adobe Illustrator.

In haar vrije tijd blijft Ilse steeds voeling houden met het creatieve veld. Haar 
voorliefde voor het werken voor kinderen en jongeren speelt mee in de keuzes 
die ze maakt (afb. 4). Ze is dan ook een grote fan van Pieter Gaudesaboos en 
Tom Schamp, illustratoren met oog voor detail en een bont kleurenpallet. Ook 
het werk van Rob Marcelis, onder meer bekend van zijn originele ontwerpen 
voor de Vlaamse Erfgoeddag, de Cultuurmarkt Vlaanderen en de Museumnacht, 
staat bij Ilse bovenaan de lijst van favorieten. 
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Vanaf 2008 sluiten de opdrachten voor haar werk in Hof ter Saksen mooi 
aan bij haar interesses en voorkeuren. Als educatief medewerker in het NEC 
organiseert en creëert Ilse expo’s rond diverse natuurthema’s. Ook het grafisch 
opfrissen en het uitwerken van nieuwe leerpaden voor scholengroepen en be-
zoekers behoort tot het takenpakket. De natuurprojecten en expo’s lenen zich 
voortreffelijk om het tekenen bij kinderen aan te wakkeren. Het is een fijne uit-
daging om jonge mensen te boeien voor de natuur aan de hand van tekeningen, 
die hen op een eenvoudige en ludieke manier wegwijs maken in de wereld van 
fauna en flora.

Voor de Beverse Reynaertprojecten neemt Ilse opnieuw het potlood ter hand. 
De tekening wordt overtrokken met dikke en dunne zwarte stift en daarna in-
gescand en verder bewerkt op de computer. Over de kleurvlakken heen komt 
een structuur te liggen, als verwijzing naar de houtsnede. Deze klassieke illus-
tratietechniek sluit mooi aan bij het karakter en de context van het Middelne-
derlandse verhaal. Het geheel wordt speels en fris afgewerkt. Het is er een met 
een kleurrijk en verfrissend pallet. De prenten zijn evenwichtig van opbouw; 
de figuren of de taferelen staan mooi in verhouding tot elkaar. En ondanks de 
gruwel van het oorspronkelijke verhaal, krijgt de humor vaak de bovenhand 
(afb. 5-10). 

Bij mij rijst stilaan het vermoeden dat de illustrator een lichte sympathie voor 
de vos voelt. Het kan ook mijn verbeelding zijn. Ik laat het graag over aan de 
lezer om dit verder zelf te interpreteren.

  
noten

1 De informatie over Ilse Praet werd door haarzelf aangeleverd. Wie meer over haar werk 
wenst te weten te komen, of wie haar portfolio wenst in te kijken, neemt best rechtstreeks 
contact op met het Reynaertgenootschap.

2  De catalogus bij de tentoonstelling Reynaerd die mordadeghe dief is integraal terug te 
vinden op http://tervesten.beveren.be/file_uploads/18944.pdf.

3 Meer informatie over het Beverse voorzittersjaar van het IGP Het Land van Reynaert is 
beschikbaar via: H. Reyniers, ‘Reynaert in het land van koning Nobel: persoonlijk logboek 
van een kleurrijk project’, in: Het Land van Beveren, 58 (2015), 2, p. 78-87.
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Afb. 5 © Ilse Praet, Koning Nobel roept zijn hof bijeen
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Afb. 6 © Ilse Praet, De boodschap van Bruun en Tibeert 
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Afb. 7 © Ilse Praet, Reynaerts biecht aan Grimbeert 
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Afb. 8 © Ilse Praet, Het complot tegen koning Nobel 
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Afb. 9 © Ilse Praet, Reynaert vertrekt op pelgrimstocht 
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Afb. 10 © Ilse Praet, Een vreemde brief voor koning Nobel
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ReinaRDus, voluMe 25

geRT-jan van Dijk

 
Zopas verscheen in een veelheid van talen – Duits, Engels, Frans, Italiaans 

en Spaans – Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society nummer 
25 (2013). Hieronder volgt een bespreking van de lezenswaardige inhoud van 
dit jaarboek.

De bundel opent met de bijdrage ‘Insectes perspicaces dans une parodie des 
débats scolastiques’ van R.A. Ferrer (p. 1-10). Anselmus Turmeda, een tot de 
Islam bekeerde franciscaan, confronteert in zijn in het Catalaans gestelde Dis-
puta de l’Ase, die handelt over de superioriteit van de mensen ten opzichte van 
de dieren, de auteur in hoogsteigen persoon met een ezel. Achttien keer po-
neert hij tevergeefs een stelling die ’s mensen primaat moet bewijzen, totdat 
hij met zijn negentiende argument in de roos schiet: God is op aarde gekomen 
als mens, en niet als dier! Het model van deze tekst is dat van de scholastische 
disputatio, waarin een opponens en een respondens elkaar principieel bestrijden, 
en dat van de conflictus of altercatio, waarin twee partijen, zoals ziel en lichaam 
of water en wijn, ieder hun eigen standpunt verdedigen, met een open einde of 
totdat een derde de knoop doorhakt. Anselmus’ bron is de gechristianiseerde 
Arabische Risala al-hayawanat, maar een origineel element is het optreden van 
zeven verschillende insecten, die betogen dat zij, hoe nietig zij ook lijken te zijn, 
uiteindelijk meer macht blijken te hebben dan de mens.

Henryk Anzulewicz (verbonden aan het Albertus-Magnus-Instituut te 
Bonn) behandelt in ‘Allegorisches und Naturkundliches über den Wolf bei 
Albertus Magnus’ (p. 11-27) het thema van de wolf in het werk van Albertus 
Magnus. In diens theologische geschriften verzinnebeeldt het de negatieve 
karakterisering van de clerus en leugenprofeten (wolven in schaapskleren), 
maar in zijn zoölogische traktaten – met name in De animalibus – wordt al-
lerlei vermeende natuurlijke historie over de wolf opgedist – bijvoorbeeld de 
wonderlijke methode van een wolf op geitenjacht, of de nuttige toepassingen 
van de huid van een dood exemplaar. Benoît Chapuis stelt in ‘’Se science est 
un ars de tel maniere’: le corps objet, médecine et chirurgie dans Le Roman de 
Renart’ (p. 36-52) de branches X Renart médecin, XXII Coment Renart parfit le 
con, en in mindere mate XXIII Renart magicien van de Roman de Renart cen-
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traal. In X wordt de ziekte van koning Nobel in etappes onthuld: eerst door 
de verteller, dan door Grinbert en ten slotte door de koning zelf. Renart zegt 
een (verzonnen) reis te hebben gemaakt langs bolwerken van de middeleeuwse 
medische wetenschap, zoals Salerno en Montpellier, en stelt als een volleerd 
medicus een diagnose op grond van uroskopie en auscultatie. In XXII biedt 
de vos de leeuw een (fictieve) prinses als vrouw aan, maar verplaatst op verzoek 
van Nobel haar con. Volgt een interessante, ‘meta-tekstuele’ interpretatie van 
deze operatie: zoals Renart het gewenste geslachtsdeel ‘construeert’ uit ver-
schillende, reeds bestaande elementen, zo stelt onze kopiist de nieuwe branche 
samen uit oudere stof, waarmee onze auteur zijn artikel besluit.

Centraal in de bijdrage van Grégory Clesse staat het Liber de natura rerum 
van Thomas van Cantimpré, een encyclopedisch werk uit de dertiende eeuw, 
meer in het bijzonder de zoölogische capita ervan (p. 53-77: ‘Thomas de Can-
timpré et l’Orient. Les sources arabes dans les chapitres zoologiques du Liber 
de natura rerum’). Speciale aandacht krijgt de directe en indirecte relatie tussen 
het Latijn en het Arabisch. Door de veelheid van besproken lemmata – bij-
voorbeeld: karabo, gali, agothilez, carchates, galalca, glamanez, alphoraz – is dit 
artikel voorwaar geen eenvoudige lectuur. Het wordt besloten door indruk-
wekkende appendices, met juxtapositie van de onderzochte encyclopedie ener-
zijds en Isidorus, de Experimentator, Plinius, Solinus en Aristoteles (Latinus) 
anderzijds.

Laura Endress brengt in ‘How the ‘cerf sanz tache’ found its way into the 
Vulgate Cycle’ (p. 78-95) een tot de verbeelding sprekend fabeldier voor het 
voetlicht: het witte hert, bekend uit de dertiende-eeuwse romancyclus rond 
koning Arthur, meer in het bijzonder uit de episodes over de Graal. Ze be-
spreekt het voorkomen van dit mythische beest in tal van teksten, met name 
in de elfde-eeuwse stichtingslegende van de abdij te Fécamp, waar het allengs 
werd gechristianiseerd en meer in het bijzonder opgevat als een allegorie van 
Christus – sneeuwwit want zonder zonde.

Antoni Mas i Miralles en Marinela Garcia Sempere presenteren in ‘Tractat 
per l’art de la caça; edición y estudio léxico’ (p. 96-119) in het Castiliaans een edi-
tie van het Catalaanse Tractat per l’art de la caça, een in slechts één manuscript 
overgeleverd veertiende-eeuws geschrift over ziektes bij en geneesmiddelen 
voor bij de jacht gebruikte roofvogels, met speciale aandacht voor medicinale 
planten. Als basis voor hun uitgave diende een facsimile uit 1951. Opmerkelijk 
genoeg wordt het traktaat toegeschreven aan Koning Arthur! Informatief zijn 
verder lijsten met namen van ziektes, geneesmiddelen en planten.
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Caterina Mordeglia geeft eerst een overzicht over fabelillustraties uit de 
oudheid, en bespreekt dan vier hoogtepunten uit de middeleeuwse geïllus-
treerde fabelliteratuur, te weten nouv. acq. lat. 1132 Bibliothèque National 
de France, Vossianus latinus 8o15 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden 
(Ademar di Chabannes), ms. 1213 Biblioteca Universitaria di Bologna (To-
masino da Vimercate) en Codice Bartelini 83 Biblioteca Arcivescovile di 
Udine (Francesco di Cambio Orlandi). Uiteraard is dit artikel, ‘La rappre-
sentazione del corpo animale nei manoscritti di favole esopiche latine. Alcuni 
esempi celebri’, p. 120-140, bijzonder fraai verlucht.

Uwe Ruberg bezorgt en verzorgt in ‘Das Tierprozessions-Kapitell im Strass-
burger Münster. Auslegungsstrategien im publizistischen Konfessionsstreit 
der Reformationszeit’ (p. 141-160) een diplomatische editie van een pamflet uit 
de zestiende eeuw, een tijd waarin de protestanten en katholieken elkaar over 
en weer in de haren vlogen. Het betreft een scherpe uitleg van een dierenpro-
cessie op een kapiteel uit de Dom van Straatsburg (vóór 1277), waar een schijn-
dode vos te zien is, een scène bekend uit de Roman de Renart, branche XVII. 
De fel satirische, poëtische exegeten aan protestantse en katholieke zijde zijn 
respectievelijk Johann Fischart en Johannes Nas, boegbeelden van de (contra-)
Reformatie, naar Latijns proza van de hand van Jacob Heerbrand.

Maria Dolores Teijeira Pablos kiest tot onderwerp van haar onderzoek het 
fabelachtige houtsnijwerk op het koorgestoelte van de Spaanse kathedralen 
van Ciudad Rodrigo, Oviedo en Toledo (p. 161-174). Speciaal let zij op de fabel 
van de vos en de ooievaar, die zo bekend is dat zij een parafrase hier gevoeglijk 
achterwege kan laten. Ze laat zien dat er iconografisch ruimte is voor variaties 
– onder meer in de personages en de handeling –, onder andere ingegeven door 
kennis van de Roman de Renart bij de houtsnijders. Twee geïllustreerde scènes 
zijn voor deze fabel normaliter aangewezen, maar in Oviedo loopt dit aantal 
op tot een negental!

Richard Trachsler, Baudouin van den Abeele en Paul Wackers (red.), 
Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society / Annuaire de 
la Société Internationale renardienne, vol. 25, Amsterdam/Philadelphia, 
John Benjamins Publishing Company, 2013, 174 p. ISBN 978 90 272 
4054 5 – ISSN 0925-4757 / E-ISSN 1569-9951.
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Iedereen die klassieken heeft gestudeerd of die in zijn of haar studie te maken 
heeft gehad met klassieke Griekse of Latijnse teksten, kent de Loeb Classical 
Library. Het gaat om pockets, maar met een harde kaft, die belangrijke klas-
sieke teksten uitgeven met een parallelvertaling er naast. Er zijn nu zo’n 550 
delen en die beslaan alle belangrijke en minder belangrijke klassieke auteurs. 
Professionele classici doen er soms wel een beetje neerbuigend over, maar ze 
geven desgevraagd altijd toe dat de gemiddelde kwaliteit van edities en verta-
lingen hoog is en iedereen die niet dagelijks Grieks of Latijn leest en wel wat 
hulp kan gebruiken bij het lezen van klassiek Grieks of Latijn is dankbaar dat 
de reeks bestaat. 

Een vergelijkbare reeks bestond niet voor de middeleeuwse literatuur. Jan 
Ziolkowski, Arthur Kingsley Porter Professor of Medieval Latin aan de Har-
vard universiteit en sinds 2007 wetenschappelijk directeur van de Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection, heeft daar verandering in gebracht. Jan 
Ziolkowski valt als mediolatinist al jaren op omdat hij zoveel energie steekt 
in het algemeen toegankelijk maken van zijn vakgebied. Hij schrijft er niet 
alleen wetenschappelijk over, maar ook populariserend en hij heeft aan heel 
wat vertaalprojecten meegewerkt. Dumbarton Oaks is een instituut (en land-
goed) in Washington D.C. dat door de stichters, Robert en Mildred Woods 
Bliss, geschonken is aan Harvard University om als een verblijfplaats en als 
materiële en financiële ondersteuning te dienen voor bepaalde soorten gees-
teswetenschappelijk onderzoek (vooral Precolumbiaanse, Byzantijnse en Tuin- 
en Landschapsstudies). De stichters hebben speciaal benadrukt dat hun gift 
moest dienen om de geesteswetenschappen levend te houden in de maatschap-
pij als geheel. Het beleid van Dumbarton Oaks moet daarnaast meer gericht 
zijn op kwaliteit dan op kwantiteit. Dat houdt onder andere in dat ook activi-
teiten die geen heel groot publiek trekken, maar wel belangrijk geacht worden, 
met fondsen van Dumbarton Oaks kunnen worden uitgevoerd. Jan Ziolkowski 
heeft deze doelstellingen aangegrepen om een nieuwe serie te starten, de Dum-
barton Oaks Medieval Library (DOML). Het Byzantijns is de middeleeuwse 
fase van het Grieks, dus het uitgangspunt voor de reeks ligt in de aandacht van 
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Dumbarton Oaks voor Byzantijnse studies. Maar analoog aan de Loeb reeks 
worden in DOML naast Griekse ook Latijnse teksten uitgegeven en sinds een 
paar jaar ook Oudengelse (bijvoorbeeld de Beowulf). De naam Medieval Li-
brary is dus volledig terecht, zeker wat betreft het Anglo-Amerikaanse deel 
van de wereld. 

De doelstelling van beide reeksen is identiek. Ze willen teksten uit het ver-
leden ontsluiten door betrouwbare edities aan te bieden samen met goede, 
leesbare vertalingen. Via een inleiding en eventuele bijlagen wordt daarnaast 
de belangrijkste wetenschappelijke kennis rond de betreffende tekst gegeven. 
Daarbij gaat het echter om hoofdlijnen. Naar volledigheid wordt niet gestreefd.

Er zijn ook verschillen tussen beide reeksen. De Loeb serie werd gestart van-
uit het volstrekt vanzelfsprekend geachte idee dat de klassieken relevant waren 
voor de eigen tijd. De reeks was niet bedoeld om belangstelling te wekken maar 
om teksten waarvan iedereen wist dat ze belangrijk waren, makkelijk en be-
taalbaar toegankelijk te maken. Achter DOML zit een duidelijker ideologisch 
programma. De reeks moet mensen ervan doordringen dat middeleeuwse tek-
sten belangrijk zijn: de makers van de delen door ze te dwingen na te denken 
over wat studenten en andere belangstellenden uit deze tijd nodig hebben om 
die teksten überhaupt te kunnen waarderen; de lezers door ze de kans te geven 
om de schatten van de middeleeuwse literaire cultuur te leren kennen, in ieder 
geval via de vertaling en hopelijk via de vertaling ook in hun originele vorm. 
Het hoofddoel van de reeks is het aantal belangstellenden voor middeleeuwse 
teksten geleidelijk te vergroten.

Er is ook een uiterlijk verschil. De delen van de Loeb Classical Library zijn in 
het begin van de twintigste eeuw zo ontworpen dat een gentleman ze makke-
lijk in een zak van zijn overjas zou kunnen meenemen. Gentlemen zijn er niet 
zoveel meer en overjassen worden ook minder gedragen dan een eeuw geleden. 
DOML delen hebben, net als Loeb delen, een harde kaft, maar ze zijn be-
doeld voor mannen én vrouwen. Ze zijn te groot om makkelijk in een jaszak te 
stoppen, maar ze liggen uitstekend in de hand. Ze lezen heerlijk, zowel in een 
leunstoel als aan het bureau, en ze zijn op een bescheiden manier uitgesproken 
elegant. En dat voor een onwaarschijnlijke prijs. De deeltjes kosten iets rond 
de 25 euro en dat is een koopje voor het soort boek dat je er voor krijgt. Wat 
is het geweldig dat er mensen als de stichters van Dumbarton Oaks en Jan 
Ziolkowski bestaan.

Voor reynaerdofielen en belangstellenden in dierenverhalen is de reeks niet 
heel belangrijk, want de meeste delen hebben niets met dieren te maken. Er 
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zijn echter twee delen die het verdienen in Tiecelijn gesignaleerd te worden. Dat 
zijn de Fecunda ratis van Egbert van Luik en de Gentse Ysengrimus.

Van Egbert van Luik weten we bijna niets. Het is duidelijk dat hij school-
meester is geweest op een kloosterschool in Luik in het begin van de elfde eeuw, 
maar daar houdt onze kennis op. Hij heeft zijn Fecunda ratis (‘Rijk beladen 
schip’) geschreven voor eigen gebruik tijdens zijn lessen. We kennen het slechts 
uit één handschrift.1 De inhoud is zeer gevarieerd. Soms worden grammaticale 
regels besproken maar het grootste deel van de tekst bestaat uit voorbeelden. 
Die dienden tijdens de lessen als aangrijpingspunt voor mondelinge toelich-
ting. De voorbeelden zijn vooral bedoeld om de woordenschat en de stilistische 
vaardigheid van de leerlingen te vergroten. De moderne interesse in de tekst 
komt vooral voort uit de aard van die voorbeelden. Egbert gebruikt heel oude, 
maar nog steeds gebruikte didactische technieken: hij varieert en hij sluit aan 
bij de leefwereld van zijn leerlingen.

 De variatie zit voor een deel in de lengte. Hij begint met spreuken van een 
regel. Daarna volgen spreuken van twee, dan van drie, en tenslotte teksten 
van vier of meer regels. Die wat langere teksten bestaan meestal niet meer uit 
spreuken maar zijn anekdotes, stellingen, karakteriseringen van personages of 
situaties, of samenvattingen van kennis. In de heel korte teksten domineert het 
wereldlijke. In de wat langere komen vaker religieuze onderwerpen aan bod. 
En zo vinden we hier bij (en door) elkaar: spreekwoorden, fabels, beschrijvin-
gen, klachten, aanduidingen van bekende verhalen, besprekingen van de tien 
geboden, de engelen, deugden, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, Bijbelse 
figuren, etc., etc. De moderne interesse in deze tekst komt vooral voort uit de 
spreekwoorden en de aanduidingen van bekende verhalen. Die zijn voor een 
flink deel gebaseerd op volkstalig materiaal (zo sloot Egbert bij de leefwereld 
van zijn leerlingen aan). De Fecunda ratis is daarom een van de belangrijkste 
bronnen die we nog hebben voor de folklore  van de elfde eeuw. Het is overigens 
vaak een heel frustrerende bron, omdat de aangeduide verhalen niet naverteld 
worden. We weten dan dat ze bestaan hebben, maar we hebben geen idee van 
hun inhoud, want ze zijn niet op schrift overgeleverd.

Voor de lezers van Tiecelijn is natuurlijk vooral het materiaal over dieren 
interessant. Er zijn spreekwoorden, bijvoorbeeld: ‘De wolf verschijnt onder de 
schapen wanneer er over hem gesproken wordt’ (p. 8-9, r. 10); ‘Laat honden 
rustig op hun botten knagen, als ze ’s nachts maar blaffen’ (p. 10-11, r. 24); ‘De 
machtige leeuw wordt uiteindelijk vaak voedsel voor vliegen’ (p. 10-11, r. 37); 
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‘Eén bij in de stad is verkieslijker dan talloze vliegen’ (p. 18-19, r. 123). Er zijn 
ook fabels. Soms lijken die heel erg op de ons bekende versies zoals ‘De wolf 
en het lam’ (p. 170-171, r. 1647-1657) of ‘De kikvorsen die een koning wensten’ 
(p. 164-165, r. 1592-1598). Egbert vertelt dat de kikvorsen eerst een houtblok 
als koning krijgen en na klachten dat die koning niks doet, een slang die ze 
opvreet. In Van den vos Reynaerde vertelt Reynaert alleen het tweede deel van 
die fabel (r. 2299-2322), waarbij de slang bovendien een ooievaar geworden 
is. Maar Egbert heeft de traditionele versie, Reynaert heeft die aan zijn be-
hoeften aangepast. Anderzijds heeft Egbert ook varianten op elders eveneens 
voorkomende anekdotes of thema’s. Zo vertelt hij dat toen een zekere bis-
schop stierf de wolf en de vos moesten adviseren over zijn opvolger. Ze advise-
ren de beer niet te nemen omdat die te hebzuchtig is. Uit woede rukt de beer 
stukken vel van de wolf af. Diens bloederige kruin wordt vergeleken met een 
rode hoed (p. 124-127, r. 1174-1189). Reynaert doet hetzelfde als hij Bruun na 
diens ontsnapping uit de boomstam bespot (VdvR, r. 944). 

Er komen ook andersoortige verhalen over dieren in de Fecunda ratis voor 
en het meest opmerkelijke daarvan is de oudste bekende versie van het verhaal 
van Roodkapje (p. 226-229, II, r. 472-485). Bij Egbert wordt het meisje meege-
sleurd door een wolf als voer voor zijn jongen, terwijl ze haar rode doopmantel-
tje aanheeft. Maar de jongen kunnen haar geen kwaad doen en beginnen haar 
daarom maar te liefkozen. Het meisje waarschuwt ze haar manteltje niet te 
beschadigen. De moraal? God maakt wilde zielen zacht.         

Ook op andere terreinen staan er heel interessante uitspraken in het boek 
van Egbert. Zo heeft hij niet veel op met de nabij gelegen Ardennen. Dat is 
een heuvelachtige en rotsige streek, in de regen zeer modderig, in de zon is 
de grond vol barsten. Het zou beter zijn als daar niemand woonde en Egbert 
hoopt dat in elk geval niemand die hij liefheeft ooit zal besluiten zich daar te 
vestigen (p. 124-125, r. 1166-1169). En over zijn taak als docent is hij ook niet 
zo positief. Zo staat bijvoorbeeld in de marge bij het spreekwoord ‘Als de kat 
van huis is, dansen de muizen op tafel’ (p. 10-11, r. 35) als commentaar: en zo 
doen jongens ook als hun onderwijzer afwezig is. Het idee dat leerlingen vaak 
lastig zijn en uit zichzelf niet veel belangstelling hebben voor de leerstof, is 
vaker terug te vinden in de tekst. 

De uitgave in de DOML bevat de eerste vertaling die er ooit van het Latijnse 
origineel gemaakt is. Dat maakt het boek interessant voor niet-Latijnkundi-
gen. Dit is de eerste keer dat zij de inhoud rechtstreeks tot zich kunnen nemen. 
Het boek opent met een korte introductie die ingaat op de aard van de tekst, 
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de auteur, de titel van het boek en zijn structuur en die uitlegt hoe deze editie 
in elkaar zit. Dan volgen de Latijnse tekst naast de Engelse vertaling en op 
het eind staan noten bij de tekst. Die bevatten vooral drie typen informatie: 
verwijzingen naar teksten die Egbert citeert, verwijzingen naar andere versies 
van spreekwoorden of anekdotes (vooral fabels) die Egbert geeft, transcripties 
van de marginale aantekeningen die bij de eerste 400 regels van het handschrift 
staan, steeds eveneens voorzien van een Engelse vertaling. Helemaal op het 
eind bevinden zich een bibliografie en een index.

De vertaling leest uitstekend en de noten zijn een schatkamer van informatie. 
Voor een deel is die vooral relevant voor onderzoekers, maar ook liefhebbers 
moeten er zeker naar kijken, al was het alleen maar voor de informatie over de 
marginale aantekeningen in het handschrift. Heel veel middeleeuwse teksten, 
zeker Latijnse, bevatten die, maar tot voor kort heeft het moderne onderzoek 
daar weinig aandacht aan besteed. Toch leren ze ons heel veel over de mid-
deleeuwse intellectuele wereld en de aantekeningen  in het handschrift van de 
Fecunda ratis geven een prachtig inkijkje in een middeleeuws klaslokaal en mis-
schien ook wel in de mentaliteit van een middeleeuws onderwijzer.

De Gentse Ysengrimus kan met recht het begin van de West-Europese die-
renepiek genoemd worden.2 Er zijn oudere teksten die al bepaalde aspecten van 
de latere dierenepiek vertonen, maar de Ysengrimus is de eerste tekst waarin de 
dieren eigennamen hebben, deel zijn van het rijk van koning leeuw, en waarin 
de gebeurtenissen die verteld worden, gepresenteerd worden als delen van de 
geschiedenis van dat rijk. De hoofdpersoon is niet, zoals later, de vos, maar de 
wolf.  Het verhaal begint met een confrontatie tussen vos en wolf, die al heel 
lang in vijandschap leven. De wolf (Ysengrimus) wil de vos (Reinardus) opeten, 
maar laat zich vermurwen door het aanbod van de laatste om hen beiden een 
ham te bezorgen die op de kar ligt van een passerende boer. Reinardus laat zich 
vangen, gooit de ham van de kar en ontsnapt om daarna vast te moeten stellen 
dat de wolf de hele ham in zijn eentje opgegeten heeft. Dit deel van het verhaal 
is de oorsprong van een deel van de verdedigingsrede van Grimbeert in Van den 
vos Reynaerde. Daarna volgt een aantal scènes die uiteindelijk leiden tot een reis 
van alle dieren naar het hof omdat de koning ziek is. Reinardus geneest hem 
door hem in de huid van Ysengrimus te wikkelen. Deze gebeurtenis vinden 
we in variante vorm terug in het tweede deel van Reynaerts historie. Zij wordt 
door veel onderzoekers gezien als de verhaalkern van waaruit de traditie van 
de dierenverhalen zich ontwikkeld heeft. Als de koning beter is, wil hij weten 
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waarom de vos en de wolf vijanden zijn en de gebeurtenissen die daartoe geleid 
hebben, worden verteld door Bruno de beer. De Ysengrimus begint dus in me-
dias res in navolging van de klassieke epen. Na de ‘hofdag’ gaat de geschiedenis 
verder tot hij eindigt met de dood van de wolf die veroorzaakt wordt door een 
kudde zwijnen. Als de lezer vanuit dat eind terugkijkt, realiseert hij zich dat in 
alle episodes Ysengrimus verloren heeft of de dupe is geworden, behalve in de 
eerste. Begin en einde van het verhaal staan dus in contrast met elkaar. Een van 
de aantrekkelijkheden van het verhaal is de manier waarop de losse episoden 
met elkaar in verband staan door parallellie of contrast. Daarnaast worden ze 
door bepaalde thema’s verbonden, waarvan de voornaamste zijn het misbruik 
van taal (rhetorica) en de gulzigheid van de wolf-monnik, en nog sterker van de 
monnik-bisschop, waarvan er in het verhaal twee echte besproken worden: bis-
schop Anselmus van Tournai en paus Eugenius III (een cisterciënzer). De wolf 
Ysengrimus wordt gepresenteerd als dierlijke (en archetypische?) representant 
van dit verwerpelijke type uit de kerkelijke hiërarchie. 

De opzet van dit deel uit de DOML lijkt erg op die van de Fecunda ratis. Het 
boek opent met een inleiding. Die behandelt in dit geval de voorgeschiedenis, 
thema’s en structuren, de auteur, gekoppeld aan datering en lokalisering, de 
invloed van de Ysengrimus op de latere traditie en een samenvatting van de 
episoden van het verhaal. Dat laatste is erg nuttig, want de Ysengrimus is geen 
eenvoudige tekst en iemand die er de eerste keer kennis mee maakt heeft wel 
een gids nodig. Daarna volgen tekst en vertaling en de verklarende aantekenin-
gen, de bibliografie en de index die we al uit de Fecunda ratis kenden. Specifiek 
voor deze editie is een korte bijlage waarin per episode de verhalen uit de latere 
traditie van dierenverhalen staan opgesomd die op die episode zijn gebaseerd. 
In de verklarende aantekeningen staan opnieuw bronverwijzingen en citaten 
aangegeven. Daarnaast wordt redelijk wat detailtoelichting verschaft. 

Deze editie is gebaseerd op de editie die Jill Mann in 1987 bij Brill in Lei-
den heeft uitgegeven en die in het vak gezien wordt als de standaardeditie. De 
kwaliteit is dus uitstekend. Het boek bevat echter weinig informatie over de 
ruimere context waarbinnen de Ysengrimus geïnterpreteerd moet worden. De 
algemene toelichting is zinvol, maar zeer beknopt. De verklarende aantekenin-
gen betreffen details. 

Hierboven zijn twee mooie, betaalbare en inhoudelijk goede boeken beschre-
ven. Moeten alle lezers van Tiecelijn ze nu kopen? Natuurlijk niet. Ik denk dat 
voor wetenschappers die zich bezighouden met middeleeuwse dierenverhalen 
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de Fecunda ratis een aanwinst is. Zoals al gezegd betreft het de eerste vertaling 
van deze fascinerende tekst en de noten kaderen de losse delen heel goed in 
de West-Europese traditie in. Het boek is dus een heel goed werkinstrument. 
Voor belangstellenden in middeleeuwse dierenliteratuur is het ook een aan-
rader. De tekst bestaat uit kleine stukjes die heel goed los te lezen zijn en die 
allerlei onderwerpen aansnijden. De folkloristische achtergrond maakt deze 
collectie stukjes uitermate interessant.  De steun die de editie biedt bij het be-
grijpen van het origineel is goed en ik denk dus dat ook ‘leken’ hier veel uit kun-
nen leren en er enkele aangename uren mee zullen beleven. En het is een boek 
dat jarenlang opnieuw uit de kast gepakt kan worden om er even in te lezen. 
Wie een voorliefde heeft voor Reynaert zelf en zich daartoe wil beperken, kan 
het beter ongeopend laten.

 De editie van de Ysengrimus biedt een uitstekende eerste kennismaking met 
de tekst. Wetenschappers zullen er niet genoeg aan hebben als ze die tekst 
in hun onderzoek willen gebruiken. Ze kunnen dan beter de standaardeditie 
gebruiken. Voor het werken met studenten lijkt deze DOML editie me echter 
heel goed geschikt. Voor liefhebbers weet ik het niet zo goed. Ik denk dat de 
Ysengrimus een moeilijke tekst is en dat die ook op het niveau van de losse 
episoden en met name op dat van het misbruik van rhetorica eigenlijk meer 
toelichting nodig heeft dan hier gegeven wordt. Een liefhebber zal er daarom 
waarschijnlijk mee worstelen.3 En een liefhebber zou de voorkeur kunnen ge-
ven aan uitsluitend een vertaling. In dat geval is de Nederlandse vertaling die 
Mark Nieuwenhuis in 1997 in de Griffioenreeks van Querido heeft uitgegeven 
en die tegenwoordig via de DBNL te raadplegen is een zinvol alternatief. 

 Maar een ding is zeker. Iedereen die een van deze twee boeken of beide 
besluit aan te schaffen, krijgt waar voor zijn geld, zowel wat betreft vormgeving 
als wat betreft kwaliteit van de inhoud.     

noten

1 Er zijn scans van het handschrift beschikbaar op de website ‘Codices Electronici Eccle-
siae Coloniensis’ (www.ceec.uni-koeln.de).  Zoek op Handschriften > Werktitel > Fecunda 
ratis.

2 Het is niet zeker dat de Ysengrimus in Gent geschreven is, maar de tekst toont een gron-
dige kennis van de geschiedenis van beide abdijen van de stad, de Sint-Baafsabdij en de Sint-
Pietersabdij, dus er moet op een of andere manier een connectie zijn.  

3 Dat zou overigens op te vangen zijn door zich in te lezen, bijv. in Jill Manns artikel, ‘De 
wolf en de geestelijken. Satire in de Ysengrimus’, in: Tiecelijn, 15 (2002), p. 141-152.
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Dumbarton Oaks Medieval Library
Egbert of Liège, The Well-Laden Ship, translated by R.G. Babcock, Cam-
bridge (Mass.) & Londen, Harvard U.P., 2013.
Ysengrimus, edited and translated by J. Mann, Cambridge (Mass.) & 
Londen, Harvard U.P., 2013.
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le MiRoiR De RenaRT
pouR une ReDécouveRTe De
RenaRT le conTReFaiT

paul veRhuyck

Zoals de Tiecelijnlezers weten is de Vlaamse Van den vos Reynaerde van Wil-
lem (ca. 1250) voor de helft een vertaling van de eerste branche van de Franse 
Roman de Renart, die veel groter is: 26 Franse branches tegenover één Vlaamse. 
In het middeleeuws Frans werd de Roman de Renart later aangevuld door een 
aantal vervolgverhalen (cf. Reynaerts historie in het Nederlands taalgebied). 

De eerste continuation, van Rutebeuf, Renart le Bestourné (‘de verdraaide 
Renart’), is kort: slechts 162 verzen, geschreven in 1261, als kritiek op de Or-
dres mendiants (franciscanen en dominicanen). De bedelorden zouden te veel 
invloed hebben op Lodewijk IX, zoals de slechte Renart te veel invloed had op 
koning Noble. 

Van dezelfde tijd dateert Le Couronnement de Renart, eveneens gericht tegen 
de bedelorden, en tegen de almacht van het geld. Iedereen, ook de paus, wil de 
reinardie leren.

In 1288 schrijft Jacquemart Giellée de Lille een allegorische tekst van zo’n 
8.000 verzen, Renart le Nouvel, waarin Renart gediaboliseerd wordt tot de in-
carnatie van het kwaad, en de universele triomf van de reinardie wordt gerea-
liseerd.

In Le Roman de Fauvel van Gervais du Bus (1310-1314) gaat het niet over een 
vos, maar over een paard. Het paard Fauvel wordt zoals Renart een incarnatie 
van het kwaad, zoals zijn naam al aangeeft. F.a.u.v.e.l is immers een acroniem 
van Flatterie, Avarice, Vilenie, Variété, Envie, Lâcheté. 

En ten slotte is daar een – verder anonieme – ‘Clerc de Troyes’, die Renart le 
Contrefait schrijft, in acht branches, waarin Renart staat voor het kwaad dat de 
wereld beheerst.

En daarover gaat de onderhavige bundel.1

Er bestaan twee redacties van Renart le Contrefait (‘de nagebootste, de ver-
momde Renart’): A en B. De versie A dateert van 1319-1322, en bevat al 32.000 

recensie/ Tiecelijn 28
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verzen: dat is heel veel, als men bedenkt dat de 26 branches van de eerste Roman 
de Renart samen goed zijn voor amper 30.000 achtvoeters. A is bewaard in één 
manuscript, BNF fr. 1630, en nog niet uitgegeven. De versie B, geschreven tus-
sen 1328 en 1342, wordt bewaard op twee plaatsen, maar die twee teksten zijn 
eigenlijk de twee delen van hetzelfde manuscript : B1 = Wenen 2562, en B2 
= BNF fr. 370. In zijn totaliteit telt B meer dan 41.000 verzen en bovendien 
nog 60 folio’s proza. Men vermoedt dat het geheel het equivalent zou zijn van 
ongeveer 60.000 verzen. Met stip dus de langste Renart-tekst uit de Franse 
middeleeuwen. B werd in twee delen uitgegeven in 1914 door Gaston Raynaud 
en Henri Lemaître.2

Renart le Contrefait is een encyclopedische tekst die de vos als voorwendsel 
neemt voor allerlei satirische, allegorische en moraliserende uitweidingen. De 
clericus van Troyes besteedt veel aandacht aan geschiedenis met vele citaten uit 
de Bijbel, de antieke en de middeleeuwse autoriteiten, gaande van de schepping 
van de wereld tot o.a. de ondergang van de tempeliers (1307-1314), de Vlaamse 
nederlaag in de slag bij Kassel (1328), het begin (1337-1339) van – wat later 
bekend zal staan als – de Honderdjarige Oorlog, enz.

Onderhavige bundel bevat, naast dankwoord, inleiding, bibliografie, samen-
vattingen en indices, elf bijdragen, ondergebracht in drie aandachtsgebieden. 

De eerste bijdrage is van Armand Strubel (Montpellier).3 Hij behandelt de 
satire en de allegorie in Renart le Contrefait. De kunst (art) van Renart bestaat 
uit zijn ondeugden, tricks, trucs, kunstjes. Het kwaad is zijn kunst sinds de 
schepping. Zijn art zit in zijn naam Renart, een onomastische hypostase dus, 
zeker bij de schrijfwijze Art Regnart: règne + art: het kwaad regeert, het kwaad 
is de motor van de wereldgeschiedenis. De rode draad in de wereldgeschiede-
nis is de tegenstelling tussen Renart en Raison (Rede). De Clerc de Troyes 
focaliseert zijn sociologie vanuit een burgerlijk standpunt, waarbij alle andere 
Estatz du Monde (maatschappelijke groepen) het moeten ontgelden. Er is daar-
bij een gelaagd spel gaande tussen de auteur, zijn personage (le Clerc de Troyes) 
en Renart, ‘om in bedekte termen te zeggen wat hij niet openlijk durfde te zeg-
gen’: pour dire par escript couvert / Ce qu’il n’osoit dire en apert (v. 121-122). Men 
denke aan larvatus prodeo, ‘gemaskerd treed ik naar voren’ van Descartes.

De Reynaertmaterie wordt in Renart le Contrefait eindeloos vertakt. Stru-
bel spreekt van een amplificatio ad libitum, met als buitengewone uitschieter de 
10.000 verzen gewijd aan Alexander de Grote! Het lijkt wel een aparte Roman 
d’Alexandre.
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De tweede bijdrage, van Jean-Marie Fritz (Université de Bourgogne), bestu-
deert de narratieve strategie vanuit het gebruik van de Bijbel, die in Renart le 
Contrefait het meest geciteerde boek is. Uit de Bijbel wordt het Oude Testament 
(vooral de Psalmen en Ecclesiasticus/Jezus Sirach) meer geciteerd dan het Nieuwe 
Testament. Met andere woorden, de actie wordt vaak verdrongen door Bijbels 
gepredik. Maar terwijl de lange uitweidingen het verhaal van Renart onderbre-
ken, zijn er in die morele parenthesen dan juist ook weer verhalende onderbre-
kingen, voornamelijk afkomstig uit de Bijbel. 

Grappig hierbij zijn de narratologische verwarringen: bijvoorbeeld in het 
betoog van Tiecelijn vergeet de auteur op een bepaald moment dat de raaf 
aan het woord is, en eigent zich dit betoog toe! Meer in het algemeen ‘vampi-
riseert’ Renart de schrijver: de kritiek op de Estatz du Monde is dan niet van 
de auteur/verteller, maar van Renart – en is er verwarring tussen de auteur 
en de vos, die net als de auteur een geleerde clericus blijkt te zijn. Renart, 
die een universele kroniek vertelt, ziet zichzelf bijgevolg als een ‘transhisto-
risch’ personage. De wereldgeschiedenis vertellen is voor Renart over zich-
zelf spreken.

De Bijbel is in Renart le Contrefait een constante referentie, maar de heils-
geschiedenis van de Bijbel wordt vervormd tot een verhandeling over de oor-
sprong van het kwaad. Daarbij blijkt dat de auteur/Renart meer interesse heeft 
voor ontstaansgeschiedenis dan voor dood, heil of eindbestemming. Vandaar 
dat hij meer uit het Oude Testament dan uit het Nieuwe citeert, en dat de pro-
feten en de Apocalyps bijna afwezig blijven.

De bijdrage van Margherita Lecco (Genova) is de enige die in het Italiaans 
gesteld is in deze verder homogeen Franstalige bundel. Zij bestudeert het pro-
zagedeelte van Renart le Contrefait. Dat bevindt zich in de tweede redactie aan 
het einde van de tweede branche, zowat in het midden van de 41.000 octosyl-
laben. Daarin vertelt Renart de wereldgeschiedenis vanaf keizer Augustus tot 
aan het begin van de veertiende eeuw, wereldgeschiedenis die al eerder (16.000 
verzen eerder) was begonnen. 

Lecco meent dat in het proza een ander ideologisch vertoog gaande is dan 
in het versgedeelte van de wereldgeschiedenis. Het gebruik van proza gaf in 
die tijd immers een garantie van waarachtigheid en toont hier de spanning, de 
dualiteit aan tussen auteur en personage, de troebele band tussen de Clerc de 
Troyes en Renart, die hij nabootst of die hem nabootst: qu’il contrefait of qui le 
contrefait?
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Silvère Menegaldo (Orléans)4 laat zien hoeveel Renart le Contrefait overneemt 
uit het Livre du Trésor van Brunetto Latini,5 vooral in de wereldgeschiedenis 
die wordt verteld in de tweede branche, de langste, die zowat de helft van de hele 
tekst beslaat. Menegaldo wijst erop hoe bij beide auteurs de wereldgeschiede-
nis en hun persoonlijke geschiedenis verweven worden. Bij Brunetto Latini, 
leermeester van Dante, speelt bijvoorbeeld dat hij in 1247 met de Welfen uit 
Florence verdreven werd en in Frankrijk in ballingschap ging, waardoor hij een 
Franstalig auteur werd. Zo ook vertelt de Clerc de Troyes in Renart le Contre-
fait over eigentijdse gebeurtenissen, zoals de doodstraf van Le Brûlé de Troyes, 
die in 1280 bij vergissing werd aangehouden als dief en zonder enige vorm van 
proces werd opgehangen; of over de dame uit Troyes die in 1300 het lijk van 
haar meid liet ontgraven om de lijkwade, die van haar was, terug te nemen, enz. 
Pertinente voorbeelden van reinardie, van het heersende kwaad in de wereld …

Craig Baker (Université libre de Bruxelles) bestudeert de ontleningen in Renart 
le Contrefait aan L’Image du monde van Gossuin de Metz,6 de eerste encyclopedie 
in de Franse taal, uit 1245, net iets ouder dan die van Brunetto Latini.7 De ontle-
ningen in Renart le Contrefait worden vooral gedaan door Hubert de wouw in de 
zevende branche in een geleerde dialoog met de vos over theologie, astronomie en 
geschiedenis – waarna ook hier Renart de wouw opeet. 

In deze passage pikt de auteur van Renart le Contrefait zo’n 1.100 verzen uit 
L’Image du monde, en bedient zich bovendien nog van een andere bron, de Som-
me le Roi van Frère Laurent, uit 1279.8 Baker zoekt de functionele relevantie 
van deze passages. 

Volgens Hubert de wouw is de astronomie de hoogste wetenschap, zoals de 
zeven vrije kunsten geschapen door God zelf; dus wie astronomie bestudeert, 
vermijdt de zonde en nadert tot God. Daarbij komt er weer een komische ver-
warring tussen auteur en personage, wanneer Hubert aan Renart uitlegt dat de 
Clerc de Troyes ook de zonde ontvluchtte in de studie!

Catherine Gaullier-Bougassas (Lille) bestudeert de zogenaamde oosterse 
wetenschappen, astronomie, astrologie en magie, in Renart le Contrefait. Wan-
neer in de tweede branche koning Noble, weinig geletterd, zich door Renart 
laat bijpraten, vertelt de vos de hele wereldgeschiedenis van de reinardie. Hij 
verwijst naar de Egyptenaar Nectanabus (volgens de Pseudo-Callistenus de 
vader van Alexander de Grote, en de voornaamste representant van de oosterse 
astrologie en magie) en Vergilius (zie volgende bijdrage), maar vermeldt ook 
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het Secret des secrets van de Pseudo-Aristoteles, de Almagest van Ptolemaeus, 
en de Inleiding op de Astronomie van Albumazar, een Arabische geleerde uit de 
achtste eeuw, die in de twaalfde eeuw viermaal in het Latijn vertaald werd. Uit 
het (secundaire) gebruik van deze bronnen blijkt dat de auteur van Renart le 
Contrefait een soort spiegelverhouding met Renart onderhoudt.

Mattia Cavagna (Université Catholique de Louvain) behandelt het verhaal 
van Vergilius in zijn mandje, een populair vertelmotief in de middeleeuwen, 
passend in het kader van het meer algemene thema van de verliefde en verne-
derde geleerde.9 

In de vierde branche vertelt Renart het exemplum van Vergilius aan zijn kin-
deren. Dat bestaat uit twee verteleenheden: de verliefde Vergilius wordt op-
gehangen in een mandje aan een touw tussen de aarde en de kamer van zijn 
geliefde; als wraak tovert hij het vuur uit Rome weg, zodat iedereen het vuur 
moet halen tussen de benen van de dame die hem zijn gênante vernedering 
had aangedaan. Nu blijkt dat Renart le Contrefait de eerste Franse – ja zelfs 
romaanse – tekst is waarin de twee motieven, mandje en wraak, samen ver-
schijnen. Bovendien valt op dat Renart le Contrefait vooral de wraak sterk be-
nadrukt, want de vos geeft als moraal van het verhaal aan zijn kinderen mee: 
nooit slimmere mensen uitdagen! Cavagna stelt ook dat er een verband is tus-
sen Vergilius in zijn mandje en Renart in de emmer in de put (branche IV).

Baudouin van den Abeele (UCL; tevens Tiecelijnmedewerker) is een speci-
alist op het gebied van de middeleeuwse valkenjacht: la chasse au vol of faucon-
nerie, zoals blijkt uit zijn basiswerken La fauconnerie dans les lettres françaises 
du XIIe au XIVe siècle (Leuven 1990) en La fauconnerie au Moyen Age (Parijs 
1994).10 In zijn bijdrage aan deze bundel, getiteld ‘La chasse au vol contrefaite’, 
repertorieert hij de verwijzingen naar de valkenjacht in Renart le Contrefait. 
De Clerc de Troyes is tegen de valkenjacht, die hij mondain, frivool, ijdel en 
tegennatuurlijk vindt, maar hij lijkt het bedrijf wel vrij goed te kennen. Ook de 
humanisten hadden kritiek op de valkenjacht.

Yan Greub (CNRS) wil het lexicon van de Clerc de Troyes lokaliseren. Daar-
toe bestudeert hij 27 lemmata van voornamelijk zeldzame regionalismen, en ja, 
inderdaad: die blijken uit de Champagnestreek in de omgeving van Troyes te 
komen.
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Keith Busby (Wisconsin-Madison) brengt een codicologische, paleografi-
sche studie van het handschrift BNF fr. 1630, dat de versie A van Renart le 
Contrefait bevat, en nog onuitgegeven is, maar beschikbaar is op de site Gal-
lica van de BNF. Zoals hierboven al vermeld, is deze versie in 1319 begonnen, 
maar het handschrift is waarschijnlijk van vóór 1340, dus vervaardigd toen de 
Clericus van Troyes nog leefde – en bezig was aan versie B, de tweede redac-
tie. Toch noemt Busby het een kopie (p. 173), maar dan een die, onder andere 
via de verzorgde rubricering en ‘mise en page’, blijk geeft van een opvallende 
vertrouwdheid met het dynamisch gelaagde encyclopedische concept en mis-
schien wel in overleg met de auteur tot stand is gekomen. 

Het handschrift BNF fr. 1630 bevat 32 miniaturen, waarvan er dertien in 
kleur zijn afgedrukt. De dertiende illustratie is bijzonder merkwaardig. Het is 
de afbeelding bij het lai van Laüstic van Marie de France (twaalfde eeuw). Het 
is namelijk zo dat Renart le Contrefait twee van de twaalf lais of liefdessprookjes 
van Marie de France, de eerste vrouwelijke dichteres in het Frans, navertelt: 
Bisclavret en Laüstic.11 Bisclavret de weerwolf heet hier Biclarel. Laüstic, ‘de 
nachtegaal’, gaat over twee geliefden die, onder het voorwendsel dat ze naar de 
nachtegaal gaan luisteren, ’s nachts met elkaar gaan spreken. De miniatuur van 
Laüstic in het Parijse handschrift van Renart le Contrefait is de enige middel-
eeuwse illustratie van een lai van Marie de France.12 Een mooie vondst.

De laatste bijdrage is van Annick Englebert (ULB). In een filologisch artikel 
wijst ze op een aantal inconsequenties in de editie Raynaud-Lemaître 1914.13 
Vele editoriale opties betreffen de inderdaad inconsequente behandeling van 
hypermeter en hypometer door elisies die soms aangeduid worden en soms 
impliciet blijven. In het algemeen kan Englebert stellen dat Raynaud te vaak 
heeft ingegrepen, zonder oog voor taalevoluties die juist aan het begin van de 
veertiende eeuw hebben gespeeld. Vandaar dat Englebert pleit voor een editie 
die getrouwer het (verdeelde) manuscript B weergeeft. Haar ‘experimentele’ 
teksteditie is op internet te vinden.

Het is voor het Renart-/Reynaertonderzoek een goede zaak dat er nu voor 
het eerst een bundel is die integraal aan Renart le Contrefait is gewijd.
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Noten

1 De bundel is grotendeels gebaseerd op het colloquium ‘Speculum Vulpis’ dat in 2011 
werd gehouden aan de Université libre de Bruxelles: hierover werd door Baudouin van den 
Abeele bericht in Tiecelijn 24, (2011), p. 363-364.

2 Le Roman de Renart le Contrefait, ed. G. Raynaud et H. Lemaître, 2 vol., Parijs, Cham-
pion, 1914; reprint Genève, Slatkine, 1975.

3 Tekstuitgever van o.a. de Roman de la Rose, Perlesvaus (Livre de Poche, Lettres Gothi-
ques) en de Roman de Renart, Parijs, Gallimard (Pléiade), 1998.

4 Auteur o.a. van het boek Le jongleur dans la littérature narrative des XIIe et XIIIe siècles, 
Parijs, Champion, 2005.

5 Ed. F.J. Carmody, Berkeley-Los Angeles, 1948; reprint Slatkine 1975; ed. en vertaling 
P.G. Beltrami et al., Turijn, Einaudi, 2007; vertaling S. Menegaldo & B. Ribémont, Parijs, 
Champion, 2013.

6 O.H. Prior, L’Image du monde de maître Gossouin, Rédaction en prose, Lausanne, Imprime-
ries réunies S.A., 1913 (beschikbaar op de internetsite van Gallica van BNF); C. Connochie-
Bourgne, L’Image du monde, une encyclopédie du XIIIe siècle. Edition critique et commentaire de 
la première version, 3 vol., proefschrift Sorbonne, 1999.

7 L’Image du monde zelf was een vrije adaptatie van Imago Mundi, circa 1110, van Hono-
rius van Autun (Augustodunensis), ed. V.I. Flint, Archives d'histoire doctrinale et littéraire du 
Moyen Âge, 57, 1982, p. 1-153.

8 Ed. E. Brayer & A.-F. Leurquin, Parijs, SATF, 2008.

9 Men denke ook aan het Lai d’Aristote en het Lai d’Hippocrate dat in de Estoire del saint 
Graal is opgenomen. Met betrekking tot de rare middeleeuwse reputatie van Vergilius zijn de 
twee basiswerken nog steeds D. Comparetti, Virgilio nel Medio Evo, 2. dln., 1896, ook te con-
sulteren op internet; en J.W. Spargo, Virgil the Necromancer, Harvard, 1934, herdruk 2004.

Voor het Nederlands taalgebied, zie: J. Gessler, Virgilius, facsimile van de oudste druk van het 
Vlaamse volksboek …, Antwerpen, De Vlijt, 1950; ed. P.J.A. Franssen, De tovenaar Vergilius. 
Een tekstuitgave van Virgilius, Van zijn leven, doot, ende van den wonderlijcken wercken die hi 
dede by nigromancien ende by dat behulpe des duvels, [Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 
1525], Hilversum, Verloren, 2010.

10 Zie ook zijn vertaling van De arte venandi cum avibus van Frederik II van Hohenstaufen 
(i.s.m. A. Paulus), Nogent-le-Roi, Jacques Laget, 2000.

11 De twee lais van Marie de France staan alleen in versie A van Renart le Contrefait, zie 
S. Huot, ‘The Afterlife of a Twelfth-Century Poet: Marie de France in the Later Middle 
Ages’, in ‘Li premerains vers’. Essays in Honor of Keith Busby, ed. C.M. Jones & L.E. Whalen, 
Amsterdam-New York, Rodopi, 2011, p. 191-203: p. 196.

12 De Lais van Marie de France werden door Corine Kisling en mezelf twee keer in het Ne-
derlands vertaald, de eerste keer in verzen, Deventer 1980, – dit was de eerste Nederlandse 
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vertaling – de tweede keer in proza, Amsterdam, Polak & Van Gennep, 2009; de gezagheb-
bende Engelse vertaling is van Glyn S. Burgess en Keith Busby, Penguin, 1986.

13 Deze editie was vooral het werk van Gaston Raynaud, die echter in 1911 gestorven was; 
Henri Lemaître heeft het register en het glossarium verzorgd, alsook gedeeltelijk de inleiding, 
op basis van eerdere studies van Raynaud.

Le Miroir de Renart. Pour une redécouverte de Renart le Contrefait, ed. 
C. Baker, M. Cavagna, A. Englebert et S. Menegaldo, Louvain-la-
Neuve, 2014, XXI + 238 p. (Université catholique de Louvain, Publica-
tions de l’Institut d’Etudes Médiévales – Textes, Etudes, Congrès, vol. 
27). 40 EUR.



~ 264 ~ 

De wooRDenaaR, chRisToFFel planTijn, 
's weRelDs gRooTsTe DRukkeR en 
uiTgeveR

hans Rijns

Reynaerdisten kennen Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589) natuurlijk van 
zijn twee verzorgde Reynaertdrukken uit 1564 en 1566.1 Minder bekend is 
– dat was bij mij tenminste het geval – dat hij het allereerste Nederlandse 
woordenboek en een vijftalige studiebijbel uitgaf, de zgn. Polyglot, die hem 
bijna op de rand van een faillissement bracht. Hoe dit alles en nog veel meer 
tot stand is gekomen, doet de historica Sandra Langereis (1967) uit de doe-
ken in haar 400 pagina’s tellende biografie De woordenaar, Christoffel Plantijn, 
’s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589). 

In twaalf hoofdstukken vertelt Langereis het veelbewogen levensverhaal 
van Christoffel Plantijn. Het boek sluit af met de stamboom van Plantijn, een 
dankwoord, een toelichting op de geldbedragen die in het boek vermeld wor-
den en een beschrijving van de gebruikte bronnen. In het eindnotenapparaat 
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wordt de lezer per hoofdstuk geattendeerd op de belangrijkste literatuur. Een 
register van eigennamen rondt het nawerk af. Het boek is voorzien van prach-
tige kleurenfoto’s met o.a. portretten van Christoffel Plantijn en van twee van 
zijn schoonzonen, de graftriptiek van het gezin Plantijn (1591) geschilderd 
door Jacob de Backer – dat in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen 
te zien is – en een aantal afbeeldingen van de prachtig uitgevoerde Polyglot-
bijbel, de wereldatlas van Abraham Ortelius en de maritieme atlas van Lucas 
Janz Waghenaer.2 

Om een indruk van de biografie te krijgen volgt hier een summiere samenvat-
ting.

jeugd en tienerjaren

Over zijn jongste jaren en zijn scholing, die Christoffel in diverse steden on-
derging, is niet veel bekend. Informatie daarover putte Langereis uit de brief-
wisseling tussen Christoffel met zijn aangenomen broer Pierre Porret uit 1567. 
Ook biedt zij een contextuele blik op het basis- en vervolgonderwijs in Frank-
rijk en de Nederlanden ten tijde van Christoffels jeugd om zo toch een beeld te 
krijgen van zijn vooropleiding. Dat Christoffel een goede vooropleiding heeft 
genoten, blijkt uit het feit dat hij het Latijn goed beheerste, getuige zijn brieven 
die vaak in het Latijn geschreven waren. Het Nederlands beheerste hij gebrek-
kig, Frans was zijn moedertaal. Als drukker en uitgever, zo zal blijken, nam 
Plantijn uit voorzorg veel redacteuren in dienst voor de vervaardiging van de 
door hem uit te geven werken.

Plantijn, geboren in Tours, wist zelf niet wanneer hij precies geboren was. 
Zijn moeder overleed aan de pest toen hij een jaar of vier was. Zijn vader, Jean 
Plantin, was toen al als gouverneur belast met de opvoeding van kinderen van 
een welgestelde familie in de burg van Saint-Juste in de buurt van Lyon. Toen 
een van de aan hem toevertrouwde pupillen naar Orléans verhuisde om daar te 
gaan studeren, verhuisde Christoffel samen met zijn vader mee. Enige tijd later, 
het is niet bekend wanneer, verhuisde de student met zijn gevolg naar Parijs. 
Toen de aan de Sorbonne afgestudeerde student een kanunnikenplaats kreeg 
aangeboden in Lyon, liet zijn vader Christoffel op veertienjarige leeftijd achter 
in Parijs. Zij zagen elkaar nooit meer terug. 
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Beroepsopleiding

Na het vertrek van zijn vader verhuisde Christoffel naar Caen waar hij als leer-
jongen in dienst trad bij de boekbinderij annex boekwinkel van Robert Macé. 
Langereis gaat in dit hoofdstuk uitgebreid in op de techniek van het drukken en 
het vervaardigen van boeken. Na zijn lange leertijd keerde hij als volleerd gezel 
terug naar Parijs samen met Jeanne Rivière (ca. 1520-1596), waarschijnlijk een 
dienstmeisje van Macé, met wie hij trouwde in 1545. Uit hun huwelijk kwamen 
zes kinderen voort, vijf meisjes en een jongen, geboren tussen 1547 en 1566. 
Zijn enige zoon stierf op vierjarige leeftijd. In Parijs ging Plantijn aan de slag als 
gezel bij de drukker Jacques Bogard, een uitgeverij gespecialiseerd in klassieke 
Latijnse en vooral Griekse teksten. Aan het eind van de jaren veertig besloot hij 
om naar Antwerpen te emigreren. In Parijs was wat de boekenbranche betrof 
de rek eruit, in Antwerpen was dit juist booming business.

emigratie naar Antwerpen

De eerste Antwerpse werkzaamheden waren niet gericht op het drukken en 
uitgeven van boeken. Omdat zij geen werkkapitaal hadden, moesten Chris-
toffel en Jeanne alles aanpakken om hun kost te verdienen. Plantijn liet zich 
rond 1550 op het stadhuis van Antwerpen als stadsburger en ‘boeckbindere’ 
registreren. Vanaf 1548 woonde en werkte hij als boekbinder aan de Lombar-
denvest. Naast het boekbinden verdiende hij ook de kost met het produceren 
van luxeartikelen als leren cassettes en foedralen. Een belangrijke bron van 
inkomsten was ook zijn bemoeienis met de handel in Brabants kant. Hij kreeg 
opdrachten van Parijse linnenhandelaren, die hij uitbesteedde aan diverse Bra-
bantse kantleveranciers die hij voorzag van garen en linnen. Hij werd daar-
bij soms bijgestaan door zijn vrouw Jeanne. Pas vijf jaar later had hij genoeg 
starterskapitaal verworven om een drukkerij te openen. Later zouden zijn vijf 
dochters ook betrokken worden bij het familiebedrijf. De oudste dochter droeg 
na haar huwelijk zorg voor de verkoop van goedkope lectuur in de door Plan-
tijn geopende boekwinkel bij het noordportaal van de Onze-Lieve-Vrouweka-
thedraal. Twee van de vijf dochters werden actief in de kanthandel. De vierde 
dochter werd uitgehuwelijkt aan zijn filiaalhouder in Parijs. Zijn jongste doch-
ter bleek geen talenten voor de kanthandel of het boekenvak te hebben en hielp 
Jeanne in de huishouding.
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De eerste drukwerkjes van Plantijn werden aanvankelijk anoniem op ander-
mans drukpersen geproduceerd. In 1552 verhuisde hij naar de Twaalfmaan-
denstraat. Daar installeerde hij na enkele jaren zijn eerste drukpers. Het eerste 
werk dat hij drukte en uitgaf in 1555 is La Institutione di una fanciulla nata 
nobilmente, een tweetalig etiquetteboekje (Italiaans-Frans) voor aristocratische 
jongedames, uitgegeven door Jean Bellère. Achterin staat in de uitgave voor 
het eerst ‘De l’Imprimerie de Chr. Plantain’. Hieruit blijkt dat Plantijn in 1555 
beschikte over een eigen drukpers. Naast dit etiquetteboekje bracht Plantijn in 
1555 nog tien uitgaven uit waaronder een Spaanstalige Senecabloemlezing en 
een Franse vertaling van de Orlando furioso, die later dat jaar nog vertaald werd 
in het Nederlands: Razende Roeland.

Uit zijn verhuizing in 1557 van de Twaalfmaandenstraat naar de Kammen-
straat, de drukkerswijk van Antwerpen, blijkt de ambitie van Plantijn om van 
het drukken zijn hoofdberoep te maken. Om aan de kost te komen drukte 
Plantijn vanaf het begin goedverkopende, pretentieloze gebruiksliteratuur als 
een Frans abecedarium: L’A.B.C. ou instruction chrestienne pour les petits en-
fans (1558), vulgaatbijbels, volkse getijdenboeken en Nederlandse en Franse 
almanakken. Naast dit eenvoudige en goedkope drukwerk produceerde Plan-
tijn ook luxere en duurdere uitgaven waaronder een lofdicht opgedragen aan 
de opvolger van Karel V, zijn zoon Filips II, een relatiegeschenk voor Filips 
en andere potentiële geldschieters. Dit heeft hem geen windeieren gelegd. 
Drie jaar later haalde Plantijn zijn eerste opdracht binnen van Filips’ heraut: 
een prentenboek waarin de begrafenis van Karel V was afgebeeld. Langereis 
gaat uitgebreid in op de troonopvolging van Karel V door Filips II en diens 
steeds moeizamer relatie met de protestantse noordelijke Nederlanden. Ook 
beschrijft zij de ontwikkeling van de drukkerij van Plantijn, die in 1562 al 
vier drukpersen in bedrijf had en daarmee toen tot de grootste drukkerijen in 
Europa behoorde.

Bankroet

In de Nederlanden groeide ondertussen de kloof tussen katholieken en pro-
testanten. In 1558 waren er op de Antwerpse Grote Markt vijf volgelingen van 
Calvijn op de brandstapel gedood, er zouden er nog vele volgen. De inquisi-
tie, al ingesteld door Karel V, spoorde, geholpen door spionnen en verklikkers, 
ketters op die, na hun bekentenis door marteling in het Steen in Antwerpen, 



~ 268 ~ 

Tiecelijn 28

ter dood werden veroordeeld. Plantijn werd in 1562 ook door verklikkers bij 
de landvoogdes Margaretha van Parma aangegeven. In de zgn. klikbrief stond 
dat hij een boekje had uitgegeven met een calvinistische gebedsbrief: Briefve 
instruction prier. Plantijn ontkende dat hij dit boekje had uitgebracht. Drie van 
zijn medewerkers hadden het clandestien gedrukt met gebruikmaking van zijn 
letters en persen. Er werden duizend van die verboden boekjes gevonden in zijn 
drukkerij die verbrand werden op de Grote Markt. Om te voorkomen dat zijn 
bedrijf geconfisqueerd werd, liet Plantijn twee van zijn bevriende geldschieters 
onmiddellijke genoegdoening opeisen van hun uitstaande rekeningen. Plantijn 
werd bankroet verklaard en zijn hele bedrijf werd geveild. Plantijn zat op dat 
moment in Parijs, waar hij uit veiligheidsoverwegingen anderhalf jaar bleef. 
Zijn hele bezit werd verkocht, maar met steun van vennoten en het geld dat 
overgebleven was na de aflossing van de schulden, liet hij zijn geveilde inboedel 
terugkopen en kon hij in september 1563 zijn bedrijf hervatten in de Kammen-
straat. De herstart van de drukkerij verliep succesvol. Hij huurde nog drie an-
dere huizen in de Kammenstraat. In de bedrijfsruimten werd het aantal persen 
opgevoerd, tot zes in 1565 en zeven in 1566. Sindsdien breidde Plantijns bedrijf 
zich steeds verder uit. 

Roerige tijden

Plantijn opereerde in een roerige periode. Door de politieke ontwikkelingen 
zat zijn bedrijf regelmatig geheel of gedeeltelijk aan de grond. De kettervervol-
ging in 1562, de Beeldenstorm van 1566, de Spaanse furie van 1576, de val van 
Antwerpen in 1585, maar ook het Spaanse bankroet en de Parijse bloedbrui-
loft in 1572 waren van invloed op het wel en wee van zijn bedrijf.

In de zomer van 1566 kwam het anti-katholicisme op zijn hoogtepunt. Na-
dat door de edelen tevergeefs was aangedrongen bij Filips II en zijn zuster, de 
landvoogdes in de Lage Landen Margaretha van Parma, op versoepeling van 
het ketterplakkaat, dat voor menige ketter de dood betekende, moesten alleen 
al in Antwerpen 25 kerken en kloosters het ontgelden. Beelden werden aan 
gruzelementen geslagen, altaren verwoest, ramen ingegooid en misboeken aan 
flarden gescheurd. Nog in datzelfde jaar stuurde Filips II de hertog van Alva 
(1507-1582) naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Hij richtte de 
Raad van Beroerten op en beperkte de persvrijheid en daar kreeg ook Plantijn 
mee te maken. Zijn Reynaertdruk uit 1566 werd tot de verboden boeken ver-
klaard en zijn voorraad verpulverd.3 
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Ondanks deze troebelen breidde de drukkerij zich uit tot zeven huizen in 
de buurt van de Kammenstraat. Daar werd tussen 1568 en 1573 de beroemde 
Biblia Polyglotta of Biblia Regia gedrukt. Dit allerkostbaarste boek dat Plantijn 
ooit heeft gedrukt, bevat acht delen; vier delen met het Oude Testament, één 
deel met het Nieuwe Testament en drie delen ‘Apparatus’, een verzameling van 
commentaren en toelichtingen. De Bijbelteksten zijn synoptisch in vijf talen 
opgenomen: Latijn, Grieks, Hebreeuws, Chaldeeuws en Oud-Syrisch. De op-
lage bedroeg 1.200 papieren exemplaren en dertien exemplaren op perkament, 
waaronder zes voor Filips II in ruil waarvoor Plantijn 12.000 gulden kreeg 
voor het vervaardigen van de Polyglot. Door de eis van Filips om voor hem zes 
exemplaren van de Polyglot op perkament te laten drukken, ging Plantijn bijna 
failliet. Bij de productie van de Polyglot waren veel redacteuren en Bijbelgeleer-
den betrokken, te veel om hier te bespreken. Niet alleen de productie van de 
Polyglot bracht hem op de rand van de afgrond. Doordat in de lage landen de 
oorlog was uitgebroken waren mensen minder bereid om luxeartikelen aan te 
schaffen. 

Ondanks de opstand en het oorlogsgeweld bleef Plantijn in opdracht van 
Filips II liturgisch drukwerk produceren. Vanwege het concilie van Trente 
(1545-1563) moesten bestaande brevieren en kerkmissaals herzien worden. In 
1575 was 40% van al het drukwerk Spaans liturgisch drukwerk. De opdrach-
ten gingen gepaard met veel scherpslijperij van kerkelijke zijde. De betalingen 
kwamen mondjesmaat los en bleven op het laatst uit, als gevolg van de dure 
oorlogen die Filips moest voeren. Niet alleen het opstandige noorden eiste zijn 
tol, maar ook de bedreiging en aanvallen van het Ottomaanse Rijk. Om niet ge-
heel afhankelijk te zijn van Filips bleef Plantijn klassieke werken, wetenschap-
pelijke prentenboeken, bijbels, schoolboeken en almanakken produceren. Ook 
zag hij kans om een ander ambitieus project op de markt te brengen: de Thesau-
rus Theutonicae linguae. Schat der Neder-duytscher spraken (1573), met vertaling 
van het Nederduits in het Latijn en het Frans. Het eerste Nederlandstalige 
woordenboek werd in 1574 gevolgd door het Dictionarium Teutonico Latinum 
van Plantijns meest bekende redacteur Cornelis Kiliaan (1528-1607).4 In 1574 
had Plantijn zestien drukpersen in bedrijf, op het hoogtepunt van zijn carrière 
maar liefst 24.

In 1576 sloegen de Spaanse troepen aan het muiten. De Spaanse schatkist 
was leeg, soldij kon niet meer worden uitbetaald. De muiterij staat bekend als 
de Spaanse furie. Ook Plantijn ontkwam niet aan de plunderingen. Hij moest 
negen tot tien keer plundering of verbranding afkopen. Hij verloor al zijn geld. 
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Dertig Spaanse soldaten hadden zich op kosten van de familie ingekwartierd 
en het huis uitgewoond, zo bleek na hun vertrek. Plantijn reisde naar Parijs en 
Frankfurt om het nieuws over de furie te brengen en geld en krediet te verza-
melen om zijn zaak weer op te zetten. Zijn schoonzonen handelden de lopende 
zaken met één pers af. Eind april 1577 keerde Plantijn terug naar Antwerpen. 
De Spaanse troepen hadden zich inmiddels teruggetrokken.

Met de terugtrekking van de Spaanse troepen en de komst van Willem van 
Oranje in Antwerpen werd in 1578 de weg vrij gemaakt voor een tweede reli-
gievrede. De eerste religievrede was door het stadsbestuur van Antwerpen in 
1566 uitgeroepen. Daarmee werden de calvinisten in bescherming genomen. 
Nu vond het omgekeerde plaats: katholieken moesten beschermd worden te-
gen mogelijk misbruik door calvinisten. De religievrede hield drie jaar stand. 
Filips II had na een wapenstilstand met de Ottomaanse sultan en de inkomsten 
van de Spaanse zilvervloot weer genoeg geld om een leger op de been te bren-
gen en hervatte de oorlog. De ene na de andere plaats ging verloren: Leuven, 
Roermond, Maastricht, Breda, Doornik. Omdat het Antwerpse stadsbestuur 
vreesde dat de katholieken de stadpoorten voor de Spaanse soldaten zouden 
openzetten werd de religievrede in 1581 ingetrokken, wat een tweede Beelden-
storm in de stad tot gevolg had.

In 1583 vertrok Plantijn naar Leiden waar het ambt van academiedruk-
ker vacant was. Hij liet in Antwerpen zijn drukkerij De Gulden Passer op de 
vrijdagmarkt in bedrijf. Opportunist als hij was, had hij Willem van Oranje 
tijdens diens bezoek aan de Gulden Passer in 1579 een Polyglotbijbel geschon-
ken en schreef hij een lofdicht op de Prins, net zoals hij dat in 1557 voor Filips 
II had gedaan. In de Breestraat opende hij een filiaal. Hij ging daar wonen en 
richtte een drukkerij in met drie persen. Plantijn had zijn schoonzoon Jan en 
diens oudste zoon Christoffel – vernoemd naar zijn grootvader – meegenomen 
met de bedoeling om het filiaal in de toekomst aan Jan over te maken, geheel 
in stijl van zijn streven het familiebedrijf uit te breiden en onder eigen beheer 
te houden.

Na de verovering van Gent en Mechelen begon in 1584 de belegering van Brus-
sel en Antwerpen. Een jaar later gaf de uitgehongerde stad Antwerpen zich over. 
De val van Antwerpen was een feit. De protestanten vertrokken massaal naar 
het noorden. De Antwerpse handel en nijverheid stortten in. Ook de drukkerij 
van Plantijn werd getroffen. Met slechts een drukpers handelden de schoonzo-
nen van Plantijn de lopende zaken af, de andere drukpersen stonden stil. Plan-
tijn keerde naar Antwerpen terug om te kunnen waken over zijn bedrijf. Hij ver-
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kocht de Leidse drukkerswerkplaats en boekhandel aan zijn schoonzoon Frans, 
die officieel als academiedrukker zijn schoonvader opvolgde, maar later door zijn 
zoon Christoffel werd opgevolgd. Frans was namelijk katholiek en dat werd niet 
op prijs gesteld in het calvinistische bolwerk Leiden. Plantijn hervatte onder eco-
nomisch moeilijke omstandigheden zijn werkzaamheden in Antwerpen. 

Testament en dood

Plantijn had slechts een zoon die, zoals hier boven vermeld, op vierjarige leef-
tijd overleden was. Wel had hij vijf dochters, die hij met favoriete werknemers 
liet trouwen. Een daarvan, Jan Moerentorff, alias Moretus, erfde het huis De 
Gulden Passer, de complete drukkerswerkplaats en de handbibliotheek voor 
redacteuren en proeflezers. De rest van zijn onroerende goederen met inboedel 
in Antwerpen en Leiden werd verdeeld over zijn vijf dochters. Op zondag 28 
mei 1589 kwam Plantijn krom van de pijn thuis uit de mis. Hij leed aan een 
pijnlijk abces in zijn rechterzij. Na een ziekbed van vijf weken stierf Christoffel 
Plantijn in het bijzijn van zijn vrouw Jeanne, zijn vijf dochters en schoonzonen. 
De Moretussen hebben het bedrijf tot in de negentiende eeuw voortgezet. Aan 
het eind van de negentiende eeuw werd De Gulden Passer met de hele inboedel 
verkocht aan de gemeente Antwerpen, die het pand tot op de dag van vandaag 
koestert als een historisch monument.

Besluit

Het moge duidelijk zijn dat ik met zevenmijlslaarzen door het boek ben heen 
gestapt. Zo heb ik bijvoorbeeld niet de door Plantijn in 1579 gedrukte wereld-
atlas van Abraham Ortelius of de door hem in Leiden gedrukte maritieme 
atlas van Lucas Janz Waghenaer uit 1584 besproken. Het boek staat boorde-
vol met feiten, cijfers en historische gebeurtenissen. Het hier weergeven van 
al die informatie zou te veel ruimte in beslag nemen en te veel geduld van de 
lezers vergen: men leze het boek zelf. Volgens Aleid Truijens is Langereis met 
al die informatie de lezer behulpzaam.5 Zij heeft zich uitgeput in allerlei de-
tails, zoals de prijzen van het drukpapier, de hoogte van de salarissen en hoe de 
mensen woonden. Ook de roerige tijden waarin Plantijn zijn werkzaamheden 
verrichtte, worden uitputtend door haar besproken in deze, volgens René van 
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Stipriaan, schoolse, soms wat schimmige biografie.6 Johan Velter is minder te 
spreken over wat hij noemt ‘de verminkte woordenaar’. De structuur vindt hij 
raar. Het verhaal is niet chronologisch. Het lijkt of de auteur vertelt wat haar 
te binnen schiet. Ook herhaalt zij zich te veel en zijn er gaten in deze biografie, 
om maar enkele van zijn kritiekpunten te noemen.7 

Enkele minpuntjes zijn volgens mij de eindnoten die men steeds met veel 
geblader moet opzoeken. Er ontbreekt een zakenregister, wat het terugvinden 
van een bepaald boek of een belangrijke gebeurtenis bemoeilijkt. Ook een ge-
bruikelijke alfabetische bibliografie ontbreekt. De gebruikte literatuur moet 
men opzoeken in de bronnenvermelding, waarin Langereis haar bronnen per 
hoofdstuk beschrijft, of in de eindnoten. Toch heb ik het boek met veel plezier 
gelezen. Langereis schrijft vlot en begrijpelijk. Door de manier waarop zij het 
leven van Plantijn vertelt, laat deze biografie, die geschreven is voor een breed 
publiek, zich lezen als een roman. De ‘contextuele blikken’ die Langereis aan 
de biografie toevoegt, dragen veel bij tot het begrip voor de moeilijke omstan-
digheden waarin Plantijn, door Velter weggezet als een collaborateur, moest 
opereren om aan de kost te komen in tweede helft van de zestiende eeuw toen 
de Lage Landen in opstand kwamen tegen het Spaanse regime. Beslist een aan-
rader.

noten
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2  Het boek is geschreven in opdracht van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het Cultuur-
fonds heeft in 2007, in samenwerking met Uitgeverij Balans, het initiatief genomen tot de 
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kelijke betekenis van de Nederlandse woorden te achterhalen. Kiliaan neemt een ereplaats in 
op de overgang van het Middelnederlands naar het Nederduits, de toenmalige benaming van 
het Nederlands. Zijn Dictionarium is de basis van alle latere woordenboeken in het Neder-
lands. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Christoffel_Plantijn)

5 Aleid Truijens, de Volkskrant, 5 juli 2014.

6 René van Stipriaan, NRC, 1 augustus 2014.

7 https://sfcdt.wordpress.com/2014/06/26/christoffel-plantijn-de-verminkte-woordenaar-
door-sandra-langereis/

Sandra Langereis, De woordenaar, Christoffel Plantijn, 's werelds groot-
ste drukker en uitgever (1520-1589), Amsterdam, Balans, 2014, 400 p., 
29,95 EUR.
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hoog TijD oM zich Te veRzoenen MeT 
eMMa cRebolDeR

yvan De Maesschalck

Emma Crebolder (1942) werd geboren in de Zeeuws-Vlaamse grensgemeen-
te Sint-Jansteen, maar is intussen allang aan Maastricht verknocht. Ze voelt 
zich bovendien op allerlei manieren nauw verbonden met de figuur van Rey-
naert de vos en publiceerde sinds 1979 een opmerkelijke reeks bundels, waar-
onder Zwemsonnetten (1988), Zwerftaal (1995), Golf (2003) én, heel opvallend, 
Dansen met een vos (1998). Die bundel opent met een aandoenlijk zelfportret 
waarin de ik-figuur zich zonder schroom identificeert met de vossenfiguur: ‘Er 
is een vos aan mij verloren, / iemand ben ik die met woorden / handelt, in 
komma’s doet, / een punt aanprijst als was het / Brussels kant, handarbeid’ 
(p. 7). De bundel bedient zich overigens van de bekende imaginaire topografie 
van Van den vos Reynaerde en neemt bij momenten de vorm aan van een onver-
hulde liefdesverklaring die zelfs een mystiek kantje niet kan worden ontzegd, 
getuige de slotverzen: ‘Toen ik hem gewaar werd, / was hij als een beminde, 
schuw zich tonend alsof / ik daar niet stond’ (p. 44). 

Crebolders bundel leverde ook de titel voor de bloemlezing Vossentaal, die het 
Reynaertgenootschap in 2005 publiceerde. Ongeveer op hetzelfde moment gaf 
de dichteres een soortgelijke bloemlezing in het licht onder de titel Die felle ... 
Gedichten over vossen (2005; in samenwerking met Albert Hagenaars). Dat het 
Crebolder meer dan toekwam te worden opgenomen in de Orde van de Vos-
senstaart, hoeft dus geen betoog.1 Dat gebeurde op 5 juni 2006 ‘ten kastele’ in 
Bazel, waar de jaarlijke hoogmis van de vossenvrienden werd gevierd. Bovendien 
valt ook in haar recentere bundels, met name in Vergeten (2010), dat samen met 
Vallen (2012) en Verzoenen (2014) een drieluik vormt, weleens een glimp van een 
vos op te vangen. Het openingsgedicht is meteen raak: ‘De wielen van het rijtuig 
hadden / iets wolligs geraakt. Het valwild // bleek een kleine knuffelvos, / niet 
veel ouder dan het bakerkind’ (p. 9). Redenen te over dus om in dit jaarboek even 
kennis te maken met Crebolders tot nog toe recentste bundel.

Wie Verzoenen doorbladert zal merken dat alle gedichten speels omgaan met 
het prefix ‘ver’ en een daarmee samengesteld of daarvan afgeleid woord als titel 

recensie / Tiecelijn 28 
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dragen. Deze formele insteek verbindt de bundel moeiteloos met Vallen, waar-
in elk gedicht een samenstelling met of afleiding van ‘val’ bevat, en met Verge-
ten, waarin de lezer bij elk gedicht naar ‘het slechts met puntjes aangegeven 
sleutelwoord mag raden’.2 Ik wil er trouwens op wijzen dat deze taalkundige 
Spielerei ook in eerdere bundels voorkwam, zij het lang niet zo systematisch of 
nadrukkelijk.3 Hoewel Verzoenen deel uitmaakt van een ‘poëzietrilogie’ en iets 
heeft van ‘een altaarstuk dat in de middeleeuwen naar de essentie van het le-
ven wees’,4 betreft het ook een volstrekt zelfstandige bundel met eigen merites, 
waarin onvermijdelijk motieven uit vroeger werk doorklinken.

Heb ik het verkeerd voor als ik Verzoenen lees als een verzameling sterk nos-
talgische gedichten? In ieder geval zijn de verwijzingen naar een gekoesterde 
plek of een diepgeborgen schuilplaats legio. De hunkering naar het veilige fa-
miliale verleden spreekt uit het begin van het tweede gedicht ‘Ver’ als volgt: 
‘Nog eens ver reizen, terug / naar de herkomst, talloze / korrels, waterdampen, 
nevel- / veegsels’ (p. 9). Uit ‘Verbleef ’, dat net als een aantal andere gedich-
ten emotioneel geladen oorlogsmomenten memoreert, spreekt een soortgelijke 
hunkering: ‘Aan de kapstok hing mijn vaders jas / als een geurig onderduik-
adres’ (p. 35). De verste herinnering voert de dichteres terug tot net vóór haar 
geboorte (p. 43):

Er lag een weiland met os en
ezel tussen ons en de aftocht
van het leger. Moeder uit
de Grote Oorlog liep zwanger
in de Tweede. Vader had zorg voor
oorlog en vrede gedragen. Opnieuw
was er stro in de stal gelegd
waar ooit het Kind werd geboren.

En weer lichtten sterren op
boven de zoete appelgaard.

Er is natuurlijk geen dwingende reden om bovenstaand ‘ver’-gedicht autobio-
grafisch te lezen, maar een aantal elementen klopt wel met de historische reali-
teit, zoals het feit dat Emma Crebolder midden in de oorlog werd verwekt. De 
verzen sluiten bovendien nauw aan bij die uit het gedicht ‘Verhouden’, waarin 
Crebolder haar geboorte van binnen uit evoceert: ‘Ik blies tegen het nog / onge-
broken vlies totdat ik / verdreven werd uit wolk en vocht. / Het was oorlog nog 
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[...]’ (p. 29). Tegelijk mythologiseert en veralgemeent dit gedicht de particuliere 
geschiedenis, onder meer door te verwijzen naar motieven uit het kerstverhaal, 
waarbij de uniciteit van ‘het Kind’ samenvalt met die van het geïmpliceerde 
subject. Een vergelijkbare symbiose tussen het universele/onbegrensde en het 
intieme/persoonlijke spreekt uit het gedicht ‘Verder’ (p. 53):

De einder reikt weer verder en
draait open met mij daar binnenin.

Langs moerassige waterkant, stil
stil opsommend: vrouw met hond en
balwerptuig; wiekloze molen, beuk
beuk in het kleine bos. Achter
weilanden welft het duin. Strodaken
en oorlogsbunkers. Ingeland
knip ik het prikkeldraad door
rondom overbeschermde gronden.

Het gedicht schetst het profiel van een ik-figuur die zich geborgen weet in 
een weidse, wijkende ruimte: ‘met mij daar binnenin’ (v. 2). In dit landschap, 
waarin de bescheiden tekenen van menselijke aanwezigheid en de littekens van 
de oorlog zichtbaar zijn, voelt de ik-figuur zich ‘ingeland’ (v. 8) en onderdeel 
van ‘overbeschermde gronden’ (v. 10). Dit beeld van een naar bescherming ha-
kende ik-figuur is typerend voor de bundel. Het ik bekijkt de buiten- of de 
bovenwereld vanuit een of andere diepte, vanuit het ‘vooronder’, vanonder de 
waterspiegel. In ‘Verzonken’ staat te lezen: ‘Vanuit mijn vooronder kan ik nu 
/ eindelijk het verre bovenlicht begroeten’ (p. 19). ‘Verschansen’, dat eveneens 
een oorlogsimpressie oproept, eindigt op het volgende kwatrijn: ‘Het schoots-
veld van het verslagen / leger reikte niet tot hier bij ons. / Toch zou ik me 
verschansen / in de nok met een kindermortier’ (p. 37). En in ‘Verre’, waarin 
het vertrouwde landschap van zee en duin oplicht, klinkt het zo: ‘Hier geen 
tijgerkauri’s onder / het brandglas van het wateroppervlak / maar een zee vol 
haaientanden’ (p. 45). Het is daarbij opvallend dat bijna ‘ieder gedicht geba-
seerd [lijkt] te zijn op een sterke visuele ervaring’.5

Zoals in haar vroegere bundels keert de lokroep van de zee en het daarmee 
verbonden duin/strand ook hier herhaaldelijk terug.6 In de tweede strofe van 
‘Verlangen’ heet het: ‘Zo’n zeeverlangen bereikte mij ooit / tijdens waaidagen 
in de savanne waar / het warm woei en ik dacht dat / het de moesson was. – 
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Het strand / ligt uitgerold, ik kan de zee in gaan’ (p. 23). ‘Vervluchtigen’ is 
geënt op dezelfde basisgedachte: ‘Definitief de zee in lopen / en vervluchtigen 
in de geliefde’ (p. 49). Een voorstelling die zowel een mystieke als erotische con-
notatie verleent aan de zee waaruit alle leven is voortgekomen en waaraan het 
leven ook wordt teruggeschonken. Zo mijmert Crebolder in het vervolg van 
hetzelfde gedicht:

Per strandkoets zoals
baadsters vroeger, onttrokken
aan het zicht. Mijn uitvaart
stel ik me soms zo voor.

Bij eb bleef een schipbreuk achter.
Uiteengescheurde kokkels en teergele
nonnetjes. Aan scherven verwond ik me.
Ik kom. Zijn zout zal me genezen.

De definitieve opname in of overgave aan de goedertieren, mannelijke zee 
is niet alleen een daad van genezing (zie het slotvers), maar roept tegelijk een 
vroege herinnering aan gebroken vogeleieren op (zie ‘Verstillen’): ‘Een kind op 
een driewieler / houdt stil bij de schalen en / hervat starend zijn sluimering’ 
(p. 13). Zo is de zee niet alleen de milde bedding waarnaar alle levende materie 
terugkeert, maar ook het gastvrije, onmetelijke archief waarin alle menselijke 
herinneringen worden opgeslagen én de bedachtzame, eloquente muze waar-
aan de dichterlijke taal ontspringt. Het slotgedicht ‘Verzweeg’ spreekt wat dat 
betreft boekdelen (p. 55):

In populieren gaat de wind
jachtig tekeer, er is de blurb
van een meerkoet en soms het af
en aan golvend sportgejoel. Vannacht
keek ik naar de sterren en begon
de oude zee verderop te
spreken in vloeiende zinnen.

Ik wachtte aan de voet van
het duin tot de stem verzweeg
wat ik zelf wilde schrijven.
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Wat door Emma Crebolder voorlopig niet verzwegen wordt en uit haar geïn-
spireerde pen is gevloeid is voor iedereen te lezen in Verzoenen, dat ‘getuig van ’n 
vaste en begeesterde digtershand’, zoals het heet op Versindaba, ‘’n Kollektiewe 
weblog vir Afrikaanse digkuns’.7 Een bundel waarin talloze beelden, woorden 
en namen ‘verpoppen’, ‘versponzen’, zich ‘verdopen’, ‘verzanden’, ‘verletteren’, 
zich ‘vervoegen’, ‘verjaren’, ‘verblijven’ en uiteindelijk ‘versterven’. In zekere zin 
verwijzen al deze werkwoorden naar een of andere metamorfose of transforma-
tie. Het overkoepelende synoniem is allicht ‘verzoenen’, dat niet alleen de mo-
gelijkheid van vrede, liefde en tederheid oproept, maar ook een uitnodiging is 
aan de mens om zich niet langer af te sluiten van zijn ware herkomst. De bundel 
heeft, behalve een nostalgische en autobiografische, ook een cultuurkritische of 
antropologische ondertoon en spreekt zich onomwonden uit tegen elke vorm 
van affectatie (‘wij op het asfalt’) waardoor de mens zich boven de natuurlijke 
orde (‘in oerbossen’) verheven acht.8 Om dat te illustreren citeer ik hier graag 
het gedicht ‘Verzoen’, dat de menselijke soort in het juiste of gewenste evolutio-
naire perspectief plaatst (p. 15):

Alle lemuren en slingerapen
leren het grijpfijne in
oerbossen. Wij op het asfalt
worden getroffen door
breukzak en wervelzwakte.

Prijsdier Taal, je wordt zo vaak
misvat. Verzoen ons liever met
gebaren. Een opgestoken hand
ontwapent, hoe graag een mens
ook het brullen na wil apen.

De eerder aangehaalde verzen ‘nog eens ver reizen, terug naar de herkomst’ 
zouden tegen die achtergrond staat kunnen maken op een alternatieve lezing. 
‘Ver reizen’ is, op het accent en de woordmelodie na, opgebouwd uit dezelfde 
fonemen als ‘verrijzen’. Dat is immers wat de ik-figuur beoogt: zich dermate 
transformeren dat ze haar oorspronkelijke, niet door de cultuur verstoorde 
aanleg weer deelachtig wordt. 

Emma Crebolder bewijst met Verzoenen eens te meer ‘een natuurtalent’ te 
zijn en over een heel ‘eigen stem’ te beschikken.9 Daar maakt de erg strakke 
vormgeving van haar gedichten deel van uit. Gedichten die bestaan uit tien 
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verzen, gegroepeerd in strofes van variërende lengte en daardoor alleen al een 
ritmisch patroon verlenen aan een bundel waarin de dichteres ‘met scherpe pen 
de kreukels en barsten van het leven schetst’.10

noten

1 Voor de tekst van de bij die gelegenheid uitgesproken laudatio, zie Tiecelijn, 19 (2006), 
4, p. 409-410. 

2 Mario Molegraaf, ‘Onbemande herinnering’, in: Zeeuws Tijdschrift, 62 (2012), 3, p. 64.

3 In het gedicht ‘Vossenslag’ heet het bijvoorbeeld: ‘Toch slaan we onze vossenslag’ (in Golf, 
p. 27).

4 Rob Molin, ‘Verzoening met de tijdelijkheid’, in: Awater, 14 (2015), 1, p. 30.

5 Piet Gerbrandy, ‘Er worden eekhoorns en vuurvliegjes waargenomen’, in: De Groene Am-
sterdammer, 03.05.2012.

6 Rob Molin, ‘Emma Crebolder’, in: Kritisch literair lexicon, maart 2005, p. 4-5 en p. 7.

7 Carina van der Walt. ‘’n Besondere Trilogie’, op: http://versindaba.co.za/2014/10/17/
carina-van-der-walt-n-besondere-trilogie/.

8 Vergelijk de opmerking over de gelaagdheid van de bundel Vallen in Stefan van den Bos-
sche, ‘Valwoorden en vergetelheid. Over de poëzie van Emma Crebolder’, in: Ons Erfdeel, 57 
(2013), 2, p. 175.

9 Levity Peters, ‘Dichterbij geraken met ‘ver’’, op: http://meandermagazine.net/
wp/2014/10/dichterbij-geraken-met-ver/.

10 Maria Barnas, ‘Emma Crebolder schetst met scherpe pen de kreukels van het leven’, in: 
de Volkskrant, 03.04. 2015.

Emma Crebolder, Verzoenen, Amsterdam, Uitgeverij Nieuw Amster-
dam, 2014, ISBN 0789046817476, 59 p.
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Lies van Gasse debuteerde officieel met Hetzelfde gedicht steeds weer (2008), 
al bestaat haar officieuze debuut wellicht uit een reeks bekoorlijke marginalia 
bij allerlei intussen aan de vergetelheid prijsgegeven gelegenheidsteksten. Sinds 
haar opgemerkte debuut is Van Gasses ganzenveer of tekenstift niet meer stil-
gevallen. In snel tempo volgden de graphic novel Sylvia (2010), Brak de water-
drager (2011; bekroond met de Prijs voor poëzie van de provincie Oost-Vlaande-
ren), Waterdicht (2011; met Peter Theunynck), de bibliofiele bundel Het eiland 
M (2012), Wenteling (2013), Het Boek Hauser (2013; samen met Annemarie 
Estor), Een stem van paardenhaar (2014; samen met Bas Kwakman) en Zand 
op een zeebed (2015). Alle titels, op Een stem van paardenhaar (Azulpress) na, 
verschenen bij Wereldbibliotheek en zien er stuk voor stuk typografisch zeer 
verzorgd uit, waarbij de auteur ook iedere keer – letterlijk en figuurlijk – voor 
de omslagillustratie tekende. Dat is niet zo verwonderlijk als men beseft dat 
dichter en beeldend kunstenaar Lies van Gasse woord en beeld met even veel 
passie en talent beoefent.1     
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Het is uiteraard niet de bedoeling om bij elke bundel afzonderlijk stil te staan, 
maar wie haar werk ter hand neemt, zal merken dat vaste motieven als lichaam, 
water, zand, stem, huid en een of andere vorm van bewegen – ruisen, wandelen, 
kruipen, wentelen, kantelen, vliegen, vallen – keer op keer diverse verbindin-
gen met elkaar aangaan. Altijd weer is een naamloos personage of een ik-figuur 
onderweg naar een niet altijd even duidelijk omschreven eindpunt, al is dat 
vaak de monding van een rivier of de branding van de zee. Water speelt hoe dan 
ook een rol van betekenis in het poëtische wereldbeeld dat Van Gasse vorm 
geeft. Deze prima materia is de bouwstof waaruit ‘ik’, ‘hij’ of ‘zij’ is opgetrokken 
en vormt ook de sonore achterwand van het vaag getekende, onvatbare land-
schap waarin een centrale figuur zich ophoudt. In het gedicht ‘Wenteling XXI’ 
staan de volgende van water vervulde verzen: ‘er zitten vreemde stromingen in 
ons, / die ons in hoogtes en dieptes trekken, // maar na jaren traagheid lopen 
we snel weer over’ (in Wenteling, p. 43). In dezelfde bundel prijkt het mooie vers 
‘Mijn wereld is een zwaktebod’ (p. 34), dat een echo lijkt van wat op de eerste 
binnenbladzijde van Het eiland M te lezen staat: ‘Het water stijgt. / Zwemmen 
lijkt een zwaktebod’. Zelfs in Een stem van paardenhaar, dat een uitvoerig al-
legorisch dubbelverslag is van een door Van Gasse en Kwakman ondernomen 
reis door de Gobiwoestijn in september 2012, heet het dat ‘de zee strak [stond] 
als een woestijn’ (zie p. 42). Zee en zand roepen elkaar op als bijna inwisselbare 
metaforen.

Hoewel ook Sylvia duidelijk is opgevat als een beeldverhaal waarin smalle 
strookjes tekst zijn ingevoegd, zijn vooral de laatste drie bundels ambitieuze 
pogingen om gedichten te laten interageren met grafische kunst van eigen 
hand. Het Boek Hauser, dat het resultaat is van een vier jaar durende corres-
pondentie met haar bevriende collega Annemarie Estor, is een ‘multimediaal 
epos’, dat niet alleen als boekwerk, maar ook als tentoonstelling (in het Lette-
renhuis van Antwerpen en daarna in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas) én 
als digitale toepassing lezer en kijker wil/wou aanspreken.2 De jongste bundel 
ligt in dezelfde lijn en biedt een soms monochroom, soms veelkleurig palet van 
schetsen/schilderijen en teksten waarin het als lezer graag verdwalen is.

Zand op een zeebed laat zich lezen en bekijken als een meerstemmige, veel-
kantige compositie waarin de opgevoerde personages worden geconfronteerd 
met een wereld vol dreiging, beklemming en weemoed. Er lijkt iets ergs op til, 
al wat recht staat of vastligt begint te wankelen: ‘Er zijn briezen die stuwen, / 
snaren die trekken / en zacht lawaai van licht. // De man meent wat hij zegt, / 
maar er is geen weg meer / van zijn woord / naar mijn gedicht’ (p. 39). De vraagt 
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rijst of Van Gasse zich inspireerde op Paul van Ostaijens bundel Bezette Stad 
(1921). Zowel thematisch als typografisch liggen de parallellen in ieder geval 
voor het grijpen. Zo roept het eerder in Wenteling afgedrukte, op enkele verzen 
na identieke gedicht ‘Wenteling XIV’ het beeld op van een kantelende wereld 
waarin de bakens worden verzet, zekerheden overstag gaan en bomen onder 
hun eigen gewicht bezwijken.3 Het gedicht wordt ingebed in ‘droomachtige, 
half-figuratieve tekeningen’ waarin vrouwenfiguren opduiken met geloken ogen 
of afgewende blik.4 Het over ettelijke bladzijden verspreide gedicht eindigt als 
volgt (p. 78-80):

 
Bomen vallen om.
Vensters vinden
geen plaats meer
in het huis.

Wij wijken. Achteraf
breken de muren,
slaat een gat,

ettert diep. Het.

Niemand weet waar ons gezicht is
en hoe het in ons past.

We trekken het niet aan. We vreten.

Kruipen in het zand.

Een soort dreiging waarvan de contouren zich niet echt laten betrappen 
kenmerkt ook het gedicht ‘De tweede wolvin’. De eerste (gedrukte) versie er-
van verscheen in het dubbelnummer waarmee de twintigste jaargang van het 
tijdschrift Tiecelijn afsloot.5 Het drieledige gedicht, waarvan elk onderdeel als 
een poëtische uitweiding of digressio van een Reynaertcitaat kan worden be-
schouwd, werd op enkele varianten na eind 2013 als bibliofiel geschenk aange-
boden aan de steunende leden van het Reynaertgenootschap. Die gereduceerde 
(handschriftelijke) versie is opgenomen in Zand op een zeebed, met weglating 
van het openingsgedicht, dat overigens het slotgedicht vormde van de eerste 
versie uit 2007. De titel van het gedicht verwijst naar Isegrims wulpse eega 
Hersinde/Haersint/Eerswijn/Eerswijnde uit Van den vos Reynaerde en Rey-
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naerts historie, al wordt haar naam hier niet genoemd. De allusies op de amou-
reuze verhouding tussen wolvin en vos zijn overduidelijk, alsook de verwijzin-
gen naar haar ontschoeide/onthande lichaam.6 

Wie haar begeert,
 moet
snorharen
langs wangen
 strijken,
schichtig,
snel en
 onverwachts.

Haar lichaam is als water.

Haar buik blijft blind,
  zo wee.

Balch, liefste,
zwijg stil.

Dan ruikt hij nog het dier
dat in haar
 bovenkwam.

Dan proeft hij nog
haar afgereten vel.

Alleen haar hart?
Alleen haar handen
 aan liefde verloren.

En ergens nog dat ruisen
van een vlerk in zware
wind.

Leg je hand op de ogen, lief,
Luister naar de lachende
            aarde
en het rode hart daaronder.

Huil!
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Hersinde wordt voorgesteld als onvatbaar, kopschuw en kwetsbaar: ze voelt 
zich gekwetst tot in haar diepste wezen. Is deze tweede wolvin de bloedige 
schertsfiguur die door Reynaerts schuld haar klauwen en dus haar weerbaar-
heid verliest? Is zij nog slechts de onfortuinlijke schim van zichzelf en geeft zij 
zich na een onverdiende, wrede marteling met tegenzin weer aan Isegrim over? 
Of zet zij, ondanks de vernederende behandeling die zij lijdzaam gedoogde, het 
heimelijke geflirt met Reynaert voort? Wie is de ‘liefste’ in dit gedicht, wie is 
‘hij’ en wiens ‘rode hart’ klopt in ‘de lachende aarde’? Kan ‘balch’ worden opge-
vat als een eufonische echo uit de Reynaert? Roept ‘balch’, hoewel het preteri-
tum van het archaïsche werkwoord ‘belgen’, vooral walging op?7 Welke ‘vlerk’ 
heet te ‘ruisen ‘in zware wind’? Is die vlerk misschien de grimmige gestalte 
van de vos? Of het silhouet van de raaf, die in de eerste en tweede versie als 
zwijgende getuige nog van de partij was?8 Is het huilen waartoe de wolvin met 
aandrang uitnodigt het vocale of imperatieve antwoord op het gehuil van haar 
gemaal, of een vooruitwijzing naar de oerkreet van Nobel himself? ‘De tweede 
wolvin’ is een open tekst die vergezeld van prachtige illuminaties voor meer dan 
één lezing inzetbaar is. Misschien klopt het wel dat ‘op de grens van het zoeken 
naar betekenis en het ondergaan van de gedichten de lezer zichzelf [vindt]’.9

Het tekstuele hart van deze lijvige bundel is het episodische raamgedicht dat 
met de volgende halve beginregel aanvangt: ‘Als alles kan’. Deze voorwaarde-
lijke bijzin vormt de aanzet van een aantal droomscenario’s waarin zich diverse 
transformaties voordoen: engelen dalen neer ter aarde, de hemel buigt voorover 
tot diep in zee, wat eerst nog uiteenwijkt versmelt naderhand tot één geheel. De 
eerste regels klinken zo: ‘Als alles kan, zien wij ons / als engelen uit de lucht 
vallen, / plat op onze buiken. De weg / uit onze hemel zal hard zijn, / lang en 
diep. Wij zullen in ons / een zee zien’ (p. 7). De lyrische speculaties die over 
elkaar heen rollen vormen een waaier van mogelijke werelden waarin dingen 
verpersoonlijkt, mensen verzakelijkt en zintuiglijke waarnemingen met elkaar 
vermengd worden. ‘Als alles kan, belanden wij in een land / van glas waar zelfs 
de zee zal lachen’ (p. 29). ‘Als alles kan, zullen wij als helften / uit elkaar vallen, 
de huid perfect / voor deze wonde. We staan als / vissen in het woud, leggen 
appelen / op onze handen, het zand / spoelt’ (p. 35).

Te midden van deze en andere hypothetische vermoedens komen ‘de sirenen’ 
opzetten en wat zij mogelijk teweeg brengen golft als een brede metafoor over 
alle andere beelden heen. De sirenentekst fungeert als de harde of zachte kern 
van het raamgedicht en is, behalve een verzonken allusie op de romantische 
mythe van de Lorelei of een onderhuidse verwijzing naar de aan het scheeps-
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want vastgeklonken Odysseus, een stevige intertekstuele knipoog naar de kor-
te groteske ‘De sirenen’ van de Vlaamse avant-gardist Paul van Ostaijen. De 
brontekst die door Van Gasse soms letterlijk geciteerd, soms geparafraseerd en 
deels geherinterpreteerd wordt, verscheen voor het eerst kort na Van Ostaijens 
dood als deel van de reeks Diergaarde voor de kinderen van nu. Tweede reeks.10 In 
welke mate de dichteres zich van Van Ostaijens bron bedient of erbij aanleunt, 
kan de lezer zelf vaststellen door de aanvang van de bewerking (LvG) en enkele 
fragmenten van de bron (PvO) naast elkaar te leggen:

 
Als alles kan, zullen de sirenen 
komen. Zij scheuren met hun schuim 
de zeeën. De Azoren vangen hen,
zullen hen bergen in het ruim. Zij
worden vlot verkocht in Lissabon en
Liverpool en in donkere hoeken
ondergebracht. In hun buiken maakt
men het verleden van de verste
zeeën wakker. Men laaft zich aan
hun stem. Hun zang is de vroege dood.
Zij zullen grondeloze treurnis delen.
Men vergroeit met anemonen en
wier. Men voelt er touwen om de
kuiten. Spijts gevangen, hebben de
rivieren hun macht niet afgelegd.
De geur van zeewater ontbreekt.
De sirenen zullen komen.
Nu, nu alles kan.
(LvG, p. 109)

Niet lang geleden slaagden matrozen er 
in de sirenen, enkele mijlen zuidelik van 
de Azoren, te vangen. De sirenen floten 
hartverscheurend, maar de matrozen, 
woordelik genomen doof zijnde, bleven 
onbeïnvloed. Zij wilden de zeeën van 
deze gevaarlike dieren zuiveren en slo-
ten de sirenen op in een donkere afge-
sloten hoek van het ruim. In de havens 
waar het schip aanlegde, werden zij [...] 
door het scheepsvolk op jubel en hoera 
onthaald en daar de matrozen meen-
den dat een gevangen sireen een talis-
man is, verkochten zij vlot te Lissabon, 
te Liverpool, te Rotterdam de gevangen 
sirenen. [...] Doch, spijts gevangen, heb-
ben de sirenen hun macht niet afgelegd. 
Wel kunnen zij niet meer de janmaats 
lokken diep in de diepe zee, waar hun 
zang is de vroege dood, midden de won-
derlikheid van anemonen en wier. 
(PvO, p. 311-312)

De geur van ziltig water, zeewier, treurnis en eenzaamheid sliert door het 
raamgedicht en eigenlijk door de hele bundel. Een geur die past bij een verlaten 
strand, waar de ik-figuur door een kosmische stem wordt toegesproken en tege-
lijk haar eigen stem terugvindt: ‘Er was een stem die mij vertelde / wanneer ik 
leven moest / als zand op een zeebed. [...] Hier zou ik lopen, in zacht woud. / 
Diep in de bladeren hoorde u / mijn stem’ (p. 123). 
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Het zwaar aangezette akkoord van dreiging, desolaatheid en verbrokkeling 
verhindert niet dat Zand op een zeebed ook een bundel is vol hunker naar te-
derheid en kwetsbaarheid. Een bundel waarin een poging wordt gewaagd de 
natuurlijke gespletenheid van de mens te stelpen of te overstijgen. ‘De huid, die 
in twee helften / open staat, / is zo juist’, klinkt het bij aanvang (p. 7). Die zin 
echoot na in het latere vers: ‘De huid is juist’ (p. 147). Wat zich tussenin vol-
trekt, verstuift in een overdaad aan scherpgerande verbale en picturale beelden 
die tot stilstand komen in het slotvers: ‘Wij worden tot 1 lichaam verzameld’ 
(p. 171). Eind goed, al goed? Het blijft een open vraag.

noten

1 Lies van Gasse wordt niet alleen besproken in bijna alle contemporaine literaire tijd-
schriften en katernen, ze is ook opgenomen in het onlangs gepubliceerde overzicht Belgium 
Bordello. Stucture/Structuur. 30 auteurs belges/Belgische auteurs (2015). Zie Katelijne de Vuyst, 
‘Belgium Bordello. Poëtische cross-over tussen Vlaanderen en Wallonië’, in: Poëziekrant, 39 
(2015), 4, p. 90-91.

2 Zie mijn bespreking ‘Lyriek van episch formaat. Het Boek Hauser van Annemarie Estor 
en Lies van Gasse’, in: Tiecelijn 27. Jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap, (2014), p. 365-369.

3 Voor meer details, zie onder meer mijn bijdrage ‘Een onvindbaar midden’, in: De Leeswolf, 
19 (2013), 5, p. 315-316.

4 Koen Vergeer, ‘Te veel en/of te weinig poëzie?’, in: Poëziekrant, 39 (2015), 3, p. 40.

5 Lies van Gasse, ‘De tweede wolvin’, in: Tiecelijn, 20 (2007), 3/4, p. 210-212.

6 Voor het relaas van de pijnlijke ontschoeiing van wolf en wolvin, zie Jozef Janssens e.a., 
Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift, Leuven, Davidsfonds, 1991, p. 90, v. 2880-
2916 en Paul Wackers, Reynaerts historie, deel 2 van Reynaert in tweevoud, Amsterdam, Bert 
Bakker, 2002, p. 137-138, v. 2874-2908.

7 ‘Balch’ (werd boos of boos) komt herhaaldelijk voor in Van den vos Reynaerde (bijvoor-
beeld in v. 1745, v. 1917 en v. 2970) en in Reynaerts historie (bijvoorbeeld in v. 1957 en v. 3222).

8 In de eerste (2007) en tweede (2013) versie komen de volgende verzen voor: ‘Ze leek zich 
te verbergen, maar / de velden lagen open / en voor een keer zweeg de raaf ’.

9 Koen Vergeer, ‘Te veel en/of te weinig poëzie’, in: Poëziekrant, p. 41.

10 Hier geciteerd naar Paul van Ostaijen, Diergaarde voor de kinderen van nu. Tweede reeks, 
in idem, Verzameld werk III / Proza. Grotesken en ander Proza, Amsterdam, Uitgeverij Bert 
Bakker, 1979, p. 311-312. Lies van Gasse verwijst naar Van Ostaijens groteske in de ‘Aante-
keningen’ bij Zand op een zeebed (p. 175).

Lies van Gasse, Zand op een zeebed, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2015, 
ISBN 9789028425866, 175 p.
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noTiTies oveR De vossenFiguuR in 
sebasTiene posTMa's MeRkwaaRDige 
bunDel TRappen 

yvan De Maesschalck

De onlangs bij Atlas Contact verschenen debuutbundel Trappen van 
Sebastiene Postma biedt een selectief overzicht van de Engelstalige lyriek 
vanaf de renaissance, al zijn ook Dante en Petrarca van de partij. De 39 
dichtersportretten zijn, hoewel meestal anekdotisch of biografisch getint, 
diepgravend en filosofisch van aard. Het is daarbij opvallend dat vooral 
romantische auteurs (William Wordsworth, S.T. Coleridge, William 
Blake, P.B. Shelley, Lord Byron, John Keats, Leigh Hunt, Mary Shelley, 
Charles Lamb, Mary Lamb, Thomas Chatterton, William Hazlitt) en hun 
(prerafaëlitische) erfgenamen (Gabriel Rossetti, Robert Browning, Thomas 
& Jane Carlyle, Algernon Swinburne, William Morris) de dienst uitmaken. 
Tegelijk biedt de bundel onderdak aan prominente oorlogsdichters als Isaac 
Rosenberg, Wilfred Owen en Keith Douglas, terwijl spraakmakende auteurs 
als T.S. Eliot, Ted Hughes, Sylvia Plath, Emily Dickinson en Walt Whitman 
eveneens van de partij zijn. 

recensie / Tiecelijn 28         
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Behalve de slottekst, die uit één strofe bestaat, vertoont elk gedicht een getrapte 
opbouw: op een lange eerste strofe, die meestal enkele pittige petites histoires 
opdiept, volgt doorgaans een kortere tweede strofe van meer beschouwelijke 
aard, waarna een tweeregelige moraal of een soort aforisme het gedicht besluit. 
Alle gedichten verkennen op een variërende manier het woordveld waarvan 
de trap – in vele betekenissen van het woord – de semantische spil uitmaakt. 
Om die spil draaien een aantal statische en dynamische motieven heen. Welke 
vorm de trap ook aanneemt, uiteindelijk worden ‘de windingen geclassificeerd 
/ volgens de Hubble-sequentie’ (p. 22). Deze natuurkundige wet bepaalt niet 
alleen hoe de trap er aan de buitenkant uitziet, maar ook dat hij steeds weer 
terugkeert naar zijn oorspronkelijke gedaante: een spiraalvormige schroef ‘in 
de vorm van een dubbele helix’ (p. 22). De trap roept verder associaties op met 
een (lijk)baar (kist/graf of watergolf), een cel (gesticht of gevangenis), een leer 
(een doctrine/ideologie of ladder) én een strop (valstrik/lus of klem). 

Het motief van de strop komt nadrukkelijk voor, vaak in combinatie met een 
vos of vossenpoot die ergens in verstrikt raakt. Ten minste zeven gedichten 
brengen de vos als (potentieel) slachtoffer in het geding. De eerste uitvoerige 
verwijzing is die in gedicht V, dat aan Ted Hughes (1930-1998) is gewijd en 
tegelijk het door John Keats gemunte begrip ‘negative capability’ introduceert.1

In de lange aanloop van het gedicht (p. 9) staat de volgende bio-bibliografische 
aantekening:

Toen Ted Hughes in Cambridge studeerde
en hij tot diep in de nacht bij het licht van een bureaulamp
naar wit papier had zitten staren,
droomde hij daarna dat hij nog steeds aan zijn bureau zat
en dat een gewonde vos zijn bebloede poot
als een mensenhand op het papier voor hem legde
en zei: ‘Stop this – you are destroying us’.
De pootprent glansde nat op het vel.

Bovenstaande verzen verwijzen expliciet naar het poëticale gedicht 
‘The Thought-Fox’, het tot nader order meest becommentarieerde gedicht 
uit Hughes’ debuutbundel The Hawk in the Rain (1957). De nachtelijke 
setting, de gedroomde/gefantaseerde vos als mogelijke bron van dichterlijke 
creativiteit, het contrast tussen licht en donker en het witte papier/vel als 
tekstdrager heeft Postma’s tekst in ieder geval gemeen met Hughes’ 24-regelige 
canongedicht,2 dat ook Connie Palmen tot een korte scène inspireert in haar 
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recente bekentenisroman Jij zegt het (2015).3 Maar in tegenstelling met dat 
gedicht blijft de dichter in Postma’s versie met een soort writer’s block kampen, 
misschien wel omdat de vos deerlijk gehavend is en hem met een weinig fraaie 
kant van de werkelijkheid confronteert: de vos legt ‘zijn bebloede poot’ op 
het nog blanke papier. Ted Hughes moet proberen de werkelijkheid, die van 
nature contradictorisch en stekelig is, om te zetten in heuse poëzie en niet in 
een geïdealiseerde variant ervan. Daar is ‘het negatieve vermogen’ voor nodig 
‘om de rest buiten de trap te gedogen – twijfel’. Zo luidt het even verder in 
hetzelfde gedicht. Postma voegt er nog aan toe dat ‘de dichter loosheid [moet] 
ontwikkelen’ en ‘een poging [moet] doen de strop te ontvluchten’. Daar is de 
vos zelf blijkbaar niet in geslaagd, maar hij komt de radeloze dichter wel – of 
desondanks? – melden dat hij in staat moet zijn tegenstellingen met elkaar 
te verzoenen. ‘Om aan onfeilbaarheid te ontsnappen, / zou je beide poten 
moeten afknagen’, heet het nog. Is dat het advies van de vos aan de dichter? 
Of van Postma aan de lezer? In ieder geval beschikt de dichter over slechts 
twee schrijvershanden (‘beide poten’), waarzonder schrijven best lastig wordt. 
De vos herinnert er hem in ieder geval aan dat het schrijven van poëzie een 
paradoxale aangelegenheid is: ‘Hoe komen we zonder voet op een verdieping? 
/ Moeten we de bloedafdruk koesteren?’ Aldus de bevreemdende open vragen 
in de slotverzen van het gedicht.

Ook in de andere gedichten waarin een vos figureert wordt het dier geassocieerd 
met een ‘pootklem’ of ‘vossenklem’ (zie het Mary Lamb-gedicht XI, p. 15). In 
gedicht XII wordt de feilloze werking van een goed functionerende ‘stalen lus’ 
uitvoerig toegelicht. De conclusie kan alleen zijn dat de vos geen enkele kans 
maakt en dat elke poging om zich los te wrikken de strop alleen maar strakker 
trekt. De imperatieve raadgevingen die elke vos fataal moeten worden, klinken 
als volgt (p. 16):

Luister! Hoe zet je een val op?
Vind een vossenpad,
zoek krab- of voetsporen,
plaats daar aan een staak
de stalen lus van de strik.
Zorg dat de val
de juiste hoogte en diameter heeft,
twee wartels
en een pakkingring als slot
– als het oog bij een schuifknoop.
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Voorkom door een stop
dat grotere dieren verstrikt raken.
Beesten kunnen stikken tijdens hun worsteling.
De vos steekt zijn kop door de lus,
duwt door en trekt zelf de strop strak.

De trap werkt voor mens en vos op identieke wijze: als een onontkoombare, 
genadeloze val (in het Engels: ‘trap’). De dynamiek die zich in de trapschacht/
koker afspeelt, laat zich het best visualiseren als een reeks klimmende en dalende 
bewegingen naar het voorbeeld van de illusionistische modellen van Maurits 
Cornelis Escher: het eindpunt van alle opwaartse bewegingen bevindt zich hoe 
dan ook helemaal onderaan. ‘Al [houdt] de culturele elite de klimroute graag 
exclusief ’, niemand ontkomt aan de strop. De cynische conclusie van het Mary 
Shelley Wollstonecraft-gedicht luidt: ‘Alleen het monster van Frankenstein 
ontwijkt de lus’ (zie gedicht XIII, p. 17).

 Hoewel mens en vos hetzelfde lot delen, wil de ironie dat de mens hardnekkig 
jacht maakt op het roofdier, zeker in een Britse context waarin de vossenjacht zo 
goed als deel uitmaakt van de culturele traditie. In het aan de psychotische dichter 
en jachtmeester Robert Lowell gewijde gedicht wordt het beeld opgeroepen van 
een typische drijfjacht, waarvan het succes overigens niet is gegarandeerd, want ‘de 
vos liet zich moeilijk vangen. / Het stinkende beest was slim’ (XXVII, p. 31). De 
tweede strofe van het gedicht biedt een staalkaart van de ingrediënten die bij zo’n 
jacht horen: ‘knarpende herfstbladeren’, een meute drijfhonden, ‘fijn stuifzand’, 
‘dampende paarden’, de geuren van ‘schimmels’ en ‘natte ondergrond’.

De vos zou uit het struikgewas
worden gedreven en worden gedood.
Bij het klinken van het hoornsignaal
reageerde iedereen als geëlektrocuteerd.
Als het Lowell niet lukte, lukte het niemand.
Maar bij een parforcejacht moeten alle omstandigheden gunstig zijn.

Maar zelfs als ‘het stinkende beest’ zich wel laat vangen, gelokt door ‘urine en 
sardines [...] om de belangstelling van de vos te wekken’ (in het John Ruskin-
gedicht XXVIII, p. 33), beschikt hij vaak over de tegenwoordigheid van geest 
om zich te bevrijden. ‘Godzijdank is er dan een vos / die zijn poot afknaagt en 
loop je daarna / met een geamputeerd been verder’ (in het Algernon Swinburne-
gedicht XXXIV, p. 39). Interessante verzen omdat ze laten zien hoe voor 
Postma de mens als jager en het dier als slachtoffer uiteindelijk inwisselbaar 
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zijn. Bovendien herinneren ze aan de vos die ‘zijn bebloede poot als een 
mensenhand’ aanbiedt in gedicht V én aan de dichter George Gordon Byron, 
die met een horrelvoet geboren werd: ‘De mankepoot zocht om te vliegen / 
en vallen steeds weer een nieuwe klimmuur als uitdaging’ (gedicht XVII, p. 
21). Wellicht spiegelen de vos die er een poot bij inschiet en de geniale dichter 
met één gezonde voet zich het best in elkaar. Wellicht zijn alleen zij in staat 
hun achtervolgers of epigonen op een dwaalspoor te brengen (zie het Dante-
gedicht XXXVIII, p. 43). De vragen waarop het voorlaatste gedicht eindigt 
zijn dan ook meer dan het overwegen waard: ‘Verander je in wat je opjaagt? 
Muteert je voet / of poot? Ontmoet je iemand?’ Vragen die ertoe doen en eraan 
herinneren dat de trapzaal een virtuele ruimte is waar echt en vals, waarheid 
en verdichting, realiteit en verbeelding niet van elkaar te (onder)scheiden zijn 
en zonder elkaar niet kunnen bestaan.4

Sebastiene Postma, Trappen, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/
Antwerpen, 2015, 47 p., ISBN 978 90 254 4518 8.

 
noten

1 John Keats omschrijft ‘negative capability’ op 21 december 1817 in een beschouwing 
over S.T. Coleridge als volgt: ‘at once it struck me what quality went to form a Man of 
Achievement, especially in Literature, and which Shakespeare possessed so enormously – I 
mean Negative Capability, that is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, 
doubts, without any irritable reaching after fact and reason’. Het negatieve vermogen waar 
Keats het over heeft is dus een positieve hoedanigheid, met name het talent om onzekerheid 
en twijfel over bepaalde ervaringen te laten bestaan zonder voor elke twijfel of onzekerheid 
een onderzoek naar de feitelijke achtergrond te ondernemen. Zie ook https://en.wikipedia.
org/wiki/Negative_capability. 

2  ‘The Thought-Fox’ van Ted Hughes begint zo: ‘I imagine this midnight moment's forest: / 
Something else is alive / Beside the clock's loneliness / And this blank page where my fingers 
move’. Zie A Ted Hughes Bestiary. Selected by Alice Oswald, Londen, Faber and Faber, 2014, p. 5.

3 De scène die op Ted Hughes’ gedicht is gebaseerd in Connie Palmens Jij zegt het (2015) 
bevat onder meer de volgende zinsneden: ‘De vos kwam dichterbij [...].Voordat ik het wist liet 
hij met een zware plof een bebloede mannenhand neerkomen op het lege blad dat voor me lag. 
Hij boog zich naar me toe en fluisterde in mijn oor: ‘Hou hiermee op – je maakt ons kapot.’ 
[…] Op het vel papier stond een van nat bloed glimmende afdruk van een handpalm’ (p. 36).

4 Zie ook mijn bijdrage over de bundel Trappen op http://mappalibri.be/?navigatieid=61& 
via_navigatieid=79&recensieid=4433.
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De Reynaertcollectie van Maurits de 
jonghe (1924-2011) vindt een thuis in de 
bibliotheca wasiana1

Rik van Daele

Bruggeling Maurits de Jonghe (afb. 1) was op de vele bustochten die het Rey-
naertgenootschap organiseerde een stille en onopvallende verschijning, maar 
steeds trouw aanwezig, zolang zijn gezondheid het toeliet. Toch was hij steeds 
in gesprek met de andere aanwezigen. Hij was Tiecelijnabonnee van het eerste 
uur. Zijn passie was het verzamelen van enkele Vlaamse klassiekers: Guido 
Gezelle, Tijl Uilenspiegel, Reynaert de vos, Stijn Streuvels, Felix Timmer-
mans, Ernest Claes en André Demedts. Hij overleed op 87-jarige leeftijd in zijn 
geboortestad op kerstmorgen 2011. Zijn beide dochters namen zich voor om 
vanuit erkentelijkheid voor het levenswerk van hun vader zorgzaam om te gaan 
met het boekenpatrimonium en het op een weloverwogen manier in belangrijke 
collecties onder te brengen in de vorm van specifieke fondsen. De Reynaertcol-
lectie kwam terecht in de Bibliotheca Wasiana. Nadat de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience en de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen de Rey-
naert- en fabelcollectie van Wim Gielen konden verwerven,2 werd op 5 decem-
ber 2014 de collectie van de Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas verrijkt met 
een zeer belangwekkende Reynaertcollectie van een bijzonder verzamelaar.

Portret / Tiecelijn 28      

Afb. 1
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‘Véél boeken, te veel voor één huis’

Geboren en getogen Bruggeling Maurits de Jonghe zag op 7 juli 1924 het 
levenslicht in het ouderlijke huis in 't Verbrand Nieuwland op Sint-Anna. Met 
zijn ouders, broer en zus verhuisde hij meermaals, maar steeds bleef hij in 
Brugge wonen, ook na zijn huwelijk met de Gentse Alcida Verheye in 1957. Ze 
kregen twee dochters. Professioneel werkte De Jonghe zijn hele loopbaan bij 
de administratieve diensten van de Belgische spoorwegen (NMBS/Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen) en hij klom er op in de administratie. 
Kort na het overlijden van zijn echtgenote in 1983 ging hij (in 1984) met pen-
sioen. Dan kreeg hij de tijd om zijn passie voor boeken volledig waar te maken 
en zijn collecties verder uit te bouwen.

De Jonghe was lid van vele literaire en heemkundige genootschappen en 
woonde stipt voordrachten en jaarbijeenkomsten bij. Hij documenteerde zich 
met de vele publicaties van al deze verenigingen. Zijn vele en brede interes-
ses manifesteerden zich in zijn gigantische boekencollectie. Hij verzamelde 
zo veel boeken over politiek, geloof, kunstgeschiedenis, architectuur, Vlaam-
se en buitenlandse literatuur dat hij zich op den duur genoodzaakt zag een 
tweede pand te betrekken om zijn boekencollectie een gepast onderkomen te 
bezorgen. Hij besteedde veel aandacht aan Nederlandstalige literatuur in het 
algemeen en Vlaamse auteurs in het bijzonder. Hij concentreerde zich wat 
het verzamelen van bibliofiele uitgaven betreft vooral op Uilenspiegel en Ge-
zelle (misschien wel de volledigste collecties, met Damse en Brugse accenten), 
Streuvels, Timmermans, Claes, Demedts ... en Reynaert de vos. In een aantal 
van deze domeinen streefde hij naar volledigheid (wat voor de Reynaert een 
bijna onmogelijke opdracht is). Hij liet zich bevoorraden door gereputeerde 
antiquaren, bood op veilingen en bezocht tentoonstellingen en manifestaties 
in binnen- en buitenland. Zijn fondsen ‘Guido Gezelle’, ‘Reynaert de Vos’ en 
‘Tijl Uilenspiegel’ kunnen met elkaar rivaliseren en bevatten zowel bijzonde-
re (soms unieke) uitgaven als onooglijke maar waardevolle krantenknipsels. 
Ze waren zorgvuldig ondergebracht in vele laden en kasten, soms wel drie 
lagen diep gerangschikt. Opvallend aan de collectie De Jonghe is dat bijna alle 
boeken puntgaaf zijn. Boeken met een beschadiging, losse bladen, scheuren, 
vochtvlekken en schimmels waren sowieso uit den boze, maar ook notities en 
ex libris werden zoveel mogelijk vermeden. De Jonghe had bovendien interesse 
voor mooie bindingen en boekbanden, zodat het bekijken van zijn collectie 
een lust voor het oog is. 
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De beide dochters van De Jonghe zorgden na het overlijden van hun vader 
dat de themacollecties een onderkomen vonden in gespecialiseerde instellin-
gen en collecties. De Brugse Biekorf, ongetwijfeld de grootste collectie van ge-
zelliana en standplaats van het Gezellearchief, verwierf reeds in 2012 de zeer 
bijzondere collectie van De Jonghe over Guido Gezelle, waarbij enkele origine-
le stukken, o.m. het gelegenheidsgedicht ‘Zij was oprecht als een edelsteen’ in 
het handschrift van Guido Gezelle en een fragment van ‘Mijn schamel, scha-
mel kind’, gekleefd in de luxe-editie ‘Verzen’. Interessant zijn een reeks brieven 
door Guido Gezelle zelf geschreven, waaronder vier aan zijn broer Jozef. Ook 
het ontwerp dat de Brugse architect Jozef Coucke in potlood maakte voor de 
engel van het praalgraf van Guido Gezelle is zeer bijzonder.3

De verzameling vormt een mooie aanvulling op het bestaande Gezellearchief, 
mede door de grote variatie van materialen, waaronder documentair materiaal 
met affiches, krantenknipsels, muziekopnames en flyers van activiteiten. 

De Gezelle-edities lopen van eerste drukken tot de latere Veenuitgaven en 
zijn piekfijn bewaard. Blikvanger is een eerste editie van de ‘Vlaemsche Dicht-
oefeningen’ (1858) in een fraaie marokijnen band met een opdracht van Guido 
Gezelle aan een zuster van het Brugse Sint-Janshospitaal.4 

De uilenspiegeliana, wellicht de grootste deelcollectie, verhuisde naar het Tijl 
Uilenspiegelmuseum in Damme, waar ze een waardevolle aanvulling was voor 
de collecties van Walter de Decker en Bert Peleman (beiden ook Reynaertver-
zamelaars), die er de oorspronkelijke kern van vormden. Ook deze collectie is 
vergelijkbaar met die van Gezelle en Reynaert: van topwerken, uitzonderlijk 
grafisch werk en schilderijen tot kleinere parafernalia die men maar zelden in 
een collectie vindt. Conservator Jan Hutsebaut getuigde in Ulieden Spiegel over 
De Jonghe:

Eenmaal heb ik hem thuis bezocht. Hij had kort voordien op een vei-
ling een prachtige en unieke uitgave van De Coster aangekocht. Toen 
ik de tentoonstelling ‘Uilenspiegel in privé-bezit’ (2007) voorbereidde, 
had ik hem met enige schroom voorgesteld om deze uitgave gedurende 
enkele weken in het Uilenspiegelmuseum tentoon te stellen. Misschien 
voelde hij zich gevleid door de vraag, misschien beschouwde hij het als 
een erkenning. In elk geval, hij stemde toe en bood aan om nog enkele 
andere stukken uit zijn collectie te tonen. Bij die gelegenheid ontving 
hij mij en leidde mij rond in zijn boekenheiligdom. Het leek een eer die 
niet veel mensen te beurt viel. Ik zag prachtige uitgaven, naast gewone 
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edities, unieke exemplaren naast boeken die overal te koop zijn, pren-
ten en schilderijen. Alleen al de Uilenspiegelcollectie kon op zichzelf 
een klein museum vullen.5 

Een bijzonder stuk uit de Uilenspiegelcollectie is een eerste druk van Charles 
de Costers La Légende d’Ulenspiegel, uitgegeven in Parijs in 1868, een prachtig 
exemplaar met gouddruk (uil en spiegel) en dertien originele tekeningen of bij-
komende etsen en negen pagina's autografen.6

De provincie West-Vlaanderen was een geschikte partner voor de Streuvels-
collectie. Een 450-tal Streuvelsedities (bijna dubbel zoveel als reynaerdiana) 
vonden een bestemming in de Brugse Provinciale Bibliotheek Tolhuis. De ver-
zameling bevat een aantal fraaie bibliofiele uitgaven, waaronder een luxe-editie 
van Reinaert de Vos, geïllustreerd door Bernard Willem Wierinck. In totaal 
bevat de collectie veertien Reynaertedities (in de Reynaertcollectie zit slechts 
één Streuvels, wat wijst op een groter streven naar volledigheid wat de Streu-
velscollectie betreft). Het fonds omvat verder een kleine verzameling knipsels 
over Stijn Streuvels, drukwerk over de auteur, enkele brieven en nieuwjaars-
wensen, en een pagina uit een manuscript van Reinaert De Vos.7

Het André Demedtsmuseum in Sint-Baafs-Vijve ontving circa vijftig boe-
ken, waarvan diverse exemplaren (de meeste ook gesigneerd door de auteur) 
lacunes in de collectie opvulden. Het is de wens van de beide dochters om 
ook de collecties Claes en Timmermans een vergelijkbare bestemming te 
geven.

De Reynaertcollectie van Maurits de jonghe

De Reynaertboekencollectie van De Jonghe werd in december 2014 overge-
dragen aan de Bibliotheca Wasiana, een Wase wetenschappelijke bio-biblio-
grafische bibliotheek die in 1946 werd gesticht, mede onder impuls van de 
reynaerdianen André Stoop (1922-1994) en Jozef de Wilde (1906-1993), en 
die gehuisvest is in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas. Van bij de aanvang 
was deze vakbibliotheek sterk gericht op literatuur en beeldende kunsten. On-
langs nog verwierf de ‘Wasiana’ belangwekkende collecties over auteur Filip 
de Pillecyn (de collectie Luc Buyle), van dichter Armand van Assche (via diens 
weduwe Erika de Cuyper) en van journalist-dichter Willem Persoon. Ze fo-
cust onder andere op het literaire werk van Tom Lanoye, Paul Snoek, Anton 
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van Wilderode en het werk van recente Wase dichters zoals Norbert de Beule, 
Frank Pollet, Lies van Gasse, Piet Brak, Tjen Pauwels en vele anderen. De 
Reynaertcollectie is sinds jaar en dag hét speerpunt van de Bibliotheca, vooral 
door het werk van stadsbibliothecaris-archivaris André Stoop, die in 1955 en 
1971 twee grote Reynaerttentoonstellingen in Sint-Niklaas organiseerde.8 
Zelf heb ik als lid, ondervoorzitter en penningmeester (als stadsbibliothecaris) 
van de Bibliotheca Wasiana het nodige gedaan om de (Reynaert)collectie uit 
te bouwen. 

Op de collectie van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
na heeft de Wasiana in Vlaanderen de belangrijkste collectie Reynaertboeken 
in publiek bezit. In tegenstelling tot diverse gereputeerde universiteits- en in-
stituutsbibliotheken heeft ze weinig echte topstukken, maar ze bewaart veel 
Reynaertgrafiek, -affiches, -foto’s, -brieven, -knipsels, -kopies, -flyers, -toegang-
stickets, -brochures enzovoort. In dit opzicht heeft ze haar gelijke niet.

De voorwaarde voor de verwerving van de collectie De Jonghe was dat de 
collectie ondeelbaar was, dat de dubbele exemplaren (dubbel omdat ze reeds 
in de Wasiana beschikbaar zijn) mee in de collectie werden opgenomen, dat 
ze geïnventariseerd zouden worden, opgenomen in een speciaal fonds ‘Mau-
rits de Jonghe’ en beschikbaar worden gesteld voor consultatie en onderzoek. 
Ondertussen heeft Wasianadocumentalist Chris Stoop de volledige collectie 
geïnventariseerd en zijn de boeken beschikbaar via de catalogus van de biblio-
theek van Sint-Niklaas. De collectie is enkel raadpleegbaar binnen de muren 
van de bibliotheek.

Hoewel de meeste boeken uit het fonds De Jonghe zich reeds in de Wasiana 
bevinden, wordt de collectie verrijkt met enkele onvervalste topstukken. De 
inventaris bedraagt meer dan 250 boekwerken, 180 brochures, flyers of uit-
nodigingen, grafisch werk van Victor Stuyvaert, J. Noreille,9 Wim de Cock, 
Hugo Besard, Gerard Gaudaen, Theo van de Goor, Bert Want, Frank-Ivo van 
Damme en tevens zowat alles wat het Reynaertgenootschap ooit heeft gepu-
bliceerd of aan de steunende leden heeft bezorgd (grafiek, knipselmappen, 
uitnodigingen …). We zijn ervan overtuigd dat elke Reynaertpublicatie die in 
Tiecelijn of in een e-zine van het Reynaertgenootschap werd vermeld door De 
Jonghe via de Brugse boekhandel werd besteld. Dat er ook zeer recente titels 
in de collectie aanwezig zijn (bijv. Van den Vos Reynaerde. De feiten van Rudi 
Malfliet en de graphic novel van Legendre en Broens, beide uit 2010; en De 
Reinaert-tekeningen van Theo van de Goor uit 2011), bewijst dat De Jonghe ook 
in zijn laatste levensjaar nog verzamelde.  
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Bij de voorwerpen zijn twaalf houtblokjes van ‘Le roman de Renart’, zeven-
tien blokjes over ‘De fabels van De la Fontaine’ en de zes Reynaerthoutblokken 
van de letters ‘A, E, L, M, P, Y’ van Victor Stuyvaert de topstukken, keurig in 
de passende doosjes bewaard. (De lettercollectie is onvolledig.) Over het werk 
van Stuyvaert en diens Reynaertprenten publiceerde Willy Feliers in Tiecelijn 
de bijdrage Vijf eeuwen te laat geboren. Reynaertgrafiek van Victor Stuyvaert.10 
De houtsneden waren bedoeld voor de editie Le Roman de Renart. Traduction 
nouvelle par Alexis Curvers, ornée de soixante-huit gravures sur bois par Victor 
Stuyvaert uitgegeven, te Luik door Les Editions du Balancier in 1930. Feliers 
beschrijft dit boek, dat evident ook in de collectie De Jonghe aanwezig is in 
een luxe-uitgave (nr. 17 van een van de vijftig exemplaren op ‘Vieux Hollande’-
papier (W26.017911)): ‘Victor Stuyvaert heeft Curvers’ hertaling prachtig geïl-
lustreerd met 28 grote houtsneden, één sluitvignet en 38 versierde hoofdlet-
ters.’ Het onderzoek naar de complexe totstandkoming van het Renartoeuvre 
van Stuyvaert kan dankzij deze blokjes zeker een nieuwe dimensie krijgen (zo 
meent Feliers af te leiden dat Stuyvaert voor meer dan één editie prenten heeft 
gesneden). 

Het neusje van de zalm uit de collectie De Jonghe wordt gevormd door twee 
prachtige losbladige uitgaven van de Roman de Renart. Een topstuk is onge-
twijfeld de luxueuze editie in twee cassettes van Le Roman de Renard dans la 
version de Maurice Genevoix, avec des illustrations de Paul Jouve gravées sur bois 
par Jacques, Camille et Georges Beltrand, in 1958 uitgegeven door de Parijse Edi-
tions Vialetay. Het gave exemplaar van De Jonghe heeft het nummer 17 en is 
een van de 25 exemplaren op ‘Japon nacré, numérotés de 16 à 40, comprenant 
un dessin original – une suite de décomposition des couleurs des planches dou-
bles – une suite sur Rives’. Het exemplaar is getekend door Genevois, Jouve en 
Jacques Beltrand (W40.0010/1 en W40.0010/2). Dit boek verdient een apart 
artikel en zeker een tentoonstelling (afb. 2 en volgende). Ook voor De Jonghes 
Reynaertcollectie geldt wat Hutsebaut voor de Uilenspiegelcollectie (die onzes 
inziens evenwel nog meer topstukken bevat) stelde: je kunt er een klein mu-
seum mee vullen.

Eveneens een prachtstuk is de uitgave van Le Véritable Roman de Renart. 
Etabli spécialement pour cet ouvrage d’après les textes originaux par Louis Richard-
Mounet et illustré de quarante eaux-fortes originales de Maurice de Becque, te Pa-
rijs door de kunstenaar zelf uitgegeven in 1930. De twee volumes van dit werk 
bevatten veertig kleurenetsen van Maurice de Becque (1878-1928) en een ‘suite 
des eaux-fortes en noir’. De Jonghe kon exemplaar nummer 169 op de kop tik-
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ken, één van de 100 exemplaren (genummerd van 83 tot 182) op ‘Hollande 
Van Gelder filigrané’. Het exemplaar W.34.0038/1 en W34.0038/2 is een lust 
voor het oog, prachtig om te doorbladeren. 

Naast deze twee grafische parels bevat de collectie De Jonghe een beschei-
den aantal, relatief jonge volksboekjes, zo onder andere Reynaert den Vos ofte 
het oordeel der dieren, in het welk door koning Lion en sijne Heeren, de schalk-
heyd van Reynaert den Vos wordt onderzocht en geöórdeelt (…) van J.H. Heyliger 
(Antwerpen, circa 1792-1822, Menke nummer 45 of 46, W20.0885), Een seer 
Genoeglyke en Vermakelyke historie, van Reynaert de Vos. Met hare Moralisatien, 
als ook Argumenten voor de Capittelen, seer playsant en lustig om te lesen (…), 
gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé te Haarlem in 1895 (Menke nr. 
28, W17.0181; reeds aanwezig in de collectie van de Wasiana: W17.50), en de 
vroeg-twintigste-eeuwse Snoeck-Ducajudrukjes Reinaart de Vos of het oordeel 
der dieren. Waarin de schalkheid van Reinaart de Vos, door koning Nobel Lion 
en zijne Heeren, onderzocht en geoordeeld wordt. Versierd met zedige bedietsels 
(W15.0094 en W15.0096).12 

Van Jan Frans Willems zijn de ‘klassiekers’ uit een gebruikelijke Reynaert-
verzameling aanwezig, van de eerste druk van zijn Eeklose uitgave bij Van Han 
uit 1834, de uitgave van de eerste wetenschappelijke editie uit 1836 (bij F. en E. 
Gyselynck in Gent), de tweede druk uit 1850 (bij dezelfde uitgever), de school-
berijming uitgegeven bij P.J. Hanicq in 1839 (slechts in één variant, maar wer-
kelijk een prachtig exemplaar; meestal zijn deze uitgaven kapot gelezen), de 
vertaling in de ‘Editions du Frêne’ uit 1949, tot diverse varianten van de Bert 
Bakkeruitgave (vanaf 1958 in de Ooievaarreeks, met name de edities van 1964 
en 1977). Stijn Streuvels is in de collectie sterk ondervertegenwoordigd, wat 
doet vermoeden dat de meeste reynaerdiana van Streuvels uit de collectie De 
Jonghe momenteel in het bezit van de provincie West-Vlaanderen zijn. 

Wat de Duitse traditie betreft zijn vooral de bij Peter Schenk in 1752 in 
‘Leipzig & Amsterdam’ gepubliceerde editie van J.Ch. Gottscheds Heinrichs 
von Alkmar Reineke der Fuchs, mit schönen Kupfern (…) (Menke, p. 355 nr. 32; 
W26.0178) en de eerste editie van Goethes Reineke Fuchs bij J.B. Gotha in 
1846 met de illustraties van Wilhelm von Kaulbach (W34.0037) interessant. 
Goethe is verder vertegenwoordigd met o.a. de Franse vertaling van Edouard 
Grenier bij J. Hetzel in 1867, en uitgaven door Martin Gerlach & Co in 1905, 
Kumm in 1962, Harenberg Kommunikation in 1978, Goldmann Verlag in 
1958, Hasso Ebeling in 1972, Hans Mayer in 1975 en een Reclam-editie uit 
1992. Dit rijtje wijst erop dat de collectie van De Jonghe geenszins volledig is.13 
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Bovenstaande bedenkingen geven geen volledig beeld van de collectie De Jong-
he, maar doen via enkele topstukken de rijkdom ervan vermoeden. De collectie 
van Maurits de Jonghe is bijzonder en vervolledigt de collectie van de Bibliotheca 
Wasiana op meer dan één manier. Het fonds reynaerdiana van De Jonghe is 
kleiner dan bijvoorbeeld de collectie Wim Gielen, maar het is waardevol van-
wege de gaafheid van de verzamelde stukken. Zo is een dubbel exemplaar vaak 
een beter exemplaar dan hetgeen wat reeds in de collectie aanwezig was. 

In 2016 bestaat de Wasiana precies zeventig jaar en in 2017 viert de stad Sint-
Niklaas haar achthonderdjarig bestaan. Misschien is een van deze verjaardagen 
een moment om enkele fraaie reynaerdiana aan een breed publiek te tonen. De 
collectie van Maurits de Jonghe is in elk geval een tentoonstelling waard.

Met dank aan Mieke de Jonghe, Chris Stoop (documentalist Bibliotheca Wasiana) 
en Kris van Broeck (Stadsarchief Sint-Niklaas).

 
noten

1 De bibliografische schets in deze bijdrage werd ons bezorgd door dochter Mieke de 
Jonghe en is gebaseerd op https://bibliotheekbrugge.wordpress.com/2013/02/01/guido-
gezellearchief-verrijkt-met-verzameling-maurits-de-jonghe/ en http://www.gezelle.be/index.
php?pid=109. Ook het eerste tussentiteltje komt uit deze bijdrage. 
In overeenstemming met de huisstijl van Tiecelijn schrijven we de tussenvoegsels ‘van’ en ‘de’ 
in de familienamen met kleine letter; vandaar: Maurits de Jonghe. 

2 Steven van Impe, ‘Twee Reynaertcollecties versmelten. De Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience neemt de verzameling van Wim Gielen over’, in: Tiecelijn 27, (2014), p. 384-392.

3 http://www.gezelle.be/index.php?pid=109.

4 Idem.

5 Jan Hutsebaut, ‘Uilenspiegel en Maurits De Jonghe (Brugge, 1924-2011)’, in: Ulieden 
Spiegel, 21 (2012), p. 117-118. 

6 Idem, p. 118.

7 Met dank aan Jeroen Cornilly, die ons deze informatie bezorgde; zie ook zijn artikel 
‘Twee Streuvelsaanwinsten voor de Provinciale Bibliotheek Tolhuis’, in: In de Steigers, 21 
(2014) 2, 57-60, publiceerde.

8 Stoop was stadsbibliothecaris van 1946 tot 1987. Hij organiseerde Reynaert De Vos in het 
Boek en de Beeldende Kunst van 29 mei tot 6 juni 1955 in het Stadsmuseum van Sint-Niklaas 
en een tentoonstelling met dezelfde titel van 3 tot 30 september 1971 in het stadhuis van 
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Sint-Niklaas. Naar aanleiding van deze beide tentoonstellingen (telkens met catalogus) werd 
de collectie van de Wasiana sterk uitgebouwd. Later kwam ook de collectie reynaerdiana van 
Jozef de Wilde in het bezit van de Bibliotheca Wasiana. 

9 Van den vos Reynaerde. Met linogravures van J. Noreille. Achteraan deze weinig bekende, 
zeldzame uitgave, die door de kunstenaar gesigneerd is, lezen we: ‘Deze maquette verlucht 
met lino-gravures van J. Noreille gezet uit Grotius-letter werd gedrukt op de persen van Ter 
Kameren den 26 maart 1952. Op 25 exemplaren’. Het exemplaar van De Jonghe is nummer 
13/25.

10 Jg. 11 (1999), p. 26-33, zie ook: http://www.dbnl.org/tekst/_tie002199801_01/_
tie002199801_01_0005.php.

11 Wij verwijzen hierna steeds naar de signatuur van de uitgave in de catalogus van de Bi-
bliotheca Wasiana. Voor de drukken vóór 1800 verwijzen we tevens naar het standaardwerk 
van H. Menke, Bibliotheca Reinardiana. Teil I: Die europäischen Reineke-Fuchs-Drucke bis zum 
Jahre 1800, Stuttgart, 1992.

12 Exemplaar W15.0094 is een ‘Derde verbeterde druk’, gedrukt door Drukkerij Snoeck-
Ducaju en zoon, gevestigd in de Veldstraat 10 in Gent; nummer W15.0096 is een ‘Vierde ver-
beterde druk met nieuwe plaatjes’, eveneens in de Veldstraat, maar dan nummer 8. Zie ook: 
Rik van Daele, ‘Tot Dendermonde by Jacobus Ducaju’. Een Dendermonds Reynaertdrukje 
uit de achttiende eeuw’, in: Tiecelijn 24, p. 28-57, noot 33: ‘H. Menke, p. 176, nr. 59, heeft het 
over een eerste druk circa 1834-1886 (Veldstraat 8 in Gent) en latere drukken in 1901-1929 
en rond 1932 (zie de nrs. 8 en 9 in Van Daele e.a., De bibliografie van de Nederlandstalige Rey-
naertbewerkingen van 1800 tot heden, Sint-Niklaas/Ter Hole, 2004 (ook verschenen als Tiece-
lijn, 17 (2004), nr. 3). Verder onderzoek is hier wenselijk. Zoals ook bij andere volksboekjes 
het geval is werden deze drukjes vaak letterlijk kapot gelezen en nauwelijks overgeleverd. De 
Bibliotheca Wasiana bezit twee niet-gedateerde edities (W17.0048 en W17.0048/2) en ook 
diverse verzamelaars beschikken over niet-gedateerde drukjes.’ 

13 Vergelijk met de imposante lijst in de door Wim Gielen samengestelde tentoonstellings-
gids: Johann Wolfgang von Goethe & Reineke Fuchs, Hulst, Reynaert Stichting, 1994, p. 53 e.v.

 

Afb. 2 e.v. Illustraties van Paul Jouve
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heT XXiste congRes van de sociéTé 
inTeRnaTionale RenaRDienne 

In ZüRICH VAn 15 ToT en MeT 19 julI 2015

hans Rijns

Het was heet, zeer heet, soms wel meer dan 370 Celsius, warmer dan in Ali-
cante twee jaar geleden. Daar zijn ze de hitte gewend. De lokalen in Alicante 
waren voorzien van airconditioning, maar niet in Zürich, dat zuchtte onder 
een hittegolf. Hoewel alle ramen en deuren openstonden, koelde het maar niet 
af. Dankzij de zorg van Larissa Birrer – een van de organisatoren die als een 
ware moederkloek tussen de sessies door rondging met flessen mineraalwater 
‘mit oder ohne Kohlensäure’ – haalden we allemaal de eindstreep. Weer waren 
we vanuit alle windstreken gekomen, dit jaar zelfs uit Israël, Brazilië (een stu-
dent die in Lissabon studeert) en Praag. Opvallend en verheugend was het aan-
tal nieuwe, maar vooral ook jonge deelnemers die de weg naar Zürich hadden 
gevonden. In totaal hadden 87 deelnemers gehoor gegeven aan de oproep om 
naar het eenentwintigste colloquium van de Société Internationale Renardien-
ne (SIR) te komen. Het colloquium vond plaats in de filosofische faculteit van 
de Universiteit van Zürich, een indrukwekkend gebouw aan de Rämistrasse, 
hooggelegen op een van de Zürich omringende heuvels. In twee collegezalen 
werden de lezingen gehouden, verspreid over vier dagen.

Het 20ste, 21ste of toch 22ste colloquium?

Richard Trachsler, hoogleraar Franse en Occitaanse literatuur, opende als 
gastheer het colloquium en heette iedereen, eerst in het Frans en daarna in 
het Engels, hartelijk welkom waarna hij het woord gaf aan Baudouin van den 
Abeele, de zittende president van de SIR. Dit jaar, zo memoreerde hij, bestaat 
de société 40 jaar. Wanneer je het aantal congressen telt, die vanaf het eerste 
officiële colloquium van de SIR in 1975 in Glasgow met een tweejarige fre-
quentie gehouden zijn, zou dit het twintigste moeten zijn. Maar omdat in 1996 
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op uitnodiging van de Japanse delegatie in Tokio een symposium tussen twee 
colloquia in gehouden werd, staat de teller nu op 21, als we het allereerste con-
gres in Leuven in 1972, dat gewijd was aan ‘Aspects of the Medieval Animal 
Epic’, niet meetellen.1

Na de logistieke mededeling van Richard Trachsler dat we 's avonds naar de 
boot voor een rondvaart over het Zürichermeer moesten lopen, vanwege werk-
zaamheden aan de tramrails, begon Van den Abeele aan de openingslezing. 
Indachtig één van de drie thema’s, ‘Vogels in fabels, boerden en dierenepiek’ 
– de overige twee voorgestelde congresthema’s waren ‘het allegorische dier (het 
dier in de allegorie’) en ‘“grensgevallen” in korte verhalen’ – liet hij prachtige 
afbeeldingen zien van vogels van diverse pluimage die in middeleeuwse hand-
schriften voorkomen.

54 lezingen in vier dagen

Van den Abeeles lezing riep veel bewondering op. Daarna werden er 54 le-
zingen gehouden, verdeeld over zes dagdelen. Ze waren ook dit keer weer in 
parallelle sessies gepland, zodat je een keuze moest maken. Dat was jammer, 
want je miste dan soms een interessante lezing. De onderwerpen waren zeer 
afwisselend. Maar liefst zeventien lezingen handelden over vogels. Van pape-
gaaien tot vleermuizen, die merkwaardig genoeg in de middeleeuwen ook tot 
de vogels werden gerekend, kregen we interessante feiten te horen en fraaie af-
beeldingen te zien. Alessandro Vitale-Brovaronne uit Turijn hield een betoog 
over een lied van een vogel die zingt vanaf een toren. Vanuit Italië is dit lied 
via Frankrijk in Spanje terechtgekomen. Heden ten dage wordt dit lied nog 
gezongen en hij kreeg ons zo gek dat wij het lied zachtjes meezongen. Revital 
Refael-Vivante, een van de deelnemers uit Israël, vroeg zich in haar lezing af of 
de raven Hebreeuws spraken in de Meshal Ha-Quadmoni.2 Dit leek me een zeer 
interessante bijdrage voor Tiecelijn 29. Zou Tiecelijn vroeger ook Hebreeuws 
gesproken hebben? Refael-Vivante beloofde mij haar Engelse lezingtekst toe te 
sturen.

Het allegorische dier of het dier in allegorieën, waaronder de feniks en drie-
maal de draak, kwam twaalfmaal aan bod. De esopische fabels waren goed 
voor vijf lezingen, waaronder een over een bewerking van de bekende fabel van 
de wolf en het lam die dronken uit dezelfde rivier. Het lam was in de bewer-
king een zalm geworden. Twee lezingen gingen over de Middelnederduitse 
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postincunabel Reynke Vosz de olde (Rostok 1539). Aan bod kwamen verder 
de betekenis van hongerende dieren in de Roman de Renart, dieren die voor-
komen in dromen in de Tristan en prose, de minotaurus, een boerde over een 
glurende priester: Le Prestre qui abevete, legenden over dieren in Latijnse en 
Franse biografieën, regionalisme in Renart le Nouvel, het voorkomen van die-
ren in middeleeuwse cosmetische teksten, Moby Dick (een must volgens John 
Levy uit Californië), een inventarisatie van de dieren in de Flos sanctorum,3 een 
lezing over Claude de Pontoux, die een boek uit het Italiaans vertaalde met 
preken bij de begrafenis van allerlei dieren, de veroordeling van de dieren in 
een aantal rechtszaken, het verhaal van de kruidenmarkt (Dit de l’Herberie) 
van Rutebeuf (een komische monoloog uit de dertiende eeuw van een kwak-
zalver met een scherpe tong) en de literaire traditie en symbolisch waarde van 
de witte hinde in de Franse middeleeuwen en de Italiaanse renaissance. In twee 
lezingen werden de dieren en de problemen bij het categoriseren in de digitale 
Anglo-Norman Dictionary besproken en slechts drie lezingen handelden over 
grensgevallen in korte verhalen.

Maar liefst vier medewerkers van Tiecelijn gaven acte de présence: Rik van 
Daele met een zeer gewaardeerde en verrassende lezing over de 27 fabels van 
Jean de la Fontaine die nog steeds in de eetzaal van het Nederlandse stoom-
schip Rotterdam te zien zijn;4 Paul Wackers met een betoog over de allegorie 
in de Dialogus creaturarum; Gert-Jan van Dijk met een overzicht van de goden 
in de Grieks-Romeinse fabeltraditie5 en ik ten slotte met een lezing over de 
overeenkomsten en verschillen tussen de drukken over het leven en de fabels 
van Esopus van Heinrich Steinhöwel (1476-1477), Julien Macho (1484) en 
Gheraert Leeu (1485).6

Daron Burrows van de Universiteit van Oxford sloot op de laatste zittingsdag 
de reeks lezingen af met een wel heel aparte lezing over obsceniteiten in Oud-
franse teksten. Onder grote hilariteit gaf hij, nadat hij voor ons de benamingen 
van geslachtsdelen vanuit het Oudfrans in modern Engels had vertaald, enkele 
smeuïge voorbeelden uit o.a. de Roman de Renart, de Roman de Rou, Ipomedon 
(geschreven door Hue de Rotelande) en het Chanson de Guillaume waarin ob-
scene zaken onverbloemd worden benoemd. Het gef*ck op z’n Oudfrans was 
tijdens zijn lezing niet van de lucht, wat één van de studentes deed verzuchten 
dat zij nooit met dergelijk taalgebruik bij haar professor zou kunnen komen 
aanzetten.

Een neerslag van deze lezingen zal in 2016 in Reinardus 27 gepubliceerd wor-
den.7
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Assemblée genérale: verlicht despotisme in de sIR

Zo'n vijftig deelnemers waren aanwezig bij de slotzitting. Met zichtbaar ge-
noegen lichtte Baudouin van den Abeele de nieuwkomers in dat zij, of ze dat 
nu wilden of niet, lid waren van de SIR en dat de SIR geen statuten had en 
al helemaal geen democratische structuur, maar met harde hand werd geleid 
door een weliswaar verlicht maar toch despotisch bestuur. Niemand vond dit 
een ramp, blij als we waren dat er voor ons werd gedacht. Het volgende col-
loquium in 2017 zal hoogstwaarschijnlijk in Reading (spreek uit: 'redding') in 
zuidoost Engeland worden gehouden. Als suggesties voor een thema voor 2017 
noemden de aanwezige leden onder andere: obsceniteiten in fabels, fabliaux en 
de dierenepiek, de context waarin deze teksten zijn ontstaan, eten en drinken 
in de teksten en hagiografieën met daarin voorkomende dieren. Paul Wackers, 
die samen met Brian Levy (1938-2004) en Kenneth Varty in 1987 het jaarboek 
van de SIR Reinardus oprichtten, werd door Van den Abeele bedankt voor zijn 
jarenlange inspanningen. Paul Wackers beëindigt na 28 jaar zijn hoofdredac-
teurschap en ontving van Van den Abeele een cd met een prachtige uitvoering 
van de Utopia Triumphans, polyfonische, renaissancistische koorzang door 
het Huelgas Ensemble o.l.v Paul van Nevel. Na de gebruikelijke mededelin-
gen over het insturen van artikelen en de deadline voor het volgende jaarboek 
werden Richard Trachsler en Larissa Birrer met passende cadeaus bedankt 
voor de geslaagde organisatie van het eenentwintigste colloquium. Ook de vijf 
student-assistenten die ons vijf dagen bijstonden, werden in het zonnetje gezet 
en bedankt voor hun inzet, waarna het colloquium met ‘Hopefully, I see all of 
you in Reading’ afgesloten werd.

Het nuttige aangenaam verenigd

Horatius zei het al: ‘utile dulci’ en dit was zeker het geval in Zürich.8 Naast 
de serieuze programmaonderdelen had de organisatie ook dit keer weer ge-
zorgd voor de nodige afleiding en ontspanning. Op de eerste avond maakten 
we een rondvaart over het meer van Zürich. Het vriendelijke personeel voorzag 
ons van allerlei lekkere hapjes en de nodige alcoholica, waardoor de stemming 
er al snel inzat. Iedereen zocht iedereen op en we genoten van het uitzicht en 
de verkoeling op het water op het voor- en achterdek. 

Op de tweede avond brachten wij een bezoek aan de Zentralbibliothek, de 
bibliotheek van de universiteit van Zürich. Na het welkomstwoord door de 
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directeur Susanna Bliggenstorfer gingen wij opgesplitst in vier ‘taalgroepen’ 
(Duits, Frans en tweemaal Engels) de bibliotheek rond en kwamen wij elkaar 
op de trappen en in de gangen steeds weer tegen, wat voor de nodige hilari-
teit zorgde. We bekeken enkele prachtige oude drukwerken, onder andere de 
vierdelige encyclopedie van Konrad Gessner (1516-1565), die wel de Leonardo 
da Vinci van Zwitserland genoemd wordt. In zijn Historiae animalium, nog 
steeds een veel geraadpleegd standaardwerk, komen dieren voor die allang zijn 
uitgestorven. Ook beschrijft hij de eenhoorn, hoewel hij zich over zijn bestaan 
kritisch uitlaat. Daarnaast bekeken we enkele mooie prenten en foto’s op de 
afdeling Graphische Sammlung und Fotoarchiv en in een aparte zaal – de 
handschriftenafdeling was vanwege een ingrijpende verbouwing gesloten – een 
selectie van enkele bijzondere manuscripten, speciaal voor ons geselecteerd, 
waarin afbeeldingen van dieren voorkwamen. Ik miste tijdens het bezoek wel 
‘T vonnis der dieren, over Reynaert den vos, de rijmdruk van Segher van Dort 
uit 1651. Dit boek, dat ik in 2003 in dezelfde bibliotheek in mijn handen heb 
gehad, is het enige dat nog bekend is, want een tweede exemplaar, dat zich tot 
het begin van de jaren 1980 in de abdij van de norbertijnen in Postel bevond, is 
verdwenen.9 Wellicht had ik vooraf even een mailtje moeten sturen.

Op vrijdagavond bood de organisatie ons een driegangendiner aan op het 
overdekte dakterras van één van de universitaire gebouwen. En weer was het 
genieten geblazen, maar dit keer van het mooie uitzicht over de stad, het meer 
en de omringende heuvels met in de verte de Alpen.

Zondag 19 juli vertrok een grote touringcar met circa veertig deelnemers 
naar het klooster van Sankt Gallen, beroemd om zijn bibliotheek met zeker 
150.000 werken, waaronder meer dan 400 handschriften van vóór het jaar 
1000. Het klooster is genoemd naar de Ierse missionaris Gallus, die zich daar 
in 612 in een kluis vestigde. Op die plek werd in het begin van de achtste eeuw 
een Karolingisch klooster gebouwd. Ook hier werden we in groepen opge-
splitst. Dat zorgde zelfs bij de organisatie voor enige verwarring omdat groep 1 
eigenlijk groep 2 was en groep 2 dus groep 1. Maar na wat gehannes kwam ook 
dit weer op z'n pootjes terecht en konden we genieten van de prachtige hand-
schriften, waaronder enkele Karolingische en Ottoonse manuscripten die tus-
sen de achtste en elfde eeuw vervaardigd zijn en van een tekening van het kloos-
terplan uit 820. De schitterende, barokke bibliotheek maakte ook veel indruk. 
Voor kinderen was een 2700 jaar oude mummie van een Egyptische prinses 
de grootste attractie. In de Galluskapel, oorspronkelijk in 971 gebouwd, maar 
meerdere keren vervangen, kregen we aan de hand van 26 schilderijen door 
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een gids de vita van de heilige Gallus te horen. Het tiende schilderij laat zien 
hoe Gallus een beer opdracht gaf hout te verzamelen voor een vuur. Alle slan-
gen, wilde dieren en demonen verlieten toen het dal waar later het klooster 
gebouwd zou worden. Het verhaal van de beer kreeg in Appenzell, het volgde 
doel van de bustocht, nog een pikant staartje (waarover hierna meer).

Appenzell, genoemd naar de kluis waar de abt van het klooster van Sankt 
Gallen zich regelmatig terugtrok, is vooral beroemd om zijn pittige Appen-
zeller kaas, die enkele deelnemers op aanraden van onze gids, een van de vijf 
student-assistenten, vanwege de hitte pas na de rondwandeling aanschafte. De 
hoofdstad van het kanton heeft enkele goed onderhouden historische huizen 
en een kerk uit 1824 met een toren daterend uit 1488. Op het grote markt-
plein komen praktisch elke maand de inwoners van de stad bijeen om met 
handopsteken al dan niet in te stemmen met voorstellen van de gemeenteraad; 
democratie ten voeten uit. Hieraan kan de SIR een puntje zuigen. Op de vlag 
van Appenzell, en dit is het hiervoor aangekondigde pikante staartje, staat 
een klauwende zwarte beer met een rode penis in erectie afgebeeld. In 1579 
werd een oorlog met Sankt Gallen ternauwernood voorkomen, toen een druk-
kerij uit de stad Sankt Gallen de beer zonder penis (dus als berin) afbeeldde, 
hetgeen in Appenzell tot woedende reacties onder de mannelijke bevolking 
leidde. 

De terugtocht was adembenemend. Op de heenreis waren we door een land-
schap gereden dat aan Limburg deed denken, maar terug door de Alpen geno-
ten we van hoog boven ons uittorende toppen, haarspeldbochten en van het ene 
imponerende panorama na het andere.

een dikke vossenpluim

Al met al was het een fantastische week met veel interessante lezingen, mooie 
excursies en een gastvrij onthaal, uitstekend georganiseerd door Richard 
Trachsler en Larissa Birrer en de vijf student-assistenten. De enige minpuntjes 
waren de hitte (maar daar was weinig aan te doen) en het ontbreken van de 
mogelijkheid om een powerpointpresentatie in OpenOffice uit te voeren, waar-
door mijn lezing bijna de mist inging. Dit laatste lag meer aan mijn digitaal 
analfabetisme (het stond duidelijk in de richtlijnen) dan aan de medewerkers, 
die razendsnel OpenOffice voor me downloadden, waardoor ik halverwege 
de sessie voorzitter Paul Wackers hijgend kon meedelen dat mijn lezing toch 
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doorgang kon vinden. Oef! Achteraf valt er eigenlijk niets te zeuren. Daarom 
een zeer dikke vossenpluim voor de organisatie in Zürich.

 

noten

1 Zie Paul Wackers, ‘De International Reynard Society’ in: Tiecelijn, 4 (1991), p. 108-112.

2 Meshal Ha-Quadmoni: een verzameling originele Hebreeuwse verhalen geschreven in 
Spanje in ca. 1280.

3 Flos sanctorum: levensbeschrijvingen van heiligen, uit het Italiaans vertaald in het Spaans 
(1609).

4 Zie het artikel van Rik van Daele ‘Fabels van Jean de la Fontaine in het s.s. Rotterdam, 
een icoon van de wederopbouw na wereldoorlog II’ elders in dit jaarboek (p. 183 e.v.).

5 Dit naar aanleiding van zijn in 2015 in twee volumes uitgebrachte repertorium Aesopica 
posteriora. Medieval and Modern Versions of Greek and Latin Fabels. 

6 Zie mijn artikel ‘De fabelverzameling Gheraert Leeu (1485). Dye historien ende fabulen van 
Esopus in: Tiecelijn 24, (2011), p. 217-248 en mijn digitale, diplomatische editie in de Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: http://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/.

7 Zie ook de recensie van enkele bijdragen aan het colloquium in Alicante (2013) van Gert-
Jan van Dijk, elders in dit jaarboek (p. 245 e.v.).

8 ‘Het nuttige met het aangename’, afkomstig uit de zin ‘Omne tulit punctum qui miscuit 
utile dulci’ van Horatius (Ad Pisones 343): ‘Diegene verwerft algemene bijval, die het nuttige 
met het aangename verenigt.’

9 Hubertus Menke, Bibliotheca Reinardiana. Teil I: die europäischen Reineke-Fuchs-Drucke bis zum Jahre 
1800. Stuttgart 1992, p. 158. Hans Rijns, De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en 
synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700, Hilversum 2007, p. xxvii.
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Rik van Daele

28 01 14 
FC Bergman publiceerde naar aanleiding van Van den vos een unieke meer-

talige publicatie. Fotograaf Maarten vanden Abeele volgde het creatieproces 
op de voet en fotografeerde tot en met de première-avond in de Antwerpse 
Bourlaschouwburg, wat resulteerde in een eigenzinnig fotodocument. In het 
boek werd een tekstfragment van Josse de Pauw opgenomen. De publicatie 
bevatte ook een link naar een soundscape die het creatieproces van de muziek 
weergeeft. Het fotoboek had als bedoeling de aparte kijk van een autonoom 
kunstenaar op een werkproces vast te leggen. Het voegde een artistiek spoor 
toe aan een uniek samenwerkingsproject en kondigde zich aan als een fijne 
materiële herinnering voor toeschouwers en als een hebbeding voor reynaer-
dofielen. 

31 01 14
De leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool De Lindenlaan in Beveren 

werden in het kader van het Beverse voorzitterschap van het Intergemeentelijk 
project Het land van Reynaert door cultuurbeleidscoördinator Hilde Reyniers 
ingewijd in de reynaerdie. De resultaten werden voorgesteld op een fraaie ten-
toonstelling. Dezelfde namiddag organiseerden de senioren van de OKRA-
Academie een lezing rond de sluwe vos in cultuurcentrum Ter Vesten. Heem-
kundige Bert Vervaet sprak er over ‘De streken van Reynaert in onze streek’.

Voordien, op zondag 26 januari, stond dichter en performer Norbert de 
Beule, die in de Gedichtenweek 2014 genomineerd was voor de Herman De 
Coninckprijs, in de Beverse bibliotheek op het podium met FOXfarm, een 
voorstelling waarbij hij eigen vossenpoëzie bracht met knappe muzikale arran-
gementen en illustraties van Jelle Mijs. Ook Charlie May was met zijn Engelse 
vossenrap te gast in Ter Vesten. De Beverse bibliotheek bracht in de loop van 
het voorzittersjaar maandelijks een kaart met illustraties van Ilse Praet uit (zie 
elders in dit jaarboek). Elke kaart is voorzien van een andere illustratie, gekop-
peld aan een aantal verzen uit het Comburgse handschrift.

VerslAg / Tiecelijn 28         
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18 02 14
De vos is bezig aan een opmars in Brussel. Het Radio 1-programma De bende 

van Einstein ging op onderzoek en bezocht enkele plaatsen waar vossenspotters 
kans hebben om Reynaert in de late avond te ontmoeten. Bendelid Karen Van-
dermeulen ging met vossenliefhebber Mathias Engelbeen op zoektocht naar 
de stadsvos. Zie http://www.radio1.be/programmas/de-bende-van-einstein/
vossen-spotten-brussel-de-locaties?print.

25 02 14 
Het Reynaertgenootschap en de heemkundige kring d’Euzie organiseerden 

in Stekene de 22ste Herman Heyselezing. In het kader van de Groote Oorlog 
hield emeritus professor Alex Vanneste (Universiteit Antwerpen) een lezing 
over ‘De elektrische draadversperring tussen België en Nederland tijdens de 
Eerste Wereldoorlog’. De 180 aanwezigen luisterden tevens naar gedichten van 
de War Poets, voorgelezen door Marcel Ryssen.  

21 03 14
Het Centre d’Études Médiévales et Post-Médiévales (cemep) van de Univer-

sité de Lausanne bood in 2014 een gespecialiseerd interdisciplinair programma 
‘Moyen Age’ aan over de moderne, populaire receptie van de middeleeuwen. 
Op de studiedag waren Baudouin van den Abeele (Université Catholique de 
Louvain) met een voordracht over ‘La fauconnerie: une pratique médiévale et 
sa renaissance moderne’ en Rik van Daele (Reynaertgenootschap) met een le-
zing over ‘Le Renart médiéval en Flandre contemporaine’ te gast. De organisa-
tie was in handen van de professoren Alain Corbellari en Alexander Schwarz.  

13 04 14 
Terwijl de theatervoorstelling Van den vos door FC Bergman / Het Toneel-

huis afscheid van Vlaanderen nam en verder Europees bleef toeren, volgden 
in het zog van deze voorstelling enkele interessante amateurtheaterproduc-
ties. Dramaturg Erwin Jans van het Toneelhuis begeleidde met zijn collega’s 
een aantal gezelschappen dat met de Reynaert aan de slag ging. Veertien 
amateurgezelschappen werkten een seizoen lang aan hun versie van Hamlet 
(Shakespeare), Macbeth (Shakespeare), De verwondering (Claus) en Van den 
vos Reynaerde in het kader van amateurtoneelhuis, een samenwerking tussen 
Toneelhuis en opendoek. Twee gezelschappen die een Reynaertstuk hadden 
gekozen, werden geselecteerd om die voorstelling in de Antwerpse Bourla te 
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spelen. VOS van ‘Tist!, een rauwe, beeldende en muzikale ‘vosbewerking’ werd 
op 13 april geprogrammeerd en Theater Milla speelde op 16 april Reynaert, 
bewegingstheater, met als originele invalshoek een vossin die Nobel verleidt.

23 04 14 
In de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief in Gent vond de vernissage plaats 

van de tentoonstelling Reinaert de vos. De boekencollectie van Philippe Proost in 
de kijker. Philippe Proost is al decennialang een gepassioneerd verzamelaar van 
alles wat met Reynaert te maken heeft. Zijn collectie telt een 600-tal boeken, 
waarvan een boeiende selectie te zien was. Het oudste werk is Engelstalig: een 
History of Reynard the Fox, verkocht door Edward Brewster in zijn boekhandel 
in de schaduw van St Paul’s Cathedral in Londen in 1701. Daarnaast geeft de 
verzameling een mooi overzicht van vele schrijvers die zich op het verhaal heb-
ben toegelegd (Goethe, Jan Frans Willems, Julius de Geyter, Stijn Streuvels 
…). Veel aandacht ging uit naar de illustraties in diverse drukken, zoals de 
etsen van Wilhelm von Kaulbach en de tekeningen van Gustave van de Woes-
tijne. In de collectie Proost kwam het vossenverhaal ook terug in de vorm van 
kinderboeken en stripverhalen, en ook in affiches, film- en muziekuitvoerin-
gen. De expo liep tot 11 juli 2014. 

25 04 14
Het Instituut voor de studie van de Letterkunde in de Nederlanden 

(UAntwerpen), het Reynaertgenootschap, de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Plantijn 
Hogeschool) en het Liberaal Archief organiseerden in de imposante Notte-
bohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen een 
studiedag over het Reynaertverhaal. Het thema was ‘Reynaert sinds de mid-
deleeuwen’, wat vertaald werd als ‘De metamorfosen van een gemene vos’. Jef 
Janssens behandelde de Reynaert en Floris ende Blancefloer, Adelheid Ceule-
mans de Reynaertopera van August de Boeck, Yves T’Sjoen en Els Van Dam-
me Reineke/Heineke Vos van Richard Minne, Lisanne Vroomen de graphic 
novel van Marc Legendre en René Broens, Kris Humbeeck Wapenbroeders 
van L.P. Boon en Rik van Daele Van den vos van FC Bergman. De studiedag 
werd besloten door pianiste Hannah Aelvoet en tenor Mathis van Cleynen-
breugel, beiden studenten aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 
Zij brachten werk van onder anderen August de Boeck. De lezingen werden 
gepubliceerd in Tiecelijn 27.
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25 04 14
Naar aanleiding van de Erfgoeddag 2014 vond in het Beverse kasteel Cor-

tewalle de vernissage plaats van de tentoonstelling Reynaerd die mordadighe 
dief. Rechtspraak, misdaad en straf in het land van Beveren (15de tot 18de eeuw): 
‘over het deviante en criminele gedrag van onze voorouders […], een intrige-
rende tijdspiegel van een sterk gepolariseerde samenleving’. Tijdens de opening 
sprak Paul Verhuyck over François Villon. De uitstekende catalogus, samenge-
steld door Bert Verwerft, is te vinden op http://tervesten.beveren.be/file_up-
loads/18944.pdf.

Andere exposities in de foyer van cultuurcentrum Ter Vesten tijdens het 
rijke Reynaertjaar waren een terugblik op het musicalspektakel Reynaert, de 
Vosical uit 2002 met foto’s van Gerry Smet en illustraties van Wim van Re-
mortel, en Erasmus Quellijn de Jongere. Reinaerdiana, Seger van Dort en zijne 
Reinaert-bewerking (8 maart tot 4 mei).

07 06 14
In een samenwerking met ODiCe (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum), In-

burgering Oost-Vlaanderen, Babbelonië, Samenlevingsopbouw, Integratie-
dienst Lokeren en ABVV (socialistische vakbond) senioren organiseerde de 
Erfgoedcel Waasland in de tuin van MPI (Medisch Pedagogisch Instituut) 
Emiliani in Lokeren een ‘Ontbijt met een verhaal’. Dit maandelijkse initiatief 
brengt interculturele ontmoetingen en erfgoed samen met (volks)verhalen als 
kapstok. De organisatoren brengen op deze manier mensen met elkaar in con-
tact om ze ideeën te laten uitwisselen over gemeenschappelijkheden in plaats 
van over verschillen. Rik van Daele vertelde over de vos Reynaert, Joan Leef-
lang over Anansi de Spin en Selda Bicer over Nasreddin Hodja.

09 06 14
Op pinkstermaandag was het Reynaertgenootschap medeorganisator van 

een literaire bustocht in ‘het land van Reynaert de vos en koning Nobel’. 
Landschap en literatuur stonden centraal. De rit bracht de deelnemers eerst 
naar Kallo met een bezoek aan Fort Liefkenshoek. Daarna doorsneden ze 
het havengebied om via Doel en de polders naar Kieldrecht te rijden. In ont-
moetingscentrum Ermenrike konden ze genieten van een speelse Reynaert-
voorstelling door Figurentheater Vlinders & Co. Ze bezochten er ook een 
Reynaertbank van Kris de Roover en een Reynaert- en Uilenspiegelbeeld van 
Chris Ferket.
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15 06 14 
Dierenvriend en acteur Pol Goossen, al meer dan negentien jaar Frank Bo-

mans in de VRT-soap Thuis, heeft in maart 2014 de Reynaert als luisterboek 
ingelezen, met een totale duur van 180 minuten. Het kleinood werd met de 
medewerking van het Reynaertgenootschap uitgegeven in de HKM Literatuur-
reeks in een productie van Hans Kusters. Lies van Gasse leverde de cover. De 
voorgelezen tekst was van Walter Verniers. In de digifile werd een tweede druk 
opgenomen van Van den vos Reynaerde naar het Comburgse handschrift vertaald 
door Walter Verniers (de eerste druk verscheen in 2012 naar aanleiding van 25 
jaar Reynaertgenootschap). Het nieuwe luisterboek werd voorgesteld in cul-
tuurcentrum Ter Vesten in Beveren.

15 06 14
Reynaert de vos, beeldend verteld in ex libris liep in de bibliotheek van Be-

veren tot 15 september. Op de expositie waren 54 ex librissen met scènes 
uit het Reynaertverhaal te zien. De prenten waren vooral etsen in kleur, 
litho's en houtgravures uit de privécollectie van Willy Feliers, die al 35 jaar 
ex librissen verzamelt, voornamelijk met een literair thema.

17 09 14
Nabij de Waaslandhaven, langs de E34 in Vrasene namen Fortech en Wase 

Wind het wind(molen)park Duikeldam in gebruik. De werfbezoeken en het 
openingsfeest van Duikeldam waren erg succesvol. De turbines dragen de na-
men Reinaert, Hermeline, Nobel en Isegrim. Deze naamgeving toonde op-
nieuw Reynaerts populariteit in het Waasland aan. 

 
11 10 14
In Grafisch Atelier Daglicht, een werkplaats waar professionele kunste-

naars hun grafisch werk zelfstandig kunnen verwezenlijken, in het Meu-
lensteen Art Center (MAC) op de campus van de Technische Universiteit 
Eindhoven, toonde Theo van de Goor zijn Etsenboeken 1998-2014. Van de 
Goor heeft een voorliefde voor de figuren van Reynaert de vos en Tijl Uilen-
spiegel. De expositie werd verlengd tot 22 november. Tijdens de expositie 
werd een preview van de documentaire Theo, the Devil and the Fox getoond, 
een sfeerimpressie van de uiteindelijke documentaire die door Jeroen Schel-
lekens gemaakt werd naar aanleiding van Van de Goors zestigste verjaardag 
op 2 juli 2014. 
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19 10 14
De Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst voerde in de Stads-

schouwburg van Sint-Niklaas About Reynaert the fox van Kevin Houben uit. 
Een eerdere uitvoering dit werk (tijdens het Lenteconcert op 24 mei 2014 van 
Harmonieorkest De Pinte onder leiding van Dimitri Bracke) is te vinden op 
https://www.youtube.com/watch?v=DBVprVNBv3U.

07 12 14
In Sint-Niklaas werd jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap voorgesteld. 

Jack van Peer, voorzitter van de cultuurraad van Sint-Niklaas en van de ex-
librisvereniging Graphia, grafiekspecialist en Tiecelijnauteur, leidde in. Dich-
ter Norbert de Beule en muzikant Stan de Boitselier brachten het poëtische 
programma FOXfarm.

Tiecelijn 27 opende met de zes bijdragen van het colloquium ‘Metamorfosen 
van een gemene vos’. De bijdragen van Paul Wackers (over moderne kinderbe-
werkingen van Reynaerts historie), Bjorn Schrijen (over moderne Reynaert-
muziekbewerkingen) en Michaël Brijs (over Malpertuis van Jean Ray) sloten 
naadloos aan bij het thematische gedeelte over de ‘metamorfosen’. Van het jaar-
boek verschenen in juni 2015 recensies in Wetenschappelijke Tijdingen (door 
Stefaan Top, in jaargang 74, nummer 2, p. 181-182) en Forum+ (door Jan De-
wilde, in jaargang 22 nummer 4, p. 43-45).

Deze kroniek, die zich vooral concentreert op manifestaties waarbij het Reynaert-
genootschap en haar leden betrokken waren, werd samengesteld op basis van de be-
richten uit de e-brieven 2014 van het genootschap. Deze e-zines zijn beschikbaar op 
www.reynaertgenootschap.be/node/182. Daar vindt de lezer nog meer doorklikmo-
gelijkheden naar diverse websites.
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willy DevReese (1949-2015),
onDeRwijzeR op RusT,
veRzaMelaaR van ReynaeRTboeken

 
AfsCHeID VAn een BuReAuReDACTeuR

Rik van Daele

Willy Devreese werd op 20 december 1949 in het West-Vlaamse Tielt gebo-
ren. Hij studeerde als onderwijzer af aan de lagere normaalschool Sint-Thomas 
in Brussel. Vanaf 1968 tot aan zijn pensioen was hij onderwijzer aan de Vrije 
Centrumschool in zijn woonplaats Marke. In zijn eigenhandig geschreven bio-
bibliografie voor de website van het Reynaertgenootschap liet hij optekenen: 
‘Reynaerdioot, d.w.z. verzamelt min of meer betaalbare Reynaertuitgaven en 
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vossenprullaria. Schoolmeestert soms met de rode pen in Tiecelijnteksten. 
Literair consument, non-producent. Leest en herleest favoriete auteurs, zoals 
Elsschot, Nescio, Carmiggelt, Hotz, Crone, Voskuil, Van het Reve (Karel), 
Höweler. Leest nooit ofte nimmer handleidingen, contracten of rekeningaf-
schriften. Favoriete grafschrift: ‘Hij was de man die iets miste en hij wist niet 
wat, de man die iets verlangde en hij wist niet wat, de man die iets zeggen wilde 
en hij wist niet wat.’ (Nescio)’.

Deze korte autobiografie tekent Willy volledig. Willy Devreese trad toe tot 
de Tiecelijnredactie bij de verbredingsoperatie in 1998. Ervoor stond hij al in 
het lijstje van ‘vaste medewerkers’. Die medewerking was er op vele fronten. 
In 1991 bezorgde hij de redactie na een open oproep interessante titels van 
Reynaertuitgaven in het Engels, Frans en Duits, het gevolg van zijn vossen-
strooptochten in boekhandels en antiquariaten in Keulen en Rijsel. Ook in 
Brugge, Antwerpen en Gent bezocht hij winkels, markten en beurzen om zijn 
steeds indrukwekkender collectie uit te breiden. Hij maakte daarbij de beden-
king dat de uitgevers in het Franse en Duitse taalgebied meer brood zagen in 
de uitgaven van reynaerdiana dan hun collega’s in de Lage Landen. De afstand 
Kortrijk-Rijsel was klein, dus hij bezocht er de Furet du Nord geregeld en 
verzamelde zo alle Franse schooluitgaven, die op de markt komen wanneer de 
teksten om de zoveel jaren op het verplichte lijstje van Franse schoollectuur 
staan. 

In dertien van de eerste twintig jaargangen van Tiecelijn zorgde Willy voor 
een (vaak korte) bijdrage of een aanvulling, vooral op bibliografisch vlak. Soms 
stuurde hij ook signalementen of korte besprekingen van Reynaertvoorstellin-
gen of -uitgaven in (o.a. van Paul van Keymeulens toneelbewerking in 2002). 
Hij signaleerde als eerste de film over de Roman de Renart van Ladislas Stare-
witch en publiceerde er ‘Le Roman de Renard geprojecteerd in de Botanique te 
Brussel’ over (1995, p. 30-31). Meteen ontving ik er voor mijn eigen collectie de 
dvd bij. Af en toe ruilden we ook wel eens een boek, maar meer nog was het een 
vriendengift. Zo had hij op een bepaald moment Multatuli’s Volledige werken 
ten tweeden male gekocht en schonk hij me prompt het dubbele exemplaar. Hij 
recenseerde de letterproef Tibeerts laatste strohalm van Elze ter Harkel in 1999. 
In deze bijdrage vinden we de echte Willy Devreese, man met een scherpe pen 
en een milde humor. In dit artikel is hij op zijn best. Kritisch en mild tegelijk en 
ondertussen een kleine veeg naar de woordenboekmakers van Van Dale over 
de schrijfwijze van de naam van Claude Garamond (die Wikipedia vandaag de 
dag wél correct en Van Dale niet correct spelt). 



~ 325 ~

Tiecelijn 28     

In 1994 werkte Willy mee aan een bibliografie van de Reynaertstrips en 
langzaam groeide het plan om de Reynaertbibliografie nog beter in kaart te 
brengen. Samen met boekhandelaar Erwin Verzandvoort en antiquaar Peter 
Everaers vormden Willy en ikzelf een kwartet dat de ambitie had om de prima 
bibliografie van Reynaertbewerkingen zoals Jan Goossens deze had verzameld 
in zijn baanbrekend werk (ook op bibliografisch vlak) De gecastreerde neus te 
actualiseren en verder aan te vullen. In 2004 verscheen dit krachten slopende 
werk als nummer 3 van jaargang 17 van Tiecelijn (p. 137-240) en ook als zelf-
standige publicatie (een publicatie van de vzw Reynaertgenootschap en het an-
tiquariaat Secundus van Peter Everaers uit Ter Hole). Wie dit werk nooit zelf 
gedaan heeft, heeft er geen besef van hoe moeilijk een dergelijke onderneming 
wel is. De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot 
heden kreeg tien jaar later een vervolg dat onder Willy’s naam (m.m.v. de andere 
redacteuren) werd gepubliceerd in jaargang 27, p. 412-434. De reden hiervoor 
was dat vooral Willy Devreese de aanzet had gegeven en het meeste werk had 
verzet, met de bekende zin voor precisie. In de laatste weken voor de bijdrage 
in druk moest gaan, liet hij het werk over aan mezelf om het artikel af te ron-
den. De kracht ontbrak hem. Af en toe kwam nog een mailtje met een nieuwe 
aanvulling. En reeds eerder was het Streuvelsdeel van de lijst ook verschenen 
in het tweede jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap in een redactie van 
Erwin Verzandvoort, die hier de lead had. 

In 2002 vertaalde Willy Devreese – veelzijdig als hij was – een artikel van 
Jill Mann, ‘The Satiric Fiction of the Ysengrimus’ uit het huldealbum Kenneth 
Varty als ‘De wolf en de geestelijken. Satire in de Ysengrimus’ (p. 141-152). En 
ook administratief werk achter de schermen was geen probleem. Samen met 
Hilde Reyniers tikte hij de meeste teksten van Paul van Keymeulen mee uit, 
die zowat de hele Roman de Renart vertaalde.

Willy schreef ook enkele originele bijdragen, in het bijzonder over de bij ons 
minder bekende tricksters in themajaarboek 22, vooral over de Noord-Ame-
rikaanse Wisahkitsjak bij de Cree-indianen (‘Wisahkitsjak, de vleier’ in jaar-
boek 22 uit 2009, p. 13-19) en de Afrikaanse Kalulu de haas (‘Kalulu, een vos 
in hazenvacht’, idem, p. 20-28). 

Wie Willy beter wil leren kennen, kan zijn korte brief van 26 april 1993 erop 
nalezen, die in het laatste nummer van het ‘tijdschrift’ Tiecelijn met enkele an-
dere ‘vossenbrieven’ werd opgenomen als een kleine geschiedenis van twintig 
jaar Reynaertgenootschap (jg. 20, nummer 3/4 uit 2007). We leren Willy erin 
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kennen als bibliograaf, als verzamelaar, maar ook als iemand die bezig was met 
het onderzoek zelf. Hij besluit de brief met een rijmpje waarin hij zijn mening 
geeft over een van de meest becommentarieerde verzen uit het Reynaertonder-
zoek, vooral beroemd geworden door de briefwisseling van Willem Elsschot 
met professor J.W. Muller:

Het verlichten dat Ogherne niet versmaadt,
Heeft niet zozeer te maken met de klaarte,
Dan wel met het verminderen der zwaarte,
Van ’s mans beide beurzen, met en zonder naad.

 
Als hoofdredacteur van Tiecelijn was het een waar genoegen om met Willy 

samen te werken. Die samenwerking was er een van vele jaren minstens dertig 
mailtjes per nummer, enkele telefoons en enkele bezoeken naar en uit Marke. 
Enkele malen stond Willy na een Antwerpse boekenjacht onaangekondigd 
aan onze deur en onderbrak hij zijn treinreis tussen Kortrijk en Antwerpen 
in Sint-Niklaas. Steevast werd de buit besproken, werden de antiquariaatsprij-
zen kritisch besproken, de lucky shots bejubeld en werd informatie uitgewis-
seld over het dagelijkse school- en familieleven. Extrovert was Willy geenszins, 
maar met een kwinkslag werd veel gezegd. In de beginjaren werd steevast een 
schoteltje gezocht voor zijn sigarenas (geen asbak was thuis te vinden) en als 
hij een zeldzame keer bleef eten werden boterhammen met kaas op tafel gezet. 
Ook Peter Everaers herinnert zich de sigaartjes. Over de antiquariaatsprijzen 
heeft hij nog een mooi getuigenis en schreef hij me:

‘Ik heb goede herinneringen aan Willy – zeker aan zijn soms onderkoelde 
opmerkingen over prijzen die voor sommige uitgaven werden gevraagd – vaak 
bedoeld om me op de kast te jagen, maar altijd met een flinke dosis West-
Vlaamse humor. Vrijwel elk jaar kwam hij naar de beurs in Mechelen en was 
altijd blij als ik (of een collega) een bijzonder item voor hem had – we gingen 
dan iedere keer samen iets drinken in de bar.’

Vanaf jaarboek 21 ging de samenwerking nog crescendo. De beslissing om 
er in 2007 nog vijf jaar bij te doen (het genootschap werkt met vijfjarenplan-
nen en langere engagementen), werd mede geïnspireerd door Willy’s inbreng, 
die vanaf dan als bureauredacteur alle Tiecelijnstukken van de hoofdredacteur 
ontving en deze met een scherpe schoolmeesterpen – dit alleen maar in de 
goede zin van het woord – nalas, maar ook al de citaten die hij of in eigen col-
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lectie of op het Internet (Google Books en www.dbnl.org waren de populairste) 
checkte. Soms was de vangst wonderbaarlijk. 

Hij was streng voor fouten en ergerde zich wanneer professoren, rectoren 
en ministers de bal missloegen. Hoewel hij soms zeer cynisch over de school 
en zijn beroep uit de hoek kon komen, is hij toch steeds een leraar geweest en 
gebleven. Ik citeer graag twee stukjes uit onze vele mails die ik met veel plezier 
teruglees, een eerste over de genitief bij namen die op ‘s’ eindigen (in een mail 
van 22 augustus 2012):

Maar van een ding ben ik (bijna) honderd procent zeker: waar Rooses 
een Rooses’ (met accent) moet zijn, is het er nu ook een met accent. Ik 
bedoel: ik vond er eerst eentje en bij herlezen weer eentje waar ik over 
gekeken had en bij een volgende lezing bleken er weer enkele aan mijn 
aandacht ontsnapt te zijn. Ik heb dan maar de zoekfunctie gebruikt 
(zowat 180 keer Rooses) en geval per geval een accent gezet waar ik 
dacht dat er eentje moest staan en er enkele weer gewist waar ik er een-
tje ten onrechte had geplakt. Idem met Willems: Willems is dood maar 
Willems’ werk (Jan Frans’ werk) leeft nog voort, en Willems werk leeft 
al enkele eeuwen. Om tureluurs van te worden. Als de nalezer daar al 
moeite mee heeft, wat moet het dan zijn voor de auteur die met heel an-
dere dingen bezig is dan een accentje hier of daar. Misschien in de toe-
komst artikelen waar namen op een -s in voorkomen botweg weigeren.

Het tweede komt voor in een mail van 22 oktober 2011 over een opmerking 
van een van zijn lievelingsauteurs die het over de schoolmeester hadden:

In een biografie van F.B. Hotz lees ik dat de auteur zich blauw ergerde 
aan de correcties van de bureauredacteur van de Arbeiderspers waar 
zijn verhalen werden uitgegeven. Die correcties zijn volgens Hotz: ‘al-
lerminst jong of progressief te noemen: ze waren zo dogmatisch en stel-
selmatig of er een gepensioneerde dorpsonderwijzer bezig geweest was’. 
En toch blijf ik Hotz een heel goede schrijver vinden. 

Mijn eigen artikels gingen via de mail eerst richting Marke, niet alleen voor 
een taalkundig nazicht, maar evenzeer voor inhoudelijke opmerkingen. Ook 
andere auteurs zoals Yvan de Maesschalck en Mark Nieuwenhuis deden nooit 
tevergeefs een beroep op Willy. Ook de vertaling van Walter Verniers werd 
grondig door hem nagelezen.
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En toen we in 2012 beslisten om er weer vijf jaar bij te doen, werd die be-
slissing in zeer grote mate beïnvloed door het onvoorwaardelijke ja-woord van 
Willy om als bureauredacteur aan te blijven en zijn engagement nog te vergro-
ten. Hij kwam mij hiervoor speciaal in de Sint-Niklase stadsbibliotheek (waar 
ik toen werkte) opzoeken. 

Willy’s werk gebeurde steeds op de achtergrond en in stilte. Willy Feliers 
getuigt dat zijn naamgenoot op de literaire bustochten van het Reynaertge-
nootschap niets liever deed dan achteraan in de bus gaan zitten voor intense 
gesprekken in de luwte. Willy genoot ook van de bijeenkomsten van de Orde 
van de Vossenstaart in Bazel of van de grote redactievergaderingen in de Sint-
Niklase Nijverheidsstraat, maar zelden voerde hij het (hoge) woord. Maar 
wanneer hij sprak, werden zijn tussenkomsten steeds gesmaakt. En steeds wa-
ren er plannen en projecten.

In 2011 en 2012 wijdde hij zich aan de transcriptie van Renard ou le proces des 
bêtes in de editie van Panneels en De Vos uit 1739 (Menke, III-12). Hij had de 
getranscribeerde tekst naast het Zuid-Nederlandse volksboek van H. Verdussen 
(Hz1700 uit de editie van Hans Rijns) geplaatst. Meermaals werd op de redactie 
overlegd hoe we de tekst konden gebruiken. Er werd afgesproken de diverse op-
ties open te houden, ook een papieren uitgave. In 2014 werd geopteerd voor een 
stevig artikel, waarin zou worden ingegaan op de vertaling en bewerkingstech-
niek en op de illustraties. Het artikel zou vergezeld worden van de opname van 
een fragment. De volledige transcriptie kon op het internet worden geplaatst. 
Bij het verschijnen van dit jaarboek zal de transcriptie digitaal beschikbaar zijn 
zodat Willy’s werk voor verder onderzoek voor altijd beschikbaar is. 

Willy Devreese overleed in de morgen van 14 juli, amper 65 jaar oud. De 
laatste levensmaanden waren niet gemakkelijk, maar de liefde en het engelen-
geduld van zijn echtgenote Linda hebben, daar ben ik zeker van, ook dit deel 
van het leven leefbaar en zinvol gemaakt. In zijn laatste levensmaanden bracht 
de vos verstrooiing. In zijn woonkamer werden de boekenplanken met reynaer-
diana gevuld en aan de muur hingen de Reynaertetsen van Hugo Besard. Rey-
naert en de kunst als brengers van troost terwijl het leven langzaam tussen de 
vingers glipt. 

Ik ontmoette Willy nog op 2 juli. Het spreken ging moeilijk, het lichaam was 
vermoeid. Hij vertelde me dat hij aan het lezen was in het doctoraat van Paul 
Wackers, niet meer het grote verhaal, maar wel de zinnen, zin na zin, woord 
voor woord, zoals hij dat jaren als bureauredacteur van Tiecelijn had gedaan. 
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Zijn handdruk bij het vertrek was een teken dat het om een definitief afscheid 
ging, hoewel ik dacht dat ik hem na mijn vakantie nog zou zien. Ik zou voor 
hem op zoek gaan naar een Zwitserse vos. 

Dat hij in de stilte van een vroege zomermorgen, in alle rust zachtjes zijn laat-
ste adem mocht uitblazen in het gezelschap van zijn echtgenote, is een troost. 
Een al te lang, nog pijnlijker afscheid werd hem bespaard. Dat ik er niet bij kon 
zijn op zijn uitvaart, werd enkel draaglijk gemaakt door de wetenschap dat alle 
redacteuren die in de Lage Landen aanwezig waren en in staat waren te gaan, 
er tijdens een mooie en serene afscheidsviering in de parochiekerk van Marke 
bij waren.
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yvan de Maesschalck studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. 
Schrijft opstellen en recensies in diverse tijdschriften. Publiceerde samen met Herman Hen-
derickx Naakt en wit, een ademende steen (2003), een thematisch overzicht van de naoorlogse 
Nederlandse poëzie. Heeft bijzondere belangstelling voor het werk van Cyriel Buysse en voor 
de Reynaert. 

jan de Putter publiceerde eerder over het slot van de Reynaert.

Trude gielen. Geboren en opgegroeid in de kop van Noord-Holland, opgeleid in Nij-
megen; woonde in Londen, Parijs, Amsterdam en Den Haag (zonder Reynaert te ontmoe-
ten). Belandde in Hulst, de Reynaertstad, waar ze door haar man Wim Gielen met het Rey-
naertvirus werd besmet, al 45 jaar.

joep leerssen is hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij publiceerde in binnen- en buitenland talloze artikelen en boeken over nati-
onale stereotypen en over het verband tussen literatuur, historisch besef en nationalisme. In 
2006 verscheen van zijn hand De bronnen van het vaderland, over taal, literatuur en de afbake-
ning van Nederland in de periode 1806-1890.

Robin Moens (1992) is frater (d.i. godgewijd seminarist) van de geestelijke Familie ‘Het 
Werk’ (FSO) te Rome. Hij studeerde in 2014 af als master in de geschiedenis, profilering 
middeleeuwen (KU Leuven) en schreef tot nog toe hoofdzakelijk over de dertiende-eeuwse 
familie van de heren van Oudenaarde.

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. 

Hilde Reyniers werkte eerst in de privésector en ondertussen reeds een decennium in 
de (multi-) culturele sector, eerst als cultuurconsulent en vervolgens als integratieambtenaar 
in Lokeren, daarna als cultuurdeskundige (projectmedewerker) en momenteel als cultuurbe-
leidscoördinator in Beveren. 

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). 

  Rik van Daele is directeur Cultuur van de stad Sint-Niklaas. Hij promoveerde in 1992 
aan de KU Leuven op een dissertatie over Van den vos Reynaerde. Functie van de ruimtelijke 
elementen en de naamgeving. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de Reynaertna-
leving en een Reynaertvertaling. 



gert-jan van Dijk (’s-Hertogenbosch 1963) promoveerde aan de Katholieke Universi-
teit Nijmegen op het proefschrift Fables in Archaic, Classical, and Hellenistic Greek Literature. 
With a Study of the Theory and Terminology of the Genre (Leiden, Brill, 1997). Aan het gere-
nommeerde Consejo Superior de Investigaciones Científicas te Madrid werkte hij jarenlang 
intensief samen met prof. dr. F. Rodríguez Adrados (History of the Graeco-Latin Fable, I-III, 
Leiden, Brill, 1999, 2000, 2003). Daarnaast gaf hij tientallen lezingen in binnen- en buiten-
land en schreef hij een groot aantal artikelen in verschillende tijdschriften en boeken. Mo-
menteel bereidt hij een nieuw fabelboek voor.

Paul van keymeulen (1912-2006) was leraar en inspecteur Frans. Hij publiceerde ge-
dichtenbundels, toneelstukken, luisterspelen en scenario’s voor tv-documentaires. Hij schreef 
diverse schoolboeken Frans en vertaalde vele Franse auteurs en werken naar het Nederlands: 
Rimbaud, Prévert, Apollinaire, Anouilh, de Ysopet en natuurlijk de Roman de Renart. In Tie-
celijn werden meer dan twintig branches van de Roman de Renart en diverse andere teksten 
(fabels uit de Ysopet, van La Fontaine, Anouilh …) van hem gepubliceerd.

 
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. 

walter Verniers studeerde Germaanse filologie Duits/Nederlands aan de UGent. 
Hij werd leraar aan diverse scholen in het Gentse en is momenteel directeur van het Emmaüs-
instituut (Bovenbouw) in Aalter. Hij is auteur van de Reynaerthertaling die in 2012 door het 
Reynaertgenootschap werd uitgegeven.

Paul wackers is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde tot 1500 binnen 
het departement Nederlands van de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over veel verschil-
lende onderwerpen. Rode draden in zijn onderzoek worden gevormd door de Nederlandse en 
de Europese Reynaerttraditie; de relaties tussen Latijn en Middelnederlands en in verband 
daarmee het fenomeen meertaligheid in de middeleeuwen; geestelijke literatuur; en tenslotte 
verzamelhandschriften. Veel van zijn publicaties besteden aandacht aan de methodologische 
aspecten van onderzoek.

Vormgeefster

lies Van gasse (1983) studeerde illustratieve vormgeving aan Sint-Lucas in Antwer-
pen en schilderkunst aan de Accademia di Brera in Milaan. In 2008 verscheen bij uitgeverij 
Wereldbibliotheek (Amsterdam) haar debuutbundel Hetzelfde gedicht steeds weer, in 2010 de 
beeldroman Sylvia, in 2011 haar tweede dichtbundel Brak de Waterdrager en het beeldgedicht 
Waterdicht (met Peter Theunynck) en in 2012 Wenteling. In 2014 verscheen Het boek Hauser 
i.s.m. Annemarie Estor. Samen met Bas Kwakman publiceerde zij in 2014 Een stem van paar-
denhaar, een echo van hun wedervaren in Mongolië. Lies van Gasse ontwierp de lay-out en de 
coverillustraties van alle reeds verschenen Tiecelijnjaarboeken.
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Antiquariaat Secundus, P. Everaers, Ter Hole (NL)
Ast Fonteynegenootschap (B)
J. Backus, Venlo (NL)
Jan Baes, Kalmthout (B)
Eric Bals, Nieuwkerken (B)
Egbert Barten, Wormerveer (NL)
Lucien Bats, Sint-Niklaas (B)
Robine Bausch-Bronsing, Amsterdam (NL)
Koen Bauwens, Sint-Amandsberg (B)
Theo Bauwens, De Klinge (B)
Ivan Bernage, Deurne (B)
Amand Berteloot, Ostbevern-Brock (D)
Bart Besamusca, Utrecht (NL)
Fam. Bielen, Zonhoven (B)
Valentijn Biesemans, Brakel (B)
A. Boeren, Rijswijk (NL)
F. Booy, Baarn (NL)
R. Breukers, Bree (B)
Broederschool, Sint-Niklaas (B)
René Broens, Antwerpen (B)
Fernand Brossé, Brakel (B)
John Buyse, Stekene (B)
Annemie Charlier, Belsele (B)
Herman Cole, Sint-Niklaas (B)
Willy Coppens, Belsele (B)
Chris de Beer, Sint-Niklaas (B)
Norbert de Beule, Sint-Niklaas (B)
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 Dedeckere, Hulst (NL)
Tineke de Geeter, Puurs (B)
John Dejaeger, Kapellen (B)
Eric de Keyzer, De Klinge (B)

E. de Koning, Hulst (NL)
Hugo de Looze, Hamme (B)
Leo de Meulenaer, Sint-Niklaas (B)
Ronny de Mulder, Sint-Niklaas (B)
Bob de Nijs, Antwerpen (B)
Jan de Putter, Leiden (NL)
Stany de Rechter, Stekene (B)
André de Smet, Destelbergen (B)
Daniël de Vos, Schoten (B)
Peter de Vos, Destelbergen (B)
G. de Vos-Keppens, Mechelen (B)
Nik de Vries, ’s-Hertogenbosch (NL)
Aurèle de Witte, Melsele (B)
Peter Deckers, Verrebroek (B)
Lieven Dehandschutter, Sint-Niklaas (B)
Lucien Delange, Sint-Baafs-Vijve (B)
Ingrid Desmedt, Heist-aan-Zee (B)
Heemkundige Kring D’Euzie, Stekene (B)
Lutg. D’haene, Bissegem (B)
Hubert Duellaert, Sint-Niklaas (B)
Erfgoedcel Waasland (B)
Luc Famaey, Beveren (B)
J.J. Franken, Berkel Enschot (NL)
Robert Geladi, Zoersel (B)
Gemeentebestuur Stekene (B)
Trude Gielen, Hulst (NL)
Carine Goossens, Nieuwkerken (B)
Hugo Govaert, Lokeren (B)
Wilfried Grauwels, Rotselaar (B)
Steven Gysens, Lokeren (B)
Piet Hageman, Hulst (NL)
Frans Hakkemars, Uithoorn (NL)
Arnoud Heyse, Stekene (B)
Y. Hieda, Kyoto (J)
Peter Hoefman, Sint-Niklaas (B)
Peter Holvoet-Hanssen, Antwerpen (B)

 steunabonnee 2015

Minstens 25 euro. U ontvangt:
(1) het jaarboek Tiecelijn 28;
(2) de uitnodigingen van de activiteiten van het Reynaertgenootschap;
(3) een set Reynaertkaarten in kleur van Ilse Praet;
(4) de vermelding van naam en woonplaats (bij betaling vóór 20 september).
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Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas (B)
Joel Janssens, Zottegem (B)
G. Jansseune, Oostduinkerke (B)
H. Jongsma, Terwispel (NL)
Rien Jonkers, Roosendaal (NL)
H.M. Jongsma, Hoorn (NL)
Th. Kerckhaert, Hengstdijk (NL)
Heinz-Albert Kiehne, Coesfeld (D)
Oswald Kielemoes, Gent (B)
Hans Kusters, Asse (B)
Gert Laekeman, Stekene (B)
André Lampaert, Houthulst (B)
Stan Lapinski, Amsterdam (NL)
L. Lekens, Gent (B)
Hilaire Liebaut, Lokeren (B)
F.J. Lodder, Ridderkerk (NL)
Nard Loonen, Rosoy-sur-Amance (F)
F. Maes, Hasselt (B)
Nelly Maes, Sinaai (B)
Wilfried Maes, De Klinge (B)
Luc Matthijs, Evere (B)
Theo Meert, Sint-Niklaas (B)
Marc Mees, Lier (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)
Eddy Picavet, Lokeren (B)
Philippe Proost, Deinze (B)
Roger Ramon, Sint-Amandsberg (B)
Hans Redee, Torhout (B)
Danny Reunes, Nieuwkerken (B)
Joris Reynaert, Drongen (B) 
Omer Reyniers, Sint-Niklaas (B)
Ronald Rijkse, Arnemuiden (NL)
Hans Rijns, Leiden (NL)
R.W.A. Rijnvos, Mierlo (NL)
Jef Rombaut, Sint-Niklaas (B)
J. Schoonjans, Lokeren (B)
Toine Scheurs, Hulst (NL)
Alexander Schwarz, Lausanne (CH)

Paul en Hilde Steuperaert, Le Faget (F)
Karin Tavernier, Sint-Niklaas (B)
Elze ter Harkel, Groningen (NL)
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)
Staf en Mariette van Daele, Sint-Niklaas (B)
Lieve van Daele, Sint-Niklaas (B)
Ruud van Dam, Eindhoven (NL)
Fernand van de Keybus, Lokeren (B)
Jean-Pierre van de Vijver, Zeveneken (B)
Baudouin van den Abeele, Brussel (B)
Peter van den Berg, Leischendam (NL)
Luc van den Briele, Mechelen (B)
Lutgard van den Broeck, Sint-Pauwels (B)
Maljaert van der Gugten, Katwijk (NL)
Wout van Dinther, Vught (NL)
Georges van Dooren, Stekene (B)
Octaaf van Duffel, Lochristi (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)
Philippe van Raemdonck, Moerbeke (B)
Marinus van Reeth, Niel (B)
Elisabeth van Son, Kessel-Lo (B)
Henri van Winckel, Lokeren (B)
Jurgen Vandebotermet, Herne (B)
Vansina-Debeuckelaere, Kalmthout (B)
Johan Verberckmoes, Heverlee (B)
Jozef Verbraecken, De Klinge (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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