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DE KUNST VAN HET VERDWIJNEN

RIK VAN DAELE

 Ik bespiedde hem in de late, stille avond bij een ondergaande zon, de avond 
voor de midzomernacht. Het was warm en nog licht, al na tienen. Hij liep 
behoedzaam tussen het nog groene, gemaaide gras, beneden de dijk van de 
rivier, ergens in het ‘soete lant’. Hoe dichter ik kwam – heel behoedzaam om 
hem niet te storen – hoe zekerder ik was dat het rosse beest in de weide op 
slechts enkele tientallen meter van mij verwijderd onder de rivierdijk een vos 
was. Wandelaar en vos liepen in dezelfde richting, waardoor ik hem onge-
merkt kon observeren. Voor het eerst in mijn leven kon ik een prachtig exem-
plaar minutenlang volgen. Het moment dat we elkaar in de ogen keken, was de 
betovering voorbij. Pijlsnel schoot de rosse als een schicht door het gras naar 
de weidekant, waar hij in het hoge riet nabij een kleine beek verdween. Vossen 
observeren als uiterste geluk.
 In dit jaarboek blijft de vos ons boeien: zijn aanwezigheid, maar ook vaak 
afwezigheid. Reynaert is immers een meester in het verdwijnen. In het ico-
nografische deel van dit jaarboek verschijnt en verdwijnt hij in het beeldend 
werk van ROA en in dat van Walt d’Aquavilia, waar hij zich als vrouw heeft 
vermomd. ROA liet vaak krachtige vossentekeningen verschijnen in een tus-
senwereld waar de mens het terrein heeft verlaten en overgelaten aan insecten 
en kleine aaseters, maar ook aan grotere beesten. Deze streetartist creëerde 
een ondertussen verdwenen Reynaert in het prestigieuze Flanders House in 
New York. Binnenkort verovert de vos Bristol en Oxford in een ambitieus pro-
ject dat de Nederlands-Britse betrekkingen illustreert en luistert naar de naam 
North Sea Crossings. De vos zal dus ook na de brexit probleemloos het Ka-
naal oversteken. De vos loopt ook als een rode draad door Dit is mijn hof, het 
gelauwerde boek van Chris de Stoop, dat zich afspeelt in het land waar wellicht 
de Kriekeputte was te situeren. In dat Land van Reynaert staan reeds 65 jaar 
een aantal Reynaertbanken, waarvan recent de oorspronkelijke schetsen van 
Romain Goeters opdoken en voortaan in het Stadsarchief Lokeren bewaard 
worden. Langs de Reynaertroute ontwierp Abdon van Bogaert zijn eigen ico-
nografische, Verrebroekse Reynaertverhaal en lieten Rossekoppen zich foto-
graferen in Lochristi. In het tijdens de Tuindagen 2018 gepresenteerde vossen-
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gedicht van de Oost-Vlaams plattelandsdichter Paul Demets is de rosse vos als 
een schim aanwezig. De vos was slechts bescheiden zichtbaar in het oeuvre van 
de betreurde Leidse mediëvist Paul Verhuyck. Yvan de Maesschalck brengt een 
passend eerbetoon aan deze eminente Tiecelijnmedewerker. 
 De vossenstaart speelt een opvallende rol in de Zuid-Nederlandse schil-
derkunst in de tweede helft van de zestiende eeuw in het werk van Jan Pieter 
Breugel de Oude en Maarten van Cleve. Niels Schalley van de Phoebus Foun-
dation heeft zich erover gebogen. En ook vandaag speelt de vos in de icono-
grafie een prominente rol. Dit wordt bewezen in de vele hertalingen in vele 
talen, zoals in het bejubelde boek van Koos Meinderts, prachtig geïllustreerd 
door twintig verschillende Nederlandse en een Vlaamse kunstenaar. Terwijl 
Meinderts in het Noorden De Wereld Draait Door veroverde (wat resulteerde 
in hoge verkoopcijfers), werd de Vlaamse luister-Reinaert van Het Geluidshuis 
het meest verkochte jeugdboek van de Antwerpse boekenbeurs in 2018. En 
ook de Reineke-traditie leeft voort, zoals Paul Wackers kundig analyseert. Het 
Reynaertverhaal is een certitude in onze literaire canon. 
 Wie Reynaert de vos precies is, blijft onderwerp van studie en interpretatie. 
Benjamin van Tourhout opent deze 32ste jaargang met de vraag of de vos een 
monsterlijke held dan wel een engelachtige schurk is. Of is hij een hybride held?
 Dit jaarboek gaat zoals zijn voorgangers breder dan de matière renardien-
ne. Wilt Idema (Harvard) vertaalde een Chinese tekst over een wolf en zijn 
Leidse collega Paul J. Smith bespreekt de fabel van de raaf en de schorpioen. 
Leidenaar Hans Rijns presenteerde op het 23ste congres van de International 
Reynard Society (IRS) in Praag een tekst over de rol van het woud in de Rey-
naert- en fabelstof. Hij brengt in het afsluitende deel, waar u ook de jaarlijkse 
kroniek vindt, een verslag van deze tweejaarlijkse hoogmis van de academische 
Reynaertstudie. In 2021 komt de IRS voor het eerst sinds het allereerste con-
gres in Leuven (1975) naar Vlaanderen en is Antwerpen de gaststad. In dat-
zelfde jaar zal dit jaarboek een andere, minder volumineuze invulling krijgen. 
Tiecelijn is nog niet uitgezongen, de vossenjacht nog steeds niet gesloten.
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REYNAERT DE VOS, EEN MONSTERLIJKE 
HELD OF EEN ENGELACHTIGE SCHURK?

BENJAMIN VAN TOURHOUT

 Inleiding

 Zoals elke student in Vlaanderen ontmoette ik de lepe vos op de middel-
bare school. Dit vossenverhaal, dat het midden houdt tussen een morele spiegel 
en een humoristische satire, is een essentieel deel van het West-Europese col-
lectieve geheugen; dat is op zich al een hele prestatie voor een verhaal dat meer 
dan 750 jaar geleden werd geschreven. Het succes van dierenfabels lijkt univer-
seel – auteurs als Plinius en Solinus kozen ook al dieren om hun maatschappij 
te analyseren en te bekritiseren – aangezien deze morele dierenverhalen zowel 
een ethische les, entertainment én concrete kritiek kunnen zijn. 
 Dat Willem die Madocke maecte voor een vos als protagonist kiest, hoeft 
niet te verwonderen, want de vos is een dier dat in West-Europa wel vaker als 
ambigu wordt voorgesteld: zowel slim als leugenachtig, zowel snel als lui, zowel 
spitsvondig als bedrieglijk, zowel mooi aan de buitenkant als verdorven aan de 
binnenkant. Het lijkt alsof de figuur van de vos het goede én het kwade in zich 
draagt, zowel elegant als moorddadig is; een dier dus om te bewonderen én 
tegelijk te haten, een monster of een schurk, een engel of een duivel?
 Deze ambiguïteit is wat mij, zoveel jaren na mijn eerste contact met Rey-
naert, nog steeds fascineert aan dit verhaal, de continue tweeslachtigheid en 
daardoor het blijvende appel van Willem die de lezer dwingt zich constant te 
verhouden tegen deze schurk of held.
 In de komende pagina’s zal ik het over die ambiguïteit hebben, ik zal na-
gaan of Reynaert het label held of schurk verdient, of iets wat tussen beide 
archetypes ligt (deel 1 en 2), ik zal aan de hand van een reeks voorbeelden uit 
de tekst deze ambiguïteit kaderen (deel 3) en besluiten met de resultaten van 
een enquête die ik in mei 2019 hield bij een grote groep leerlingen (vijfde jaar 
secundair onderwijs) om na te gaan hoe zij Reynaert labelen en vooral om te 
weten te komen hoe zij deze vos en zijn ambiguïteit ervaren in de 21ste eeuw 
(deel 4). 
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 Dit onderzoek, de vraagstelling naar de eigenschappen en impact van am-
bigue figuren zoals Reynaert, is niet nieuw maar het is volgens mij, in deze 
huidige gepolariseerde tijden, relevanter dan ooit – net daarom combineer ik 
een beschouwende analyse met een effectieve enquête. 
 Ook in het verleden werden al vragen gesteld over Reynaerts vorm en im-
pact. Misschien wel het grootste verschil in interpretatie en dus labeling tussen 
toen en nu is, dat we Reynaert vandaag de dag eerder als een satire lezen, als 
een reeks van groteske ontmoetingen, terwijl in de middeleeuwen Reynaert 
niet noodzakelijk gezien werd als een picareske en humoristische figuur maar 
eerder als schurk, hoogstens als antiheld: 

voor het middeleeuwse publiek was Reinaert beslist geen ondeugende 
schelm of guitige kerel … maar integendeel een wrede schurk zonder 
enige scrupule … Hij [Reinaert] haalt niet zomaar een grap uit of – wat 
sommige interpretaties doen uitschijnen – hij leert zijn collega’s mede-
dieren geen les of inzicht in hun eigen zwakheid. … Familiebanden, 
hoe belangrijk ook in de middeleeuwse maatschappij, hebben voor de 
vos geen enkele waarde. … Reinaert is compleet onbetrouwbaar, trou-
weloos, bloeddorstig, een seriemoordenaar van de ergste soort … een 
angstaanjagende vampier! (J. Janssens en R. van Daele 2001, p. 95). 

 Deze verschuiving in interpretatie is er niet zomaar gekomen, zowel de 
tijdsgeest zelf als de constante recuperatie van de vos hebben geleid tot accent-
verschuivingen en ideologische interpretaties. Dat de concrete kritiek op tijd-
genoten die Willem beoogde, na een paar eeuwen irrelevant is geworden, zorgt 
vanzelf voor andere interpretaties. De weg die Reynaert afgelegd heeft van 
monsterlijk dier tot een picareske held, van satire tot een Vlaamse volksheld of 
rebel is het gevolg van een continue recuperatie van dit verhaal; deze evolutie 
alleen al maakt Reynaert waardevol om te onderzoeken. Onderzoekers als Jan 
Frans Willems, Constant Serrure e.a. zagen in Reynaert de goede kenmerken 
van Vlamingen of bewoners van de lage landen (Wackers 2006).
 Wat Reynaert, in tegenstelling tot andere erfgoedverhalen als Tijl Uilen-
spiegel of Jan zonder Vrees, volgens mij uitzonderlijk maakt, is precies die 
reeds aangehaalde ambiguïteit: zijn wreedheid, zijn gebrek aan berouw, zijn 
spitsvondigheid. 
 De Reynaert is een verhaal waarin een postmoderne ethiek schuilt, goed en 
kwaad zijn niet wit-zwart maar shades of grey, het nodigt kijkers uit om mee te 
denken over moraliteit en is in die zin een echt spel van moraliteit dat vragen 
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stelt eerder dan dogma’s te poneren. Bassant schrijft: ‘De tekst is zo subtiel 
dubbelzinnig dat er na zeven eeuwen nog steeds geen consensus bestaat over de 
(elementaire) vraag of Willem van de sluwe vos nu een schurk of een held heeft 
willen maken.’ (2010) 
 Net zoals moderne tegenhangers als Frank Underwood, Dexter, Walter 
White daagt Reynaert zijn publiek uit tot malicious pleasure, een kwaadaardig 
genieten waarvan we weten dat het moreel fout is, maar dat we desondanks 
(of misschien net daardoor) opzoeken en waarderen. Als lezer bevinden we 
ons tussen gruwel en plezier, tussen genot en afschuw, tussen verwondering 
en bewondering, Reynaert trekt aan en stoot af. Die ambiguïteit zal ik in de 
komende pagina’s contextualiseren en duiden.

 1. Reynaert als held of schurk?

 Reynaert is een figuur die blijft fascineren, ondanks de eeuwen tussen het 
middeleeuwse schrijven en het hedendaagse lezen. Dit is niet enkel omdat het 
gedrag van de homo sapiens nog steeds grote gelijkenissen vertoont met de mo-
rele dierenfabel, maar evenzeer – en dat is het eigenlijke onderwerp van deze 
tekst – door de ambigue relatie die een lezer kan ontwikkelen met deze sluwe 
maar spitsvondige vos, voor deze elegante flaneur die op een perverse manier 
geniet van het lijden van anderen, voor deze gruwelijke maar humoristische 
figuur die zowel toen als nu zijn lezers én een neus maakt én een morele spiegel 
voorzet. 
 Er zijn makkelijk pendants te vinden in bijvoorbeeld Richard III (Shake-
speare 1592), Count Dracula (Stoker 1897) of Patrick Bateman uit American 
psycho (Ellis 1991). Al die figuren vertonen gelijkenissen met Reynaert: ze zijn 
sluw, slim, snel, ad rem, creatief maar gebruiken deze, op zich, positieve eigen-
schappen voor moreel verwerpelijke doelen, namelijk hun eigen gewin of be-
vrediging van hun behoeften. Dit soort figuren noemen we vaak villains (schur-
ken) of antihelden.
 Maar zijn er ook elementen waarin Reynaert zich onderscheidt van deze 
figuren, eerst en vooral de dierenwereld die als morele spiegel wordt gebruikt 
én vervolgens (en belangrijker:) het gebrek aan een klassieke catharsis of zuive-
ring/opluchting aan het einde van het verhaal. 
 Reynaert overwint uiteindelijk zijn vijanden (hij wordt bij verstek veroor-
deeld door een onmondige rechterlijke macht) en laat zo de lezer achter zonder 
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de opluchting dat het goede uiteindelijk toch overwint. Integendeel, Reynaert 
lijkt als een echte held met meer dan opgeheven hoofd de arena te verlaten, zijn 
slachtoffers zijn ofwel letterlijk gedood of monddood gemaakt. 
 Door de immorele ideologie en het immorele gedrag van Reynaert is het la-
bel ‘held’ echter niet zo makkelijk op hem te kleven. Mede door dit gebrek aan 
catharsis (door middel van bijvoorbeeld moreel inzicht, berouw of reflectie) bij 
Reynaert, komt die er ook niet bij de lezer. Het enige waar Reynaert echt spijt 
over heeft is dat hij niet iedereen heeft kunnen kwetsen en folteren zoals dat is 
gelukt met Bruun en Isegrim:

Dit was bedi, ende anders niet,
Dat hi hem allen, die hi daer liet, 
Niet hadden beraden al sulke pine
Alse Brunen ende Ysegrine,
Haddet moghen ghevallen. (2993-2997)
 
(’t Was alleen omdat hij niet allen 
die hij achterliet zo te grazen had gehad als Bruun en Isengrijn, 
iets wat hij met liefde had gedaan!) 

 Dit gebrek aan berouw, straf of loutering is niet enkel een verschuiving van 
de verantwoordelijkheid van fictief personage naar de kijker (die gedwongen 
wordt te reflecteren over de schuldvraag en de daarbij horende ethiek) maar 
voelt daardoor ook erg modern aan. Door dit gebrek aan een duidelijke af-
straffing van het kwaad (vertegenwoordigd door Reynaert) is er geen heldere 
overwinnaar en lijkt het alsof Reynaert, als schurk, door kan gaan met zijn 
immorele levenswandel en dus minstens symbolisch het pleit heeft gewonnen. 
Meer dan een veroordeling bij verstek zit er niet in, en afgaande op de gebeur-
tenissen en de zwakte van zijn tegenstanders mogen we als lezer aannemen dat 
Reynaert deze ook wel aankan of naar zijn hand zal zetten.
 Het label ‘held’ kreeg doorheen de geschiedenis vele invullingen, maar vaak 
keren elementen zoals opoffering, burgerzin en nobelheid terug. Een fictie-
held wordt dan ook vaak gebruikt als een morele tool, als een middel om een 
bepaalde ideologie of idee aan te vallen, te verdedigen of simpelweg onder de 
aandacht te brengen. Antihelden, schurken en helden creëren is allerminst een 
onschuldige keuze en auteurs kunnen door hun keuze wel degelijk ideologieën 
verspreiden, versterken of aanvallen. Wat Willem dreef om dit verhaal te schrij-
ven is niet helemaal duidelijk, al kunnen we vermoeden dat hij de ondeugden 
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van zijn tijd wilde bekritiseren en om zichzelf in te dekken, voor dieren koos 
als protagonisten. Onder anderen Luk Wenseleers beweert dat de personages 
verwijzen naar concrete tijdgenoten (Van Gasse 1991) maar deze allegorische 
dieren laten al evenzeer universele interpretaties toe. 
 Tussendoor is het waardevol op te merken dat volgens Van Oostrom (2013) 
het concrete publiek van Willem wat uitgekeken was geraakt op de grote hel-
denepossen van bijvoorbeeld Alexander, King Arthur of Karel de Grote. Dit 
zou de keuze voor dierenfabels met kleinmenselijke trekken en ondeugden 
deels verklaren.
 De ingrijpende keuze om van de protagonist een ambigue figuur te maken 
die enerzijds schadenfreude en amusement oplevert en anderzijds een gruwe-
lijk en donker maatschappelijk beeld ophangt, is niet enkel spannend en (nog 
steeds) uitdagend, maar dwingt de lezer op een hedendaagse manier – door 
het genoemde gebrek aan catharsis, of resolutie – tot reflectie over Reynaerts 
status en label als held, schurk of antiheld. 
 Een tweede moderne inslag zit hem in de afloop van het verhaal, dat eindigt 
met een cliffhanger: de vossenjacht is open, iedereen mag Reynaert en alle le-
den van zijn familie opjagen (3450-3455) als een outlaw in het Wilde Westen. 
Dit biedt kansen aan lezers om zelf het vervolg in te vullen en te fantaseren 
over een mogelijke afloop.

 Helden definiëren?

 De functie en mogelijkheden van een fictieheld zijn voor het eerst uitge-
breid beschreven door Aristoteles in zijn Poetica. Hij ging uit van een duale 
fictiewereld bestaande uit helden en schurken, terwijl Rousseau er in 1751 voor 
koos om moraliteit – de innerlijke motor van de held – al een reeks tinten grijs 
te geven wanneer hij schrijft dat ‘The virtuous man is just, prudent, mode-
rate without being a hero on that account, and too frequently the hero is none 
of those things. … The hero does not always perform great actions; but he is 
always ready to do so if needed and shows himself to be great in all the cir-
cumstances of his life. That is what distinguishes him from the ordinary man.’ 
(Kelly 2007). Rousseau ziet helden dus niet zozeer als denkend (transformatio-
nal, Bass 1990) maar als acterend (transactional, ibid.): een held is die persoon 
die acties onderneemt om zo de omgeving te transformeren. 
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 Waar Aristoteles moraliteit als een leidraad ziet, is die bij Rousseau reeds 
ondergesneeuwd door de praktische noodzaak om iets te veranderen; volgens 
Rousseau mag men – om de wereld te verbeteren – al eens iets slechts doen. Dit 
hands-on concept van de held past Reynaert als gegoten, want ook hij maakt 
onderweg vele slachtoffers om te overleven, de moraal is ook bij Reynaert on-
dergeschikt aan de actie. Ten Bos schrijft: ‘Als prototypische familievader be-
schermt hij zijn vrouw en kleine vosjes, en zorgt voor vlees op de plank. Maar 
wel ten koste van alles en iedereen. Af en toe sluit hij allianties, maar die laat 
hij net zo makkelijk weer los. Reynaert geeft hiermee een duidelijk antwoord 
op de vraag over morele verantwoordelijkheid: je kunt niet voor iedereen ver-
antwoordelijk zijn. Slechts voor je directe familie hoef je goed te doen.’ (2009)
 Kinsella (2015) analyseerde en onderzocht welke kenmerken typisch voor 
helden zijn en kwam tot een reeks centrale en een reeks perifere eigenschap-
pen. Nu blijkt dat vele van deze heldeneigenschappen perfect toepasbaar zijn 
op Reynaert (bijvoorbeeld moedig, overtuigend, proactief, sterk, leidersfiguur, 
risico’s durven nemen, uitzonderlijk, onbevreesd) en toch is het niet evident 
om Reynaert als held te classificeren ondanks de vele heroïsche kenmerken. 
Zijn moraliteit, zijn omgang met anderen is op zijn zachtst gezegd ambigu en 
spreekt van een twijfelachtige moraal; er is dus moraliteit nodig om van een 
held te kunnen spreken, en daar wringt bij Reynaert uiteraard de schoen.
 In 2011 beschreven Franco, Blau en Zimbardo de held als ‘the ideal of citi-
zens transforming civic virtue into the highest form of civic action, accepting 
either physical peril or social sacrifice’. Hier zijn altruïsme en zorg/opoffering 
voor anderen essentieel en dus ver weg van het idee dat Rousseau vooropstelt. 
Dat Zimbardo dezelfde onderzoeker is die het Stanford-Prison experiment 
opzette en daarbij kwam tot het zogenaamde Lucifer-effect (de graduele ach-
teruitgang van waarden en ideologie wanneer men meer macht verwerft) is te-
kenend voor de dunne lijn tussen held en schurk.1 Reynaert beantwoordt niet 
aan de definitie van Franco, Blau en Zimbardo maar des te meer aan het im-
morele Lucifer-effect. 
 Reynaert gaat steeds driester te werk, omdat de druk wordt opgevoerd door 
zijn tegenstanders. Zoals bij alle sterke verhalen gaan het doel van de protago-
nist en de weerstand van de antagonist(en) in de loop van het verhaal gelijk op; 
zo krijgen we een groeiende spanning tussen doel en middelen, tussen prota-
gonist en zijn/haar oppositie. Hierdoor wordt in dit verhaal het element van 
wraak steeds belangrijker. Reynaert voelt zich aangevallen en beknot door de 
reacties van anderen en besluit gruwelijke wraak op hen te nemen. Doorheen 
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het verhaal nemen de antihelden- en schurkenkenmerken steeds meer de over-
hand.
 Een laatste element waarom Reynaert moeilijk te labelen valt, is het uitein-
delijke doel van Reynaert. Dit blijft onuitgesproken en dat bemoeilijkt identi-
ficatie of empathie. Hierboven sprak ik reeds over ‘transactional heroes’ (Bass 
1990), wat zoveel betekent als dat de protagonist vooral, en in de eerste plaats, 
re-ageert op omstandigheden en dat het onder andere zijn snelheid en virtuosi-
teit zijn die bepalen of hij/zij zichzelf kan redden. Reynaert redt zich duidelijk 
uit de klauwen van zijn tegenstanders, want hij overleeft episode na episode, 
obstakel na obstakel. Toch blijven we, als lezer, op onze honger zitten wat het 
eigenlijke doel van Reynaert betreft: waar gaat zijn hart naar uit, wat wil hij 
echt en wat zou hij doen mocht hij niet worden belaagd door zijn tegenstan-
ders? Dit gebrek aan een helder doel zorgt ervoor dat Reynaert niet, of weinig, 
proactief is en vooral ageert via spitsvondige, ad-rem en soms groteske reacties. 
 Het is duidelijk dat Reynaert niet zo makkelijk te classificeren valt als een 
held of een schurk. Door het ontbreken van berouw, reflectie of catharsis en 
ook door het plezier dat Reynaert ervaart bij het misleiden en folteren van 
zijn tegenstanders, lijkt het label ‘held’ haast ongepast. Dat hij daarnaast ook 
een helder doel mist en leeft bij gratie van de re-actie daagt ons verder uit als 
we deze flukse vos willen catalogiseren. De anti-moraal (de bevestiging van de 
immoraliteit) is de ware moraal van de verschillende episodes en maakt dit 
verhaal tot een dystopie waarin een ambigue figuur de hoofdrol inneemt.
 Reynaert heeft wel degelijk heldhaftige kenmerken, maar zijn moraal blijkt 
die van een schurk; misschien ligt de waarheid dan in het midden en is Rey-
naert én held én schurk? 

 2. Is Reynaert een hybride held?

 Als Reynaert geen held is, maar toch kenmerken van een held draagt, be-
vinden we ons in de unieke ruimte tussen goed en kwaad; die ambigue ruimte 
is de plek waar antihelden en schurken leven. Het is die ruimte die vaag be-
grensd is en waar mijn persoonlijke onderzoeksgebied ligt en me vragen doet 
stellen als: Wat is het onderscheid tussen een antiheld en een schurk? Hoe 
verhouden lezers/kijkers zich tegenover een antiheld? Hoe beïnvloeden anti-
helden en schurken hun publiek? Hoe kunnen antihelden de moraal van hun 
publiek veranderen?
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 Vooraleer ik inga op de figuur van de vos, merk ik kort op dat Van den vos 
Reynaerde geïnspireerd werd door een Frans verhaal: Le Plaid, letterlijk ver-
taald: ‘het pleidooi’. Het concept van een pleidooi is vaker gebruikt om ambi-
gue figuren goed te praten of wit te wassen (bijvoorbeeld in Lolita van Nabokov 
of in American Psycho van Ellis). Het pleidooi (in de vorm van een bekentenis, 
biecht, rechtszaak …) als vormelijke keuze is een vaak gebruikte tool om gru-
welhelden onschadelijk te maken (de daders bekennen en betalen zo de prijs 
voor hun misdaden – daarom kunnen kijkers ongegeneerd en veilig genieten 
van die misdaden, ze zijn namelijk al onschadelijk gemaakt en het recht heeft al 
gezegevierd). Uitzonderlijk is dat Reynaert veroordeeld wordt, maar eigenlijk 
buiten schot blijft omdat zijn tegenstanders noch verstandig, noch edel genoeg 
zijn.
 In mijn doctoraatsonderzoek (2018, KU Leuven en LUCA, School of Arts/
Leuven) spelen ambigue helden en antihelden een belangrijke rol. Gaandeweg 
ontdekte ik dat vele hedendaagse, post 9/11-verhalen (film, tv-series, romans …) 
protagonisten bevatten die zich anders gedragen dan hun voorgangers en dat 
deze nieuwe personages dus ook een ander effect hebben op hun kijkers; ik ty-
peerde deze protagonisten als hybride helden.
 Hieronder vat ik kernachtig mijn onderzoek samen en beschrijf wat hybride 
helden zijn en wat hen onderscheidt van andere ambigue figuren uit de literatuur.
 Er zijn twee basiselementen die personages tot een hybride held maken: 
de symbiose en de empathie. Hybride helden zijn personages die de symbiose 
vormen tussen de klassieke held en de klassieke schurk. Ze dragen namelijk 
kenmerken van beiden in zich, bijvoorbeeld heroïsche kenmerken als moed, 
overtuigingskracht, leiderschap, vrijmoedigheid … maar ook kenmerken van 
de schurk zoals trots, oneerlijkheid, egoïsme, gebrek aan empathie. Deze ei-
genschappen werken samen binnen de hybride held en maken hem/haar tot 
een (verleidelijke) ambigue figuur die alle morele en maatschappelijke regels 
met de voeten treedt. Tegelijk veegt de hybride held ook de vloer aan met filo-
sofen die ervan uitgaan dat literatuur een constructieve, positieve invloed heeft 
op zijn lezers (zoals Aristoteles, Martha Nussbaum of Booth). Deze hybride 
helden verheerlijken hun monsterlijke inborst met heroïsche panache. Ze zijn 
trots op hun misdaden want deze zijn gerechtvaardigd binnen hun persoon-
lijke immorele kader en ze worden met ware heldhaftigheid verdedigd. Hy-
bride helden zijn heroïsche schurken die in tegenstelling tot antihelden niet 
verslagen worden en nooit berouw tonen (populaire voorbeelden zijn Frank 
Underwood en Walter White). Er is geen catharsis noch moreel inzicht. 
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 De hybride held draagt dus beide klassieke archetypes in zich, maar slaagt 
er ondanks die ambiguïteit in de empathie van kijkers op te wekken. Die em-
pathische reactie is de ware kracht van de hedendaagse hybride held. Eerdere 
ambigue helden zoals Richard III, Macbeth, Patrick Batesman, enzovoort 
slagen erin hun lezers/kijkers te entertainen, te laten meeleven met de fictie, 
maar zodra deze personages het pleit verliezen, sterven of het onderspit delven, 
verbreekt de kijker/lezer elk emotioneel contact. Hoogstens kunnen dergelijke 
antihelden rekenen op de sympathie van hun publiek maar niet op empathie, 
en dat is een cruciaal verschil in de beleving van een verhaal. 
 Sympathie kunnen we kernachtig omschrijven als iets voelen voor een ander, 
terwijl empathie eerder aanleunt bij, voelen als een ander. Met andere woor-
den: bij sympathie nemen we het standpunt van de ander niet over terwijl we 
bij empathie proberen de wereld te bekijken vanuit een ander standpunt – we 
veranderen onze visie, onze morele tunnel en kijken naar de context als waren 
we zelf de protagonist. Dit proces heet perspective-taking en vraagt dat de lezer/
kijker de morele tunnel van het personage overneemt.
 Dat dit niet noodzakelijk met alle antihelden of schurken gebeurt, laat 
Shakespeare duidelijk zien in zijn Richard III of Macbeth: hoe kwaadaardig 
ook het plezier van de lezer/kijker bij het zien van de misdaden van Macbeth 
of Richard III, wanneer ze het pleit verliezen, houdt de emotionele connectie 
meteen op. Als Macbeth en Richard III vermoord worden, eindigt de band 
met deze personages. Shakespeare articuleert deze eenzaamheid zeer treffend 
wanneer Richard III eenzaam op een Engels veld schreeuwt om een paard om 
hem weg te voeren (‘A horse, A horse, My Kingdom for a horse’). Zowel in 
als buiten het verhaal verliest Richard elk contact en dat in tegenstelling tot 
hybride helden als Dexter of Walter White, die zowel in als buiten het verhaal 
overeind blijven: ze worden niet gevat en hebben geen berouw maar dat belet 
hun publiek niet om af te haken. Integendeel, ze worden vaak verdedigd als 
waren het goede vrienden en kunnen rekenen op een groot publiek vol empa-
thie. De hybriditeit wordt hun handelsmerk, datgene wat hen verheft boven 
anderen, datgene wat de lezer/kijker adopteert.
 Hybride helden slagen er dus in om hun immorele tunnelvisie op hun pu-
bliek te projecteren en desondanks empathie op te wekken en te behouden.
 Het (tijdelijk) aanvaarden van dergelijke immorele tunnelvisies is niet en-
kel gereserveerd voor hybride helden, maar geldt ook voor andere antihelden. 
Blijkbaar bewandelen deze ambigue personages zo’n verleidelijk pad dat veel 
kijkers/lezers kritiekloos en met graagte de emoties en gedachten van de held/
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hoofdpersoon overnemen. Alsof we door de flair, de humor, de schoonheid en 
de sensualiteit van deze personages moreel in slaap worden gewiegd. De im-
moraliteit wordt zodanig verpakt dat lezers/kijkers in het immorele web van 
de personages worden gevangen. Het lijkt alsof de vorm / de attitude / het ge-
drag van antihelden diepgaande reflectie vertraagt en/of tegenhoudt en dat de 
lezers/kijkers in het verhaal willen blijven ondanks de fictionele immoraliteit.
 Ook het succes dat deze fictionele personages binnen het verhaal verkrijgen 
(geld, macht, status …) blijkt aantrekkelijk en verleidelijk. Dit verklaart ook 
deels het succes van Reynaert, de vos die alles doet wat verboden is (moord, be-
drog …) en toch de anderen overwint. Booth (1988, p. 485) ziet literatuur niet 
voor niets als een ‘try-out’ voor het echte leven en ziet daarom een overdracht, 
een leerproces tussen fictie en realiteit. In zijn optiek bieden verhalen een ‘rela-
tive freedom from consequence and, in their sheer multiplicity, a rich supply of 
antidotes’. De idee dat verhalen morele oefeningen zijn en dat je levens van an-
deren kan uitproberen, formuleert hij als: ‘In a month of reading, I can try-out 
more “lives” than I can test in a lifetime’. Daardoor kunnen we met elk nieuw 
verhaal nieuwe kennis uitproberen en die wegen we af tegenover ‘surviving past 
reflections, and we then decide, in an explicit or implicit act of ethical criticism, 
that this new pattern is or is not an improvement over what we have previously 
decided to desire’. 
 Het is duidelijk dat we ondanks de immoraliteit en de maatschappelijke 
normen en waarden van fictieschurken kunnen houden. Net doordat het fictie 
is, wassen we onszelf in onschuld en doen we alles slechts af als een onschul-
dig spel. Het werk van Konijn (2013), Eden en Daalmans (2016) en anderen 
maakt duidelijk dat ambigue fictie wel degelijk sporen nalaat. 
 Mirror Neurons (spiegelneuronen), ontdekt door Rizzolatti e.a. (2014), la-
ten ons toe om de emotionele staat van andere mensen en dus ook van perso-
nages te kopiëren, te spiegelen. Daarom kunnen we huilen als de held huilt, 
euforisch zijn als hij een overwinning behaalt, gelouterd zijn nadat het verhaal 
is afgelopen. Fictionele verhalen zijn per definitie onwaar, ze zijn verzonnen, 
maar dat betekent niet dat hun impact, hun emotionele spiegeling in lezers/
kijkers fictief is. 
 Volgens mij mogen we de (morele) impact van antihelden of hybride hel-
den niet zomaar als een entertainend zijeffect beschouwen. Het feit dat lezers/
kijkers in het verhaal worden gelokt en daarenboven ook nog de emoties spie-
gelen, haast als een doublure van de personages ageren, leidt tot een spannend 
identificatieproces van het publiek met de fictiepersonages.



~ 19 ~

Tiecelijn 32     

 Hybride helden zoals Frank Underwood, Dexter, Walter White e.a. slagen 
erin een grote groep zeer trouwe lezers/kijkers aan zich te binden die zich wel 
degelijk bewust is van de immoraliteit, maar die naast zich neerlegt om verder 
te kunnen leven in de tunnel van zijn hybride held. 
 De effecten hiervan zijn minder onschuldig dan het lijkt. Een paar voor-
beelden: 

1) de zogenoemde sleeper-effecten: onbewuste morele verschuivingen 
over een langere periode; 
2) het Werther-effect: identificatie die zover gaat dat lezers/kijkers zich 
gedragen zoals de personages, bijvoorbeeld bij Goethe en zijn Werther-
verhaal. Maar ook recenter bij de verfilming van Thirteen Reasons Why 
blijkt er een piek te zijn in het aantal zelfmoorden bij adolescenten: ‘the 
overall suicide rate among 10- to 17-year-olds increased significantly in 
the month immediately following the release of 13 Reasons Why' (Bridge 
2019); 
3) fact-fiction reversal, waarbij lezers/kijkers de try-outidee van Booth 
zover overnemen dat oplossingen of acties uit de fictie in realiteit wor-
den gebruikt en als juist worden beschouwd.

 De vraag is nu: is Reynaert een middeleeuwse hybride held? Met andere 
woorden, is er (a) een mix van heroïsche en schurkachtige karaktertrekken en 
(b) slaagt hij erin de empathie op te wekken van lezers?
 Op de eerste vraag is het antwoord duidelijk ja. De vos draagt heroïsche ken-
merken als moed, bravoure en virtuositeit, etc. en kenmerken van een schurk 
zoals egoïstisch, trots, oneerlijk, etc. Dat Reynaert deze elementen door elkaar 
gebruikt, mag duidelijk zijn doorheen de verschillende scènes. Al hebben bepaal-
de scènes een duidelijker helden- of schurkenkarakter: de folterscène met Bruun 
is duidelijk die van een schurk die met pervers genoegen martelt ondanks de pijn 
en het leed van de beer; de scène met Cuwaert is dan weer eerder heldhaftig door 
de spitsvondigheid en humor waarmee Reynaert Cuwaert om zijn vinger draait.

 Zowel de heldhaftige als de schurkachtige elementen komen duidelijk naar 
voren en deze combinatie is deels verantwoordelijk voor de moderne onder-
toon en het blijvende succes van dit verhaal. Dat deze ambigue symbiose tot 
verschillende reacties leidt, is het natuurlijke gevolg van het verhaal zelf: wie 
ambiguïteit zaait, zal er oogsten. Hetzelfde proces zien we in de genoemde tv-
series die erg gepolariseerde meningen oogsten, van fans tot haters.
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 Het is maar de vraag of die ambiguïteit ook in de middeleeuwen zo werd 
gezien. Janssens en Van Daele betwijfelen ten zeerste of Reynaert ook in de 
middeleeuwen dergelijke ambigue reacties genereerde. Het lijkt erop dat Rey-
naert toen een helder archetype was, namelijk dat van de schurk (p. 95). We 
mogen er bijgevolg van uitgaan dat Reynaert niet, zoals vandaag, werd gezien 
als een picareske humoristische figuur maar als een schurk, hoogstens als an-
tiheld. 
 De tweede vraag echter is minder makkelijk te beantwoorden. Op het gevaar 
af te veralgemenen, lijken de meeste lezers zich niet empathisch te verhouden 
tegenover de vos, maar blijft het bij een reactie van sympathie. De lezer identi-
ficeert zich dus niet zozeer met Reynaert maar geniet van zijn ondeugden, net 
omdat ze fictioneel zijn. In die zin kunnen we Reynaert, paradoxaal genoeg, 
bewonderen voor zijn heldenmoed en doorzettingsvermogen als schurk. Net 
als andere antihelden (Richard III, Macbeth) kan Reynaert zijn publiek ver-
leiden met een groeiende immoraliteit en blijven we hem volgen ondanks zijn 
moorddadige en bloederige manieren om met tegenstanders om te gaan. 
 Maar, op het einde, als eenmaal de rust is weergekeerd en de straf is uitge-
sproken – lijkt de inertie van Nobel, de hebberigheid en kruiperigheid van de 
anderen belangrijker voor Willem dan het concrete verdere verloop van Rey-
naerts leven. Dit loslaten van de protagonist – door de afwezigheid van Rey-
naert – leidt tot een minder intense band tussen de lezer en Reynaert. Dit open 
einde lijkt de focus te verschuiven van het concrete levensverhaal van Reynaert 
naar de abstracte moraal van het verhaal. De auteur neemt in de laatste pagina’s 
afstand van zijn hoofdpersonage, en vele lezers met hem. 
 Naast het feit dat Willem zijn vos geen helder doel geeft, krijgen we ook 
geen inzicht in zijn denken; er is geen helder doorgedreven stream of conscious-
ness van Reynaert door bijvoorbeeld monologen of beschrijvingen van zijn 
denkpistes; daardoor kunnen we onmogelijk te weten komen wat en hoe de vos 
denkt, zich voelt, droomt of wil.
 De auteur geeft de lezer geen inzicht in de morele tunnel van zijn protago-
nist en dit laat ons moeilijker toe om dicht bij hem te komen, zich met hem te 
identificeren of een empathische band op te bouwen. Hybride helden gebrui-
ken net wel manieren om hun persoonlijke gedachtestroom te delen met hun 
publiek (bijvoorbeeld door een voice-over bij Dexter of Joe Goldberg uit You, 
het spreken tot de camera bij Frank Underwood, een klassieke sprechhund bij 
Walter White. Een andere antiheld zoals Tony Soprano gebruikt zijn weke-
lijkse sessie met de therapeut om het publiek deelgenoot van zijn intiemste 
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gedachten te maken. Oudere antihelden als Macbeth, Richard II, III en Odys-
seus gebruiken monologen om ons als publiek in te lichten, om zo hun diepste 
zielenroerselen te delen. Een gedachtestroom, stream of consciousness, is geen 
voorwaarde om een personage als antiheld of hybride held te labelen, maar een 
kenmerk dat bij vele ambigue personages voorkomt.
 Om al die redenen ben ik geneigd Reynaert als een antiheld te labelen en 
niet als een hybride held – in de eerste plaats door het gebrek aan empathie. 
Maar zoals Allison en Goethals (2015) reeds schreven, een personage labelen 
tot held is een erg persoonlijke zaak en kan ook veranderen door de tijd heen, 
‘it depends on your values, your personal preferences, and maybe even what 
stage of life you are in’. Personages labelen is met andere woorden een oefening 
die elke lezer persoonlijk moet maken. 

 3. Het werk zelf, close reading

 In dit hoofdstuk wil ik graag, door een close reading, de ambiguïteit en 
enkele tools van Reynaert uitlichten. Ik ga chronologisch door de tekst (die 
ik citeer uit de uitgave Lulofs) en haal enkele fragmenten en literaire tools aan 
die ik kort bespreek. Om de ambiguïteit van Reynaert te benadrukken, geef ik 
telkens ook aan of het over een helden- of schurkenkenmerk gaat. We zullen 
zien dat Reynaert per scène en per personage dat hij ontmoet een andere tac-
tiek gebruikt. Bij de ene is hij zeemzoeterig, bij de andere verzint hij trauma’s 
en nog elders wordt hij een brute folteraar. Door dit constante switchen toont 
Reynaert niet enkel zijn tactische kwaliteiten, maar blijft hij ook zijn lezers bij 
het nekvel grijpen, net omdat we met elke nieuwe scène verbaasd kunnen zijn 
over zoveel lef en virtuoze spitsvondigheid.

 De rebel (heldenkenmerk, de outsider die probeert de status quo te doorbreken)

 Van bij het begin wordt Reynaert als een rebel, een outsider gepositioneerd, 
zo wil hij bijvoorbeeld niet naar de hofdag komen van koning Nobel:

Sonder vos Reynaert alleene. 
Hi hadde te hove so vele mesdaen, 
dat hire niet dorste gaen: (50-53)
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(Behalve de vos, bekend als Rein. 
Hij had zo vreselijk veel misdaan, 
hij dorst er niet naartoe gaan.)

 Waarna een aantal personages roddelt over Reynaert en hem zo aan de le-
zer voorstelt als een onbetrouwbaar wezen en een monster. Het is dus door 
de meningen van anderen (gedupeerden) dat we Reynaert leren kennen. Dit 
verhoogt enerzijds de spanning, maar kleurt wel degelijk de mening en voedt 
vooroordelen bij de lezer. Zo vertelt Isegrim dat Reynaert mensen bespot, 
maar ook een verkrachter is en kinderen mishandelt (70-80) en getuigt Cour-
tois over diefstallen door Reynaert (106). Dit zijn geen lichte beschuldigingen 
om een verhaal mee aan te vatten. Enkel Tibeert (onrechtstreeks) en Grim-
beert lijken het monster Reynaert te willen verdedigen enkel om nog meer be-
schuldigingen over bedrog, diefstal en moord te horen door Pancer:

‘Dinct u goet,
Tybeert, dat men die claghe ombeere?
Reynaert is een recht mordeneere
Ende een trekere ende een dief. (126-129)

Underdog (heldenkenmerk, de figuur die niemand ernstig neemt en als onscha-
delijk wordt beschouwd, maar die uiteindelijk de overwinning behaalt)

 De initiële positie van Reynaert is duidelijk die van monsterlijke underdog. 
Hij heeft zowel tegenstanders (Isegrim, Courtois, Pancer, Cantecleer) als voor-
standers (Grimbeert en – in mindere mate – Tibeert). Daardoor slaagt hij erin, 
nog voor zijn opkomst, ambivalente reacties op te roepen, want voor de lezer is het 
onmogelijk uit te maken wie gelijk heeft. In die zin is er dus van bij het begin een 
appel aan de lezer om verder te lezen, maar ook om te anticiperen en eventueel 
partij te kiezen. Reynaert zorgt dus meteen voor controverse zowel binnen als 
buiten het verhaal. De auteur dwingt zijn lezers tot reflectie en tot het nemen van 
verantwoordelijkheid. De lezer is dus meer dan de ontvangende partij, maar moet 
zich verhouden tegenover de aangehaalde monsterlijke misdaden – dit maakt de 
tekst spannender en misschien zelfs relevanter dan werk van tijdgenoten.
 Het eigenlijke verhaal wordt op gang getrokken wanneer Cantecleer Rey-
naert beschuldigt van de moord op zijn vrouw en kinderen. Cantecleer spreekt 
van een slachtpartij:
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So vele es tghetal nu mindre
Dant ghewone was te zine,
Dat die vijftien kindre mine
Sijn ghedeghen al tote viere;
So suver heefse die onghiere
Reynaert in sinen mont verslonden. (410-415)

(Hun getal is heel wat minder dan het tevoren is geweest:
van de vijftien heeft het beest vier het leven slechts gelaten, 
Zoveel heeft die onverlaat van een Reinaert er verslonden!)

 Het is de koning (Nobel) die besluit om Reynaert naar het hof te halen en 
de moorden te wreken. Bruun de beer wordt aangeduid als boodschapper en 
moet Reynaert naar het hof brengen, waar die zich zal moeten verantwoorden 
(480-489), want aan de schuldvraag zelf lijkt haast niemand te twijfelen.
 Tussendoor komen we te weten dat Reynaert erg rijk is, wat zelden een 
heldenkenmerk is: ‘Reynaert hadde so menich huus, Maer die casteel Malper-
tus, Dat was die beste van sinen borghen.’ (513-515). Omdat hij verscheidene 
woningen heeft is hij onvindbaar. Zijn woningen laten hem toe zichzelf te ver-
stoppen, net zoals bijvoorbeeld Gilles de Rais zichzelf lang kon verbergen voor 
het gerecht.

De spectaculaire/grandioze opkomst (kan zowel helden- als schurkenkenmerk 
zijn, maar is meestal een duidelijke presentatie van de kwaliteiten van het per-
sonage) 

 Pas in regel 548 (van de in totaal 3472 regels) spreekt Reynaert voor het 
eerst. Meteen gaat hij recht naar zijn weerloze slachtoffer, Bruun. Reynaert 
lokt de beer door zijn zoete zonde, honing, te bespelen. Reynaert speelt dus van 
bij het begin de vleselijke behoeftes van zijn tegenstander uit en lokt hen met 
hedonistische beloftes. Hierdoor lijkt hij zijn criticasters uit de voorgaande 
scènes meteen gelijk te geven en presenteert hij zich als onbetrouwbaar.

Dramatische ironie (kan zowel helden- als schurkenkenmerk zijn, het personage 
licht zijn publiek in over wat hij van plan is, zo maakt hij het publiek niet enkel 
tot ooggetuige maar tot bondgenoot) 
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 Willem wisselt vaak van vertelperspectief en dat om dramatische ironie toe 
te laten. Dit levert een komisch effect op bij de lezer, aangezien die meer weet 
dan de personages. Maar dit plezier krijgt meteen een donker en boosaardig 
randje, aangezien Bruun wel erg zwaar wordt gestraft voor zijn gulzigheid.

‘Ghi sult nog heden werden zat,
Saelt na minnen willen gaen,
Ghi sult noch heden hebben sonder waen
Also vele als ghi moghet gedraghen.’
Reynaert meende van groten slaghen.
Dit was dat hi hem beriet!
Die keytijf Bruun ne wiste niet
Waer hem Reynaerd die tale keerde, (634-641)

‘Vandaag nog krijg je meer dan zat
(Als het aan mij liggen zou,
Want je krijgt – geloof mij nou-
Zoveel als je maar kunt verdragen.’
Rein bedoelde: ‘zoveel slagen’
Iets wat hem bepaald verdriette!
Bruun, die sukkel, begreep maar niet
Waar of Reinaert over praatte,)

 Of: 

Hi peinsde: ‘Deus, wat joncheeren!
Nu laetse springhen ende loepen.
Levic, si sullent noch becoepen
Hare overdaet ende hare scampye,
Mine gebreke reynaerdye (2034-2038)
 
‘Wat een stel, bij God!’ dacht Rein, 
‘Laat ze springen! 
Mocht ik ’t halen, dan zal ik wel terugbetalen 
voor hun misdaden en smaad! 
‘k Heb voldoende list paraat! 

 Het is die dramatische ironie die Wackers (2006, p. 313) beschrijft als een 
krachtige tool die en moraliteit en humor toelaat: ‘The scenes in this tale have 
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a double aspect. On the one hand they often handle serious matters [… on] 
the other hand these deeds are carried out by (fictional) animals. This creates 
a distance from reality, makes the public feel superior, and is one of the aspects 
that make the comic effects possible.’
 Het feit dat de kijker meer inzicht in de situatie heeft of de beweegredenen 
beter kent dan de personages, maakt het publiek niet enkel superieur maar kan 
leiden tot anticipatie en malicious pleasure.

Gruwel (schurkenkenmerk, de sadist die zonder verpinken het lijden van anderen 
bekijkt en in dit geval zelfs zelf in gang zet) 

 Het is schrikken om te lezen dat de laster die aan het hof over Reynaert 
verteld werd, correct blijkt te zijn: Reynaert is inderdaad een monster wanneer 
hij Bruun foltert. Willem neemt hier een (berekend) risico door Reynaert als 
een gruwelijke folteraar te presenteren (en daardoor loopt hij het risico de emo-
tionele connectie met de lezer te hypothekeren). Men kan stellen dat Bruun 
zijn verdiende loon krijgt voor zijn hebberigheid en naïviteit, maar of men voor 
deze ondeugden zo onterend gefolterd moet worden is maar de vraag. 

 Reynaert gaat wel erg ver als hij een reep van Bruuns vel laat stropen om 
er een pelgrimstas van te maken. Het maakt, afhankelijk van de individuele 
mening van elke lezer, Reynaert tot een meedogenloos monster en/of het toont 
welk lot een gulzigaard uiteindelijk te wachten staat; het folteren wordt dus of 
een hedonistisch plezier of een morele les.
 Tegelijk gebruikt Willem hier het genre van het dierenverhaal ten volle, de 
groteske atmosfeer komt vooral in deze scène sterk naar voren en kent – qua 
gruwelijkheid – meteen zijn maximum. Pas aan het einde van de tekst zal Rey-
naert (tegenover de wolf en wolvin, wanneer de nood het hoogst is) zich nog 
eens van deze gruwelijke en sadistische kant laten zien, alsof Reynaert zelf be-
grijpt dat dit enkel meer wraakgevoelens van de andere personages oproept, 
maar ook de connectie en verbondenheid met zijn lezers onder druk zet.  
Tevens moeten we deze gruwel in zijn historische context plaatsen; lijden, pijn, 
lijfstraffen waren tijdens het schrijven van deze tekst misschien socialer aan-
vaard of zichtbaarder in de toenmalige maatschappij.
 Dat Bruun daarenboven ook nog het slachtoffer wordt van de dorpelingen 
maakt het des te pijnlijker. 



~ 26 ~ 

TIECELIJN 32

Dat Brune, onsalichst alre diere,
Van meneghen dorper was beringhet.
Doe was daer lettel ghedinghet.
Hem naecte groet onghemac:
Die een slouch, die ander stac,
Die een slouch, die ander warp. (778-784)

(Daar werd Bruun, dat zielig dier,
Door de boeren klemgezet en 
Toen maakten ze zeer korte metten
En kreeg hij ze allemaal op z’n dak.
De ene sloeg, de ander stak,
Een derde gooide of gaf een lel. 

Bruun, als naïef en gulzig wezen, wordt ook nog eens zwaar gestraft door de 
dorpelingen: er is sprake van bijlen, bezems, rieken, pieken, zelfs een staf van 
een priester (715-725). Tijdens de foltering van Bruun door de dorpelingen 
heeft Reynaert een ‘vet hoen’ gestolen (878) en dat met smaak opgegeten en 
‘Hi hopede wel al sonder waen, / Dat Lamfroyt hadden den beere versleghen,’ 
(900-901). De meedogenloosheid van Reynaert piekt nog een keer wanneer 
blijkt dat Bruun nog leeft. Hij windt zich op en maakt zich erg kwaad op Lam-
froyt, die er niet in geslaagd is de beer te vermoorden (‘“Vermalendijt Lam-
froyt, moet dijn herte sijn! / Du best dulre dan een zwijn, / Lamfroyt, ergher 
puten sone!' – '"Lamfroit, verdomd mogen al je dagen zijn! Je bent nog stommer 
dan een zwijn, Lamfroit, vuile hoerbastaard') (916-919).

Reynaert gaat hier erg ver, zowel het lokken, het martelen, het organiseren 
van een tweede foltering en de woede dat deze is mislukt, staat erg ver van 
wat we verstaan onder typische heldenkenmerken. Dat Reynaert ten slotte als 
een ware sadist genoegdoening haalt uit de pijn van zijn weerloos slachtoffer is 
eenvoudigweg de moraliteit van een schurk, een monster. Zo geniet hij van de 
aanblik van de weerloze Bruun.

Doe hine sach liggen al een bloet
Ende ziec ende onghesont,
Den aermen beere te dier stont
– Dat sach Reynaert harde gherne – (932-935)

(Hij zag hem liggen, zwaargewond:
Onder ’t bloed en bont en blauw
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Lag die arme beer daar nou
(Rein vond het wel amusant.) 

En Reynaert strooit zelfs nog meer zout in de wonde (‘Doe bescalt hine te 
sinen scherne: ‘Siere priester, dieu vo saut!’ (‘Vrolijk maakt hij hem te schande: 
Salut, sire, eerwaarde vader!’) (936-937) en als een ware psychopaat dissocieert 
hij daarenboven nog, wanneer hij over zichzelf in derde persoon spreekt te-
gen de priester: ‘Kendi Reynaert, den ribaut?’ (‘Kent u Reinaert, de verrader?’) 
(938) – wat opnieuw leidt tot dramatische ironie.

Tactiek en spel met de deugden (kan zowel helden- als schurkenkenmerk zijn, is 
een literaire tool om de uniciteit en kwaliteit van de protagonist te duiden en om de 
spanning binnen het verhaal te verhogen)

Net zoals vele ambigue helden kent Reynaert maar al te goed de ondeugden 
en verleidingen van het leven. Daarom herkent hij ze ook snel bij anderen en 
daarom kan Reynaert de passies, de hedonistische pleziertjes van zijn belagers 
(Bruun de beer wordt verleid met honing, Tibeert de kat met muizen, Nobel de 
leeuw met geld) in zijn voordeel gebruiken. Hij maakt de anderen tot slachtof-
fers van hun eigen wensen. Hierdoor kan de lezer sympathie opbrengen voor 
Reynaert omdat hij niet enkel de ondeugden van zijn tegenstanders tegen hen 
gebruikt maar ook omdat het gevoel kan ontstaan dat ze hun verdiende loon 
krijgen voor hun hebberigheid, hun naïviteit, hun gulzigheid.

Op een dieperliggend niveau misbruikt Reynaert ook loyaliteit binnen familie-
verbanden en vriendschappen. Een voorbeeld: Reynaert lijkt zijn hart te openen 
voor zijn neef, Grimbeert de das. Deze gespeelde openheid en eerlijkheid komt 
in plaats van berouw. Reynaert lijkt een presentatie van al zijn misdaden te geven 
(die veel gelijkenissen vertoont met hoe hij in het begin door zijn belagers werd 
gepresenteerd). Dit opbiechten doet Reynaert trouwens met veel plezier en melan-
cholie (hoe hij anderen in de val heeft gelokt, heeft gekwetst, belogen en bedrogen). 
Door deze valse openheid misbruikt hij de deugden ‘eerlijkheid’ en ‘vriendschap’ 
als schaamlap. Grimbeert komt hierdoor in een lastig parket: de loyaliteit aan zijn 
familie botst met de loyaliteit aan de koning en het gezag. Dat is uiteraard de be-
doeling van de vos, die hierdoor ook nog de deugd ‘trouw’ misbruikt.

Deugd en ondeugd zijn in de handen van Reynaert niets meer dan tools om 
de situatie naar zijn hand te zetten. 



~ 28 ~ 

TIECELIJN 32

Het is duidelijk dat Reynaert erg trots is op zijn misdaden; niet enkel eta-
leert hij ze tegenover Grimbeert, maar ook in zijn manier van bewegen en 
spreken. Bijvoorbeeld de manier waarop hij trots en ‘fier’ (1760), ‘ghelijc of hi 
sconinx sone ware’ (1766), iedereen uitdaagt aan het hof. Reynaert is trots, 
leugenachtig, onbetrouwbaar, gemeen, egoïstisch en immoreel; typische schur-
kenkenmerken dus.

Maar de tekst bulkt ook van de voorbeelden waar Reynaert wel degelijk hel-
denkenmerken in zich draagt. Hij heeft moed, bravoure en de virtuositeit om 
anderen te misleiden. Een element, de doodsverachting, is misschien wel het 
sterkste heldenkenmerk; de vos daagt, als een martelaar of kamikaze de dood 
uit. Die doodsverachting brengt hij zelfs met ironie of minachting: ‘Ic dar wel 
sterven eene waerf!’ (‘Ik durf de dood wel éénmaal aan’) (2007). Dus de dood is 
een middel om vrij te geraken. Er is dus eigenlijk niets wat Reynaert echt in het 
nauw kan drijven. Want net als bij kamikazepiloten of andere vrijheidsstrijders 
is de dood een weg naar de oplossing. Reynaert is dus ook moedig, sterk, heeft 
lef en bravoure, is elegant en grappig.

Om de tactische kwaliteit van Reynaert extra in de verf te zetten gebruikt 
Willem het ‘allen-tegen-één’-concept. Het hele hof, alle sterke figuren van het 
land zijn nodig om Reynaert te berechten:

Alle dese ghinghen openbare
Voer haren heere den coninc staen, 
Ende daden Reynaerde vaen. (1865-1867)

(Demonstratief ging heel die ploeg voor de koning staan, 
hun heer, en liet Reinaert arresteren.) 

Nobel, de onmondige koning, maakt zich terecht zorgen over de strafuit-
voering. Hij vreest namelijk dat als de uitvoering van het opknopen niet snel 
gebeurt, Reynaert opnieuw een uitweg zal vinden om te ontsnappen. Die angst 
blijkt terecht.

Reynaerde is cont menich tuun, 
Ende hets den avonde bi;
Hier es Reynaert, ontsprinct hi,
Comt hi drie voete uter noot, 
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Sinen lust die es so groot
Ende hij weet so menechen keer,
Hine wert ghevanghen tsjaermeer.
Salmen hanghen, twine doet ment dan?” (1905-1912)

(Rein is hier, maar wanneer hij maar drie voet te ontsnappen wist 
dan werd hij – want hij kent listen en zijn streken zijn geslepen
nooit meer binnen ’t jaar gegrepen.”) 

Taal (antihelden en helden zijn vaak erg welbespraakt en misleiden zo hun te-
genstanders) 

Taal en het spitsvondig gebruik ervan is een (anti)heldenkenmerk. Vaak 
zijn zowel antihelden als helden erg welbespraakt en kunnen ze hun tegen-
standers door taalspelletjes en snelle taalconstructies de mond snoeren of mis-
leiden. (Denk bijvoorbeeld ook aan Odysseus bij de Cyclopen, Richard III bij 
Lady Ann, Hannibal Lector tijdens ondervragingen). 

Ook zo bij Reynaert: vlak voor de executie aan de galg spreekt hij – als een 
ware Marcus Antonius – over zijn teleurstelling in zijn vrienden en familie, 
over hoe hij telkens opnieuw werd belogen en bedrogen (bijvoorbeeld door Ise-
grim die hem nooit zijn eerlijke deel van de jacht gaf en over hoe hij hem toch 
steeds vergaf voor die oneerlijkheid). Dit is zo ver van de waarheid, dat lezers 
de humor, de ironie van zijn laatste woorden kunnen aanvoelen als een heldhaf-
tig taalspel.

Dat hij deze afscheidsspeech tegelijk gebruikt om zijn tegenstanders, op-
nieuw, een rad voor de ogen te draaien en hen, opnieuw, te lokken met guilty 
pleasures, hun hedonistische honger naar meer, is misschien wel Reynaert op 
zijn heldhaftigst: oog in oog met de dood speelt hij opnieuw hoog spel. De ko-
ning is uiteraard meteen geïnteresseerd als hij hoort over de rijkdom die Rein 
hem belooft: ‘Reynaert wanen quam u die scat?’ (‘Rein, hoe kom je aan die 
schat?’, 2141).

Waarop Reynaert, rad van tong en hoogstwaarschijnlijk met voorbedach-
ten rade, een complottheorie opdist die Nobel meteen gelooft. Dat Reynaert 
en passant toegeeft dat hij ook deze schat onrechtmatig heeft verkregen, dat hij 
deze van zijn eigen vader heeft gestolen, laat koning Nobel helemaal koud (hij 
wil enkel de schat en negeert de symbolische vadermoord van Reynaert). Om 
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de koning helemaal te overtuigen, beschuldigt hij zijn tegenstanders (Isegrim, 
Grimbeert, Bruun en Tibeert) ervan een complot tegen de koning te beramen. 
Omdat Reynaert met zijn stoute tong zijn (dode) vader mee in het complot 
vermeldt, krijgt zijn verhaal een grotere geloofwaardigheid – niets is hem dus 
te wreed om zijn leven te redden. Zoals verwacht kan Reynaert de koning over-
tuigen om de schat te tonen, gratie te krijgen en zijn belagers (wolf, das, beer en 
kater) in een kwaad daglicht te plaatsen.
 In dit hoofdstuk bekeken we enkele literaire en structurele tools die van 
Reynaert een ambigue figuur maken. In het laatste deel van deze tekst on-
derzoek ik graag hoe actuele lezers omgaan met die ambiguïteit, hoe ze die 
inschatten en waarderen.

 4. Enquête

 Om na te gaan hoe lezers vandaag de dag de ambiguïteit van Reynaert er-
varen en hoe ze die waarderen heb ik samen met het Sint-Hendrikscollege en 
docent Stefaan Gaudissabois te Deinze een uitgebreide enquête gehouden om 
de leerlingen van het vijfde jaar secundair onderwijs (in de richtingen Latijn, 
Wetenschappen, Moderne Talen, Economie en Wiskunde) te bevragen naar 
hoe zij de figuur Reynaert interpreteren en appreciëren. De hamvraag was: hoe 
labelen hedendaagse lezers Reynaert – als een held, een schurk of een antiheld?
 Uiteraard is dit een momentopname en kunnen we niet beweren dat deze 
groep scholieren alle Belgische leerlingen vertegenwoordigt, maar door de 
schaal (123 deelnemers) en het aantal studierichtingen dat vertegenwoordigd 
is en de spread in geslacht lijkt dit een representatieve groep jongeren die waar-
devolle tendensen laat zien. We onderzochten zowel hun relatie met heden-
daagse ambigue helden als die met Reynaert.
 Deelnemers: er waren 123 deelnemers, waarvan 39% mannelijk en 61% 
vrouwelijk. De leeftijd varieerde: 75% is 16 jaar, 21% is 17 jaar en de overige 4% 
is ofwel 15 ofwel 18 jaar. 

 Questionnaire
 – We wilden graag te weten komen wie de jongeren als helden beschouwen. 
En net zoals bij een gelijkaardige studie door Allison en Goethals (2011), blijkt 
dat er drie heldencategorieën te onderscheiden zijn. 
(1) Historische helden: hier vinden we bekende figuren zoals Ghandi, Obama, 
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Martin Luther King, Elon Musk, maar doordat we een momentopname maak-
ten, ook hedendaagse figuren als Greta Tunberg en Anuna de Wever; 
(2) Fictiehelden: Spiderman, Joseph Joestar, Batman, enzovoort; 
(3) Persoonlijke kennissen: familie, ouders, vrienden als held.

 – Welke series met ambigue protagonisten bekijken hedendaagse jongeren? 
 Om kijkvoorkeuren en waarderingen voor Reynaert te kunnen kaderen, be-
vroegen we de leerlingen naar hun voorkeuren bij hedendaagse antihelden en 
hybride helden. Om de vinger aan de pols te houden, focusten we ons op de 
internationale series op platformen als Netflix, Hulu en HBO. De tv-series van 
deze platforms leveren een waardevol en kwalitatief corpus op. Uiteraard kijken 
jongeren niet enkel naar series met ambigue helden, maar voor dit onderzoek 
zijn deze series de focus. Ook hier moesten we rekening houden met het speci-
fieke moment in de tijd, elk seizoen brengt immers nieuwe hits en hypes, maar 
het is duidelijk dat ambigue helden erg populair zijn onder jongeren. 

 Hieronder de vijf meest bekeken series met ambigue hoofdpersonages (in 
mei 2019):

Serie Hoeveel % van de deelnemers 
kijkt

Casa de Papel 30,3%

You 26,2%

Breaking Bad 14,8%

Black Mirror 14,8%

Narcos 9,8%

 – Maar niet enkel het aantal kijkers is voor ons waardevol, de waardering 
is het zo mogelijk nog meer: Hoe schatten deelnemers antihelden in? En welke 
personages schatten ze hoger/lager in? We krijgen hier een verschuiving, de 
hoogst gewaardeerde series zijn niet noodzakelijk diegene met de meeste kij-
kers. De deelnemers werd gevraagd hun vijf hoogst gewaardeerde ambigue se-
ries op te lijsten. De waardering hieronder is het aantal keren dat een serie het 
hoogst werd genoteerd. Om de waarderingscijfers van de deelnemers te contex-
tualiseren leggen we die naast de waardering van Metascore (een verzameling 
van alle verschenen recensies in kranten, tijdschriften enz.). 
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Serie Waardering door de 
deelnemers

Waardering door 
Metascore

Casa de Papel 31 86*

Sex Education 26 81

You 20 74

Orange is the New Black 12 80

Narcos 9 77

Black Mirror 9 78

*Voor de serie Casa de Papel werd de IMDB-waardering gebruikt wegens nog geen 
data via Metascore.

 De gelijkenis tussen de waardering van de jongeren en die van geoefende 
internationale recensenten valt meteen op. Blijkbaar zijn deze series zowel po-
pulair als artistiek waardevol. (De gelijkenis met Reynaert gaat hier duidelijk 
op, een populair én artistiek waardevol werk over een ambigue held.)
 Zodra we de kijkvoorkeuren en de waardering voor ambigue helden in kaart 
hadden gebracht, konden we focussen op Reynaert.

 – Kenmerken/validatie gedrag in het Reynaertverhaal:
 We focusten zowel op de helden- als op de schurkenkenmerken. We vroe-
gen de deelnemers welke kenmerken ze herkennen bij Reynaert zonder deze 
als helden- of schurkenkenmerk aan te duiden. We vroegen of onderstaande 
kenmerken van toepassing waren op Reynaert of net niet. Het is meteen dui-
delijk dat er verwarring is en dat de ambiguïteit de (jonge) Reynaertlezers nog 
steeds uitdaagt én verwart. In de enquête bevroegen we helden- en schurken-
kenmerken door elkaar, maar hier, om helder te zijn, ordenen we ze

(1) kenmerk geldt voor held en schurk; 
(2) kenmerk geldt voor de held; 
(3) kenmerk geldt voor de schurk.

Zowel helden- als 
schurkenkenmerk Ja Nee 

Iemand die nadenkt 100 23

Stoer 71 52
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Overtuigende leider 74 49

Cool 54 69

Grappig 77 46

Hedendaags 42 81

Heldenkenmerk Ja Nee 
Moedig  81 42

Moreel voorbeeld 19 104

Integer 15 108

Vaderfiguur 28 95

Empathisch 16 107

Eerlijk 8 115

Bereid om te delen met 
anderen

13 110

Lief 10 113

Heeft veel medelijden 6 117

Zachtaardig 4 119

Ambitieus  80 43

Tolerant, verdraagzaam 18 105

Bescheiden 15 108

Een held 29 94

Schurkenkenmerk Ja Nee 
Lafaard 55 68

Trots 107 16

Pretentieus 83 40

Leidersfiguur 70 53

Wraakzuchtig 109 14

Egoïstisch 113 10

Een slechterik 101 22
 

De uiteindelijke balans – wanneer we de deelnemers vragen Reynaert te 
labelen – slaat duidelijk over naar het label ‘Schurk’ (113 van de 123 deelne-
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mers), maar het valt op dat als we vragen welke deelnemers Reynaert labelen 
als ‘Held’ 29 van de 123 dat doen. 
 De ambiguïteit van Reynaert leidt tot ambigue reacties, en net zoals blijkt 
uit de analyse van de tekst in de vorige hoofdstukken, zijn ook de jongeren op 
twee benen aan het hinken. Wat opvalt is dat ongeveer een derde van de be-
vraagden Reynaert als een held aanduiden, wat een hoog aantal is, maar over-
eenkomt met eerdere studies (Eden en Daalmans 2016, Van Tourhout 2018). 
Ongeveer een derde van de lezers/kijkers slaagt erin om ondanks de immo-
raliteit toch een emotionele relatie op te bouwen met de antiheld of schurk. 
Volgens Shafer en Raney (2014) kan dit enkel door een leerproces. Met andere 
woorden, het houden van antihelden is pas mogelijk na het zien of lezen van 
een aantal van dergelijke verhalen.

 – Leedvermaak en/of medelijden: we bevroegen de jongeren ook naar hun 
emotionele reactie tegenover de andere personages. We vroegen met wie ze 
zich konden relateren.
 De meesten ontwikkelden empathie en voorliefde voor Cuwaert de haas; 86 
van de 123 deelnemers duiden hem aan als het personage waar ze zich emo-
tioneel het sterkst mee verbonden voelen, Bruun de beer volgt met 85. Zoals 
verwacht krijgt Reynaert slechts 26 van 123 deelnemers empathisch aan zich 
gerelateerd. 
 Dit resultaat correleert ook met onze vraag: Met wie hebt je meest medelijden? 
 Hierop is Cuwaert de haas opnieuw en overduidelijk het meest geconnecteer-
de personage (90: ja), Bruun de beer (86: ja) en Cantecleer de haan (78: ja) volgen; 
Reynaert krijgt hier het minste aantal deelnemers achter zich (slechts 19).
 Maar ondanks die lage medelijden- en empathiedrempel heeft Reynaert wel 
degelijk medestanders, want 22,8% van de deelnemers gelooft dat slachtoffers 
van Reynaert hun lot verdienen, omdat ze dom, inhalig of laf zijn. Daarom 
kiezen dan ook 31,7% uiteindelijk partij voor Reynaert.
 Dat 35% (dus dicht bij de een derde die hem als held beschouwt) van de 
deelnemers het goedvindt dat Reynaert zijn straf ontloopt, is tekenend want 
die 35% van de ondervraagden vindt de afwezigheid van catharsis of moraal de 
enige juiste afloop van de vertelling. 

 – Algemene waardering
 Om te weten te komen hoe jongeren dit middeleeuwse verhaal, dat op de 
verplichte lectuurlijst van de meeste scholen staat, inschatten, gaven we en-
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kele labels waarop deelnemers ja/nee konden antwoorden. Zo kwamen we 
tot een waardering en evaluatie. Het lijkt erop dat Reynaert de tand des tijds 
goed doorstaat en nog steeds een grote groep enthousiastelingen achter zich 
krijgt.

Kernwoord Aantal % ja
Grappig 39,8%

Ouderwets 36,6%

Entertainend 36,6%

Spannend 32,5%

Dramatisch 30,1%

Gruwelijk 28,5%

Saai 26,8%

Somber 13,8%

Heldhaftig 13%

Deprimerend 13%

Herkenbaar 10,6%

Walgelijk 9,8 %

Modern 3,3%

 Het is opvallend dat evenveel deelnemers het verhaal ouderwets vinden als 
entertainend en dat ondanks de eeuwen tussen creatie en receptie haast 40% 
van de jongeren dit verhaal als grappig beschouwt. Al vindt 26,8% het verhaal 
saai, het verhaal houdt wel degelijk stand.

 – Is Reynaert een held? 
 De uiteindelijke hamvraag is natuurlijk of Reynaert vandaag door onze 
deelnemers wordt gezien als een held of als een schurk. 34,7% labelt Reynaert 
als een held, wat opnieuw neerkomt op ongeveer een derde van de deelnemers. 
 Dit betekent dat een derde van de lezers de immorele Reynaert als de ware 
overwinnaar van dit verhaal beschouwt. Of dat verontrustend is, een teken van 
onze tijd of net niet, laat ik over aan de lezer van deze tekst.
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 Conclusie

 ‘We thus have here a story without a real hero and with an ambiguous con-
tent’, schrijft Wackers (2006). We kunnen volgens mij beweren dat Reynaert 
inderdaad zowel een monsterlijke held als een engelachtige schurk is. Dat de 
ambiguïteit van de vos niet enkel een kenmerk is, maar de eigenlijke kracht van 
het verhaal. En dat die ambiguïteit dit middeleeuwse verhaal modern én relevant 
maakt. Het appel van Willem, zoveel eeuwen na datum, leidt nog steeds tot een 
levendige lezing en de nood aan interpretatie. De dunne grens tussen held en 
slechterik blijft lezers verleiden de morele tunnel van Reynaert te kiezen.
 Maar hoe moeten we Reynaert nu labelen? Afgaand op de tekst kan ik Rey-
naert geen hybride held noemen, wegens het ontbreken van een breed gedragen 
empathie. Daarom wil ik de vos labelen als een klassieke antiheld die door het 
open einde en dus het gebrek aan bestraffing en bijbehorende catharsis een zeer 
modern karakter krijgt.
 Het labelen van Reynaert is een persoonlijk proces, dat vaak meer vertelt 
over de lezer dan over het personage, en met elke generatie opnieuw en anders 
ingekleurd zal zijn. Zo schrijft Ligthart (reeds in de inleiding tot de eerste uit-
gave van de Reynaerttekst in de reeks ‘Van alle tijden’ uit 1909 p. 17:) ‘Reinaert 
is gewoonweg een schurk. Een doortrapte schurk. Een lage, listige schurk. Een 
gemene en bovendien vieze schurk’. Met deze stelling doen we, volgens mij, de 
vos onrecht aan, want hij is wel degelijk ook deels een held. In die zin ben ik 
het meer dan eens met Hellinga (1958) wanneer die schrijft: ‘Reinaert is fel en 
cynisch en obsceen, ironisch en hondsbrutaal.’ Maar misschien beschrijft Ten 
Bos (2009) de ambiguïteit het scherpst: ‘Reynaert is geen Hollywoodheld. Hij 
is een literaire held, met een ambivalente rol. Zoals gezegd kan hij uitgespro-
ken wreed zijn. Maar de vos is ook een verleider. Hij weet de vrouwtjes te char-
meren en met zijn welbespraaktheid lokt hij de andere dieren in een vernuftige 
val. Zijn listen werken alleen maar doordat de andere dieren last hebben van 
menselijke eigenschappen als hebberigheid, ijdelheid en gulzigheid. Wat aan 
de oppervlakte goed lijkt, wordt door list en bedrog ontmaskerd.’
 Deze verschillende en vaak lijnrecht tegenover elkaar staande opinies zijn mis-
schien wel het duidelijkste bewijs van de artistieke kwaliteit en morele waarde 
van dit verhaal. Waar twijfel en discussie ontstaat, heeft de kunstenaar zijn werk 
goed gedaan, is een idee dat ik erg genegen ben. Het tegenvoorbeeld dat Reynaert 
is, dwingt ons niet enkel na te denken over het verhaal an sich, de geportretteerde 
ethiek, maar daagt ons ook uit om na te denken over de impact van verhalen. 
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 Doordat op het einde de onkunde, de vraatzucht van Nobel opnieuw be-
vestigd wordt en alles lijkt door te gaan zoals voorheen, zonder catharsis, zon-
der inzicht en zonder berouw, is het erg verleidelijk om naast de historische 
parallellen ook te denken aan vandaag, de Strongmen Era waarin we leven en 
waar polariserende leiders hun kiespubliek opjutten om voor of tegen andere 
sociale groepen te kiezen. De personencultus die Reynaert al bekritiseert, lijkt 
vandaag opnieuw hoge toppen te scheren en we kunnen ons afvragen wie de 
actuele Reynaert is of welke auteur een hedendaagse Reynaert creëert. (Is het 
inderdaad Frank Underwood uit House of Cards of is de morele angel uit de 
serie door de misdaden van acteur Kevin Spacey? Is het Joffrey Baratheon uit 
Games of Thrones die zonder scrupules zijn macht uitbreidt? …)
 De anti-moraal van het verhaal moeten we vandaag nog steeds ontcijferen 
met onze eigen persoonlijke morele code. Dit proces zal Reynaert blijvend 
doen balanceren tussen monsterlijke held of engelachtige schurk. En het is op 
die plek, die vage en liminale ruimte waarin Reynaert zich thuis voelt. De on-
duidelijkheid en de vage grens tussen goed en kwaad, tussen medelijden en 
leedvermaak is zijn natuurlijke habitat. 
 Dat ik Reynaert niet label als hybride held, doet uiteraard niets af aan de 
kwaliteit, een label is slechts een manier om te ordenen en te catalogiseren. De 
zoektocht naar empathie blijkt de crux te zijn en deze werd pas zeer recent een 
essentieel middel van auteurs om lezers/kijkers moreel te verdoven en van een 
schurk of antiheld een hybride held te maken. In mijn dissertatie kwam ik na-
melijk tot de conclusie dat hybride helden een zeer recent fenomeen zijn, name-
lijk post 9/11. De explosie in de Twin Towers bleek uiteindelijk ook zijn impact 
te hebben op de verhalen. Ik ben het eens met Žižek wanneer die schrijft dat 
hoe ‘cruel and indifferent as it may sound, we should also, now more than ever, 
bear in mind that the actual effect of these bombings is much more symbolic 
than real.’ (2003) Er is een duidelijke tendens waar te nemen in de verhalen 
na 9/11, ze zijn duisterder, geweld wordt als tool beschouwd en empathie met 
anti-helden is een duidelijk doel van de auteurs. Filosofen zoals Moïsi (2016) 
schreven dat ‘The tone [in narratives] became darker, the heroes darker. […] It 
is not the Good that triumphs at the end, as was the case in the aftermath of 
the Second World War, it may just as well be Evil.’ (p. 28) en hij stelt de vraag: 
‘How can we not yield to the temptation to put forward heroes who are in 
harmony with the new times: dark heroes, if not intrinsically evil?’ (p. 35-36). 
 Reynaert is een antiheld, een figuur die door zijn ambiguïteit vandaag nog 
steeds relevant is en universele vragen rond ethiek, literatuur en de impact van 
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fictie oproept. Reynaert houdt ons nog steeds een morele spiegel voor die ons 
uitdaagt te kijken naar onszelf met onze deugden én onze ondeugden. Dat 
Reynaert daarenboven entertainment combineert met ethiek is misschien wel 
de grootste troef van dit middeleeuwse verhaal. 
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Noten

1 Het Stanford-gevangenisexperiment (1971) is een sociaal-psychologisch experiment 
waarbij Stanford- studenten willekeurig worden opgedeeld in twee groepen, een groep van 
gevangenen en een groep van bewakers. Men onderzocht wat de status/de functie deed met 
mensen. De resultaten waren schrikwekkend, binnen enkele dagen gedroeg de groep bewakers 
zich zo onmenselijk tegenover de groep gevangenen dat het experiment moest worden 
stopgezet. Hierdoor concipieerde Zimbardo het Lucifer-effect (2007): de wisselwerking 
tussen machtsverwerving en machtsmisbruik. 
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NORTH SEA CROSSINGS 
Een veelzijdig samenwerkingsproject waarin Reynaert centraal staat

AD PUTTER EN SJOERD LEVELT

 In een eerder artikel in Tiecelijn hebben we uiteengezet hoe de Latijnse 
Ysengrimus en de History of Reynard the Fox van William Caxton ontstonden 
in de context van historische relaties tussen Nederlands- en Engelssprekenden 
in de middeleeuwen en de vroege renaissance.1 Het artikel was een voorproefje 
van een door de Leverhulme Trust gefinancierd onderzoeksproject, The Li-
terary Heritage of Anglo-Dutch Relations, c.1050-c.1600, dat momenteel wordt 
uitgevoerd aan de universiteiten van Bristol en Cambridge. Naast het weten-
schappelijke onderzoek is ook een kennisbenuttingsproject gaande dat dit on-
derzoek naar een groter en breder publiek brengt. De aantrekkelijke verhalen 
van Reynaert de vos staan centraal in deze publieksgerichte activiteiten. We 
zijn zeer verheugd en dankbaar dat dit project, North Sea Crossings, een flinke 
subsidie heeft gekregen van het National Lottery Heritage Fund.2

 Waarover gaat North Sea Crossings, en wat heeft Reynaert ermee te maken? 
Het project bestaat uit twee delen die nauw met elkaar verbonden zijn: ten eer-
ste creatieve kunstactiviteiten voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, 
en ten tweede een tentoonstelling. Reynaert de vos is de rode draad die door 
beide loopt. Om ons te helpen het onderzoek naar Engels-Nederlandse relaties 
te delen met een breed en divers publiek, werken we samen met drie partners: 
Flash of Splendour, Aardman Studios en de Bodleian Libraries.
 In deze samenwerking staan kinderen met speciale onderwijsbehoeften 
voorop. Vanwege handicaps of beperkingen missen deze leerlingen vaak het 
soort kansen die voor kinderen in het reguliere onderwijs vanzelfsprekend zijn. 
In Engeland bepaalt het nationale curriculum bijvoorbeeld dat schoolkinde-
ren moeten leren ‘hoe Groot-Brittannië invloed heeft gehad op, en beïnvloed 
is door de wijdere wereld’ en geïnformeerd moeten worden over ‘het leven van 
belangrijke personen ... zoals William Caxton’.3 Uiteraard zouden scholieren 
met speciale onderwijsbehoeften dezelfde mogelijkheden moeten hebben om 
over deze dingen te leren, maar in de praktijk hebben ze vaak niet dezelfde 
onderwijskansen. Onze eerste projectpartner, Flash of Splendour (FoS), is een 
organisatie voor creatieve vaardigheden. FoS heeft goed ontwikkelde netwer-
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ken met scholen voor speciaal onderwijs, en is gespecialiseerd in het toeganke-
lijk maken van geschiedenis en oudere literatuur voor een jonger publiek.4 Met 
het doel zulke ongelijkheid van kansen te verhelpen, werkt FoS sinds juli 2017 
nauw samen met twee scholen voor speciale onderwijsbehoeften, de Ormerod 
Resource Base van de Marlborough School in Woodstock (Oxfordshire) en de 

Afb. 1. PECS-transcriptie die door Flash of Splendour wordt gebruikt in work-
shops met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
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Kingsweston School in Bristol. Doel van deze samenwerking is om het leer-
plan te verrijken, zodat de leerlingen van deze scholen ook kunnen leren over 
de door het nationale curriculum aanbevolen thema’s zoals de culturele uitwis-
seling tussen Groot-Brittannië en de rest van de wereld en over het leven van 
belangrijke personen zoals William Caxton. Caxtons History of Reynard the 
Fox werd in 1481 voor het eerst uitgegeven, vertaald uit het Nederlands door 
de allereerste Engelse drukker/uitgever. Deze tekst wordt nu in beide scholen 
onderwezen, en leerlingen en hun leraren leren over de originele Reynaertver-
halen door ze te bewerken voor een nieuw medium.
 Sommige leerlingen van Ormerod en Kingsweston hebben autisme en vin-
den het makkelijker om met visuele middelen te leren. Een van de technieken 
die worden gebruikt om deze leerlingen toegang tot Reynaerts wereld te geven, 
is het Picture Communication Exchange System (PECS), waarin woorden 
worden vervangen door of aangevuld met grafische afbeeldingen. In afb. 1 zien 
we de inleiding tot Reynaert de vos die Flash of Splendour samen met een do-
cent van Kingsweston heeft geproduceerd.

Maar de beste manier om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
de Reynaertverhalen optimaal te laten beheersen, is hen zelf creatief met de 
verhalen te laten omgaan. In de workshops die FoS organiseert, krijgen de 
leerlingen de opdracht om hun eigen animatieversie van een middeleeuws 
Reynaertverhaal te maken. Daarvoor hebben we de hulp ingeroepen van onze 
tweede partner, Aardman Studios in Bristol, maker van Oscar-winnende 
animatiefilms. Aardman Studios begeleidt de leerlingen met speciale onder-
wijsbehoeften in het proces van filmmaken: in een reeks van acht praktische 
workshops komen alle belangrijke aspecten van preproductie, productie en 
postproductie aan bod.
 Aardmans ondersteuning heeft het project een enorme boost gegeven. De 
leerlingen waren begrijpelijkerwijs enthousiast over deze workshops, vooral 
omdat Aardman voor deze workshops de deuren van de studio heeft openge-
zet. Wie daar binnenkomt, wordt verwelkomd door een gigantisch standbeeld 
van Shaun het Schaap.

Het is een indrukwekkende herinnering aan het feit dat de middeleeuwse tra-
ditie van de dierenepiek, waartoe Reynaert behoort, een nog steeds voortdu-
rend erfgoed is, waar Aardman ook bij hoort. Ook de naam van de studio be-
hoort tot de traditie van Engels-Nederlandse culturele uitwisseling: Aardman 
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is een combinatie van het Nederlandse ‘aard’ en het Engelse ‘man’ (de eerste 
animaties hadden een eenvoudige kleifiguur, een ‘aardman’, als protagonist).
 De leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan de uitdaging anima-
ties te produceren met toewijding, interesse en inspanning aan, en de opdracht 
blijkt zeer geschikt om hen zich volledig thuis te laten voelen in de Reynaert-
cyclus. Om te beginnen mochten de leerlingen van de twee scholen elk het ver-
haal kiezen waarmee ze zouden gaan werken. De leerlingen van Kingsweston 
kozen het verhaal van Reynaert en Isegrim in de put, van de vierde branche 
van de Roman de Renart. Engelsen waren klaarblijkelijk in de dertiende eeuw 
al dol op specifiek die episode, toen ze werd vertaald als The Fox and the Wolf 
(in Oxford, Bodleian Library, MS Digby 86).5 De Ormerod-scholieren kozen 
de episode van Reynaert, Bruun de Beer en de gespleten boom, die ze hadden 
leren kennen in James Simpsons toegankelijke hertaling van Caxtons Histo-

Afb. 2. In de Aardman Studios in Bristol
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ry of Reynard the Fox (zelf een vertaling van de Middelnederlandse Reynaerts 
historie).6 De twee door de leerlingen gemaakte Reynaertanimatiefilms zullen 
in 2020 worden vertoond als onderdeel van een tentoonstelling over histori-
sche Engels-Nederlandse contacten in de Bodleian Libraries van de Universi-
teit van Oxford.
 Dit brengt ons bij het tweede deel van North Sea Crossings, en een derde 
partner, de Bodleian Libraries, die een tentoonstelling gaan organiseren om 
het verhaal van Engels-Nederlandse relaties in de middeleeuwen en de vroeg-
moderne tijd te vertellen aan de hand van handschriften, vroege drukken en 
kaarten, voornamelijk puttend uit de prachtige collecties van de Bodleian Li-
brary zelf. Er zijn verschillende redenen waarom de Bodleian een ideale locatie 
is voor deze tentoonstelling. Allereerst maken de bibliotheek en haar collec-
ties zelf deel uit van dit Engels-Nederlandse erfgoed. Het oudste deel van de 
Bodleian Library, ‘Duke Humfrey’s Library’, is genoemd naar haar begunstiger 
Humphrey, hertog van Gloucester, die de titel van graaf van Holland, Zeeland 
en Henegouwen opeiste vanwege zijn huwelijk met Jacoba van Beieren (1423, 
geannuleerd in 1428). De bibliotheek werd vervolgens in 1602 opnieuw opge-
richt door Sir Thomas Bodley, de Engelse ambassadeur voor de Republiek der 
Nederlanden. Veel middeleeuwse Nederlandse schatten in de collectie werden 
verzameld en geschonken aan de bibliotheek door Thomas Marshall, kapelaan 
van de Merchant Adventurers in de Republiek. De boekenverzameling van de 
Bodleian Library weerspiegelt dus de geschiedenis van Engels-Nederlandse 
contacten, en is daarom uitermate geschikt voor een tentoonstelling die deze 
geschiedenis zichtbaar en inzichtelijk beoogt te maken.
 Daar komt nog bij dat de bibliotheek sinds 2015 een fantastische tentoon-
stellingsruimte heeft. Iedereen die in de loop der jaren met middeleeuwse hand-
schriften en zeldzame boeken in de Bodleian heeft gewerkt, herinnert zich de 
historische setting van ‘Duke Humfrey’s Library’. Toegang tot deze exclusieve 
leeszaal was een privilege voor wetenschappers. De leeszaal voor middeleeuw-
se en zeldzame werken is nu echter verplaatst naar de nieuwe gerestaureerde 
Weston Library, die in 2015 werd geopend. De toegang tot de leeszalen voor 
handschriften en zeldzame werken blijft beperkt, maar de tentoonstellings-
ruimte, de S.T. Lee Gallery, is open voor het publiek, en de tentoonstellingen 
die er zijn opgezet, trekken vele tienduizenden bezoekers. De Weston Library 
was in 2016 de Architects’ Journal Building of the Year en ontving binnen de 
eerste achttien maanden na opening zijn miljoenste bezoeker. Het is de am-
bitie van de Bodleian Libraries om de demografie van bezoekers te verruimen 
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door een jonger publiek te verwelkomen. Met de hulp van Reynaert hopen we 
de Bodleian te helpen dat doel te bereiken.
 Onze tentoonstelling is georganiseerd in zes hoofdthema’s, elk met onder-
linge verbindingen die toegelicht worden in de onderschriften van de verschil-
lende tentoongestelde objecten en in het tentoonstellingsboek dat we momen-
teel aan het schrijven zijn.

 1. Middeleeuwse en zestiende-eeuwse handschriften die getuigen van Engels-
Nederlandse contacten in de boekgeschiedenis
 
 Een van de hoogtepunten in dit thema is MS Bodley 340, dat het vroegste 
fragment van wereldlijke poëzie in het Nederlands bevat, ‘Hebban olla vogala’, 
geschreven rond het jaar 1100 als een penproef op de keerzijde van het laat-
ste blad van een Oudengels handschrift. De schrijver was waarschijnlijk een 
Vlaamse migrant, die in een klooster in Kent verbleef.7 Er zullen ook enkele 
prachtige getijdenboeken tentoongesteld worden die in de Lage Landen voor 
de Engelse markt werden geproduceerd. De Bodleian bezit onder andere het 
psalter- en getijdenboek dat eigendom was van Mary Tudor. Het werd ge-
maakt in Brugge, met miniaturen van een Utrechtse meester, en met randen 
die versierd zijn met een extravagant kosmopolitische mix van Engelse en con-
tinentale decoratieve motieven. De bijdrage van de Nederlanden aan de boek-
kunst wordt schitterend weergegeven door de sublieme schrijfhanden van Ne-
derlandse kopiisten die hun beroep in Engeland uitoefenden. Een voorbeeld 
is Pieter Meghen, de meest gewilde afschrijver in Tudor Engeland, die voor 
koning Hendrik VIII werkte.

 2. Vroege drukgeschiedenis

 Engels-Nederlandse contacten speelden een centrale rol in de vroege handel 
in boeken. Van bijzonder belang is het drukken in de Lage Landen van boeken 
voor de Engelse markt – het eerste Engelstalige boek werd door William Cax-
ton in de zuidelijke Nederlanden gedrukt – en omgekeerd het drukken in En-
geland van werken in het Nederlands voor de vroege Nederlandse Hervormde 
Kerk. Er zijn ook op dit gebied weer veel mooie schatten in de collecties van de 
Bodleian, zoals een exemplaar van de eerste complete gedrukte Engelse Bijbel, 
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de zogenaamde Coverdale Bijbel (Seld. C.9). Het is nu bekend dat deze Bijbel 
werd gedrukt in Antwerpen (in 1535) en gefinancierd door Jacobus van Mete-
ren, vader van de Engels-Nederlandse intellectueel Emanuel van Meteren, en 
door Leonard Ortels, vader van de beroemde kaartenmaker Abraham Orte-
lius.

 3. Historische werken

 Geschiedschrijvers aan beide zijden van de Noordzee toonden altijd grote 
belangstelling voor elkaars historiën, en ook aan de aanwezigheid van Neder-
landstaligen in Engeland en Engelstaligen in de Nederlanden werd geregeld 
aandacht geschonken in kronieken en andere geschiedschrijving. Zulke wer-
ken vertellen zowel de geschiedenis van Engels-Nederlandse relaties, als het 
verhaal van toenmalige reacties op die relaties. De Bodleian bezit onder andere 
een handschrift met een tekst waarin verhaald wordt hoe Mathilde, de doch-
ter van de graaf van Vlaanderen, haar echtgenoot Willem van Normandië het 
schip gaf dat hem in 1066 het Engelse Kanaal overvoer voor zijn verovering 
van Engeland – en hoe zij als tegenprestatie bij haar kroning tot koningin van 
Engeland ook het graafschap Kent cadeau kreeg. Uit de late zestiende eeuw 
stamt een rijkgeïllustreerde Engelstalige kroniek van de Nederlanden, waarin 
koningin Elizabeth I wordt gepresenteerd als ‘protectrix of the libertie of the 
united Provinces of the Netherlands’.

 4. Vroegmoderne Engels-Nederlandse intellectuele netwerken en de vroege Bod-
leian Library

 Dit thema richt de schijnwerper op intellectuelen met netwerken die zich 
uitstrekten aan beide zijden van de Noordzee, en verbindt ons onderzoekspro-
ject met de vroege geschiedenis van de Bodleian. Het album amicorum (‘vrien-
denboek’) van Emanuel van Meteren (MS Douce 68), Nederlandse handels-
consul in Londen en auteur van de eerste geschiedenis van de Nederlandse 
Opstand (en zoon van de voorgenoemde Jacobus van Meteren), geeft een kijkje 
in de intellectuele netwerken die zich rond de Noordzee uitstrekten. Ook zijn 
er de correspondentie en boeken van de verzamelaars die de basis legden voor 
de Bodleian Library, zoals de stichter van de bibliotheek Sir Thomas Bodley 
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zelf, de Nederlandse taalkundige en onderzoeker van Oudengels Franciscus 
Junius de Jongere, en de Engelse diplomaat en filoloog Thomas Marshall.

 5. Kaarten

 Vroege gedrukte kaarten van de Noordzeekusten maken de nabijheid van 
Engeland en de Nederlanden zichtbaar, en het belang van Engels-Nederlandse 
contacten in de vroege boekdrukkunst wordt zichtbaar door het werk van ver-
scheidene Nederlandse kaartenmakers die actief waren in een markt die zich 
rond de Noordzee uitstrekte. De relaties tussen de Lage Landen en Engeland 
waren natuurlijk niet altijd vriendelijk, en deze kant van het verhaal kan ook 
met kaarten worden verteld. Een van de geëxposeerde werken in deze sectie 
(MS Rawlinson A. 195A) is een handgetekende kaart door John Evelyn, die hij 
naar Samuel Pepys stuurde, waarop de Nederlandse Tocht naar Chatham (of 
Slag bij de Medway) van juni 1667 geschetst staat.

 6. Reynaert de vos

 De vos laat regelmatig zijn snuit zien in de geschiedenis van Engels-Neder-
landse culturele uitwisseling. Hij is afgebeeld in de versierde randen van hand-
schriften uit de Lage Landen die naar Engeland werden gebracht. Een van de 
mooiste veertiende-eeuwse handschriften, dat waarschijnlijk als oorlogsbuit in 
de Honderdjarige Oorlog naar Engeland is gekomen, is MS Bodley 264.8 Het 
handschrift werd in fasen gemaakt. Eerst werd een Franse Alexanderroman 
gekopieerd en verlucht, waarschijnlijk in Doornik; maar het werd voltooid in 
Londen, waar een Middelengelse Alexanderroman werd toegevoegd, op zijn 
beurt verlucht door een Engelse kunstenaar. Afbeelding 3 toont een detail uit 
de randversiering die liefhebbers van Reynaert zullen herkennen. Losjes geba-
seerd op een episode van branche XVII van de Roman de Renart, toont deze 
illustratie Reynaert die wordt gedragen in een begrafenisstoet.

 Zijn baar wordt gedragen door Ferrant het paard (dat zijn naam, ‘Dragend’, 
recht doet) en de wolf Isegrim, terwijl Tibeert de kater een kaars draagt. In de 
Roman de Renart komt de vos weer bij bewustzijn na de begrafenisprocessie, 
wanneer hij in zijn graf ligt en Bruun de beer aarde over hem uitstrooit. Rey-
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naert springt haastig het graf uit, grijpt Cantecleer de haan en ontsnapt. De 
verluchter heeft het verhaal ingekort en verbeeldt de aanval van Reynaert op 
Cantecleer alsof die plaatsvindt terwijl de vos nog in de baar gedragen wordt; 
zijn hoofd is zichtbaar onder de baar, met Cantecleer al in zijn mond.
 Verhalen over Reynaert behoorden tot een gedeelde literaire cultuur die 
herkenbaar was aan beide zijden van de Noordzee. Die banden lopen door 
naar de tijd van de boekdrukkunst, met William Caxton, die zijn Engelse ver-
taling van een Middelnederlandse Reynaerttekst in 1481 uitgaf. Het Tudor 
modelboek in de Bodleian, MS Ashmole 1504, laat zien hoe bekend Reynaert 
was bij het Engelse publiek. Het handschrift werd rond 1525 geproduceerd 
in East Anglia,9 een streek in het oosten van Engeland met veel Nederlandse 
migranten, die mogelijk hebben geholpen om Reynaert speciaal in deze regio 
bekend en geliefd te maken. Dit modelboek voor het tekenen van bomen en 

Afb. 3. Detail van Oxford, MS Bodley 264 pt 1, fol. 79v. © The Bodleian Libraries, 
University of Oxford. Gereproduceerd met toestemming.
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Afb. 4. Oxford, Bodleian, MS Ashmole 1504, fol. 22v. © The Bodleian Libraries, University of Oxford. 
Gereproduceerd met toestemming.
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Noten

1 Ad Putter, Liesbeth van Houts, Sjoerd Levelt en Moreed Arbabzadah, ‘Ysengrimus en 
Reynard the Fox: Engels-Nederlandse contacten als context voor de Reynaerttraditie’, in: 
Tiecelijn 31, (2018), p. 65–81. http://www.reynaertgenootschap.be/files/Ysengrimus%20en%20
Reynard%20the%20Fox.pdf.

2 Zie de aankondiging van het Heritage Lottery Fund op https://www.heritagefund.org.uk/
news/discovering-distant-dutch-relative-fantastic-mr-fox-and-disneys-robin-hood. 

3 De geciteerde passages zijn van het ‘national curriculum’ voor geschiedenisonderwijs van 
het Department for Education, in te zien op  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/239035/PRIMARY_national_curriculum_-_
History.pdf.  

bloemen is alfabetisch gerangschikt. De illustraties (p. 49) zijn voor L en M, en 
tonen tekeningen van een laurierboom en de moerbeiboom. Maar de persoon 
die de boomtekeningen maakte, kon de verleiding niet weerstaan om in de be-
nedenmarge een Reynaertscène te schilderen. Daarin wordt Reynaert getoond, 
gewapend met een bisschopsstaf, die een preek houdt voor een lichtgelovige 
gemeente, waaronder een ooievaar, een haan en een kip. Reynaert staat in het 
midden, religieuze devotie veinzend: ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in 
Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’ (Matteüs, 18:20). Zoals Ken-
neth Varty heeft aangetoond, werd de ooievaar in de literaire en visuele wereld 
van Reynaert geïntroduceerd vanuit Esopus' fabel van De vos en de ooievaar (in 
een veertiende-eeuwse Franse versie van deze fabel wordt deze vos Reynaert 
genoemd), terwijl de haan en de hen in het modelboek vermoedelijk Cantecleer 
en zijn favoriete vrouw Pinte vertegenwoordigen.10

 Last but not least worden in de tentoonstelling de animaties vertoond die 
de leerlingen van Ormerod en Kingsweston gemaakt hebben onder begelei-
ding van Flash of Splendour en Aardman Studios. Met vele zelden of nooit 
vertoonde boeken, waaronder een reeks met Reynaertepisoden geïllustreerde 
handschriften en vroege drukken, is de tentoonstelling voor de liefhebbers van 
Reynaert zeker een bezoek waard. De tentoonstelling loopt van 4 december 
2020 tot april 2021 en is gratis toegankelijk. Een rijkgeïllustreerd boek van 
de tentoonstelling, North Sea Crossings, door Sjoerd Levelt en Ad Putter en 
verschillende gastauteurs, zal door Bodleian Library Publishing worden uitge-
geven, alsook een nieuw kinderboek over Reynaert, door Anne Louise Avery.
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4 Voor een korte introductie van het werk dat Flash of Splendour doet, raden we de 
YouTube-video aan: https://www.youtube.com/watch?v=W9AiJWYKqy0. 

5 ‘The Fox and the Wolf ’, red. J.A.W. Bennett en G.V. Smithers, in: Early Middle English 
Verse and Prose, Oxford, 1968, p. 65-76.  

6 Reynard the Fox: A New Translation, vert. James Simpson, New York, 2015. 

7 Zie Frits van Oostrom, Stemmen op Schrift, Amsterdam, 2006, p. 97-103.

8 Zie Mark Cruse, Illuminating the ‘Roman d’Alexandre’: Oxford, Bodleian Library, MS 
Bodley 264: The Manuscript as Monument, Cambridge, 2012.

9 Two East Anglian Picture Books: A Facsimile of the Helmingham Herbal and Bestiary and 
Bodleian Ms. Ashmole 1504, red. en introd. Nicholas Barker, London, 1988.

10 Kenneth Varty, Reynard the Fox, Leicester, 1967, p. 55 en p. 99. 
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OH, WAT IS HET DONKER IN DE BOSJES ...*
Over de betekenis van het bos in de fabels en de ‘matière renardienne’

HANS RIJNS

Oh, wat is het donker in de bosjes 
Als ik maar geen toverheksje zie. 

 Dit kinderliedje zongen wij als kleine kinderen wanneer we door een donker 
bos liepen om elkaar op stang te jagen, maar ook om elkaar gerust te stellen. 
De oorsprong van dit tweeregelige vers is mij onbekend. Bij navraag en na enig 
gegoogel bleek het liedje alleen bekend te zijn in Den Haag, de stad waar ik 
geboren ben, en Scheveningen.1 De angst voor donkere bossen was ons natuur-
lijk ook ingegeven door sprookjes waarin donkere, enge wouden voorkwamen 
die ons de stuipen op het lijf joegen. Denk aan Roodkapje, Hans en Grietje en 

Artikel / Tiecelijn 32

Afb. 1. Hans en Grietje en de heks, tekening van 
Anton Pieck in: De sprookjes van Grimm, volledige 
uitgave geïllustreerd door Anton Pieck, Utrecht (z.j.), 
4de druk, p. 43.



~ 53 ~

Tiecelijn 32     

Klein Duimpje. Wij hadden toen nog knap last van ‘magisch denken’. Kinderen 
in de leeftijd vanaf drie tot ongeveer zes jaar kunnen nog geen onderscheid 
maken tussen fantasie en werkelijkheid. Men spreekt dan van magisch denken. 
In deze leeftijdsfase dichten kinderen gevoelens en eigenschappen toe aan de 
dingen om hen heen. Magisch denken is vaak verbonden met angst.2 Het bos 
zat in onze peuter- en kleuterjaren vol met gevaren: heksen, reuzen, kabouters, 
wolven, beren en andere enge beesten konden zomaar opduiken. Eerlijk gezegd 
loop ik ook nu nog niet graag ’s avonds laat of ’s nachts door een onbekend bos, 
je weet maar nooit!
 Het magische denken en de angst voor de bossen en moerassen deelden wij 
met de middeleeuwers. Deels was hun angst gebaseerd op reële gevaren: wilde 
dieren zoals wolven, beren en wilde zwijnen, maar ook struikrovers; deels op 
irreële gevaren zoals weerwolven, wildemannen en demonen die je zomaar te-
gen het lijf kon lopen. Ook onweer, storm en duisternis boezemden de middel-
eeuwer angst in. Deze angst was natuurlijk terecht: blikseminslag, afbrekende 
takken en struikelen in het donker over boomstronken en in kuilen weerhiel-
den de middeleeuwers ervan om een bos in te gaan.3 Donkere bossen en moe-
rasgebieden staan al sinds mensenheugenis bekend als plekken die angst en 
onbehagen kunnen oproepen. Deze angst voor de natuur bestaat ook heden 
ten dage nog en blijkt vooral veroorzaakt te worden door de aanwezigheid van 
dieren en natuurlijke verschijnselen zoals onweer, storm en duisternis.4 Als 
men erg veel last heeft van angst voor het bos dan spreekt men van xylofobie: 
angst voor houten voorwerpen of bossen.5

 In de westerse literatuur is heel lang een onderscheid gemaakt tussen lieflij-
ke en bedreigende natuur. Er bestaat een ononderbroken traditie van positieve 
landschapsbeschrijvingen van de klassieke Griekse poëzie tot na de renaissan-
ce. Zo’n beschrijving bevat bloeiende bloemen, een vriendelijk beekje, vogels, 
zoete geur, zonlicht enzovoort. De technische term ervoor is locus amoenus. Be-
dreigende natuur is natuur die de mens niet overziet en die hij niet in bedwang 
heeft. Bossen en bergen maken daar vaak deel van uit. Pas tijdens de romantiek 
ontstond het idee dat ook de wilde natuur positieve aspecten kan hebben.6

 Oeroude instincten

 In klassieke psychologische werken wordt beschreven dat angsten voort-
komen uit ons onderbewustzijn. Daarin zijn ‘archetypen’ vastgelegd, oeroude 
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symbolen, instincten en angsten die teruggaan tot prehistorische tijden. De 
mens was toen nog nauw verbonden met de natuur.7 Elke mens wordt geboren 
met een biologische aanleg om angst te ontwikkelen voor natuurlijke bedrei-
gingen. Dit was en is van groot belang om als menselijke soort te overleven.8 
Neurobiologisch onderzoek heeft aangetoond dat de mens angstiger op na-
tuurlijke dreigingen dan op niet-natuurlijke dreigingen reageert. Volgens Jo-
seph E. LeDoux loopt er een korte en directe zeer globale verwerkingsroute 
vanuit de zintuigen naar oude gebieden in de hersenen.9 Verantwoordelijk voor 
deze verwerkingsroute zijn de amygdalae of amandelkernen en de hypothala-
mus.10 De amygdalae spelen een centrale rol bij de verwerking van weerzinwek-
kende prikkels en de regulatie van angst. De hypothalamus speelt een cruciale 
rol bij eten, vechten, vluchten en paren. Daarnaast speelt de hypothalamus ook 
een rol bij de temperatuurregeling. Harde geluiden en lichtflitsen, maar ook 
gevaarlijke elementen en situaties in de natuur worden via deze routes verwerkt 
en activeren daarmee direct een angstreactie.11 Angst voor de natuur zit letter-
lijk tussen onze oren, het zit in de structuur van onze hersenen ingebouwd om 
razendsnel te kunnen reageren op levensbedreigende situaties en elementen in 
de natuur.
 Verkennende studies van angstige natuurervaringen laten zien dat er naast 
de bekende fobieën ook nog een breed scala aan natuurangsten voorkomt (die 
terecht zijn). Iemand die verlamd door angst in een donker bos ronddwaalt 
reageert misschien overdreven, maar er zijn wel degelijk gevaren (vallen, strui-
kelen, onderkoeling) verbonden aan een verblijf in een bos.12

 Veel informatie over natuurvolken en hun angsten voor bovennatuurlijke 
krachten trof ik aan in het prachtige boek De natuur als beeld in religie, filosofie 
en kunst van Matthijs Schouten.13 Hij behandelt schetsmatig de wijze waarop 
in enkele culturen (zo laat hij bijvoorbeeld het hindoeïsme en de islam buiten 
beschouwing) de natuur ervaren wordt als een magisch gegeven. Aan de Eu-
ropese middeleeuwen besteedt hij ruime aandacht. De ongeletterde mensen 
waren voor hun geloofszaken afhankelijk van de merendeels laaggeschoolde 
clerus en de religieuze voorstellingen in en op de kerken. De middeleeuwers 
waren ervan overtuigd dat er duistere en mensvijandige krachten in de wereld 
waren. Deze overtuiging kwam voort uit de voorchristelijke tradities. De kerk-
vaders bestreden deze opvattingen. Zo had de christelijke kerk weinig respect 
voor het heidens ontzag voor bomen. Bekend is natuurlijk het omhakken van 
een heilige boom door Bonifatius of het gebruik van vereerde bomen voor de 
bouw van bedehuizen door Sint-Patrick in Ierland. Heilige bossen waren wijd-
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verbreid voor de kerstening van Europa, gezien de vele banvloeken uitgespro-
ken door de kerkvaders.14 Demonen werden door de middeleeuwers verbon-
den met de wilde natuur. Verraderlijke moerassen, wouden met roofzuchtige 
dieren en ongenaakbare bergen waren oorden waar duivels en demonen huis-
den. De mythe over de wildeman (maar ook ‘wildevrouw’) was in de volksover-
levering wijd en zijd bekend tot ver na de middeleeuwen.15 De halfdierlijke, 
mensetende, goddeloze gedrochten – reeds bekend in de klassieke werken – 
komen terug in reisbeschrijvingen en wetenschappelijke werken die tot in de 
achttiende eeuw nog gepubliceerd werden.16

 Moralistische landschapsbeschrijving van het bos

 Gerard-Herman Arendt (1935-2003) verdedigt in zijn dissertatie uit 1965 
onder andere het standpunt dat het Reynaertlandschap niet als een realistisch, 
historisch-geografisch landschap gezien moet worden, maar als een traditio-
neel episch landschap. Het landschap wordt geactualiseerd door het toevoegen 
van een aantal door het publiek gekende toponiemen.17 In dit episch landschap 
onderscheidt Arendt twee werelden: het hof en de wereld van Reynaert: het hol 
in het bos en in uitbreidende zin ook heide en wildernis. Elk van die twee we-
relden vertegenwoordigt een moralistisch landschap (moralische Landschaft).18 
Wanneer een personage zich van de ene wereld naar de andere wereld begeeft, 
vindt er een ruimtewisseling (Raumwechsel)19 plaats. De ruimtewisseling is een 
metafoor voor het morele gedrag; het personage ondergaat de invloed van de 
desbetreffende wereld. Zo raken Bruun de beer en Tibeert de kater onder de 
invloed van het land van Reynaert als zij Malpertuus naderen en gaan ze in de 
fout. Ze vergeten hun koninklijke opdracht en worden slachtoffer van Rey-
naerts listen. Het zou te ver voeren om deze uitgangspunten van Arendt hier 
verder gedetailleerd uit de doeken te doen. Voor ons betoog is de moralistische 
landschapsbeschrijving van het bos, de heide en de wildernis van belang. Wie 
het hol van de vos wil bereiken moet door een donker woud, een woestenij en 
over een hoge berg.20

 In zijn dissertatie haalt Van Daele ook de benaderingswijze van A.J. Gu-
revich aan: ‘De natuur heeft in de middeleeuwse kunst geen eigen waarde, ze 
is geen op zichzelf staande component. Weiden, bos, gras, rivieren worden 
niet zelfstandig en exclusief om hun eigen schoonheid beschreven. Het gaat 
in al deze gevallen om topische plaatsen of doorgangslandschappen. Het gaat 
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om een subjectieve, veelal morele, niet zelden ideologische ruimte. Wanneer 
de natuur beschreven wordt, is dit in onmiddellijke relatie met de personages 
die erin voorkomen. Daarom gaat het volgens A.J. Gurevich bij middeleeuwse 
landschapsbeschrijvingen in essentie om de verhouding tussen de natuur en de 
mens die er zich in voortbeweegt.’21

 Rik van Daele waardeert de toenmalig nieuwe benaderingswijzen van 
Arendt en Gurevich. In zijn dissertatie neemt hij ook de ruimtebenadering 
van de structuralist en semioticus A.J. Greimas op.22 Het zou te ver voeren om 
de complexe ruimtebenadering van Greimas hier toe te lichten. Voor ons is de 
basisoppositie hof en hol en de ’tussenlandschappen’ dorp en woud-wildernis-
berg van belang. Van Daele omschrijft het woud als volgt: ‘Het woud is de 
plaats waar de mens zich aan de grens begeeft, waar hij in contact komt met het 
wilde (de wildeman, het dier, maar ook de heremiet, die een aantal trekken van 
de wilde vertoont). Het onderscheid tussen mens en dier verdwijnt. Reynaert 
bijvoorbeeld heerst er als een natuurlijke vos. Het woud is te verbinden met de 
felheid (kwaad), de duisternis, het ‘asociale’, de chaos en de waanzin. Het is de 
plaats van de afzondering. Reynaert is de outlaw. De vossenwereld is de wereld 
van de ‘silvaticus’, van de ‘onhoofse’.23

 De dissertatie van Arendt werd positief ontvangen, behalve door Francis 
Lulofs.24 Een van zijn kritiekpunten was dat Arendt het magische aspect met 
betrekking tot de dieren en de bomen niet bespreekt. Hij haalt daarbij Hel-
linga aan die volgens Lulofs heeft aangetoond dat de wolf ook weerwolf, de 
beer een manbeer en de kater een heksenkater is, die samen hun heksensabbat 
vieren.25 Lulofs neemt hier kritiekloos de benadering van Hellinga over. Maar 
hier overspeelt Hellinga volgens Willem van Bentum zijn hand. Hij associeert 
Tibeert de kater enige keren met hekserij. Volgens Hellinga zou Reynaert niet 
met Tibeert ’s nachts de heide (merk op dat Arendt de heide evenals het bos tot 
het domein van het land van Reynaert rekent) op willen gaan, omdat de ware 
heksenaard van de kat dan tevoorschijn zou kunnen komen. Heksen willen fal-
lussen stelen en kunnen zich in katten veranderen om de geslachtsorganen van 
mannen weg te toveren. Heksenkaters kwamen volgens Van Bentum echter 
in de literatuur van de dertiende eeuw nog niet voor. Dat is pas het geval in de 
Malleus maleficarum (De heksenhamer, 1485-1486).26

 In de studies van Frits van Oostrom, Paul Wackers en André Bouwman 
krijgt Arendt later meer waardering.27 Van Daele werkt de stellingen van 
Arendt, Gurevich en Greimas dat we met literaire conventies te maken hebben 
nader uit in zijn dissertatie, waarvan in 1994 de nog steeds goed leesbare han-
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delseditie verscheen. ‘Arendts werk laat een nieuw licht vallen op de Reynaert-
studie, die tot dan toe vastgekluisterd zat aan de traditionele vragen naar au-
teur, oorsprong, datering en lokalisatie, en aan de close-reading-methode (met 
al haar verdiensten!). De ruimte structureert het verhaal en constitueert er mee 
de betekenis van. Arendt presenteert nieuwe perspectieven, vooral betreffende 
de analyse van de ruimte, met name het morele landschap, de ruimtewisseling, 
de ‘buten’-metaforiek, de wildernis en de verbinding met Jesaja.’28 

 Bossen in de fabels van Esopus, de Twispraec en de dierenepen

 De bovenstaande inleiding maakte mij nieuwsgierig naar de connotatie van 
de bossen in de fabels van Esopus, de dialogen in de Twispraec, de dierenepen 
Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam (ca. 1045), de Ysengrimus (ca. 1150), 
de Roman de Renart (1171-1250) en Van den vos Reynaerde (Comburgse hand-
schrift, ca. 1400).29 Wat vinden wij terug van de magie en het middeleeuwse 

Afb. 2. Bos, Paulus van Liender 
(tekening), ca. 1790, in: Mat-
thijs Schouten, De natuur als 
beeld in religie, filosofie en kunst, 
Utrecht, 2001, p. 215.



~ 58 ~ 

TIECELIJN 32

ontzag en de angst voor bossen in de fabels en de verhalen? Ik heb daarvoor de 
hierboven aangegeven werken gescand op bos(sen) en woud(en).
 Het is ondoenlijk om een uitputtende opsomming van alle vindplaatsen hier 
weer te geven. Ik volsta met samenvattingen. Om te voorkomen dat ik in herha-
ling verval verwijs ik voor de besprekingen van de geraadpleegde werken naar 
de inleiding in onze editie Het leven en de fabels van Esopus en de inleiding bij 
de Twispraec in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).30 
Voor de beschrijvingen van de dierenepen kan men mijn artikel ‘Fabels in die-
renepen. Hergebruik van bestaande verhalen’ in: Tiecelijn 30 (2017), p. 114-119 
raadplegen.

 Het bos in de fabels van Esopus

 In Het leven en de fabels van Esopus trof ik in veertien fabels een verwijzing 
aan naar een bos. In acht fabels was er sprake van roofdieren in combinatie met 
een bos: tweemaal een leeuw, viermaal een wolf, viermaal een vos, een tijger en 
een slang.31 In de overige zes fabels speelden hazen, een hert, paarden, een ezel 
en een wildeman (sater) in een bos een rol.32 Een fabel ging over bomen in een 
bos die omgekapt werden om er stelen voor bijlen van te maken.33 
 De eerste conclusie is dat in de bossen wilde dieren en wildemannen (sater) 
voorkomen. Verder biedt het bos een schuilplaats aan hazen, herten en paar-
den. Dat het bos ook een angstaanjagend oord is, blijkt uit de fabel waarin een 
ezel een leeuwenhuid omdoet en al brullend andere dieren de schrik van hun 
leven bezorgt. 
 Het valt op dat de bossen niet nader beschreven worden. Een verklaring 
voor de summiere aanduidingen van de bossen in de fabels trof ik aan in de 
studie van Jill Mann From Aesop to Reynard. In het hoofdstuk ‘How animals 
mean’ behandelt zij uitgebreid de eigenschappen van fabels waarin dieren op-
treden. Zij geeft een aantal verhelderende aanvullingen op bestaande definities. 
Een daarvan luidt: fabels spelen zich af op een leeg podium (‘emptied stage’). 
Alleen de noodzakelijke rekwisieten worden genoemd. Het doel van deze een-
voudige verhalen is om de boodschap, de moraal – ontdaan van alle emotionele 
ruis – kort en bondig tot zijn recht te laten komen.34
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 Het bos in de dialogen van Twispraec der creaturen

 In de Twispraec komt in zeven dialogen een bos voor.35 Net als in de fa-
bels komen in de dialogen gevaarlijke roofdieren en andere dieren in de bos-
sen voor: eenmaal een draak, drie leeuwen in één dialoog en een leeuw in een 
andere fabel, een olifant, tweemaal een beer, tweemaal een wolf en een wild 
zwijn,36 verder tweemaal een vos, een bok, een ram en een ezel.37 Ook hier is er 
geen sprake van nadere beschrijvingen van de bossen.

 Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam

 In de Ecbasis trof ik op acht plaatsen de vermelding van bos of woud (silva) 
aan. Muzen snellen in de eerste buitenfabel door velden en bossen (v. 27). Het 
kalfje zoekt bescherming in het bos waar een woudbewoner (de wolf) hem te-
gemoetkomt (v. 96-97). In de ‘binnenfabel’ worden de wilde dieren van het bos 
opgeroepen om naar de grot van de leeuw te komen (v. 393-394). Als de koning 
genezen is, geeft hij opdracht om aan de vergadering van de woudbewoners 
bekend te maken dat hij is genezen (v. 494). Onder de wilde dieren bevinden 
zich behalve de wolf ook een beer en twee lynxen (v. 500). Een houtdrager 
krijgt van de koning de opdracht om droog hout uit het bos te halen om een 
vuur te maken (v. 573). Het hol van de wolf bevindt zich in het woud (v. 1006). 
De laatste vermelding van een woud in de Ecbasis komt voor in de reis die de 
koning door het Zwarte Woud op weg naar Duitsland maakt. Opmerkelijk is 
dat in de Latijnse tekst de Duitse naam onvertaald blijft: ‘Svvarzvvalt’ (v. 1073).
 Het bos en het woud in de Ecbasis worden ook zonder nadere omschrijving 
weergegeven. Er zijn geen magische, dreigende en beangstigende beschrijvin-
gen van bossen of wouden te ontdekken. Hooguit wordt gemeld dat in het bos 
roofdieren (wolf, beer, lynxen en een leeuw) ronddwalen. Naast de verwijzin-
gen naar wilde dieren komt ook het nuttig gebruik van het bos naar voren als 
de houtdrager droog hout uit het bos moet gaan halen.

 Ysengrimus

 Op achttien plaatsen in de Ysengrimus is het woord bos (silva en zijn varian-
ten) te vinden. Wanneer er sprake is van een bos of woud wordt Ysengrimus ne-
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genmaal genoemd, Reynardus achtmaal, koning leeuw tweemaal en een vraat-
zuchtige zeug eenmaal.38 In De zieke leeuw vreest Reynaert struikrovers tegen 
te komen als hij over bospaden moet reizen (Mann 1987, p. 365-366, III). Rey-
naert geeft in De bedevaart een ree goede raad. Hij waarschuwt haar voor vreem-
delingen die in de wildernis op de loer zouden kunnen liggen en met wie men 
niet graag in aanraking wil komen (Mann 1987, p. 366, IV, 63-64). In dezelfde 
episode is er sprake van voedselgebrek in bepaalde bossen: ‘er zijn nog geen twee 
eieren te vinden’ (Mann 1987, p. 374, IV, 217-218). Eenmaal wordt een bos wat 
nader omschreven. In Reynaert en de wolvin lezen we dat aan de achterzijde van 
de burcht een bos is met talloze zingende vogels (Mann 1987, p. 458, V, 782.). 
Corvigaar, een paard, durft in Isengrim en Corvigaar niet samen met de wolf 
het bos in (Mann 1987, p. 482, V, 1223). Isengrim klappertandt in Isengrim en 
Jozef nadat zijn huid in de voorafgaande episode is gevild. Reynaert denkt dat 
Isengrim bomen aan het omhakken is in een bos van de koning. Er is sprake van 
toestemming vragen aan de boswachter (Mann 1987, p. 488, VI, v. 9-34). Hier 
is het bos dus nuttig en speelt de angst voor de natuur geen rol. In Isengrims 
eed komt een bosrand voor. Deze zou volgens Reynaert een veiliger schuilplaats 
zijn voor Isengrim en Reynaert dan het open veld, want daar wemelt het van de 
vijanden (Mann 1987, p. 508, VI, 402-403). Opmerkelijk, want in voorgaande 
fabels, dialogen en verhalen verblijven vijanden juist in het bos. 
 Ook in de Ysengrimus zijn geen beschrijvingen van huiveringwekkende bos-
sen te vinden als we de roofdieren in de bossen buiten beschouwing laten. Er 
is wel sprake van angst voor struikrovers en vreemdelingen en vijanden die je 
kwaad willen doen.

 Het bos in de Roman de Renart

 Op zoek naar verwijzingen naar bossen in de Roman de Renart maakte ik 
gebruik van de vertalingen van Paul van Keymeulen, die tussen 2000 en 2007 
bijna alle branches in het Nederlands vertaald heeft en gepubliceerd in Tiece-
lijn. Ik vergeleek zijn vertaling met de tekst en de vertalingen van de 26 bran-
ches die Jean Dufournet en Andrée Méline in 1985 in twee delen uitbrachten.39

 Het bos speelt in de Roman de Renart een belangrijke rol. In negentien van 
de 26 branches van de Roman de Renart trof ik 116 maal het woord bos (bois of 
forêt) aan.40 Het zou te ver voeren om hier alle plaatsen te bespreken. Ik beperk 
mij tot een algemene observatie en enkele opmerkelijke zaken. 
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 Het bos fungeert vaak als verblijfplaats van wolven, wilde zwijnen, beren en 
herten en natuurlijk de vos Renart, die de weg door de bossen als geen ander 
kent. Ook komen we er in diverse branches Tibert, Chantecler, Tiécelin en een 
mees tegen. Vaak wordt het bos opgezocht om te schuilen voor gevaar. Het bos 
wordt ook geregeld gebruikt voor de jacht: dieren worden er achtervolgd door 
jagers met hun honden. In de wouden van de Roman de Renart treft men ook 
monniken en kluizenaars aan.
 In branche Ia, Le Jugement de Renart, wordt een bos genoemd dat door 
Lantfroi de boswachter beheerd wordt. Willem, de auteur van Van den vos 
Reynaerde, neemt deze toevoeging niet over. Uit dit bos komt de eikenboom 
waarin Brun later in het verhaal klem komt te zitten. In Le Pèlerinage de Renart 
(VIII) gaan Renart en de rammen Belin en Bernard door een woud waar zij uit 
angst voor wolven en struikrovers gaan overnachten in het huis van Primaut de 
wolf. Door een list van de vos en de kracht van de twee rammen komt Primaut 
er slecht vanaf. In deze branche is er, net als in de Ysengrimus, sprake van angst 
voor struikrovers. Ook in Renart trompe Roënel le chien et Brichmer le cerf. Re-
nart médecin (X) komt de angst om overvallen te worden voor als Nobel met 
vier baronnen door een bos draaft. Zij houden hun lansen gereed uit vrees dat 
de vorst zou worden aangerand.
 Nergens worden de bossen in de Roman de Renart nader omschreven. De 
auteurs volstaan met de mededeling dat de dieren en mensen (dorpers, boeren, 
kluizenaars) het bos verlaten, het bos ingaan, in het bos schuilen of door een 
bos trekken. De angst voor bossen komt tot uiting in de branches waarin er 
wilde dieren en struikrovers in de bossen ronddolen.

 Het bos in Van den vos Reynaerde

 In de Reynaert komt op vijf plaatsen een bos of een woud ter sprake: het bos 
waar Bruun tijdens de eerste daging doorheen moest, een onbekende kwestie 
tussen Nobel en Reynaert die zich in een woud heeft afgespeeld, een woeste 
streek (bos?) waar tot de samenzwering tegen de koning zou worden besloten, 
hoe Reynaert op de loer lag in het bos, in het veld en in het woud om te achter-
halen waar zijn vader de schat verborgen had en Kriekeputte bij het Hulsterloo 
waar de schat van koning Ermenric verborgen zou zijn.
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 De bodetocht van Bruun door het bos

 Willem beschrijft in zijn verhaal dat Bruun om Reynaert in te dagen door 
een zeer donker woud, een woestenij, waar Reynaert zijn kromme paden ge-
baand had om te jagen, en over een hoge berg moet lopen om bij ‘Manpertus’ te 
komen.

Dor den keer van eenen woude
Quam hi ghelopen dor eene woestine
Daer reynaert hadde de pade sine
Ghesleghen crom ende menichfoude
Also als hi huten woude
Hadde gheloepen om sijn bejach
Beneden der woestinen lach
Een berch oech ende lanc41

 ‘Dor den keer van eenen woude’ kan op tweeërlei wijze uitgelegd worden: of 
het is typisch Oost-Vlaams (einde of rand) of het is een foutieve woordschei-
ding aangebracht door kopiisten. ‘Dort donker’ werd via ‘Dort don ker’ uit-
eindelijk opgenomen in hs. A als: ‘Dor den ke(e)r’.42 In hs. F staat op deze plek 
‘Durst donkerste vanden woude’, in hs. B ‘Door dat doncker vanden woude’.43 
De ‘pade crom ende menichfoude’ legt Lulofs uit als dat Reynaert ‘kronkelige 
paden maakt om zijn achtervolgers het spoor bijster te maken.’44 Men kan dus 
in de woestenij, waar Reynaert de weg weet, verdwalen. Het donkerste van het 
woud of het donkere woud en de ‘pade crom en menichfoude’ dragen bij aan 
een negatieve connotatie van het bos, de heide en de woestenij in Van den Vos 
Reynaerde.

 Een onbekende kwestie die zich tussen Nobel en Reynaert heeft afgespeeld in het 
woud

 Als Reynaert na de tussenkomst van Grimbeert eindelijk aan het hof ver-
schijnt, probeert hij de koning te vleien, maar Nobel reageert cynisch op zijn 
vleierij:

In werde bi smeekene niet hu vrient
Hets waer ghi sout mi hebben gedient
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Van eere saken in den woude
Daer ghi qualic in hebt gehouden
Die eede die ic hadde ghezworen45

 Het is onbekend wat zich in het woud tussen Nobel en Reynaert heeft afge-
speeld. Geen van de commentatoren heeft daar een afdoend antwoord op.

 De ‘samenzwering’ tegen de koning

 Als onderdeel van het leugenverhaal over ‘het complot’ tegen de koning ver-
haalt Reynaert over een woeste streek. Het gaat over de streek tussen Hijfte en 
Gent. De eigenlijke samenzwering vond, volgens D.A. Stracke in zijn artikel 
uit 1922 over Hijfte, plaats in het ‘groote Eynaertsbosch’.46 De interpretatie 
van Stracke vinden wij niet terug in andere commentaren, wel dat de plaats 
van samenkomst een negatieve locatie was waar boze plannen werden gesmeed. 
Hier zwoeren Reynaert senior, Grimbeert, Isegrim, Tibeert en Bruun dat zij 
Bruun met geweld op de troon zouden zetten. De hele coup zou betaald wor-
den uit de schat van koning Ermenric. Een duivels beraad in een duistere nacht 
in een ‘locus terribilis’. 

Ende quamen teenen dorpe hiet hijfte
Tusschen hijfte ende ghend
Hilden si haer paerlement
In eere belokenre nacht
Daer quamen si bi sduuels cracht
Ende bi sduuels ghewelt47

 Reynaert bespiedt zijn vader die de schat van Ermenrick verbergt

 Reynaert verhaalt tegenover de koning hoe hij de schat heeft opgespoord 
door zijn vader in de gaten te houden:

In diepen ghepeinse ende in groten
Was ick dicken hoe ic dat
Soude vinden waer die scat
Lach die mijn vader hadde vonden
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Je wachte nauwe tallen stonden
Minen vader ende leide laghen
In meneghen bosch in meneghe haghen
Beede in velde ende in woude48

 Kriekeputte bij Hulsterloo

 Als er een plek is in het Reynaertverhaal die voldoet aan de omschrijving 
van de ‘locus terribilis’ (cf. G.H. Arendt) dan is het wel de plek waar volgens 
Reynaert de schat van koning Ermenric ligt begraven: Kriekeputte. Reynaert 
beschrijft voor de koning waar de schat zou begraven zijn. Het gaat om een 
woestenij ten zuidwesten van een bos in de buurt van Hulst: Hulsterloo.
 Mark Nieuwenhuis gaat in zijn artikel ‘Lichtschuwe nachtvogels in de wil-
dernis. Reynaert en de uilen van Kriekeputte in Reynardus vulpes’,49 zeer uitge-
breid in op deze ‘locus terribilis’. Daarin bespreekt hij deze plek niet alleen in 

Afb. 3. Reynaert senior met de schat 
van koning Ermenric, in: Wolfgang von 
Goethe, Reineke Fuchs, mit Zeichnugen 
von Wilhelm von Kaulbach, Stuttgart, 
1857, p. 72.
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de Reynardus vulpes, maar betrekt hij ook de Metamorphosen van Ovidius, de 
Opera van Vergilius Maronis’, de Vulgaat en andere klassieke en middeleeuwse 
teksten bij zijn betoog. Ik volsta met een parafrase van en enkele aanvullingen 
bij dit zeer lezenswaardig artikel met een uitvoerig notenapparaat en dito lite-
ratuurlijst. 
 Kriekeputte is een oord waar zeker in een half jaar geen man of vrouw of 
ander schepsel komt, behalve de uil en de nachtuil (vogels met negatieve, diabo-
lische connotaties). Als de koning twijfelt aan de plek, haalt Reynaert Cuwaert 
de haas naar voren. Deze is zo bang van de vos (een paar dagen daarvoor werd 
hij bijna door Reynaert de strot afgebeten tijdens ‘het credo’ zingen), dat hij 
stotterend de plek beschrijft waar de schat zich zou bevinden. Cuwaert flapt er 
daarbij van alles uit: niet alleen waar Kriekeputte ligt maar hij heeft het ook 
over zijn vriendschap met Reynout de sies de valsmunter en zijn vaste vriend-
schap met het rijmende hondje Rijn, die hem menigmaal trakteerde (in Rey-
naerts historie verlost Rijn Cuwaert van menige last (een dubbelzinnige toevoe-
ging die op masturberen slaat50)). Reynaert snoert hem daarop de mond. Deze 
passage wordt gekenmerkt door veel ambigu taalgebruik. Valsmunterij is mid-
deleeuws ‘slang’ voor homoseksualiteit en de vaste vriendschap van een haas 
met een rijmend hondje is ook verdacht. Dat hij hem ook menigmaal ‘trakteert’ 
is ook voor tweeërlei uitleg vatbaar. Cuwaert zou homoseksuele relaties met 
de genoemde honden hebben gehad.51 Het noemen van de valsmunterij van 
Reynout pleit niet voor de geloofwaardigheid van de schat die daar verborgen 
zou liggen. Ook het oprakelen van sodomitische praktijken door Cuwaert ma-
ken de locatie, zeker in de homofobe middeleeuwen, obscuur en weinig aan-
trekkelijk.

 Tot besluit: een bos is een bos, punt uit

 In de fabels worden de bossen genoemd zonder nadere omschrijving. Ook 
in de Twispraec worden de bossen niet nader omschreven. De enige duiding 
voor huiveringwekkende bossen in beide verzamelingen is dat bossen onveilig 
zijn voor mensen omdat daar wilde, gevaarlijke dieren vertoeven die je beter 
maar kunt mijden. Ook dolen daar struikrovers en andere vreemdelingen rond 
die je maar liever niet tegen wilt komen. De bossen komen er ook in de dieren-
epen bekaaid vanaf. Ik zocht niet alleen naar de woorden bos of woud (silva, 
bois of forêt), maar bekeek ook de tekst in de omgeving van deze woorden. 
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Dit leverde geen nadere informatie over de bossen op. Waarschijnlijk was het 
vermelden van een bos in de fabels, dialogen en dierenverhalen voor de mid-
deleeuwer voldoende om een zekere spanning op te roepen, vertrouwd als men 
was met de ontzagwekkende natuur. In de Ecbasis en de Ysengrimus ligt de 
nadruk veel meer op de dialogen met al hun verwijzingen naar klassieke en 
middeleeuwse teksten dan op de beschrijvingen van de bossen. Het geletterde 
publiek zat klaarblijkelijk niet te wachten op dergelijke uitweidingen. In Van 
den vos Reynaerde, worden unheimische locaties beduidend meer uitgebreid 
beschreven. Met name de plek waar Kriekeputte is gelegen. Willem toont zich 
hier een rasverteller. Het voorschrift ‘show, don’t tell’, een uitdrukking uit de 
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en 185; de zeug op p. 199. 

39 Zie mijn uitgebreide inleiding over de Roman de Renart, de vertalingen van Van 
Keymeulen en de tabel met de vergelijking met de edities van Jean Dufournet & Andrée 
Méline, Le roman de Renart, deel I en II, Parijs 1985, in: Tiecelijn 30. Jaarboek 10 van het 
Reynaertgenootschap, (2017), p. 118-119. De tabel staat op p. 128-129. 

40 In de branches VI, XV, XX, XXII, XXIV, XXV en XXVI trof ik geen bossen aan.

41 A 502-509, Hellinga 1952. Bouwman & Besamusca hertalen Dor den keer van eenen woude 
als Dort het doncker van eenen woude. Zij lijken zich te hebben laten inspireren door B v. 488: 
Door dat donker vanden woude. Hellinga 1952. André Bouwman en Bart Besamusca, Reynaert 
in tweevoud, deel I Van den vos Reynaerde, Amsterdam, 2002, v. 502 en Paul Wackers, Reynaert 
in tweevoud, deel II Reynaerts historie, Amsterdam, 2002, v. 527.

42 Jozef Janssens, Rik van Daele, Veerle Uyttersprot en Jo de Vos, Van den vos Reynaerde. 
Het Comburgse handschrift, Leuven, 1991, 2de druk, p. 109.

43 Hellinga 1952, p. 32-33.

44 F. Lulofs, Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch uitgegeven, met woordverklaring, 
commentaar en tekstkritische aantekeningen etc., Groningen, 1985, p. 215.

45 A 1801-1805, Hellinga 1952.

46 D.A. Stracke, Hyfte (Yste)?, in: TNTL, 41 (1922), p. 207-220, m.n. p. 208.

47 A 2261-2267, B 2283-2287, Hellinga 1952.

48 A 2355-2363, Hellinga 1952.

49 In: Tiecelijn 26. Jaarboek 6 van het Reynaertgenootschap, 2013, p. 52-71.

50 A 2674, B 2691, Hellinga 1952.

51 Zie Hellinga 1958, p. 361-363 en Hans Rijns: ‘Of hi den credo niet en wel las’, in: Tiecelijn, 
12 (1999), p. 163-176 en ‘Het Cuwaertmotief. Sodomie in de Reynaert?’, in: Tiecelijn, 19 (2006), 
p. 352-369.
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RONDOM EEN EMBLEEMFABEL: DE RAAF EN 
DE SCHORPIOEN1

PAUL J. SMITH

 De redactie van Tiecelijn vroeg mij een artikel te schrijven over de ‘embleem-
fabel’, een genre dat nog niet in het tijdschrift ter sprake gekomen is. Voorbeel-
den met daarin de raaf als personage – omdat deze vogel de naamgever is van 
het tijdschrift – zouden welkom zijn, zo liet de redactie mij weten. Mijn keuze 
is gevallen op een minder bekende fabeltekst: De raaf en de schorpioen. Deze 
fabel maakte een bijzondere ontwikkeling door van het ene genre naar het an-
dere: van de ongeïllustreerde epigrammen van de Anthologia Graeca (de Griekse 
Anthologie; ca. 70 voor Christus), via de geïllustreerde emblemen van het Emble-
matum liber (het Embleemboek van Andrea Alciato, 1531), tot de embleemfabels 
van De warachtighe fabulen der dieren (1567), gepubliceerd door de Bruggelingen 
Marcus Gheeraerts, die zowel initiatiefnemer als illustrator van de bundel was, 
en Eduard de Dene, die de dichterlijke teksten leverde. In het voorliggende arti-
kel zal ik gedetailleerd ingaan op de meanderende ontwikkelingsgang van deze 
tekst en de rol daarin van illustratie en poëtische amplificatie.

 Van epigrammatische fabel tot embleem

 Het begin ligt, zoals gezegd, in de bloemlezing van epigrammen, bekend 
onder de titel Anthologia Graeca. Onze tekst wordt daarin toegeschreven aan 
een zekere Archias van Mytilene, over wie, behalve de naam, nauwelijks iets 
bekend is. Ik citeer hier het gedicht in de Engelse standaardprozavertaling van 
W.R. Paton:

A raven plying his black wings in the pellucid sky, saw once a scorpion 
emerging from the ground, and swooped down to catch it; but the scor-
pion, as the raven dashed down to the ground, was not slow to strike 
his foot with its powerful sting, and robbed him of life. See how the 
luckless bird met with the fate he was preparing for another by means 
of that other.2

Artikel / Tiecelijn 32
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 In inhoud en opbouw – een kort verhaal over dieren, gevolgd door een mo-
raal – is dit epigram een fabel. Het gedicht is inhoudelijk verwant aan twee 
fabels uit het traditionele esopische fabelcorpus, namelijk De wouw en de slang 
en De raaf en de slang, waarvan ook hier een Engelse vertaling: 

The Kite and the Snake

A kite seized a snake and flew up high in the sky carrying the snake 
along with him. The snake then twisted around and struck the kite, 
so that they both fell down to the ground. As the kite was about to die 
from the force of the impact, the snake remarked, ‘You have no right 
to get angry, you scoundrel, since you plotted destruction for someone 
who had done you no wrong! You deserve to suffer, and this is a fitting 
punishment for what you planned to do.’3

The Raven and the Snake

A raven who was looking for food noticed a snake stretched out asleep 
in the sun. The raven jumped on the snake and grabbed it, but the snake 
then twisted back around and bit him. As he was dying, the raven said, 
‘What a fool I was! The windfall I found has turned out to be fatal!’

This fable can be applied to a man who finds a treasure that puts his 
life in jeopardy.4

 De versie in de Anthologia Graeca is tegelijk bondiger en dichterlijker dan 
de beide esopische versies. Archias’ dichterlijke pretentie is direct zichtbaar 
vanaf de openingsregels, die de zwarte vleugels van de raaf laten contrasteren 
met de helblauwe lucht, en de vogel in de lucht met de uit de aarde tevoorschijn 
kruipende schorpioen. De moraliserende boodschap is verschillend in de drie 
versies: in De wouw en de slang wordt de wouw gestraft voor zijn onterechte 
aanval op een onschuldig dier; in De raaf en de slang wordt de vogel gestraft 
voor zijn gebrek aan voorzichtigheid; en Archias’ fabelepigram heeft nauwe-
lijks een moraliserende boodschap. In zijn mooie analyse van het epigram laat 
Karl Enenkel zien dat het Griekse adjectief tlemon (‘luckless’) de raaf als een 
tragische held typeert, die ten onder gaat aan zijn noodlot. De stervende raaf 
brengt bij de lezer gevoelens van ‘angst en medelijden’ teweeg, die ook de trage-
dietoeschouwer bevangen bij de aanblik van de stervende held op het toneel.5   
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 De Anthologia Graeca wordt vanaf 1494 gedrukt in zeven delen, en vele ma-
len herdrukt.6 Er verschijnen ook verschillende selecties uit deze bloemlezing, 
waarvan een van belang is voor ons betoog, namelijk de Selecta epigrammata 
Graeca Latine versa (‘Uitgekozen Griekse epigrammen, vertaald in het Latijn’) 
(Bazel, J. Bebel, 1529). Deze bloemlezing, geredigeerd door de humanist Janus 
Cornarius, is samengesteld uit vertalingen die afkomstig zijn van verschillende 
personen, onder wie Andrea Alciatio, die 135 epigrammen uit de Anthologia 
Graeca in het Latijn vertaalde en van een titel voorzag. Hieruit selecteerde Al-
ciato zelf weer dertig epigrammen, die de kern zouden vormen van ’s werelds 
eerste embleemboek, gedrukt in 1531 door Heinrich Steyner.7 Steyner liet de 
illustrator Jörg Breu een aantal epigrammen illustreren, waaronder ook ons 
fabelepigram (afb. 1). 

Afb. 1. Alciato, ‘Iusta ultio’, Emblematum liber, 
Augsburg, Steyner, 1531. Glasgow  University 
Emblem. Website https://www.emblems.arts.
gla.ac.uk/alciato/facsimile.php?id=sm18_
D7v.
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 Zo ontstond het embleem, met de kenmerkende driedelige basisstructuur 
(het triplex emblematicum), bestaande uit een motto (‘Iusta ultio’),8 de pictura 
(illustratie) en het epigrammatische onderschrift (subscriptio). In de Engelse 
standaardvertaling (die van het Glasgow Emblem Project) luidt Alciato’s be-
werking aldus:

Just Revenge.
A raven was carrying off into the flying winds a scorpion gripped in 
its talons, a prize won for its audacious gullet. But the scorpion, in-
jecting its poison drop by drop through the raven’s limbs, despatched 
the predator to the waters of the Styx and so took its revenge. What a 
laughable thing! The one who was preparing death for others himself 
perishes and has succumbed to his own wiles.9

 Karl Enenkel laat zien dat Alciato het epigram van Archias niet simpelweg 
naar het Latijn vertaalt, maar bewerkt: de tragische compassie is volkomen af-
wezig (‘What a laughable thing!’), en er is een dubbele moraliserende bood-
schap: vraatzucht wordt bestraft, en de bijter wordt gebeten. Volgens Enenkel 
heeft Alciato hier zowel de moraal van de fabel van De wouw en de slang in 
gedachten, als een adagium van Erasmus: ‘Corvus serpentem’ (‘De raaf [grijpt] 
de slang; Adagium 3079). In zijn commentaar betrekt Erasmus dit adagium op 
vraatzucht. 
 Omdat Enenkel vooral geïnteresseerd is in Alciato’s Latijnse tekst, gaat hij 
niet in op de Franse vertalingen van de emblemen. Deze vertalingen zijn juist 
voor ons betoog van groot belang – niet alleen omdat zij een indicatie zijn van 
de grote en onmiddellijke impact van het genre, maar ook omdat in de verta-
lingen het genre en onze fabel wezenlijke veranderingen ondergaan. De eerste 
vertaling naar het Frans verschijnt in een tweetalige editie, en is van de hand 
van Jean Lefevre (afb. 2).10 Het embleem ondergaat hier een opwaardering: de 
grove illustraties van de eerste Latijnse edities worden vervangen door meer 
verfijnde houtsneden, toegeschreven aan Mercure Jollat. Elk embleem krijgt 
een ruime lay-out toebemeten: de hele linkerbladzijde voor het motto, de il-
lustratie en het Latijnse epigram; de rechterpagina voor de Franse vertaling van 
het motto en het epigram. Deze opwaardering wordt voortgezet in de tweede 
vertaling naar het Frans, gemaakt door Barthélemy Aneau,11 die later als li-
terator bekend zou worden, en voorzien van illustraties door Pierre Eskreich 
(Eskirch; Pierre Vase), die zich baseerde op de verfijnde illustraties die Bernard 
Salomon maakte voor een eerdere Latijnse uitgave van de Emblemata in Lyon 
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uit 1547.12 Aneau vertaalt Alciato niet letterlijk, maar geeft een dichterlijke 
bewerking (zoals Alciato ook deed met het epigram van Archias), gevolgd door 
een tekst in proza, waarin de moraal en nadere uitleg gegeven wordt. Wat ge-
beurt er met onze embleemfabel (afb. 3 en 4)? De meest opvallende wijziging 
die Aneau aanbrengt – en die ook uitgebeeld is door Eskreich13 – is dat de 
raaf de schorpioen niet met zijn klauwen, maar met zijn snavel vastpakt (‘de 
sa gueulle le pris’), en daardoor in zijn hals gestoken wordt. Deze precisering 
maakt de schorpioensteek dramatischer dan bij Alciato en diens brontekst. 
Een tweede wijziging betreft de in proza geschreven, opsommende uitbreiding 
van de moraal, hoogstwaarschijnlijk bedoeld om de rechterpagina op te vullen. 

Afb. 2. Alciato, ‘Iusta ultio’, Livret des Emblemes, Paris, Chrestien Wechel, 1536. Glasgow  University 
Emblem. Website http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/facsimile.php?id=sm23b_k8v.
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Ik vertaal: 

Als een boosaardig persoon iemand aanvalt die boosaardiger is, dan 
vernietigt hij zichzelf, zoals een vechtersbaas het verliest van een moor-
denaar, een deugniet van een rover, een speler van een bedrieger, een 
vervalser van een gifmenger, een vrek van een geldzwendelaar, een sluw 
persoon van iemand die sluwer is, en een bedrieger van een driedub-
bele bedrieger. De raaf is een kwaadaardig dier, en een schorpioen, die 
doodt met zijn gifstaart, is nog erger.

Afb. 3. Alciato, ‘Vengence Iuste’, Emblemes, Lyon, Macé Bonhomme voor Guillaume Rouille, 1549.
Glasgow  University Emblem. Website http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/facsimile.
php?id=sm33-n8v. 

Afb. 4. Alciato, ‘Vengence Iuste’, Emblemes, Lyon, Macé Bonhomme voor Guillaume Rouille, 1549.
Glasgow  University Emblem. Website  http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/facsimile.
php?id=sm33-o1r.
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 Beide wijzigingen – de steek in de hals en de opsommende moraal – zullen 
nagevolgd worden in de embleemfabels van Gheeraerts en De Dene, zoals we 
zullen zien.   

 Van embleem tot embleemfabel

 De emblemen van Alciato werden niet alleen vertaald, maar ook op grote 
schaal nagevolgd, in het Latijn en in de volkstalen, eerst in Frankrijk, daarna in 
de Nederlanden.14 De literator, emblematist en drukker Gilles Corrozet bracht 
in 1542 een vernieuwende fabelbundel uit,15 waarin de traditionele esopische 
fabels gegoten werden in de typografische lay-out van het embleem, verdeeld 
over twee bladzijden (afb. 5). De ontwerper van deze illustraties is onbekend. 
Met deze lay-out werd Corrozet de uitvinder van een nieuw, hybride genre dat 
de inhoud van de esopische fabels met de typografische vorm van het embleem 
combineerde. Dit genre wordt sinds een baanbrekend werk van Barbara Tie-
mann ‘embleemfabel’ of ‘emblematische fabel’ genoemd.16 

Afb. 5. Gilles Corrozet, Des Formis & de la Cigale, ou Grillon, Les Fa-
bles d’Esope Phrygien, mises en Ryme Francoise, Lyon, Jean de Tournes en 
Guillaume Gazeau, 1547.
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 Dit nieuwe genre sloeg onmiddellijk aan. In 1547 gaf Corrozet zijn fabeltek-
sten opnieuw uit, maar nu geïllustreerd met nieuwe houtsneden van de hand 
van Bernard Salomon.17 Het is deze editie, of een van de volgende door Salo-
mon geïllustreerde edities, die Marcus Gheeraerts en Eduard de Dene op het 
idee brachten om zelf een embleemfabelbundel te maken, die ten opzichte van 
Corrozets fabelbundel innovatief was.18 Inderdaad, het vernieuwende karak-
ter van hun bundel spat ervan af (afb. 6): de typografische variatie (bastaard-
gotisch voor het fabelverhaal, cursief voor de moraal en romein voor motto 
en subscriptio), het gebruik van Bijbelcitaten als subscriptio, de virtuoze rederij-
kersdichtkunst van De Dene, en, het opvallendst, de nieuwe etstechniek van 
Gheeraerts, die het hem mogelijk maakte vacht en veren veel levendiger weer 
te geven dan met de houtsnedetechniek mogelijk was. 
 Over de nieuwe etstechniek van Gheeraerts is onlangs een belangwek-
kende ontdekking gedaan door Dirk Geirnaert in het Kupfer Stichkabinet 
te Dresden:19 hij ontdekte dat de tekeningen die het museum aanmerkte als 
‘Nachzeichnung einer Illustration in De warachtighe Fabulen der Dieren’20 
geen tekeningen ‘nach Marcus Gheeraerts’ zijn, maar van de hand van Ghee-
raerts zelf. Deze tekeningen hebben gediend als patroon voor de ets (afb. 7). 
De contouren van de dierlijke (en menselijke) hoofdpersonen blijken te zijn 
gepuncteerd.21 Zo kunnen we reconstrueren hoe Gheeraerts te werk gegaan is: 
hij legde de tekening op de met was besmeerde koperplaat; vervolgens prikte 
hij de contouren door het papier heen op de waslaag; daarna verwijderde hij 
het papier; hij bracht via de punten de omlijningen aan op de waslaag, vulde de 
figuren op, en tekende uit de losse hand de verdere achtergrond in de waslaag – 
zodat ten slotte het etszuur, dat de uitgetekende lijnen in de koperplaat in zou 
bijten, aangebracht kon worden, en de waslaag verwijderd. Deze tekeningen 
laten overigens niet alleen de technische kant van het etsen zien. Daar waar 
tekening en ets van elkaar afwijken, worden ook de artistieke keuzes duidelijk 
die Gheeraerts op het allerlaatste moment in het etsproces maakte.
 Terug nu naar de andere vernieuwingen van de Warachtighe fabulen. Voor 
mijn betoog is vooral van belang dat als bron niet alleen het traditionele eso-
pische corpus diende, maar ook andere bronnen, zoals het embleemboek van 
Alciato. In tegenstelling tot Corrozet nemen Gheeraerts en De Dene in hun 
fabelbundel emblemen van Alciato op, zes om precies te zijn – uit tekst en il-
lustratie blijkt dat hier de Franse vertaling van Aneau met de illustraties van 
Eskreich de bron geweest moet zijn. Van deze zes zijn er drie die in de Warach-
tighe fabulen belangrijke wijzigingen ondergaan. Over de eerste twee, namelijk 
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Afb. 6. Eduard de Dene en Marcus Gheeraerts, Mieren ende Crekel, De warachtighe fabulen der dieren, 
Brugge, Pieter de Clerck voor Marcus Gheeraerts, 1567. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renais-
sance/Facsimiles/DeDeneFabulen1567/source/dene026.htm.

Afb. 7. Marcus Gheeraerts, Mieren 
ende Crekel, tekening. https://skd-
online-collection.skd.museum/De-
tails/Index/887523.
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Afb. 8. Marcus Gheeraerts, Rave ende Schorpioen, De warachtighe fabulen der dieren, Brugge, Pieter de 
Clerck voor Marcus Gheeraerts, 1567. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Facsimiles/
DeDeneFabulen1567/source/dene198.htm.

Afb. 9. Marcus Gheeraerts, Rave 
ende Schorpioen, tekening. https://
skd-online-collection.skd.museum/
Details/Index/887492.
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Het dier Chameleon en Huusratte ende Hoestere, heb ik elders uitvoerig geschre-
ven.22 Het derde sterk bewerkte embleem uit Alciato betreft onze fabel, die 
van De Dene de titel krijgt: Rave ende Schorpioen (afb. 8). Mooi is te zien hoe 
Gheeraerts vrijwel ongewijzigd de contouren van de beide protagonisten van de 
tekening naar de ets overzet (afb. 9).
 Waaruit bestaan De Denes bewerkingen? We zien dat De Dene alle moge-
lijke moeite doet om het wat magere fabelverhaaltje paginavullend uit te brei-
den, allereerst door middel van de opvallende lay-out, die wel wat doet denken 
aan bepaalde twintigste-eeuwse experimentele dichtvormen, zoals de poème 
boule de neige (sneeuwbalgedicht). De Dene geeft het verhaal ook een uitbrei-
ding in de vorm van een voorgeschiedenis: de raaf is al eerder, ‘In zekere voor-
leden saeyzoen’, gestoken door de schorpioen, en is daarom uit op wraak – een 
wraakactie die slecht afloopt voor de raaf. Ook Alciato’s lange, opsommende 
moraal in proza, of beter, Aneaus uitbreiding daarvan (zie hierboven), onder-
gaat een extra uitbreiding, nu in dichtvorm:   

t’Sghelijcx eist loos ieghens loos vind wel een loosere
De vrome vindt wel een stercker dan hy
Een snoo boos ketijf, vindt een schelm wel loosere
Een wouckeraer, vindt hem een banckeroute by
Een dief comt wel daer een roouere zij,
De vechtere vindt hem bij de moordenare
De gheck gaet vande quae beschimpers niet vrij,
Ionghe diefkens vinden, datmer gheen coorde spaere.

 Alciato’s moraal wordt ook inhoudelijk aangepast door middel van de Bijbelse 
subscriptio: ‘Zoo Christus biedt "loont quaet met goet / Vergheeft uwen naesten 
die v hinder doet’. Deze moraal van vergevingsgezindheid komt overeen met de 
irenische toon van enkele andere fabels (Partrijse ende Haenen en Vlaemsche ende 
Turcksche Hane) – een toon die heel begrijpelijk is in het Brugge van 1567, waar 
een sterke, politiek-religieuze polarisatie gaande is, die het jaar daarop Ghee-
raerts zou noodzaken de vlucht te nemen naar Londen.  

 Na de Warachtighe Fabulen

 Het genre van de embleemfabel is een groot internationaal succes, vooral 
dankzij de illustraties. De bewerkingen en navolgingen vormen een lange reeks, 
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die men wel de ‘Gheeraerts-filiatie’ noemt. De bundel werd twee keer bewerkt 
in het Frans (beide bewerkingen verschenen in 1578), in het Latijn (1579), het 
Engels (ca. 1590), het Duits (1608; Aegidius Sadelers Theatrum morum), weer in 
het Nederlands (vier verschillende bundels: eenmaal in 1604, tweemaal, waar-
onder Vondels Vorsteliijcke Warande der dieren, in 1617, en eenmaal in 1632). De 
Duitse bewerking door Aegidius Sadeler, die tevens zorgde voor getrouwe kopie-
en in spiegelbeeld van Gheeaerts’ illustraties, plus een aantal nieuwe geïllustreer-
de fabels, leverde een ‘Sadeler-filiatie’ op: de bundel werd drie keer in het Frans 
bewerkt (1639, 1689, 1743). Veelvuldig zijn Gheeraerts’ en Sadelers illustraties 
terug te vinden in de beeldende kunst in heel Europa, van schilderijen (de ‘fabel-
stukken’ van Frans Snyders, Jacob Jordaens en anderen) tot beeldentuinen (het 
Labyrinthe de Versailles) en plafonddecoraties (de ‘Fabelsaal’ van Slot Lemberk 
te Tsjechië). Ook hebben zij geïllustreerde, maar niet-emblematische fabelbun-
dels beïnvloed, waaronder de bekendste: die van Jean Baudoin (1631) en Jean de 
La Fontaine (1668) in Frankrijk en van John Ogilby (1651) en Francis Barlow 
(1666) in Engeland.23 
 In de fabelbundels van de Gheeraerts-Sadeler-filiatie ondergaat onze em-
bleemfabel verschillende veranderingen, die niet de illustratie betreffen, maar 
de tekst. Deze zijn meestal miniem: afhankelijk van de beschikbare tekstuele 
ruimte wordt soms de voorgeschiedenis van het wraakmotief weggelaten, of de 
moraal ingekort. In drie gevallen echter zijn de veranderingen ingrijpend en in-
teressant, omdat zij niet alleen iets zeggen over de individuele fabel, maar over de 
betreffende fabelbundel als geheel. Het gaat om de Duitse bewerking door Sa-
deler, Vondels Vorsteliicke Warande, en de laatste telg van de Gheeraerts-Sadeler 
filiatie, de Franse uitgave uit 1743. 
 We beginnen met Sadelers Theatrum morum.24 Alle fabels zijn bij hem geor-
dend over twee bladzijden volgens een lay-out die onveranderlijk blijft in de bundel. 
Op de linkerbladzijde staan de titel, de illustratie en de fabel (verhaal en moraal) in 
dichtvorm (meestal tien regels). Vanwege de krappe ruimte die op de linkerpagina 
beschikbaar is, is de fabeltekst noodzakelijkerwijze kort en krachtig. Voor onze fa-
bel betekent dit dat het wraakmotief weggelaten is en de moraal sterk ingekort. Op 
de rechterbladzijde staat een tweeregelig motto, gevolgd door een historisch exem-
plum dat aan de fabel gelinkt wordt.25 Het historische exempel is vernieuwend in de 
Gheeraerts-filiatie: het vervangt de Bijbelse citaten van de voorafgaande bundels. 
Ik citeer hier het exempel in de Nederlandse vertaling van Vondel en zijn uitgever 
Dirk Pietersz. Pers. Deze vertaling is letterlijk, met als opmerkelijke afwijking dat 
de raaf vervangen is door een arend – hier kom ik nog op terug: 
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Dierghelijcken is overghecomen Dioni ende Ptolemaeo Koninghen in 
AEgypten. Want als Ptolemaeus in Dionis macht quam, ende zijn Ko-
ningrijck verloren had, soo dacht Dio den selven om te brengen. Maer 
gelijck ‘tScorpioen den Arent vergaf [vergiftigde]: alsoo heeft Ptole-
maeus Dionem met vergift arglistelijck om’t leven gebracht. Als nu Dio 
‘tvergift vernam, seyde hij tot Ptolemaeum: Ick was van meyningh dij 
te dooden, maer ghij neemt mij noch eer mijn leven dan ick het dijne. 
PLUTARCHUS.

 Met dit historische exempel is iets bijzonders aan de hand. De beschreven 
gebeurtenis speelt zich af in 57 voor Christus – de vergiftiging van de filosoof 
(niet koning) Dio(n) van Alexandrië door farao Ptolemaeus XII Auletes tijdens 
diens ballingschap in Rome – wijkt nogal af van de historische werkelijkheid.26 
Dio en zijn honderdkoppige gezantschap waren niet naar Rome gekomen om 
Ptolemaeus ter dood te brengen, maar om een aanklacht tegen hem in te dienen; 
Ptolemaeus was niet in de nabijheid van Dio toen deze stierf, en er is dan ook 
niets bekend van de laatste woorden van Dio tot Ptolemaeus. Ook het citaat heb 
ik vooralsnog niet kunnen terugvinden in de Levens of de Moralia van Plutar-
chus. Voor dit exempel en het merendeel van de andere exempels moet de lezer 
het stellen met geleerd aandoende, maar weinig precieze naam- en titelaandui-
dingen: Egnatius, Marcus Welserus, In vitis imperatorum, Polyaenus, Annales de 
novo Orbe, Mattaeus Raderus, Zonaras, Gulielmus Malmesburiensis, enz. Het 
is onwaarschijnlijk dat deze eclectische (schijn?)geleerdheid afkomstig is van de 
graveur en beeldende kunstenaar Sadeler. Waarschijnlijk is hij te rade gegaan bij 
een humanistisch geschoolde geleerde aan het Praagse hof van Keizer Rudolf 
II, waar hij werkzaam was. Deze humanist zou met gebruikmaking van een of 
meer apophthegmata-verzamelingen, en zonder al te grote nauwkeurigheid, Sa-
deler van de gevraagde informatie hebben kunnen voorzien.   
 De Amsterdamse uitgever Pers was in het bezit gekomen van de koperplaten 
die Gheeraerts vervaardigd had voor de Warachtighe fabulen en voor de Franse 
bewerking daarvan, het anonieme Esbatement moral des animaux (1578). Pers 
zag een gat in de markt voor een nieuwe (Noord-)Nederlandse bewerking, en 
daarom vroeg hij de jonge Vondel om fabelteksten bij Gheeraerts’ illustraties 
te schrijven. Pers vertaalde zelf de historische exempels naar het Nederlands. 
De samenwerking tussen Pers en Vondel was niet zonder succes: de Vorsteliicke 
Warande der dieren, verschenen in 1617,27 zou vijfmaal herdrukt worden tot in de 
achttiende eeuw. De bundel is nagevolgd door enkele andere fabeldichters,28 en 
vertaald naar het Russisch (1674) en het Japans (1791).29 Onze fabel wordt door 
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Vondel aldus bewerkt: 

ADELAAR EN SCHORPIOEN.
Den arend, van ’t venijn des schorpioens vergeven, 
Hem vond uit lust tot wraak zeer pijnelijk gedreven; 
En greep ’t veelvoetig dier van ’t aardrijk in de locht, 
Met zijnen krommen bek, op dat hij ’t kwetsen mocht. 
Maar laas! het was vergeefs: in plaats van zich te wreken, 
Heeft ’t schorpioen al meer hem met vergift bestreken, 
En doodelijk gekwetst: de vogel lijdt vast smert, 
Want ’t werkende venijn bekruipt al meer zijn hert, 
Ter tijd gansch afgemat hij viel in ’t gras verslagen; 
Liet de ijdelheid zijn ziel aan zijner plaatsen dragen. 
Wie brandt om eigen wraak van ’t eens ontvangen kwaad, 
Ziet toe, met wie hij zich het strijden onderstaat. 
Lijdt liever ongelijk, als dat, tot wraak genegen, 
Gij eenen sterker held trekt onder oogen tegen.

 Uit deze bewerking blijkt dat Vondel soms moeite had met de illustraties van 
Gheeraerts. De snavel van Gheeraerts’ raaf vond hij te krom weergeven: van-
daar dat hij in onze fabel de raaf veranderde in een arend, en van de beroemde 
fabel De raaf en de vos een nieuwe fabel maakte: De Papegay en den Vos. Von-
del benadrukt de snavelvorm van de vogels: ‘Met zijnen krommen bek’ (adelaar) 
en ‘Met haren krommen beck’ (de ‘klapper Papegay’). Minder opvallend, maar 
niet onbelangrijk is de zinsnede ‘hij viel in ’t gras verslagen’. De precisering ‘in 
’t gras’ komt nergens anders voor, niet in de versie van de Anthologia Graeca, in 
de bewerking van Alciato noch in de vertalingen daarvan, of in versies van de 
Gheeraerts-filiatie – behalve in een ongeïllustreerde fabelbundel van de hand 
van Anthoni Smyters: Esopus Fabulen (1604 en 1612),30 waar we lezen: ‘sy plots 
neder viel ter aerden doot int gras’. Dit bevestigt mijn elders geformuleerde hy-
pothese, dat Vondel naast zijn hoofdbron (het Esbatement moral des animaux) 
ook andere fabelbundels open had liggen op zijn werktafel, waaronder de bun-
del van Smyters. En tot slot, de vierregelige moraal: deze is wat algemener en 
minder pregnant geformuleerd dan in de andere embleemfabelbundels uit de 
Gheeraerts-filiatie. Vondels oproep tot verzoening sluit goed aan bij de pacifië-
rende toon van vele andere fabels uit de Warande. Zijn boodschap van verzoe-
ning is op zijn plaats in de algemeen politieke context omstreeks 1617. Ondanks 
de relatieve rust van het Twaalfjarig Bestand bleef de dreiging van escalerende 
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conflicten bestaan: niet alleen met Spanje, maar ook in de binnenlandse politiek, 
waar de gematigde remonstranten (Oldenbarneveldt) onder druk stonden van 
de radicale contraremonstranten (prins Maurits). De verzoenende boodschap 
van de fabel past ook in Vondels persoonlijke Doopsgezinde opvattingen.
 Mijn derde voorbeeld betreft de derde Franstalige uitgave van de illustraties 
van Sadeler, getiteld Les Fables d’Esope (Parijs, 1743).31 De anonieme auteur is 
waarschijnlijk een hooggeplaatste persoon, Henri-François d’Aguesseau, maar-
schalk van Frankrijk, die de uitgave waarschijnlijk ook gefinancierd heeft. Agues-
seau laat zien dat hij een verlichte intellectueel is, die zich als taak gesteld heeft 
onderhoudende teksten te schrijven bij Sadelers illustraties, zonder gehinderd 
te worden door enige kennis van de fabels uit de Gheeraerts-Sadeler-filiatie. Hij 
lijkt zelfs de teksten van Sadeler en van de twee Franse vertalers niet te ken-
nen, net zomin als Alciato’s emblemen, of de Anthologia Graeca. Met onze fabel 
weet hij dan ook niet goed raad: hij geeft aan dat de bron onbekend is (‘Auteur 
inconnu’), verzint zelf een fabel, uitgaande van de illustratie, betrekt zijn moraal 
op gulzigheid; in zijn commentaar herhaalt hij het fabelverhaal en de moraal in 
andere bewoordingen (met een amusante verwijzing naar De raaf en de Vos), en 
verwijst ten slotte naar een adagium van Erasmus (Pro perca scorpium – ‘In plaats 
van een vis een schorpioen’), dat wel over een schorpioen gaat, maar verder niet 
veel met onze embleemfabel van doen heeft. Dit is zijn versie van de fabel en het 
bijbehorende commentaar:   

Van een Raaf en een Schorpioen

Een raaf verpletterde een schorpioen, die hij in zijn snavel hield, zonder 
dat het hem lukte het dier te doden, ondanks alle moeite. De schorpi-
oen, die zag dat de raaf onverbiddelijk was, en dat zijn dood nabij was, 
stak hem zo hard in zijn hals dat het gif zich onmiddellijk verspreidde 
over diens hele lichaam, en hij ter plekke moest sterven. 

Onbekende auteur
Alles draait om de buik: dat is de stelregel van de gulzigaards. De raaf 
die een schorpioen gegrepen had (want er valt niet altijd kaas te stelen), 
probeerde het dier door te slikken. Maar dat lukte niet. En zo gebeurde 
het dat, toen hij de schorpioen heen en weer draaide in zijn bek, hij 
door het dier gestoken werd. Het gif verspreidde zich, er kwam een 
zwelling, en de gulzigaard ging dood.
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Het is goed om sober en matig te zijn.
Men weet het, maar men brengt het slecht in praktijk. 

 Deze fabel en deze bundel markeren het einde van het genre van de em-
bleemfabel, in ieder geval in Frankrijk. Aguesseau en zijn verlichte lezers waren 
weliswaar goed op de hoogte van de fabeltraditie uit de oudheid – Esopus en 
Phaedrus – en van de fabels van La Fontaine, maar de enorme fabelproductie 
van vóór La Fontaine, en de vele zestiende- en zeventiende-eeuwse embleemboe-
ken werden als stoffig en ouderwets beschouwd en raakten al spoedig in vergetel-
heid. En dit geldt ook voor de fabel van De raaf en de schorpioen, en alle andere 
embleemfabels, voor zover zij niet vereeuwigd werden in de berijmingen van La 
Fontaine.

Noten

1 Dit artikel komt voort uit het NWO-onderzoeksproject Aesopian Fables 1500-2010: 
Word, Image, Education. Ik dank Dirk Geirnaert voor zijn kritische lezing van een eerdere 
versie van dit artikel. 

2 The Greek Anthology. Trans. W.R. Paton. 5 vols. Londen, William Heinemann; New 
York, G.P. Putnam’s, 1915-1918. (Loeb Classical Library). https://www.loebclassics.com/view/
greek_anthology_9/1917/pb_LCL084.183.xml?result=49&rskey=U5z5vD. 

3 Aesop’s Fables. A new translation by Laura Gibbs, Oxford University Press (World’s 
Classics), Oxford, 2002. http://mythfolklore.net/aesopica/oxford/143.htm. 

4 Idem, http://mythfolklore.net/aesopica/oxford/460.htm. 

5 Karl Enenkel, The Invention of the Emblem Book and the Transmission of Knowledge, ca. 
1510-1610, Leiden/Boston, Brill, 2019, p. 96. Enenkel gaat in zijn analyse voorbij aan de 
eventuele heroïkomische intentie van het epigram, waarvan de humor ligt in de komische 
presentatie van dieren als tragische helden. 

6 De informatie in deze alinea is grotendeels afkomstig uit het baanbrekende artikel 
van Alison Saunders, ‘Alciati and the Greek Anthology’, in: The Journal of Medieval and 
Renaissance Studies, 12 (1982), p. 1-18, aangevuld met Enenkel, The Invention of the Emblem 
Book, p. 95-100.

7 Andrea Alciato, Emblematum liber, Augsburg, Heinrich Steyner, 1531.

8 Het motto is niet in afb. 1 afgebeeld, omdat dit staat op de bladzijde die aan de afgebeelde 
bladzijde voorafgaat. 

9 http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FALa074. 
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10 Andrea Alciato, Livret des Emblemes, vert. Jean Lefevre, Parijs, Chrestien Wechel, 1536.

11 Andrea Alciato, Emblemes, vert. Barthélemy Aneau, Lyon, Macé Bonhomme voor 
Guillaume Rouille, 1549. 

12 Alison Saunders, The Sixteenth-century French Emblem Book: A Decorative and Useful 
Genre, Genève, Droz, 1988, p. 105-106.

13 Ik heb niet kunnen nagaan of deze verandering ook reeds zichtbaar is in de illustratie 
van Salomon (Lyon, Macé Bonhomme, 1547). Het feit dat de in 1549 verschenen Spaanse 
vertaling van de fabel, eveneens gedrukt door Macé Bonhomme, niet vermeldt dat de raaf de 
schorpioen in zijn snavel vastpakt, hoewel dat wel in de bijgaande illustratie door Eskreich 
uitgebeeld is (zie: https://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/emblem.php?id=A49a074), zou 
kunnen aangeven dat de tekst van Aneau gebaseerd is op Eskreichs (of Salomons) illustratie, 
en niet andersom. 

14 Zie voor het Franse taalgebied: Daniel Russell, The Emblem and Device in France, 
Lexington, KY, French Forum, 1985; Saunders, The Sixteenth-century French Emblem 
Book; en voor het Nederlandse taalgebied Karel Porteman, Inleiding tot de Nederlandse 
emblemataliteratuur, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1977.

15 Gilles Corrozet, Les fables du tresancien Esope, Parijs, Denis Janot, 1542.

16 Barbara Tiemann, Fabel und Emblem: Gilles Corrozet und die französische Renaissance-
Fabel, München, Fink, 1974.

17 Gilles Corrozet, Les fables d’Esope Phrygien, mises en Ryme françoise, Lyon, Jean de 
Tournes & Guillaume Gazeau, 1549. Voor nadere informatie over de beide edities van 
Corrozet, met als voorbeeld de fabel De krekel en de mieren, zie Hymne Mos en Paul J. Smith, 
‘Trajectoires d’une fable illustrée: La Cigale et la Fourmi, de Corrozet à La Fontaine, et au-
delà’, in : RELIEF. Revue Électronique de Littérature Française, 11/1 (2017), p. 96-113 (https://
www.revue-relief.org/articles/abstract/10.18352/relief.954/). 

18 Eduard de Dene en Marcus Gheeraerts, De warachtighe fabulen der dieren, Brugge, 
Pieter de Clerck voor Marcus Gheeraerts, 1567.

19 Zie zijn blog-bericht: https://www.leidenartsinsocietyblog.nl/articles/one-hundred-and-
eleven-drawings-identified-as-the-work-of-marcus-gheeraerts. 

20 Aldus de website van het Kupfer Stichkabinet: https://skd-online-collection.skd.museum/
Home/Index?page=1&q=gheeraerts (laatste consultatie: 29-04-2019).

21 Afb. 7 laat de punctuatie niet zien. De punctuatie is slechts zichtbaar in het fysieke 
object.

22 Paul J. Smith, ‘Le rat et l ’huître: les avatars d’un emblème, d’Alciat à La Fontaine’, in: 
Sjef Houppermans, Paul J. Smith, Madeleine van Strien-Chardonneau (eds.), Histoire jeu 
science dans l’aire de la littérature. Mélanges offerts à Evert van der Starre, Amsterdam-Atlanta 
GA, Rodopi, 2000, p. 143-159; idem, ‘Een veranderlijk dier. De kameleon tussen natuurlijke 
historie en emblematiek’, in: de Boekenwereld, 29 (2012) 1, p. 33-43 (voor een Franstalige 
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digitale versie van dit artikel, zie: https://www.revue-textimage.com/09_varia_4/smith1.html). 

23 Voor het succesverhaal van de embleemfabel, zie mijn Het schouwtoneel der dieren. 
Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670), Hilversum, Verloren, 2006.

24 [Aegidius Sadeler], Theatrum morum. Artliche gesprach der thier, Praag, Paul Sesse, 
1608.

25 De fabel is te lezen op https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5606663w/f285.item.
r=Theatrum+Morum. 

26 De vergiftiging van Dio is vooral bekend doordat de Romeinse politicus Marcus Caelius 
Rufus werd aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord; Cicero verdedigde hem in zijn 
redevoering Pro Caelio. Voor een reconstructie van de gebeurtenissen en een overzicht van 
de historische bronnen, zie het artikel van Mary Siani-Davies, ‘Ptolemy XII Auletes and the 
Romans’, in: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 46 (1997) 3, p. 306-340. Ik dank Casper 
de Jonge voor informatie over dit onderwerp. 

27 Joost van den Vondel, Vorsteliicke Warande der dieren, Amsterdam, Dirk Pietersz. Pers, 
1617.

28 Adriaen van de Venne (1632) en Kornelis Sweerts, Leerzame Fabelen (1704). 

29 Zie voor ontstaan en receptie van de Warande, mijn artikel ‘Wandelen in Vondels 
Vorsteliicke Warande (1617)’, in: Jaarboek van het Genootschap van Bibliofielen 2017, 25 (2018), 
p. 35-65.

30 Anthoni Smyters, Esopus Fabulen, Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1604 (1612).

31 Over deze en de beide andere Franse uitgaven van de illustraties van Sadeler, zie mijn 
artikel, ‘Cognition in Emblematic Fable Books: Aegidius Sadeler’s Theatrum morum (1608) 
and its reception in France (1659-1743)’, in: Karl A.E. Enenkel en Wolfgang Neuber (eds.), 
Cognition and the Book. Typologies of Formal Organisation of Knowledge in the Printed Book of 
the Early Modern Period, Leiden/Boston, Brill, 2005, p. 161-185.
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'EEN LANDSCHAP VOL BETEKENISSEN'
Over Chris de Stoops Dit is mijn hof

RIK VAN DAELE

 

‘Het is natuurlijk zijn kant van het verhaal,’ zegt hij, ‘maar het is een 
kant die we anders bijna nooit meer horen. Niemand kijkt nog door 
hun ogen naar de dingen.’ (p. 157)

 De teloorgang van het boerenleven

 Dit is mijn hof gaat over de teloorgang van het Vlaamse boerenleven tijdens 
de laatste decennia van de vorige eeuw en de eerste van de nieuwe eeuw. Het 
Waasland, omschreven als de tuin van Vlaanderen, onder andere door zijn 
zeer vruchtbare polders, is in enkele decennia sterk veranderd. Deze wijziging 
ging, net als overal trouwens, gepaard met het terugdringen van de traditionele 
landbouw. Chris de Stoop (1958), klasgenoot van Tom Lanoye in het ‘college’ 
(Sint-Jozef Klein-Seminarie) in Sint-Niklaas met als leraar Nederlands Anton 
van Wilderode, is een bevoorrechte getuige. Hij groeide samen met zijn broer 
op in de ouderlijke boerderij in de Wase polders. In de streek waar het Hul-
sterloo en de Kriekeputte uit de Reynaert resoneren, werd de laatste vijftig jaar 
vruchtbare poldergrond veranderd in industrie én natuur. 
 Het boek, dat de auteur omschrijft als verhalende non-fictie (en dat wij 
graag als een roman bestempelen), is gebaseerd op de realiteit. De namen van 
de personages verwijzen naar mensen van vlees en bloed en ook de interviews, 
gesprekken, vergaderingen, lezingen, auto- en busritten hebben daadwerkelijk 
plaatsgevonden. Achteraan staat een leeslijst met daarin zowel wetenschap-
pelijke studies als literaire werken. De Stoop kiest als vorm expliciet voor een 
literair werk – het kwam ‘tot stand met de steun van het Vlaams Fonds voor 
de Letteren’ – en begint met een motto uit de klassieker The Grapes of Wrath. 
‘Ik ben weg geweest en heb mezelf vragen gesteld,’ zei Casy. ‘Wat is er hier ge-
beurd? Waarom jagen ze de mensen van het land’. Meteen is de toon gezet. Dit 
is mijn hof wordt via het motto geplaatst in het spoor van een klassieker uit de 
wereldliteratuur. Het verhaal van John Steinbeck uit 1939 speelt zich af tegen 
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de achtergrond van de Grote Depressie en de grote droogte in het zuidwesten 
van de Verenigde Staten, waar pachtboeren gedwongen werden om Oklahoma 
te verlaten op zoek naar een betere toekomst. De Stoop raakt hiermee een uni-
versele thematiek aan en een van alle tijden: mensen die als gevolg van de eco-
nomische vooruitgang, ‘het algemeen belang’ of het wijzigende klimaat wor-
den ontworteld en dienen te verhuizen/vluchten. De Stoop zelf maakt in zijn 
roman de vergelijking met de Roma in het Roemenië van Ceausescu (p. 218) 
en met de arme boeren in Haïti: ‘Ik zag de cholerapatiënten onder mijn ogen 
sterven in de sloppen van Cité Soleil. Het waren bijna allemaal boerenmensen 
die het verpauperde platteland ontvlucht waren.’ (p. 272) Ik herinner me de 
meer dan een miljoen inwoners van Beijing die uit hun huizen werden gejaagd 
voor de Olympische Spelen in 2008. En Tom Lanoye legde na het lezen van Dit 
is mijn hof de link met de ‘Boeren’/Afrikaners in Zuid-Afrika: ‘Kort geleden 
meldde de Krant Die Burger de zelfdoding van een jonge, beloftevolle boer. 
Op de wazige portretfoto van jaren her zag hij er nog zelfverzekerd, krachtig 
en knap uit. Dat was vóór de realiteit van alledag aan haar sloopwerk begon. 
Te grote schulden, te grote concurrentie van de agro-industrie, te kleine oogst 
door de droogte, “geen vrouw” vanwege de stijgende onpopulariteit van zijn 
harde stiel … Hij koos een hartverscheurend einde, net als je broer.’ (De Stan-
daard der Letteren, 29.04.2016, p. 16.) De thematiek was in de jaren 1960 ook 
actueel op de rechteroever van de Schelde, in Oosterweel, Wilmarsdonk, Oor-
deren en Lillo. Daar werd het latere lot van Doel en de linkeroever al zichtbaar. 
 Zelf heb ik met deze thematiek een nauwe band. Het historisch unieke 
vierkantsdorp Doel aan de Schelde was in mijn kinderjaren een geliefd gezins-
uitstapje op zondag, met de blik op de schepen en de weidse Schelde bij een ijsje 
of een drankje. Tussen 2002 en 2009 werkte ik in het Beverse cultuurcentrum 
Ter Vesten, waarvan ontmoetingscentrum Het Klooster in Doel een ‘deelin-
frastructuur’ was, en net voor mijn komst nog was heringericht. Ik herinner 
me een indrukwekkend kunstenproject De lange tafel van Luc Cappaert en Eva 
van Tulden in het dorp, onder andere in de toen pas gerestaureerde kerk van 
Doel. Binnen het Beverse brede cultuurproject ‘Wakkere dood’ organiseerde 
ik zelf een klein protest door op het kerkhof een wake voor het stervende dorp 
te houden. Nog meer activiteiten in Doel organiseren, dat lag gevoelig … Als 
geboren Wazenaar heb ik de haven steeds welwillend verwelkomd (zolang ze 
maar de naam van Waaslandhaven draagt), maar ik keek met verstomming 
naar de vele nutteloze infrastructuurwerken die met schijnbaar gemak werden 
beslist of ongedaan werden gemaakt door nieuwe ingrepen. De ruimteverspil-
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ling in het havengebied grensde naar mijn aanvoelen aan het onvoorstelbare en 
weinig infrastructuurwerken waren duurzaam. Als ik vandaag door de haven 
rijd, voel ik een haast fysieke pijn vanwege het gebrek aan visie rond de omgang 
met ruimte en land. Ik constateer het bij elk nieuw bezoek aan de streek die ik 
vaak frequenteerde om er Reynaerttochten voor te bereiden. Ik vervreemd er 
steeds meer en meer van.
 Onderzoeksjournalist De Stoop verdiept zich al langer in deze materie. In 
2000 publiceerde hij (eveneens bij De Bezige Bij) De Bres, een boek dat als een 
voorloper en – wat oneerbiedig uitgedrukt – als een literair pennenprobeer-
sel van Dit is mijn hof is te beschouwen. Hij brengt daarin het relaas van een 
jaar waarin hij in het Hooghuis in Doel heeft gewoond en geschreven. De Bres 
focust op de industrialisatie, het verdwijnen van Doel, de ruilverkaveling en 
de veel te vroege dood van zijn vader. Centraal staat de respectloze manier 
waarop de polder ontmenselijkt werd als gevolg van de grootheidswaanzin van 
‘de planologen, de potentaten, de gigantomanen van Brussel’ en Antwerpen, 
die ‘een fatum over de polder’ hadden uitgeroepen (De Bres, p. 178). ‘Ten he-
mel schreiende, tot niets dienende toestanden waren al gebeurd: er waren dok-
ken aangelegd waar nooit een boot zou komen, betonwegen gegoten die kort 
daarna weer werden afgegraven, gronden opgespoten op de meest willekeurige 
en chaotische manier, boerderijen onteigend die men nooit nodig zou hebben, 
velden ingenomen die twintig jaar later nog braak zouden liggen.’ (p. 178) 
 Chris de Stoop zag en voelde een jeugd lang de haven naderen, hij zag de 
ruilverkaveling starten tijdens de doodstrijd van zijn vader, de traditionele 
landbouwbedrijven in zijn eigen straat verdwijnen en de ouderlijke boerderij 
weggedrumd worden tussen tomatenserres, een meubelgigant en een snelweg. 
Na de zelfmoord van zijn broer – die trouwens niet de enige Wase boer is 
die er een eind aan maakte – en de gedwongen verhuizing van zijn moeder 
naar woonzorgcentrum Het Hof in de Sint-Niklase Hofstraat (de titel van het 
boek, ‘Dit is mijn hof ’, een citaat van zijn overleden broer, is meerlagig; zie o.a. 
p. 130), keerde hij naar zijn geboortegrond terug en betrok hij de ouderlijke 
boerderij. De journalist en auteur werd boer in bijberoep. 
 Het relaas van dit autobiografische verhaal leverde hem vijftien jaar na De 
Bres een tweede boek op van wat een poldertrilogie zou kunnen worden, of 
een afgerond tweeluik is. De Bres en Dit is mijn hof worden qua vorm sterk op 
elkaar betrokken, wat geen toeval kan zijn. Ze bevatten elk elf hoofdstukken, 
waarvan in beide boeken in totaal elf hoofdstukken met ‘Zaligem’ beginnen 
(in De Bres de oneven, in Dit is mijn hof de even hoofdstukken). Zaligem is het 
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middelpunt, het vertrekpunt en het perspectief. Het is de oude naam van de 
twaalfde-eeuwse abdij Saleghem (voor sommige reynaerdisten roept het vage 
reminiscenties op aan Isidoor Teirlinck en D.A. Stracke), die op de gronden 
van de familie De Stoop gelegen moet hebben en er nu onder begraven is. ‘Zali-
gem’ verwijst voor de nieuwe boer in bijberoep naar het eigen nest, de boerderij 
met de mesthoop, het harde labeur van vader, moeder en broer, waar vooral 
de onbevangen kindertijd in de natuur is blijven hangen (hier verwijst een to-
poniem als het Klein Paradijs naar). Beide boeken bevatten hetzelfde kaartje 
van de regio, een literatuurlijst en ook de opdrachten zijn verwant: ‘Voor mijn 
moeder, en mijn vader zaliger’ in 2000 en ‘Voor mijn broer zaliger’ in 2015.
 Het resultaat is in alle opzichten een adembenemend boek, literair veel sterker 
dan De Bres. Dit is mijn hof werd door een onafhankelijk platform van Nederland-
se boekhandelaren verkozen als boek van de maand in De Wereld Draait Door in 
september 2015 en ontving tijdens de literaire manifestatie Archipel op 24 april 
2016 in Sint-Niklaas de Confituur Boekhandelsprijs van de Vlaamse onafhanke-
lijke boekhandelaren én van de lezers van die boekhandels. Het boek is ondertus-
sen vertaald in het Duits en het Frans en werd als luisterboek uitgegeven. Het 
ontving vele positieve kritieken, waarvan we er enkele citeren:

Een indringend boek dat het sterven van de boeren als een cultuurstrijd 
beschrijft die iedereen aanbelangt. – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Een persoonlijk relaas, hartverscheurend, ingekaderd in een breder 
economisch, sociaal en politiek verhaal. – Libération

Een voortreffelijk geschreven boek over de waanzin die ontpoldering 
heet. – Wim Brands

Een onthutsend, belangrijk, deemoedig boek. Misschien wel zijn straf-
ste boek. – David van Reybrouck

Voor de lezer die ik ben betekende jouw epos een overrompelende er-
varing. – Tom Lanoye

 Er was niet alleen lof. Dat literatuur niet ongevaarlijk is, weet De Stoop on-
dertussen maar al te goed. De oud-Knack-journalist wist na de publicatie van 
onder andere Ze zijn zo lief mijnheer (over de internationale vrouwenhandel) en 
Ik ben makelaar in hasj (over de misdaad in het drugsmilieu) dat hij gevaarlijke 
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boeken schrijft. Maar nooit was – volgens zijn eigen mededeling – ‘de drek in 
mijn mailbox zo smerig als bij dit boek’. Buiten de mailbox ging het er wellicht 
beschaafder aan toe … Onder anderen cultuurfilosoof, publicist en blogger 
Johan Sanctorum (die De Stoops boek ten onrechte afdoet als een ‘streekro-
man’1) en De Stoops antipode, zijn toenmalige collega Knack-journalist Dirk 
Draulans, lieten zich niet onbetuigd. Draulans bundelde zijn grieven in het 
eveneens lezenswaardige (hoewel minder literaire) en even geëmotioneerde In 
de Putten. Natuurdagboek uit een conflictlandschap (Uitgeverij Polis, 2016).
 Anno 2019 beroert het boek nog steeds de gemoederen. De strijd was/is 
hard omdat de onderzoeksjournalist De Stoop zich bediend heeft van figures 
and facts en van getuigenverklaringen. Door de keuze van de literaire vorm van 
de roman (Lanoye laat zelfs ‘epos’ vallen), kan hij ook stelling innemen, be-
schrijvingen literair aankleden en inkleuren en daardoor ook de lezer meesleu-
ren/wegvoeren. Hij laat het leven in de polder en op het erf soms gezelliaans 
kirren en streuveliaans donderen. Door opsommingen, het gebruik van korte 
zinnen, literaire stijlfiguren en humor (in vaak kleine toevoegingen, soms leuk, 
soms cynisch) krijgt het boek een weinig voor de kritiek grijpbare laag. Dit is 
ook de rol van de intertekstualiteit of de verwijzing naar andere literaire teksten 
(De vlaschaard, Sprakeloos, The Grapes of Wrath, Van den vos Reynaerde …) De 
literaire inbedding maakt het boek nog veel interessanter én universeler, maar 
ook verwarrend.2

 Steinbeck (p. 219) en Streuvels (De Vlaschaard wordt vermeld op p. 67) lig-
gen voor de hand als literaire inspiratiebronnen, maar ongetwijfeld heeft ook 
de roman Sprakeloos van klasgenoot Tom Lanoye De Stoop verscheidene hand-
vatten bezorgd. Dit is mijn hof is niet los van Sprakeloos (eerste druk in 2009) 
te lezen, niet alleen omdat beide romans de stad Sint-Niklaas als decor heb-
ben, maar omdat ze het verval van de moederfiguur op een parallelle manier 
tekenen. (De parallellen zijn nog sterker: beide auteurs komen uit een milieu 
van kleine ondernemers, verloren een broer en hun beider moeders werden in 
hetzelfde woonzorgcentrum verzorgd, cf. Standaard der Letteren, 29.04.2016, 
p. 16.) Dat verval is soms ontluisterend, zowel van de diva als van de boerin, 
ondanks de zorgvolle omgeving door de verpleging in het rusthuis en de zorg-
zame zonen. Die zonen nemen hun moeders mee naar de oude woning in de 
straat van hun volle leven. De beide moeders reageren helemaal anders op de 
tocht waarbij hun zoon hen met de wagen terugbrengt naar de oude plek, de 
plek die ertoe doet, die fierheid, geschiedenis en identiteit geeft. De frêle boe-
renvrouw leeft op tijdens de tochtjes in de polder (p. 130 en p. 240). Bij Lanoye 
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reageert moeder Josée (De Stoop vermeldt geen eigennamen, noch van moeder, 
vader of broeder) anders wanneer zij de vroeger vertrouwde grond van de ‘Ant-
werpse Steenweg’ berijdt. Josée Verbeke is haar taal kwijt en verschuilt zich: 
‘We rijden door de straat waar ze veertig jaar heeft gewerkt en gewoond en ze 
houdt haar handtas voor haar gezicht. Uit schaamte of uit zelfbescherming, 
wat is het verschil? Ze wil niet rondkijken en ze wil onherkenbaar blijven in 
de wijk waarin ze mij heeft opgevoed. Mijn moeder verbergt haar gezicht als 
een misdadiger.’ (p. 236) Bij De Stoop zijn geest en taal intact, maar wil het 
lichaam niet meer mee: ‘Het wordt steeds moeilijker haar in de auto te krijgen, 
ze hangt verkrampt in mijn armen, haar voeten als een dood gewicht, haar 
handen klauwend in het ijle, haar huid zo dun dat die bij de minste wrijving 
al kan scheuren.’ (p. 110) En: ‘Angstig en gretig tegelijk kijkt ze naar haar hof. 
Zijn hof. Mijn hof.’ (p. 130)
 De Stoop en Lanoye zien het schrijverschap in verhouding tot die moeder 
als een teken van rebellie. Hun schrijven is hun enige kracht én verweer te-
gen de aftakeling van een geliefde. Lanoyes einde: ‘Nooit meer zwijgen, altijd 
schrijven, nooit meer sprakeloos. / Begin.’ (p. 360) resoneert in het slot van De 
Stoop: ‘Dat het geschreven staat, dat is wat telt. / Dat is alles.’ (p. 282) Het 
sterke slot van De Stoop maakt het boek tot meer dan een pamflet. Het brengt 
de schrijver rust en berusting. 
 Het einde van Dit is mijn hof is beklijvend. De nieuwe boer zoekt door-
heen het boek naar de vraag die de moeder stelt: ‘Waarom heeft hij dat ge-
daan?’ (p. 275) De zelfmoord van zijn broer (in afwezigheid van het ik-perso-
nage – De Stoop zat als onderzoeksjournalist in Haïti). Het antwoord wordt 
mondjesmaat verteld en ligt als een donkere schaduw over de dingen heen en  
overal in het boek verscholen. De dood van de broer komt pas helemaal op 
het einde ten volle naar voren in de beelden van een openstaande staldeur en 
een doodgevroren troetelkalf. De dood wordt langzaam voorbereid en zit als 
een rode draad of literair motief doorheen het boek geweven: de zilvermeeu-
wen als ‘doodsvogels’ rond Het Hof (p. 53), de pastoor die sacramenten komt 
brengen aan de stervenden (p. 57), de dood van de boer van de hoeve van de 
Pillendijk (p. 59) en die van vele andere polderbewoners (o.a. Miel, p. 239), 
een verloren gelegde revolver (p. 71), een dode kater (p. 76), de dode hond 
Jacky (p. 77), de dode lievelingsstier (p. 144), de gewelddadige en tragische 
dood van nonkel Daniel (p. 243), een doodsprentje op de kast (p. 250), een 
verblijf op het kerkhof (p. 230) enzovoort. Dit boek gaat over het sterven en 
de dood. ‘‘Het is zo hard om op de dood te wachten,’ zegt ma.’ (p. 111) De 
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dood wordt pas op het einde van het boek overwonnen door het louterende effect 
van het schrijven en door berusting en aanvaarding van de wereld zoals hij is, met 
als gevolg een hoopvol einde voor de ik-persoon: ‘De vrede van het erf. Na eeuwen 
van geploeter. Gestolde tijd. Geen zuchtje wind. Een paradijselijke stilte.’ (p. 281) 
 Dit is mijn hof gaat over het ‘hof ’ van de moeder en de broer, maar ook over 
de wereld van de ik-figuur, die in deze roman samenvalt met de autobiografi-
sche figuur van de schrijver: Chris de Stoop. Het oude ‘ik’ zien we in 1998 ont-
staan: ‘Het jaar van mijn terugkeer, waarin er iets wezenlijks met mij gebeurde 
en mijn oude ik wakker schoot.’ (p. 120) Als een eerbetoon aan de moeder wil 
hij ‘schrijven, en eindelijk weer de polder in’ (p. 19), en ‘Dan komt het kind van 
de polder weer in mij naar boven. Dan komt er weer die verte in mij. / Hoogte-
punt is als ik de Zaligempolder voor me zie liggen, waarin ik opgegroeid ben.’ 
(p. 20) ‘De verte is weg. Definitief weg, zo definitief als de dood. En als de verte 
uit je zicht verdwijnt, verdwijnt ze ook uit je hoofd. Dan zie je het geheel niet 
meer. / Hoe eindig de einder nu.’ (p. 28) ‘Het boerenbedrijf was niet alleen 
werk, het was avontuur, het was vrijheid. Mijn familiegeschiedenis, mijn jeugd, 
mijn hele leven, werden mede bepaald door de hoeve en de polder. De boerderij 
was deel van wat mij maakte tot wie ik was, of ben, of niet ben. Ik hoorde erbij, 
en toch ook weer niet.’ (p. 69) Hij voelde zich ‘een indringer in mijn eigen we-
reld.’ (p. 138) Het verlaten van de hoeve om in Leuven te studeren voelt aan 
als ‘desertie’ (p. 152). En nu hij tientallen jaren later weerkeert, lijkt het wel 
alsof hij de beul is. ‘Ik ben de laatste boer,’ zeg ik. ‘Ik moet het licht uitdoen.’ 
(p. 242); ‘Ik ben niet eens de laatste schakel van de ketting. Ik ben de tang die 
ze doorknipt.’ (p. 267) Het schrijven en reflecteren zal uiteindelijk voor inner-
lijke rust en voor een verzoening met zichzelf zorgen. Althans literair.
 Dit is mijn hof gaat niet over het verdwijnen van Doel – een levende schand-
vlek – (hoewel in hoofdstuk 7, Het Spookdorp, Doel wel centraal staat) of de 
uitbreiding van de haven van Antwerpen. Dat was deel van de thematiek van 
De Bres, die in Dit is mijn hof (soms met dezelfde personages – Emilienne uit 
Doel, Richard Bleyenberg uit Nieuw-Namen, boer Guido Van Mieghem …) 
verder wordt uitgewerkt. Dit is mijn hof gaat in de eerste plaats over de famili-
ale tragiek die grotendeels het gevolg is van het verdwijnen van de traditionele 
landbouw. Het verdriet de auteur dat niemand nog bekommerd is om de boe-
renstiel, die hij – het moet gezegd – vaak al te idyllisch voorstelt, ook al is hij 
er zich bewust van dat het kleine boerenbedrijf moe(s)t wijken voor de agrocul-
tuur op grote schaal (die ook als een tegenspeler/vijand wordt beschouwd) en 
dat niemand het sociale drama ziet dat zich voor onze ogen afspeelt. 
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 Oude cultuur en nieuwe wildernis

 Er is nog een tweede grote thematiek in Dit is mijn hof aanwezig – en die 
maakt het boek zo gevoelig. Dit is mijn hof gaat vooral over de verhouding 
tussen cultuur en natuur, scherper: tussen het oude, door de mens gemaakte 
historische cultuurlandschap en de nieuwe, door de mens ontworpen natuur. 
De ontpoldering, de natuurcompensaties en de houding van de groenen tegen-
over de havenbazen en de boeren staan centraal. Het boek gaat over de strijd 
tussen de gecultiveerde open ruimte en de ‘nieuwe wildernis’ zoals die door 
Frans Vera in Wildernis in Nederland (Baarn, 2004) wordt gepropageerd met 
als groot uithangbord de Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad in 
Midden Flevoland, een immens moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslan-
den, waterplassen en een vogelparadijs van internationale waarde. Onze hou-
ding tot die nieuwe natuur en ‘the big five’ (het Konikpaard, het Heckrund, het 
edelhert, de zeearend en … de vos) zorgt tijdens de wintermaanden in Neder-
land steeds voor verhitte debatten rond het al dan niet voederen en afschieten 
van de dieren. De strijd natuur/cultuur was en is trouwens ook in Vlaanderen 
bikkelhard. Dirk Draulans bestempelt De Stoop als een natuurhater die het 
alleen heeft over ‘boerennatuur’. In diezelfde categorie brengt Draulans ook 
havenbaas Fernand Huts onder. 
 Het tweede dominante thema van De Stoops boek is de strijd tussen het 
oude cultuurlandschap, het meer dan duizend jaar door onze voorouders be-
werkte land ‘waaronder het klooster zit dat deze streek bijna duizend jaar gele-
den heeft ontgonnen’ (p. 20) en de ‘nieuwe natuur’ die op de tekentafel is ont-
worpen. Het polderland is een trots land met de dikste klei, de vetste koeien, 
de mooiste boerderijen (de Antoniushoeve, het Wallenhof …), de idyllische 
gehuchten Ouden Doel en Rapenburg, en tot slot de fiere, jonge (zo’n honderd 
jaar oude) Hedwigepolder (‘De Hedwigepolder daarentegen, aan de andere 
kant van de dijk, ligt er blakend groen en vruchtbaar bij. Volgens veel mensen 
de mooiste polder van de hele regio, door de mengeling van akkers, weiden, 
dreven, bosjes en plassen. Maar voor hoe lang nog?’ (p. 63)), die plaats moet 
maken voor nieuwe natuurgebieden. De natuurcompensatiegebieden werden 
veelal gecreëerd na het vernietigen van wegen, dijken, sloten en elk ander spoor 
van menselijke bewoning. De Europese regelgeving over vogelrichtlijnen zorgde 
ervoor dat elke vierkante meter die de oprukkende haven innam, ook nog eens 
gecompenseerd moest worden door natuurgebied, ecologische spitstechnolo-
gie uit de koker van grote studiebureaus, professoren en de natuurbeweging. 
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Het pact dat Natuurpunt hiervoor met de havenlobby in 2005 sloot (waarbij 
Natuurpunt een zitje kreeg in het havenbestuur en drie medewerkers op de 
loonlijst kwamen te staan) is volgens De Stoop een duivelspact, dé doorn in het 
oog, net als het feit dat dezelfde machines en dezelfde aannemers die de haven, 
de dokken en de kaaien aanleggen, ook de landbouwgrond wegvegen en afgra-
ven. De bulldozer als de baarlijke duivel. De newspeak die hiervoor in het leven 
geroepen is, is voorwerp van ongenadige spot: ‘In de officiële teksten wordt 
nu hoogdravend gesproken over de evolutie “van ad-hocnatuurcompensaties 
naar proactieve natuurkernen”’ (p. 176) Diezelfde newspeak is te vinden bij de 
vernietiging van de Canadese ganzen: ze worden ‘geëuthanaseerd’, krijgen een 
‘spuitje met T61’ met als alternatief een ‘cervicale dislocatie’. ‘Gewoon de nek 
omdraaien dus.’ (p. 181) 
 Nergens in Europa was het decimeren van het aantal boeren volgens De 
Stoop zo grof als in deze streek: ‘Bijna nergens anders werden mensen en na-
tuur zo tegen elkaar uitgespeeld als hier.’ (p. 101) In lezingen maakt hij verwij-
zingen naar de vernietigingen in Palmyra en hij gebruikt ze voor het wegve-
gen van oude dijken en sloten die in een dag onomkeerbaar vernietigen wat in 
honderden jaren is gegroeid (‘Alle sporen van eeuwen landbouw en bewoning 
worden weggegomd. Tabula rasa.’) (p. 102-103)
 Voor De Stoop is het platteland een betekenisvol systeem van gebouwen, 
waterwegen, percelen, gewassen, dieren en vooral mensen. Dat systeem heeft 
hij zien verschrompelen. Hij heeft dit kunnen observeren bij zijn broer, die 
zelfmoord heeft gepleegd. Hij heeft zijn langzame aftakeling en hulpeloos-
heid gezien. Hij heeft moeders en boeren ziek en uitzinnig zien worden, zich 
zien verzetten, onteigend worden. Hij heeft ze zichzelf suf zien piekeren en ze 
moegetergd zien verhuizen (terwijl Draulans sommigen van hen vooral grof 
geld heeft zien incasseren). De Stoop zag de historische hoeves verrotten: ‘de 
dode boerderijen, kapotte stallingen, opengereten schuren’ (p. 20). In de eerste 
golf in de jaren zestig en zeventig gaven de boeren land omdat ze dachten dat 
hun kinderen in de haven werk zouden vinden, maar in de nieuwe golf moes-
ten ze hun oude natuur opofferen voor nieuwe natuur. ‘Als ik naar het land 
om me heen kijk, zie ik de trends van de laatste jaren. Steeds minder boeren, 
steeds minder koeien, steeds meer laagstammig fruit, en steeds meer natuur, 
natuurlijk.’ (p. 35) De nieuwe natuur wordt gevormd door het wegschrapen 
van het grootste deel van de oude cultuurlaag: ‘Volgens het plan van adviesbu-
reau Arcadis moet de Hedwigepolder op sommige plaatsen meters afgegraven 
worden, tot op het veen.’ (p. 108) Ook de nieuwe natuur in Putten West wordt 
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omschreven als ‘geschiedloos, mensloos, ontvolkt, ontdaan van elke referen-
tie […] Toch is de menselijke invloed er meer aanwezig dan in welke natuur 
ook. Het landschap is op de tekentafel ontworpen, de kreek is met bulldozers 
uitgegraven, de vegetatie is ingezaaid en aangeplant. En het zijn mensen die 
zeggen welke dieren gewenst zijn en hoeveel, waar ze moeten broeden en waar 
foerageren, zelfs met wie ze seks mogen hebben.’ (p. 227) De Stoop schuwt de 
zware woorden niet (die hij zelf in de mond neemt of door anderen laat citeren: 
‘natuurvervalsing’ en ‘schaamgroen’, ‘ecocentrisme’ ... De Stoop is (overdreven) 
scherp: een natuurwachter wordt in verband gebracht met het spannen van een 
draad en een poging tot moord, een bemiddelaar krijgt het epitheton van ‘de 
Pontius Pilatus van de polder’ (p. 252) en de Antwerpse professor Meire wordt 
met duivelse trekjes weggezet. ‘Professor Patrick Meire. Jarenlang lid van de 
raad van bestuur van de Antwerpse haven’ (p. 108-109) is ‘de huisbioloog van 
de haven, die vanachter zijn bureau over dit gebied beslist, maar er geen bin-
ding mee heeft.’ (p. 218) Hij wordt omschreven als de ‘kwade genius’, zijn naam 
wordt ‘uitgespuwd’ (p. 108), hij spreekt ‘snel en gejaagd alsof de duivel hem op 
de hielen zit’. (p. 219) Pas na een gesprek waardeert hij Meires kwaliteiten, 
ook al is de opmerking over de potpolder Kruibeke, waar natuur en landbouw 
samengaan, cynisch. Bij de omvorming van de polder van Kruibeke werd een 
natuurgebied gecreëerd waarbij op de bodem dikke rollen zwarte kunststof 
(polypropyleen) werden uitgerold: ‘De nieuwe wildernis in plastic.’ (p. 221) 
Wat De Stoop hier doet, is de natuurbeweging ridiculiseren, haast criminali-
seren en hier gaat hij onzes inziens te ver. 
 De Stoop is tegen de ‘vertrutting’ (p. 270) van het traditionele polderland-
schap, dat plaatsmaakt voor een Disneyachtig landschap (p. 34, verder p. 39) 
met het Europees grenspark Groot Saeftinghe (p. 176) als belangrijkste uit-
hangbord. Hij vergelijkt de nieuwe wildernis met een shoppingcenter, waar-
door de kleine zelfstandigen in de binnenstad aan hun lot worden overge-
laten – een verwijzing naar het stadscentrum van Sint-Niklaas (p. 224). El-
ders stoort hem de verwetenschappelijking. De natuur is er niet ‘voor gewone 
mensen, maar voor connaisseurs die de natuur registreren als een optelsom 
van soorten en aantallen. Als een puntenkaart waarop ze de score bijhouden.’ 
(p. 121) Hij maakt zich ook vrolijk over een ecoduct voor rugstreeppadden en 
constateert dat vogelbeschermers bepaalde dieren zelf moeten bejagen. Hu-
mor en cynisme zijn de literaire wapens van de romanschrijver. (En dan moet 
de onderzoeksjournalist zedig zwijgen.) 
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 De haast persoonlijke wrok tegenover enkele hoofdrolspelers in het natuur-
verhaal is de zwakste kant van het boek. In dit zwart-witdenken passen ook 
de verheerlijking van de motorcross in de Stekense kleiputten, het verbranden 
van loof en het bemesten. Het zijn de herinneringen aan de kindertijd en een 
jeugd die definitief voorbij is, zelfs aan een wereldbeeld dat anno 2015-2020 
niet meer bestaat. 

 Moeder als metafoor voor de polder 

 Hét hoofdpersonage van het boek is de oude moeder uit het verhaal. Zij 
is het archief van het gezin, maar ook van de streek en het land. Zij kent de 
verhalen en heeft het landschap mee betekenis gegeven. Zij is de personificatie 
van de boerderij en de polder. Na de dood van haar man heeft zij de boerde-
rij draaiend gehouden met haar oudste zoon. Na een noodlottige val van de 
oude moeder pleegt deze zoon zelfmoord, wat moeder met heel wat vragen 
overstelpt en wat haar zachtjes kapotmaakt. ‘Ma is kapot’, zegt de broer bij het 
begin (p. 14).
 In het rusthuis in de stad, waar goed voor haar gezorgd wordt, bestaan de 
dagen uit wachten. Wachten op de dood; de dood die in de instelling rond-
dwaalt, achter elke hoek wacht, zich in elke kier verbergt en verpersoonlijkt 
wordt door de priester die in de gangen verschijnt om het Heilig Oliesel toe 
te dienen. ‘De tijd doden als voornaamste bezigheid.’ (p. 168) Vooral op het 
toilet wordt de fiere, zelfstandige boerenvrouw vernederd. ‘Ik breng ma naar 
het zorgcentrum. Ze vraagt zoals altijd of ik haar op het toilet zet, maar valt er 
bijna af. Het is sukkelen en sleuren. Had ik nu maar een sliplift. De wc-bril zit 
vol, ik ruim alles op, ik kan niet geloven dat ik dit doe, maar ga door.’ (p. 134) 
De Stoop schetst de menselijke aftakeling, de afdaling naar de onderste trede 
van het leven, ongenadig. Al even ongenadig (en toch liefdevol) als Lanoye in 
Sprakeloos (p. 339): ‘Ze heeft de neiging ook hier weer onderuit te zakken als 
een ledenpop. Muiterij heeft er niets meer mee te maken. Ze is moe, ze is weer-
loos.’ Er zijn nogal wat parallellen tussen de beide boeken (en hun auteurs), net 
zoals die er ook in de realiteit waren. Lanoyes vader verbleef in hetzelfde rust-
huis met die voor dit boek sprekende naam ‘Het Hof ’ van de zusters jozefienen 
in de Hofstraat in Sint-Niklaas. 
 De aftakeling van de moeder is een spiegel van de aftakeling van het land-
schap, van de polder, van Doel en van de gehuchten en de hoeves eromheen. De 
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angst voor het dementeren roept een parallel op met het uitwissen van de ge-
schiedenis door de natuurcompensaties. Laag na laag worden er zin en beteke-
nis weggeschraapt. De moeder is een metafoor voor de langzaamaan stervende 
polder die wacht op de dood maar niet dood wil gaan.
 Vooral via de moeder openbaart de auteur ook stap voor stap wat er met 
zijn broer is gebeurd als een gevolg van de terreur van regels, boetes, de hormo-
nencontroles, een huiszoeking, de druk van de milieubeweging. ‘Wij waren op 
den duur bang van alles.’ (p. 204) De angsten en ongerustheid van zijn moeder 
vormen de rode draad van het boek: ‘Daar gaat ze dan, daar gaan zij dan, mijn 
moeder en haar angsten, in de rolstoel door de gang, ongerust zoals altijd. / Er 
was ook altijd reden tot ongerustheid.’ (p. 204)
 Moeder reveleert stukje bij beetje de ondergang van haar ene zoon, de onder-
gang van de polderboeren. Het enige wat de andere zoon nog kan doen, is het 
verhaal schrijven. Daarom vraagt ze: ‘Is het boek nu nog niet klaar?’ (p. 275) 
Het enige wat De Stoop nog kan doen, is getuigen, spreken, schrijven, niet 
zwijgen, voor alles weg is. Het einde van het boek gaat, net als het einde van 
Sprakeloos, over de act van het schrijven. De Stoop wilde vanuit een sterk 
emotionele betrokkenheid én een familiedrama, én een boerenepos én on-
derzoeksjournalistiek combineren. Of hij hierin geslaagd is, laat ik aan de 
lezer over. De Stoop schreef in elk geval een pakkende roman met vele mee-
slepende pagina’s, zoals over het afscheid van zijn vader (p. 151-152; eveneens 
meesterlijk beschreven in De Bres, p. 181-186), zijn jonge jaren met zijn broer 
op het erf en de manier waarop zijn broer-boer en hijzelf andere wegen gaan: 
‘Naarmate mijn wereld groter werd, werd de zijne kleiner.’ (p. 152) Beklij-
vend.

 Reynaert de vos als eeuwenoud verhaal

 Tegenover het nieuwe, wetenschappelijk ontworpen en uitgegraven land 
staat het land dat een band heeft met zijn wortels, dat een eigen mythologie, 
folklore, poëzie, verhalen en namen heeft, (‘Dat de oude namen ertoe doen. 
Zaligem. Kriekeputte. Kijkverdriet.’ (p. 281)), een band met de gemeenschap 
en zijn voedsel (dat we met een enorme ecologische voetafdruk van over de 
hele wereld importeren). De auteur mist in dit nieuwe land de historische, de 
ethische, de familiale, de culturele en de morele dimensie van het natuurlijke 
landschap, dat de mens identiteit geeft. 
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 Het boek is een ode aan het traditionele boerenbestaan, zit vol nostalgie, wat 
voor De Stoop geen probleem vormt op het moment dat zijn geboortegrond zo-
danig wordt verstoord dat het gevoel ontstaat dat hij van de kaart wordt geveegd. 
Hij ruikt nog het koren in de schoven, hij ziet het zaaien uit het kleed, het melken 
op een pikkeltje en de blauwe korenbloemen uit De vlaschaard. Weemoed en 
melancholie zijn hier twee sleutelbegrippen. Ik hoor de echo van de poëzie 
van De Stoops literaire leermeester Anton van Wilderode (1918-1998). Ik 
hoor hem vooral in de gedichten in Sint-Niklaas en het Land van Waas (Ant-
werpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1967), bijvoorbeeld in het gedicht 
over ‘De Klinge, Kriekeputte’, waar de dichter de ‘schat van wijlen Ermeryc’ 
(p. 56) in de rust van het polderlandschap en een opvliegende blauwe rei-
ger vindt; en in het beeldgedicht bij ‘Sint-Niklaas, Reinaertbank en Parklaan’, 
waar hij de vos zijn ogen laat sluiten, ‘ononderbroken overdonderd / door de 
geruchten van het snelverkeer’. (p. 4) Zoals zijn leermeester Cyriel Coupé is 
Chris de Stoop een chroniqueur van de tijd met afwisselend een scherpe kri-
tische en een zachte, weemoedige, melancholische stem. De combinatie van 
pijn, bitterheid en wellicht ook wrok (cf. De Bres, p. 173) heeft bij het schrijven 
een plaats gekregen. 
 In de beschrijving van de moeder zien we de bitterheid en vooral de angst, 
maar ook een zekere vastberadenheid. Zij fungeert als een soort archief, de 
kennis van hoe het was. Ook de vos, literair symbool voor de streek, maar te-
vens een van de symbolen van de natuurbeweging, is erg gelaagd en is een be-
langrijk motief én een medespeler van de auteur. 
 Zoals we hierboven al stelden, is de polder een cultuurland waar al bijna 
duizend jaar menselijke bedrijvigheid en zingeving is geweest. De mens heeft 
dit land op de zee gewonnen en het vruchtbaar gemaakt. De Stoop vindt hier-
bij een kader in het werk van de Nijmeegse milieufilosoof Glenn Deliège, die 
trouwens ‘al van jongs af ’ een bijzondere interesse koestert voor ‘het Zeeuws-
Wase landschap en de Reinaertverhalen.’ (p. 226) Deze wetenschapper stelt 
(en dit is ook de kern van De Stoops betoog): 

Het landschap zit vol betekenissen. Het is een archief van een streek dat 
we erven van onze voorouders en altijd kunnen raadplegen. Een waarde-
vol landschap vernietigen, zoals in de polders, is als het verbranden van 
boeken. De mensen worden uit het verhaal geschreven. Het zijn vooral 
de duur en de continuïteit die een landschap tot een drager van beteke-
nissen maakt. Specifieke plekken zijn referenties voor mensen en zetten 
hun leven in een context. Ze zijn niet uit het niets gekomen. (p. 228)
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 Dit is mijn hof gaat over ‘Het land van Reynaert’, de streek die in Van den 
vos Reynaerde ‘Waes, int soete lant’ (A 2257) wordt genoemd en waar ‘Int oest 
hende van Vlaendren’ (A 2574), ten zuidwesten van ‘Hulster Loe’, de schat van 
Kriekeputte verborgen zou liggen. De Stoop kent het verhaal al langer. Zijn 
eerste journalistieke werkstuk als zestienjarige in een Antwerps tijdschrift 
handelde over de Reynaert (p. 38). De vos was trouwens ook al aanwezig in De 
Bres, waarin hij op dezelfde manier werd ingezet: hij is deel van een netwerk 
van betekenissen die het landschap zin geven. 

Nergens speelden zich meer verhalen van Ossaart af dan in de streek 
van Doel. Een afgezonderd dorp, onder de waterlijn gelegen, op bijna 
tien kilometer van het volgende dorp. De verste uithoek van Vlaande-
ren, geprangd tussen de Schelde en het Verdronken Land. Bijna het 
einde van de wereld. […] Het bleef onzijdig gebied. Een avontuurlijk 
niemandsland. Het land waar Reinaert de Vos zijn streken uithaalde. / 
Het magische, mythische platteland. (p. 44)3  

 In De Bres komt de vos verder alleen maar voor als de naamgever van het 
(toen bekende) Sint-Niklase restaurant De Reinaert, waar een halve eeuw ge-
leden onderhandeld werd over de toekomst van de polder en waar volgens de 
polderboeren de polder door de Boerenbond aan de industrie was verkocht (de 
zogenaamde ‘Reinaert-gesprekken’, p. 127).
 In Dit is mijn hof is de vos zeer prominent aanwezig. Reynaert is net als de 
figuren van kwelduivel Ossaart (p. 51), wonderdokter Drieske Nijpers (p. 54, 
p. 141), broeder Isidoor (p. 134, p. 139), de Waaslandwolf (p. 40), de gebrui-
ken als de Scheldewijding (p. 162) deel van het immaterieel erfgoed en de ver-
halencultuur van het Waasland en zijn bewoners. Het immaterieel erfgoed is 
net als het landschap met zijn roerend (de middeleeuwse scherven op de akker 
tegenover het woonhuis) en onroerend erfgoed (de polderhoeves en de hele ge-
meente Doel) deel van de historische laag van het landschap, die vorm kreeg in 
de inpolderingen, de stichting en de ondergang van het klooster van Salighem, 
het bedevaartsoord Hulsterloo (p. 115), de val van Antwerpen en de forma-
lisering ervan in 1585 op burcht Singelberg (p. 233), het zeventiende-eeuwse 
beschermde Hooghuis in Doel (p. 120), de ‘doodendraad’ (p. 33), het kasteeltje 
waar de Duitse Kommandantur gevestigd was (p. 32) enzovoort. 
 De auteur staat bewonderend te kijken naar het beeld Free Foxes vanop 
de dijk bij de Geule en verder bij een bord met een Reynaertcitaat. Deze vos 
hoort bij het honderden jaren oude cultuurlandschap: ‘Overal in de streek zijn 
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er verwijzingen te vinden naar het satirische dierenepos uit de twaalfde of der-
tiende eeuw, dat zich vooral in het ‘soete lant’ van het Waasland en Zeeuws-
Vlaanderen zou afspelen. Al honderden jaren proberen ‘vossenjagers’ de plaat-
sen precies te lokaliseren.’ (p. 38) De literaire vos maakt deel uit van het oude 
cultuurlandschap dat de inwoners een identiteit bezorgt. In een pachtbrief 
van de abdij van Zaligem wordt het ‘land ten Criekenputte’ vermeld: ‘Dus is 
deze plek in mijn hoofd het Kriekeputte van Reinaert de vos, ook al heb ik 
nog nooit in mijn leven een vos gezien, wat me frustreert.’ (p. 38) Een boer in 
de buurt weet én de vos te vinden én de roerdomp. In dit van wilderodiaanse 
citaat is dit ‘De schat van Kriekeputte’. (p. 39) ‘Hier scholen verholen krach-
ten’ (p. 148), klinkt het elders. De schat van Kriekeputte roept een nostalgisch 
landschap uit de kinderjaren op, maar het is ook beklemmend en mysterieus: 
‘Als de mist kwam opzetten, konden geluiden van dieren luguber klinken in 
de vochtige stilte.’ (p. 148) ‘De Geulakker is altijd een plek van spannende 
ontmoetingen geweest. Overal zag je nog de ongetemde natuur. Dat was juist 
het toverachtige van het gebied. Die verwevenheid van natuur en landbouw, 
dat was voor ons de echte schat van Kriekeputte.’ (p. 149) Deze regels refere-
ren aan Van Wilderodes Kriekeputtegedicht: ‘Ik zocht de zeven berken die de 
vos / toen hij de doodskou van zijn ribben keerde / destijds aan koning Nobel 
signaleerde’ (p. 56).
 De Stoop heeft in Dit is mijn hof het unheimliche, verlaten en duistere mid-
deleeuwse literaire schatlandschap, met een knipoog naar het dertiende-eeuw-
se (De Stoop baseert zich blijkbaar op oude bronnen wanneer hij het heeft 
over de twaalfde eeuw) feitelijke landschap (dat inderdaad afgelegen en relatief 
onherbergzaam moet zijn geweest) omgebouwd tot een meer idyllische schat-
plaats. De plek was vroeger paradijselijk, maar is nu nep en namaak. De Stoop 
vertrekt hiervoor van een positief vossenbeeld, geheel conform de moderne 
manier om tegen de vos aan te kijken. Dit komt tot uiting in de (geenszins 
neutrale) beschrijving van een jacht van een van de havenbaronnen, Fernand 
Huts: ‘Huts, een gedrongen zestiger met een baardje, staat niet alleen bekend 
als een gewiekste zakenman, maar ook als een geboren dwarsligger, een Rei-
naert in maatpak, die koning Nobel graag in de luren legt.’ (p. 233) Het hof 
staat elders voor de politiek en vooral voor de ambtenarij, die haar eigen agenda 
uitvoert, zonder zich veel te bekommeren om de oude landbouwgemeenschap 
die zal moeten wijken: ‘Maar de hovelingen van koning Nobel, gedreven door 
macht en hovaardij, stuiten nu op meer morrend volk dan ze hadden verwacht.’ 
(p. 253)
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 Het middeleeuwse vossenverhaal heeft een vergelijkbare status als het 
veld aan de overkant van de straat waar een oude man met een metaaldetec-
tor speurt. Deze amateurarcheoloog kreeg toestemming van de broer van het 
hoofdpersonage om er het land laag voor laag te ontleden nadat hij er ‘met de 
ploeg op funderingen gestoten was en dat er nog kelders onder het land zaten’ 
(p. 90): 

‘En al iets gevonden?’
‘Een munt uit de Spaanse Nederlanden. Een lepeltje uit de middeleeu-
wen. En een oude stempel om documenten te verzegelen.’
Ik zie nu overal steengruis op het veld liggen. In de jaren zestig en ze-
ventig zag ik hier al wichelroedelopers zoeken naar overblijfselen van 
de middeleeuwse abdij van Zaligem.
(p. 90-91)

 Een snelle speurtocht op het veld levert al snel fragmenten op ‘van gegla-
zuurde dakpannen, zwarte vloertegels, potscherven, en een paar halve kloos-
termoppen’ (p. 91), wat later nog eens uitgebreid wordt met ‘prehistorische pijl-
punten, schrabbers, stekers en wiggen, de primitiefste landbouwwerktuigen.’ 
(p. 200) Wat volgt is een beknopte geschiedenis van het noordoosten van het 
middeleeuwse graafschap Vlaanderen: de ontginning van een moerasgebied 
tot cultuurland, de vestiging van een grote kloosterhoeve, het turfsteken, de 
bochtige grachten, aangelegd in de middeleeuwen. Ook andere gebouwen, re-
licten, dijken, landschappen, maar ook een recent historisch oorlogsmonument 
en de Singelberg in Beveren (p. 233) worden steeds sterk gedocumenteerd als 
de opeenvolgende lagen van de geschiedenis. Laag na laag graven we dieper. 
Net als de archeoloog elke laag voorzichtig dient te benaderen, moeten we 
met deze gelaagde geschiedenis voorzichtig omgaan. In de Hulsterloostraat in 
Nieuw-Namen wordt naar aanleiding van een protestmanifestatie in het lo-
kale gemeenschapshuis De Kauter tegen de ontpoldering ook de Reynaert-
bank vermeld (p. 115), net als het wonderbaarlijke Mariabeeldje en er is ook 
een verwijzing naar de Beeldenstorm. In Ouden Doel wordt de Reinaerthoeve 
vermeld (een nieuwe naam, maar met dezelfde intentie: verwijzen naar de oude 
cultuurgeschiedenis), waar de zoon van de jachtwachter van de Hedwigepol-
der een poldermuseum heeft ingericht. De Stoop kent zijn klassiekers, want 
op pagina 189 wordt de vlasteelt vermeld, niet ver van Absdale ‘dat ook in de 
Reinaert voorkomt’. Reynaert is dus doorheen het hele boek een prominent 
gegeven. Vaak wordt een detail eerst geschetst of aangeraakt, en later uitge-



~ 104 ~ 

TIECELIJN 32

schreven of vervolledigd. Het herhaald documenteren van de kloostergrond en 
de geschiedenis van Saleghem/Zaligem (dat consequent op een moderne wijze 
wordt geschreven zodat het een ‘zalig’ land wordt: ‘hoe mooi, dit gevarieerde 
landschap van akkers, weiden, bomen, poelen en kreken.’ (p. 197) heeft als doel 
de meerlagigheid van het landschap en de streek te beklemtonen. Ze maken 
immers deel uit van ‘een oud verhaal’. (p. 281) 
 De vos is dus hét icoon van de lange cultuurgeschiedenis van de streek. Maar 
hij representeert nog iets anders (en dat komt De Stoop goed uit): de vos is ook 
een icoon van de natuurbeweging én een luis in de pels van de natuurbeweging. 
Hij is de onverwachte factor in het verhaal van de creatie van de nieuwe natuur, 
want hij bedreigt die nieuwe wildernis doordat hij de vogels bejaagt. 
 De vos komt in Dit is mijn hof voor het eerst voor als een van de ‘big five’ 
(p. 37). De vos is een natuurlijke bewoner van de streek. In Saeftinge alleen 
al zijn vijftien vossenburchten geteld en meer dan eens sneuvelt een vos tegen 
de koplamp van een auto (p. 61). Waar ‘de groenen’ minder rekening mee had-
den gehouden is dat de vos ten volle zijn verantwoordelijkheid als een van de 
grote vijf opneemt als rover. De kluut, een van de vogels die volgens De Stoop 
door de vogelbeschermers wordt gepamperd in functie van de natuurinstand-
houdingsdoelen, heeft het niet alleen moeilijk met de meeuwen, maar ook met 
de vos, die naar de kunstmatig aangelegde eilandjes zwemt. De Stoop ziet het 
met enig leedvermaak gebeuren en ziet er ook de humor van in. ‘En als er toch 
kuikens uit de eieren komen, worden ze gepakt door onze vriend Reintje. Deze 
week stond een vos op mijn trap aan de deur te krabben. Al die eilandjes zijn 
juist bedoeld om de vos weg te houden. Maar hij kan goed zwemmen, dat heb 
ik zelf gezien’ (p. 122; vergelijk ook p. 216-217). De vos zorgt ervoor dat de 
‘groene beheerders’ hun doelstellingen niet halen, waardoor ze – volgens boer 
Guido van Mieghem – nog meer akkers afpakken van de boeren: ‘Vossen en 
ganzen zijn nu hun ergste vijanden, maar dat mogen ze niet hardop zeggen. Ze 
worden door hun eigen luizen gebeten.’ (p. 157; en ook p. 213, waar de vos via 
het paddenecoduct de habitat van de rugstreeppadden is binnengedrongen, 
het broedseizoen in de war stuurt en er ‘zijn rosse buik volgegeten’ heeft). De 
vos eet niet alleen de ganzen op, maar ook de beschermde vogels. Het sluwe 
vosje wacht tot de batterijen van de stroomdraad leeg zijn om zijn slag te slaan 
(p. 182). Het resultaat is dat men ‘in stilte wanhopige maatregelen tegen de vos’ 
neemt (p. 217) en dat de ‘groene geesten’ worden ‘gemasseerd’ om de vos te ver-
delgen (p. 252). Er worden nog meer stroomdraden geplaatst, vossenburchten 
worden vergast (p. 194) en men gaat de vos bejagen. Hier blijkt jager Fernand 
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Huts ineens een bondgenoot van de natuurbeweging, waardoor het havenge-
bied een Comedy Capers-achtige setting wordt. In het jachthuis van Huts staat 
een opgezette vos ‘op een barkruk, een glas trappist in zijn linkerpoot, zijn 
pluimstaart als een parasol in de lucht. Magnifiek, vindt iedereen.’ (p. 237) En 
af en toe blijkt onder de afgeschoten dieren een vogel te liggen die merkwaardig 
veel op een kluut gelijkt … De vos blijkt op het veld van eer eerder een obstruc-
tor van de natuurbeweging dan een bondgenoot te zijn. ‘Vooral de kluut delft 
het onderspit, wat blijkbaar niet graag wordt uitgelegd aan het publiek: dat het 
ene troeteldier het andere opeet.’ (p. 213-214) 
 Het literaire Reynaertverhaal gaf eerst al een stevig argument in de milieu-
filosofische verdediging van het landschap, maar nu blijkt dat de vos ook in de 
moderne natuur een dissident is die zich aan geen enkele regel houdt.

 Epiloog

 Het lezen van dit boek laat niemand onberoerd. De literaire kwaliteiten 
ervan werden meer dan eens geroemd. De discussie nadien werd erg pamflet-
tistisch als gevolg van enkele persoonlijke aanvallen van De Stoop zelf. Soms 
zijn ze niet mis te verstaan (en misschien af en toe al te gechargeerd). Naar 
aanleiding van het onderzoek van Konrad Lorenz naar gedomesticeerde die-
ren merkt De Stoop fijntjes op: ‘Het voorbeeld van Lorenz wordt aangehaald 
om te waarschuwen dat radicaal ecologisme kan doorslaan naar extremisme en 
totalitarisme’ (p. 187) – een van de meest dreigende zinnen uit het boek, die 
meteen met humor wordt overgoten met een recept van ganzenpaté door mid-
del van een lanoyeaanse beschrijving. 
 Als betrokkenen kunnen en mogen wij een standpunt innemen. In mijn 
geval is dit er een van plaatsvervangende schaamte om hoe mensen de voor-
bije tientallen jaren soms respectloos hun land dienden te verlaten en hoe dat 
vruchtbare land nadien soms nodeloos werd opgespoten of nauwelijks gebruikt. 
Dit leidde dan weer tot eerverlies, onbegrip, veel menselijk leed en ‘vruchten 
van gramschap’. 
 Toch mogen we niet blind blijven voor de gevolgen van de klimaatopwar-
ming en de ronduit schadelijke effecten van te veel nitraten en andere schade-
lijke producten in onze bodem. We moeten dus streven naar meer duurzaam-
heid, werken aan een gezond ecosysteem met een grote biodiversiteit. De weg 
naar een vredevolle synergie van oude en nieuwe natuur, van economie, natuur, 



~ 106 ~ 

TIECELIJN 32

landbouw en recreatie is lang. Maar er zijn tekenen van hoop. Chris de Stoop 
pleit in Dit is mijn hof – dat positief eindigt – ook voor een leefbaar en duur-
zaam platteland waar de laatste boeren in dialoog met de natuurverenigingen 
moeten gaan. Dirk Draulans kiest in de slotbladzijden van zijn natuurdagboek 
In de Putten voor nieuwe strategieën, maar ook hij kijkt uit naar een verzoe-
ning tussen landbouw en natuur: ‘Het helpt als je enkele meters akkerland niet 
omploegt en vrijlaat voor veldbloemen, vlinders en sprinkhanen. Het helpt als 
je er tijdens het maaien zorg voor draagt dat je nesten van zeldzame vogels als 
kiekendief, grutto en velduil spaart. Het helpt als je minder sproeit en drasti-
sche maatregelen neemt om het lekken van mest in het landschap te beperken.’ 
(p. 512) Zijn hoop is gevestigd op de jonge landbouwers. 
 De hoop van velen wordt tegenwoordig vertolkt door de jonge klimaatbeto-
gers die in het voorjaar van 2019 in het spoor van de Zweedse klimaatactiviste 
Greta Thunberg de straten en pleinen van Europese hoofdsteden vredevol in 
bezit namen. Nieuwe generaties kunnen wellicht de littekens uit het verleden 
een plaats geven en hoopvol aan de slag gaan.

 Op de veel te warme paaszondag van 2019 reden wij door het landschap van 
Saleghem richting Hulsterloo en verder naar de Hedwigepolder. In Ouden Doel 
hielden we halt in het PolderMAS van Benjamin en Katrien. Benjamin Vergau-
wen verzamelt al jaren de verhalen en de relicten uit de streek en praat met pas-
sie over zijn werk. De boeken van De Stoop en Draulans liggen er in de woning 
op de dijk in Ouden Doel broederlijk naast elkaar. Hij ziet er geen probleem in. 
Benjamin vertelt mij dat hij het niet kan opbrengen om naar de Hedwigepolder 
te rijden waar zijn vader jachtmeester was (en waar we een uur later zelf zouden 
doorrijden: een desolate ‘woestine’ met onbewerkt land en honderden afgezaagde 
boomstronken). Benjamin Vergauwen strijdt voor zijn eigen stekje in dit groene 
grensgebied, met begrip voor de economische realiteit. ‘Het polderMAS en de 
Reinaerthoeve op de grens van België en Nederland,’ vertelde hij, ‘zijn een plek 
om te helen’. De oud-polderbewoners kunnen er terugkeren om hun verhalen te 
vertellen en troost te vinden. Zijn partner is natuurgids. Wij ontdekten een nieuw 
klein paradijs in een bevreemdende omgeving waar natuur, landbouw en econo-
mie een wankel evenwicht proberen te vinden. 
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• Tom Lanoye, Sprakeloos, Amsterdam, Prometheus, 2009. (Wij citeren uit de vijftiende 
druk uit 2010.) 

• [André Stoop], Sint-Niklaas en het Land van Waas, Antwerpen, De Nederlandsche 
Boekhandel, 1967. (Met Vijftig gedichten van Anton van Wilderode.)

• Rik van Daele, ‘Zoete woorden’, in: OKV, Themanummer VOSSEN, (2018), p. 2-26.

• https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/oostvaardersplassen/over-de-
oostvaardersplassen.

Noten

1 ‘Het boek van Chris De Stoop gaat voorbij aan die politieke machinaties en de industriële 
lobby’s, de echte verantwoordelijken voor de teloorgang van de polderboerderij waar hij opgroeide. 
Het is geschreven vanuit een provincialistische reflex en een verbitterde, anti-ecologische invalshoek. 
Terwijl boeren en milieubeweging voorbestemd zijn om één strijd te voeren, tegen de dogma’s van 
de agro-industrie en zijn politieke hefbomen. Een strijd voor biologische landbouw, voedselkwaliteit 
en lokale economie, dicht bij de consument, waardoor de boeren ook een eerlijke prijs voor hun 
producten krijgen. […] Jammer dat Chris De Stoop dan blijft steken in nostalgisch ressentiment, en 
geen aandacht heeft voor de transitiebeweging die alternatieve landbouw, voedselkwaliteit, milieuzorg 
en duurzaamheid als één geheel ziet. Een gemiste kans voor de auteur, wiens boek dan ook eerder in de 
categorie streekromans valt, dan in deze van de onderzoeksjournalistiek.’ http://www.doorbraak.be/
nl/nieuws/dit-mijn-hof-van-chris-de-stoop-mooi-proza-foute-analyse.

2 Het pijnlijkst wordt dit wanneer mensen met naam en toenaam genoemd worden. Over de 
professor biologie en de jachtopziener zegt Draulans: ‘Ik ken beide mannen goed, het zijn mensen 
die zich met hart en ziel voor hun zaak inzetten, en die ook het grote verhaal zien, het verhaal van een 
duurzame toekomst waarin wat plaats is voor natuur.’ (p. 373)

3 Ossaart is een spottende, plagende watergeest, vooral bekend in het Waasland en in Zeeuws-
Vlaanderen.
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 De nieuwe wildernis

 Chris de Stoop citeert de laatste zin van Wildernis in Nederland van Frans 
Vera, die ‘boerennatuur gedegenereerde natuur’ vindt en pleit voor ‘een radi-
caal scheidingsmodel’: ‘De nieuwe wildernis zal het paradijs teruggeven dat we 
verloren waren en bijna vergeten.’ (Dit is mijn hof, p. 197.)

 In de herfstvakantie van 2013 zat ik in een cinemazaaltje in Zwolle gespan-
nen te kijken naar de hype van dat moment, de prachtige natuurfilm De Nieuwe 
Wildernis van regisseur Mark Verkerk en ‘veldregisseur’ Ruben Smit over de 
Oostvaardersplassen. (Tegen eind november 2013 zouden 600.000 mensen de 
film gezien hebben.) De vos was het eersteklas uithangbord. Hij figureerde 
prominent op de filmaffiches en dvd-dozen en op de vele natuurboeken die 
werden uitgegeven. Nadien werd de film ook door de VARA uitgezonden als 
een driedelige serie. 
 Ik maakte kennis met Nederlands lieveling onder de ‘big five’ in de film over 
dit uitgestrekte natuurgebied in Midden-Flevoland, een 5600 hectare groot re-
servaat tussen Almere en Lelystad. Dit relatief jonge natuurgebied ontstond 
na de drooglegging van de Flevopolders van 1950 tot 1968. De plassen vormen 
een moerasgebied en overwinteringsgebied voor vogels. De drogere gedeelten 
zijn geschikt voor grote grazers en kuddedieren. Nu nog staan de jagende vos 
en vooral de stervende, zwakkere kuddedieren die kou en ontbering niet over-
leven in mijn geheugen gegrift. Ik waande me tijdens het kijken in de wildernis 
van Kriekeputte: 

Ic hebber ghedoghet groete pine 
Ende meneghen hongher ende menigh coude  
Ende aermoede so menichfoude  
Up Krieken Putte so meneghen dach,  
Dat ics vergheten niet ne mach. (A 2662-2666)

 Ook de titel van de film doet bij elke Reynaertliefhebber een belletje rin-
kelen. In het Comburgse handschrift lezen we: ‘Ic weet een wildernisse nu’ 
(A 3153). Reynaert gebiedt zijn kroost om hem te volgen naar een ‘nieuwe 
wildernis’. De handschriften verschillen sterk op dit punt. Het Comburgse 
handschrift schetst – meer dan de andere – een Bijbelse context, een utopisch 
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land waarin een merkwaardige synthese bestaat van het jesajaanse ideaal en het 
volgen van de eigen natuur: 

Ic weet een wildernesse nu 
Van langhen haghen ende van heede 
Ende die so nes niet onghereede 
Van goeden ligghene ende van spijsen. 
Daer wonen hoenre ende pertrijsen 
Ende menegherande vogheline. 
Wildi doen, vrauwe Ermeline, 
Dat ghi gaen wilt met mi daer? 
Wi moghen daer wonen VII jaer. 
Willen wi wandelen onder die scade 
Ende hebben daer groete ghenade, 
Eer wi worden daer bespiet.  
Al seidic meer, in loghe niet. (A 3153-3165) 

Wat vossentaal al niet vermag. 
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OMTRENT EEN VOSSENGEDICHT VAN
PAUL DEMETS

YVAN DE MAESSCHALCK

1

 Paul Demets voorstellen hoeft allang niet meer. Hij is sinds jaar en dag een 
gewaardeerd poëzierecensent die voor De Morgen, Ons Erfdeel, Awater, Cobra.be 
en Poëziekrant heel wat bundels gewikt en gewogen heeft. Zijn recensies zijn 
meestal vrij bondig en beperken zich tot de essentie, zonder dat hij daarbij 
probeert een besproken bundel of dichter af te branden. Dat althans is hoe 
Lies van Gasse hem ervaart en wat ze kennelijk ook apprecieert. In haar eigen 
woorden: ‘Demets vindt het blijkbaar onnodig zijn ongenoegen over bepaal-
de dichters of bundels te uiten, maar schrijft daarentegen voornamelijk korte 
stukjes die overwegend lovend of neutraal van aard zijn over hetgeen hem wel 
boeit.’1 Die constructieve, niet vooringenomen instelling is ook Erik Lindner 
opgevallen. Hij typeert de criticus al volgt: ‘zijn stukken zijn eerder informatief 
dan polemisch, hij is evenmin een uitgesproken voorstander van een bepaalde 
school of stroming’.2

 Behalve recensent is Demets ook docent literatuur, Paul Snoek-specialist 
en vooral dichter.3 Hij debuteerde precies twintig jaar geleden bij Meulenhoff/
Kritak met De papegaaienziekte (1999), al publiceerde hij eerder al een aantal 
gedichten waarvoor hij in 1997 de Lode Baekelmansprijs van de Koninklijke 
Academie voor Taal- en Letterkunde in ontvangst mocht nemen. Zijn officiële 
debuut werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs en in 2001 bekroond 
met de Prijs voor Letterkunde van de provincie Oost-Vlaanderen. Toch is zijn 
eerste bundel heel verdeeld ontvangen en beoordeeld. Koen Vergeer is bepaald 
snoeihard: ‘De gedichten van Demets zijn moeilijk, zo niet onbegrijpelijk’. Hij 
kan zich wel vinden in het feit dat hij tegen Anselm Kiefer, Léon Spilliaert, 
Martin Heidegger en R.M. Rilke aanschurkt, maar concludeert onomwonden: 
‘Dat leunen moet de kromme zinnen diepgang verlenen want zelf brengt de 
dichter geen enkele meerwaarde aan’.4 Yves T’Sjoen van zijn kant wijdt een uit 
veertien paragraafjes bestaande – evenveel als er verzen zijn in een sonnet – en 

Artikel / Tiecelijn 32



~ 111 ~

Tiecelijn 32     

naar vele kanten uitwaaierende beschouwing aan wat hij ‘Demets’ fascineren-
de woordengewemel’ noemt. Hij heeft het over ‘gecondenseerde, prikkelende 
gedichten die uitnodigen tot associërend lezen en zoeken naar zingeving’ en 
over een ‘zorgvuldig gecomponeerde bundel’.5 Een ding is zeker, ook als dichter 
blijft Demets niet lang – of lang niet – onopgemerkt en mist hij zijn entree in 
de letteren niet.
 In 2002 verschijnt Vrees voor het bloemstuk, een korte, uit vijftien sonnetten 
bestaande bibliofiele uitgave, bij DRUKsel, maar veel aandacht krijgt die pu-
blicatie niet. Het is lang wachten op zijn tweede volwaardige bundel, De bloed-
plek (2011), die bij De Bezige Bij verschijnt en waarvoor hem enkele maanden 
later de Herman de Coninckprijs 2012 wordt toegekend. De bundel oogst de 
nodige lof bij toonaangevende recensenten als Willem Thies, Erik Lindner en 
Piet Gerbrandy. Thies maakt weliswaar enig voorbehoud bij de neiging van de 
dichter om ‘de ene na de andere uitdrukking uit de kast te trekken zodanig dat 
ze in die specifieke setting en context (ook) letterlijk gelezen kunnen worden’, 
maar noemt De bloedplek ook een ‘comeback’ en een ‘revival’, en gewaagt in de 
slotzin van zijn stuk van een ‘fraaie, stilistisch sterke, vervoerende bundel’.6 
Ongeremd lyrisch is Erwin Mortier, die zijn bespreking in De Morgen besluit 
met de stellige uitspraak dat Demets ‘na al te lange jaren stilte een bundel ter 
wereld [heeft] gebracht die staat als een huis’.7 Het lijkt wel alsof Demets door 
die bundel weer tot leven komt of opnieuw geboren wordt, waarbij de knipoog 
naar een (weder)geboorte mogelijk ingegeven is door de laatste reeks ‘Horst’ 
waarin ‘het’ – het kind, het wezen, het nageslacht – het levenslicht ziet: ‘Een 
vrucht die geen vrucht meer maar // een gedachte is’.8 
 De klaverknoop (2018), die uit zeven reeksen van zeven gedichten is opge-
bouwd, wordt op algemeen gejuich onthaald. Hij thematiseert ‘de veranderlijk-
heid van de identiteit’ volgens Nele Janssens, al is zij van oordeel dat de daar-
mee verknoopte ‘botsing tussen het vloeiende en het beregelde niets nieuws 
[is] in Demets’ poëzie’. Toch bespeurt zij ‘een subtiele metamorfose, waarmee 
Demets zichzelf overtreft’.9 Heel veel waardering ook bij Jooris van Hulle, die 
het over een ‘sterke, heel sterke bundel’ heeft en van mening is dat ‘de verzen, 
mede door het consequent gehanteerde ‘het’ als hij het over het kind heeft, diep 
in het gemoed [snijden] van de lezer’.10 In de recensie van Remco Ekkers, die 
overigens van bedenkelijke kwaliteit is, komt toch een waardevolle bedenking 
voor: ‘Onder de afstandelijke verwoording zindert het van woede en verdriet’.11 
Een gedachte die spoort met observaties van andere critici. Piet Gerbrandy in 
een uitgesponnen, meanderende bijdrage: ‘Waar woordspel in andere gevallen 
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vaak niet meer is dan een bron van humor en verrassing, zet Demets het in om 
duidelijk te maken hoe dubbelzinnig iedere poging tot benoemen is en hoezeer 
we door ambivalentie en ambiguïteit bepaald worden’.12 Ook Dirk de Geest va-
rieert op hetzelfde thema en stelt dat ‘de dichter doelbewust aan[sluit] bij een 
lange modernistische traditie in de internationale literatuur. Het hermetisme 
dat daarvan het gevolg is, mag dan ook niet begrepen worden als een pronken 
met ingewikkelde woorden’.13 Er kan aan worden toegevoegd dat de bundel 
werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs en voor de Paul Snoek-
prijs 2019.

2

 Demets is hoe dan ook geen toegankelijk maar wel een uitdagend dichter. 
Hij laat zich onder meer inspireren door de postmodernistische filosoof Gil-
les Deleuze (1925-1995), de structuralistische psychoanalyticus Jacques Lacan 
(1901-1981) en de psychoanalytisch geschoolde semiotica Julia Kristeva (1941). 
De complexiteit waarvan zijn poëzie getuigt, heeft evenwel niet verhinderd dat 
Demets op 29 januari 2016 in Meilegem (de Zwalmstreek) werd aangesteld als 
derde Plattelandsdichter van de provincie Oost-Vlaanderen, een functie die hij 
tot eind 2019 zal bekleden. Hij werd daarin voorafgegaan door Lut de Block 
(2007-2011) en Johan de Boose (2012-2015).
 De plattelandsgedichten van Demets zijn, net als die van zijn voorgangers, 
per definitie gelegenheidsgedichten. In formeel opzicht sluiten ze echter vrij 
nauw aan bij die uit de reguliere bundels. Het is dan ook geen toeval dat het 
eerste gedicht van januari 2016, ‘Astene Sas’, een heus sonnet is, een dichtvorm 
die Demets als gegoten zit. Er zijn gedichten die grote Oost-Vlaamse figuren 
als Roger de Vlaminck, Lucien van Impe, Raoul de Keyser, Roger Raveel en 
Richard Minne herdenken. Gedichten over bomen, tuinen, perken, het plat-
teland in al zijn aspecten, inclusief het taboe van de zelfdoding. Er zijn klimaat-
gedichten, vader- en moederdaggedichten. En gedichten die de dood herden-
ken, zoals die van drie jonge meisjes die op 13 november 2009 in Oosterzele 
werden aangereden door een dronken bestuurder. Gedichten waarin steevast 
een kort halfvers alle aandacht naar zich toezuigt. In het uit vier kwatrijnen 
opgetrokken aanrijdingsgedicht ‘Weg’ komt dat halfvers voor op het einde van 
de tweede strofe: ‘Er is een dag / op komst waar niet aan te ontkomen valt. / 
Steenslag spat op. As over het gras’.
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 Zoals het een plattelandsdichter betaamt, laat hij zich door al het natuur-
lijke graag charmeren. Liefde voor ‘het getij van de seizoenen’, voor de planten, 
dieren en geuren die de seizoenen tastbaar maken, kruiden deze gedichten. 
Soms laat hij zich verleiden door de klanken of namen die door bloemen of 
vogels worden opgeroepen. Zo is er sprake van ‘de blauwzucht van de hor-
tensia’ in ‘Je plek’ en van ‘magnolialawaai’ – een fraaie synesthesie – in een 
gedicht dat eindigt met de volgende ambigue zin: ‘Het groen voelt zich licht 
opgebonden’. Mensen worden vaak verzakelijkt, zoals andersom alles wat tot 
de natuur behoort (kersenbloesemblad, lisdodde, kardoen, ransuil, hazenoor) 
graag vermenselijkt wordt. De meest voorkomende stijlfiguur lijkt me die van 
de personificatie, die bij Demets kan worden opgevat als een lyrische vertaling 
van de natuur als een bezielde orde. Het veertiende gedicht ‘Buksbegeerte’, ge-
schreven naar aanleiding van het Open Tuinen-weekend in maart 2017, is daar 
een mooi voorbeeld van. Even luisteren naar wat planten te zeggen hebben: ‘Ze 
geuren, laten // hun kleuren overdag openbarsten als vulkanen. En als je / te 
dichtbij komt, worden hun stekels messen. Maar slaap je, / dan komen ze je 
wiegen en liegen lief dat hun schoonheid / bereikbaar is, als stewardessen. Ze 
voelen zijn wervels // en botten. De buks rondt zijn rug en waant zich een berg. 
Alles baadt hier in het licht’.
 Niet alleen het buksgedicht maar bijna alle plattelandsgedichten van De-
mets lijken een ode aan het licht, dat als het kind van de zon wordt voorgesteld. 
In het dubbelgedicht ‘Spinsel’, dat de klimaatstakers van maart 2019 een hart 
onder de riem wil steken, wordt het licht bejubeld als het oerelement par ex-
cellence waarvan de mens ondankbaar misbruik maakt: ‘Er is nog het licht / 
dat verblindt, licht dat bindt, dat ons heeft ingesponnen. / Ons ziet voor de 
volledige verduistering. En zelfs dat niet’. In ‘Spinsel II’ wil de ik-figuur zich 
‘meten met de zon / en binnenkant zijn, nog nooit door licht beschenen’. Dat is 
een hooggestemde ambitie die door het ecologisch onverantwoorde gedrag van 
de mens moeilijk te realiseren valt. Bovendien: geen licht zonder schaduw. In 
‘Enkeling’, waarin een oude levensboom sprekend wordt opgevoerd, omschrijft 
het ik zichzelf zo: ‘Een enkeling ben ik die het licht vangt, / het door een ring 
van schaduw haalt’. De schaduw is niet alleen de achterkant van het licht of de 
ontkenning ervan, maar een soort chiffre in het werk van Demets.14 De schaduw 
valt weliswaar niet samen met het leven, maar begeleidt het en herinnert in alle 
stilte aan de nabijheid van de dood.
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3

 Je zou kunnen verwachten dat een dichter die intussen drie volwaardige 
bundels en ongeveer zestig plattelandsgedichten op zijn conto heeft, zich zo 
nu en dan een gedicht over alleen maar dieren permitteert, iets in de aard van 
‘The Tyger’ van William Blake (in Songs of Experience, 1794) of ‘Der Panther’ 
van R.M. Rilke (in Neue Gedichte, 1908). Maar die verwachting wordt niet 
ingelost. In de afdeling ‘Van onze man’ in De papegaaienziekte is het vierde ti-
telloze sonnet met enige goede wil te lezen als de inwendige monoloog van een 
haas. Of levert de haas ten minste het idioom aan om de kwetsbare, onzekere 
positie van de ik-figuur te verwoorden. Met name de laatste terzine kleurt af op 
de verzen die voorafgaan: ‘Is snelheid adequaat? Dat het je kwijt, niet langer / 
mager. Opwippend wit nog het handigst voor de jager’.15 ‘Kwijt’ kan verwijzen 
naar kwijtraken, kwijtspelen of (zich) kwijten in de zin van voldoen aan een 
verplichting of in het reine komen met iets. Zou het hier ook zich redden of 
veiligstellen kunnen betekenen? Misschien wel als een haas dit denkt voor hij 
op de vlucht slaat. Ook woorden als ‘luchtverplaatsing losbladig’, ‘langzaam / 
om verhalen malend’, ‘het hazenpad’, ‘leger’ en ‘narrige vacht’ contextualiseren 
een haas net voor hij het hazenpad kiest.
 In de afdeling ‘Broedplaats’ van De bloedplek komt het gedicht ‘Schouw’ 
voor.16 Daarin lijkt een ik-figuur zich voor de spiegel te monsteren (‘[aan]schou-
wen’) en te fatsoeneren met een scalpel: ‘In de schaduw maak ik mij op, door 
dorst gedreven’, zo luidt het openingsvers, waarbij ‘opmaken’ zoveel als opdir-
ken of klaarmaken kan betekenen, maar ook naar tekstuele vormgeving kan 
verwijzen. In metaforische zin kan het dus gaan om iemand die het onbesten-
dige van zijn dichterlijke persoonlijkheid chirurgisch behandelt en juist daar-
door lijkt te vervloeien of uiteen te vallen: ‘Sparagmos stoomt / mijn huid los’.17 
Het ik draait zowel in poëticale als existentiële zin om zijn eigen identiteit 
heen, om ‘de geurvlag / die ik ken’: ‘Ik kan niet dan eromheen blijven draaien; / 
wie we zijn, vloeit uit’.
 De verwijzingen naar ‘schaduw’, ‘opmaak’, ‘draaibewegingen’ en ‘geurvlag’ 
kunnen worden verbonden met het gedrag van een katachtige. Die impliciete 
associatie wordt in de tweede helft van het gedicht geëxpliciteerd: ‘lynxachtig 
komt de kat // op jouw schouderophalend ademen af ’. Herkent de kat zich in 
de ik-persoon? Spiegelt ze op haar beurt de handelingen van het zich spiege-
lende of bezinnende ik? In ieder geval probeert de kat haar uiterste best te doen 
om een proces van desintegratie stop te zetten: ‘Haar staart drapeert ze / als 
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een vraagteken over je been’. Het effect is meteen merkbaar: ‘ je pupillen krim-
pen’. Een verwijzing naar de schaduw uit het eerste vers? Of neemt de ik-figuur 
de oogreflex van de kat over? Dat is onduidelijk, maar de suggestie is wel dat het 
ik weer min of meer met zichzelf samenvalt: ‘Trekt een kring rondom, / botst 
tegen de rand, vernauwt zich dan weer // tot wat die druppel was’ (p. 43).
 Een erg knap hazengedicht komt voor in de reeks ‘Vrouwenmantel’ van De 
klaverknoop. In elk van die gedichten wordt een liggende en – een enkele keer – 
hangende (ik-)figuur geïntroduceerd.18 ‘Liggen’ impliceert een of andere vorm 
van passiviteit/inactiviteit, maar kan ook voorafgaan aan een daad van explosi-
viteit of verwijzen naar bedrog. In ‘Haas’ schuiven de beelden van een liggende 
ik-figuur en een argwanende haas over elkaar heen. ‘Ik’ en ‘hij’ vervloeien in 
elkaar tot de symbiose/verstrengeling volkomen is. Althans, zo suggereren de 
korte zinnen in het distichon waarmee het gedicht besluit: ‘Iets heeft zich in 
mij neergevlijd. / Ik verstar. Hij heeft mij liggen. Ik word zijn hazenhart’. Niet 
alleen refereert de dichter hier andermaal aan de vloeibaarheid en gelaagdheid 
van iemands identiteit maar ook aan het openingsvers: ‘De dag verschuift ter-
wijl ik roerloos lig’. Daarin wordt het motief van de verschuiving waaraan de 
ik-figuur deelachtig is, uitdrukkelijk genoemd. Tegelijk wordt gesuggereerd dat 
ondanks die verschuiving het ik blijft gevangen zitten in zijn eigen vel, zoals de 
haas aan zijn vooraf bepaalde tragische lot blijft vastzitten.19 Of met het enjam-
bement dat een brug slaat tussen de voorlaatste en laatste strofe: ‘Maar weg // 
is niet weg’.

4

  Het ligt niet voor de hand dat een dichter die, ondanks de titel van zijn eer-
ste bundel, niet zo vaak over dieren dicht, een rist vossengedichten zou hebben 
voortgebracht. Dat is dan ook niet het geval. Maar onder de plattelandsgedichten 
is er toch eentje dat op Reynaert de vos is geïnspireerd. De aanleiding daartoe 
was volkomen buitenliterair: de jaarlijks georganiseerde Tuindagen in het Park 
van Beervelde, meer bepaald de editie van 2018, die naast een totaalbeleving in 
de tuinen van het kasteel, ook scènes uit Van den vos Reynaerde aan een ruim 
opgekomen publiek presenteerde. Het Reynaertluik kaderde in het voorzitter-
schap van de gemeente Lochristi van het Intergemeentelijk project Land van 
Reynaert. Een mooie toegift was Paul Demets’ plattelandsgedicht XXXIII, 
met als titel ‘Opsporingsbericht’. Het strofische gedicht werd opgenomen in de 



~ 116 ~ 

TIECELIJN 32

regionale verslagen van Het Nieuwsblad en is ook terug te vinden op de website 
van vrtnws.be en op die van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.20 Het 
gedicht, hierna geciteerd met de goedkeuring van de dichter,21 gaat als volgt:

Opsporingsbericht

Hier zwiept het licht als een tak tegen je wang.
Daar de gezichten van de anderen
alsof ze opstappen op een trein. Je zou willen

bijknippen, herschikken. Die man daar
weer laten opbloeien uit zijn regenjas. Maar
je wil niemand missen. Niet de witte paardenkastanje

en zijn armen als afleggers, de eiken en de beuken
die in hun kostuums naar buiten staan te kijken.
De varens met hun stekels, de bladverliezende azalea’s

met hun dunnende dos. Zit hier iemand tussen
die aan de beschrijving voldoet? Roodbruin
zou hij zijn, haar in een staart met een witte punt.

Op zwarte sokken. Iemand vangt de zon
met een hand. Je ziet de schaduw
die op een rugleuning voor je valt. Een duim

naar boven, de wijsvinger vormt een oog.
De pink gespreid, weg van de andere vingers.
De schaduw hapt en doet je adem stokken.

[Plattelandsgedicht XXXIII. oktober 2018
Voor de Tuindagen in het Park van Beervelde
en voor het Reynaertjaar van de gemeente Lochristi]

 Van meet af aan wordt in bovenstaand gedicht een onderscheid gemaakt 
tussen ‘ je’ en ‘de anderen’, die zich, ook op basis van de toelichting onderaan de 
bladzijde, in een tuin of park bevinden. De tweede persoon zou, behalve een 
equivalent voor het onbepaald persoonlijk voornaamwoord ‘men’, een tuinier/
tuinder/hovenier kunnen zijn die de bomen in zijn tuin zou willen bijwerken, 
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ze zou willen ‘bijknippen, herschikken’ (v. 5). In het derde vers is evenwel ook 
sprake van ‘een trein’, waardoor ‘ je’ ook zou kunnen verwijzen naar een trein-
begeleider of kaartjesknipper. Iemand dus die de pas opgestapte treinreizigers 
zou willen ‘bijknippen’, althans hun treinkaart, en hun een andere plaats zou 
willen toewijzen, hen dus zou willen ‘herschikken’. De centrale metafoor van 
het tuingedicht is die van treinreizigers die er wat verlept, haveloos, weinig 
parmantig bij zitten. Of bij staan, zou je denken, want het gaat tenslotte om 
bomen. Het beeld van een botanische omgeving en dat van een bevolkte trein-
coupé gaan blijkbaar probleemloos in elkaar over, zijn met elkaar verknoopt. 
De onderscheiden boomsoorten worden gepersonifieerd, maar vertonen stuk 
voor stuk tekenen van teloorgang, aftakeling, sleetsheid. Daarom wil de je-fi-
guur een man ‘weer laten opbloeien’, heeft de paardenkastanje ‘armen als afleg-
gers’, ‘[staan] de eiken en de beuken naar buiten te kijken’ (als randfiguren of 
outcasts?), is er sprake van ‘bladverliezende azalea’s // met hun dunnende dos’. 
Geen bloeiende boomgaard die een riante aanblik biedt, maar een biotoop die 
op zijn retour is en waar dus nog weinig van te verwachten valt.
 Hoewel het gedicht uit zes quasirijmloze terzinen is opgebouwd, kan het 
tiende vers, net over halfweg, als een kantelmoment of een soort volta be-
schouwd worden: ‘Zit hier iemand tussen / die aan de beschrijving voldoet?’ 
Het werkwoord ‘zitten’ zet de treinmetafoor voort, zoals ‘de rugleuning’ van 
vers 15 dat trouwens ook doet. De woordgroep ‘de beschrijving’ is een nog 
oningevulde verwijzing. Ze verschijnt als het ware voor haar beurt en fungeert 
daarom als een prolepsis: een vooruitwijzing naar het profiel van een ongenode 
gast of onverwachte medepassagier. Het gaat om een profiel dat onmiskenbaar 
aan dat van een vos doet denken, een associatie die uiteraard door de peri-
tekstuele informatie onderaan het gedicht (‘Reynaertjaar’) wordt vergemak-
kelijkt/versterkt.22 Het is opvallend dat de profielschets heel tentatief en om-
zichtig is: ‘Roodbruin / zou hij zijn’, alsof niets van zijn uiterlijk geheel zeker 
is, het om een onbevestigde roddel gaat en voorzichtigheid geboden is. Op zich 
sluit het veronderstelde uiterlijk van de vos aan bij het al even hypothetische 
karakter van de treinmetafoor, die door een ‘alsof ’-vergelijking wordt ingeleid 
(v. 3). Het vossenbeeld waaraan de dichter appelleert, is evenwel nog schim-
miger dan een vage compositiefoto, omdat het niet meer is dan de schaduw 
van een vingervlugge/beweeglijke hand die tegen een zonbeschenen ‘rugleu-
ning’ wordt geprojecteerd. De schaduw van een kop waarin een oog dominant 
aanwezig is: ‘de wijsvinger vormt een oog’ (v. 16). Dat enkelvoudige oog doet 
denken aan het spreekwoordelijke boze oog en aan het malicieuze oog dat in 
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Ted Hughes’ dierengedichten zo opvallend figureert.23 De vos vertoont zich 
wel, maar laat zich alleen op een hoogst tijdelijke afdruk van zijn gestalte be-
trappen. Reynaert – als ik hem even zo mag benoemen – doet zijn reputatie in 
het gedicht alle eer aan.
 In het slotvers voltrekt zich, althans in narratief opzicht, de apotheose van 
het gedicht: ‘De schaduw hapt’. Een bijna allitererend halfvers waarin de velare 
of glottale /h/ – waarbij de adem ongehinderd stemloos door het strottenhoofd 
glijdt – als de fonetische en semantische ontkenning kan gelden van het tweede 
halfvers: ‘en doet je adem stokken’. De adem van de je-figuur of van wie dan ook 
stokt omdat zich tussen de – inmiddels uit beeld verdwenen – bomen mogelijk 
een moorddadig of toch misdadig feit heeft voorgedaan. Dat valt alleen af te 
leiden uit wat er te lezen staat, want het betreft een niet meer dan suggestieve 
interpretatie die door buitenliteraire feiten niet kan worden hardgemaakt.

5

 ‘Opsporingsbericht’ (oktober 2018) bevindt zich in de tijd onder meer na 
‘Thuis’ (juli 2018), over de heuglijke geboorte van de eerste baby in het bijna 
leeggelopen havendorp Doel, en na ‘Bladstilte’ (september 2018), geschreven 
naar aanleiding van de aanstaande ‘Dag van de stilte’ op de laatste zondag van 
oktober. Een betere tekstuele inbedding is nauwelijks denkbaar, al zal het toe-
val wel een handje geholpen hebben. Bovendien hebben de drie gedichten iets 
met het motiefwoord ‘schaduw’, zonder daarmee te suggereren dat het in alle 
gedichten dezelfde betekenis heeft. Graag suggereer ik wel dat Demets zijn 
gelegenheidsgedichten, ondanks de toevalligheid van de aanleiding of de gril-
ligheid van het aanbod, in een bepaald verband probeert te plaatsen dat bij een 
eventuele bundeling wellicht nog sterker tot uiting zal komen. De plattelands-
gedichten liggen niet als losse korrels zand naast elkaar. Bovendien vormt elk 
gedicht een doortimmerd geheel waaruit eens te meer blijkt dat ‘de dichter en 
criticus Demets als geen ander vertrouwd is met talige trucjes die beweeglijk-
heid oproepen: assonantie, rijm, klankassociaties, grammaticale afwijkingen 
en regeldoorbrekingen komen in haast ieder gedicht, en in alle bundels, voor’.24 
Het loont de moeite na te gaan of die ‘talige trucjes’ ook aan te treffen zijn in 
het vossengedicht.
 Het gedicht vertoont een rijk geschakeerd palet aan tegenstellingen die het 
lyrische weefsel bijzonder hecht maken. Het openingsvers, dat een treffende 



~ 119 ~

Tiecelijn 32     

synesthesie bevat (‘zwiept het licht tegen je wang’), contrasteert met het slot-
vers waarin ‘de schaduw hapt’, zodat het aanvankelijke ‘licht’ in de loop van het 
gedicht wordt omgezet in zijn tegendeel/complement ‘schaduw’. ‘Hier’ staat te-
genover ‘daar’ (v. 2 en v. 4), zoals ‘niemand’ (v. 6) staat tegenover ‘iemand’ (v. 10 
en v. 13) en ‘een witte punt’ (v. 12) afsteekt tegen ‘zwarte sokken’ (v. 13). 
 Zoals bij Demets meestal het geval is, kruiden ook hier enkele onopvallen-
de rijmen het dichterlijke idioom. ‘Licht’ uit vers 1 rijmt vanzelfsprekend op 
het tweede lid van het titelwoord ‘opsporingsbericht’ en op het enkelvoud van 
‘gezichten’ uit vers 2, ‘daar’ (v. 1 en v. 4) rijmt op ‘maar’ en ‘sokken’ (v. 13) op 
het slotwoord ‘stokken’ (v. 18), zoals ‘eiken’ (v. 7) rijmt op ‘kijken’ (v. 8). Mis-
schien zit een binnenrijm verscholen in het paar ‘regenjas’-‘paardenkastanje’ 
(v. 5-6) en kan hetzelfde gelden voor ‘wang’ uit vers 1 en ‘vangt’ uit vers 13 
of voor ‘afleggers’ uit vers 9 en ‘weg’ uit vers 17. Dat Demets behoedzaam om-
springt met welk soort rijm dan ook, mag onder meer blijken uit het niet-ge-
realiseerde rijm in vers 1. Hoe verleidelijk of voor de hand liggend is het niet 
te schrijven: ‘Hier zwiept het licht als een tak tegen je gezicht’? Maar Demets 
doet het niet, evenmin als hij zich bezondigt aan allitererende consonanten. 
Op ‘dunnende dos’ (v. 10), ‘zwarte sokken’ (v. 13) – als de /z/ stemloos wordt 
gelezen tenminste – en de al vermelde bijna-alliteratie van ‘schaduw hapt’ na, 
is me enkel een zekere overdaad aan /k/-klanken opgevallen. Maar of daar iets 
mee gesuggereerd wordt, kan alleen de dichter weten.
 Demets plaatst zijn vossenbeeld, of beter de contouren/het silhouet ervan, 
in een tuin die sinds de middeleeuwse troubadours doorgaans met positief ge-
connoteerde waarden wordt verbonden. Tuin doet denken aan prieel, lusthof, 
liefdestuin, omheining, veiligheid, intimiteit. Maar de dichter gaat bijna vanaf 
het eerste woord tegen die gangbare voorstelling in: ‘zwiept’ in vers 1 doet aan 
een striemslag denken of de slag van een zweep. De hier vermelde bomen die 
de tuin bevolken, zijn aan een opknapbeurt toe. In die omgeving laat de vos zijn 
dreigende schaduw ‘vallen’ op een ‘rugleuning’. Wat normaal steun verleent, 
wordt door die schaduw aangetast, geperverteerd, ontwaard. Geen Tuin van 
Eden en geen aaibare vos dus bij Demets, maar een vos die alle aanwezigen 
in de tuin – misschien wel een metafoor voor de hele schepping? – de adem 
beneemt. Of het gedicht ook als een parodiërende verwijzing naar het Bijbelse 
model in Genesis te lezen valt, laat ik graag aan de wijsheid van de lezer over.25
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YSENGRIMUS IN CHINA: DE WOLF VAN 
ZHONGSHAN

WILT L. IDEMA

 Inleiding

 In Tiecelijn 31 stond een bespreking van Dik van der Meulens De kinderen 
van de nacht. Over wolven en mensen (2016) door Hans Rijns.1 Deze besloot 
zijn lovende samenvatting met de zin: ‘Dit is een zeer geschikt boek voor wie 
alles over de wolf wil weten.’ Nu is geen enkel boek in staat om een onderwerp 
volledig uit te putten, en dat doet ook Van der Meulen niet. Zijn boek is zeer 
uitvoerig over de wolf in de natuur en cultuur van Noord-Amerika en West-
Europa en vergeet ook allerminst de wolf in het Midden-Oosten van Bijbelse 
tijden, maar het oostelijke gedeelte van het Euraziatische continent komt er 
bekaaid van af. En dat terwijl over China en Japan ook het nodige te zeggen 
zou zijn geweest. Zo ontbreekt in de uitvoerige bibliografie bijvoorbeeld het 
boek van Brett L. Walker, The Lost Wolves of Japan (2005), dat zich in veel op-
zichten met het werk van Van der Meulen laat vergelijken. Ook Walker is zelf 
een enthousiaste ‘wolfer’ die net als Van de Meulen vele dagen in Yellowstone 
Park heeft doorgebracht in de hoop de wolven daar te kunnen observeren, en 
ook hij besteedt aandacht aan de wolf in natuur en cultuur, zij het in dit geval 
van Japan, op de eilanden Honshu en Hokkaido. Maar zijn boek eindigt op 
een pessimistische noot. Ofschoon in vroeger eeuwen vereerd, zowel door de 
Japanners als door de Ainu, is de wolf nu in Japan al een eeuw uitgeroeid – de 
reputatie van de wolf had in de achttiende eeuw al geleden door de verspreiding 
van hondsdolheid, en de invoering van grootschalige veeteelt in de negentiende 
eeuw ging gepaard met even grootschalige campagnes om de wolf te bestrijden 
met strychnine en jacht.2

 Misschien nog wel verbazingwekkender is dat Van der Meulen de roman 
Lang tuteng (Wolventotem) uit 2004 van de Chinese schrijver Jiang Rong (pseu-
doniem van Lü Jiamin) niet noemt. Deze roman was gebaseerd op de ervarin-
gen van de auteur in Binnen-Mongolië tijdens de Culturele Revolutie (1966-
1978) en beschrijft de rampzalige gevolgen voor de ecologie van het uitmoor-
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den van de plaatselijke wolven en de mislukte pogingen van de hoofdfiguur 
om een wolvenjong groot te brengen. De roman is zowel een rehabilitatie van 
de wolf als een oproep aan zijn Chinese landgenoten om de eigen cultuur te 
verrijken door te leren van de positieve eigenschappen van de wolf.3 De roman 
maakte geweldige furore en verscheen in 2008 in een Engelse vertaling in de 
bewerking van Howard Goldblatt, wiens versie ook ten grondslag lag aan de 
Nederlandse vertaling van hetzelfde jaar.4 De roman werd enkele jaren later, 
in 2015, ook verfilmd in een Chinees-Franse coproductie onder regie van Jean-
Jacques Arnaud als Le dernier loup.5 In Van der Meulens bespreking van de 
vaak semifictionele ‘lycolatrische’ literatuur van de laatste decennia zou Wol-
ventotem niet hebben misstaan.
 Ook al kwam de wolf in vrijwel heel China voor,6 toch speelt het dier in 
de traditionele literatuur een zeer bescheiden rol. Dat blijkt al daaruit dat in 
Chinese varianten van het Roodkapje-sprookje (ATU 333) de wolf vaak plaats 
heeft moeten maken voor een tijger.7 Het is ook de weertijger die de rol vervult 
van de weerwolf in de Chinese verbeelding.8 Gedichten over wolven ontbreken 
vrijwel geheel. De bescheiden plaats van het dier in de Chinese cultuur moet 
waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat China overwegend een agrari-
sche samenleving was waarin intensieve landbouw de boventoon voerde, zodat 
boeren weinig te duchten hadden van de schuwe wolf. De Mongolen als veehou-
ders op de steppe hadden veel meer te vrezen van de wolf, maar bewonderden 
ook zijn jachtinstinct en claimden zelfs van wolven af te stammen. Voor zover 
de wolf een plaats had in de Chinese cultuur was het vanwege zijn vraatzucht.9 
Men dacht het dier ook een onbevredigbare begeerte toe. Het Chinese woord 
voor een seksmaniak is tot op vandaag de dag een ‘sekswolf ’ (selang). De grote 
boze wolf in China is de wolf van Zhongshan, sinds de zestiende eeuw het 
toonbeeld van ondankbaarheid. Vluchtend voor een drijfjacht in Zhongshan, 
wordt de wolf op zijn smeekbede gered door een altruïstische geleerde, Meester 
Dongguo, die hem verstopt in zijn boekenzak. Wanneer de jagers zijn verdwe-
nen en Meester Dongguo hem uit de zak gelaten heeft, stelt de wolf echter voor 
dat hij zijn weldoener zal verslinden omdat hij vergaat van de honger. Meester 
Dongguo protesteert, maar de wolf dringt aan, en uiteindelijk besluiten ze hun 
geschil voor te leggen aan drie oude lieden. Een oude abrikozenboom en een 
oude waterbuffel geven beide de wolf gelijk: ondank is ’s wereld loon, dus de 
wolf heeft alle recht zijn weldoener op te eten. De derde rechter wil echter eerst 
wel eens zien of die grote wolf past in die kleine boekenzak, en wanneer de 
wolf in zijn domheid dat bereidwillig demonstreert, roept hij Meester Dong-
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guo op het ondankbare dier per subiet te doden.10 Dit verhaal volgt de plot van 
volksverhalen over ondankbare dieren van het type ATU 155, dat een wijde 
internationale verspreiding geniet. In China wordt dit verhaal dan ook sinds 
de twintigste eeuw in het algemeen aangeduid als een volksverhaal.11

 Hoe wijdverbreid het verhaal van de wolf van Zhongshan dan tegenwoor-
dig in China ook moge zijn door stripverhalen en tekenfilms, het is echter de 
vraag of het verhaal van de wolf van Zhongshan en zijn ontmoeting met Mees-
ter Dongguo ook inderdaad gekenschetst moet worden als een volksverhaal. 
Deze fabel over ondankbaarheid duikt plotseling op in de eerste helft van de 
zestiende eeuw als verhalen in de klassieke Chinese schrijftaal en in toneelbe-
werkingen die toegeschreven worden aan bekende literaten. In de versies van 
de fabel uit de zestiende eeuw vestigt de tekst nadrukkelijk de aandacht van 
de lezers op de fictionaliteit van het verhaal door te beginnen met een blatant 
anachronisme. In de populaire literatuur wordt de fabel pas in later eeuwen 
gevonden, en verschillende bewerkingen als voordrachtteksten stammen pas 
uit de jaren 1950, maar zelfs deze late bewerkingen tonen nauwelijks variatie 
of ontwikkeling. De snelle verspreiding van het verhaal in de zestiende eeuw 
onder literaten, die verder nogal afkerig stonden tegenover teksten waarin die-
ren het woord namen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze ver-
halen voornamelijk werden gelezen als een politieke afrekening. De wolf van 
Zhongshan zou staan voor de bekende dichter en ambtenaar Li Mengyang 
(1473-1529) die, nadat hij eerder toen hij in de gevangenis was beland, was 
geholpen door Kang Hai (1475-1541),12 zijn weldoener later in de steek gelaten 
zou hebben toen Kang Hai zelf uit de ambtelijke dienst werd ontslagen. Dat 
die interpretatie nauwelijks door feiten werd gesteund, deed niets af aan haar 
populariteit.
 In de vroegere Chinese literatuur tot het einde van de vijftiende eeuw ont-
breekt iedere verwijzing naar de wolf van Zhongshan of Meester Dongguo. 
De oudste bekende versie van de fabel is een anoniem kort verhaal dat is op-
genomen in een verzamelbundel die gedrukt is in 1544; mogelijkerwijs zou 
dit verhaal ook al eerder in 1525 in druk zijn verschenen.13 In latere heruitga-
ven wordt het verhaal soms toegeschreven aan een auteur uit de Song-dynastie 
(960-1278) of zelfs uit de Tang-dynastie (617-906), maar aan die toeschrijvin-
gen wordt weinig geloof gehecht. Een uitvoeriger versie van dezelfde tekst, die 
ook beschikbaar is in een Engelse vertaling,14 wordt wel toegeschreven aan een 
zekere Ma Zhongxi (ca. 1446-ca. 1512), die volgens sommige bronnen de le-
raar zou zijn geweest van zowel Li Mengyang als Kang Hai. De tekst is inder-
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daad opgenomen in het verzameld werk van Ma Zongxi, maar dat werd pas 
gedrukt in 1707, toen zijn naam al meer dan een eeuw rondging als de schrijver. 
De vroege bewaarde toneelbewerkingen zijn beide gebaseerd op de kortere en 
waarschijnlijk ook oudere versie – als het korte verhaal al niet een bewerking is 
van een toneelstuk.15

 De twee vroege toneelbewerkingen van het verhaal van de wolf van Zhong-
shan zijn een klucht in één bedrijf die in de regel wordt toegeschreven aan Kang 
Hai’s vriend Wang Jiusi (1468-1551), en een zaju in vier bedrijven die wordt 
toegeschreven aan Kang Hai.16 Beide stukken hebben dezelfde titel: Zhong-
shanlang (De wolf van Zhongshan). De klucht in één bedrijf is een vroeg voor-
beeld van de experimenteerdrift van toneelschrijvers vanaf het midden van de 
Ming-dynastie (1368-1644) die op zoek zijn naar korte theatervormen die zich 
lenen voor opvoering door huisgezelschappen. Het stuk heeft dan ook al vroeg 
de belangstelling getrokken van zowel Chinese als westerse geleerden, en is 
beschikbaar in verschillende Engelse en Nederlandse vertalingen.17 Het stuk 
dat wordt toegeschreven aan Kang Hai en hier is vertaald, is daarentegen een 
reguliere zaju. Dit genre van theater was tot bloei gekomen in de tweede helft 
van de dertiende eeuw in Dadu (het huidige Peking) en andere grote steden 
van Noord-China en bleef daar geliefd tot in de zestiende eeuw. Net als xiwen 
en chuanqi, de vorm van theater die in Zuid-China in diezelfde periode tot 
bloei kwam, was zaju een vorm van muziektheater waarin de aria’s geschreven 
werden op reeds bestaande zangwijzen (‘ballad opera’), maar terwijl in die zui-
delijke vormen alle spelers zongen, werden in zaju alle aria’s in de vier bedrijven 
toebedeeld aan de hoofdrolspeler dan wel -speelster. In het geval van het stuk 
dat aan Kang Hai wordt toegeschreven is dat een hoofdrolspeler die de rol 
speelt van Meester Dongguo. De aria’s in een zaju zijn georganiseerd in vier 
suites die elk hun eigen toonaard hebben, die vermeld wordt voor de naam van 
de eerste zangwijze in een suite. De namen van de zangwijzen hebben zelden 
of nooit nog iets uitstaande met de inhoud van de aria’s en zijn hier onvertaald 
gelaten. In het Chinees stelt iedere zangwijze zijn eigen eisen aan het aantal 
regels van elke aria, de lengte en structuur van elke regel, en het rijmpatroon.
 Ook al houdt het aan Kang Hai toegeschreven stuk zich aan de formele 
eisen voor een zaju, dat wil niet zeggen dat het in andere opzichten niet bij-
zonder is. Dieren worden ook in andere stukken wel ten tonele gevoerd en 
het lijkt erop alsof elk theatergezelschap wel beschikte over een tijgerkostuum, 
maar zulke dieren hebben nooit een sprekende rol – dit in tegenstelling tot 
bomen die in stukken uit de eerste eeuw van de Ming regelmatig optreden, zij 
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het niet om hun beklag te doen. In zoverre is de abrikozenboom die in De wolf 
van Zhongshan optreedt, een nieuwe verschijning op het toneel. De buffel in 
De wolf van Zhongshan heeft een voorloper in De klacht van de buffel door Yao 
Shouzhong uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Deze lange monologi-
sche suite van aria’s is geschreven in de persoon van een geslacht rund dat zijn 
beklag doet bij de onderwereldrechter Koning Yama over de ondankbaarheid 
van zijn menselijke meesters na alle weldaden die hij hun bij zijn leven had 
bewezen.18 Schurken zijn er genoeg op het vroege Chinese toneel, maar ze zijn 
slechts zelden zo perfide als de wolf. Hoe de wolf gespeeld werd, weten we niet, 
en we weten ook niet of het aan Kang Hai toegeschreven stuk überhaupt wel 
eens is gespeeld – misschien is het wel niet met dat oogmerk geschreven. Het 
valt op dat de klucht die aan Wang Jiusi wordt toegeschreven op vele plaatsen 
specifieker is in zijn spelaanwijzingen en zelfs grappen maakt over een acteur 
die een boom moet spelen. Een ander opvallend aspect van het aan Kang Hai 
toegeschreven stuk is de beeldspraak. Op die plaatsen waar andere stukken 
zouden putten uit de rijke Chinese geschiedenis voor beelden en toespelingen, 
maakt onze tekst gebruik van vaste uitdrukkingen of verhalen over dieren. Het 
aantal historische toespelingen blijft daardoor heel beperkt, wat de leesbaar-
heid voor een niet sinologisch geschoolde lezer zekere ten goede komt.
 Terwijl de jager Zhao Yang welbekend is uit historische bronnen, is Mees-
ter Dongguo ontsproten aan de fantasie van de toneelschrijver. De altruïsti-
sche Meester Dongguo stelt zich in zijn zelfintroductie voor als een mohist, dat 
wil zeggen een aanhanger van de filosoof Mo Di (ca. 479-ca. 381 voor Chr.?). 
Mo Di zette zich scherp af tegen het denken van zijn voorgangers zoals Confu-
cius, die een terugkeer bepleitte naar de ideale maatschappij van de volmaakte 
vorsten uit de verre voortijd en dat hoopte te bewerkstelligen door een ethisch 
reveil van de heersende elite en een infusie van moraal in het ritueel. Mo Di 
hoopte die ideale maatschappij te bereiken door voor alle ambtelijke functies 
de besten te kiezen, ongeacht rang of stand. Hij was een fel tegenstander van 
verspilling bij alle vormen van ritueel (met inbegrip van begrafenissen) en ont-
spanning (en veroordeelde daarom muziek met zang en dans). Hij verwierp 
iedere vorm van luxe en eiste een strikte functionaliteit van kleding en voedsel. 
Bekommerd om het lot van het volk was Mo Di ook een absoluut tegenstander 
van alle vormen van oorlog. Zijn uitgangspunt was daarbij de ‘alomvattende 
liefde’ ( jian’ai): Mo Di eiste dat de mensen evenveel van al hun medemensen (en 
dieren) moesten houden en geen onderscheid mochten maken tussen familie-
leden en vreemden, want dat deed de Hemel ook niet. Mo Di’s leerstuk van de 
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alomvattende liefde werd scherp aangevallen door de latere confuciaanse filo-
soof Mencius (372-289 voor Chr.), die betoogde dat de mens er beter aan deed 
uit te gaan van zijn natuurlijke gevoelens van liefde en respect voor zijn familie-
leden (om te beginnen zijn ouders) en zijn spontane gevoelens van mededogen 
voor onschuldige slachtoffers (zoals een kind dat in een put dreigt te vallen), en 
deze vormen van sympathie te ontwikkelen en uit te breiden om zo mogelijk 
uiteindelijk wellicht iedereen te kunnen beminnen. Binnen het confucianisme 
staat deze vorm van gegradueerde, uitbreidbare liefde bekend als ren (mense-
lijkheid; humaniteit). Voor Mencius was de kinderlijke piëteit een kerndeugd 
en hij wierp de mohisten dan ook voor de voeten dat ze hun vader weigerden 
te erkennen. Ondanks de invloed van de hecht georganiseerde school van de 
mohisten op het intellectuele leven van China in de vierde en derde eeuw voor 
Christus werden de geschriften van de school (verzameld in de Mozi) in later 
eeuwen nog maar weinig gelezen (tot zijn werk herontdekt werd in de achttien-
de eeuw).19 In de Ming-dynastie (1368-1644) zullen de meeste intellectuelen 
het mohisme vooral gekend hebben uit de Mengzi (de verzamelde dialogen van 
Mencius), een werk dat door de filosoof Zhu Xi (1130-1200) bestempeld was 
tot een van de Vier Boeken, die in de Ming als de essentie van het confucianis-
me de grondslag vormden van de leerstof voor de ambtelijke staatsexamens.20 
Ook de auteur van het aan Kang Hai toegeschreven stuk ontleent in zijn be-
schrijvingen van het mohisme veel aan de woorden van Mencius. Onze auteur 
laat Meester Dongguo in zijn eerste aria’s als goed mohist fel uithalen tegen 
Confucius en zijn aanhangers, die de wereld afreizen om een vorst te vinden 
die hun ideeën in praktijk wil brengen. Niet dat Meester Dongguo in zijn eigen 
levenswijze nu zo veel van zijn concurrenten verschilt. Ook hij reist in armoede 
door de wereld op zoek naar faam en verdiensten – en dreigt daarbij zijn leven 
te verliezen door zijn idealistische filosofie. Zoals de grijsaard met de staf aan 
het slot van het stuk betoogt, geldt ook in het oude China maar al te zeer homo 
homini lupus.
 In de aan Wang Jiusi toegeschreven klucht is de oude man die de wolf in 
de val lokt, een manifestatie van de plaatselijke god van de grond, maar in het 
aan Kang Hai toegeschreven stuk doet hij eerder denken aan een voormalig 
ambtenaar die zich teruggetrokken heeft uit de bureaucratie met haar voort-
durende interne machtsstrijd, om op het platteland van zijn rust te genieten. 
Wie erop staat om het stuk te lezen als Kang Hai’s versluierde weergave van 
zijn eigen loopbaan zal daarom wellicht in Meester Dongguo een reflectie wil-
len herkennen van een jonge Kang Hai, die vol idealisme aan zijn ambtelijke 
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loopbaan begon, en in de oude man met de staf een oudere Kang Hai, die door 
ervaring wijzer was geworden. De neiging om literatuur te lezen als een ver-
sleutelde afrekening van de auteur met zijn vijanden in het dagelijkse leven is 
natuurlijk allerminst uniek voor China. Ook de aan Nivardus toegeschreven 
Ysengrimus wordt immers maar al te vaak zo uitgelegd.

 De vertaling is gebaseerd op de geannoteerde uitgave van de tekst in Zhou 
Yibai, ann. Mingren zaju xuan, Beijing, Renmin wenxue chubanshe, 1958, p. 237-
259. In de vroegste gedrukte uitgave waarop deze editie is gebaseerd, namelijk 
Shen Tai’s Sheng Ming zaju van 1629, worden in de aria’s de woorden die worden 
gezongen (de hoofdwoorden of zhengzi) onderscheiden van de korte frasen die 
snel worden gesproken (de vulwoorden of chenzi) door de laatste in kleiner for-
maat te drukken. Ofschoon Zhou Yibai dat verschil verwaarloost, heb ik wel 
geprobeerd dat verschil typografisch tot uitdrukking te brengen. De vertaling 
van het aan Kang Hai toegeschreven toneelstuk wordt gevolgd door een verta-
ling van het korte verhaal in de korte versie op basis van de uitgave in Lu Zhi 
comp, Gujin shuohai, Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe, 1989 (reprint van 
de uitgave uit 1909).
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Kang Hai

De wolf van Zhongshan

Volledige titel:
Meester Dongguo begaat de fout de wolf van Zhongshan te redden;
De grijsaard met zijn stok doodt door een list het ondankbare beest

Eerste bedrijf

(Ambtsdrager21 gekostumeerd als Heer Jian van Zhao komt op aan 
het hoofd van zijn gevolg) Ik ben Zhao Yang, de eerste minister van 
de staat Jin.22 Dit hier is mijn wagenmenner Wang Liang, en dit hier is 
mijn geliefde dienaar Pi Xi. Nu het herfst is geworden, ben ik met mijn 
jagers hier naar het gebied van Zhongshan gekomen voor een drijfjacht 
– de honden aan de lijn, de valken op de arm, de boog die de kraaien 
doet krassen gespannen, en pijlen uit Sushen bij de hand.23 (Wolf komt 
op) Ik ben de wolf van Zhongshan. Minister Zhao is hier gekomen 
voor een drijfjacht zodat ik nergens kan schuilen. Ik kan alleen maar 
rennen voor mijn leven! (Zhao) Daarginds komt een wolf! Die schiet 
ik neer! (Wolf wordt getroffen door de pijl en vlucht) (Zhao) Ai! Kijk 
toch eens! Bij mijn eerste schot gilde die wolf het uit en vluchtte. Zet 
hem na! (Af)
(Hoofdrolspeler komt op, rijdend op een ezel en met een zak op de 
rug) Ik ben Meester Dongguo, een aanhanger van Mo Di. De leer van 
ons mohisten houdt in dat we ons voor kleding beperken tot het nood-
zakelijke en voor voeding beperken tot het strikt nodige; bij ons leven 
geven we ons niet over aan gezang en bij iemands dood dragen we geen 
rouw. Zuinigheid is ons uitgangspunt, maar we beminnen alles en ie-
dereen; we zijn eropuit om de hele wereld te helpen, al moeten we onze 
kruin polijsten tot onze hielen.24 Iedereen mag dan wel zeggen dat ik 
zelfs mijn vader geen respect betoon, maar ze beseffen niet dat voor 
mij, ‘ik’ en ‘de anderen’ een en dezelfde zijn. Dit is het principe van 
alomvattende liefde. Ik ga nu op weg naar Zhongshan om faam en ver-
dienste te verwerven. Ik heb net mijn boekenzak gepakt, dus ik moet 
maar vertrekken.
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[Xianlü: Dianjiangchen]
De hele wereld heb ik afgereisd,
Zo heb ik mijn voeten versleten 
En rijd nu op een ezel.
In een ommezien werd ik al grijs:
Per saldo blijkt alles ijdele praat.
(Hunjianglong)

Hoe belachelijk zijn zij 

Die streven naar heerschappij en hegemonie:
Die lieden 

Dolen over de hele aarde en beschouwen die als hun thuis.
Een stuk in tienduizend woorden is hun kleding en voedsel tijdens de reis,
Hun tong van drie duimen lang is hun kapitaal voor heel hun leven.
Om te bepalen wie zwak is, wie sterk, stellen ze slagordes op van mieren;
Twistend over zoet en bitter vormen ze een wriemelende bijenkorf.

Zodra ze iemand ontmoeten 

Die zich vorst of heerser noemt,
Laten ze hem 

Schimmen hanteren om los zand te gijpen.25

Hoe zijn ze bereid 

Om samen te leven met vogels en dieren?26

Ze zeggen dingen als, 

‘Ik ben toch geen bittere kalebas!’27

Sommigen 
Haasten zich naar het oosten,
Drommen samen in het westen:
Honderden vreugden, duizenden geneugten!

Anderen 
Hollen van de ochtend
En rennen tot de avond:
Diepe zuchten, lange klachten!
Zolang het lot tegen hen is, verkopen ze de hele dag water aan de oever van de 
rivier,
Maar als geluk hen toelacht, verschijnen plotseling nog meer bloemen op bro-
kaat.

Jullie zijn 

Armoedzaaiers die van de honger een uitgedroogd visje voortzwepen met een 
gebroken bamboelatje,28



~ 131 ~

Tiecelijn 32     

Terwijl ik hier 
In de westenwind moet meemaken dat ik op de lange reis mijn magere paardje 
de sporen geef.
Wat allemaal een moeite
Voor wat een ellende!

Ach, en dan is het ook nog eens de late herfst!

[Youhulu]
In de treurwilgen langs de oude weg krassen de late kraaien:
Ik zie hoe de avondzon juist zinkt in het westen
En roepende ganzen neerstrijken op het vlakke rivierstrand.
Bruin van het stof joelt een droeve wind,
Duistere wolken bedekken het veld waar de mist over zweeft.

Je ziet slechts hoe 
De overwoekerde oever zich tot de einder uitstrekt –

Waar vind ik 
Aan de rand van het bos de huizen van een dorp?
Deze najaarsheuvels zijn dan wel uiterst schilderachtig
  Maar ze drogen allerminst
De klare tranen die mijn mantels bloemen doorweken!

Rijdend op mijn ezeltje reis ik helemaal alleen. Wat een treurnis!

[Tianxiale]
Mijn rijdier porrend trotseer ik de kou aan het eind van de wereld,

Wat kan ik anders dan 
Diepe zuchten slaken?
Het haar aan mijn slapen werd grijs –

Het spreekwoord luidt: 
‘Beter thuis dan op pad.’

Niet alleen heb ik 
Geen reisgezel die me kan troosten,

Maar ik ontbeer ook 
Een knechtje om me te warmen.
  Onwillekeurig
Slaat me rillende de angst om het hart.
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Hier ben ik al aangekomen in het gebied van Zhongshan. Maar wat? 
Het lijkt wel of er een veldslag plaatsvindt met al die torenhoge stof-
wolken en dat hemeltartende tromgeroffel.

[Nezhaling]
Je ziet ze 

Komen oprukken met groot en grof geweld
Alsof door storm en bliksem voortgedreven;
Voortrazen met een oorverdovend lawaai
Alsof de donder rommelt, kanonnen knallen;
Krijgskreten slaken met een vervaarlijk geloei
Alsof de hemel neerkomt en de aarde instort.

Dit is allerminst
De oorlog op Kunlun toen de hemelzuilen werden verbrijzeld,29

En het is ook niet 
De veldslag tegen Chiyou door de legers van de Gele Keizer,30

Maar hoe kunnen dan toch 
Rotsen rennen en stenen vliegen?

Kijk eens naar die massa van strijdwagens en die gepaarde banieren, 
die vliegende valken en rennende honden, met z’n duizenden en tien-
duizenden! Hier is een drijfjacht gaande!

[Quetazhi]
Wagens en ruiters:
Een groot rumoer!
Valken en honden:
Moorddadig op jacht.
Opgejaagd worden de hazen in hun holen31 en de vossen in het veld;
Opgeschrikt worden de wilde fazanten en de schemeruur-kraaien.
Overal waar je kijkt zie je snelle paarden die de stormwind volgen,
De enkele laatste slierten van het avondrood volledig vertrappend.

Ik kan maar beter mijn ezel bij de teugel leiden en langzaam verder  
  lopen. 

[Jishengcao]
Helschitterend blinken speren en lansen,
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Wild wapperen vaandels en vlaggen:
O zo heldhaftig berijden de ruiters hun volbloed paarden!
Stijf van spanning pochen ze op de gouden kogels onder hun arm;
In één beweging richten ze allen hun raven-verschrikkende bogen.

Nu zij daar 
In druk gedrang, nu voorwaarts neigend dan achterwaarts buigend, arenden 
schieten,

Leg ik hier 
Vervuld van angst de zweep terzijde en schuil met mijn paard onder hoge po-
pulieren.

(Wolf komt op) Ik ben aangeschoten door minister Zhao. Bij zijn eer-
ste schot werd ik getroffen door een pijl. Ik kon alleen maar met de pijl 
nog in de wond en mijn pijn verkroppend vluchten. Hemel, laat iemand 
mij toch redden! (Hoofdrolspeler) Daarginds komt een wolf aanren-
nen. Ik ben doodsbenauwd!

[Herhaling]
Wie had gedacht dat ik in mijn vervloekte leven
Ook nog eens zou stoten op zo’n demonische wolf!
Sidderend van top tot teen krijg ik kippenvel over mijn hele lijf,
Met stomheid geslagen staren de zwarte pupillen in beide ogen,
Opgelost in het niets is die ene draad van mijn verschrikte ziel.

Aangekomen op deze 
Godvergeten plaats ben ik geheel alleen,

Zodat hoogstwaarschijnlijk 
Mijn magere lijf in zijn maag zal belanden.

(Wolf) Meester, wat een geluk dat ik u hier ontmoet! Minister Zhao 
houdt hier een drijfjacht. Ik ben door hem aangeschoten en met de 
pijl nog in mijn wond ben ik gevlucht. Meester, heb medelijden en red 
mijn leven! (Hoofdrolspeler) Je komt wel op het goede moment. Ik ben 
onderweg op zoek naar faam en verdienste en moet me haasten om 
mijn doel te bereiken, dus hoe zou ik de tijd hebben om me om jou te 
bekommeren?

[Zuizhongtian]
Mijn hart is vervuld van angst en beven,
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Zodat mijn mond alleen maar kan zwetsen.
Wat een genot was het om op mijn ezeltje
Bij ondergaande zon in het kale bos het avondrood te zien.

Wat is dan zo
Belangrijk dat ik dit probleem op moet lossen?

Ik vrees slechts dat 
Je warme gevoelens zullen omslaan in koude woorden –
Waarom me bemoeien met dit onkruid, deze loze bloem?

Hoepel op! Ik kan je niet redden. (Wolf) Meester, bedenk toch in welk 
gevaar ik verkeer. Lang geleden redde de markies van Sui het leven van 
een slang, en die bracht hem later een parel als beloning.32 Zo han-
delt zelfs een slang, en wij wolven zijn veel intelligenter dan slangen. Ik 
verkeer in hoogste nood, dus red mijn leven nu het nog kan. Uw grote 
weldaad zal ik nooit durven vergeten. Ik zal u uw weldaad vergelden 
met een parel van de markies van Sui! (Hoofdrolspeler) Houd je bek! 
Als ik jou zou redden, bruuskeer ik minister Zhao en wat voor onheil 
zou daar wel niet uit voortkomen? Hoe zou ik durven hopen op jouw 
beloning?

[Jinzhan’er]
Wie wil er nog kletsen met jou?

Ik ben van angst 
Geheel verlamd!
Aan alle zijden is de macht van zijn troepen geducht;
Het beulszwaard besmeurt voor zijn paard de berijpte bloemen.33

Met hem valt niet te spotten zonder reden
Want je roept enkel onheil af over jezelf.

Jij zegt dat 
De markies van Sui werd beloond met een parel
Maar wie durft te aarde te grissen van het hoofd van Taisui?34

(De wolf) Meester, heb medelijden! Dat ik zou sterven is misschien 
niet zo belangrijk, maar het zou onrecht doen aan de gevoelens van 
mededogen waarmee alle mensen zijn geboren. Dit heeft niets te ma-
ken met minister Zhao. Meester, als u me niet redt, dan zal ik, eenmaal 
gestorven en aangekomen bij de Negen Bronnen, geen wrok koesteren 
jegens minister Zhao maar alleen jegens u.35 (Hoofdrolspeler) Ik zou 
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je eigenlijk niet willen redden, maar de leer der mohisten beschouwt 
alomvattende liefde als het uitgangspunt. Wat te doen? Vooruit dan 
maar! Overal biedt zich de gelegenheid tot goede daden. Ik zal je red-
den, maar dan moet ik eerst mijn boeken eruit halen, en dan zal ik jou 
verbergen in deze lege zak. (Wolf) Meester, er is geen groter weldaad! 
[(Hoofdrolspeler)] haalt de boeken eruit en probeert de wolf in de zak 
te stoppen, doet dit drie keer)

(Yiban’er)
Dat ik nu weer 

Zo’n ellendeling moet ontmoeten die me blijft achtervolgen!
En waarom 

Zou je denken ben ik zo vervuld van angst en vrees?
Omdat het mij 

Maar niet lukt: heb ik de kop erin, dan steekt de staart eruit!
Hoe krijg ik dan

Die boekenzak ooit dichtgeknoopt?
Want als ik 

De ene helft verborgen heb, dan blijft de andere helft nog zichtbaar!

Kijk, de troepen komen geleidelijk al dichterbij. Wat te doen? (Wolf) 
Meester, de tijd dringt! Red me zo snel mogelijk! (Hoofdrolspeler) Je 
lijf is te groot en de zak is te klein om jou daarin te verbergen. (Wolf) 
Dan kan ik alleen maar mijn vier poten optrekken en dan moet u ze 
met een touw stevig vastbinden. Dan zal ik mijn rug krommen en mij-
zelf van mijn baard tot mijn staart zo klein mogelijk maken, zodat u me 
in die zak kunt proppen. Meester, alstublieft! ([Hoofdrolspeler] bindt 
de wolf vast en propt hem in de zak) (Hoofdrolspeler)

[Houtinghua]
De kop ingetrokken,
Het bekken gekromd,
De rug gebogen,
De tanden op elkaar:

Je kunt niet meer spreken van 

‘Van voren stapt hij op zijn baard,
Van achteren struikelt hij over zijn staart.’

Op deze manier 
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Lijkt zijn torso een egel,
Zijn rug wel een garnaal.

Ik vrees alleen 
‘Dat als de woerd wordt opgeschrikt de eend wordt geslagen,’36

Zodat ik 
In angst en beven niet sneller kan gaan.

Nu is het gelukt. Ik heb de zak dichtgeknoopt en over de rug van de 
ezel gelegd, die ik hier heb vastgebonden aan een boom langs de weg 
om te wachten tot de mannen van Zhao voorbijgegaan zullen zijn. 
Wolf, wees niet blij wanneer ik je kan redden en wees niet kwaad wan-
neer ik je niet kan redden!

[Zhuansha]
Ik ben zo verward dat ik geen voet kan verzetten,
Zo beroofd van moed dat ik bij voorbaat al vrees.
Deze manke ezel draagt de linnen zak op zijn rug:
Natuurlijk zal je bij een ontmoeting in een nauwe steeg37 van je paard moeten 
stijgen,
En dan is de uitkomst moeilijk te voorspellen.
Zolang jij nu maar geen kik geeft,
Beloof ik extra mijn best te doen.

Maar ik ben bang 
Dat ik iets miszeg of een half woord verraad,
Dus ik zal de juiste antwoorden moeten geven –
Hier is geen ruimte voor ijdel gezwets of slechte gein.

Wolf van Zhongshan,
Het hangt om een haar of je mij door mijn bemoeizucht in een oogwenk de 
dood in jaagt.

(Gaat af) 

Tweede bedrijf

(Heer Jian van Zhao komt op) Ik ben minister Zhao. Nadat de wolf 
van Zhongshan getroffen was door mijn pijl, ging hij ervandoor, zodat 
nu zelfs zijn schaduw onvindbaar lijkt. Jagers, blijf het dier achtervol-
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gen! Aan die boom aan de kant van de weg is een ezel vastgebonden en 
daarnaast staat de een of andere idioot. Hij zou wel eens wat kunnen 
weten van de wolf van Zhongshan. Laten we er maar eens op afgaan 
om hem te ondervragen. (Gaat af)
(Hoofdrolspeler komt op) Ik ben Meester Dongguo. Ik was eigenlijk 
onderweg naar Zhongshan op zoek naar faam en verdienste maar het 
geluk zat me tegen en ik moest de wolf van Zhongshan tegenkomen! 
Aangeschoten door minister Zhao was hij op de vlucht met de pijl nog 
in de wond en hij smeekte mij uit alle macht om hem te redden. Beden-
kende dat wij mohisten de alomvattende liefde als uitgangspunt ne-
men, kon ik hem slechts in mijn boekenzak verbergen. Nadat ik hem 
op de rug van mijn ezel had gehesen, ben ik hier blijven uitrusten onder 
deze verdorde populier. Wanneer minister Zhao mij komt ondervra-
gen, moet ik mijn woorden zorgvuldig kiezen in mijn antwoord. Wolf 
van Zhongshan, je kost me nog mijn leven!

[Zhenggong: Duanzhenghao]
Dan is het ook nog eens dit late herfstweer
Nu ik hier ben beland in deze woeste streek.
In mijn enthousiasme bezorg ik me onheil en rampspoed.
Onwillekeurig bonkt me het hart in de keel,

Geen ogenblik 
Voel ik me nog op mijn gemak.
[Gunxiuqiu]
Ik zie de schaarse wilgenbladeren neerdwarrelen
En hoor de roepende trekganzen formaties vormen –
Het troosteloost zijn de avondwolken en nevelslierten.

Opeens zie ik 
Tienduizenden ruiters aan komen stormen,
Met wanordelijk rumoer alle kanten op stuiven
En met donderend geweld schreeuwen van vreugde.
Dit machtsvertoon is zelfs nog groter dan de hemel,

En ik begin al 
Wat te verslappen en te verdwazen,

Maar ik moet hen 
Met rechte rug en ferme tred begroeten.
Overdonderd durf ik haast geen stap te verzetten

Uit angst dat 
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Hun scherpe ogen iets zullen gissen.

(Zhao komt op) Hé, jij daar! Toen jij hier onder deze boom zat te rus-
ten, heb je misschien de wolf van Zhongshan gezien? (Hoofdrolspeler)

[Tangxiucai]
Helaas, uw nietswaardige dienaar38 reist geheel en al alleen
Op een magere paardje door de wereld, met een lege beurs.

Want wat blijkt?
Van de tien rode poorten39 waar ik aanklop blijven negen gesloten.

Tien jaar lang
Heb ik bitter geleden aan het venster tijdens mijn studie,

Hopende dat 
Een oude vriend van duizend mijlen ver zou komen,

Zonder enige aandacht voor 
Dravende wolven of geschrokken ratten.

(Zhao) Voor zover ik kan zien, bazel je onzin. Ik houd hier een drijf-
jacht en die wolf van Zhongshan versperde me de weg, rechtopstaand 
als een mens en huilend. Ik spande mijn boog, koos een pijl, en zoef! 
Bij het eerste schot werd hij geraakt en ging er stilletjes vandoor. Hoe 
heb jij hem hier aan de kant van de weg niet voorbij zien komen? Let op 
mijn zwaard! (Trekt zijn zwaard en hakt op de wagenboom in) Oost 
of west, noord of zuid, laat iedereen die verborgen houdt waarheen de 
wolf gevlucht is gewaarschuwd zijn door deze wagenboom. (Hoofdrol-
speler)

[Daodaoling]
Voor mijn ogen

Verandert zijn glimlachend gezicht in een bloeddoorlopen tronie,
Het fel blinkende zwaard dat hij verheft, is ongetwijfeld allerverschrikkelijkst 
scherp.
Onophoudelijk hakt hij holderdebolder in op die donderende wagen
Zodat mijn bibberende ziel onwillekeurig siddert in angst en beven.
Dit kost me nog mijn leven, o ja!
Dit kost me nog mijn leven, o ja!
Ook al heb je de overtuigendste tong, toch kun je hier geen onzin spuien.
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Edele heer, stil voor een ogenblik uw donderende toorn en sta mij toe 
om op mijn gemak mijn verhaal te doen. Bij het licht van de lamp en 
het venster heb ik gestudeerd tot ik geheel gevuld was door de Oden 
en Oorkonden,40 maar rondzwervend door de vier windstreken heb ik 
nog geen faam en verdienste kunnen verwerven. Aangekomen op deze 
driesprong wist ik niet welke weg naar Zhongshan leidt en daarom 
ben ik hier onder deze verdorde populier blijven wachten totdat er ie-
mand langs zou komen aan wie ik de weg zou kunnen vragen. Ik ben 
zelf verdwaald, dus hoe zou ik, onwetende, u dan wel de juiste richting 
kunnen wijzen?

[Tangxiucai]
De wereld doorwandelend heb ik mijn ijzeren schoenen versleten,
En wenende om mijn doodlopende pad, pleng ik tranen in de westenwind:

Wat ik verwierf 
Waren grijzende haren zonder enig behaald succes.
Wat is de juiste plaats hier in den vreemde,
Aan wie vraag ik raad nu ik ben verdwaald?

En wat die wolf betreft,
Weet ik waar dat kroosblad drijft op de zee?

Ik heb gehoord dat de lieden uit de oudheid zeiden, ‘Op de grote weg 
met zijn vele vertakkingen is een schaap onvindbaar.’ Als je even na-
denkt is een schaap het allertamste dier en zelfs een klein jongetje kan 
het hoeden, en toch blijft zo’n dier onvindbaar als er veel vertakkin-
gen zijn in de weg. Hoe kan een wolf vergeleken worden met zo’n mak 
schaap? Bovendien zijn hier in Zhongshan de wegsplitsingen bijzonder 
talrijk, dus waarheen zou die wolf niet gegaan kunnen zijn? Maar om 
hem te zoeken hier op deze openbare rijksweg lijkt haast op het ‘vissen 
vangen door in een boom te klimmen’ of ‘hazen jagen door naast een 
stronk te zitten.’41

[Gunxiuqiu]
Helaas, door al die wegvertakkingen
Verliest men van het schaap elk spoor.
Waar nu die wolf van Zhongshan wel mag zijn?

Kijkt u toch zelf:
Waarheen je staart zie je slechts koude nevels
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Boven kronkelende paden en steile kliffen:
In deze ondoordringbare diepe wouden
Bedekt hun witte wasem gras en kruid.
Hier geen gebrek aan bergspoken en boomtrollen –
Een overvloed aan klamme mist en dichte wolken!

Maar iemand als jij 
Zoekt een vis te vangen door in een boom te klimmen,
Hoopt op een haas door bij een boomstronk te wachten,

En kunt het niet laten 
Om ons soort mensen beledigend te bejegenen.

(Zhao) Kerel daar, er is iets wat jij niet weet. Wanneer zo’n wolf op 
jacht uitgaat, gaat hij eerst rechtop staan om te bepalen in welke rich-
ting hij zijn prooi zal zoeken, zodat de honderden vogels en duizenden 
dieren vanzelf bij elkaar kruipen. Als wij op jacht gaan, zijn wij het 
gelukkigst als wij zo’n soort wolf kunnen vangen. (Hoofdrolspeler) Als 
ik u beluister is de jacht de ambtelijke taak van jagers. Als de wolf van 
Zhongshan niet te vinden is, waarom vraagt u hen dan niet om raad? 
Wat heb ik, een passant, misdaan?

[Daiguduo]
Elke vorm van jacht heeft zijn eigen soort jagers,
Zij zouden de situatie helder moeten begrijpen.
Waarom dan al dit loos gezwets en dwaas gepraat
En tegen mij dit boers gedrag, die lompe botheid?

Ik had gehoopt 
Een onbekommerd mens te zijn ver van het rode stof,42

Maar haal me 
Onvoorzien een onheil uit een vorig leven op de hals.43

Ik raad u aan, 
Mijn botte held, mij niet te kwellen met uw vragen,

Want zonder reden 
Bent u straks nog de dood van een wildvreemde, mij!

(Zhao trekt zijn zwaard) Kijk eens naar dit zwaard: het snijdt een haar 
die ertegenaan wordt geblazen in tweeën, zo scherp is het! Wou je dat 
aan den lijve ondervinden? Jij bent zonneklaar degene die de wolf van 
Zhongshan verbergt, maar met allerlei sluwe woorden en schone schijn 
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probeer je dat te ontkennen. Ondergeschikten, pak die zak op de rug 
van die ezel en open die om te kijken. Als we dat dier daar vinden, zal 
ik je echt geen genade schenken. (Hoofdrolspeler) Dat is mijn boeken-
zak. Die wolf is een levend dier, dus dan zou je in die zak toch beweging 
moeten zien? Het is een beest met een kop en een staart en vier poten, 
dus hoe zou ik dat kunnen verbergen in zo’n kleine zak? Open die zak 
gerust als je wilt, maar dan gooien jullie jammer genoeg alleen maar al 
mijn boeken door elkaar, dus het is vergeefse moeite.

[Gunxiuqiu] 
Jij beweert dat 

Dit zwaard van drie voet zelfs een haar kan klieven
En had 

Mijn schedeldak
Haast al in tweeën gehakt.
Dit is van mij geen sluwe taal en schone schijn,
Maar jij moet zelf wit van zwart onderscheiden.

Deze zak 
Bevat misschien tienduizend rollen aan geschriften
Maar is gemaakt van maar één lap vilt.
Wie heeft ooit gezien dat zo’n zak van brokaat, een tas voor gedichten,
Een bent van tijgers of een groep van vossen zou kunnen bevatten?

Wie zou 
Het wagen u te bedonderen hier waar u bijstaat?

Zegt men niet, 
‘De staart steekt nog uit als de kop is verborgen: hier baat geen bedrog’?
Er is geen mogelijkheid zoiets te arrangeren.

(Zhao) Wie zou al die fraaie woorden en loze frasen van jou wel gelo-
ven? Maar zegt men niet dat de wolf het allerwoestste dier is? Waarom 
wil je hem met alle geweld verschonen? (Hoofdrolspeler) Ik ben geen 
stommeling, natuurlijk ken ik het gedrag van de wolf. Van nature is hij 
uiterst vraatzuchtig en hij steunt de jakhals in diens wreedheid. Als u 
dit schadelijke dier zou kunnen uitroeien, zou ik vanzelfsprekend mijn 
uiterste best doen om u van dienst te zijn. Waarom zou ik zijn sporen 
verborgen houden?
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[Tangxiucai]
Wees niet zo opgewonden en zo van streek:
Natuurlijk ben ik niet gek of buiten zinnen!

Zo’n wolf

Ondersteunt met ontblote klauwen en blikkerende tanden de jakhals.
Vandaag geldt, 

‘De aap is ontsnapt en een ramp treft het bos,’44

Maar wie zou 

‘Een tijger houden om zich onheil te bezorgen’?
Wat een reden 

Mij van kleur te doen verschieten met getrokken zwaard!

(Zhao) Ondergeschikten, het heeft geen zin die zak open te maken en 
te kijken. Aangezien deze kerel niets weet van de wolf van Zhongshan, 
kunnen we hem maar beter laten gaan. (Hoofdrolspeler) Hartelijk 
dank. Dan ga ik verder met mijn ezel.

[Shawei]
Zeg niet dat hij 

Zijn wagen liet stoppen om zittende te genieten van de esdoorns,
En ik kan slechts 

Alleen te paard en troosteloos de oude weg vervolgen.
Het bruine stof dat in mijn gezicht waait, bedekt de purperen paden;
Met een sidderende moed en een angstig hart is de weg nog eens zo lang.
De aarde schokkend en hemel verschrikkend: zo groot was zijn macht –
Mijn zeven geesten en drie zielen45 waren in een ogenblik verschikt.
Ik had gehoopt dat die edele heer mij verheugd zou begroeten,
Maar ik trof de Poort van Verderf – mijn leven hing aan een draadje!
Bij een ontmoeting in een nauwe steeg is er geen ontkomen
Maar gelukkig had ik geen schuld aan hem uit een vorig leven.

Terwijl jij je

Even snel voortspoedt als de wind op de Lange Rivier46

Haal ik nu helaas door jouw toedoen de naaste herberg niet meer.

(Gaat af)
(Zhao) Die stomme eikel is verdwenen. Aangezien de wolf van Zhong-
shan hier niet is, moeten wij ook maar terugkeren.
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Derde bedrijf

(Hoofdrolspeler komt op) Ik ben Meester Dongguo. Dat was kantje 
boord! Ik had de wolf van Zhongshan verstopt in mijn boekenzak en 
dat werd bijna ontdekt door minister Zhao. Dat was echt kantje boord! 
Ik waag het niet om hier nog langer te toeven of langer te talmen, maar 
geef mijn ezel de zweep om snel voort te gaan. Maar kijk toch eens 
naar dat gekke beest. Hoe ik hem vandaag ook met de zweep ervan 
langs geef, hij verdomt het om verder te lopen. Wat een ellende! Mijn 
ezeltje, ik smeek jou, deze prachtige volbloed, dit nobele rijdier, gedekt 
met een gouden zadel, bijtend op een jaden bit, met onder je zadel een 
zadelkleed van brokaat, en behangen met een rood tuig, zet toch wat 
sneller een stap!

[Yuediao: Douanchun]
In een wilde dwarreling vullen de bladeren de kale bergen;
Met een lichte nevel verbergt de mist de landelijke voorde.
Eindeloos zich uitstrekkend: het witte gras en de gele olmen;
In diepste stilte gehuld: de verdorde lianen en de oude bomen.
De deemstering verduistert het laatste avondrood op verre pieken;
Ruisende, druilende valt de avondregen op het koude zandstrand.

Rijdend op dit 

Magere scharminkel – vel over been –
Vervolg ik 

De kronkelende weg die eindeloos duurt:
Verkleumd de vereenzaamde schaduw en het verweesde lijf,
Achtervolgd door honderden angsten en duizenden ellenden.

Kijk nu eens! De schaduw van de gevederde banieren is geleidelijk op-
gelost en het geluid van strijdwagens en paarden is niet meer te horen. 
Die minister Zhao moet wel heel ver verdwenen zijn. Hoe zou het gaan 
met de wolf van Zhongshan in die zak? Hoe komt het dat er geen be-
weging te zien is? Hij zou toch niet aan zijn wond zijn overleden? Hij 
is vast en zeker gestikt in die zak! Anders zou hij toch wel wat van zich 
laten horen? (Bekijkt de zak) (Wolf) Meester, wees een beetje voor-
zichtig! Die minister Zhao is vast wel al ver verdwenen. Wat een kwel-
ling is het om zo stevig vastgebonden in zo’n zak te zitten! En die pijl in 
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mijn voorpoot doet verdomde pijn. Meester, maak de zak open en laat 
me eruit! (Hoofdrolspeler) 

[Zihuaxu’er]
Een oogwenk slechts 

Wolkte het stof van de strijdwagens op,
Stampten de paarden met hun hoeven, en
Wapperden de schaduwen van de banieren.

Nu geldt hier weer: 
De verre bomen in de klare herfst,
Het effen onkruid op het wijde veld.

(Wolf) Meester, laat me hier zo snel mogelijk uit. Dit is echt onver-
draaglijk! (Hoofdrolspeler)

Kalmpjes aan!
Hoe had je met de haast van dit moment
Het deze halve dag ooit uitgehouden?
Bijna was ‘de jachthond in de pan gebraden,’47

Dus hoedde jij je 
‘Om als een els uit de zak te steken,’

Zodat je nu nog steeds 
‘Je staart kunt slepen door het slijk.’48

Ik zal deze zak openmaken, de touwen losmaken en de pijl verwijderen 
zodat je weer helemaal de oude bent. (Opent de zak, maakt de touwen 
los en verwijdert de pijl)

(Jinjiaoye)
Ik zie slechts hoe hij 

Van top tot teen is opgerold als een slang, samengebald als een egel,
En waar hij was geraakt door die pijl is hij besmeurd met bloed.
Onophoudelijk kermt hij het uit van de pijn!
Ik haal die pijl met alle spoed eruit voor jou!

(Wolf komt uit de zak) Dat was kantje boord! Bijna had die minister 
Zhao me van mijn leven beroofd! Meester, hartelijk bedankt dat u me 
het leven hebt gered. Maar ik heb toch nog iets wat ik misschien zou 
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willen zeggen als het mag. (Hoofdrolspeler) Je kunt zeggen wat je wilt. 
(Wolf) Eerst werd ik nagezeten door die minister Zhao, zodat ik een 
eindeloze afstand heb moeten rennen, en daarna heb ik nog eens weer 
een hele dag ellende geleden in die zak. U hebt dan wel, meester, mij 
het leven gered, maar mijn maag vergaat van de honger. Als ik dan hier 
op de weg van de honger zou sterven, word ik aangevreten door kraaien 
en eksters en overlopen door veenmollen en mieren.49 Dan had ik me 
beter kunnen laten vangen door die minister Zhao, want dan was ik in 
een keer gestorven. Meester, toon medelijden en laat me mijn honger 
stillen met jou! (Wolf springt voorwaarts) (Hoofdrolspeler ontwijkt 
hem achter zijn ezel) Hé! Je jaagt me de stuipen op het lijf!

[Xiaotaohong]
Ik ben zo geschrokken dat 

Mijn hele lijf nat is van het koude zweet
En ik mijn hoofd niet meer stevig rechtop kan houden.
Van top tot teen voelt mijn huid als aan haken geslagen.
Mijn leven is in groot gevaar:
Dit jaar, deze maand zijn door een eerder leven bepaald!
Aangekomen op dit smalle pad door een bergravijn
Zie ik slechts sombere wolken en gruwelijke nevels,
Maar wie is hier de schutsgod die mij beschermt?

Ik heb je gered in mijn boekenzak en bijna was dat ontdekt door mi-
nister Zhao, zodat ik mijn leven haast verloren had onder zijn zwaard. 
Hoe kun je me willen verslinden nu ik jou ten koste van al mijn angst 
en vrees heb gered? Zijn er dan onder de hemel zulke verraderlijke 
schepselen?

[Tianjingsha]
Jouwentwille heb mijn leven geriskeerd,
Jouwentwille heb ik doodsangsten doorstaan.
Nauwelijks heb ik je verdomde leven gered,
Of je staart me daar al verlekkerd aan:
Dit lichaam moet gaan dienen als hapje!
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(De wolf) Meester, u bent een mohist. Ik heb me laten vertellen dat 
die erop uit zijn om de wereld te helpen ook al moeten ze hun kruin 
polijsten tot hun hielen. Dus waarom hecht u dan zo aan uw lijf, dat u 
weigert mijn leven te redden? (Hoofrolspeler)

[Diaoxiaoling]
Jouw kwijlende ogen
Zijn van nature vol gif!
Zo’n wrede inborst
Bij zo’n gebrek aan moed!
Maar zodra je weer je vacht kon schudden,
Veronachtzaam je mijn weldaad!
Ik had ook echt in beide ogen geen pupillen,
Want wie laat er de wolf in eigen woning binnen?
Maar nu vandaag brengt mij berouw geen baat.

(Wolf) Toen je mij in die zak had vastgebonden, heb ik onverdraaglijk 
geleden. Handelde jij echt uit goede wil? Tegen minister Zhao zei je 
dat ik door en door slecht was en dat je hem wou helpen met mij af te 
rekenen. Hoe zou ik jou niet moeten verslinden? (Hoofdrolspeler)

[Tusi’er]
Dit doet mijn 

Opgekropt gevoel vervullen van gif
En woedend beuk ik met mijn handen op mijn borst.
Ik heb doodsangsten doorstaan om ‘de snorharen van de tijger te beroeren’
En zo heb ik pas jouw verdomde leven kunnen redden!

(De wolf) Geen gezwets! Mijn maag vergaat van de honger, dus wees 
nu even mijn tussendoortje. (De wolf springt voorwaarts) (Hoofdrol-
speler)

[Shengyaowang]
Je wangen opgeblazen,
Je klauwen ontbloot:

Dit is 
De duimdikke dankbaarheidsparel die de slang mij brengt!
Hoe kan ik mij verweren?
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Dit is echt klote!
Uit alle macht moet ik me met handen en voeten verdedigen,
En onophoudelijk roep ik de Hemel aan.

O Hemel, dit is allemaal mijn eigen fout!

[Malang’er]
Dit komt omdat ik de verkeerde weg had gekozen
Waar ik stootte op deze hongerige tijger, deze demonische vos!
Ik ben zo bang dat ik nu achteruit stap, dan weer vooruit loop,
Me steeds verlatende op mijn magere ezel voor bescherming.
[Herhaling]
Ik had je vanaf het begin af aan links moeten laten liggen;
Ik had je moeten behandelen als vuilnis langs de straat!
Zo’n onrecht als mij hier nu vandaag wordt aangedaan –
Blauwe Hemel hier boven mijn hoofd, vel een oordeel!

(Wolf springt naar voren) (Hoofdrolspeler duikt weg) (Wolf) Waar-
heen je ook weg wilt duiken, je kunt me toch niet ontsnappen. Ik zal 
niet rusten voordat ik jou heb verslonden. (Hoofdrolspeler) Wat ben 
jij ondankbaar! Hoe lossen we dit op? Waar vind ik iemand die mij 
kan redden? Toe dan maar! Ik heb jou gered, maar jij gaat mij verslin-
den. Is er op de wereld ooit zoiets vreemds voorgekomen? Maar het 
spreekwoord zegt, ‘Als je naar een oplossing zoekt, raadpleeg dan drie 
oude lieden.’ Laten jij en ik drie oude lieden zoeken en hen vragen of 
jij mij mag verslinden of niet. Als zij zeggen dat jij mij mag verslinden, 
zal ik berusten in mijn dood. (Wolf) Daar heb je gelijk in wat je zegt. 
(Zij wandelen samen voort) (Wolf) Kijk toch eens naar hoe het mij 
tegenzit! Nu hebben we al deze tijd gelopen en nog steeds zijn we nie-
mand tegengekomen. Mijn maag vergaat van de honger en het kwijl 
loopt me uit de bek, met bakken tegelijk! Hela, prachtig! Kijk eens, 
is dat daarginds niet een oude boom? Laten we hem om raad vragen. 
(Hoofdrolspeler) Dat is een oude boom, die staat daar stijf als een lijk 
langs de weg. Planten en bomen zijn toch dingen zonder bewustzijn, 
dus hoe zou ik hem om raad kunnen vragen? (Wolf) Maak je daar nu 
maar geen zorgen over, maar stel hem je vraag. Hij zal je vast en zeker 
antwoord geven. (Hoofdrolspeler begroet de boom) Oude boom, de 
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wolf van Zhongshan werd getroffen door een pijl van minister Zhao 
en zo in het nauw gedreven dat er op het oppervlak van de aarde geen 
plaats voor hem was waar hij zich kon verbergen. Ik heb hem toen in 
mijn boekenzak gered. Maar nu hij weer de zak uit is, wil hij mij ver-
slinden. Komen er in de wereld zulke ondankbare wezens voor? Oude 
boom, zeg eens, mag hij mij verslinden?

[Dongyuanle]
Dit is een 

Karkas dat is weggeworpen in een sloot,
Dit is brandhout dat is overgebleven bij de oven.
Hoe zou ik hem kunnen bejegenen als een duizendjarige goddelijke cedrela?50

Ach, ik ben ook wel volkomen idioot!
Hier sta ik een stomme boom
Onophoudelijk aan te roepen –
Dat geeft toch stof tot denken.

Oude boom, o, oude boom, als jij in staat bent mij te redden
Word ik opnieuw geboren
En ben ik een ijzeren stam die in bloemen ontluikt!

(Boom komt op) Ik ben een oude abrikozenboom. Toen de oude kwe-
ker mij destijds plantte, was het enige wat hij nodig had een pitje. Na 
een jaar ontlook ik in bloesem, in het tweede jaar droeg ik vrucht, in 
het derde jaar kon je mijn stam nog met twee armen omvatten, maar 
na tien jaar had je daar twee mensen voor nodig. In de dertig jaar tot 
op heden zijn de oude kweker en zijn vrouw, zijn kinderen en knechten 
en meiden, zowel als alle gaande en komende gasten, allemaal door mij 
gevoed. Bovendien plukte hij regelmatig mijn vruchten om die op de 
markt te verkopen omwille van de winst. Iemand als ik heeft de kweker 
zoveel weldaden bewezen, maar nu hij zag dat ik oud ben geworden 
en geen vruchten meer draag, werd de oude kweker opeens kwaad en 
hakte hij mijn takken af en beroofde me van mijn blad; bovendien heeft 
hij mij aan een timmerman verkocht – zo ondankbaar is hij! Welke 
weldaad heb jij die wolf dan wel bewezen? Natuurlijk mag hij jou ver-
slinden! (Gaat af) (Hoofdrolspeler)

[Miandaxu]
Ik zag je aan voor 
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Een jaden boom uit het Granaatsteenwoud,51

Maar je bleek 

Een rotte boom, een verdorde stam.
Je dient alleen maar als 

Een stevige staak om een paard aan vast te binden,
Een kort paaltje om een ezel aan vast te leggen.

Jij zegt dat jij 

Vruchten schonk en bloemen spreidde,
Maar al om niet diende als een boom van een slaaf.52

Vandaag de dag 

Worden je takken gekapt en je wortels verwijderd
En dien je alleen nog maar als gebroken riet.

Vooruit dan maar,

Als iedereen even ondankbaar weldaden vergeet
Kan ik maar beter net als Qu Ni
Mijn hoofd tegen een boomstam 
Rammen om mijn leven te laten.53

(Wolf springt op hem af) (Hoofdrolspeler ontwijkt hem) Hé, waarom 
zo haastig? Hebben we zo-even niet afgesproken dat we drie oude lie-
den zouden vragen? We hebben nog maar een oud wezen om raad ge-
vraagd, dus hoe kun je me dan al meteen willen opeten? (Wolf) Maak 
dan voort! Prachtig! Daar ligt een oude koe zich te zonnen. Vraag haar 
om raad! (Hoofdrolspeler) Daar had me die domme boom, dat ellendi-
ge stuk brandhout dat met honderden bijlen omgehakt en met duizend 
aksen gespleten mag worden, me bijna het leven gekost! Zo’n koe is een 
beest met een vacht op haar lijf en horens op haar kop, wat baat het om 
haar om raad te vragen? (Wolf) Vraag haar nu maar! Als je het niet 
doet verslind ik je nu meteen. (Hoofdrolspeler groet de koe) Oude koe, 
de wolf van Zhongshan werd geraakt door een pijl van minister Zhao, 
maar ik heb zijn leven gered. Nu wil hij mij verslinden. Zegt u eens of 
hij mij mag verslinden of niet. 

[Luosiniang]
In de schaduw van de bloemen die ene ploeg en groene regen;
Bij de muziek van een fluit in de avondzon onder heuvelbomen –
Maar waarom lig je hier zo uitgemergeld in de late westenwind?

Ik zie haar slechts 
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Zwijgend het hoofd laten zakken.

(Koe komt op) Ik ben een oude koe. Toen ik nog maar een vaars was, 
was mijn kracht geweldig, zodat de oude boer bijzonder op mij gesteld 
was. Wanneer de oude boer uitging of terugkwam, was ik het die de 
kar trok, en als de oude boer de akkers ploegde, was ik het die de ploeg 
trok. Hij beschouwde me als een familielid. De kleren die hij droeg, 
het eten dat hij at, de huwelijken van zijn zoons en dochters, en alle 
belastingen en schulden, die konden allemaal betaald worden door 
mijn inspanningen. Maar nu hij heeft geconstateerd dat ik ouder ben 
geworden en aan kracht heb ingeboet, heeft hij me weggejaagd naar 
deze overwoekerde uithoek op het open veld. Deze kille kou van wind 
en vorst kunnen mijn magere botten niet verdragen, en omdat ik niet 
meer kan lopen wordt mijn vacht mat. Zegt u zelf, is dat geen lijden? 
Gisteren hoorde ik de oude boer nog tegen zijn vrouw zeggen dat hij 
mij wou laten afmaken, ‘Alles aan het lijf van zo’n koe heeft z’n nut. Het 
vlees kun je eten, het vel kan verwerkt worden tot leer, en van de botten 
en hoorns kun je allerlei nuttige dingen maken.’ Hij zei z’n zoon het 
mes te slijpen om mij te slachten. Is dat geen lijden? Ik heb zoveel ver-
diensten voor die oude boer, en dan toch nog wil hij mij vermoorden. 
Welke weldaad heb jij deze wolf dan wel bewezen? Natuurlijk mag hij 
jou verslinden! (Gaat af) (Hoofdrolspeler)

[Zhuolusu]
Jij zegt dat jij 

Overijverig de ploeg trok,
Met als gevolg 

Dit uitgemergelde magere lijf.
Vandaag 

Lig je hier blootgesteld aan de felle wind en harde regen
Naast een half ingestorte, verwaarloosde muur.

En dan toch nog willen ze 

Je huid villen, je vlees afsnijden en alles benutten!
Ach, toe dan maar, hier loopt mijn leven ten einde!

Mijn bitter lijden hier vandaag –
Aan wie kan ik het klagen?

Ik ben zo bang als 

‘De koe uit Wu die al bij het zien van de maan begon te hijgen.’54
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O Hemel, het is zonneklaar dat niemand mij zal komen redden!

[Weisheng]
Dit is toch de doorgaande publieke rijksweg?
Hoe komt het dan dat hier niemand passeert?
Al te spoedig zal ik nu deze wereld verlaten,
Maar hoe kom ik na mijn dood aan een graf?

(Wolf springt op hem af) (Hoofdrolspeler ontwijkt hem) Waarom zo 
haastig? Jij en ik hebben een afspraak, we moeten het nog een derde 
oude man vragen. Als die zegt dat jij mij mag verslinden, dan kan ik je 
alleen maar laten begaan. (Wolf spreekt) Ik verga van de honger, het is 
onverdraaglijk! Maak wat voort! Dankzij zijn goedertierenheid zal de 
Hemel me zeker een hapje te eten geven. (Ze gaan af)

Vierde bedrijf

(Tweede speler55 komt op, leunend op een staf) Ik ben een grijsaard 
leunend op zijn staf. Vluchtend van faam en mijn sporen verduisterend 
leef ik hier diep in het gebergte als een kluizenaar zonder enige be-
moeienis met wereldse zaken. Elke dag wandel ik op mijn gemak langs 
de beek en door het bos. Het is nu de late herfst en het landschap is al-
lerschoonst, dus ik maak een wandeling, leunend op mijn staf. (Hoofd-
rolspeler en wolf komen op) [(Hoofdrolspeler)] Hemel, wie zal je mij, 
Meester Dongguo, laten redden? Hé, daar in de verte zie ik een kleine 
brug over een stroompje en een strogedekte stulp achter een haag. Dat 
moet een dorp zijn waar mensen wonen! Laten we flink doorlopen.

[Shuangdiao: Xinshuiling]
Aan de helft van de bomen, zie ik, zijn de bladeren vergeeld, avondwolken han-
gen laag;
Transparant helder het stroompje onder de kleine brug.
Voor de ruwhouten deur geen blaffende hond,
Maar in de oude bomen wel krassende kraaien.
Strogedekte stulpjes achter een haag:
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Dit zijn 

De acht hemelgrotten, een aards paradijs!

Kijk, daar in het bos loopt een oude man leunend op zijn staf. Ik zal 
hem vragen mij te redden.(Hoofdrolspeler begroet hem) Nobele heer, 
red mijn leven! (Grijsaard) Meester, wat brengt u hier? (Hoofdrolspe-
ler) De wolf van Zhongshan werd aangeschoten door minister Zhao 
en vluchtte met de pijl nog in de wond. Hij was zo in het nauw gedre-
ven dat er geen weg voor hem was om de hemel te bestijgen en geen 
poort om de aarde binnen te gaan, zodat hij mij vroeg zijn leven te red-
den. Ik bedacht dat wij, mohisten, de alomvattende liefde als onze leer 
beschouwen en ik kon dus niet anders doen dan hem redden in mijn 
boekenzak. Maar hij was die boekenzak nog niet uit, of hij wilde mij 
verslinden. Ik smeekte hem om genade, maar hij weigerde mij te laten 
gaan. Ik kwam met hem overeen om aan drie oude lieden te vragen 
of hij mij mocht opeten. Eerst ontmoetten wij een oude abrikozen-
boom en dat onbenullige stuk brandhout zei dat hij mij mocht opeten. 
Daarna ontmoetten we een oude koe en dat verdomde beest zei ook 
dat hij mij mocht opeten. Ik had al bijna mijn leven verspeeld! Maar 
nu ontmoet ik u, nobele heer. U bent voorbeschikt mijn reddende ster 
te zijn. Tot mijn grote geluk ontmoet ik u, en hopelijk zult u door één 
woord mij willen redden!

[Zhumating]
Tot mijn ongeluk heb ik in mijn onnozelheid
Jou gered uit de klauwen van bloeddorstige tijgers!
Maar onverhoopt toonde jij je ondankbaar,
En aan wie klaag ik mijn nood hier oog in oog met de dood?
We ontmoetten een stom beest en een botte boom die in hun onwetendheid
Beweerden dat beenhouwer en houthakker veel te wreed werken,
Zodat er voor mij haast geen ontkomen meer is.

Nobele heer,

Terwijl ik geen reddende ster meer verwachtte, ontmoet ik nu u!

(Grijsaard slaat de wolf met zijn staf) Zijn er dan op de wereld zulke 
ondankbare wezens als jij? Hij redde jou het leven met de beste bedoe-
lingen maar jij wilt hem verslinden! Hoe kan zo’n beest dat verstoken is 
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van ieder fatsoen bestaan? Scheer je weg want anders sla ik je dood met 
mijn staf! (Wolf) Edele heer, u kunt hem niet zomaar geloven! Dit is 
allemaal loze praat. Toen hij zag dat ik door die pijl was verwond, heeft 
hij mijn poten vastgebonden en mij in die boekenzak gepropt, waar ik 
ontzettend heb geleden. Daarna leidde hij minister Zhao om de tuin 
door te zeggen dat ik zo’n vraatzuchtige wolf ben. Zo won hij wat uit-
stel. Maar hij redde mijn leven met vals opzet: hij wilde me in die zak 
vermoorden en zelf in z’n eentje alle winst opstrijken. Het was allemaal 
bedrog. Zeg nu eens of ik hem mag verslinden of niet? (Grijsaard) Als 
je het zo vertelt, bent u, meester, ook niet zonder blaam. (Hoofdrol-
speler) Ach, nobele heer, u beseft niet dat het me haast mijn leven had 
gekost om hem te redden omdat minister Zhao het in de gaten leek 
te hebben. Ik handelde uit pure goedheid – waar zou ik op uit zijn 
geweest?

[Yan’erluo]
Zijnentwille heb ik 

De kou getrotseerd en honger geleden;
Zijnentwille heb ik 

Doodsbenauwd doodsangsten doorstaan.
Dat 

Gevoelloze wezen beschouwde ik als iemand met gevoel,
Met als gevolg een koud stortbad voor mijn warme gemoed!

(Wolf) Nobele heer, geloof hem niet! Geboeid in zijn boekenzak leed ik 
ondragelijke pijn! (Grijsaard) Wat jullie beiden vertellen is moeilijk te 
geloven. Nu moet je me eerst eens laten zien hoe je geboeid in die boe-
kenzak wel hebt geleden. Als je inderdaad zo hebt geleden, dan heb jij, 
meester, geen verhaal en zal ik je door die wolf moeten laten verslinden. 
(Wolf) U hebt helemaal gelijk! Ik verga van de honger, dus bind me 
maar vast, en dan zal je zien hoe ik heb geleden. Nobele heer, ik moet 
en zal die meester verslinden, dus houd me niet voor het lapje. (Hoofd-
rolspeler bindt de wolf vast en doet hem in de boekenzak) (Grijsaard) 
Meester, je draagt toch wel een dolk bij je? (Hoofdrolspeler) Ik heb 
inderdaad een dolk bij me. (Toont de dolk) (Grijsaard) Waarom steek 
je dan nog niet toe? (Hoofdrolspeler) Ook al heeft hij zich ondankbaar 
betoond, ik kan het toch niet opbrengen hem te doden.
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[Deshengling]
Fel blinkende 

Klieft deze dolk zelfs een zwevende sneeuwvlok;
Volkomen verslapt 

Ontbreekt me de kracht mijn hand te verheffen.
Bespottelijk is hij 

Nu hij vandaag veranderd is in een gevangen prooi:56

Berouw komt nu voor hem te laat – zijn eigen navel schoon te likken niet in 
staat.
Hij moet beseffen 
Dat hij niet aan uw geslepen plan ontkomen kan,
Maar toch vermoed ik

Dat het ook 

Te wijten was aan eigen tegenspoed.

Nobele heer, dit kwam allemaal door mijn kwade gesternte. Laten we 
die wolf van Zhongshan maar de vrijheid hergeven. (Grijsaard klapt in 
zijn handen en lacht) Hij kan het zelfs nog niet opbrengen om zo’n on-
dankbaar beest te doden! Dat mag dan misschien wel voortkomen uit 
oprechte menselijkheid, maar je bent wel een stomkop! (Hoofdrolspe-
ler) Edele heer, op deze wereld zijn er ondankbare wezens te over – de 
wolf van Zhongshan is niet de enige.

[Gumeijiu]
Zeg niet dat 

Deze vraatzuchtige wolf een ander gezicht toonde,
Ik vrees dat 

De hele wereld vol is van mensen zonder hart.
Er is geen gebrek aan 

Pijlen uit een hinderlaag, verborgen profiteurs:
Weldaad en vriendschap slaan om in vete en vijandschap,
Met als gevolg dat men slechts zichzelf kan beklagen.

(Grijsaard) Meester, u hebt gelijk. De mensen die in deze wereld on-
dankbaar blijken, zijn er heel wat! Zij die zich ondankbaar tonen je-
gens hun vorst, accepteren wel de vette wedde en het vette salaris van 
het hof, maar ze voeren niets uit, zodat hun verraad en hebzucht de 
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dynastie schaadt, het volk in rampspoed stort, en het rijk zo stevig als 
een ijzeren vat onherstelbaar ten gronde richt. Zij die zich ondank-
baar tonen jegens hun ouders, laten zich wel de goede zorgen van hun 
ouders welgevallen, maar kunnen die niet vergelden en ze vragen zich 
niet af vanwaar hun lichaam is gekomen. Zij die zich ondankbaar to-
nen jegens hun oude leraar, laten zich graag op hun verdiensten voor-
staan maar behandelen hun leraar als een wildvreemde, en ze vragen 
zich niet af wie hen als scholier heeft leren lezen en schrijven – hoeveel 
moeite zich hun leraar getroost heeft! Zij die zich ondankbaar tonen 
jegens hun vrienden, accepteren wel hun hulp en profiteren van hun 
voorspraak – ze lijken onafscheidelijk als lijm en lak! Maar zo gauw ze 
enige verkoeling bespeuren, zoeken ze de gunst van andere en hogere 
heren en vergeten ze hun oude vrienden uit de tijden van armoe. Zij 
die zich ondankbaar tonen jegens hun verwanten, eten wel van hun 
tafel en laten zich wel door hen kleden – ze ondersteunen je in tijden 
van armoe en helpen je wanneer je in moeilijkheden verkeert. Maar 
zo gauw deze ondankbare lieden zelf de rug kunnen rechten, tonen ze 
een ander gezicht en kennen ze je niet meer. Dan zijn ze zelf bang tot 
armoede te vervallen, maken zich zorgen als anderen rijk worden, zijn 
ze opeens vervuld van jaloezie, en proberen van je te profiteren. Kijk 
maar, al die ondankbare lieden op de wereld zijn stuk voor stuk wolven 
van Zhongshan! (Hoofdrolspeler)

[Taipingling]
Het wekt geen verbazing dat persoonlijke gunsten en kleine giften
De mensen al doen roepen en schreeuwen om ze wijd uit te dragen.
Maar als er geen afrekening plaatsvindt door de Heer des Hemels,
Loopt men een grote kans dat slechte mensen hun doel bereiken.
Ik kan slechts mijn droefheid verbijten en mijn woede verkroppen,
En van nu af aan als de gelegenheid zich voordoet
Geen aarzeling tonen:
Deze ondankbare wolf van Zhongshan zij een geldig precedent!

(Doodt de wolf) Vervloekt beest, wil je mij nu nog verslinden nu je 
dood bent? Ik smijt hem hier neer langs de kant van de weg. Tot mijn 
geluk hebt u, nobele heer, mijn leven gered. Sta me toe u mijn dank te 
betuigen. (Gaan samen af)
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 Appendix

 Anoniem

 Het verhaal van de wolf van Zhongshan

 Heer Jian van Zhao hield een grote jachtpartij in Zhongshan. Zijn jagers 
leidden de weg en Bi Xi vergezelde hem op zijn strijdwagen. Ze vingen vogels 
en grepen beesten: de dieren die op het zoemen van de pees neervielen waren te 
veel om geteld te kunnen worden. Er was een wolf die midden op de weg recht-
op ging staan als een mens en huilde. Een woedende heer Jian spuugde zich in 
de handen, stak zijn baard naar voren, nam de boog die kraaien doet schrikken, 
en koos een pijl uit het land Sushen. Bij het eerste schot werd de wolf geraakt, 
die nu stilletjes vluchtte. De woedende heer Jian mende zijn wagen achter hem 
aan. Het opgeworpen stof bedekte de hemel zodat je op een afstand van tien 
passen geen mens van een paard kon onderscheiden.
 Op dat tijdstip was er een mohist, Meester Dongguo, op weg naar het noor-
den om in Zhongshan een baan te vinden. Hij porde zijn magere ezel aan en 
had zijn boeken bij zich in een zak. Reizend bij nacht was hij verdwaald en 
plotseling stond hij tegenover de wolf die hij in zijn paniek niet wist te vermij-
den. De wolf sprak hem echter aan in menselijke woorden: ‘Meester, hoe zou 
u mij bedreigen? Toen eertijds de markies van Sui een slang het leven redde, 
verwierf hij daardoor een parel. Een slang is zeker niet intelligenter dan een 
wolf. Waarom laat u mij in de situatie van vandaag me niet snel verstoppen in 
uw zak om mijn leven wat te rekken? Als ik straks als de punt van een els er 
weer uit kom, is uw weldaad uitzonderlijk groot! Hoe zou ik het wagen niet 
mijn uiterste best te doen om de slang van de markies van Sui te evenaren?’ De 
meester zei: ‘Helaas, door jou, die wolf, te verbergen zou ik Zhao Meng bruus-
keren.57 Het onheil dat ik zou lijden is onpeilbaar. Hoe zou ik op jouw beloning 
durven hopen? Maar in de leer van ons, mohisten, is alomvattende liefde het 
uitgangspunt, dus ik moet je zeker in leven houden.’ Vervolgens maakte hij de 
zak leeg door de boeken eruit te halen en met moeite stopte hij de wolf erin. 
Maar van voren was hij bang dat het dier over zijn baard zou stappen en van 
achteren was hij bang dat het over zijn staart zou struikelen. Hij probeerde het 
drie keer maar nog steeds zonder succes. Terwijl hij zich afvroeg wat te doen, 
kwamen de achtervolgers steeds dichterbij, zodat de wolf hem vroeg: ‘We heb-
ben geen tijd! Bedenk wat!’ Daarop kromde hij zijn vier poten en vroeg een 
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touw aan de meester om ze vast te binden. Van zijn kop tot zijn staart boog 
hij zijn rug om zich te verbergen: ‘Ineengedoken als een krab, opgerold als een 
spanrups, ineengedraaid als een slang en ademend als een schildpad zal ik uw 
bevelen afwachten!’ De meester deed zoals hem was gezegd en propte de wolf 
in de boekenzak. Vervolgens sloot hij de opening van de zak, nam die op zijn 
schouder en plaatse hem op de ezel. Die leidde hij naar de kant van de weg om 
te wachten tot de mannen van Zhao voorbijgegaan zouden zijn.
 Toen heer Jian daar aankwam en de wolf niet kon vinden, trok hij ten prooi 
aan woede zijn zwaard en hakte het uiteinde van de wagenboom af. Daarop 
wijzend zei hij vloekend tegen de meester: ‘Degene die het waagt de richting 
waarin de wolf is gevlucht te verbergen, vergaat het als deze wagenboom!’ De 
meester wierp zich ter aarde en kroop voorwaarts. Knielend zei hij: ‘Uw nede-
rige dienaar, verstoken van verstand, hoopt de wereld van dienst te zijn. Zwer-
vende door de vier windstreken ben ik verdwaald. Dus hoe zou ik u dan de 
weg kunnen wijzen? Maar ik heb gehoord dat je op de grote weg door de vele 
vertakkingen een schaap kunt verliezen. Een schaap kan gehoed worden door 
een kleine jongen en toch verlies je het dier door de vele vertakkingen. Een wolf 
is niet te vergelijken met een schaap. Bovendien is er geen einde aan de vertak-
kingen waardoor men die wolf zou kunnen kwijtraken. Als ik de grote weg zou 
volgen om de wolf te vinden, zou ik dan niet welhaast gelijk te stellen zijn aan 
iemand die wacht bij een boomstronk of hoog in een boom klimt? Bovendien, 
zo’n drijfjacht is de verantwoordelijkheid van de jagers. Vraagt u dus hen om 
raad, nu u het beest bent kwijtgeraakt. Wat heb ik als passant misdreven? En 
ook al ben ik dan ook simpel, ik ken de wolf heel goed. Hij is van nature heb-
zuchtig en slecht en helpt de jakhals in diens wreedheid. Als u de wolven zou 
kunnen uitroeien, zou ik naar een mogelijkheid moeten zoeken om mijn ge-
ringe bijdrage te leveren. Hoe zou ik het wagen zijn sporen te verbergen?’ Heer 
Jian liet zwijgend zijn wagen keren en vervolgde zijn weg.
 De meester leidde zijn ezel om snel voort te maken. Na lange tijd was zelfs 
de schaduw van de gevederde banieren geleidelijk verdwenen en was het geluid 
van de wagens en paarden niet meer te horen. Toen de wolf dacht dat heer Jian 
ver verdwenen was, zei hij vanuit de zak: ‘Meester, wees voorzichtig. Laat me 
alsjeblief uit de zak, maak mijn boeien los en trek de pijl uit mijn voorpoot. 
Ik sta op punt van verscheiden!’ De meester toog aan het werk en liet de wolf 
uit de zak. Eenmaal uit de zak brulde de wolf en zei: ‘Meester, zo-even werd 
ik door de mannen van Zhao achtervolgd over een hele lange afstand. Ook al 
hebt u me het leven gered, ik verga nu wel van de honger. Als ik niet eet, zal ik 
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uiteindelijk sterven. In plaats van van honger te sterven hier langs de weg en 
door kraaien en raven te worden verslonden, had ik beter gedood kunnen wor-
den door de jagers om opgediend te worden in de hoofdzaal van Zhao Meng. 
Meester, u bent een mohist die zijn kruin zal polijsten tot zijn hielen om de we-
reld tot voordeel te zijn. Dus waarom zoudt u dan nu uit bekommernis om uw 
lichaam niet mij daarmee voeden en in leven houden? Zou dat niet uw lot zijn?’ 
Daarop blies hij zijn wangen op en strekte zijn klauwen om zich op de meester 
te storten. In zijn paniek duwde de meester hem weg met zijn handen. Hij sloeg 
hem en dreef hem terug en zocht beschutting achter zijn ezel maar de wolf 
bleef hem achtervolgen. Ze renden in rondjes vanaf de ochtend tot de middag. 
De wolf kon de meester uiteindelijk niet overmeesteren en de meester spande 
zich tot het uiterste in om hem af te weren, zodat ze ten slotte beiden aan een 
andere kant van de ezel stonden te hijgen. De meester zei: ‘Wolf, wat ben je 
ondankbaar!’ De wolf zei: ‘Ik hou niet op voordat ik erin geslaagd ben jou te 
verslinden!’ Na een hele tijd begon het de namiddag te worden en de meester 
zei tegen zichzelf: ‘Als het avond wordt en de wolven komen met z’n allen, is 
het met mijn leven gedaan!’ Daarom bedacht hij een list en zei: ‘Onder het volk 
is het gebruikelijk om in geval van twijfel eerst de raad in te winnen van drie 
oude lieden voor men tot handelen overgaat. Laten we drie oude lieden zoeken 
en hen de vraag voorleggen. Als zij zeggen dat ik verslonden mag worden, zal 
ik sterven zonder wrok.’ De wolf was bijzonder verheugd en samen stapten ze 
voort.
 Toen ze na een hele tijd nog niemand waren tegengekomen en de wolf ver-
ging van de honger, zag hij in de verte een oude boom die stijf als een lijk langs 
de weg stond. Hij zei tegen de meester: ‘We kunnen de vraag voorleggen aan 
iedereen die oud is?’ De meester antwoordde: ‘Planten en bomen hebben geen 
bewustzijn, dus wat baat het om hem te raadplegen?’ De wolf zei: ‘Doe dat 
toch maar, hij zal je vast wel antwoorden.’ De meester kon dus niets anders 
doen dan de oude boom begroeten, en nadat hij het hele verhaal had verteld, 
vroeg hij: ‘Mag de wolf mij verslinden?’ Vanuit de boom klonk een gerommel 
en als een mens antwoordde hij de meester: ‘Natuurlijk mag hij jou verslinden! 
Ik ben een abrikozenboom. Toen de oude kweker mij destijds plantte, kostte 
hem dat niet meer dan een pit. Na een jaar stond ik in bloei en na nog een jaar 
droeg ik vrucht. Na drie jaar kon je mij met beide armen omvatten, maar na 
tien jaar waren daar twee mensen voor nodig. Ik heb die oude kweker gevoed, 
ik heb zijn vrouw en kinderen gevoed, ik heb zijn gasten en vrienden gevoed, en 
ik heb zijn knechten en meiden gevoed. Bovendien heeft hij steeds weer mijn 
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vruchten verkocht op de markt voor geld. Dus ik heb die oude kweker toch 
best een weldaad bewezen. Maar nu ik oud ben geworden, kan ik geen bloemen 
meer tonen en geen vruchten meer dragen, zodat die woedende kweker mijn 
takken afhakt en mijn bladeren afsnijdt. Bovendien is hij van plan om me voor 
een goede prijs aan een timmerman te verkopen. Ik had gehoopt omderwille 
van mijn knoestige hout een geruste oude dag te mogen beleven, maar zal ik 
kunnen ontkomen aan de executie door de bijl van mijn eigenaar? Wat voor 
weldaad heb jij de wolf wel bewezen, dat je nog hoopt te ontkomen?’ Terwijl de 
boom zo sprak, blies de wolf zijn wangen al op en strekte zijn klauwen om zich 
op de meester te storten, maar die zei: ‘Wolf, jij verbreekt onze eed. We hebben 
gezworen dat we drie oude lieden zouden raadplegen. Dit was de eerste. Hoe 
kun je mij dan zo overhaast willen opeten?’
 Toen ze weer samen verder liepen, werd de wolf alleen maar hongeriger. 
Toen hij een oude koe zag die achter een half ingestorte muur lag te zonnen, zei 
hij tegen de meester: ‘We kunnen de vraag voorleggen aan iedereen die oud is.’ 
De meester zei: ‘Die boom zo-even had geen verstand en had door zijn domme 
praat me haast het leven gekost. Deze koe is weer een beest. Die kunnen we nog 
veel minder raadplegen!’ Maar de wolf zei: ‘Vraag het haar nu maar. Of zal ik 
je opvreten?’ De meester kon niets anders doen dan de koe begroeten. Nadat 
hij ook haar het hele verhaal had gedaan, vroeg hij haar: ‘Mag de wolf mij ver-
slinden?’ De koe fronste haar wenkbrauwen, sperde haar ogen open, likte haar 
neus, en opende haar bek, en in menselijke taal antwoordde ze de meester als 
volgt: ‘Natuurlijk mag hij jou verslinden! Toen mijn hoorns nog maar zo klein 
waren als zijderupscocons, was ik toch al behoorlijk sterk en de oude boer hield 
zielsveel van mij. Hij liet mij samen met de andere runderen het werk doen op 
de zuidelijke akkers. Toen ik volgroeid was, werden de andere dieren meer en 
meer oud en afgeleefd en deed ik alleen al het werk. Als de oude boer ergens 
heen ging, trok ik de kar sneller dan de anderen. Als de oude boer ging ploegen, 
trok ik de ploeg uit alle kracht. De oude boer beschouwde mij als zijn linker- en 
rechterarm! De kleding en het voedsel van het hele jaar waren dankzij mij meer 
dan voldoende. De huwelijken werden dankzij mij voltrokken. De belastingen 
en pacht werden dankzij mij betaald. Maar nu ik oud en zwak ben, zijn ze zo 
gemeen om me weg te jagen naar het open veld, waar de zure wind mijn ogen 
prikt en de koude zon een schaduw verwekt. Mijn magere botten steken uit 
als bergen en mijn oude tranen lijken een regen die onophoudelijk onstelpbaar 
blijft vallen. Ik kan geen poot verzetten en kom niet meer overeind. De haren 
van mijn vacht zijn verdwenen en de zweren en gezwellen willen niet genezen. 
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Onlangs heb ik  gehoord dat de oude boer kwaad in de zin heeft. Zijn vrouw 
is ook nog eens afgunstig en praat van vroeg tot laat op hem in: ‘Er is niets aan 
het lijf van zo’n rund dat nutteloos is. Het vlees kun je eten, van de huid maak 
je leer, en van de hoorns en de beenderen kun je allerlei nuttige voorwerpen 
maken.’ En ze wees naar haar zoon: ‘Jij bent nu al jaren in de leer bij slager 
Ding. Waar wacht je nog op om je mes te scherpen op de wetsteen?’ Als ik zo 
deze aanwijzingen bekijk, weet ik niet waar ik zal sterven. Ik heb zulke grote 
en langdurige verdiensten voor de oude boer, en toch zal onheil mij treffen. 
Wat voor weldaad heb jij de wolf dan wel bewezen dat je hoopt te ontsnappen?’ 
Terwijl ze dit zei, blies de wolf alweer zijn wangen op en strekte zijn klauwen 
om zich op de meester te storten. De meester zei: ‘Niet zo haastig.’
 In de verte zagen ze een oude man aankomen, leunend op zijn staf. Zijn 
baard en wenkbrauwen waren helder wit en zijn gewaad en kap waren eenvou-
dig en waardig. Dat moest iemand zijn in het bezit van de Weg. De meester was 
zowel verrast als verheugd. De wolf achter zich latend stapte hij voorwaarts 
en maakte een buiging. Onder tranen sprak hij hem aan: ‘Nobele heer, door 
één enkel woord redt u mijn leven!’ Toen deze nobele heer vroeg hoe dan wel, 
antwoordde de meester: ‘Deze wolf werd door de mannen van Zhao in het 
nauw gedreven en smeekte mij om hem zijn leven te redden. Ik heb dat ge-
daan, maar nu wil hij mij opvreten. Ondanks al mijn smeekbeden weigerde hij 
me te verschonen. We hebben gezworen dit te laten beslissen door drie oude 
lieden. Eerst ontmoetten we een oude boom, en hij dwong mij die boom te 
raadplegen. Maar zo’n boom heeft geen verstand, dus dat kostte me bijna mijn 
leven! Vervolgens ontmoetten we een oude koe en hij dwong mij om haar te 
raadplegen. Maar zo’n beest heeft geen verstand en weer verloor ik dus bijna 
mijn leven. Nu ontmoet ik u, nobele heer. Dat betekent dat de Hemel onze 
cultuur nog niet heeft verdoemd. Moge u door een woord mijn leven redden!’ 
Daarop beroerde hij met zijn hoofd de grond en verklaarde hem allergedien-
stig te willen gehoorzamen. Toen de nobele heer dit had gehoord, slaakte hij 
herhaaldelijk diepe zuchten. Met z’n staf sloeg hij de wolf op z’n schenen en 
zei met luide stem: ‘Jij zit fout! Niets brengt groter onheil dan een weldaad 
die wordt veronachtzaamd. Scheer je weg, want anders sla ik je dood met mijn 
staf.’ De wolf was onaangenaam verrast en zei: ‘Nobele heer, u kent één kant 
van de zaak maar niet de andere. Toen deze meester mij het leven redde, bond 
hij mijn poten stevig vast en propte me in zijn zak, waar ik zo opgerold lag, 
dat ik niet eens durfde ademen. Bovendien hield hij een omstandig betoog om 
heer Jian te overreden. Ieder woord stak, zonder op te kunnen houden mij te 
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belasteren. Hij moet erop uit zijn geweest mij in die zak te vermoorden en in 
z’n eentje alle winst op te strijken. Dus hoe zou ik hem niet moeten opvreten?’ 
De nobele heer keek naar de meester en zei: ‘Als dit inderdaad zo is, treft ook 
Yi blaam!’58 De meester kon zich daar niet bij neerleggen en vertelde hoe hij 
ertoe gekomen was de wolf in de zak te doen. Ook de wolf bleef spitsvondig 
redeneren om zijn gelijk te halen. De nobele heer zei: ‘Jullie zijn beiden niet 
overtuigend. Laten we je eens weer in die zak doen en laat me dan zien hoe die 
situatie was, of je daar inderdaad zo geleden hebt.’ De wolf volgde verheugd zijn 
suggestie, en de meester had hem weer in de zak gedaan en vastgebonden voor 
hij het door had. De nobele heer fluisterde tegen de meester: ‘Heb je een dolk 
bij je?’ ‘Zeker,’ antwoordde de meester en toonde zijn dolk. De nobele heer gaf 
de meester met zijn ogen de wenk af te rekenen met de wolf, maar de meester 
aarzelde nog omdat hij het niet op kon brengen. De nobele heer klapte in zijn 
handen en zei lachend: ‘Dat beest heeft zich zo ondankbaar getoond en toch 
kun je het nog niet opbrengen om hem te doden. Dat mag dan wel voortkomen 
uit menselijkheid, maar wat een domheid!’ Daarop nam hij actie door de mees-
ter te ondersteunen bij het hanteren van de dolk en samen slachtten ze de wolf 
af. Nadat ze hem naast de weg hadden gesmeten, gingen ze verder. 
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volledige vertaling van de Mozi, zie Ian Jonston, trans. The Mozi: A Complete Translation, 
Hong Kong, Chinese University Press, 2010.
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Lau, trans. Mencius. Harmondsworth, Penguin, 1970, p. 104-105; 113-115; 187-188). In alle 
drie gevallen contrasteert hij de alomvattende liefde van Mo Di met het extreme egoïsme 
van diens tijdgenoot Yang Zhu, om beide gedachten gelijkelijk te veroordelen. Zhu Xi 
actualiseerde in zijn commentaar Mencius’ veroordeling van Mo Di en Yang Zhu door die te 
betrekken op de zelfverloochening van het boeddhisme en het onsterfelijkheidstreven van het 
religieuze daoïsme van de late keizertijd.

21 ‘Ambtsdrager’ (gu) is een van de roltypes in zaju. Acteurs die gespecialiseerd zijn in dit 
roltype spelen over het algemeen vorsten en bestuursambtenaren.

22 Zhao Yang (overleden in 476 voor Chr.) was het hoofd van een van de machtigste 
geslachten in de staat Jin (ruwweg de moderne provincie Shanxi), en vele tientallen jaren was 
hij daar als eerste minister de sterke man. Na zijn dood werd hem de titel Heer Jian verleend. 
Het eigen machtsgebied van het huis van Zhao lag in noorden van Jin en grensde aan de 
regio Zhongshan, het noordelijke deel van het Taihanggebergte op de grens van de moderne 
provincies Shanxi en Hebei. Aan het einde van de vijfde eeuw voor Chr. werden zowel Zhao 
als Zhongshan zelfstandige staten. Als Mo Di inderdaad leefde van 479 tot 381 voor Chr. kan 
Zhao Yang natuurlijk nooit een van diens leerlingen hebben ontmoet. 

23 Drijfjachten werden gezien als een vorm van legeroefening. De officieren maakten in 
deze periode gebruik van strijdwagens, waarbij ze vergezeld werden door een wagenmenner 
en een lansdrager. Pijlen uit Sushen stonden bekend om hun kwaliteit.

24 Dat wil zeggen, ten koste van het eigen lichaam. Tot de verovering van China door de 
Mantsjoes droegen Chinese heren hun haar lang.

25 Nutteloze activiteiten zonder enig resultaat ondernemen.

26 Confucius zette zich in voor de verbetering van de menselijke samenleving. Uitgenodigd 
om zich terug te trekken uit de maatschappij, antwoordde hij, ‘Ik kan me toch niet aansluiten 
bij vogels of viervoeters? Met wie anders dan mijn medemensen zou ik kunnen samenleven? 
Als de wereld de Weg volgde, zou ik heus niet mijn best hoeven doen om hem te veranderen.’ 
(Confucius, De gesprekken, Gevolgd door Het leven van Confucius door Sima Qian (ca. 145-86 
voor Chr.), Amsterdam, Atlas Contact, 2014, XVIII, 6, (p. 340).
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27 Toen Bi Xi als gouverneur van Zhongmou in opstand was gekomen, zond hij een 
uitnodiging naar Confucius. Confucius was geneigd de uitnodiging aan te nemen, maar zag 
daar na tegenwerpingen van een van zijn leerlingen van af. Teleurgesteld dat hij niet in staat 
was zijn gedachten in praktijk te brengen in het landsbestuur, verzuchtte hij daarop, ‘Ben ik 
dan niet meer dan een bittere kalebas, die alleen goed is om te worden opgehangen, en niet 
om te worden gegeten?’ Confucius, De gesprekken, XVII, 7, (p. 326).

28 Tot de uitvinding van schrijfpapier in de eerste eeuw na Christus waren latjes van 
bamboe of hout de meest gebruikte schriftdragers. ‘Gebroken bamboelatjes’ is een snerende 
verwijzing naar de boekenwijsheid waar confucianisten zich op baseerden.

29 Tijdens zijn opstand tegen de mythische wereldheerser Zhuanxu zou Gong Gong de 
berg Buzhou, een van de hemelpilaren, hebben gebroken.

30 Chiyou is de mythische uitvinder van metaalbewerking en wapentuig. Hij werd 
uiteindelijk verslagen door de al even mythische Gele Keizer, dankzij diens superieure 
strategie en magische vermogens.

31 Het Chinese woord tu verwijst zowel naar hazen als konijnen.

32 De markies van Sui had een gewonde slang gered van de dood door diens wonden met 
medicijnen te verzorgen. Toen hij later in een boot op de Yangzi voer, dook de slang op uit het 
water om hem een enorme parel te schenken.

33 Het ‘beulszwaard’ is het zwaard waarmee de opperbevelhebber te velde doodsvonnissen 
mag voltrekken zonder die eerst voorgelegd te hebben aan zijn vorst.

34 Taisui (Grote Jaar) is in de traditionele Chinese astrologie een tegenhanger van de 
planeet Jupiter en een van de vervaarlijkste goden uit het Chinese pantheon. 

35 De Negen Bronnen verwijzen naar de wereld der doden. Wraakzuchtige schimmen van 
doden werden geacht ziekten en onheil te veroorzaken.

36 Deze uitdrukking betekent ‘als een onschuldige betrokken worden in een rechtszaak.’

37 Een toevallige ontmoeting van twee erfvijanden.

38 Letterlijk: dit sprotje.

39 De rode poorten van de behuizingen van hoge functionarissen.

40 De Oden en de Oorkonden zijn twee van de Vijf Klassieken, de boeken die als de neerslag 
van het spreken en handelen van de volmaakte vorsten uit het verleden door de confucianisten 
als grondslag van het onderwijs werden gezien.

41 Beide uitdrukkingen verwijzen naar het toppunt van domheid. De eerste uitdrukking 
spreekt voor zichzelf. De tweede uitdrukking gaat terug op het verhaal van een boer uit Song 
die eens een rennende haas tegen een boomstronk zag botsen, waardoor het dier zijn nek 
brak. Blij over deze meevaller, ging de boer daarop naast de boomstronk zitten om te wachten 
op de volgende haas die op dezelfde manier zou sterven.

42 Het ‘rode stof ’ verwijst naar wereldse beslommeringen. 
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43 Het boeddhisme leert dat door de werking van karma elk onheil in dit leven het gevolg 
is van een zonde in een vorig leven.

44 Als de aap die in het paleis wordt gehouden is ontsnapt, wordt het hele bos gekapt om 
het dier weer te kunnen vangen.

45 Volgens de traditionele Chinese fysiologie heeft de mens zeven geesten (die sterven 
met het lichaam) en drie zielen (die voortleven in het graf, in het vooroudertablet, en in de 
onderwereld).

46 De Yangzi.

47 Dit is de tweede helft van het spreekwoord ‘Als de hazen zijn gevangen, gaat de hond 
in de pot.’

48 Toen de Meester Zhuang door een koning van Chu werd uitgenodigd om minister te 
worden aan zijn hof, wees hij de uitnodiging af met de volgende woorden: ‘Ik heb gehoord 
dat er in Chu een heilige schildpad is die al drieduizend jaar geleden gestorven is, maar die 
door de koning bewaard wordt in de grote zaal van de vooroudertempel, in een met brokaat 
omwikkelde doos. Denken jullie dat die schildpad zou kiezen om te sterven om zijn gebeente 
zo bewaard te zien of dat hij liever was blijven leven en z’n staart door de modder liet slepen.’ 
Kristofer Schipper, Zhuangzi: de volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het taoïsme, 
Amsterdam, Augustus, 2007, p. 234.

49 De stereotiepe aaseters zijn in China geen wormen en maden maar veenmollen en 
mieren.

50 De cedrela (Cedrela sinensis) staat in het Nederlands bekend als de Chinese netelboom. 
In China is de boom vermaard om de hoge leeftijd die hij kan bereiken. Volgens de Zhuangzi 
bestaat er zelfs een cedrela die zo langzaam groeit dat achtduizend jaar tellen als een voorjaar 
en de volgende achtduizend jaar als een najaar. Planten en bomen van een uitzonderlijke 
ouderdom kunnen evenals dieren en mensen van een zeer hoge leeftijd verschillende magische 
vermogens verwerven.

51 Het Granaatsteenwoud is de conventionele benaming van de plaats waar de studenten 
die geslaagd waren voor het hoofdstedelijke ambtenarenexamen werden onthaald op een 
feestmaal.

52 Een man die een plantage van duizend sinaasappelbomen had laten aanleggen, zei bij 
zijn sterven dat hij de kinderen duizend slaven naliet die hen tot in lengte van dagen zouden 
dienen.

53 Qu Ni was ingehuurd door een vijand van Zhao Dun (de betovergrootvader van Zhao 
Yang) om hem te vermoorden, maar toen hij zag hoe ernstig en respectvol Zhao Dun zich in 
alle vroegte voorbereidde op de ochtendaudiëntie ten hove, besloot hij van de daad af te zien 
en zelfmoord te plegen.

54 De runderen uit Wu (het gebied rond de stad Suzhou) vrezen de hitte van de zomerzon 
en beginnen al te hijgen, zo zegt men, als ze de maan zien opkomen, omdat ze bang zijn dat 
dat de zon is.
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55 De ‘tweede speler’ (chongmo) is eigenlijk de speler die als eerste het toneel opkomt en in 
de regel een ondergeschikte rol speelt in het stuk. 

56 ‘Gevangen prooi’ is mijn idiomatische vertaling van langbei (de bei van een wolf). De 
bei wordt omschreven als een wolfachtig dier met heel korte voorpoten dat zich slechts kan 
verplaatsen door met de borst op het achterlijf van een wolf te steunen.

57 Zhao Meng (Oudste van Zhao) is een andere naam voor Zhao Yang, die na zijn dood 
werd aangeduid als heer Jian. 

58 De boogschutter Hou Yi bewees de mensheid een grote weldaad door, toen in 
een mythisch verleden tien zonnen tegelijkertijd aan de hemel verschenen en de aarde 
verschroeiden, negen daarvan neer te schieten.
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VAN KREUPELE BISSCHOPPEN, GEUZEN-
EMBLEMEN EN LEPRALIJDERS
Vossenstaartenproblematiek in de schilderkunst van de Zuidelijke 
Nederlanden (circa 1550-1600)

NIELS SCHALLEY

… Still, the very fact that these significant attributes are not emphasized as 
what they actually are but are ‘disguised’, so to speak, as ordinary pieces of 
furniture … impresses the beholder with a kind of mystery and makes him 
inclined to suspect a hidden significance in all and every object, even when 
they are not immediately connected with the sacramental performance.1 

iconogrAfie / Tiecelijn 32

Afb. 1. Detail van: Maarten van Cleve, Vastenavondvieringen, olieverf op paneel, ca. 1580, 77 x 109 cm. 
The Phoebus Foundation. © The Phoebus Foundation.
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 Aan het woord is de gerenommeerde kunsthistoricus Erwin Panofsky, die 
tijdens het interbellum baanbrekend iconologisch onderzoek verrichtte. De bo-
venvermelde quotatie is overgenomen uit een vaak geciteerd artikel van 1934. 
Hierin spreekt Panofsky voor de eerste keer over disguised symbolism. De term 
doelt op de afbeelding van dagelijkse objecten en voorstellingen die op het eer-
ste gezicht een realistische weergave van de werkelijkheid zijn maar volgens 
de kunsthistoricus een diepere, symbolische betekenis met zich meedragen. 
Panofsky past zijn theorie toe op de schilderkunst van de Lage Landen uit de 
vijftiende eeuw, meer specifiek op het Arnolfiniportret, geschilderd door Jan 
van Eyck uit de collectie van de National Gallery te Londen. Voor hem verwijst 
elk detail op het schilderij, van het onschuldige keffertje op de voorgrond tot 
de convexe spiegel tegen de muur, op de matrimoniale verbintenis tussen man 
en vrouw, hier in de vorm van een huwelijkscontract. Panofsky’s zoektocht 
naar gecamoufleerde verhaallijnen kon meteen op veel bijval rekenen. De zo-
genoemde ‘Iconological Turn’ poogde door contextueel onderzoek de verbor-
gen betekenis achter kunstwerken te ontrafelen. Het verhoopte resultaat was 
echter ontnuchterend. Al snel bleek de deur open te staan voor ongefundeerd 
giswerk waarbij de panofskiaanse methodiek misbruikt werd om bedenkelijke 
theorieën kracht bij te zetten. Het logische gevolg is dat deze duidingen vaak 
meer vertellen over de kunsthistoricus dan over het kunstwerk zelf. 
 Op zich is dit niets nieuw onder de zon. Net zoals andere humane we-
tenschappen is de kunstgeschiedenis onderhevig aan evoluties in onderzoeks-
methodes, gerelateerd aan de gangbare Zeitgeist. Complexe iconografische 
voorstellingen uit het verleden krijgen hierdoor vaak een verklaring die zich 
onlosmakelijk met hedendaagse interpretaties verbindt. 
 Dit blijkt bijzonder van toepassing te zijn voor de afbeelding van vossen-
staarten in de schilderkunst van Pieter Bruegel, Maarten van Cleve en hun 
tijdgenoten. Meer dan honderd jaar wordt er gespeculeerd over de achterlig-
gende betekenis van dit motief. Aan de hand van volgende bloemlezing wordt 
kort een overzicht gegeven van deze Deutungsgeschichte. Centraal staat hierbij 
een kunstwerk uit de collectie van The Phoebus Foundation. Aan de hand van 
dit schilderij wordt een voorzichtige poging tot verklaring van de vossenstaar-
ten gedaan. 
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 Eennige sottekes op crucken loopende, vanden ouden Breughel2

… De aan beide zijden kreupele (blinde?) koning speelt de vorst over zijn 
arme, gebrekkige gevolg, leden van de gekkenorde van Reynaert de Vos, de 
sluwe bedrieger en oplichter, de gepersonifieerde zedelijke verdorvenheid.3

 Vooraleer van start gegaan kan worden met de analyse van het vossenstaar-
tenmotief, moet eerst zijn verschijningsvorm binnen een concrete voorstelling 
afgebakend worden. In dit artikel wordt enkel gesproken over kunstwerken 
waar een groep bedelaars of ‘kreupelen’ vossenstaarten dragen op hun witte/
grauwgrijze bovenkleding. Zij worden al dansend en zingend weergegeven, ver-

Afb. 2. Pieter Bruegel de Oude, De bedelaars, olieverf op paneel, 1568, 18,5 x 21,5 cm. Musée du Louvre 
| Parijs. © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Gérard Blot.
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gezeld van een dame die met een schoteltje rondgaat voor aalmoezen. Deze 
representatie komt betrekkelijk weinig voor in de schilderkunst van de Lage 
Landen uit de late zestiende eeuw. Slechts een tiental werken met deze voorstel-
ling zijn bewaard gebleven, waarvan de geschilderde versie van Pieter Bruegel 
de Oude de bekendste is.4 Het bijzondere paneeltje werd door de meester zelf 
gesigneerd en gedateerd (1568) en geldt voor de meeste kunsthistorici als ver-
trekpunt voor het onderzoek naar het vossenstaartenmotief.

De compositie toont vijf bedelmannen die zichzelf ondersteunen met 
krukken en wandelstokken. Ze voeren een vorm van choreografie uit, waarbij 
drie figuren duidelijk aan het roepen of zingen zijn. De mannen gaan gekleed 
in lompen, opgesmukt met vossenstaarten, en dragen een bonte variatie aan 
hoofdeksels. Achteraan rechts gaat een dame in een lange zwarte cape rond 
met een metalen schaal. De voorstelling oogt bevreemdend, alsof de toeschou-
wer getuige is van een schouwspel dat enkel begrepen kan worden door inge-
wijden. Het kunstwerk werd in 1892 opgenomen in de collectie van het Louvre 
en van bij het begin sprak het tot de verbeelding.5 Diverse theorieën over de 
verklaring van het tafereel volgden snel. De sleutel tot de ontrafeling van het 
mysterie bleek voor vele vorsers de aanwezigheid van de vossenstaarten te zijn. 
Roger Marijnissen publiceerde in 1988 een bondig overzicht van de belangrijk-
ste voorgestelde hypotheses.6 De eerste duiding kwam er in 1907 door George 
Hulin de Loo, die het paneeltje in verband bracht met de geuzenopstand van 
1567 te Brussel.7 Bruegel zou bewust de vossenstaarten toegevoegd hebben aan 
zijn kunstwerk om te verwijzen naar het verzet tijdens de revolte. De geuzen 
gebruikten immers de staarten als attribuut van armoede, een verwijzing naar 
hun bekende erenaam gueux. Achter het schijnbaar onschuldige tafereel van 
een groep minderbedeelden zou dan een uitgesproken patriottistische bood-
schap schuilgaan die Bruegel gecamoufleerd maar doelbewust in zijn schilde-
rijtje verwerkte. De analyse van Hulin de Loo is interessant omdat hij poogt 
contemporaine politieke gebeurtenissen te verbinden aan het oeuvre van de 
schilder. De associatie van de vossenstaarten met een satirische boodschap ligt 
in de lijn van de eerstvolgende theorieën die verschenen over het kunstwerk. 
Bruegel zou met zijn dansende gezelschap de toenmalige clerus of zelfs de vol-
ledige maatschappij parodiëren.8 Vervolgens evolueerden deze verklaringen 
naar veralgemeende interpretaties waarbij het kunstwerk van Bruegel gezien 
werd als een allegorie van de armoede of het toonbeeld van leugen en bedrog.9

Een andere piste die vaak bewandeld wordt, is de plaatsing van het schilde-
rij binnen een humanistisch milieu. Elementair voor deze hypothese is de aan-
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wezigheid van het Latijnse opschrift op de achterkant van het paneel. Vertaald 
staat hier het volgende geschreven: 

Wat aan (onze) Natuur ontbrak, ontbreekt hier in (onze) kunst. Zo groot is 
het talent gegeven aan deze schilder. 

 Een ander.
Hier is de Natuur uitgedrukt in geschilderde figuren, verbaasd te zien dat 
P. Bruegel haar gelijke is, zelfs gezien door kreupelen.10 

Het citaat verwijst naar het meesterschap van Bruegel om in zijn kunstwer-
ken de realiteit zo waarheidsgetrouw mogelijk te imiteren dat zelfs de natuur 
verbaasd is over zijn kunde. Daarnaast wordt het opschrift vaak in verband ge-
bracht met een eulogie, neergeschreven door cartograaf en humanist Abraham 
Ortelius, waarin hij Bruegel prijst voor zijn realisme.11 Matthijs Ilsink legt in 

Afb 3. Pieter Bruegel de Oude, De strijd tussen carnaval en vasten, olieverf op paneel, 1559, 118 × 163,7 
× 3,3 cm. Kunsthistorisches Museum | Wenen. © KHM-Museumsverband.
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zijn analyse van het opschrift het verband met de omgekeerde Zeuxis.12 De kun-
stenaar uit de klassieke oudheid kreeg de opdracht om een toonbeeld van pure 
schoonheid te creëren door elementen van verschillende modellen, bevallige 
jonge meisjes, samen tot een ideale compositie te voegen. Bruegel doet met zijn 
vijf afstotelijke bedelaars volgens Ilsink hetzelfde voor de lelijkheid als Zeuxis 
voor de schoonheid. Hiermee verbeeldt het schilderijtje een vorm van ‘Eras-
miaanse Lof Der lelijkheid’.13 Het is bekend dat soortgelijke discussies over de 
relatie tussen kunst en natuur binnen humanistische gezelschappen op enige 
bijval konden rekenen. De aanwezigheid van het Latijnse opschrift en de ver-
heerlijking van Bruegel vertellen ook meer over de plaatsing van de kunstenaar 
binnen zijn contemporaine leefwereld. Het mythische beeld van de meester als 
‘Boerenbruegel’ is de laatste decennia door grondig kunsthistorisch onderzoek 
met succes weerlegd. Bruegel was een erudiet man die verbleef in intellectuele 
kringen waar zijn kunst al vroeg gesmaakt werd door zijn tijdgenoten. Het 
Latijnse opschrift is hiervan een tastbare getuige.

Al deze hypotheses beschouwen het paneeltje uit het Louvre echter als een 
geïsoleerd gegeven binnen de kunstgeschiedenis. Hierbij wordt schijnbaar ver-
geten dat Bruegel al in 1559 een soortgelijke scène had opgenomen in zijn werk 
De strijd tussen carnaval en vasten.14 Dankzij deze vroege datering, bijna tien 
jaar voor de opstand in Brussel, lijkt de geuzentheorie weinig plausibel. Daar-
naast komt het motief van de dansende armen, getooid met vossenstaarten, 
ook voor bij andere kunstenaars zoals Maarten van Cleve, Pieter Aertsen en 
enkele anonieme meesters of navolgers. Ook de theorie waar de ontstaansge-
schiedenis van het werk wordt geplaatst binnen een humanistisch milieu, geeft 
geen volledige verklaring voor het tafereel. Terecht wordt Bruegels appreciatie 
door zijn tijdgenoten aangetoond, maar de duiding van de figuren met vos-
senstaarten blijft onbeantwoord. Het is een waarom zonder wat. Een bredere, 
contextuele analyse dringt zich dus op. 

Vastenavondvieringen, leprozen en de kreupele bisschop

 In de collectie van The Phoebus Foundation bevindt zich een kunstwerk 
van de hand van Maarten van Cleve dat recent voor de eerste keer aan het 
grote publiek werd getoond.15 Het genrestuk toont een tafereel met feestende 
dorpelingen in een winterse setting. De algemene sfeer van uitgelatenheid en 



~ 174 ~ 

TIECELIJN 32

enkele gemaskerde figuren doen vermoeden dat het schilderij moet verstaan 
worden binnen een carnavaleske context. Verschillende individuele scènes 
worden door de kunstenaar uitgewerkt. Het opmerkelijkst zijn de drie bedel-
mannen die op de voorgrond rechts prominent in beeld komen. Net zoals bij 
de Bruegelvoorstelling gaan zij gekleed in lompen met daarop vossenstaarten 
bevestigd. Op hun hoofden dragen zij een kroon, een mijter en een ronde hoed 
met veren. Opnieuw worden zij achteraan vergezeld door een vrouw die aal-
moezen in ontvangst neemt. Deze keer is wel duidelijk zichtbaar dat een toe-
schouwer, schijnbaar geamuseerd, een duit in de metalen schaal van de dame 
legt.16 Maarten van Cleve herneemt de bedelaarsthematiek maar isoleert deze 
niet. Hij plaatst de voorstelling binnen een groter geheel van vastenavondvie-
ringen. Bovendien wijst Van Cleve het dansende gezelschap een belangrijke 
rol toe binnen de algemene compositie. Terwijl diezelfde groep bij Bruegels 
De strijd tussen carnaval en vasten lijkt te verdwijnen tussen een veelvoud aan 

Afb. 4. Maarten van Cleve, Vastenavondvieringen, olieverf op paneel, ca. 1580, 77 x 109 cm. The Phoebus 
Foundation. © The Phoebus Foundation.
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individuele scènes, plaatst Maarten van Cleve zijn bedelaars vooraan, duidelijk 
zichtbaar voor de omstanders. Het is binnen deze context, als een onderdeel 
van de volkse gebruiken en rituelen rond carnaval, dat de voorstelling met vos-
senstaarten geanalyseerd moet worden.
 De eerste voorzichtige pogingen tot identificatie van het tafereel als zijnde 
een vastenavondtraditie gebeuren in de jaren veertig van vorige eeuw. In zijn 
artikel hekelt Sturla Gudlaugsson in eerste instantie de eenzijdige, politieke 
benadering van de voorstelling. Ook zijn vertrekpunt is het Bruegelkunstwerk 
uit het Louvre. Gudlaugsson pleit echter voor een bredere benadering en be-
trekt als een van de eerste onderzoekers andere kunstwerken, waaronder de 
schilderijen van Van Cleve, in zijn betoog. Voor hem is het duidelijk dat de 
amusante vertoning van de kreupelen verwijst naar een eeuwenoud gebruik 
dat uitgeoefend werd op Koppermaandag. Op die dag, de eerste maandag na 
Driekoningen, kregen lepralijders bij hoogste uitzondering de toestemming 
om de stad te betreden.17 In stoet en al dansend en zingend trokken zij door de 
straten om geld in te zamelen voor de leprahuizen. Hierbij baseert Gudlaugs-
son zich op verschillende eigentijdse schilderijen en prenten waarbij deze om-
megang duidelijk in beeld wordt gebracht.18 Een ander attribuut dat tot nu toe 
onbesproken bleef, kan mogelijk in verband gebracht worden met de leprozen. 
Zowel bij Bruegel als Van Cleve draagt een van de bedelmannen kappen met 
belletjes rond zijn benen. Mogelijk verwijst dit naar het feit dat lepralijders 
te allen tijde hun aanwezigheid moesten aankondigen door geluid te maken.19 
Alhoewel de identificatie van de bedelaars als zijnde leprozen plausibel lijkt, 
wordt geen sluitende verklaring gegeven voor de aanwezigheid van vossenstaar-
ten en papieren mijters of kronen. Het argument van Magdi Tóth-Ubbens dat 
de vossenstaarten zouden verwijzen naar ‘het woord “vulpes” of “allopecia”, een 
haar- of huidziekte, een bepaalde vorm van lepra, die met haaruitval gepaard 
gaat’ lijkt hier weinig overtuigend.20 Een andere opmerkelijke toevoeging aan 
het artikel van Gudlaugsson is het kunstwerk van Pieter Aertsen, of navolger.21 
Wat opvalt is dat de zogezegde ‘kreupelen’ helemaal niet zo gebrekkig blij-
ken te zijn als ze willen doen uitschijnen. Enkel de voorste figuur moet nood-
gedwongen knielen. Alle andere figuren dansen enthousiast in het rond. Het 
suggereert dat het ‘kreupelritueel’ geparodieerd werd en niet exclusief tot een 
bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval de lepralijders, behoorde. 
 Voor het recente onderzoek naar het vossenstaartenmotief is de uitgebreide 
bijdrage van Paul Vandenbroeck essentieel.22 In zijn monografie over Jheroni-
mus Bosch wijdt de kunsthistoricus en antropoloog een volledig hoofdstuk aan 
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Afb. 5. Anonieme graveur naar een navolger van Jheronimus Bosch, Den Cruepelen Bisschop, 
kopergravure, na 1570, 298 x 219 mm. The Phoebus Foundation. © The Phoebus Foundation.
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dit markante onderwerp. Vandenbroeck put uit een exhaustieve lijst aan ei-
gentijds bronnenmateriaal en begint met het vossenstaartenmotief te kaderen 
binnen een algemene betekenis van ‘schijn en bedrog’.23 Een link met Reynaert 
is binnen dit raamwerk eenvoudig gelegd.
 Vandenbroeck bouwt echter het vervolg van zijn betoog op met een interes-
sante vaststelling. Volgens hem moeten de staarten niet per se een symbolische 
boodschap met zich meedragen.24 De vossenstaarten zijn in eerste instantie 
een vestimentaire aanvulling, gekoppeld aan een volledig gedragen kostuum, 
namelijk dit van de ‘kreupelen bisschop’ en consorten. Wederom biedt het 
schilderij van Bruegel hier soelaas voor de verklaring van deze volkse figuur. 
Naast het Latijnse opschrift op de achterkant is een gedeeltelijk bewaard ge-
dicht in het Nederlands aangebracht: Kruepelen bisschop hooch gemoet / dat u 
neering beteren moet.25 Het doet denken aan het onderschrift van een prent met 

Afb. 6. Zuidelijke Nederlanden, Bedelaars, ca. 1570, olieverf op doek, 50 x 67 cm. Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten | Brussel. © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto: 
J. Geleyns – Art Photography.
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een bonte verzameling kreupelen, zotten en straatmuzikanten, toegeschreven 
aan een navolger van Bosch (na 1570): 

Al dat op den blauwen trughelsack, gheerne leeft / Gaet meest al Cruepele, 
op beijde sijden, // Daerom den Cruepelen Bisschop, veel dienaers heeft, / 
Die om een vette proue, den rechten ghanck mijden26

 De ‘kreupelen bisschop’ voert de dans van de bedelaars aan. Hij geldt als 
hun frontman, die het spektakel in goede banen moet leiden. Voor het eerst 
vinden we ook een verklaring voor de bizarre, schijnbaar geïmproviseerde 
hoofddeksels van de armen. Bij elke voorstelling is steeds een mijter te onder-
scheiden. In een andere versie van het tafereel, geschilderd door een anonieme 
meester, wordt deze bisschop zelfs prominent in het midden van de compositie 
geplaatst.27 

Afb. 7. Frans Hogenberg, De strijd tussen carnaval en vasten, 1558, ets en kopergravure, 330 × 507 mm. 
Rijksmuseum | Amsterdam. © Rijksmuseum, Amsterdam.
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Belangrijk is om te vermelden dat een daadwerkelijke fysieke handicap geen 
vereiste was om ‘kreupele bisschop’ te zijn.28 Aansluitend kan hier gewezen 
worden op de prent De strijd tussen carnaval en vasten van Frans Hogenberg 
uit 1558, waar rechts achteraan een dansende groep weergegeven wordt. Zij 
zwaaien wild met hun wandelstokken in de lucht en worden aangevoerd door 
de ‘kreupele bisschop’. Op dezelfde wijze plaatsen Bruegel en Van Cleve hun 
bedelaars binnen een kunstwerk vol vastenavondiconografie. Een interessante 
analyse werd neergeschreven in de catalogus die verscheen naar aanleiding van 
de tentoonstelling De ontdekking van het dagelijks leven van Bosch tot Bruegel 
(Museum Boijmans van Beuningen, 2015): 

... Maar wat de hoofdtooien in ieder geval duidelijk maken is dat de dragers 
ervan zich hier uitgeven als de hoogst denkbare machthebbers. Daarmee wor-
den zij een typisch voorbeeld van de omgekeerde wereld, de essentie van alle 
Vastenavondvieringen, waarbij dagelijkse maatschappelijke verhoudingen 
voor even op hun kop worden gezet.29 

 Als bovenstaande hypothese verder wordt gevolgd, maken de vossenstaar-
ten deel uit van een kostuum en dragen zij, zoals eerder werd gesuggereerd, 
geen aparte symbolische waarde met zich mee. Verder geven de auteurs van de 
tentoonstellingscatalogus ook aan dat de staarten mogelijk verwijzen naar de 
exuberante mantels van de clerus, die vaak afgewerkt werden met hermelijnen-
bont.30 Een aantrekkelijke suggestie, zeker wanneer gekeken wordt naar het 
werk van Pieter Aertsen en de anonieme meester. Hier zijn de vossenstaarten 
gereduceerd tot kleine kwastjes.31 Samen met het hoofddeksel en de witte of 
grauwgrijze bovenkledij vormen zij een geïmproviseerd uniform, duidelijk her-
kenbaar voor het toenmalige publiek. 
 In wezen verschilt dit gebruik weinig van de huidige bedelzangtradities die 
in Vlaanderen nog gekend zijn. De Kempische erfgoedcel k.ERF identificeerde 
maar liefst zeven verschillende zanggebruiken die vandaag nog worden uitge-
oefend.32 Veruit de bekendste is het driekoningenzingen, waarbij kinderen of 
volwassenen verkleed als koningen van deur tot deur gaan op 6 januari. Ook in 
het verleden werd het verband al gelegd tussen de driekoningentraditie en de 
bedelaars van Bruegel en zijn tijdgenoten.33 Of het hier gaat om een en dezelfde 
traditie, kan helaas niet bewezen worden. Vast staat wel dat soortgelijke gebrui-
ken wijdverbreid waren en uitgeoefend werden tijdens de winterperiode, zij het 
nu op Driekoningen, Koppermaandag, Vastenavond of een ander moment. 
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 Wanneer teruggekeken wordt naar de voorstelling van Van Cleve, wordt 
duidelijk dat de groep bedelmannen moet verstaan worden binnen de alge-
mene context van winterse festiviteiten. Andere herkenbare tradities op het 
schilderij zijn bijvoorbeeld ‘De vuile bruid’ of ‘De bruiloft van Mopsus en Nisa’ 
en ‘De wildeman’. Beide scènes bevinden zich op het achterplan van het werk. 
Rechts achteraan kruipen een dame en heer onder een geïmproviseerde tent 
vandaan. Het is een voorstelling overgenomen uit een contemporain, populair 
theaterstuk (klucht) dat vaak werd opgevoerd tijdens de vastenavondvieringen. 
Bruegel bracht het tafereel eerder ook al in beeld op zijn De strijd tussen car-
naval en vasten. Later isoleerde hij de scène in een prent. Ook ‘De wildeman’ 
verschijnt op bovengenoemd schilderij van Bruegel en bestond rond 1566 al 
in prentversie. Beide taferelen verwijzen op hun beurt naar de ‘omgekeerde 
wereld’ en het doorbreken van het gangbare verwachtingspatroon.34 Andere, 

Afb. 8. Pieter van der Heyden naar Pieter Bruegel de Oude, De vuile bruid of de bruiloft van Mopsus en 
Nisa, kopergravure, 1570, 222 x 290 mm. Rijksmuseum | Amsterdam. © Rijksmuseum, Amsterdam.
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meer algemene elementen die aanwezig zijn op het schilderij van Van Cleve, 
duiden op winterse feestelijkheden, zoals bijvoorbeeld de gemaskerde figuren 
en de rondedans die achteraan wordt uitgevoerd.35 Zowel Maarten van Cleve 
als Pieter Bruegel geven doelbewust een veelheid aan verschillende winterse 
rituelen en gebruiken weer. Het zijn ‘stalenboeken voor vastenavondvieringen’ 
naar analogie van de benaming die Ertz en Nitze-Ertz gaven aan de kermis-
scènes van Van Cleve als zijnde ‘ein Munsterbuch von Kirmesmotiven’.36 De 
voorstelling met de bedelende kreupelen is slechts één onderdeel hiervan. De 
vossenstaarten droegen hoogstwaarschijnlijk geen bewuste symboliek met 
zich mee en dienden enkel als vestimentair attribuut. Desalniettemin sprak 
dit motief genoeg tot de verbeelding om vereeuwigd te worden door verschil-
lende kunstenaars. De optie dat de vossenstaarten ooit een diepere betekenis 
met zich meedroegen, blijft hier echter open. Mogelijk werden zij in het ver-
leden als attribuut toegevoegd om een extra symbolische/allegorische laag aan 
het schouwspel te geven. Naar alle waarschijnlijkheid was deze verwijzing niet 
meer duidelijk voor het toenmalige publiek. In wezen is hier dus geen sprake 
van ‘disguised symbolism’ maar eerder van ‘forgotten symbolism’. De kreupele 
figuren met hun potsierlijke hoofdeksels en vossenstaartenuniformen waren 
gemeengoed geworden, zonder dat de oorspronkelijke betekenis gekend was of 
eerder, moest zijn. 

Noten

1 E. Panofsky, ‘Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait’, in: The Burlington Magazine for 
Connoisseurs, vol. 64, (1934) nr. 372, p. 126. Ondanks zijn initiële populariteit botste 
Panofksy enkele decennia na de publicatie van zijn iconologische theorieën al op felle kritiek. 
De panofskiaanse methode is slechts een benaderingswijze voor kunsthistorische analyses. 
Voor een uitgebreide introductie in deze problematiek: M. Halbertsma en K. Zijlmans (red.), 
Gezichtspunten. Een inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis, Nijmegen, 1993.

2 Beschrijving van een kunstwerk uit de boedelinventaris van Peter Wouters (Antwerpen, 
1673), uit: Paul Vandenbroeck, Jheronimus Bosch. Tussen volksleven en stadscultuur, Berchem, 
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3 M. Tóth-Ubbens, Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen – armen – geuzen, 
Lochem/Gent, 1987, p. 74.

4 M. Sellink, R. Spronk e.a., Bruegel. The Hand of The Master, tent. cat., Wenen, 
Kunsthistorisches Museum, 2 oktober 2018 - 13 januari 2019, p. 282-285. 

5 R. Marijnissen, e.a., Bruegel: het volledig oeuvre, Antwerpen, 1988, p. 354-355.
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6 Marijnissen 1988, p. 355.
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8 Marijnissen 1988, p. 355. 
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12 Ilsink 2009, p. 165.

13 Idem.

14 Sellink 2018, p. 122-129.
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van Reynaert’. Hoogstwaarschijnlijk is het ditzelfde kunstwerk dat Gudlaugsson kende van 
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23 Ibidem, p. 393.
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tent. cat., M – Museum/Institut Néerlandais, Leuven/Parijs, 14 maart - 9 juni / 18 september - 
15 december 2013, Brussel (2013), p. 244-245. 

27 P. van Der Coelen & F. Lammertse, De ontdekking van het dagelijks leven van bosch tot 
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29 Ibidem, p. 225-226.

30 Ibidem, p. 226. 

31 Gudlaugsson 1947, p. 34.

32 N. Schalley, Zing ze! Creatief met bedelzangtradities, Geel (2014).

33 Marijnissen 1986, p. 356.

34 Vandenbroeck oppert dat de bedelaars als een voorbeeld van mummers’ play gezien 
moeten worden (Vandenbroeck, p. 490). Deze volkse, amateuristische theatervorm 
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HOE ROMAIN GOETERS EEN IDEE VAN 
BROEDER ALOÏS REALISEERDE 
De Wase Reynaertbanken uit 1955

JAN AMEZ, RITA HEIRBAUT EN NICO VAN CAMPENHOUT

 In de loop van 2014 en 2015 werden de vier Reynaertbanken op het grond-
gebied van Lokeren gerestaureerd en herschilderd door mevrouw Myriane 
Matthys, voormalig lerares plastische opvoeding (afb. 1). Drie van deze Rey-
naertbanken, een in de wijk Oudenbos (bij de als monument geklasseerde kapel 
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in de Nonnenbosweg) en twee in Daknam (op 
het dorpsplein en in de Middendam), werden daar geplaatst in 1955. Deze drie 
en nog vier andere zitbanken, met aan de respectieve locaties gebonden, bijpas-
sende verzen uit het middeleeuwse Reynaertepos en bijbehorende illustraties 
op de rugleuning, maakten deel uit van het toeristisch-culturele Reinaertpad 
van Hulst naar Destelbergen, dat in dat jaar op ‘tweede sinksendag’ officieel 
werd ingehuldigd. Onder meer de Vlaamse auteur Stijn Streuvels (1871-1969), 
die herhaaldelijk werd genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs voor Lite-
ratuur en die vanaf 1907 meerdere bewerkingen van het Reynaertverhaal ‘in 

Afb. 1. Myriane Matthys uit Lokeren, die in 2014 en 2015 de Reynaertbanken in Lokeren (Oudenbos 
en Daknam) restaureerde, bij het officieel inzitten van de bank op het dorpsplein van Daknam op 21 mei 
2016. In 2018 restaureerde zij ook de Reynaertbank in De Klinge. (Foto Jan Amez, Lokeren = AMEZ)
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verstaanbaar Vlaamsch’ had gepubliceerd, was daarbij aanwezig als eregeno-
digde. Bij deze gelegenheid werden de Reynaertbanken feestelijk ‘ingezeten’ 
door prominenten en/of Reynaertkenners. In 2018 restaureerde en herschil-
derde Myriane Matthys ook de Reynaertbank in De Klinge, die in oktober van 
dat jaar feestelijk opnieuw werd ingehuldigd.

 Romain Goeters

 De afbeeldingen op deze Reynaertbanken werden ontworpen en uitgevoerd 
door de Lokerse kunstschilder en leraar schilderkunst Romain Goeters (1916-
1996) (afb. 2). Toen diens zoon Jacky in het voorjaar van 2016 van Lokeren 
naar Gent verhuisde, schonk hij de zeven oorspronkelijke ontwerptekeningen 
uit erkentelijkheid aan restauratrice Myriane Matthys. Op haar beurt maakte 

Afb. 2. Romain Goeters met een van zijn hy-
perrealistische composities uit de jaren 1970 
(Privécollectie Jacky Goeters, Gent).
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zij die over aan het Stadsarchief van Lokeren, waar zij werden gedigitaliseerd 
en verder zullen worden bewaard. 
 Wie hem heeft gekend, zal graag bevestigen dat Romain Goeters meer dan 
één reynaerdiaans trekje vertoonde. Zijn artistieke oeuvre heeft zich later in 
een heel andere richting ontwikkeld. Hij verwierf vooral bekendheid met hy-
perrealistische composities. ‘Zijn schilderwijze is ontnuchterend helder, za-
kelijk, obsederend koel en clean. Voorwerpen uit de triviale realiteit werden 
uit hun verband gehaald en sterk realistisch binnen een abstrakt-dekoratieve 
achtergrond geplaatst’, zo noteerde dichter, kunstcriticus en essayist Roland 
Jooris, een goede bekende van de kunstenaar, daarover in de catalogus bij de 
overzichtstentoonstelling van deze beeldend kunstenaar in het Cultureel Cen-
trum van Lokeren eind 1983-begin 1984.

 Het Reinaertpad (1955)

 De Gentse germanist, flamingant en Reynaertvorser Jozef Goossenaerts 
(1882-1963) was de eerste die een oproep deed om een (cultuurtoeristische) 
Reynaertroute uit te werken. Goossenaerts deed dat op 16 oktober 1953 tij-
dens een lezing over Het Land van Waas en de Reinaert in Sint-Niklaas, die 
werd georganiseerd door de Bibliotheca Wasiana. De spreker werd ingeleid 
door de voorzitter van dit cultureel en historisch documentatiecentrum voor 
het Land van Waas, de Lokerse notaris-burgemeester en Leuvense hoogleraar 
Prosper Thuysbaert (1889-1965), die een stuwende kracht was bij het tot stand 
brengen van het Reynaertpad. In 1953 werd tegelijk de Gewestelijke Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer Land van Waas opgericht, die het streektoerisme 
propageerde en bevorderde en daarbij, in de woorden van Reynaertspecialist 
Rik van Daele, Reynaert als ‘een van de eerste toeristische iconen’ hanteerde.
 Enkele jaren voordien, op 26 maart en 17 juni 1947, had pastoor Jozef de 
Wilde (1906-1993) (afb. 3) in het kader van diezelfde, in 1946 opgerichte Bi-
bliotheca Wasiana twee causerieën verzorgd over De toponymie van de Reinaert. 
Deze uitermate erudiete priester was in de jaren 1930 als zielenherder in achter-
eenvolgens Doel, Vrasene en Sint-Niklaas begonnen met diepgaande (archief)
opzoekingen en knappe wetenschappelijke publicaties over de geschiedenis van 
het Land van Waas. Op die manier raakte hij geboeid door het Reynaertverhaal 
en de mogelijke situering ervan in het Waasland, een thema waar hij actief mee 
bezig bleef tot aan het eind van zijn lange en werkzame leven.
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 In 1954 werd tijdens een studieavond in het kasteel Notax te Destelbergen 
besloten om een 'Reinaertpad' uit te stippelen. De belangrijkste inspirator en 
stimulator was de Sint-Niklase, uit Limburg afkomstige ‘vossenjager’ Broeder 
Aloïs (1881-1973) (afb. 4 en 5), voor de burgerlijke stand Jaak Vandervee. Hij 
publiceerde – naast zoveel meer – een zeer gewaardeerde en rijk geïllustreerde 
studie over De Geografie van de Reinaert in het Reynaertnummer van het tijd-
schrift De Toerist van de Vlaamse Toeristenbond (VTB) van 16 mei 1955 

Afb. 3. Jozef de Wilde (collectie BIBLIOTHECA WASIANA).
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Afb. 4. Broeder Aloïs in de toenmalige bibliotheek van de broeders 
hiëronymieten in Sint-Niklaas (ALOIS).

Afb. 5. Broeder Aloïs, met 
karakteristieke pijp, op latere 
leeftijd (Bibliotheca Wasiana 
Sint-Niklaas, Collectie Broe-
der Aloïs = ALOIS).

Afb. 6. De door Broeder Aloïs ontworpen kaart van ‘het Reinaertland’, die onder meer werd gebruikt 
als illustratie bij zijn artikel De Geografie van de Reinaert in het Reynaertnummer van 16 mei 1955 van 
het tijdschrift De Toerist (ALOIS)
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(afb. 6). Het idee om banken te plaatsen langs het pad kwam van hem en hij 
kreeg van de andere initiatiefnemers de opdracht om de concrete en prakti-
sche realisatie ervan te coördineren. Dat hij Romain Goeters aansprak voor de 
decoratie van deze banken, was niet toevallig, gezien het feit dat deze Loke-
raar zowel in de Durmestad als in Sint-Niklaas geregeld werkte voor de broe-
ders hiëronymieten, de kloostercongregatie waarvan ook Broeder Aloïs deel 
uitmaakte. De eerste banken hadden een betonnen onderstel, met een houten 
zit- en rugdeel. Elke bank kostte het voor die tijd niet onaardige bedrag van 
2039 Belgische frank (vergelijkbaar met 410 euro vandaag). De drie banken in 
Daknam en Oudenbos werden gefinancierd door het Lokerse stadsbestuur.
 In de week voorafgaand aan de inhuldiging van het Reinaertpad stonden 
in startplaats Hulst heel wat culturele manifestaties gepland. De winkeliers-
vereniging Sint-Amandus organiseerde een etalagewedstrijd. Er werd een ten-
toonstelling opgezet over Zeeuwse en Vlaamse kunst. Tijdens een academische 
zitting in het stadhuis sprak professor Wytze Hellinga (1908-1985), hoogle-
raar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam (nu Universiteit van Amsterdam/UvA) en Reynaertdeskundige, 
over Willem die Madocke maecte. Na hem voerde de Vlaamse jezuïet Adolf 
Stracke (1875-1970) het woord over Reinaert op de kandelaar. De toneelbewer-
king Reinaert de Vos van de Vlaamse auteur Paul de Mont (1895-1950) werd 
op de planken gebracht door het Reizend Volkstheater. Een vossenfeest op ini-
tiatief van de al genoemde winkeliersvereniging en een gelijkaardig evenement 
voor kinderen sloten het feestgebeuren af. 
 In diezelfde week zond de Nederlandse Katholieke Radio Omroep (KRO) 
een klankbeeld In het spoor van Reinaert uit en een uitvoering van Van den vos 
Reynaerde met muziek van de Vlaamse componist Arthur Meulemans (1884-
1966). Net zoals de Vlaamse uitzendingen van de Nationale Radio Omroep 
(NIR), de voorloper van de huidige VRT, bracht de KRO ook verslag uit over 
de diverse Reynaertfestiviteiten. Op vraag van burgemeester Thuysbaert van 
Lokeren zorgde Aimé van den Broecke (1894-1963), directeur van de Stede-
lijke Muziekacademie aldaar, voor een kinderkoor dat oude volksliederen uit 
de streek zong, die werden opgenomen en uitgezonden door de Vlaamse en de 
Nederlandse radio.

 De inhuldiging van het Reinaertpad op pinkstermaandag 30 mei 1955 be-
gon ’s morgens bij het Reynaertmonument aan de Gentse Poort in Hulst. Met 
motieven uit het oeuvre van de eerder genoemde Arthur Meulemans blies een 
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trompettist het startschot voor een karavaan van enkele bussen en bijna honderd 
auto’s. Bij elke bank gaf Broeder Aloïs tekst en uitleg over de gekozen locatie en 
de ermee verbonden versregels uit het Reinaertverhaal. Jozef Goossenaerts zorg-
de steevast voor een humoristische noot. Alle burgemeesters van de gemeenten 
waar een bank werd ingehuldigd, betuigden hun enthousiasme en sympathie. 
 Aangekomen bij de eerste bank, in Nieuw-Namen, nodigde Goossenaerts, 
tot grote hilariteit van alle aanwezigen, ‘de jongste van ons allen’, de toen 84-ja-
rige Stijn Streuvels, uit om de stevigheid van de bank uit te proberen. Spontaan 
begonnen alle omstanders ‘Vivat onze Stijn’ en ‘Lang zal hij leven’ te zingen. 
Alle ‘kodaks’ klikten! De rest van de dag toonde Streuvels zich, ondanks zijn 
stugge reputatie, een aangename en goedlachse tochtgenoot. Aan de Neder-
lands-Belgische grens lieten de tolbedienden de karavaan zonder formaliteiten 
de grens over naar De Klinge, onder het motto: ‘Laat vriendschap helen wat 
grenzen verdelen’. 
 De bank met het opschrift In de Trompe, in het Stropersbos op het grondge-
bied van Kemzeke, werd door een letterlijk ‘gewichtige’ Broeder Aloïs op haar 
degelijkheid getest en goed bevonden. Aangekomen in Sint-Niklaas werd het 
gezelschap ontvangen op het stadhuis en bezocht het een Reynaerttentoonstel-
ling in het toenmalige Stedelijk Museum in de Zamanstraat. In de namiddag 
werden Belsele, Daknam en Lokeren aangedaan, met in laatstgenoemde stad 
andermaal een plechtige ontvangst ten stadhuize. Lokeren en het nabijgelegen 
Daknam, met respectievelijk een en twee van de zeven Reynaertbanken op hun 
grondgebied, vormden als het ware het hart van het Reynaertland. De gemeen-
teraadszaal van het Lokerse stadhuis was te klein, zodat burgemeester Thuys-
baert de vele belangstellenden toesprak vanop de pui (afb. 7 en 8). Het laatste 
deel van de tocht liep via de Lokerse wijk Oudenbos, waar de Lokerse stads-
archivaris pater Vedast Verstegen (1906-1989) samen met de Lokerse stads-
secretaris Octaaf van de Vijver (1896-1968) en Broeder Aloïs de bank inzat 
(afb. 9), naar Beervelde en verder naar Kasteel Notax in Destelbergen. Daar 
werd in de vooravond het openluchtspel Reinaert de Vos van Paul de Mont op-
gevoerd voor een meer dan duizendkoppig publiek. Deze Reynaertroute tus-
sen Hulst en Destelbergen werd destijds helaas nooit als publicatie verspreid, 
ondanks de plannen die er – getuige een brief van  de Sint-Niklase wisselagent 
en heemkundige Louis Lavaert (1905-1957) in het archief van Broeder Aloïs 
in de Bibliotheca Wasiana – wel waren (zie afb. 10). Dat gebeurde pas in 1991, 
maar dan langs een vernieuwd traject, in het boek Het land van Reynaert van 
Rik van Daele, Marcel Ryssen en wijlen Herman Heyse.
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Afb. 7. Burgemeester Prosper Thuysbaert spreekt de belangstellenden toe vanop de pui 
van het Lokerse stadhuis bij de officiële inhuldiging van het Reinaertpad op Sinksen-
maandag 30 mei  1955. Stijn Streuvels (links) kijkt geamuseerd toe. (Stadsarchief Loke-
ren, Collectie pater-scheutist Gustaaf Drossens = DROSSENS).

Afb. 8. De Reynaertkaravaan op het Lokerse marktplein op 30 mei 1955 (DROSSENS).



~ 192 ~ 

TIECELIJN 32

 ‘Vermoedelijk was er op die gedenkwaardige tweede sinksendag 1955 dan 
ook niemand gelukkiger dan Broeder Aloïs’, zo schreef Jozef Goossenaerts in 
1961 in het naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag integraal aan hem 
gewijde zomernummer van Kruis en Leeuw in Waasland, het tijdschrift van het 
gewest Waasland van het katholieke en cultuurflamingantische Davidsfonds. 
Immers, wat had Broeder Aloïs niet allemaal gedaan om de realisatie van het 
Reinaertpad tot een goed einde te brengen! Grondig en diepgaand studiewerk 
verrichten, zowel in archieven en bibliotheken als op het terrein, vergaderingen 
bijwonen, plekken zoeken om de fraai beschilderde banken neer te zetten, die 
zitmeubels bekostigd krijgen en passende tekstfragmenten uitzoeken voor alle 
exemplaren. Al spoedig zou echter blijken dat de financiële middelen ontoerei-
kend waren ... (zie afb. 11).
 In een boeiende lezing voor het toenmalige Reinaert Comité Oost- en 
Zeeuwsch-Vlaanderen in het stadhuis van Hulst op 30 mei 1959, waarvan het 
manuscript wordt bewaard in zijn bij de Bibliotheca Wasiana gedeponeerde 
archief, blikte Broeder Aloïs met genoegen terug op de genese van het Rei-
naertpad en de inhuldiging ervan ‘met een beetje wetenschappelijke ernst en 
veel folkloristische luim’.

Afb. 9. Het inzitten van de Reynaertbank in Lokeren-Oudenbos, met van links naar 
rechts de Lokerse stadssecretaris Octaaf van de Vijver, de Lokerse stadsarchivaris 
Vedastus Verstegen en Broeder Aloïs (DROSSENS).
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Afb. 10. Schematisch plan van de inhuldiging van het Reinaertpad op 30 mei 1955 door Louis Lavaert 
met de intentie tot publicatie van de route (ALOIS).
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Afb. 11. Ongedateerd financieel verslag van de inhuldiging van het Reinaertpad in 1955 (ALOIS).
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 De ontwerpen en de plaatsen waar de banken moesten komen te staan, wer-
den pas op 1 april 1955 door Broeder Aloïs per brief bezorgd aan burgemeester 
Prosper Thuysbaert van Lokeren (afb. 12 en 13). Er restten dus minder dan 
zestig dagen om de zeven banken te vervaardigen, te decoreren en te plaatsen. 
Zo goed als zeker was het ook Thuysbaert die zijn stadsgenoot Romain Goe-
ters engageerde voor de schilderopdracht. Bij zijn brief had Broeder Aloïs, die 
ook over een tekendiploma beschikte, drie zelfgemaakte schetsen van taferelen 
uit de Reynaert, elk met twee bijbehorende versregels, gevoegd. De banken, 
elk 1,75 meter lang, werden gemaakt in het Lokerse Vrij Technisch Instituut 
(VTI) Sint-Laurentius, waar Romain Goeters werkte als leraar decoratie en 
reclame. 
 Het grenzeloze enthousiasme van Broeder Aloïs voor de Reinaertfestivitei-
ten mag ook blijken uit het plan dat hij had opgevat om in het Stadsmuseum 
van Lokeren een tentoonstelling met opgezette dieren uit het Reynaertverhaal 
te organiseren. Hij richtte een vraag aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel om een leeuw, een leeuwin, een vos 
en een wijfje, een wolf, een wolvin, een beer, een bever, een luipaard, een das, 
een aap, een haas, een hondje, een kater, een eekhoorn, een fret, een wezel, 
een raaf, een ekster, drie hanen, twee hennen en desgevallend een aan een ram 
gelijkend dier in bruikleen te krijgen. Omdat de gevraagde objecten ‘van grote 
gestalte’ zijn, dienden duidelijke afspraken te worden overeengekomen betref-
fende het transport, zo meldde het KBIN. Bovendien behoorde het Lokerse 
stadsbestuur de verantwoordelijkheid voor eventuele beschadigingen op zich te 
nemen en gedurende twee dagen ‘twee zorgvuldige arbeiders’ ter beschikking 
te stellen van het Brussels instituut om te helpen bij het inpakken en laden. Op 
18 mei 1955 liet burgemeester Thuysbaert evenwel weten dat jammer genoeg 
moest worden afgezien van het plan omwille van te hoge (vervoers)kosten en 
het risico om schade te berokkenen aan ‘Uwe zeer belangrijke verzameling’ …
 

 De zeven Reynaertbanken (en de achtste) 

 In onderstaande beschrijving van de acht banken – zeven uit 1955 en één 
van meer dan dertig jaar later – wordt de volgorde aangehouden van de Rey-
naertroute uit 1955. Broeder Aloïs baseerde de keuze van de locaties op topo-
niemen en landschapsbeschrijvingen in het Reynaertverhaal. In die tekst wor-
den heel wat plaatsnamen genoemd, zoals Gent, Hulsterlo(o), Belsele, Waas … 
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Afb. 12 & 13. Brief van 1 april 1955 van Broeder Aloïs aan de Lokerse burgemeester Prosper Thuysbaert 
in verband met het plaatsen van Reynaertbanken in Lokeren en Daknam, en bijlage bij deze brief met 
ontwerpschetsen door Broeder Aloïs van dit ‘toeristische en cultuurhistorische meubilair’ (Stadsarchief 
Lokeren, Modern Archief Lokeren,  nr. 927).
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Voor niet nader omschreven plaatsen zoals het hof van koning Nobel en het 
dorp of het hol van Reynaert bedachten onderzoekers allerlei hypothesen. Zo 
zou het kasteel van Nobel in Gent hebben gestaan. De rivier waarop Bruun 
zich laat drijven om te ontsnappen aan de boze dorpelingen zou de Schelde of 
een oude Scheldearm geweest zijn. Rik van Daele wijst er echter in diverse van 
zijn publicaties over de Reynaert op dat de plaatsnamen in het verhaal vooral 
gebruikt (zouden) zijn als overtuigingsstrategieën, met name om Reynaerts 
leugens via deze bij het publiek bekende namen geloofwaardig(er) te maken. 
Dorp, hof, hol en dergelijke zouden niet verwijzen naar het reële landschap, 
maar naar een imaginair landschap, zoals in de ridderromans, die net zoals het 
Reynaertverhaal uit de middeleeuwen dateren. 

Afb. 13. 
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 Een bank in het bos (met paddenstoelen) 

 Dit ontwerp (afb. 14 en 15) werd gebruikt voor de Reynaertbank in Nieuw-
Namen (Zeeuws-Vlaanderen/Nederland), die verwijst naar het in de Reynaert 
genoemde kloostergoed Hulsterlo(o). Op deze bank staan de verzen 2574-2575 
te lezen: ‘Int oostende van Vlaenderen staet/Een bosch ende dat heet Hulster-
loo’. Deze verzen vormen het begin van Reynaerts leugenverhaal over de schat 
van koning Ermenrik, dat hij opdist aan koning Nobel om na zijn veroordeling 
aan de strop te ontsnappen. Na Reynaerts openbare biecht, waaruit gebleken 
is dat hij de geplande samenzwering tegen Nobel verhinderd heeft door de 
schat op een geheime plaats te begraven, wordt Reynaert vrijgesproken van alle 
schuld:

Doe nam die coninc een stro 
Ende vergaf Reynaerde al gader 
Die wanconst van sinen vader 
Ende zijns selves mesdaet toe. (v. 2542-2544)

 Vervolgens overhandigt Reynaert koning Nobel een strohalm, waardoor hij 
hem de schat symbolisch schenkt. Reynaert kan bijgevolg niet anders meer dan 
vertellen waar de schat zich precies bevindt. Om het vervolg van zijn leugenver-
haal geloofwaardig te maken, gebruikt de auteur realistische elementen, zoals 
de bestaande plaatsnaam Hulsterlo(o).
 In de loop van het Reynaertonderzoek zijn verschillende mogelijke verkla-
ringen voor het toponiem Hulsterlo(o) geopperd, zoals ‘het bos van Hulst’ of 
‘Hulst bij het bos’. De indertijd vermaarde middeleeuwse bedevaartsplaats 
Hulsterlo(o) was gelegen op een tiental kilometer ten oosten van Hulst. De 
eerste vermelding ervan dateert uit 1136. De Vlaamse graaf Diederik van de(n) 
Elzas (ca. 1100-1168) schonk toen het kloostergoed Hulsterlo(o) aan de abdij 
van Salegem, inclusief de bijbehorende bossen, moeren en gras- en weilanden. 
Tot de kloostergebouwen in 1581 door Gentse protestanten werden vernield, 
bleef Hulsterlo(o) een bedevaartplaats. Betrouwbare kaarten van vóór 1400 
zijn evenwel niet beschikbaar. De oudste kaarten waarop men Hulsterloo te-
rugvindt, zijn die van Pieter van der Keere (1571-1646) en Gerard Mercator 
(1512-1594), die respectievelijk dateren uit 1538 en 1540.
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Afb. 14. Originele ontwerptekening van Romain Goeters voor de Reynaert-
bank in Nieuw-Namen (Stadsarchief Lokeren = SAL).

Afb. 15. Reynaertbank in Nieuw-Namen anno 2000 (AMEZ).
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 Reynaert en Cuwaert

 Dit ontwerp (afb. 16 en vervolgens 17, 18 en 19) is gebruikt voor de Rey-
naertbank in De Klinge, op de rotonde met het beeld De Klompenmaker. De 
bijbehorende verzen 2657-2658 luiden: ‘Weetstu waer Kriekeputte steet? / 
Cuwaert sprac: of ict weet?’.
 Reynaerts verzonnen verhaal gaat verder met de aanduiding van de precieze 
plek waar de schat van koning Ermenrik begraven zou liggen. Koning Nobel 
vertrouwt hem niet en denkt dat Kriekeputte een verzonnen naam is. Rey-
naert roept daarop het getuigenis van Cuwaert de haas in om de echtheid van 
de plek te bevestigen. Cuwaert is bang en durft Reynaert niet tegen te spreken. 
Hij staat letterlijk te trillen op zijn poten. Hij getuigt voor de koning dat hij 
maar al te goed weet waar Kriekeputte (‘Krieke Pit’) ligt, met name in de buurt 
van het bos bij Hulst, in het veen. Hij heeft er zo veel honger, kou en ontbering 
geleden dat hij die plaats onmogelijk kan vergeten. 
 Om de plaats van deze bank in de Klinge te legitimeren, verwijst Broeder 
Aloïs naar de bevindingen van de al genoemde jezuïetenpater Stracke. Hoewel 
hij diens onderzoek daaromtrent niet helemaal overtuigend vond, heeft hij zich 
voor de keuze van de plaats voor de bank toch gebaseerd op de vage aanwijzin-
gen van de auteur van de flamingantische aanklacht Arm Vlaanderen uit 1913, 
die Nederlandse literatuurgeschiedenis doceerde aan de Universitaire Facultei-
ten van Namen en die ooit polemiseerde met de befaamde Gentse mediëvist van 
internationale statuur Henri Pirenne (1862-1935). Stracke vond bij toeval een 
kopie van een oorkonde uit 1444, waarvan het origineel was vernield bij een bom-
bardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kriekepitte stond erin vermeld als 
‘dlant ten crickenputte, groot omtrent 13 bunder, 2 ghemeten, 110 roeden … 
ten zuiden van de Goudekinsberg, dicht bij de Eeckberg, in de nabijheid van den 
Roden Moer’. In de omgeving van De Klinge dus, want deze drie toponiemen 
situeren zich in of vlakbij dit grensdorp in het noorden van het Waasland. Het 
toponiem Kriekeputte betekent waarschijnlijk kreekput, een poel of put op de 
plaats waar een kreek wijder wordt of die van een kreek is overgebleven.

 Opschrift In de Trompe

 Dit ontwerp (afb. 20 en 21) is gebruikt voor de Reynaertbank die nu in 
het Stropersbos, gemeenzaam bekend als De Stropers, op het grondgebied van 
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Afb. 16. Originele ontwerptekening van Romain Goeters voor de Rey-
naertbank in De Klinge (SAL).

Afb. 17. Het inzitten van de Reynaertbank in De Klinge op 30 mei 1955, 
met Broeder Aloïs staand in het midden en rechts, met hoed, pastoor en 
Reynaertspecialist Jozef de Wilde (DROSSENS).
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Afb. 18. De Reynaertbank in De Klinge anno 2012 (AMEZ).

Afb. 19. Officiële inhuldiging van de gerestaureerde Reynaertbank in De Klinge op zondag 21 oktober 
2018 (Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas).
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Afb. 20. Originele ontwerptekening van Romain Goeters voor de Reynaert-
bank op De Tromp in Kemzeke (SAL).

Afb. 21. De Reynaertbank op De Tromp bij het Stropersbos in Kemzeke anno 
2016 (AMEZ).
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Kemzeke staat. Het stelt een uithangbord voor, met een man die op een tromp 
of jachthoorn blaast. Uit het Reynaertverhaal werden de verzen 2582-2583 ge-
kozen: ‘Dats een de meeste wildernisse / Die men hevet in eenich rike’. In de 
verzen die eraan voorafgaan lezen we:

Int oest hende van Vlaanderen steet
Een bosch ende heet Hulster Loo 
Coninc, ghi moghet wesen vroe, 
Mochti onthouden dit: 
Een borne heet Krieke Pit 
Gaet zuut west niet verre danen 
Heere coninc, ghine dorst niet wanen 
Dat ic hu die waerheit yet messe. (v. 2574-281) 
 

 En Reynaert vertelt verder: ‘Niemand komt daar levend van terug. Het is 
een akelige, onherbergzame plaats, waar uilen en andere nachtvogels neste-
len; daar ligt mijn schat begraven’. Het lugubere karakter van de plek wordt in 
de verf gezet door het gebruik van superlatieven. Deze hyperbolische manier 
van vertellen of epische overdrijving is een typisch stijlkenmerk van de mid-
deleeuwse ridderroman en wordt hier geparodieerd. Inhoudelijk staat deze af-
grijselijke plek daarnaast in schril contrast met de lieflijke oorden uit de hoofse 
ridderroman waar een verliefde ridder en jonkvrouw keuvelen bij een bron, 
omringd door een idyllische natuur. 
 In het Dyckse handschrift van het Reynaertepos lezen we: ‘Een tromp 
boem hiet criecput’ (v. 541), waarbij boem waarschijnlijk een verschrijving is 
van borne. Het toponiem tromp is volgens Broeder Aloïs zeer plausibel voor 
een waterloop in het jachtgebied van de Vlaamse graaf. Op de kaart van het 
graafschap Vlaanderen door Antonius Sanderus (1586-1664) uit 1640-1641 
is onder meer sprake van de plaatsnamen Gouckensberg, de Waesche Clinghe, 
Trompe en Trompbrugghe.
 Het huidige natuurgebied De Stropers is wat overblijft van het Koningsfo-
reest, het private jachtgebied van de graven van Vlaanderen, die als toezichters 
op hun land de heren van Voorhout hadden aangesteld. De naam van het ge-
bied is afkomstig van de familie Stroopers of De Strooper, die er in de zeven-
tiende en achttiende eeuw heel wat gronden in bezit had. Het Stropersbos ligt 
op het grondgebied van Kemzeke, in de richting van Sint-Gillis-Waas en De 
Klinge. De oude parochie Kemzeke (de villa van Camasius) bestond uit vier 
delen: villa Kemzeke, villa Klapdorp, villa Lijkveld en villa Voorhout. Villa 
Klapdorp is het huidige beschermde natuurgebied De Stropers.
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 Reynaert (met hoedje) en Isegrim

 Dit ontwerp (afb. 22 en vervolgens 23 en 24) werd aangebracht op de Rey-
naertbank die bij de grote boom aan de kerk van Belsele stond: ‘Daer na qua-
mic an Isengrime / Bi Belcele onder eenen boom’ (v. 2095 en 2097). Vóór deze 
ontmoeting met Isegrim, zo vertelt Reynaert aan koning Nobel, had hij wél 
hoofse manieren … Dat er nu aan het hof niemand meer was, vriend noch 
vijand, tegen wie hij geen misdrijf had gepleegd, was volledig buiten zijn wil 
om. Anderen hadden hem tot misdaden verleid. Op een winterse dag kwam 
hij Isegrim, die beweerde dat hij Reynaerts oom was, tegen in Belsele, onder 
een boom. Ze werden spitsbroeders en gingen samen op rooftocht, iets wat 
Reynaert zich naar eigen zeggen nog altijd beklaagde … Reynaert stelt het dus 
voor alsof de wolf hem heeft verleid tot de misdaad.

Afb. 22. Originele ontwerptekening van Romain Goeters voor de Reynaert-
bank in Belsele (SAL).
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Afb. 23. De Reynaertbank in Belsele op de dag van de inhuldiging van het Reinaertpad in 
1955 (DROSSENS).

Afb. 24. De Reynaertbank in Belsele anno 2016 (AMEZ).
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Aldaer worden wi ghesellen 
Dat mach mi te rechte rauwen! 
Daer gheloofden wi bi trauwen 
Recht gheselscap manlic andren
Doe begonsten wi te gader wandelen. (v. 2100-2104)

 Op de tekening van Romain Goeters slaan Reynaert en Isegrim in Belsele 
onder een boom de handen in mekaar en begint het duo te wandelen als ‘ghe-
sellen’, of beter als echte ‘partners in crime’. In het Comburgse handschrift (A) 
lezen we ‘Bi besele onder enen boem’. In het verleden veronderstelden som-
migen dat de ontmoeting tussen Reynaert en Isegrim plaatsvond in Bazel, aan 
de Schelde in de buurt van Rupelmonde, dat in de middeleeuwen een tol- en 
handelsplaats was die zich stad mocht noemen. Sinds de ontdekking van het 
Dyckse handschrift (F) in 1908 wordt echter algemeen aangenomen dat de in 
de Reynaert voorkomende dorpsnaam ‘Belsele’ is, vroeger een buur- en nu een 
deelgemeente van Sint-Niklaas.

 Nobel en Gente op hun troon

 Deze tekening (afb. 25 en 26) siert de Reynaertbank in Daknam (Mid-
dendam). Op de rugleuning staan de verzen 44-45 van het Reynaertverhaal: 
‘Nobel die coninc hadde ghedaen / sijn hof crayeren overal’. 

Afb. 25. Originele ontwerptekening van 
Romain Goeters voor de Reynaertbank 
op de Middendam in Daknam (SAL).

Afb. 26. De Reynaertbank op de Middendam in Daknam 
anno 2016 (AMEZ).
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 Koning Nobel, de leeuw, heeft zijn hof bijeengeroepen om de grieven van 
zijn onderdanen te aanhoren en recht te spreken. Het regent klachten tegen de 
vos, die echter uitblinkt door afwezigheid. Het hof wordt niet nader gelokali-
seerd. Broeder Aloïs verzamelde in zijn bijdrage De Geografie van de Reinaert 
(1955) een aantal argumenten om het hof en de gerechtsplaats in Daknam te 
situeren. Zo zouden de graven van Vlaanderen er tijdelijk verbleven hebben 
en misschien hadden ze er wel een kasteel gehad? Bovendien is Daknam één 
van de oudste lokaliteiten van het Waasland. In de parochiekerk zijn romaanse 
gedeelten bewaard gebleven. In 1140 is er sprake van een brug over de Durme. 
Daknam vormde met Lokeren één bestuurlijk-juridische entiteit, waarvan de 
vierschaar soms ook zetelde in Daknam. Voldoende redenen, zo oordeelde 
Broeder Aloïs, om aan te nemen dat het hof van koning Nobel zich in Daknam 
zou hebben gesitueerd. En bijgevolg ook om de bank met koning Nobel en 
koningin Gente, wier naam overigens alleen in v. 2617 van het Dyckse hand-
schrift wordt genoemd, in dit dorp(je) aan de Durme te plaatsen.

 Coppe R.I.P.
 
 Deze tekening (afb. 27 en 28 en vervolgens 29) werd gebruikt als decoratie 
van de Reynaertbank op het dorpsplein van Daknam. De verzen 461 en 463 
van het Reynaertverhaal staan erop te lezen: ‘Hier leghet Coppe begraven Die 
Reynaert die vos verbeet’.
 Net op het moment dat Grimbeert de das, de neef van de vos, probeert het 
hof ervan te overtuigen dat Reynaert zijn leven heeft gebeterd, verschijnt een 
rouwstoet, met het lijk van Coppe de kip, het recentste slachtoffer van de vos 
dat als ‘corpus delicti’ wordt aangevoerd. Coppe wordt plechtig begraven.

Doe Grimbert stont in dese tale, 
Saghen si van berghe te dale 
Canticler commen ghevaren 
Ende brochte up eene bare 
Een doode hinne ende hiet coppe (v. 283-287)

Doe die vygelyen ghehent was 
Doe leidemen coppen in dat graf, 
Dat bi engiene ghemaect was, 
Onder die linde in een gras 
Van maerber steene die slecht was. (v. 450-454)
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Afb. 27. Originele ontwerptekening voor 
de Reynaertbank op het dorpsplein van 
Daknam (SAL).

Afb. 28. De Reynaertbank in op het dorpsplein van Dak-
nam in de jaren 1960 (SAL).

Afb. 29. De Reynaertbank op het dorpsplein in Daknam anno 2016 (AMEZ).
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 Na de lijkdienst wordt Coppe begraven onder ‘die linde in een gras’. Op de 
marmeren grafsteen staan de woorden ‘Hier leghet Coppe begraven … Die 
Reynaert die vos verbeet’. De bank met dit opschrift werd op het dorpsplein 
van Daknam geplaatst. Vermoedelijk heeft daar ooit zo’n oude lindenboom 
gestaan. Karel de Grote (742-814) gaf als vorst, van onze gewesten en veel meer, 
immers het bevel om in ieder dorp een lindeboom te planten, als een soort van 
oriëntatiepunt. 

 Reynaert (met hoedje) en Grimbeert, met kippen op de achter-
grond

 Deze tekening (afb. 30 en vervolgens 31, 32 en 33) werd aangebracht op de 
Reynaertbank bij de als monument geklasseerde achttiende-eeuwse kapel Onze-
Lieve-Vrouw van Bijstand in de Nonnenbosweg op de Lokerse wijk Oudenbos. 
De verzen 1694 en 1696 luiden als volgt: ‘Nu was buter rechter vaert / een prio-
reit van swarten nonnen’. Volgens Broeder Aloïs moet die ‘prioreit van swarte 
nonnen’ worden gelokaliseerd in Oudenbos. Rond 1200 was er in het Waas-
land maar één nonnenklooster, met name dat van de cisterciënzerinnen in 
Lokeren, vlakbij de grens met Zeveneken. Deze cisterciënzerinnenabdij werd 
in het begin van de dertiende eeuw gesticht. Door schenkingen en aankopen 
verwierf de kloosterhoeve een grondbezit van 350 bunder in de omgeving. Het 
gebied kreeg de naam Oudenbos nadat de zusters in 1246 waren verhuisd naar 
Heusden en zich later in Gent vestigden (Nieuwenbos). Onder meer de te on-
gezond geachte, moerassige grond op Oudenbos zou hen daartoe hebben aan-
gezet. 
 Wie het Reynaertverhaal kent, weet dat Grimbeert er uiteindelijk in slaagde 
om Reynaert te overtuigen om mee te komen naar het hof van koning Nobel. 
Onderweg biecht de vos zijn misdaden op. Hij zorgt voor een ommetje langs 
een klooster, waar buiten de muren kippen rondlopen. Eens te meer blijkt dat 
de vos onverbeterlijk is: Grimbeert moet hem beletten een haan om te brengen. 
De oorspronkelijke bank werd in de jaren 1980 vernield. Er werd vervolgens 
een nieuw exemplaar opgesteld aan de voorgevel van de neoromaanse, als mo-
nument geklasseerde Sint-Pauluskerk van Oudenbos. 
 In 2009 verhuisde de bank terug naar haar oorspronkelijke stek bij de kapel 
(afb. 34). Aan de voorgevel van de Sint-Pauluskerk werd vervolgens een nieuwe 
Reynaertbank neergezet, met erop twee door Reynaertexegeet Rik van Daele 
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Afb. 30. Originele ontwerptekening 
van Romain Goeters voor de Reynaert-
bank in Lokeren-Oudenbos (ALOIS).

Afb. 31. Detailfoto van het originele tafereel op de Rey-
naertbank van Oudenbos in 1955. (ALOIS).

Afb. 32. Originele uitvoering van het schilderij-
tje en de integrale bank van Oudenbos in 1955 
(DROSSENS).

Afb. 33. De Reynaertbank in Lokeren-Ouden-
bos anno 2016 (AMEZ).

gesuggereerde verzen uit het middeleeuwse epos. Het tekstfragment komt uit 
het Comburgse handschrift (handschrift A, verzen 1712-1713). Myriane Mat-
thys ontwierp hiervoor een nieuwe schildering: ‘Daer na gaf Reynaert eenen 
spronc/so dat dien hane die plume stoven’, zo staat er te lezen. Na de heraanleg 
van het plein voor de kerk in 2017 werd de bank aan de achterzijde van het 
gebedshuis geplaatst (afb. 35 en 36).
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Afb. 34. De als monument geklasseerde kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Lokeren-Oudenbos, 
waarnaast de Reynaertbank een plaats kreeg (AMEZ).

Afb. 36. Detail van de nieuwe Reynaert-
bank, geschilderd door Myriane Mat-
thys (AMEZ).

Afb. 35. De Reynaertbank, die zich eerst aan de voorge-
vel van de Sint-Pauluskerk in Lokeren-Oudenbos bevond 
en nu aan de achterzijde van dit gebedshuis, anno 2016 
(AMEZ).
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Afb. 37. Dankbrief van de Amsterdamse hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde en 
Reynaertspecialist Wytze Hellinga aan Broeder Aloïs, 13 juni 1955 (ALOIS).
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 Slotwoord

 Deze bijdrage heeft uiteraard geen wetenschappelijke, laat staan vernieu-
wende ambities. De hoofdbedoeling bestond erin om de oorspronkelijke ont-
werptekeningen van de Reynaertbanken uit 1955 terug onder de aandacht te 
brengen en op die manier eventueel de Reynaertroute van Hulst naar Destel-
bergen, die in datzelfde jaar werd ingehuldigd, een nieuwe impuls te bezorgen, 
weliswaar via haar ondertussen meermaals gewijzigde traject en met ongeveer 
tien extra banken op bijkomende locaties … Wellicht smaakt de reis vandaag 
nog even zoet als in 1955. De brief die de Amsterdamse professor Hellinga na 
afloop van de inhuldiging van de Reynaertroute aan Broeder Aloïs stuurde laat 
er geen twijfel over bestaan dat de tocht toen alvast meer dan de moeite waard 
was geweest! (afb. 37).

Met dank aan prof. dr. Erik Buyst (KU Leuven), Kenneth Colleman (gemeente Sint-
Gillis-Waas), Yvan de Maesschalck, Nadine de Picker (Stadsarchief Lokeren), Jacky 
Goeters, Myriane Matthys, Marcel Ryssen en Chris Stoop (Bibliotheca Wasiana).

In deze bijdrage werd de originele naam van het Reinaertpad met i behouden (de 
huisstijl van Tiecelijn houdt het op Reynaert met y), net als in de titels van lezingen 
en in de citaten.

Archiefbronnen

• Stadsarchief Lokeren, Modern Archief Lokeren, nr. 927, Reinaertfestiviteiten (1954-
1963).

• Bibliotheca Wasiana Sint-Niklaas, Collectie Broeder Aloïs.

Selectieve bibliografie, in chronologische volgorde 

• Broeder Aloïs, De Geografie van de Reinaert, in: De Toerist, (1955), nr. 10, p. 309-312.

• Broeder Aloïs, ‘Bij het (sic) inhuldiging van het Reinaertpad’, in: De Stad Lokeren, 28 mei 
1955.
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• Jaak Verschelden, ‘Vossenjagers’, in: Kruis en Leeuw in Waasland, zomernummer (1955), 
p. 6-9. 

• Broeder Aloïs, ‘Nogmaals iets over het Reinaertpad in Waasland’, in: Kruis en Leeuw in 
Waasland, zomernummer (1959), p. 4-5. 

• Broeder Aloïs-nummer bij zijn 80ste verjaardag. Kruis en Leeuw in Waasland, (zomernummer 
1961). 

• Marcel Ryssen, ‘Broeder Aloïs: negentig jaar kloosterleven. Het licht op de kandelaar bij 
de Broeders te Sint-Niklaas’, in: Het vrije Waasland, 29 augustus 1971.

• Marcellijn Dewulf, ‘Geoloog en vossejager’, in: Het vrije Waasland, 18 februari 1973.

• Broeder Aloïs, ‘Wase plaatsnamen in de Reinaert’, in: Annalen van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 78 (1975), p. 12-18.

• Luc de Backer en Rik van Daele (red.), Reinaerttentoonstelling van 11 tot 27 september 
1992 in de Reinaertzaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas i.s.m. Bibliotheca 
Wasiana en Tiecelijn, Sint-Niklaas, 1992. 

• Rik van Daele, Ruimte en naamgeving in ‘Van den vos Reynaerde’, Gent, 1994.

• Isabelle Rossaert, ‘Reynaert en de kunst van het liegen. Over Reynaerdofielen, vossenjagers en 
rozenkwekers’, in: De Standaard, 27 mei 1998.

• Lucien de Cock, Hugo Govaert, Hilaire Liebaut en Rik van Daele, Ast Fonteyne en Reinaert 
de Vos, Leuven, 2007.

• Marcel Ryssen, ‘Een hommage aan Broeder Aloïs’, in: Annalen van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, (2011), p. 319-327.

• Rik van Daele, ‘‘Crom ende menichfoude’. Over de populariteit van het middeleeuwse 
‘Van den vos Reynaerde’’; in: Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed, (2017), nr. 2, p. 16-21.

• Rik van Daele, Yvan de Maesschalck en Hilde Reyniers, Vossensprongen. Sporen naar 
Reynaert, Sint-Niklaas, 2017.

• Rik van Daele en Niels Schalley, Vossen. Expeditie in het land van Reynaert, Themanummer 
OKV/Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, Gent, 2018. 



~ 216 ~ 

VERSTILDE VROUWEN VAN 
WALT D'AQUAVILIA VERMOMD
ALS REYNAERTPERSONAGES
   
 
RIK VAN DAELE 

 Op een steenworp van het oude Antwerpse gerechtshof betreed ik begin 
december 2018 met schroom de statige herenwoning van Walt d’Aquavilia. Ik 
kijk mijn ogen uit in een huis dat me doet denken aan een miniversie van het 
Parijse Quai Branley. Afrika en het Verre Oosten zijn prominent aanwezig. 
Toch word ik vooral aangetrokken door de tegeltjes in de grote haard, die ta-
ferelen van koning Artur en de tafelronderidders voorstellen, ooit in Londen 
gekocht, en circa 1880 vervaardigd door Minton’s Limited China Works, ge-
tekend door John Moyr Smith en gebaseerd op Alfred Tennysons’ Idylls of the 
King. De link naar de middeleeuwse literatuur is meteen gelegd.  
 Na een inleidend gesprek trekken we in trage gang naar de bovenverdie-
pingen. In het atelier op de eerste verdieping, dat opvallend kunstig geordend 
is en de bezoeker met schoonheid en evenwicht inneemt, staan tientallen 
schildersattributen en hangen ballerinapointes als kunstwerkjes aan de muur. 
D’Aquavilia (het pseudoniem verwijst naar het ‘oude waterdorp Hingene aan 
de Schelde’; de voornaam en familienaam doen niet ter zake en daar kan ik 
voor een enkele keer in een reynaerdiaanse context mee leven) is heel stellig 
als hij beweert dat hij altijd en alleen vrouwen portretteert. ‘Mannen lukt mij 
trouwens niet’. Het enige mannenportret van zijn hand is een artistiek zelf-
portret, waarmee hij in Italië hoge ogen gooide. Het is een ambitieus en zelf-
bewust portret van een schilder die zichzelf presenteert in een rijke Europese 
traditie en die de wereld wil veroveren (afb. 1). Het portret werd opgenomen 
in het Uffizi Museum in Florence. Het bevat de kiem van wat zou volgen, het 
reflecteert de verdere schilderscarrière in een notendop. In dit mannenportret 
zijn Salvator Dali en Paul Delvaux (hij ontmoette beiden) niet ver weg. Deze 
twee groten waren net als Jeroen Bosch, de schilders van de renaissance en de 
Vlaamse primitieven inspiratiebronnen in dit en later werk van d’Aquavilia. 
 De verovering van Europa vond stap na stap plaats, en vooral zuidelijk Eu-
ropa bleek ontvankelijk, waar het metier, de schilderstijl en de onderwerpen 
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van deze in Hingene geboren kunstenaar bewondering afdwongen. D’Aquavilia 
begaf zich vanaf de jaren tachtig in de wereld van de jetset, van de ambassades 
(de ambassadeurs van Rusland, Frankrijk, Spanje, Italië en de Verenigde Sta-
ten bezochten zijn woning) en consulaten, van politici en professoren. Zijn 
werk ging naar enkele eerbiedwaardige instellingen en vond een plaats in het 
Poesjkin Museum in Moskou, de Galleria degli Uffizi in Firenze, in het mu-
seum van de Unesco in de Verenigde Staten en in universitaire collecties (o.a. 
Sheffield en Wisconsin). In Vlaanderen viel zijn werk minder in de smaak, 
maar we vinden het toch in de collecties van Plantin Moretus (Antwerpen), het 
Guido Gezelle Museum (Brugge) en in Huyze de Grote Sterre in Damme. 
 In het atelier van de schilder komt de techniek van het glaceren ter sprake, 
het laagje voor laagje overschilderen van de vorige laag olieverf … waardoor je 
een heel bijzonder transparant effect verkrijgt, met als resultaat warme kleu-
ren die vanuit verschillende ooghoeken en belichtingen anders aanvoelen. Het 
steeds weer bovenop elkaar aanbrengen van steeds transparante, dunne verf-
laagjes kan wel zeven- tot tienmaal na elkaar herhaald worden. Geduld als 
deugd in de creatie van kunst.
 Woorden die in ons gesprek het meest vallen zijn: traditie, studie, gesprek, 
psychoanalyse, mystiek, symbolentaal en symbolisme. In een van de brochu-
res die ik ter studie mee naar huis zal nemen, staat als een soort motto, gete-
kend ‘Walt’: ‘Het symbool laat ons toe persoonlijke grenzen van redenering 
en begrijpen (gesteund op ratio, intuitio, emotio) te overschrijden om inzicht 

Afb. 1.



~ 218 ~ 

TIECELIJN 32

te verwerven in een oneindige kosmische wereld van het “zijn”’. Het is de sa-
menvatting van d’Aquavilia’s wereldbeeld en van zijn kunst. Elk schilderij is 
een volledig geconstrueerde wereld van symbolen, waarbij het gebruik van elke 
kleur en elk voorwerp, waarin elk detail zijn betekenis heeft. De symbolen zijn 
universeel, maar verdieping en samenhang zijn vaak het resultaat van vele in-
valshoeken, waardoor een eigen wereld ontstaat. We aanhoren een studax, die 
zich eerst grondig verdiept in alles wat hij aan het doek wil toevertrouwen. Hij 
bestudeerde C.G. Jung (vooral de ideeën rond anima en animus) en S. Freud 
en was gefascineerd door De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan van 
F.J.J. Buytendijk (Het Spectrum, 1951). Maar niet alleen wát er geschilderd 
wordt, was en is voorwerp van studie en reflectie, ook de schildertechniek en 
de stijl waren een carrière lang voortdurend het onderwerp van gedetailleerde 
studie en gesprekken met specialisten in diverse vakgebieden. Ook zijn stu-
diereizen de wereld rond dienden hetzelfde doel: kennen (studie) – kunnen 
(ervaring opdoen) – kansen krijgen/scheppen. 
 Van impressionisme (met als inspiratiebronnen vooral Van Gogh, Renoir 
en Degas) over surrealisme (Dali en Delvaux) evolueerde hij naar een zekere 
vorm van (een eigen) symbolisme (dat afwijkt van bijvoorbeeld de negentiende-
eeuwse symbolisten), dat vooral aansluiting vindt bij het werk van de Vlaamse 
primitieven en Jeroen Bosch. Zijn symbolentaal wordt beïnvloed door vele 
culturen in vele tijden. Kunsthistorica M. Fortunati wijst op het toenemende 
belang van het onderbewustzijn, de magie, de mystiek en gesublimeerde ero-
tiek in zijn latere werk. ‘Vanuit de omringende realiteit componeert de kun-
stenaar met behulp van symbolen naar een nieuwe wereld, waar de grens tus-
sen werkelijkheid en droom soms moeilijk te onderscheiden valt.’ D’Aquavilia 
creëerde langzaamaan een eigen wereld en stijl die niet meer aansloot bij be-
staande stromingen, wat op den duur tot vervreemding van de kunstkritiek en 
de kunstwereld leidde. Typisch voor het volledige oeuvre is de raadselachtig-
heid van de vrouwen in het werk, die gesublimeerd worden voorgesteld. Het 
model speelt hierbij een eigen(aardige) rol: niet alleen de klassieke rol van het 
poseren, wel van het inspireren (het ‘moet ook kunnen fungeren als “medium”’ 
(M. Fortunati)). Van de vele uitspraken die over het werk werden opgetekend, 
herken ik het werk vooral in dat van prof. dr. R. Breughelmans (University of 
Calgary, Canada): ‘Uw kunst straalt een verfijnde, edel-aristocratische weer-
gave uit – in een harmonische stijl – van het mythisch archetypische van het 
mens-zijn. Het onbewuste in de zin van Jung is zeer suggestief en verrijkend 
associatief, bewust geworden en geïntellectualiseerd.’
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 We lopen trappen tot op de tweede verdieping, waar twee grote kamers zijn 
gevuld met werken van de thans 87-jarige schilder. Een privémuseum waar de 
werken ruimte krijgen om te ademen. Het vuur brandt en het licht staat pre-
cies uitgelicht op een triptiek, die langzaamaan en behoedzaam wordt openge-
draaid. Zo ontvouwt zich het Reynaertwerk dat het doel is van mijn bezoek. 
Het is het grootste en meest betekenisvolle werk van de volledige Reynaertcy-
clus (die uit nog zeven andere werken bestaat), het enige dat de kunstenaar zelf 
nog in bezit heeft en waarvan hij voor geen geld wil scheiden.  
 Ondertussen vertelt de kunstenaar dat hij ter voorbereiding van zijn Rey-
naertcyclus in het begin van de jaren tachtig brieven had geschreven naar diver-
se Vlaamse universiteiten, maar geen antwoord had gekregen. Wel ontstond 
er via ‘Her Majesty’s Consul-General’ van Groot-Brittannië in Antwerpen, 
B.J. Nelson, een contact met reynaerdist Norman F. Blake van de universiteit 
van Sheffield, auteur van een studie over de vijftiende- en zestiende-eeuwse 
Reynardbewerkingen en uitgever van Caxton: The History of Reynard the Fox 
(Oxford University Press in 1973). De kunstenaar ontmoette Blake in Ant-
werpen. Blake was trouwens in die tijd een van de aangezochte auteurs voor 
een Reynaertpublicatie die werd voorbereid door het Mercatorfonds (initia-
tiefnemer was bankdirecteur Maurits Naessens), maar die er helaas nooit zou 
komen. De contacten met Blake leidden zelfs tot het verwerven van een van 
de Reynaertwerken door diens Britse universiteit, met name van het portret 
van Nobel de leeuw. Walt d’Aquavilia had gesprekken met Blake en verdiepte 
zich op diens advies zorgvuldig in de middeleeuwen en in het Reynaertthema. 
Blake instrueerde hem vooral in de juridische achtergronden van het verhaal 
en er ontstond zelfs een ideeënuitwisseling rond een roomse en een anglicaanse 
interpretatie van de vossenverhalen. 
 De triptiek (afb. 2-6) en de zeven andere Reynaertwerken van de cyclus 
The Fox in Disguise kwamen tot stand in de vroege jaren tachtig (1981) en 
werden voor het eerst samen geëxposeerd op een solotentoonstelling in het 
toen pas gerestaureerde Koetsenhuis van de Sint-Adriaansabdij in Geraards-
bergen (30 april tot 15 mei 1983). In 1984 werden ze in Hulst geëxposeerd. 
De triptiek werd in 1999 door het Humanistisch Verbond in Antwerpen ten-
toongesteld en in 2000 in het Antwerpse Diamantcentrum. 
 Kenmerkend is dat op alle schilderijen van de Reynaertcyclus één vrouw 
centraal staat. Het gaat steeds om varianten van 'de universele vrouw', die dra-
ger is van de hele geschiedenis en van de mensheid. Ze is telkens omgeven 
door ‘een arsenaal aan symbolen dat veel omvattender is dan het verhaal van 
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de Reynaert, maar ook de actuele menselijke dramatiek en strijd, beleving en 
gevoel aangeven’ (prof. dr. Jan Theuwissen in de catalogus Koetsenhuis)’. Walt 
d’Aquavilia schept op deze manier een geheel eigen wereld en zijn geheel eigen 
interpretatie van de middeleeuwen. De reeks zoomt in op diverse aspecten van 
het leven in de middeleeuwen, maar breder: van het leven van de mens. Voor 
de techniek bestudeerde hij de technieken en het kleurenpalet van de Vlaamse 
primitieven. Hij spreekt van een Van Eyckgroen, verkregen na observatie, stu-
die en geduldig uitproberen. De kleuren worden dan weer gebruikt zoals de 
renaissancisten dit gedaan zouden hebben. 
 De vrouwen van d’Aquavilia zijn afstandelijk. Men zou hen kunnen kwa-
lificeren als ‘mysterieus sereen’. Ze lijken zelfbewust, zelfzeker en zijn ‘over-
civilized’ (kunstcriticus R. Turkry in Gazet van Antwerpen). Alle portretten 
zijn geschilderd naar levend model en elk model werd geselecteerd naar ka-
rakter en ‘voorkomen’ in functie van het uit te beelden personage. Elke vrouw 
symboliseert telkens één (steeds mannelijk) dier. Hoofddeksel, oren of hoor-
nen leggen een directe band met het personage. Daarrond hebben kleuren-
gebruik en voorwerpen een eigen code en een eigen symbolische betekenis.  
 Zo creëert d’Aquavilia zijn eigen moderne bestiarium in vrouwengewaad. 
Voor de symbolische betekenis van elk dier sprokkelde hij betekenissen in di-
verse culturen. De haas is een maandier verbonden met vruchtbaarheid; de haan 
heeft positieve associaties met de dageraad, de zon, de verlichting en de wellust; 
de leeuw is een zonnedier met goddelijke eigenschappen, de koning der dieren 
staat voor vorstelijk gezag, heerschappij en standvastigheid en is het symbool van 
kracht en sterke wil. De kunstenaar gebruikt elementen uit de Keltische wereld, 
de islam, het christendom en de associaties van Jung (waar de wolf teken is van 
‘bedreiging door ongekende kracht’ en waar de beer verbonden wordt met ‘de 
gevaarlijke aspecten van het onderbewuste’ (mededeling van de kunstenaar)).
 Op de triptiek (afb. 2-6), het centrale werk van de cyclus 'Reynaert de vos' 
of ‘The Middle Ages in Disguise’, plaatst de auteur de adel tegenover de kerk. 
Het schilderij ontvouwt zich voor onze ogen. Links en rechts staan twee vrou-
wen die naar binnen kijken. Het zijn Belijn de ram (afb. 2) en Grimbeert de 
das (afb. 3). Ze verraden zichzelf door hun hoofddeksel. Belijn heeft stevige 
hoorns. Deze geestelijke heeft een rode mijter, die voor de ernst en het schep-
pingsvermogen staat. De hoornen verwijzen naar de kracht en de overwinning. 
De rode capa verwijst naar het feest van Pinksteren (dan is de liturgische kleur 
rood) en de hofdag. De witte albe refereert aan zuiverheid. Het geheel van de 
gewaden imponeert zoals de Kerk wilde imponeren. Het gebouw op de ach-
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Afb. 2. Belijn de ram.
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Afb. 3. Grimbeert de das.

tergrond verwijst naar een kerkgebouw en naar Rome, de stad waar Reynaert 
naartoe trekt alvorens naar het Heilig Land te reizen als boetedoening en om 
er vergiffenis van zonden te krijgen. Het uitgerolde perkament verwijst hier 
naar wat de kunstenaar omschrijft als de lex divina scriptum, 'het geschreven 
goddelijk recht' (als tegenovergesteld aan het niet-geschreven recht dat de vos 
gebruikt). De brief zou in de interpretatie van de toeschouwer ook naar de 
boetetocht, naar de brief van Reynaert aan de koning, naar kerkelijke gebeden 
kunnen verwijzen. Zo kan elk van de symbolen op het doek meerledig geïnter-
preteerd worden. 
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 Grimbeert (de das wordt gesuggereerd door het transparante hoofddeksel 
dat naar een dassensnuit verwijst; het hoofddeksel zelf verwijst naar rijkdom 
en status) op het rechterpaneel is volgens de interpretatie van Walt d’Aquavilia 
(sterk ingefluisterd door Norman Blake) de patriciër met adellijke ambities. De 
das probeert aanzien te verwerven bij de koning. De rode kleding verwijst naar 
die ambitie. Het gebruikte groen verwijst naar (de kleur van) de hoop op een 
goede afloop van de bodetocht naar Malpertuus, dat in de achtergrond wordt 
gesuggereerd. Het opgerolde perkament bevat diverse zegels, een zegel meer bij 
elke nieuwe opdracht/tocht. 
 Met deze toelichting door de kunstenaar hebben we voldoende stof om het 
centrale paneel te ontleden, het enige van de reeks waar de vrouw ook een dier-
lijke pendant naast zich heeft (afb. 4). Reynaert speelt als het ware met de vos 
als handpop. De vos behoort tot de adel, wat wordt duidelijk gemaakt door 

Afb. 4. Reynaert de vos. Middenpaneel.
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harnas en kledij. Reynaert is de overwinnaar: op de hoed van het vrouwelijke 
en op de helm én monnikskap van het dierlijke personage bevindt zich het 
V(ictory)-teken. De vossenstaart is kunstig in het hoofddeksel verweven. Rey-
naert is de listige woordkunstenaar die de koning, de vertegenwoordiger van de 
wereldlijke rechterlijke macht, aan het kortste eind laat trekken. Reynaert ba-
seert zich niet op de geschreven rechtspraak van de koning, hij is zijn eigen ad-
vocaat en hij zet het recht naar zijn hand. Door de dubbele afbeelding heeft de 
vos minstens drie gezichten. De vossenkop kan als een masker opgezet worden 
en kan krijger maar ook monnik zijn. De monnikskap verwijst naar berouw en 
boete, de helm is een teken van strijdvaardigheid en heldhaftigheid.
 Achter de vrouw bevindt zich een mysterieuze ruimte, een in mist gehulde 
ruïne, die op de geheimzinnige aanwezigheid van de Kerk (via de symbolen 
van het ei en het kruis) in de wereld wijst. Elk detail verwijst naar de wereld-
lijke of kerkelijke macht. Vos en Kerk zijn niet met elkaar verbonden. Vos en 
adel zijn wél verbonden via een brug naar het kasteel rechts achter de vos met 
de gesloten ogen en licht geopende muil. Er leidt een weg van de vos naar een 

Afb. 5.
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tentenkamp onder een heuvel met een machtig, heersend kasteel. We zien in 
het gebergte vage, door erosie verkregen dierensilhouetten met magische en 
mythische betekenis. De vos en de andere dieren staan met hun historie niet 
alleen in de bekende dierenverhalen. 
 Wanneer we de triptiek opnieuw naar binnen draaien en de buitenste pane-
len tevoorschijn komen, bekijken we terug de achterkanten van de zijpanelen, 
die het boek als het ware sluiten en er de cover of het colofon van vormen. Op 
het linkerpaneel (afb. 5) ontdekken we een eivormige ruimte met een boek (de 
Bijbel en/of de Reynaert?) en onder de centrale dorre boom ligt een rode hoed 
van een geestelijke, symbool voor een vonnis uitgesproken volgens de kerke-
lijke wetgeving. Op het rechterpaneel (afb. 6) wordt een vonnis via het wereld-
lijk recht (de kunstenaar gebruikt de term lex humana scriptum en refereert 
aan studies van B.H.D. Hermesdorf, R. van Caenegem e.a.) uitgevoerd en dit 
via een weg langs een dreigende dorre boom met een strop in een bergachtig, 
dreigend landschap met kasteel. Een imposante leeuwenfiguur wordt gesug-
gereerd. Het rood-witte schild verwijst naar het schild van de hertogen d’Ursel 
van Hingene en knipoogt naar de geboorteplek van de kunstenaar (Hingene/
Bornem). Waaruit meteen blijkt dat hij een hoogsteigen schepping creëert, 
een geheel eigen interpretatie in een eigen samenhang van symbolen, met een 
eigen wereldbeeld. Het schilderij vertelt een volledig verhaal. Deze vorm van 
identificatie via de verbinding van het schild van de familie d’Ursel en de eigen 
geboorteplek bevestigt het positieve vossenbeeld van de schilder. Het schild 
verwijst evenzeer naar zijn moeder, die hem als kind de verhalen over de vos 
Reynaert vertelde en die ze in Hingene situeerde. In elk schilderij zit trou-
wens een huldebetoon aan de moederfiguur, wellicht ook aan de moeder van 
de kunstenaar, die hem als kind een schilderdoos gaf, uiteindelijk de drive en 
de verbetenheid om schilder te worden.   
 Op dezelfde manier als de panelen van de triptiek kunnen we de zeven an-
dere Reynaertwerken interpreteren: Tybaert de kat, Isegrinus de wolf, Nobel de 
leeuw, Bruun de beer, Cantecleer de haan, Fyrapeel de luipaard en Cuwaert de 
haas (wij vermelden ze hier zoals ze worden aangeduid in de catalogus van de 
tentoonstelling in het Koetsenhuis in Geraardsbergen in 1983, waar de schil-
derijen volledig geduid worden, maar helaas niet afgebeeld zijn). Met elke set 
van tekens en symbolen kan de toeschouwer aan het werk gaan om een eigen 
betekenis aan het werk te geven. 
 Ik selecteer tot slot nog vier werken om af te beelden en te bespreken omdat 
we hun verdere geschiedenis kunnen detecteren. De andere werken zijn in de 



~ 226 ~ 

TIECELIJN 32

Afb. 6.
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voorbije 35 jaar verspreid in diverse openbare en privécollecties en kenden in 
een aantal gevallen een wissel van bewaarplek of eigenaar. Van diverse schilde-
rijen is de huidige bezitter niet meer traceerbaar.
 Van één werk dachten we eerst dat het compleet verdwenen was ... Tybaert 
de kat (afb. 7) werd in 1981 aan de stad Damme geschonken door de toen-
malige minister van Onderwijs Daniël Coens (nadat de schilder voor Damme 
een Uilenspiegelcyclus had gemaakt). Het werd echter compleet vernield bij de 
instorting van Huyze de Grote Sterre tijdens de zeer zware storm van 26 janu-

Afb. 7. Tybeert de kat.



~ 228 ~ 

TIECELIJN 32

ari 1992 (waarbij zelfs een personeelslid het leven liet). Het beschadigde werk 
maakt nog steeds deel uit van de collectie van het Uilenspiegelmuseum. Ty-
baert, die tot de gewone adel behoort, is een vertegenwoordiger van de macht. 
Die macht heeft hij door list verworven, door satanische krachten en magische 
gaven. In zijn hand houdt de kat het koninklijke zegel. De hand is trouwens 
prominent aanwezig en verwijst volgens de kunstenaar naar het katachtig spel 
met de prooi. Onder de klaarstaande galg vliegt de Sint-Maartensvogel. Aan 
diezelfde kant ligt een ontwortelde boomstam die naar Bruuns mislukte avon-
tuur verwijst. Onder de arm ligt wellicht de muizenschuur van de pastoor, en 
diens kerk met openstaand kerkportaal en een koepel in een vorm van een 
borst met tepel. Rechts staat een sierlijk kerkgebouw hoog verheven en zien we 
de maan. Met de kater in de buurt is de stap naar hekserij maar klein.   
 Ook bewaard in dezelfde Damse collectie zijn Fyrapeel, eveneens bescha-
digd, en Cantecleer. Fyrapeel de luipaard (afb. 8) behoort tot de hoogste adel (cf. 
de helm en het wapenschild). De huid van het dier wordt verbeeld in de sjaal. 
Het purperen kleed verwijst naar zijn juridische macht. Zijn macht wordt be-
vestigd door de toren (uit het schaakspel) in het wapenschild. Opvallend is het 
ei in dit schild, waarbij het eiwit en de oranje-gele dooier (het echte, innerlijke 
leven) apart zijn afgebeeld. Ze kunnen ook verwijzen naar de zon (op zijn beurt 
een verwijzing naar de koning) en de maan (magische, vitale kracht). Links 
op de achtergrond is het terrein afgesloten door militaire symbolen (tent en 
wapentuig), wat aansluit bij de helm en de tiara die hij/zij in de rechterhand 
houdt; rechts ligt het veld volledig open en heeft de heuvel de vorm van een 
borst (die we reeds terugvinden in zijn zelfportret, zie afb. 1). Deze Fyrapeel is 
een van de sensueelste Reynaertdoeken van d’Aquavilia.     
 Cantecleer de haan (afb. 9) staat voor het gewone volk, vandaar het bruine 
kleed. De haan weent ongecontroleerd, teken van grote rouw. Fraai is de band 
tussen de gedrapeerde stof op de kist, het doek en de hanenkam, die waak-
zaamheid en trots uitstraalt. Op de achtergrond verschijnen doodssymbolen: 
rechts een galg, links een uitgebrande kaars, in het midden de gedecoreerde kist 
die naar alle slachtoffers van de vos uit de kippenfamilie verwijst. De zwart-wit 
getegelde vloer roept een kerk op en een begrafenisdienst en is tevens een teken 
van de onderwerping aan de Kerk. De boerderij rechts in de verre heuvels wijst 
op het arme boerenland, het waste land met dorre takken van de arme boer. De 
haan op het dak zou kunnen verwijzen naar een oude gewoonte om van het 
dak een sikkel te gooien als uiterste limiet van het kippenterritorium van de 
boer. De zon en de driepotige haan zouden kunnen verwijzen naar de antieke 
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Afb. 8. Fyrapeel de luipaard.

traditie en beschouwd kunnen worden als symbolen van vruchtbaarheid en de 
aankomende lente. De haan is in elk geval het symbool van de grens tussen de 
dag en de nacht en staat zowel voor de nieuwe dageraad als voor het verraad 
(bijvoorbeeld van Petrus).     
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Afb. 9. Cantecleer de haan.

 Het enige van de vrouwenportretten uit de Reynaertreeks dat op het inter-
net te vinden is (https://artuk.org/discover/artists/daquavila-walt), is het laat-
ste schilderij dat we bespreken, met name dat van de koning der dieren. Nobel 
de leeuw (afb. 10) werd na bemiddeling van Norman Blake in 1984 geschon-
ken aan de Universiteit van Sheffield (in de digitale catalogus vinden we naast 



~ 231 ~

Tiecelijn 32     

Afb. 10. Nobel de leeuw.
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Afb. 11. Cantecleer de haan. Afb. 12. Cuwaert de haas.

het jaar van verwerving ook: ‘oil on canvas – H 100 x W 90 cm – Accession 
number: 459 – donated by the artist – Painting’) (afb. 10). De leeuw, die alle 
klachten van zijn onderdanen moet aanhoren, is voor de kunstenaar zowel het 
symbool van (de gewenste/nagestreefde) vrede – hij/zij kan rechtvaardigheid 
installeren – als van de heerschappij van het kwaad. Hij heeft leven en dood 
in zijn handen. De kroon geeft hem waardigheid, macht en rijkdom. Blauw en 
wit verwijzen naar ‘de koninklijke kleuren van Frankrijk’. In de hand houdt de 
leeuw een granaatappel (symbool van de vruchtbaarheid), een strohalm (die 
hij van de vos ontving) en een pauwenveer, die verwijst naar zijn praal. De stok 
verwijst naar zijn stoere mannelijkheid. (Hier komt de onderzoeker in verwar-
ring met het gender.) Het witte doekje op de rechterhand is een teken van zijn/
haar onschendbaarheid. Achter de rug van de vorst staat de witte koninklijke 
tent met een gouden zon in de top centraal. De schilder verbindt de leeuw met 
de god Reeti, die voor de zonnewarmte staat. 
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 Op 13 april 2019 volgt een tweede bezoek. De schilder heeft na mijn eerste 
passage een nieuwe schildersadem gevonden en is bezig met een nieuwe reeks 
schilderijen in waterverf met Oost-Indische inkt. Dezelfde vrouwenpersonages 
uit de jaren tachtig verrijzen een na een als aquarel op het papier. In het atelier 
staan diverse Reynaertattributen die de juiste sfeer moeten oproepen. Cuwaert 
de haas (met als boventoon groen), Isegrim de wolf (rood) en Cantecleer de haan 
zijn klaar. Cantecleer (afb. 11), met een zacht-oranje kam, verbergt verdriet in 
een doek en wordt geflankeerd door een kaars in een eierschelp en een dorre 
boom met een strop. Isegrim met rode hoed (de oortjes verraden haar/hem) 
houdt een wettekst en het zwaard in de hand en op de achtergrond staan een 
staf en bijl in een afgezaagde boomstam geplant. De haas Cuwaert (afb. 12) is 
het maandier (links doorboort een maan een ei) en heeft het perkament met de 
noten van het credo op schoot. Op de tekentafel liggen de modelschetsen voor 
Nobel, die even verderop in het atelier als paspop naar haar vereeuwiging op 
papier uitkijkt. De figuren zijn nog ingetogener geworden. We nemen een aan-
tal foto’s in het atelier (afb. 13). Ik daal met tevredenheid de trap af en vermoed 
dat er bij een volgend bezoek nog zeven vrouwen aan deze Reynaerthistorie 
zullen zijn toegevoegd: Reynaert in vermomming opnieuw vormgegeven. ‘Fox 
people’ geven nooit op. Ik verlaat de statige woning met kopieën van een aantal 
gestileerde dierenpersonages (afb. 14 toont de haas Cuwaert) en een beeld van 
het ontwerp van een door de kunstenaar in 1984 in Hulst tentoongestelde me-
taalsculptuur (afb. 15). 

 Slotbeschouwing

 De cyclus van Reynaertbeelden van Walt d’Aquavilia is tot nu toe aan de aan-
dacht van de reynaerdisten ontsnapt. Het zal voorwaar niet de enige cyclus of 
het enige unieke vossenkunstwerk zijn dat in de vergetelheid is geraakt. De reeks 
– hoewel verspreid en verminkt en dus niet meer reconstrueerbaar – is interes-
sant om velerlei redenen. Het is een van de weinige recente Reynaertcycli die 
aan het schildersdoek zijn toevertrouwd. En het is vooral een van de weinige 
illustratiereeksen waarin de vrouw zo’n prominente rol speelt. De vervrouwe-
lijking van de personages werkt vervreemdend. De mannelijke hoofdfiguren 
uit het Reynaertverhaal zijn na analyse van de teksten vaak onrechtvaardig, 
wellustig, wreedaardig, onbetrouwbaar, slecht en listig, en zij kunnen hun lus-
ten en emoties nauwelijks of niet bedwingen. Weinig van dit alles is echter 
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te vinden in de symbolische, verstilde, zelfs wat afstandelijke wereld waarin 
d’Aquavilia’s vrouwenfiguren zich bevinden. Zij hebben vaak iets verhevens, 
contemplatiefs, uitgepuurd, dromerigs, zelfs iets emotieloos. Ondanks het feit 
dat de kunstenaar met verschillende modellen werkte, hebben de vrouwenfi-
guren vaak dezelfde blik, waardoor het lijkt alsof de diverse personages met 
elkaar inwisselbaar zijn. Nooit maakt Walt d’Aquavilia een fotografisch schil-
derij. De toeschouwer krijgt hierdoor de indruk dat de mens/de vrouw, afhan-
kelijk van de context en de attributen, dan weer het ene en dan weer het andere 
personage is. De vrouw lijkt ook nauwelijks geraakt door wat in de symbolische 
wereld van de schilder naast haar wordt opgeroepen. Via de Reynaert zijn we 
de getuige van een oude zoektocht naar het ‘ewig weibliche’? Worden we uit-
genodigd om via de Reynaertpersonages op zoek te gaan naar de kern van de 
menselijke persoonlijkheid?
 Op zich is deze gedachte voor een nieuwe lectuur van de Reynaert ook niet 
zo onaantrekkelijk. Een eerste aspect lijkt me interessant voor specialisten in 
genderstudies. Een ander is even boeiend: zijn al deze figuren aspecten van die 
ene persoonlijkheid, die dan eens een vraatzuchtige beer en vervolgens weer 
een laffe en bange haas is? Dan zijn al deze figuren afsplitsingen van dezelfde 
psyche en verenigbaar in elk van ons.    
 Wat buiten kijf staat is dat d’Aquavilia vertrekt van een relatief positief Rey-
naertbeeld. In zijn zeer zorgvuldig gereconstrueerde symbolenwereld hebben 

Afb. 14. Cuwaert. Afb. 15. Reynaert.
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het gruwelijke, het wrede, het cynische, het duivelse en het perverse nauwelijks 
een plaats. In dat opzicht wijkt zijn Reynaertwereld af van de ons bekende 
literaire verhalen. De vrouw in het werk van d’Aquavilia sluit meer aan bij de 
vrouwen in zijn ander werk dan bij de vrouwen uit de middeleeuwse Reynaert. 
De zoektocht gaat meer naar de vrouwelijke psyche dan naar de psyche van de 
middeleeuwse Reynaertpersonages. Hoewel we ook hier weer vele kanten uit 
kunnen. Prof. dr. Hubert Dethier (1933-2019), een bekend filosoof en filoloog 
die het werk van d’Aquavilia heeft geanalyseerd, brengt het in verband met oc-
cultisme, esoterisme en alchemie en hermetische kunst … 
 Polyinterpretabiliteit en gelaagdheid zijn trouwens ook interessante uit-
gangspunten voor de analyse van de middeleeuwse Reynaertverhalen. Het 
geeft inspiratie voor steeds weer andere verhalen in steeds weer andere tijden.

Met dank aan Jan Hutsebaut, deskundige musea bij de stad Damme en conservator 
van het Uilenspiegelmuseum.
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 Walt d’Aquavilia

 Walt d’Aquavilia (Hingene, 9 november 1932) studeerde in de ateliers van Van 
de Moortele (Sint-Lucas Brussel) en kunstschilder L. Morren en volgde cursussen in 
Parijs (als vrije leerling aan de Sorbonne) en Madrid over de glacistechniek, over de 
psychologie van de vrouw, filosofie en esoterie, symbolisme in verschillende culturen, 
over diverse godsdiensten en de joodse Kabbalah. Hij bekwaamde zich als schilder 
in olieverf op doek, glacis, aquarel en Oost-Indische inkt en concentreerde zich bijna 
uitsluitend op vrouwenportretten, die omgeven worden door kleuren en attributen 
met symbolische waarden/voorwerpen/taferelen. In het begin van zijn carrière spe-
cialiseerde hij zich in (groeps-) portretten en danshoudingen van ballerina’s en had 
hij contacten met diverse choreografen, waaronder Maurice Béjart in 1967. In 1969 
ontmoette hij Léon Rochtus, directeur van de Antwerpse afdeling van de Bank van 
Parijs en de Nederlanden, en diens directeur en kunstmecenas Maurits Naessens 
(1908-1982), de oprichter van het Mercatorfonds. Deze contacten waren belang-
rijk en richtinggevend voor een nieuwe wending in zijn carrière, waarin hij van het 
surrealisme naar het symbolisme zou evolueren, vooral na sterke aansporingen van 
M. Naessens. Later zou hij nog diverse malen in samenwerking met deze bank en 
zijn tenoren exposeren. D’Aquavilia ondernam zeer vele studiereizen, bijna steeds 
naar het zuiden: naar Spanje, Turkije, Tunesië, Marokko, Griekenland en Italië … 
en liet zich hierbij steeds begeleiden door professoren van prestigieuze universiteiten 
in heel Europa, die door hem werden opgezocht en waarbij hij zorgvuldig hun werk 
las, cursussen volgde en in gesprek met hen ging. Studie van mensen en culturen is 
voor de kunstenaar een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen schilderen. Volgens 
Walt d’Aquavilia zelf wordt zijn werk getypeerd door de esprit Latin, waarbij de zui-
derzon is vervangen door noorderlicht (een beeld dat M. Naessens gebruikte). 

 Hij schilderde enkele portretten van bekende figuren zoals Harry Belafonte 
(1958), Maurice Béjart (1967), ballerina Dame Margot Fonteyn (1968) en talrijke 
andere bekende ballerina’s, Johnny Haliday (1971) en Liesbeth List (1972), maar wat 
opvalt is zijn interesse voor literatuur vanaf de late jaren 1970. In 1979 nam hij deel 
aan de groepstentoonstelling ‘Hommage Charles de Coster’, eerst in Brugge, waar 
zijn schilderij Nele bekroond werd, en later in Antwerpen (bank Paribas). In 1980 
volgde werk over Gezelle en Petrarca maar ook over Dante Alighieri en Baudelaire. 
Vooral Uilenspiegel bleef hem boeien, wat resulteerde in de kunstmap Zeven vrou-
wen rond Uilenspiegel (M.I.M. Deurne, 1981, met ‘voorwoord’ van D. Coens) en een 
expositie in het museum ‘De Sterre’ in Damme. Toenmalig minister Daniël Coens 
leidde in. De vroege jaren tachtig waren topjaren voor de kunstenaar, met de verklan-
king van het schilderij De draad van Ariadne door componist M. de Jong, de aanschaf 
via het Russische consulaat van werk door het Poesjkin Museum in Moskou (met 
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name het schilderij De dame van Dudzele uit de Uilenspiegelcyclus) en de deelname 
in 1982 aan de expo zelfportretten in het prestigieuze Uffizi Museum in Florence. In 
1984 zal hij naar aanleiding van het Hulsterse Reynaertjaar in de Zeeuws-Vlaamse 
stad zijn Reynaertcyclus presenteren. Tevens werd er zijn metaalsculptuur Renardus 
Vulpes uit 1981, uitgevoerd door de firma Vady uit Antwerpen (afb. 15) voorgesteld. 

 

Afb. 13. Walt d'Aquavilia.
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VAN ROA en REYNAERT
De verdwenen vos in het Flanders House in New York

RIK VAN DAELE

ROA is het pseudoniem van een anonieme, hedendaagse street art-kun-
stenaar uit Gent, België. Men vermoedt dat hij is geboren in 1976[1]. 
Zijn werken zijn aangebracht op gebouwen in diverse steden in Europa, 
de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië. Hij 
neemt regelmatig deel aan street art-festivals en werkt van tijd tot tijd 
samen met galerijen wereldwijd. Verder is er zeer weinig geweten over 
deze anonieme kunstenaar. Zelf vindt hij dat zijn werk immers voor 
zich spreekt. Hij mijdt steevast elke vorm van contact met de media en 
laat zich nauwelijks strikken voor interviews. Zo houdt hij naar eigen 
zeggen zijn werk en geest vrij.

iconogrAfie / Tiecelijn 32

Afb. 1. Sint-Niklaas.
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 Met deze informatie op Wikipedia krijgen we al een interessante schets van 
ROA. Of de pagina met de goedkeuring van ROA is samengesteld, weten we 
niet. Maar de boodschap is duidelijk. Geen interview dus en respect voor een 
kunstenaar die uit de publieke belangstelling wil blijven. Geen speurtocht naar 
de identiteit van deze Gentse veertiger, geen communicatie over de communi-
catie. Zijn gezicht is niet bekend, ook niet op de talrijke YouTube-filmpjes – 
dat heeft hij met Banksy gemeen. Zijn werk is niet gedateerd en hoogst zelden 
gesigneerd. Deze anonimiteit zorgt ervoor dat het werk voor zich spreekt en 
dat de kunstenaar kan doen wat hij het liefst doet: zich aan zijn kunst wijden. 
Dit belet ons niet om een portret te maken van een bijzonder invloedrijke kun-
stenaar en in het letterlijk en figuurlijk gigantische ROA-oeuvre vossensporen 
te zoeken en te reconstrueren. 
 Zelf kwam ik met ROA’s werk voor het eerst intens in contact in de biblio-
theek van Sint-Niklaas, waar een drieluik met een gigantische zwarte kraai de 
grootste ruimte beheerst (afb. 1). Dit vroege werk was ontstaan tijdens een edi-
tie van het Independent Art Festival in 2009, wat eveneens resulteerde in werk 
van ROA in de tuin van de modezaak Tarmak in de Sint-Niklase Stationsstraat 
(nr. 86) en in de lokalen van het jeugdcentrum Den Eglantier (Apostelstraat 
5-7). De werken hebben gelijkenissen die het ondertussen wereldberoemde 
oeuvre van ROA in een oogwenk stilistisch karakteriseren: sterke, vloeiende 
zwarte lijnen (streepjes) die erg sprekende, goed herkenbare (vaak zeer toegan-
kelijke) dierensilhouetten opleveren. Op dat moment had ik zijn werk al vluch-
tig gezien in Doel, het historische vierkante dorp op de Wase Scheldeoever, dat 
sinds de jaren zestig langzaamaan opgeofferd wordt voor de havenuitbreiding. 
Doel was vroeger het dorp van vakantieuitstapjes met het gezin. De laatste 
jaren was het de plek waar ik als ramptoerist buitenlandse bezoekers mee naar-
toe nam. Ik zag er zwarte vogels, een rat, een konijn, copulerende varkens en 
een gigantische stier. Veel van ROA’s dieren hebben enige tristesse over zich en 
die komt in Doel – recent toch gevrijwaard door de Vlaamse overheid – helaas 
uitstekend tot zijn recht.
 Als reynaerdist kwam ik in 2016 via een omweg met ROA in contact. De 
kunstenaar was gevraagd om in het Flanders House in New York een grote 
vos te creëren, een proces dat fotografisch gedocumenteerd werd door Joshua 
Geyer – de fotoreeks maakt de kern van dit artikel uit. Als vossenspecialist 
was ik in dit proces adviseur via mail. In 2017 kon ik zijn werk aanraken tijdens 
een bezoek aan Oostende. Ik verbleef er nabij de Hofstraat (in de buurt van het 
strand), waar een knaagdierenpiramide waakzaam toekijkt naar een wat ver-
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onachtzaamde parkeerplaats. Het kunstwerk werd in oktober 2016 gecreëerd 
naar aanleiding van de tweede editie van het verrukkelijke en imponerende 
streetartfestival The Crystal Ship. 
 In 2018 bezocht ik ROA’s tentoonstelling Cataclysm in de Antwerpse Leo-
poldstraat. De tentoonstelling in At The Gallery was het resultaat van zes we-
ken arbeid in residentie met vooral werken gemaakt op recuperatiematerialen. 
Een indrukwekkend gebeuren, waar de verf nog niet was opgedroogd toen de 
bezoekers voor de vernissage op 7 oktober toestroomden. 
 Vorig jaar stemde ROA toe om werk van hem te gebruiken op de cover van 
Vossensprongen, het door Christl van den Broucke vormgegeven boekje van het 
Reynaertgenootschap. Het hebbeding maakte indruk mede dankzij de beide 
covers. Voor: een naar een prooi springende vos op een gevel in de Weense 
Westbahnstrasse 11-13 – ondertussen (volgens goedingelichte bronnen) uit de 
Weense hoofdstad verdwenen (afb. 2). Achter: een detail uit het vossenkunst-
werk in het Flanders House in New York. 
 Men kan aan ROA trouwens niet ontsnappen. Net voor het schrijven van 
de allereerste versie van de inleiding van deze bijdrage zag ik op 25 maart 2018 
in de late uurtjes op Een het programma In Rome, dat besloten werd met een 

Afb. 2. Wenen.
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gigantische ROA-wolf op een appartementsgevel uit 2014, gemaakt op vraag 
van curator Stefano Antonelli van het Avanguardie Urbane Street Art Festival 
van 999 Gallery. De voedstermoeder van Romulus en Remus is nog steeds het 
symbool voor de stad van de zeven heuvels. Indrukwekkend hoe de gepijnigde 
wolf gevangenzit tussen de muren van het complex.
 In de zomer van 2019 tot slot bezocht ik de tweede stad van Oostenrijk, 
Linz, een prachtige, ondergewaardeerde parel aan de Donau, met enkele schit-
terende musea en kunstenplekken. Het havengebied in het noordoosten van de 
stad is de laatste jaren uitgegroeid tot een mekka van de streetart, zoals diverse 
recente promotionele publicaties vermelden. En wie op zoek gaat, vindt er een 
imposante ROA. Interessant is de dualiteit tussen streetart als een middel tot 
citymarketing en als laagdrempelige kunst in de publieke ruimte enerzijds en 
het toch nog anarchistische, rebelse kantje van deze kunstvorm anderzijds. In 
de toeristische gidsen en op Tripadvisor wordt het havengebied afgeschilderd 
als een culturele hotspot, maar als men er daadwerkelijk naartoe trekt, wordt 
men na een stevige busrit geconfronteerd met een voor de wandelaar slechte 
infrastructuur, gesloten hekken, verbodsborden en een haven in werking. 

 In eerste instantie wilden wij een uitgebreidere monografie aan ROA’s werk 
wijden op basis van diverse sites op het internet en een resem krantenberich-
ten. In de late lente van 2019 vernamen we dat er bij de uitgeverij Lannoo in 
oktober een grote monografie over de Gentse streetartist zal verschijnen, dus 
net voor de publicatie van dit artikel. Liefhebbers van ROA (en die zijn er: 
meer dan 98.000 volgen hem via Facebook, zijn ‘officieuze fanpagina’) weten 
dus waarheen. In deze bijdrage willen we ons na een verdere kennismaking 
met zijn werk voornamelijk concentreren op ROA’s New Yorkse ‘Reynaert’ om 
vervolgens in vogelvlucht op zoek te gaan naar vossen die hij overal ter wereld 
laat resideren. ROA-vossen laten zich echter niet steeds vangen en verdwijnen 
soms sneller dan we zouden willen. De kunst van het verdwijnen … 
 We bekommeren ons in deze bijdrage niet al te veel over theoretische con-
cepten. Een heel eenvoudige en leesbare inleiding over streeart is te vinden in 
een artikel in Ons Erfdeel uit 2017. Dorothee Capelle maakt daarin het on-
derscheid tussen graffiti (sterk verweven met de hiphopcultuur) en streetart. 
Vroeger lagen beide kunstuitingen ongetwijfeld dichter bijeen, maar nu gaat 
het vaak om bijna gescheiden werelden. Terwijl graffitispuiters zich nu nog 
steeds in een subcultuur bevinden, hebben de streetartists een plek in het kun-
stenlandschap verworven. Velen van hen vinden ook toegang tot galerieën en 
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musea. Vlaamse centrumsteden die zichzelf respecteren, proberen zich al en-
kele jaren via streetart op de kaart te zetten om zo een jonger publiek aan te 
spreken. Het spectaculairste Vlaamse voorbeeld is Oostende, waar The Crys-
tal Ship in 2019 aan zijn derde editie toe is. Hasselt was zelfs al langer met 
streetart bezig. In Sint-Niklaas werden in 2009 en 2014 edities van het Inde-
pendent Arts Festival georganiseerd. Helaas hield een imposant werk van de 
Amerikaan WK Interact op de stadsschouwburggevel geen stand wegens een 
verkeerde lijmkeuze. Roeselare sprong in 2014 op de streetartkar met het Day 
One Festival. Dendermonde lanceerde in 2018 Kaleidoscope, een streetartluik 
van Viewmasters, een project over landschapsschilder Franz Courtens (1850-
1943). Op de Street Art Map Gent staan honderd werken (www.sorrynotsorry.
gent) en ook Antwerpen trekt voluit de streetartkaart.

 ROA

 Gent was het jachtgebied van de jonge ROA. Of beter: zijn schetsboek. 
Zijn atelier. Zijn laboratorium. Op de verlaten Malmarsite, een fabriekster-
rein waar tussen 1947 en 1997 auto-onderdelen werden gemaakt tussen de 
Nijverheidsstraat, de Forelstraat, de spoorweg Gent-Antwerpen en de Den-
dermondsesteenweg, schiep hij in het verborgene een illegale wereld van meer 
dan vijftig muurschilderingen (afb. 3). De meeste zullen worden gered bij een 
nieuw woonherbestemmingsproject, de cohousing Bijgaardehof met als ver-
moedelijke timing van ingebruikneming 2020. Een andere bekende Gentse 
ROA-site was een muur op het Spaanskasteelplein, waar hij in 2009 een gi-
gantische buffel achterliet, die – helaas – ondertussen is verdwenen. In het 
Tempelhof verblijven nog steeds vier grote konijnen. Prachtig is de ingetogen 
reiger op een pand op de hoek van de Hagelandkaai en de Bastionstraat, op een 
boogscheut van de oude Sint-Baafsabdij. 
 ROA groeide op onder invloed van de Amerikaanse pop- en hiphopcultuur 
en de graffiticultuur van de jaren tachtig en begon met spuiten op muren en on-
der bruggen in een mix van stijlen. Na een tijd zat hij creatief op een doodlopend 
spoor, maar de passie uit zijn kindertijd, het tekenen van dieren(skeletten), gaf 
hem opnieuw energie. Hij ontwikkelde een stijl die hem wereldberoemd maak-
te en hij veroverde zo een topplaats binnen de wereld van streetart en urban art. 
 Vanaf 2010 nam zijn carrière een vlucht met een controversiële, gecontes-
teerde (hoewel aangevraagde) tekening van een konijn op de zijgevel van een 
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opnamestudio in Hackney (Londen) en een solotentoonstelling in Parijs. In 
2011 nam hij deel aan de expositie Art in the streets in het prestigieuze MOCA 
(Museum of Contemporary Art) in Los Angeles. Het museum nam ROA’s 
tentoongestelde werken op in de eigen collectie. In 2014 stond een werk van 
ROA in de top 20 van  de invloedrijkste/coolste muurschilderingen van de 
Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post (de Romeinse ‘Jumping wolf ’ le-
verde hem een tweede plaats op). Werk van ROA is te zien in een videoclip van 
U2 en in prestigieuze galerieën overal ter wereld. Murals zijn ondertussen te 
spotten in Londen, Berlijn, Warschau, Madrid, Moskou, Los Angeles, Mexi-
co-Stad, Brasilia, Parijs, Rome, Wenen, Linz, Kopenhagen, Odense, in de VS 
(New York, Saint Louis, Las Vegas, Miami, Lexington), Puerto Rico, Tahiti, 
Dubai, Tunesië (Djerba), Gambia, in Australië (Townsville), Nieuw-Zeeland ... 
Af en toe verschijnt hij in zijn thuisland met expo’s in 2013 (in Brussel) en 2017 
(Cataclysm, At the Gallery in Antwerpen) en een deelname aan Crystal Ship in 
Oostende (2016).

Afb. 3. Gent.
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 Zeer typisch is de stijl van ROA, die meteen de aandacht trekt. Hij schil-
dert bijna uitsluitend imposante zwart-witte dieren met spuitverf of acrylverf 
(witte latexverf wordt vaak voor de achtergrond gebruikt) en met een verbluf-
fende aandacht voor details. Af en toe lijkt de kijker zich in een laboratorium 
te bevinden. Maarten Byttebier (De Standaard, 2 juli 2013) meldt dat ROA 
‘vele dagen heeft gesleten in de bibliotheek van de Gentse faculteit Diergenees-
kunde’. De natuur, maar ook boekillustraties en het internet leveren bruikbare 
inspiratie op. 
 Prachtig zijn zijn vachten en verenkleden, die bestaan uit een groot aantal 
fijne zwarte streepjes. Als hij dan toch eens een andere kleur gebruikt, dan is er 
de toevoeging van rood (van bloed, ingewanden, spieren) en soms een streepje 
blauw. De houding van de dieren is steeds aangepast aan de achtergrond, wat 
soms maakt dat ze op elkaar gestapeld lijken of gevangenzitten. Ze lijken ge-
spannen en/of getormenteerd, en vaak zien ze er toch vredevol (of is het gela-
ten?) uit. ROA gaat in interactie met de muur of met de kaders waarbinnen hij 
werkt. De architecturale context: ramen, deuren en borden zijn het kader dat 
zijn werk inspireert en vormgeeft. Deze uitdaging typeert hij als ‘the next level’. 
Maar heel vaak is de houding van zijn protagonisten juist heel sierlijk, elegant 
en natuurlijk. Ze roepen vaak empathie op en in een aantal gevallen gaat er een 
zekere triestheid en melancholie van hen uit. Vaak slapen ze of zijn de ogen 
dicht. Niet zelden zijn ze verminkt of halfvergaan en ze worden soms deels als 
geraamte weergegeven. Soms worden organen, spieren en beenderen expliciet 
en met een bijzondere anatomische correctheid weergegeven. In een aantal ge-
vallen gebeurt dit gecompartimenteerd, zoals al in vroeg werk uit 2009 in de 
Bib van Sint-Niklaas te zien is. Metamorfose is een sleutelwoord in zijn oeuvre. 
Metazoa, de titel van zijn tentoonstelling in de Jonathan LeVine Gallery in 
New York City in 2015, betekent letterlijk: ‘het dierenrijk en de metamorfose 
van het dierenleven’.
 ROA is geïntrigeerd door de levenscyclus en (letterlijk:) het leven na de 
dood, wanneer kadavers in ontbinding ten prooi zijn aan aaseters. Zelfs als 
ze dood zijn, stralen zijn dieren een zekere rust en vredigheid uit en roepen 
ze een zekere esthetiek op. Deze uitbeeldingen gaan verder dan de fascinatie 
van ROA voor kleine dierenschedels en -geraamtes die hij als zeer jong kind al 
meenam om na te tekenen. 
 ROA’s werk wordt door zijn bewonderaars omarmd vanwege de sereniteit, 
de sterke verbondenheid met het leven, de empathie voor het dierenrijk, de 
centrale rol van dieren,2 het detail en het zoeken naar een perfecte integratie 
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met de omgeving en de goede schaalgrootte en architecturale context van elk 
werk. ROA’s dieren staan steeds in relatie tot de toeschouwer, en breder, tot de 
mens. De mens, die verantwoordelijk is voor het uitsterven van vele diersoor-
ten (en zichzelf). De mens, die zijn plaats in de evolutie nog nauwelijks kent. 
Vaak kiest ROA werkplekken die door de mens zijn opgegeven (zoals oude 
fabrieksterreinen of een verlaten dorp) en waar de dieren stilaan terug hun 
ooit verloren gegane plek innemen. In deze tussenwereld nemen ROA’s vogels, 
kleine aaseters, knaagdieren en insecten hun natuurlijke habitat terug in. In 
deze nieuwe wildernis krijgt de natuur terug zijn plek. ROA is vooral geïnte-
resseerd in de ‘overlevers’. Geen wonder dat we in Doel een rat terugvinden. 
Zeer kenmerkend is dat hij vaak de lokale, inheemse dieren portretteert: een 
reiger in Gent, een buidelmiereneter in Fremantle in Australië, vechtende fret-
ten in Londen, een alligator in Atlanta, een leguaan in Nieuw-Zeeland ... 
 De keuze voor verlaten plekken geeft de kunstenaar ook meer artistieke 
vrijheid. Daar kan hij zich ongestoord concentreren op de kunst en het schil-
deren. De plaatsen in verval geven rust, bevorderen de inspiratie en zijn ver van 
de mens verwijderd. ROA kan er verdwijnen. ROA’s kunst gaat trouwens altijd 
over verdwijnen.3

 Naast de murals overal ter wereld heeft ROA ook werk gecreëerd voor ten-
toonstellingen in galerieën en musea. Daar gelden andere wetten en krijgt het 
werk een andere dynamiek. De stijl blijft identiek. Er is ook een architecturale 
verwantschap: net als de muur bepaalt ook het kader/het luik de architectuur 
van het beeld. In de installaties kan hij meer experimenteren en nog meer diep-
gang aanbrengen. Vaak gebruikt hij materiaal dat hij een tweede leven geeft, 
oude lijsten, deuren, kasten, vloeren. Recyclage is inherent aan ROA’s werk 
(wat hij trouwens ook in de publieke ruimte doet). Binnenruimtes zijn labora-
toria waar de anatomie sterk wordt uitgewerkt. 
 In Cataclysm maakte een vos deel uit van een zogenaamd ‘Europees tableau’ 
(dat geconfronteerd werd met een tableau uit andere werelddelen met andere 
protagonisten), een houten canvas met een vos, een haas en een everzwijn. Het 
werk opent zich als het ware als een boek en laat zich lezen als het schep-
pingsverhaal. Achter luikjes zitten anatomische schetsen of skeletafdrukken 
verborgen, waardoor de kunstenaar verwijst naar de kwetsbaarheid, de vergan-
kelijkheid en de grens tussen leven en dood. 
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 Een vos in het Flanders House

 ROA’s werk is intussen geïnstitutionaliseerd (terwijl ook streetart main-
stream geworden is). Een van de mooiste voorbeelden is de ‘Reynaert’ die hij in 
opdracht van de Vlaamse regering eind 2015 ontwierp in The New York Times 
Building, een van de hoogste gebouwen van New York. Deze wolkenkrabber 
van 228 meter hoog aan de westkant van Midtown Manhattan (620 Eighth 
Avenue) heeft als voornaamste huurder The New York Times Company, de 
uitgever van The New York Times en de International Herald Tribune en de ei-
genaar van vele Amerikaanse regionale kranten, radio- en televisiestations. Ar-
chitect van dit gebouw uit 2007 is de wereldberoemde architect Renzo Piano. 
Sinds 2009 geeft de wolkenkrabber ook onderdak aan het Flanders House 
New York. ROA maakte een opdrachtwerk voor de evenementenruimte van 
het Flanders House op de 44ste verdieping. Het scheppingsproces werd op de 
voet gevolgd door fotograaf Joshua Geyer. We krijgen zo een inkijk in de ma-
nier van werken van de kunstenaar (die trouwens ook via YouTube mooi gedo-
cumenteerd wordt). De reeks wordt haast integraal in deze bijdrage afgedrukt 
(afb. 4-23, zie p. 247-257).
 De eigenlijke opdrachtgever was de Algemene Afvaardiging van de Vlaam-
se Regering in de VS. Dit instituut vertegenwoordigt de Vlaamse regering en 
heeft onder andere tot taak Vlaanderen bekender te maken in de Verenigde 
Staten. De promotie van de Vlaamse cultuur, de geschiedenis en het toerisme 
worden gekoppeld aan het uitdragen van economische en wetenschappelijke 
verwezenlijkingen en belangen. Vandaar dat het huis een draaischijf is voor 
Vlaamse kunstenaars en bedrijfsleiders en een aanspreekpunt voor de activi-
teiten die Vlamingen in de VS ontwikkelen. ROA werd beschouwd als een 
Vlaams exportproduct van het kaliber van Luc Tuymans en Anne Teresa de 
Keersmaeker. En dus verscheen er een vos vierenveertig hoog. 
 Deze ROA-vos is een buitenbeentje. Het is een werk in opdracht én een 
kunstwerk voor een binnenruimte. Atypisch – zo denken wij althans – is het 
feit dat het iconografische product verbonden wordt met een literaire tekst: 
Van den vos Reynaerde, maar dat weten alleen de insiders.4 Toch was het eind-
product een typische ROA-vos. Bij het kunstwerk werd naar aanleiding van de 
onthulling een klein bordje geplaatst met daarop de link met het literaire werk. 
Tot slot is het werk gesigneerd. 
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 De vos slaapt, net als vele andere ROA-vossen. Of faket hij dat hij in dro-
menland verkeert? Misleidt hij ons? Of bespiedt hij de hoge gasten in hun 
veelal stijve stadskledij in deze mondaine receptie- en evenementenzaal? Zijn 
staart staat opvallend hoog en men zou er een aanzet tot een vraagteken in 
kunnen zien. Observeert hij wat hij ziet en hoort? Deze vos vanuit een maat-
schappijkritische hoek bekijken ligt trouwens in de lijn van enkele van ROA’s 
andere werken. Zo beschilderde hij in juli 2014 een aantal containers tijdens 
het festival Rock Werchter om het ongeoorloofde transport van beschermde 
diersoorten aan te klagen. In De Morgen getuigde hij naar aanleiding van de 
tentoonstelling Cataclysm: ‘Dit werk is een kritiek op onze samenleving en hoe 
wij omgaan met onze planeet. Wij mensen zijn extreem goed in het evenwicht 
verstoren.’5 
 In elk geval vraagt deze vos om empathie en is hij in niets afstootwekkend. 
(Dit gevoel heb ik bij meer van ROA’s dieren, zelfs al worden ze haast gedis-
secteerd.) 
 ROA heeft meermaals meegedeeld dat hij geen mening aan zijn werk op-
legt, maar dat iedereen zelf betekenis kan geven en toevoegen. 
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 Typisch ROA is het feit dat ROA het dier in de ruimte inpast. Zijn dieren 
hebben nooit echt veel manoeuvreerruimte. Deze slapende vos neemt de muur 
van deze ontvangst- en receptiesruimte helemaal …, haast overdonderend in. 
 We kunnen het kunstwerk ook precies dateren. ROA klaarde de klus op 
18 december 2015. Het kunstwerk was net klaar voor het kerstreces en de 
zaal kon gebruikt worden voor de klassieke januarirecepties. (Mededeling 
van Bart Brosius van het Flanders House.) 
 Hoe prestigieus en hoogverheven deze ‘Reynaert’ ook was, toch ontsnapte 
ook deze ‘vos’ niet aan een van de meest typische kenmerken van het genre. 
De vergankelijkheid van graffitikunst en streetart werd ook dit kunstwerk te 
veel. Drie jaar nadat Reynaert zijn Malpertuus vond op 44 hoog, verhuisde 
het Flanders House met zijn kantoren in 2018 naar de lagergelegen 38ste ver-
dieping van dezelfde building en werd de vos aan zijn lot overgelaten. Volgens 
een mededeling van Laurence de Wolf, Director of Cultural Affairs bij de Al-
gemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in de VS, bestaat dit vossen-
exemplaar uit ROA’s dierenuniversum niet meer. 

Afb. 24. Londen.
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 Vossen wereldwijd

 Ditzelfde lot ondergingen natuurlijk vele andere ROA-dieren. Vossen van 
ROA zijn er in elk geval overal ter wereld nog genoeg te vinden. Een vossen-
jacht leverde ons een fraaie, ongetwijfeld onvolledige catalogus op. De ROA-
vossenjacht kan alleen via het internet plaatsvinden. Zolang er geen volledige 
monografie of oeuvrelijst is, zullen er nieuwe exemplaren blijven opduiken. In 
de Gentse Malmarsite verbergt zich een vos (afb. 3), wat aansluit bij het feit dat 
ROA dieren in hun eigen biotoop schildert. Of de vos in 2009 al een vaste bewo-
ner van het verlaten fabrieksterrein was, durf ik niet met stelligheid te beweren, 

Afb. 25. Bristol.
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maar anno 2019 is de stadsvos in Vlaanderen (en vooral in Brussel) springle-
vend. Wij kennen deze urban fox al decennialang via opnames, publicaties en 
ontmoetten hem ook in de literatuur (o.a. in Blake Morrisons South of the River).
 In Londen vonden we via een zoektocht op het Internet een slapende vos in 
Old Street, een vos in een oud parkeerparkje in Shoreditch, een gigantische vos 
in een groots tafereel met een dozijn dieren in Bethnal Green (East London, 
afb. 24) en nog een niet nader gelokaliseerde slapende vos. Eveneens in Enge-
land vinden we een vos in Sheffield (Urban foxes – Phlegm, 2013) en een pracht-
exemplaar in het centrum van Bristol, waar ROA in Nelson Street tijdens het 
streetartproject See No Evil in 2012 een gigantische vos portretteerde die half 
slapend de staart tussen de poten omhoog steekt (afb. 25). Alsof hij sierlijk 
harp speelt. Een verwante vos is te vinden in San Francisco, waar ROA na een 
reis door Amerika in de expositie Dominant Species (2012) een prachtvos uit-
beeldde. Verder vinden we nog een New Yorkse vos in Brooklyn, waar ROA 
een slapende vos, een wasbeer en een stinkdier verenigde. Vaak ontstonden 
ROA’s murals wanneer hij in steden aan andere opdrachten werkte.

Afb. 26.
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 Een van de meest speelse en humorvolle ROA-voorstellingen is de afbeel-
ding van een paar slapende vossen op een schuurmuurtje in de Navajowoestijn 
in Arizona, waar om het hoekje een konijn rustig een dutje doet. De vossen-/
coyotestaart loert om de hoek. De scène is verwant met de zich dood houdende 
vos uit de middeleeuwse bestiariumtraditie. Deze scène werd uitgewerkt in een 
project van streetartist Jetsonorama (The Painted Desert, 2012).
 In 2011 of 2013, terwijl ROA in Inoperable Gallery Wien ‘Pan-ROA’s Box’ 
creëerde, liet hij een krachtige vos op een nietsvermoedende haas toespringen 
in de Westbahnstrasse (afb. 2). Eveneens in Wenen is de vos te vinden in het 
gezelschap van een bever, een konijn en een gems in de Shadekgasse (1060 
Wien). 
 Tot slot vonden we nog diverse ‘galerievossen’. In Pure Evil Galery in Berlijn 
in april 2010 was de vos te vinden op gerecycleerde kleedkastjes (afb. 26). En 
verder in Berlijn: een vos met en zonder vacht, anatomische studies op houten 
paneeltjes en een prachtig ‘Rochester fox Speculum’, waar de helft van de vos-
senkop als geraamte wordt voorgesteld. In de tentoonstelling Metazoa in de 
Jonathan LeVine Gallery was een vos op paneeltjes te zien met zijn gestripte 
evenbeeld (met de spieren zichtbaar). Ook in Cataclysm (de naam verwijst vol-
gens het duidingsblaadje ‘naar de oorsprong van de dingen, het voort-durende 
ontstaan en vergaan van levende soorten – de zogenaamde “circle of life”, en de 
eindeloze strijd om het leven te overleven’) was een vos te zien (zie boven).

 We mogen dus na dit vossensporen zoeken gerust stellen dat ROA de vos 
als inspiratie gebruikte en hem graag en relatief veel afbeeldde. 
 Wanneer ik de kunstenaar ooit opnieuw zou kunnen spreken, moet ik het 
hem vragen ... Is er toch een school- of canonvos blijven hangen? Was er een 
ontmoeting met een urban fox op de Gentse Malmarsite? Is er een of andere 
identificatie met het rosse dier dat zich schuw in de nabijheid van de mens 
ophoudt, maar nauwelijks door de mens wordt gespot? Een dier dat zich thuis-
voelt bij en leeft van kleine aaseters. Een sierlijke schaduw op zoek naar een 
prooi tijdens het avondlijke of nachtelijke uur. 
 De vos is in elk geval een overlever én het symbool van het wilde dier in de 
stad. Hij staat aan het hoofd van de voedselpiramide. Hij is het voorbeeld van 
een rover die opnieuw zijn plaats tussen de mensen in de stad heeft opgeno-
men. (Ik herinner me de verhalen van Kenneth Varty, de oud-voorzitter van 
de International Reynard Society, die dagelijks in zijn toenmalige woonst in 
Glasgow een van de zesduizend lokale urban foxes in de tuin kon zien.) 
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 De dieren van ROA passen in de nieuwe belangstelling voor wilde dieren in 
de stad. ROA geeft die dieren letterlijk een grote ruimte in de stad. Interessant 
is de vergelijking die Sofie de Smyter in de rubriek Uitgelezen van De Morgen 
van 9 november 2011 maakte naar aanleiding van de lectuur van de roman 
Fauna van Alissa York. Die speelt zich af in de Don Valley in het Canadese 
Toronto en handelt over de krachtmeting tussen mens en dier als die elkaars 
gebied binnendringen. De auteur stelt dat het beeld van de stad als een ul-
tieme overwinning van de cultuur op de natuur een illusie is. ‘Zoals ook ROA’s 
straatkunst lijkt te suggereren, confronteert de fauna ons continu met onze 
onmacht alles te controleren én met de vraag wie nu de indringer is. De stink-
dieren die onze afvalbakken doorzoeken, de vogels die zich bloedend te pletter 
vliegen tegen onze glazen torens: zij zijn de enige echte ontembare Anderen, de 
perfecte afgezanten van wat we in onszelf en onze samenleving niet kunnen of 
willen aanvaarden.’ Deze overwegingen sluiten bijna naadloos aan bij de film 
van de Nederlandse documentairemaker Mark Verkerk, die met De wilde stad 
in 2018 een vervolg maakte op De nieuwe wildernis. Hij verplaatste zijn camera 
van de Oostvaardersplassen naar de binnenstad van Amsterdam.

 Tot slot nog een bedenking. Hoewel de verschillen eigenlijk niet groter kun-
nen zijn (gigantische zwart-wittaferelen in openlucht versus kleine, meestal 
kleurrijke tafereeltjes in de beslotenheid van een boek), doen de vossen van 
ROA me denken aan middeleeuwse miniaturen. Marginaaltjes zijn vaak com-
mentaren op de teksten die hen omgeven en ze staan vaak ‘in het verborgene’, in 
een tussenruimte. Ze creëren een eigen wereld. Ze dienen op het eerste gezicht 
als ontspanning. Maar evenzeer maken ze deel uit van een betekenisvol systeem 
van verwijzingen naar de realiteit. ROA’s beesten zijn een commentaar op mens 
en maatschappij, zoals ook middeleeuwse miniaturen dat kunnen zijn. Vaak 
staan ze afgebeeld in marginale, verlaten ruimtes. Als de hele schepping / de na-
tuur als een boek gelezen kan worden, dan staan ROA’s tekeningen als grisailles 
in het bonte vlechtwerk van muurschilderingen en graffiti. 
 De speurtocht naar vossenminiaturen is net als het speuren naar murals van 
ROA een werk van lange adem. Dit weze meteen een oproep aan de reynaer-
dianen op alle continenten om uit te kijken naar gigantische zwart-witvossen 
op vaak vergeten plekken. 
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Noten

1 Andere bronnen spreken van 1975.

2 Uit de toelichting bij Cataclysm, At The Gallery Antwerpen: ‘[…] Niet de mens, maar 
het dier beschouwt hij als centrale entiteit, de meest betekenisvolle van het universum. Als 
grote natuurvorser omarmt hij de idee van het dier als enige mogelijke “survivor” – dat alles in 
chaos begint en in chaos eindigt (cataclysme), is voor hem de natuurlijke staat der dingen.’ En 
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hoewel het dier centraal staat, gaat het oeuvre van ROA volgens Kathy de Nève in se over de 
mens: ‘Hier groeit een verlangen terug te keren naar de oerbron – de wilde natuur opnieuw 
vereren als bron van helende kracht en extase, van kalmte en sereniteit – een hof van Eden. 
Een houding die steeds meer een leidend motief moet worden in onze moderne ecologische 
beweging. Zo ervaren we de uniciteit van het oeuvre van ROA: als de geboorte van een nieuwe 
Romantiek, ontstaan uit een nostalgisch verlangen om terug te gaan naar de oorsprong van 
de dingen.'

3  Jozefien van Beek, ‘Dit is mijn ode aan uitstervende dieren. Street artist ROA strijkt met 
kenschetsende zwart-witbeesten neer in Antwerpen’, in: De Morgen, 6.10.2017.

4 Mail van Bart Brosius, Culture, Social & Environmental Affairs, Consulate General of 
Belgium van 18.12.2015: ‘We laten hier in New York een grote illustratie ontwerpen door 
de talentvolle kunstenaar ROA. Het werk verwijst naar Reinaert De Vos/ Van den vos 
Reynaerde.’

5 Jozefien van Beek, zie n. 3. 
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STUDIES OVER DE FABEL IN DE VEERTIENDE-
EEUWSE SPAANSE LITERATUUR

GERT-JAN VAN DIJK

 In deze korte bijdrage stellen we de lezers van Tiecelijn een uitstekende publi-
catie voor met een reeks studies van gerenommeerde specialisten over de fabels 
die in het Spaans op het Iberische schiereiland in de veertiende eeuw werden 
geschreven. De invalshoeken zijn uiteenlopend: het culturele, het poëtische, het 
lexicale ... Deze interessante en uiterst welsprekende bundel is in de prachtige 
Romaanse taal die het Spaans is gesteld, maar voor wie die taal niet beheerst 
zijn aan het slot van de zes gedegen uiteenzettingen korte samenvattingen toe-
gevoegd in maar liefst vier talen: naast Spaans (Castiliaans) ook Duits, Frans en 
Engels (p. 156-167), waar ook uw recensent dankbaar zijn voordeel mee heeft 
gedaan. Wij volstaan met een korte verkenning van de diverse artikels.
 De eerste bijdrage (na de algemene inleiding) kan de lezers van Tiecelijn wel-
licht het meest bekoren. Uitgeefster en leidster van het onderzoeksproject ‘De 
veertiende-eeuwse esopische fabel’, M.L. Cuesta Torre, geeft een minutieuze 
behandeling van de fabels uit het corpus en hun historisch-politieke functie. 
‘Prólogo, fábulas y contexto histórico en el Libro del caballero Zifar’ (p. 11-64) is 
het pièce de résistance van de bundel. 
 H.O. Bizzarri, (‘Don Juan Manuel y su percepción del mundo animal’, p. 65-
76) analyseert passages van Don Juan Manuel (1282-1348) waarin dieren cen-
traal staan, met name elf Enxiemplos uit zijn El conde Lucanor, maar ook enkele 
dierenverhalen uit zijn Libro del caballero et del escudero.
 Zoals alleen al uit de titel blijkt (‘Poética de las fábulas sobre leones en el Li-
bro de buen amor’), staat in de bijdrage van A. López Castro een gedetailleerde 
analyse van de vier leeuwenfabels uit de Libro de buen amor van Juan Ruiz cen-
traal, waarin de leeuw en respectievelijk vos, paard, ezel en muis antagonisten 
zijn (p. 77-92). 
 B. Darbord, ‘Sapos y buhos: en torno a la función de algunos animales en 
la fábula medieval’ (p. 93-107) presenteert een gedegen studie naar de func-
tie en lexicale nomenclatuur van de fabels van de pad en de uil in de Libro de 
los gatos, gevolgd door een thematische uiteenzetting over de tegenstelling 
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tussen hoogmoed en bescheidenheid bij verschillende middeleeuwse fabel-
dieren.
 In de bijdrage van C. García de Lucas (‘De tortugas y caracoles: vaivenes 
léxicos y narrativos’, p. 109-121) passeren schildpad en slak de revue, met de 
nadruk op de Libro de los gatos, een gedeeltelijke Spaanstalige vertaling van de 
Fabulae van Odo van Cheriton.
 Tot slot bespreekt J.M. Balcells zestien Catalaanse fabels, waarvan er vijf-
tien verspreid te vinden zijn in Eiximenis’ onvoltooid gebleven encyclopedische 
christelijke La Crestià, en een in zijn vrouwelijke vorstenspiegel Llibre de les 
dones. Daarna volgt een vergelijking tussen Eiximenis’ en andere veertiende-
eeuwse Spaanse (Castiliaanse) fabels, te weten El conde Lucanor van Juan Ma-
nuel, de Libro de buen amor van de Arcipreste van Hita, en de Libro de los gatos, 
zoals gezegd een partiële vertaling van de Fabulae van Odo van Cheriton. (‘Ori-
ginalidad fabulística de Francesc Eiximenis’, p. 123-138.)
 Na deze stuk voor stuk zeer lezenswaardige artikelen volgen een uitgebreide 
bibliografie (p. 139-152) en een overzicht van bio- en bibliografische gegevens 
van de zes auteurs (p. 153-155).
 

María Luzdivina Cuesta Torre (ed.), ‘Esta fabla compuesta, de Isopete sacada’. 
Estudios sobre la fábula en la literatura española del siglo XIV, Bern/etc., Peter 
Lang, 2017 (Perspectivas Hispánicas 42.) ISBN 978-3-0343-2943-9.
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TWEE RECENTE DUITSE CYCLI VAN REINEKE-
ILLUSTRATIES

PAUL WACKERS

 De populariteit van het Reynaertverhaal in de Lage Landen, vooral in het 
Waasland, is een uniek verschijnsel, maar ook in Duitsland bestaat een ruime 
en langdurige belangstelling voor het verhaal over de sluwe vos. In beide lan-
den is er één tekst die in die belangstelling domineert, terwijl varianten aan-
zienlijk minder aandacht krijgen. In de Lage Landen domineert Van den vos 
Reynaerde, in Duitsland Goethes Reineke Fuchs. Een specifieke uiting van die 
belangstelling bestaat uit regelmatige heruitgaven met unieke trekken, zoals 
een nieuwe vertaling/bewerking of nieuwe illustraties. Nu zijn er in 2016 twee 
nieuwe Reineke-boeken verschenen die de aard van de Duitse belangstelling op 
een verschillende manier laten zien en ook tonen dat er naast Goethes versie 
van het verhaal alternatieven bestaan. Daarom worden die twee boeken hier 
in samenhang besproken, hoewel ze strikt genomen niets met elkaar te maken 
hebben.

 Het eerste te bespreken boek is in eerste instantie bedoeld om een illustra-
tiecyclus te publiceren. De bijgevoegde teksten zijn secundair, al bestaat er een 
duidelijk verband tussen beide. Het boek is bezorgd door Waltraud Maier-
hofer, die werkzaam is bij het Department of German van de universiteit van 
Iowa. Dat Maierhofer germaniste is en geen kunsthistorica lijkt mij zichtbaar 
in het boek. De behandeling van de teksten is namelijk preciezer en nauwkeu-
riger dan de kunsthistorische informatie over de afbeeldingen. 
 De afgedrukte illustratiecyclus komt uit de negentiende eeuw en is van de 
hand van Johann Heinrich Ramberg (1763-1840). Ramberg was een schilder, 
tekenaar en etser die in zijn tijd hoog geacht werd. Hij heeft onder meer gewerkt 
voor de Engelse koning George III (die uit Hannover kwam, net als Ramberg). 
Veel van zijn werk is gemaakt als boekillustratie. Zijn Reineke-illustraties ech-
ter zijn in eerste instantie uitgegeven als een losse serie van dertig etsen plus 
een titelblad. Ramberg deed dat in 1826 en wel in eigen beheer. Hij maakte de 
etsen zelf op basis van zijn ontwerptekeningen die ook bewaard zijn gebleven 
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en die thans bewaard worden in het Landesmuseum te Hannover. In de uitgave 
uit 2016 zijn zowel de tekeningen als de etsen afgedrukt. Het is dus mogelijk 
om beide grafische vormen met elkaar te vergelijken. Dat is waarschijnlijk de 
grootste aantrekkelijkheid van dit boek. Die wordt ondersteund en versterkt 
omdat details van de tekeningen geregeld apart worden afgedrukt en in het 
Nawoord ook afbeeldingen zijn opgenomen van andere Reineke-illustraties die 
in de negentiende eeuw zijn gebruikt en van navolgingen door anderen van il-
lustraties van Ramberg.
 Voor het afdrukken van de etsen is gebruikgemaakt van de derde druk van 
de serie uit 1873. Het is dus wat merkwaardig dat Maierhofer stelt dat de uit-
gave van de serie etsen geen heel groot succes was (p. 151). Ze doet dat overigens 
op basis van onderzoek van iemand anders. De etsen zijn voor de uitgave van 
2016 met kleurpotloden ingekleurd door Emmanuella Israel, ook van de uni-
versiteit van Iowa.1 Dit is dus een toevoeging ten opzichte van het exemplaar 
van de etsen waarop deze uitgave gebaseerd is. Die beslissing wordt toegelicht 
(p. 153-158). Er wordt gesteld dat in de negentiende eeuw vaak boeken werden 
ingekleurd, ook voor volwassenen, en dat Ramberg tekeningen die hij zelf niet 
etste vaak inkleurde om de etser steun te geven bij het aanbrengen van de ar-
ceringen. Er wordt ook gesteld (p. 156) dat anderzijds in de kunst de tekening 
zelf hoger wordt gewaardeerd dan het kleurgebruik en dat kleur vooral gezien 
wordt als iets voor kinderen.2 Het laatste is in de negentiende eeuw nog niet 
zo, maar waarom besloten is een negentiende-eeuwse praktijk te volgen die ze-
ker bestond, maar die echt niet universeel was, is mij – ondanks dat enerzijds-
anderzijds – niet duidelijk geworden. Het lijkt me overigens een keus die zeker 
verdedigbaar is en naar mijn smaak is het goed gedaan. Maar het lijkt me een 
aspect waardoor het boek zowel voor- als tegenstanders zal kennen.
 Zowel de tekeningen als de etsen heeft Ramberg met veel zorg en aandacht 
voor detail gemaakt. Een mooi voorbeeld van zorgvuldigheid in de tekeningen 
is tekening 20. Daar is een herziene versie van een tijger op de originele teke-
ning geplakt om een beter totaalresultaat te krijgen (afb. 1).3 
 Bij het etsen is er geen rekening mee gehouden dat de afdruk van een ets een 
spiegeling is van de plaat. De etsen volgen het ontwerp van de tekeningen en 
dus zijn alle etsen gespiegeld ten opzichte van de tekeningen. (Zie afb. 2.) Bij 
vergelijking is goed te zien dat de ets de tekening zorgvuldig volgt, maar dat er 
verschillen zijn. Let bijvoorbeeld op het kleed waarop de tijger ligt. Dat is een 
toevoeging op de ets ten opzichte van de tekening. Ook de houding van de vos 
is op de ets anders. 
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Afb. 1. Reineke geeft raad als slang en mens bij de koning klagen. Tekening 20 
van Ramberg (Maierhofer 2016, p. 95).

Afb. 2. Reineke geeft raad als slang en mens bij de koning klagen. Ets 20 van 
Ramberg (Maierhofer 2016, p. 96).
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 Ramberg besteedt niet alleen aandacht aan de hoofdlijn van een illustratie, 
maar ook aan details. De dieren die met de man naar het hof van Nobel zijn 
gekomen, zijn van plan hem op te eten. Dat is zichtbaar doordat de slang zijn 
staart om een enkel van de man heeft gewonden, zodat die niet weg kan lopen 
en de beer snuffelt al aan het been van zijn beoogde prooi. Maar er zijn ook 
details die niet wezenlijk zijn en alleen ter amusement zijn toegevoegd. Zie op 
deze ets de inktpot met veer die onder het ravenpaar in de boom hangt en de 
verzorging van de staart van de leeuw door een aap aan de linkerzijde. Opmer-
kelijk is dat het eerste detail op de ets veel zorgvuldiger is uitgewerkt dan op de 
tekening.
 Czech heeft betoogd dat Ramberg vier typen scènes heeft gebruikt:4 
 Het eerste type scène vinden we in ongeveer de helft van de afbeeldingen. 
Het gaat om afbeeldingen van dieren in een landschap. Ze gedragen zich over 
het algemeen heel natuurlijk. Een voorbeeld is de ontmoeting tussen Reineke 
en Henning de haan (afb. 3).5 De afbeelding wordt gedomineerd door de twee 
hoofdfiguren. Reineke is hier erg vermenselijkt. Dat is uitzonderlijk, want 
Ramberg maakt hem meestal uitsluitend menselijker door zijn houding en ge-
baren. Maar als Reineke in een religieuze rol wordt afgebeeld, wordt dat altijd 
ook door zijn kleding aangegeven. Dat is hier dus ook het geval. Let bovendien 
op de rozenkrans en de oorkonde die hij in zijn poten heeft. Dat Reineke en 
Henning elkaar ontmoeten in de open poort van een hoge muur, is gebaseerd 
op de tekst. Andere details komen voor rekening van Ramberg zelf. De toe-

Afb. 3. Reineke als kluize-
naar. Ets 4 van Ramberg 
(Maierhofer 2016, p. 21)
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schouwer (grijze kop tussen de struiken) zou een verwijzing kunnen zijn naar 
Reineke die na deze scène op de loer gaat liggen om de kippen te grijpen waarvan 
hij verwacht dat ze naar buiten zullen komen.6 De resten van de picknick / het 
feestmaal in de benedenhoek zouden volgens dezelfde gedachtegang een aan-
kondiging kunnen zijn van de vraatzucht waarmee Reineke zich aan de kip-
pen tegoed zal doen. Het is echter ook mogelijk dit deel van de illustratie te 
zien als verstopte kritiek op de losbandige levenswijze van de bewoners van het 
klooster: ze vreten zich buiten vol en laten dan de rotzooi achter. Dat sluit aan 
bij de weergave van de binnenruimte van de kippen. Die bevindt zich, getuige 
het raam, naast een kerk, maar bevat ook zijn eigen afbeelding van een heilige 
(rechts van de linkerpoortdeur). Voor Ramberg is er blijkbaar weinig onder-
scheid tussen een religieuze ruimte en een kippenhok. 
 Een tweede type wordt gevormd door de hofscènes. Er is aandacht voor 
pracht en praal, er zijn andere grote katten naast het leeuwenpaar als hovelin-
gen en apen treden op als dienaren. Reineke wordt in deze scènes vaak door 
zijn houding (enigszins) vermenselijkt afgebeeld. Een duidelijk voorbeeld 
wordt gevormd door de afbeeldingen 1 en 2.
 Ten derde zijn er scènes waar een dier met mensen wordt geconfronteerd. 
Ramberg beeldt de mensen graag als een (verwarde) groep af en geeft ze kari-
katuraal vertekend weer. Dit is bijvoorbeeld heel duidelijk te zien aan de teke-
ning van de aanval van de dorpelingen op Braun de beer, wanneer die vastzit 
in de boom (afb. 4). Deze scène is in de traditie vaak afgebeeld, maar deze 

Afb. 4. De beer probeert aan de 
dorpelingen te ontsnappen. Teke-
ning 5 van Ramberg (Maierhofer 
2016, p. 25).
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tekening van Ramberg is bijzonder omdat hij het moment afbeeldt dat de beer 
zich begint te bevrijden. Zijn kop en poten zijn al los en hij heeft Jütte,7 de 
Hausmagd van de pastoor, al omgegooid. Een hooivork – het wapen van een 
van de andere gevallen vrouwen – is al in het water aan het vallen, maar Jütte 
heeft haar spinrokken nog vast. Wel is in de worsteling een van haar borsten 
ontbloot geraakt en is haar jurk tot boven de knie opgeschort. Dat geeft haar 
houding een seksuele lading. Veel van de details in de afbeeldingen van Ram-
berg hebben een extra lading. 
 En ten slotte is er een volstrekt afwijkende illustratie: de kam met het Paris-
oordeel erop beeldt Ramberg in antikiserende stijl af (afb. 5). Dat blijkt vooral 
uit de heel sterke, zwarte contouren van alle figuren. Die techniek is gebrui-
kelijk in contemporaine afbeeldingen van klassieke scènes, maar Ramberg ge-
bruikt haar niet in zijn andere Reineke-etsen. Het lijkt er ook bij deze afbeel-
ding op dat Ramberg een iets ander moment kiest dan de traditie. Meestal 
wordt het Parisoordeel afgebeeld op het moment dat Paris moet kiezen, al 
was het alleen maar omdat de kunstenaar dan de mogelijkheid heeft om drie 
(vrijwel) naakte vrouwen af te beelden. Hier lijkt het moment afgebeeld te zijn 
dat Paris net gekozen heeft: Venus heeft de appel van de schoonste al in haar 
hand en de twee verliezers zijn zich weer aan het aankleden. Juno (rechts) is 

Afb. 5. De kam met het Parisoordeel. Ets 21 van Ramberg (Maierho-
fer 2016, p. 102).
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nog maar net begonnen zich weer te bedekken. Athene (midden) is al een eind 
gevorderd, maar een van haar kledingstukken ligt nog op de grond en het vast-
rijgen van haar borstpantser lijkt een hele klus. Bovendien bevat de afbeelding 
veel seksuele toespelingen. De bok (links) is een traditioneel teken voor viri-
liteit. De hand van de putto tussen de benen van Venus is erg suggestief. De 
borsten van Juno vallen erg op omdat ze zo onnatuurlijk omhoog steken en ook 
haar dienstmaagd heeft een ontblote borst en draagt een jurk met openingen. 
Hermes maakt daar met zijn staf graag gebruik van. 
 Ramberg heeft een duidelijk eigen, herkenbare stijl van afbeelden die een 
zekere eenvormigheid met zich meebrengt, maar de variatie in zijn scènes en 
de vele details met hun vaak extra lading maken zijn afbeeldingen desondanks 
interessant. Ze zijn bovendien niet alleen interessant om hun eigen verdienste, 
maar ze hebben ook een heel duidelijke plaats in de illustratietraditie in Duits-
land. Enerzijds maakt Ramberg gebruik van elementen uit de afbeeldingen van 
de Nederduitse Reynke de vos.8 Daarvan zijn drukken overgeleverd uit Lübeck 
en Rostock uit de vijftiende en zestiende eeuw. De drukken uit Lübeck ge-
bruiken nasnijdingen van houtsneden die door Gheraert Leeu circa 1487-1490 
gebruikt zijn voor zijn uitgave in verzen van Reynaerts historie.9 De drukken uit 
Rostock hebben houtsneden die ontworpen zijn door Erhard Altdorfer,10 maar 
hij heeft zich door de Lübeckse houtsneden laten inspireren, dus via deze link 
zijn er elementen uit de oudste Nederlandse illustratiereeks in het werk van 
Ramberg herkenbaar. Een voorbeeld van deze ‘navolging’ zijn de kaarsen die 
de kippen meedragen wanneer de baar van Coppe aan het hof van de koning 
arriveert.11 Vergelijk afb. 6 en 7.

Afb. 6. Lijkstoet van Coppe. Hout-
snede uit Reynke de vos (Lübeck 1498).

Afb. 7. Lijkstoet van Coppe. Ets 3 van Ramberg. Detail (Mai-
erhofer 2016, p. 18).
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 Ramberg ontleent bovendien elementen aan een latere reeks Nederlandse 
illustraties, namelijk die van Allart van Everdingen (1621-1675).12 Tegenwoor-
dig is Van Everdingen vooral bekend als landschap- en zeeschilder, maar hij 
heeft ook etsen gemaakt, waaronder een suite etsen bij de Reynaert. De etsen 
van die suite zijn in Duitsland bekend geworden, doordat ze als illustraties 
werden gebruikt in Reineke der Fuchs van Johann Christoph Gottsched (1700-
1766). Dit is een Hoogduitse prozabewerking uit 1752 van de Nederduitse 
Reynke de vos die vrij veel gelezen werd. Van Everdingen is daarna nagevolgd 
in een anonieme Reineke-uitgave uit 1817 en ook door Ramberg.13 Ramberg 
neemt van Van Everdingen een aantal scènes over die daarvoor niet waren ge-
illustreerd (bijv. de wolf vastgebonden aan het klokkentouw, de vos rooft een 
kip van de tafel van een pastoor, de das laat de vos als boete over een takje 
springen, de vos probeert na zijn biecht een hoen te grijpen en de das berispt 
hem daarvoor). Hij doet dat wel op zijn eigen manier. Bij Van Everdingen is 
het landschap vaak belangrijk en zijn dieren worden heel natuurlijk afgebeeld. 
Ramberg maakt zijn figuren groter en vermenselijkt de houding van zijn dieren 
meer. Zie bijvoorbeeld afb. 8 en 9. 
 Op zijn beurt heeft Ramberg invloed uitgeoefend op Ludwig Richter (1803-
1884) en Wilhelm von Kaulbach (1804-1874). Ludwig Richter heeft zowel 
houtsneden als tekeningen gemaakt voor verscheidene Reineke-uitgaven, maar 
zijn invloed is tot Duitsland beperkt gebleven.14 Wilhelm von Kaulbach echter 
is de beroemdste illustrator van Goethes Reineke Fuchs en misschien wel de 

Afb. 8. Reynaert doet penitentie. Ets van Allart 
van Everdingen.

Afb. 9. Reineke doet penitentie. Tekening 11 van 
Ramberg (Maierhofer 2016, p. 55).
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allerbekendste Reynaertillustrator.15 Kaulbach gaat zijn eigen gang, maar net 
als Ramberg geeft hij allerlei details in zijn afbeeldingen een extra (meestal sa-
tirische) lading en sommige details van Ramberg neemt hij op zijn eigen wijze 
over. Afb. 10 en 11 tonen bijvoorbeeld hoe beiden de aandacht van een aap voor 
een (of meer) staart(en) weergeven.
 Over dit alles zou veel meer te zeggen zijn, maar hopelijk is bovenstaande 
voldoende om duidelijk te maken dat een liefhebber van Reynaertillustraties 
veel plezier kan beleven aan het vergelijken van Rambergs illustraties met de 
traditie.
 Zoals al gezegd bevat het boek niet alleen illustraties maar ook tekst. Het 
gaat om fragmenten uit de Duitse en de Engelse versie van het Reineke-verhaal 
door Dietrich Wilhelm Soltau (1745-1827). Dit is een gerespecteerde Duitse 
schrijver en vertaler. Zijn Hoogduitse versbewerking van het Reineke-verhaal 
wordt als een van zijn belangrijkste werken beschouwd en zij is populair ge-
weest. Het boek werd voor het eerst uitgegeven in 1803 en herdrukken volgden 
in 1823, 1852 en 1856. Het is nog steeds verkrijgbaar (de meest recente herdruk 
is uit 2006). Soltau heeft een tijd in Londen gewoond en heeft Engelse teksten 
in het Duits vertaald. In 1826 bewerkte hij zelf zijn Hoogduitse Reineke-tekst 
in het Engels, maar die versie is niet heel succesvol geweest.16 
 Er wordt niet verantwoord waarom niet de hele Duitse en Engelse tekst zijn 
opgenomen, maar wel hoe de fragmenten zijn geselecteerd. In de eerste druk 
van de etsen stond onder elke ets (behalve de ‘titelpagina’) een verwijzing naar 
een passage uit Soltau.17 De betreffende passages worden zowel in het Duits 
als in het Engels afgedrukt. Als de passages erg lang zijn, wordt in de dialogen 
bekort en als andere delen uit de tekst nodig zijn om de illustratie te begrijpen, 

Afb. 10. Reineke geeft raad als slang en mens bij de koning 
klagen. Ets 20 van Ramberg. Detail (Maierhofer, p. 96).

Afb. 11. De tweede hofdag. Ets van 
Wilhelm von Kaulbach. Detail.
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worden die ook opgenomen (p. 147-148). Het is mij overigens niet duidelijk 
geworden waarom Maierhofer zowel de Duitse als de Engelse tekst heeft op-
genomen. Alle toelichtende tekst is uitsluitend in het Duits, dus het kan niet 
gedaan zijn ten behoeve van lezers die het Duits niet of niet voldoende machtig 
zijn. En de kans dat Ramberg de Engelse tekst gekend heeft, is minimaal. Uit-
sluitend de Duitse tekst afdrukken was dus ook heel redelijk geweest. Boven-
dien lijkt mij de keuze voor de tekst van Soltau ook niet dwingend. Maierhofer 
zegt dat de verwijzingen in de eerste druk van de etsen naar de tekst van Sol-
tau bewijzen dat Ramberg diens versie voor zich had. Maar op de tekeningen 
die als voorbeeld dienden voor de etsen, staan verwijzingen naar de versie van 
Goethe en die aantekeningen zijn waarschijnlijk van de hand van Ramberg 
zelf.18 Dat had als argument gebruikt kunnen worden om (fragmenten uit) de 
versie van Goethe af te drukken. Ik denk overigens dat deze tegenstrijdigheid 
heel makkelijk te verklaren is. De twee versies verschillen inhoudelijk nauwe-
lijks, dus om een illustratie te ontwerpen maakt het niet uit welke gebruikt 
wordt. Maar toen de eerste druk van de etsen van Ramberg uitkwam, was de 
versie van Goethe nog niet erg populair. Dat werd zij pas in 1846 toen de il-
lustraties van Kaulbach voor het eerst bij de tekst werden afgedrukt. De versie 
van Soltau was in 1826 veel bekender. Ik denk dus dat de verwijzingen onder 
de etsen geen verantwoording zijn van de inspiratie maar een hulp voor de ko-
per. Mocht hij het verhaal niet goed genoeg kennen om (alle details van) een 
illustratie te begrijpen, dan kon hij via de verwijzing de betreffende passage 
naslaan. In de derde druk van 1873 wordt zowel naar Soltau als naar Goethe 
verwezen omdat op dat moment beide versies populair zijn en het beoogde pu-
bliek dus twee hulpmiddelen aangeboden kan krijgen. De teksten van Soltau 
en van Goethe hadden dus allebei zinvol in dit boek kunnen functioneren. Aan 
de andere kant verwees Ramberg in de eerste druk uitsluitend naar Soltau, dus 
vanuit receptieperspectief is de keus van Maierhofer heel goed te verdedigen. 
 Soltaus Duitse tekst is een getrouwe navolging van de Nederduitse Reynke 
in het Hoogduits. Hij gebruikt daarbij knittelverzen. Dat wil zeggen dat hij 
versregels gebruikt die rijmen. Verdere formele eisen worden niet gesteld. In 
Nederland wordt deze stijl vaak gekoppeld aan Sinterklaasgedichten, maar in 
Duitsland is het geen ongebruikelijke versvorm bij navertellingen van histori-
sche teksten. Knittelverzen kunnen heel onregelmatig zijn, maar Soltau schrijft 
vrij evenwichtige versregels die niet principieel anders zijn dan de vierheffin-
genverzen waarin Van den vos Reynaerde en Reynaerts historie zijn geschreven. 
Wel gebruikt hij vaak Noord-Duitse woorden in rijmpositie (waarschijnlijk 
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een gevolg van zijn poging dicht bij het Nederduitse origineel te blijven). Om 
een voorbeeld van zijn stijl te geven, citeer ik hier een stukje van de afronding 
van het verhaal:

Wer sich versteht auf Reinekes Kunst,
den sieht man überall sehr gern
an Höfen und bei großen Herrn.
Er sitzt in einem jeden Staat,
geistlich und weltlich, mit im Rat,
und groß ist seiner Freunde Macht;
sie mehren sich bei Tag und Nacht.
Wer nicht in seiner Kunst gelehrt,
ist in der Welt nur wenig wert;
man hört auch selten aus sein Wort; 
doch Reinekes Gunst hilft jedem fort.
Es gibt jetzt Füchse mancher Art;
Nicht jeder zeigt den roten Bart.
Sie finden überall viel Lob,
Nur machen sie es oft zu grob. (p. 144-145)

 Voor zijn Engelse tekst gebruikt Soltau dezelfde versificatie, maar hij be-
kort, soms heel stevig. Zo gaat bovenstaande Duitse citaat nog een tijdje ver-
der, maar corresponderen in de Engelse versie slechts vier versregels met de 
hele passage:

Full many there are nowadays
Who get preferred by Reynard’s ways.
Red beards they do not always show;
But that they’re deep ones, all men know. (p. 144)

 Van het boek van Maierhofer zijn nu afbeeldingen en tekst besproken. Die 
worden in samenhang gepresenteerd. Bij iedere afbeelding volgen eerst teke-
ning en ets en daarna het betreffende Duitse en Engelse fragment (in parallelle 
kolommen). Na de laatste fragmenten volgen een verantwoording van de uit-
gave, een nawoord waarin Ramberg, Soltau, de serie etsen en de vraag naar het 
inkleuren worden besproken. Het boek wordt afgesloten met beschrijvingen en 
analyses van alle tekeningen en etsen. In dit laatste deel worden ook afbeeldin-
gen opgenomen van contemporaine Reineke-illustraties en van navolgingen van 
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Ramberg. Het boek is mooi uitgegeven en de kwaliteit van de illustraties is uit-
stekend. Ook de tekstbezorging en de extra informatie zijn in orde. Ik vind het 
wel opmerkelijk dat Maierhofer zeer precies detailbeslissingen verantwoordt, 
maar haar principiële keuzes als tamelijk vanzelfsprekend voorstelt. Daarnaast 
is ze slordig. Zo schrijft ze bijvoorbeeld: ‘Das Volksbuch von Reineke Fuchs 
hatte schon vor Goethe eine reiche Illustrationsgeschichte.’ (p. 149) Daarbij 
geeft ze in voetnoot een verwijzing naar een studie die handelt over hand-
schriften en incunabelen en een studie over Reineke-illustraties in Duitsland 
in de negentiende eeuw. Het eerste boek gaat grotendeels over Franse teksten 
en bevat geen enkele informatie over enige volksboekversie. Het tweede boek 
bespreekt allerlei soorten uitgaven, van uiterst luxeboeken tot volksboeken. Ze 
bedoelt ‘Volksbuch von Reineke Fuchs’ natuurlijk veel globaler dan ik het nu 
opvat, maar laat ze zich dan preciezer uitdrukken. Een wetenschapper die het 
boek voor onderzoek wil gebruiken, zal zich bij tijden aan deze slordigheid 
ergeren, een liefhebber van de Reynaert/Reynke/Reineke-traditie zal er weinig 
last van hebben. Het bijeengebrachte materiaal is namelijk erg interessant en 
wordt wat de grote lijn betreft helder en coherent gepresenteerd.

 Het tweede te bespreken boek is van een totaal andere orde. Het hoofddoel 
is opnieuw om een illustratiecyclus te publiceren, maar verder zijn er alleen 
maar verschillen. Ramberg en Soltau waren in heel Duitsland bekende kunste-
naars, Maierhofer is een Duitse die aan een Amerikaanse universiteit werkt en 
haar boek is gepubliceerd door een uitgeverij die zich op heel Duitsland richt, 
of misschien beter op iedereen in de wereld die informatie over Duitse kunst-
geschiedenis in het Duits tot zich kan nemen. Johann Wolfgang Goethe. Reineke 
Fuchs mit Zeichnungen von Oswald Jarisch publiceert echter de tekeningen van 
een voornamelijk regionaal bekende kunstenaar19 en dat gebeurt door een uit-
geverij die zijn fonds beperkt tot boeken over de streek. Twintig jaar geleden 
zou het waarschijnlijk uitsluitend een regionale omzet hebben gehad, en ook 
nu zal de meerderheid van de oplage waarschijnlijk in de streek blijven.
 Oswald Jarisch werd in 1902 in Zittau geboren. Dat is een stadje in de 
streek Lausitz in het uiterste oosten van Duitsland. Het ligt (ter hoogte van 
Dresden maar oostelijker) op enkele kilometers van het drielandenpunt Duits-
land-Polen-Tsjechië. Jarisch kreeg eerst onderwijs in glasschilderkunst en 
daarna in Dresden en München in beeldende kunst en schilderen. Hij had een 
voorkeur voor landschapschilderkunst, maar voorzag in het levensonderhoud 
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van zichzelf, zijn vrouw en drie kinderen door portetten te schilderen. In 1941 
werd hij opgeroepen voor de krijgsdienst, maar de Wehrmacht zette hem aan 
het oostfront nog steeds als portretschilder in. In 1944 raakte hij in Russische 
krijgsgevangenschap en tot 1948 verbleef hij in een kamp in Letland. Ook daar 
bleef hij portretten schilderen, nu in ruil voor levensmiddelen. In 1948 keerde 
hij terug naar zijn geboortestreek. Daar voorzag hij in zijn levensonderhoud 
door schilderen en tekenen, vooral voor bedrijven, maar hij ging ook fotogra-
feren en daarbij besteedde hij veel aandacht aan insecten. Op het terrein van 
insectenfotografie was hij een van de pioniers. Ook maakte hij in de laatste fase 
van zijn leven veel afbeeldingen van vogels, planten en schimmels uit de Lau-
sitz. Hij stief in 1979. 
 Tijdens zijn krijgsgevangenschap heeft hij meer dan honderd zwart-witte-
keningen gemaakt bij Goethes Reineke Fuchs. Van sommige scènes heeft hij 
zelfs varianten getekend. Bij zijn vrijlating mocht hij ze meenemen, maar in de 
moeilijke jaren na de oorlog vond hij geen uitgever die iets met zijn tekeningen 
wilde doen en zo bleven ze in familiebezit. Ze werden los bewaard in map-
pen. Enkele van die tekeningen werden in 2002 opgenomen in een tentoonstel-
ling in Zittau om Jarisch’ honderdste geboortedag te herdenken. Ze trokken 
de aandacht en in 2016 zijn Stefan Gärtner van de Zittauer Geschichts- und 
Museumsverein en Gunter Oettel van de gelijknamige regionale uitgeverij erin 
geslaagd om de door Jarisch gehoopte, maar niet gerealiseerde uitgave van de 
tekeningen als illustraties bij Goethes tekst uit te brengen. 
 Het is niet duidelijk waarom Jarisch in krijgsgevangenschap juist Reineke 
Fuchs wilde illustreren. Het is wel duidelijk dat hij dat in eerste instantie voor 
zichzelf gedaan moet hebben en dat de wens om ze uit te geven pas na 1948 
ontstaan kan zijn. Het is ook duidelijk dat Jarisch weinig hulpmiddelen had, 
toen hij zijn cyclus maakte. Het door hem gebruikte papier was slecht en hij 
kon uitsluitend zwart potlood gebruiken. Ik denk wel dat hij een exemplaar 
van Goethes tekst tot zijn beschikking had, want Jarisch illustreert niet alleen 
de hoofdscènes maar ook details uit de tekst. Ik kan mij niet goed voorstellen 
dat hij die allemaal in zijn hoofd had zitten.
 De figuren van Jarisch hebben dierenhoofden, maar verder zijn ze mense-
lijk. Ze hebben handen en voeten en dragen vrijwel altijd kleding. Hij streeft 
niet naar zeer gedetailleerde en scherpe tekeningen, maar roept schetsmatig 
situaties op, waarbij hij emoties probeert uit te drukken via houding, gebaren 
en gezichtsuitdrukking. Ze zijn niet alleen in zwart getekend maar hebben 
ook een zekere zwartheid van sfeer. In veel tekeningen domineert geweld en 
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Afb. 12. Braun aangevallen door de dorpelingen. Gärtner & Oettel 2016, p. 28.

Afb. 13. Conflict tussen slang en man, Gärtner & Oettel 2016, p. 142.



~ 281 ~

Tiecelijn 32     

Jarisch voegt geen grappige of satirische details toe, zoals Ramberg dat deed. 
Het eerste wordt natuurlijk opgeroepen door het verhaal zelf, maar het is ook 
heel begrijpelijk vanuit de situatie waarin de reeks tot stand gekomen is. 
 Een duidelijk voorbeeld van een afbeelding met veel geweld is de mishan-
deling van Braun door de dorpelingen (afb. 12). Er wordt benadrukt dat er 
wel heel veel dorpelingen zijn en het is ook heel duidelijk dat iedereen wel een 
wapen heeft. De spot met de dorpelingen die Ramberg in zijn ets verwerkt 
(afb. 4), is hier echter volstrekt afwezig. De tekening geeft alleen agressie en 
geweld weer. Een ander verschil is dat Ramberg zich beperkt tot één ets om de 
daging van Braun te illustreren en dat Jarisch er maar liefst veertien tekeningen 
bij maakt. Dit verschil is natuurlijk volstrekt begrijpelijk. Ramberg moest het 
aantal etsen beperkt houden om zijn suite voor kopers betaalbaar te houden. 
Jarisch maakte zijn tekeningen in eerste instantie om een moeilijke situatie iets 
draaglijker te maken en dan maakt een groot aantal niet uit, zolang er maar 
tekenmateriaal voorhanden is.
 Hetzelfde verschil in sfeer zien we bij het illustreren van het verhaal over 
man en slang. Ramberg beeldt hen aan het hof van de koning af op het mo-
ment dat Reineke zijn advies geeft (afb. 1+2). Jarisch maakt twee tekeningen, 
een van het moment dat de slang en een aantal bemiddelaars de man willen 
opeten. (Direct hierna doet de man een beroep op de koning en dat leidt tot 
het moment dat Ramberg afbeeldt.) De andere toont het moment dat de slang 
weer vast wordt gezet en de man mag kiezen of hij hem opnieuw wil bevrijden 
of niet. (Dat doet hij natuurlijk niet.) De eerste tekening van Jarisch toont dui-
delijk de agressie van alle dieren ten opzichte van de man en bevat geen enkel 
lichter detail (afb. 13).
 Zoals al aangegeven heeft Jarisch van sommige afbeeldingen varianten ge-
maakt. Afb. 14 en 15 zijn de varianten van Reineke als kluizenaar. Ik heb de 
indruk dat Jarisch niet op zoek was naar een andere vorm voor zijn afbeelding, 
maar dat hij zijn techniek varieerde om een andere sfeer te bereiken. Dit is 
overigens niet meer dan een idee. De bezorgers van dit boek spreken zich er 
niet over uit. Ze beperken zich tot de opmerking dat het erop lijkt alsof Jarisch 
geleidelijk ‘luftiger und lockerer’ is gaan tekenen (p. 210). Als dat klopt, is afb. 
15 recenter. 
 De cyclus van Jarisch is bijzonder vanwege de omstandigheden waaronder 
hij tot stand gekomen is en ook door zijn omvang. Hij is een van de grootste 
cycli die ooit bij een Reynaertverhaal gemaakt zijn. (Maar die van Dolf de Rud-
der is groter want die telt 143 afbeeldingen.20) Over de kwaliteit moeten beter 
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Afb. 14. Reineke als kluizenaar. Gärtner & Oettel 2016, p. 13.

Afb. 15. Reineke als kluizenaar. Variant. Gärtner & Oettel 2016, p. 211.
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gekwalificeerde besprekers zich maar uitspreken, maar voor mij hebben ze wel 
een sterke emotionele lading. 
 De tekst in dit boek is Goethes Reineke Fuchs. De bezorgers besteden geen 
woord aan de manier waarop die in het boek terecht is gekomen. Het is dus 
niet mogelijk na te gaan waarop ze zich gebaseerd hebben (handschrift, eerste 
druk, geautoriseerde uitgave …) en of ze hun tekst zorgvuldig bezorgd hebben. 
Het lijkt mij duidelijk dat Reineke Fuchs voor hen een klassiek Duits werk was, 
dat zij dat graag wilden opnemen als kader voor de tekeningen van Jarisch en 
dat ze geen ervaring hadden met het verantwoord uitgeven van een klassiek 
werk. Het zij ze vergeven. De tekeningen van Jarisch komen ongetwijfeld beter 
tot hun recht in combinatie met de tekst van Goethe dan als een losse verzame-
ling. Dat bij Jarisch de tekst van Goethe staat, maakt het bovendien mogelijk 
om het verschil tussen Goethes versie en die van Soltau te verduidelijken. Goe-
thes Reineke Fuchs begint zo:

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen! Es grünten und blühten
Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken
Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel;
Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen,
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. (p. 5)

 Goethe schrijft hexameters. Daarom moet hij lange versregels maken en dat 
veroorzaakt een zekere herhaling in zijn taal. En hij heeft een zekere neiging 
tot plechtstatigheid. We hebben al gezien dat Soltau veel eenvoudiger schrijft. 
De aankondiging van de hofdag luidt bij hem: 

Es war an einem Maientag,
wie Blum’ und Laub die Knospen brach’;
die Kräuter sprießen; froh erklang
in Busch und Hain der Vögel Sang;
der Tag war schön, und Balsamduft
erfüllte weit umher die Luft (Maierhofer 2016, 11)

 Voor mij staat Soltau dichter bij Het was in enen tsinxen daghe / dat beede 
bosch ende haghe / met groenen loveren waren bevaen dan Goethe. Diens versi-
ficatie dwingt het verhaal voor mij in een classicistisch keurslijf dat niet echt 
goed past bij de inhoud. Ik begrijp dan ook niet zo goed, waarom de tekst van 
Goethe zo populair is geworden. Goethe wordt natuurlijk beschouwd als een 
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van de groten uit de wereldliteratuur, maar betekent dat automatisch dat zo 
iemand niets middelmatigs kan schrijven? Maar laat iedereen hierover zelf oor-
delen. Over smaken valt immers niet te twisten.

 Ik kom tot een afronding. Ik heb geprobeerd de belangrijkste aspecten van 
beeld en tekst in twee recente Duitse Reineke-boeken aan te wijzen en ik heb 
dat vanuit vergelijkend perspectief gedaan. De boeken leenden zich daar goed 
voor. Ik denk dat iemand die zou besluiten ze allebei aan te schaffen, een hele 
tijd aangenaam bezig kan zijn met zelfstandig vergelijken. Maar ze kunnen ook 
heel goed zelfstandig functioneren en anderzijds kunnen ze afzonderlijk of te 
samen ook heel goed vergeleken worden met andere representanten van die 
enorm rijke illustratietraditie van het verhaal van Reynaert en zijn Europese 
‘klonen’.

Johann Heinrich Ramberg, Dietrich Wilhelm Soltau. Reineke Fuchs / 
Reynard the Fox. 31 Originalzeichnungen und neu kolorierte Radierungen mit 
Auszügen aus der deutschen Übersetzung des Epos im populären Stil von Sol-
tau / 31 original drawings and newly colored etchings with excerpts from the 
English translation of the burlesque poem by Soltau. Kolorierung von Ema-
nuella Israel. Hg. Von Waltraud Maierhofer in Zusammenarbeit mit dem 
Niedersächischen Landesmuseum Hannover, Weimar, Verlag und Daten-
bank für Geisteswissenschaften, 2016, 174 p., ISBN 978-3-89739-854-2, 
32 EUR.

Johann Wolfgang Goethe. Reineke Fuchs mit Zeichnungen von Oswald 
Jarisch. Herausgegeben von Steffen Gärtner und Gunter Oettel, Zittau, 
Verlag Gunther Oettel, 2016, 215 p., ISBN 978-3-944560-34-2, 35 EUR. 
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Noten

1 Op de website van de universiteit van Iowa is nauwelijks informatie te vinden over 
Emanuella Israel. Het is alleen duidelijk dat ze samen met Maierhofer heeft gepubliceerd. 
Het lijkt me waarschijnlijk dat haar professionele activiteiten niets te maken hebben met het 
inkleuren van deze etsen. 

2 Deze stelling vind ik vreemd. Volgens mij zijn er allerlei verschillende opvattingen onder 
kunstenaars over het relatieve belang van lijnen en van kleuren. Ik denk dat Maierhofer beter 
‘kunstkritiek’ had kunnen gebruiken.

3 Dit overplakken van een verbeterd deel is ook te vinden op de tekeningen 17 (Maierhofer 
2016, 81+85) en 30 (Maierhofer 2016, 141+145). 

4 Alfred Czech, Reineke-Fuchs-Illustrationen im 19. Jahrhundert (Diss. München 1991), 
München, Tuduv, 1993. Zie p. 25-26.

5 Henning is de Duitse naam van Cantecleer.

6 Op de betreffende tekening zijn op de achtergrond twee vossenkoppen te zien. Maierhofer 
zegt over dat detail dat Ramberg zo, in afwijking van het verhaal, laat zien dat ook anderen 
van de list van Reineke profiteren (p. 161). Dit lijkt mij heel plausibel. Mijn interpretatie in de 
hoofdtekst is echter uitsluitend gebaseerd op de ets. 

7 Jütte is de Duitse naam van Julocke.

8 Czech 1993, p. 26-27.

9 Zie over de Nederduitse illustraties: Jan Goossens, Die Reynaert-Ikonographie, 
Darmstadt, WBG, 1983; en over de geïllustreerde Leeu druk: Paul Wackers, ‘The printed 
Dutch Reynaert tradition: from the fifteenth to the nineteenth century’, in: Kenneth Varty 
(ed.), Reynard the Fox; social engagement and cultural metamorphoses in the Beast Epic, Oxford: 
Berghahn Books, 2000, p. 73-103, m.n. p. 75-85.

10 Erhard Altdorfer (ca. 1480-ca.1561) was tekenaar, schilder en bouwmeester. Toen hij 
zijn Reynke-illustraties ontwierp was hij hofschilder te Schwerin.

11 Ramberg ontleent ook de visvretende wolf (uit de verdediging door Grimbart) aan de 
Nederduitse traditie en zijn verbeelding van de ontmoeting van Reineke en Henning (afb. 3), 
Reineke op de galg en het duel zijn duidelijk geïnspireerd door de Nederduitse traditie. 

12 Czech 1993, p. 27. Zie over Van Everdingen Erwin Verzandvoort, ‘Allart van Everdingen 
(1621-1675) and his illustrations for J. Chr. Gottsched’s Reineke der Fuchs (Leipzig, 1752)’, 
in: Reinardus, 8 (1995), p. 151-164; en Willy Feliers, ‘De haas in het Reynaertoeuvre van 
Allart van Everdingen’, in: Tiecelijn, 19 (2006), p. 370-387.

13 Maierhofer 2016, p. 149-151.

14 Zie over hem: Czech 1993, p. 29-38. Zijn Reineke-tekeningen, zoals die in een herdruk 
(Leipzig1855) zijn opgenomen, zijn op internet te raadplegen. Zie https://babel.hathitrust.org/
cgi/pt?id=nyp.33433082512892;view=1up;seq=11. 
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15 Zie over hem: Rik van Daele, ‘The Reynard Illustrations of Wilhelm von Kaulbach in 
the Low Countries’, in: Reinardus, 6 (1993), p. 139-152, ill. 1-14.

16 Maierhofer 2016, p. 151-152. [Terzijde: Maierhofer geeft ten onrechte 1825 als sterfjaar 
van Soltau.]

17 In de derde druk bevinden zich onder elke ets verwijzingen naar de versies van Soltau 
én van Goethe. Zie bijv. afb. 2.

18 Czech 1993, p. 19.

19 Ik weet niet of het veel zegt, maar Oswald Jarisch komt in de Duitse Wikipedia niet voor. 

20 Reinaard de vos, Tekeningen: Dolf de Rudder; hedendaagse berijming: Bert Decorte, 
Lokeren, p.v.b.a. M. Oelbrandt – drukkerij Rinda, 1985.
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REYNAERT ALS TANDENDOKTER EN 
KUNSTHANDELAAR
Twee nieuwe Reynaertstrips van Leo Faes

RIK VAN DAELE

 Oud-leraar Nederlands drs. L.E.O. Faes bracht in 1997 zijn eerste Rey-
naertstrip uit. In Reynaerts wraak, waarvan de zwart-witprenten in Tiecelijn in 
voorpublicatie verschenen (van jaargang 9 nummer 4 in 1996 tot jaargang 11 
nummer 1 in 1998), zette hij zijn eigen zienswijze over Van den vos Reynaerde 
uiteen. Hij opperde dat het verhaal een wraakroman is: Reynaert neemt op 
gruwelijke wijze wraak op koning Nobel en zijn trawanten, omdat ze zijn vader 
hebben vermoord. Het verhaal werd in eigen beheer in boekvorm uitgegeven 
met deels ingekleurde prenten en kreeg hierdoor de nodige weerklank (tot in 
de Nederlandse kwaliteitskrant NRC). Twintig jaar later borduurde Faes ver-
der op zijn theorie dat Reynaert zijn euveldaden bedrijft om de dood van zijn 

recensie / Tiecelijn 32          
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vader te wreken in De moordenaars van Malpertuus (2017). In dat bij de Brugse 
stripuitgeverij Bonte gepubliceerde verhaal kregen de rekels Reynaerdijn en 
Rosseel een hoofdrol en werden ook andere elementen uit de Reynaertverhalen 
origineel in beeld gebracht. 
 In 2019 verscheen bij Bonte in Brugge een nieuw vossenverhaal van Faes’ 
hand: Dottore Renardo al Dente. Hoofdpersoon is de vos Renardo, een rondtrek-
kende kwakzalver die in de Gouden Eeuw op kermissen tanden en kiezen trekt. 
Ondertussen beleeft hij allerlei uilenspiegeliaanse avonturen. In de prenten zijn 
werken van beroemde kunstenaars verwerkt: Jeroen Bosch, Pieter Bruegel, Walt 
Disney, Govert Flinck, Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn, Hyacinthe 
Rigaud, Jan Steen, Marten Toonder, Andre Uderzo, Diego Rodriguez de Silva 
Velazquez en Leonardo da Vinci. Deze strip vol Boschachtige wezens weet in 
elk geval te bekoren.
 Het verhaal steunt op een grote verbeeldingskracht en humor, duidelijk 
de sterkste kanten van de strip, die in de geheel eigen, zeer eenvoudige zwart-
wittekeningen van Faes is getekend. Prettig is dat de vos als gepatenteerde 
leugenaar en misleider in een andere tijd en in een heel eigen context diverse 
avonturen beleeft. Hij komt aan de kost als tandendokter, verknipt het werk 
van Jeroen Bosch als volleerde malafide kunsthandelaar en zal uiteindelijk suc-
cesvol de burcht van baron Berend van Bommelstein belegeren. (De belegering 
is misschien een knipoog naar de branche Le siège de Maupertuus uit de Roman 
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de Renart.) De talrijke verwijzingen naar hoogtepunten uit de westerse kunst-
geschiedenis doen ons denken aan de magistrale graphic novel van René Broens 
en Marc Legendre en ook aan het Reynaertwerk van Klaas Verplancke. 
 In het verleden vervaardigde Faes naast de vossenstrips onder andere de 
literaire strips Keizer Karel en Elegast (gebaseerd op het bekende Middelneder-
landse verhaal van Karel ende Elegast), Die duivelse Marieke! (verwijzend naar 
die andere canontekst Mariken van Nieumeghen) en een strip over een onbe-
kend, derde groot werk van Homeros (Oorlogspad uit 2018). Met de milieustrip 
Don Quichote is terug?! won Faes in Nederland de Nationale Toekomstprijs. 
Momenteel werkt hij voor het nieuwe slavernijmuseum in Amsterdam aan Aaf 
en Rika slaven in Afrika, een nieuw vossenverhaal.

Leo Faes, De moordenaars van Malpertuus, Brugge, Uitgeverij Bonte, Brugge, 
2017, 80 p., ISBN 9789492704047, 9,99 EUR. 

Leo Faes, Dottore Renardo al Dente, Brugge, Uitgeverij Bonte, Brugge, 
2019, 48 p., ISBN 9789492704511, 9,99 EUR.
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REINAERT DE VOS. EEN HEERLIJK 
HOORSPEL

HILDE REYNIERS

 In de nazomer van 2018 pakte Het Geluidshuis uit met zijn veertiende 
hoorspel. Eentje waar ik als fan van het fenomenale geluidsmateriaal, zoals de 
makers hun product zelf omschrijven, in het bijzonder naar uitkeek. Na eerde-
re geweldig amusante ervaringen met onder meer De Bremer Stadsmuzikanten 
en De Rattenvanger was ik benieuwd naar de interpretatie van Reinaert de vos.
 De reeks Heerlijke hoorspelen is een concept van Mark Borgions, Koen 
Brandt, Philip Maes en Paul Wauters. Elk pakket bestaat uit een mooi uitge-
geven en fraai geïllustreerd boek met een bijbehorende en geanimeerde luister-
cd waarin tekst en lied elkaar afwisselen. Voor Reinaert de vos verzorgde Paul 
Wauters de tekst. Mark Borgions, die met HandMadeMonsters ook een eigen 
ontwerpbureau heeft, stond in voor de speelse en kleurrijke illustraties. De 
muzikale arrangementen zijn van Hannes de Maeyer en Koen Brandt. Patrick 
Voets zorgde voor de geluidstechniek en de effecten.
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 Knap vertolkte humor in Dwaasnederlands 

 Het boek is mooi uitgevoerd en bevat naast de beschrijving van de belang-
rijkste personages ook de liedteksten en een eigengereide verklarende woor-
denlijst. Aan de hand van de illustraties kan je het hoorspel min of meer volgen 
terwijl de cd speelt. Onderaan op de bladzijden staan handige verwijstekentjes 
die de hoofdstukken en de liedjes aanduiden. Zonder de cd krijg je het verhaal 
echter niet mee; de uitgeschreven tekst van het hoorspel is niet opgenomen. 
Dat is misschien een gemis voor een Reynaerttekstverzamelaar of -onderzoe-
ker, maar voor een hoorspel is dat niet meteen de bedoeling.
 Het hoorspel volgt – zoals we gewoon zijn van Het Geluidshuis – niet he-
lemaal de oorspronkelijke versie van het verhaal waarop het gebaseerd is. Er 
zijn wat zijsprongen en wat extra’s die het verhaal in een gewijzigde context 
plaatsen. Ook de personages werden aangepast aan de tekstbewerking. De taal 
en het gebruikte begrippenkader zijn hedendaags en spelen in op de actualiteit. 
De conversaties tussen de personages zijn speels en gelardeerd met humor. De 
achterplat van het boek geeft prijs dat het verhaal niet op rijm is gezet en dat 
het niet in het Middelnederlands wordt gebracht, maar in het Dwaasneder-
lands van Het Geluidshuis. De luisteraar is bij deze gewaarschuwd.
 Volgens de producent is het hoorspel geschikt voor kinderen van 6 tot 106 
jaar. Dat kan kloppen, met als aanvulling dat het leuk is voor de kinderen maar 
dat het entertainmentgehalte voor meeluisterende tieners en volwassenen een 
stuk groter is. In vergelijking met andere – daarom niet onverdienstelijke – 
luisterverhalen kun je dit hoorspel als volwassene meer dan een keer aanhoren 
(eerlijk is eerlijk) zonder de drang te krijgen om de kinderen zo snel mogelijk 
een hoofdtelefoon cadeau te doen.
 Met stemmen van acteurs en zangers als Wouter Hendrickx, Filip Peters, 
Liesa van der Aa, Koen de Graeve, Gène Bervoets, Herbert Flack en vele ande-
ren kun je erop vertrouwen dat er geen schelle en ergerniswekkende kinderstem-
metjes aan te pas komen. Dus meteen ook uitermate geschikt voor onderweg!

Een hoor-spel in zeventien tracks

 Het hoorspel is mooi opgebouwd. Warre Borgmans schetst als verteller 
de situatie en verbindt de verschillende episodes. Hij wordt daarin bijgestaan 
door een ‘natuurexpert’, die tussendoor ‘relevante’ informatie over de dieren 
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moet aanleveren. Hoe relevant dit werkelijk is, moet de toehoorder zelf ont-
dekken. Het spelelement ontbreekt hierbij in geen geval. De verteller start bij 
de ontknoping van het verhaal, waar Isegrim – alias Grimpy – Reinaert komt 
arresteren op het tropische eiland waarheen hij is gevlucht.
 Daarna ontrolt zich het eigenlijke hoorspel in sneltreinvaart aan de hand 
van zeventien tracks met elf dialogen en zes liedjes die elkaar afwisselen. De 
geluidseffecten die doorheen het hele hoorspel verwerkt zijn en de geweldige 
vertolkingen van de stemmetjes van de dieren maken het verhaal erg levensecht. 
 De verhaallijn van het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde 
blijft grotendeels behouden in Reinaert de vos. In het kort: Reinaert is een boos-
wicht. Hij moet voor het Hof van koning Nobel verschijnen en gestraft worden 
voor zijn misdaden. Hiervoor zijn drie dagingen nodig. De eerste twee dagers on-
dergaan vreselijke kwellingen. Met de derde dager gaat Reinaert vrijwillig mee. 
Onderweg heeft hij heel wat op te biechten. Zodra hij voor de troon is gebracht, 
wordt de vos veroordeeld en dist hij zijn leugenverhaal op. Dat draait erop uit dat 
hij op vrije voeten wordt gesteld en dat anderen worden gestraft, terwijl Reinaert 
als boeteling vertrekt. Cuwaert gaat mee als ‘knuffel’ om de kinderen te troosten 
en eindigt als haas in de pot. De vos is daarna voortvluchtig.

 Ludieke transformaties en nieuwe wendingen

 De details van de verdere uitwerking van de hoofdstukken of episodes ver-
schillen dan weer vrij sterk van de klassieke Reynaertbewerkingen en -vertel-
lingen van de Middelnederlandse tekstversie. Om aan te sluiten bij de leefwe-
reld van luisteraars van nu ondergaan de personages ludieke en soms hilarische 
transformaties. Zo is er boven de kalende koning Nobel een ‘no-flyzone’ afge-
kondigd en draagt hij bij gebrek aan centen voor een haartransplantatie een le-
vende eekhoorn als pruik. Courtois is een ‘Brussels Ketje’ en Isegrim heeft het 
tot sheriff geschopt. Bruin is een verslaafde honingbeer in therapie, het erf van 
Lamfroit situeert zich in het ‘Melipark’, Tibeert is een kleine sudoku-spelende 
weetjeskat en de kinderen van Reinaert zorgen al voor een aardig stukje ‘Liszt’ 
op piano. De rol van de das wordt ingevuld door de nicht van Reinaert, Elisa-
beth Grimbaert van het advocatenkantoor Grimbaert Grimbaert en Vermas-
sen. Over de mensen valt niets goeds te zeggen; zij hebben het in dit hoorspel 
in elk geval volledig verkorven. 
 Op een aantal cruciale momenten krijgt het verhaal een andere invul-
ling. Wie al vaker Reynaertbewerkingen las, zal misschien verrast zijn door 
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de nieuwe wending die hierdoor ontstaat. Zelf was ik dat in eerste instan-
tie ook. Maar tegelijk stel ik vast dat de makers er door deze manipulaties 
in slagen om op een vindingrijke manier de link te leggen met de actualiteit.  
 Tijdens de biecht onderweg naar het Hof van Nobel komt de hartverscheu-
rende waarheid aan het licht van wat er met de wolvin Hersinde is gebeurd: 
terwijl de vos haar probeerde te verleiden, kwam er een Finse jager de wolven-
jongen op het spoor en werden ze meegenomen als trekdieren. Grimpy kwam 
dit nooit te boven.
 Ook als Reinaert met zijn leugenverhaal komt aanzetten, krijgen we een 
nieuw element te horen: de beer, de kater en de wolf hebben een goudmijn ont-
dekt en zijn hierdoor zo hebberig geworden dat ze de schat met niemand willen 
delen. De vos draait het zo dat hij moeilijk gestraft kan worden omdat hij ge-
woon zijn instinct volgt. Als dieren echter hun instinct ontkennen en een hang 
naar goud ontwikkelen, dan gaan ze op de mens lijken. En dat is het grootst 
mogelijke kwaad. De koning volgt Reinaerts betoog en schenkt hem de vrijheid. 
 Als boetedoening trekt de vos naar de Noordpool om zeehondjes te redden 
van de mens. Hij kan daarbij warme laarzen en een dikke sjaal gebruiken die 
door Max Wax worden ‘gestript’ van de wolf en de beer. De illustraties maken 
het plaatje in dit geval helemaal compleet.
  Aan het eind krijgt het hoorspel nog een nieuwe plot: de voortvluchtige vos 
wordt opgespoord door Isegrim, die een zielige oude vos aantreft op Hawaï, al-
leen en zonder vrienden. De wolf komt terug naar het Waasland en alle dieren 
leefden nog lang en gelukkig.

 Een portie hedendaagse maatschappijkritiek

 Los van de kolder en de woordspelingen hebben de makers – bewust of 
onbewust – een extra dimensie aan het verhaal toegevoegd door een aantal 
waarden en normen te belichten die we in de huidige maatschappij graag aan 
kinderen willen meegeven. Door deze elementen aan te vullen met hier en daar 
een sneer of een vette knipoog naar het volwassen publiek ontstaat in elk geval 
een product dat mee is met zijn tijd. 
 De woordenlijst achterin in het boekje is een handig hulpmiddel voor luis-
teraars die het Dwaasnederlands nog niet helemaal onder de knie hebben. Ne-
derlandse luisteraars hebben bijkomend misschien ook nog een vertaalslag van 
het Vlaams nodig.
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 Het hoorspel leent zich hierdoor niet zo goed voor de gebruikelijke lessen 
over het Reynaertepos, maar het opent perspectieven om een verhaal van circa 
achthonderd jaar geleden te vertalen naar het heden door verder in te gaan 
op de hedendaagse context, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan grondstoffen, of 
om het probleem van cybercriminaliteit aan te kaarten of om te onderzoeken 
waarom rechters vergeleken worden met slakken. 
 Het hoorspel besluit met de moraal van dit verhaal: misdaad loont. De ver-
teller, die tevens het laatste woord krijgt, is het daar duidelijk niet mee eens en 
geeft herhaaldelijk commentaar tijdens het slotlied. Telkens als er ‘misdaad 
loont’ wordt gezongen, vult hij meteen aan met ‘niet’.
 Om de lezer een idee van de teneur te geven, hierbij het einde van het slot-
lied, helaas zonder de bijbehorende muziek:

Misdaad loont

Op het voetbal gaan staan knokken, 
op je twaalfde al gokken, 
wapensmokkel, wikileaken 
en identiteitsroof.
Lam Gods pikken, 
low cost vliegen, 
over je bagage liegen, 
zonnefarmcertificaten. 
Tel maar uit je winst.
Van vluchtelingen profiteren, 
buskotje verrenneweren, 
100.000 clicks kopen 
en niet tegen de lamp lopen.
Misdaad loont [niet].

 Geloof het of niet. Het spreekwoordelijke venijn zit hier letterlijk in de 
staart; het liedje blijft nog een hele tijd hangen. En eerlijk is eerlijk: ik heb 
ervan genoten. Voor mij was het een heerlijk hoorspel met alweer fenomenaal 
geluidsmateriaal.

Paul Wauters, Reinaert de vos (Een heerlijk hoorspel), boek + cd, Het Ge-
luidshuis, Antwerpen, 2018. ISBN 9789079040520, 24,95 EUR.
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DE VOS 

HILDE REYNIERS

 Geen enkel prentenboek werd in het najaar van 2018 en in het voorjaar van 
2019 zo vaak besproken als de bewerking van Reinaert de Vos door Koos Mein-
derts. Samen met Reinaert de vos, een heerlijk hoorspel van Het Geluidshuis 
scoorde het hoog op de Nederlandse en Vlaamse boeken- en bestsellerlijsten. 
 Het prentenboek kreeg recensies in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), 
de Volkskrant, Trouw, NRC, het Friesch Dagblad, De Standaard (zelfs tweemaal), 
De Morgen, op de VRT en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een aantal op te 
noemen. Ook boekensites en leesclubs lieten lovende commentaren achter op 
hun respectieve blogs en websites. De Nederlandse tv-show De wereld draait 
door koos De schelmenstreken van Reinaert de Vos als ‘Boek van de Maand’ in 
november 2018. Dat gegeven alleen al maakte opnieuw een stroom van reacties 
los. Boekenliefhebbers konden er niet omheen dat dit nieuwe Reynaertwerk 
enthousiast onthaald werd door zowel de pers als de lezer. 
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 Je zou hieruit kunnen besluiten dat al deze commentaren een extra recensie 
overbodig maken, ware het niet dat het Reynaertgenootschap als primeur een 
exclusieve voorpublicatie van De schelmenstreken te zien had gekregen en dat de 
tekst mede is geïnspireerd op de door het Reynaertgenootschap uitgegeven ver-
taling van Walter Verniers (daarnaast gebruikte Meinderts ook de Reynaertedi-
tie van Tinbergen-Van Dis uit 1972). Maar ook zonder deze motivatie verdient 
het prentenboek een plaats in ons jaarboek. Al was het maar om – nog maar 
eens – aan te tonen hoe sterk de aantrekkingskracht van de vos nog altijd is.
 Los van alle eerdere lovende en jubelende reacties, die het uitgebreid hebben 
over de taalvirtuositeit van Koos Meinderts en de fraaie kunstwerkjes van de 
twintig gevraagde illustratoren, ga ik hierna even dieper in op de uitstraling en 
de vormgeving van het werk.

 (G)een prentenboek

 In het Land van Boeken zijn er – kort door de bocht – categorieën van 
‘lezers’ en ‘liefhebbers’. De lezers verslinden over het algemeen teksten en zijn 
geboeid door de verhaallijn en alles wat daarmee te maken heeft. Ze maken een 
keuze op basis van auteur of titel en kijken aan het einde van een goed verhaal 
meestal al uit naar een vervolg. De liefhebbers daarentegen hebben vaak vooral 
oog voor de fysieke presentatie. Ze worden eerst geprikkeld door de vormge-
ving en de illustraties. Daarna pas laten ze zich verrassen door de inhoud. Het 
mooiste is het natuurlijk als beide categorieën elkaar vinden. Een sterk verhaal 
dat goed gebracht wordt en dat fraai geïllustreerd is. Met andere woorden: het 
betere prentenboek.
 Hoogland & Van Klaveren slaagt daarin bijzonder goed met De schelmen-
streken. In december 2018 waren er al ruim 15.000 exemplaren van het boek 
verkocht. Er is dus duidelijk een publiek voor. Al zou ik de publicatie niet met-
een een prentenboek noemen. Voor mij is het een volwaardige, geïllustreerde 
bewerking van het Reynaertverhaal en dus niet voor tere kinderzieltjes (dixit 
de auteur).
 Voor deze uitgave, een nieuwe bewerking van het dierenepos Van den Vos 
Reynaerde door Koos Meinderts, verzorgden negentien Nederlandse en een 
Vlaamse kunstenaar een cover en achttien paginagrote afbeeldingen bij elke 
tekstbladzijde. De illustratoren, stuk voor stuk toppers in hun vak, deden dit 
elk in hun eigen herkenbare stijl.
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 Hoewel het nogal ongebruikelijk is om binnen een verhaal per hoofdstuk 
te kiezen voor telkens een andere illustrator, gaf Hoogland & Van Klaveren 
in 2010 ook al op een gelijkaardige manier Baron van Münchausen van Nicolas 
Matsier uit en in november 2015 verscheen Avonturen van Odysseus van Daan 
Remmerts de Vries.  
 Het is bijzonder interessant om te zien hoe elk van de kunstenaars zijn of 
haar hoofdstuk vertaalt in een passende prent. De resultaten zijn erg uiteenlo-
pend, maar de waaier aan stijlen doet geen afbreuk aan het geheel. Deze ma-
nier van werken levert een staalkaart op van kunstwerken rond een bepaald 
thema; in dit geval dat van Reynaert de vos. De kunstenaars zijn, zoals eerder 
aangegeven, geen onbekenden. Allemaal hebben ze een meer dan behoorlijke 
staat van dienst, met diverse onderscheidingen zoals de Zilveren of Gouden 
Griffel of Penseel voor het Kinderboek van het jaar, aangevuld met buitenland-
se nominaties en prijzen. Het is mogelijk dat sommige namen niet meteen een 
belletje doen rinkelen, maar bij het zien van de prenten zal er ongetwijfeld iets 
van herkenning zijn bij liefhebbers die regelmatig kinder- of prentenboeken ter 
hand nemen. Hierna enkele voorbeelden ter illustratie. 
 Thé Tjong-Khing kennen we van de vele Vos en Haas-tekeningen in de 
boeken van Sylvia Vanden Heede en van de Verhalen voor de vossenbroertjes 
van Lida Dijkstra; nog zo’n pareltje. Carll Cneut, de enige Vlaming in de rij, 
verzorgde tekeningen bij verhalen van Toon Tellegen en zette fraai gedetail-
leerde dieren neer bij teksten van o.a. Brigitte Minne en Geert de Kockere.  
Koos Meinderts zelf verzorgde tal van publicaties samen met zijn partner An-
nette Fienieg, die voor dit boek de illustratie bij de eerste daging door Bruun 
tekende.
 De prent bij het hoofdstuk Lamfroit is dan weer een gezamenlijk werk van 
Ingrid & Dieter Schubert. Daan Remmerts de Vries illustreerde de tweede da-
ging, waar Tibeert de Kater naar de vossenburcht trekt om Reinaert te halen. 
Van De Vries verscheen begin 2019 bij Gottmer een eigen vossenboekje Vos is 
een boef. De fijn getekende en enigszins mysterieuze pentekening van Ludwig 
Volbeda bij het hoofdstuk Het geheim van de schat bevat zoveel details dat je er 
bij elke nieuwe blik weer andere elementen in ontdekt. Hetzelfde geldt voor de 
prent bij Het proces van Harmen van Straaten.
 Sylvia Weve, die bij Een cadeau van de koning een grimmige tekening wegzet 
(zie afb. 2), kreeg dit voorjaar nog de Max Velthuijs-prijs voor kinderboekillustra-
toren voor haar hele oeuvre. Zij illustreerde vroeger al de Reynaertbewerking 
van Karel Eyckman.
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 De cover van Charlotte Dematons met een heerlijke antropomorfe vos – die 
vanuit een ooghoek de lezer monkelend gadeslaat – is een feest voor het oog en 
nodigt meteen uit om het boek aan een nader onderzoek te onderwerpen. En 
zo is er dus nog een pak meer. 

 Van den Vos anno 2018 in humor en rake taal

 De hedendaagse hertaling van Meinderts blijft, hoewel sterk ingekort, dicht 
bij de verhaallijn die we kennen uit het Comburgse handschrift van Van den 
vos Reynaerde. De tekst staat niet op rijm, maar de auteur slaagt erin om een 
vlot leesbare versie neer te zetten met regelmatig gebruik van speelse binnen-
rijmen en veel alliteraties. Beschrijvingen en dialogen wisselen elkaar af. Het 
verhaal leent zich daardoor perfect tot voorlezen. Het is er misschien wel voor 
gemaakt.
 De grappige woordspelingen zullen hierbij niet meteen door alle luis-
teraars worden opgepikt. Een taalvaardig kind van elf zal goed kunnen vol-
gen, zonder meer. Een plus-achttienjarige zal daarnaast ook kunnen ge-
nieten van de kleine pikanterietjes zoals het piepende bed van de pastoor.  
  Meinderts zorgt er op een vindingrijke manier voor om aansluiting te vin-
den bij de hedendaagse wereld door de vos spelletjes als Monopoly, Mikado, 
Mens-erger-je-niet en levend ganzenbord te laten spelen. Het mag duidelijk 
zijn dat de vos hierin niet bepaald eerlijk te werk gaat, maar dat maakt hem niet 
minder sympathiek.
 In de dialogen werden hier en daar nieuwe elementen verwerkt. Er is sprake 
van de vos die zich bij de wolvin uitgeeft als vertegenwoordiger van naaimachi-
nes om binnen te raken en verder blijkt de vos te moeten boeten omdat hij een 
pastoor aan de duivel verkocht heeft. De dierenpersonages nemen woorden in 
de mond die grappig zijn of op zijn minst bevreemdend werken. Uitspraken 
als ‘ga allen heen in vrede’, ‘wandaden jegens de dierlijkheid’, ‘een dief met toe-
komst’ of ‘uit de grond van het leeuwenhart’, het zijn maar enkele voorbeelden 
van de humor waarmee het verhaal doorspekt is. Met een woordenschat als 
‘Het Beloofde Muizenland’, ‘Koning Bruun de Eerste’, een verwijzing naar het 
‘Oude Woud’ (Tolkien) en de zeven kinderen van de vos krijgt de tekst ook een 
sprookjesachtig aura mee. 
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 Structuur en moderne boekverluchting

 De manier waarop de bewerking in circa veertig bladzijden onder de aan-
dacht wordt gebracht, is overzichtelijk en goed gestructureerd. De tekst van 
het Reynaertverhaal is netjes verdeeld in achttien hoofdstukken, voorzien van 
een volgnummer, een titel en een samenvattende ondertitel. 
In de eerste zeven hoofdstukken worden de belangrijkste personages voor-
gesteld. De hoofdstukken krijgen in de titel een van de hoofdrolspelers toe-
gewezen. ‘Reinaert’, ‘Coppe’, ‘Bruun’, ‘Lamfroit’, ‘Tibeert’, ‘Mijnheer Pastoor’ 
en ‘Grimbeert’. Vanaf hoofdstuk acht worden de titels veeleer thematisch: de 
biecht, het proces, de doodstraf, de schat, de samenzweerders, de vrijspraak, 
de kriekenput, de pelgrimstas, het cadeau van de koning en de brief voor de 
koning. Dan volgt het slot.
 Elk hoofdstuk heeft ook een verhelderende, min of meer verklarende on-
dertitel die het verhaal op de betreffende pagina inleidt of soms samenvat. Bij 
Het geheim van de schat staat bijvoorbeeld Waarin Reinaert de Vos zegt niet lan-
ger te kunnen zwijgen. Erg handig bij het vertellen of voorlezen.
 Ieder hoofdstukje past precies op een bladzijde en daarbij hoort telkens een 
paginagrote prent, waardoor het lijkt alsof het boek bestaat uit achttien korte 
verhalen. De prent staat de ene keer op de linkerpagina, een andere keer op 
de rechterpagina, zonder een duidelijke reden. Persoonlijk hou ik meer van de 
rust die een vast ritme meebrengt. Hetzelfde geldt voor het aflopend of niet-
aflopend plaatsen van de illustraties. Eenvormigheid geeft meer rust en saai 
kan het hierdoor moeilijk worden. Het verschil in opmaak doet overigens geen 
afbreuk aan het feit dat het werk mooi vormgegeven is en goed in de hand ligt. 
Het boek heeft een harde kaft en stevig mat papier, waarbij ik mij afvraag of de 
kleuren van een aantal van de kunstwerken niet beter tot hun recht zouden ko-
men op een witter en iets glanzender papier. Het werk van bijvoorbeeld Carll 
Cneut of Sylvia Weve zou in dat geval misschien nog sprekender zijn.
 De versierde en vergrote eerste letter of initiaal per hoofdstuk is een leuk 
gegeven. Een moderne manier van boekverluchting die extra structuur aan het 
hoofdstuk geeft en de illustratie meteen doortrekt naar de tekst zelf. Met uit-
zondering van Harmen van Straaten en Marije Tolman, die kozen voor een 
vrijere vorm, zijn de illustratoren hierbij netjes in het afgebakende vierkantje 
gebleven. 
 Wat mij betreft mochten er wat meer verschillende initialen zijn. Met een 
alfabet van 26 letters en slechts achttien hoofdstukjes kan je natuurlijk niet al-
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les coveren, maar voor een liefhebber van versierde letters is het altijd fijn om 
een grotere variatie te kunnen ontdekken. Hoewel, er valt iets voor te zeggen 
om de letters onderling te vergelijken. Het valt dan op dat de letter ‘T’ de kroon 
spant. De woorden ‘terwijl’, ‘toen’ en ‘ten overstaan’ worden vaak als openings-
woord van een hoofdstuk gebruikt, wat resulteert in wel acht verschillende let-
ters ‘T’. Het is moeilijk om een voorkeur uit te spreken, ze zijn allemaal erg 
mooi uitgewerkt en leggen telkens ook de link met de hoofdillustratie. Geen 
haan die ernaar kraait, maar ik ben stiekem toch benieuwd hoe een volledig 
alfabet van Alice Hoogstad, Mies van Hout of Noëlle Smit eruit zou zien.
 Voor wie nog twijfelt: voor weinig geld haal je een pareltje binnen dat onge-
twijfeld regelmatig ter hand zal worden genomen. Hoe vaker je het leest, hoe 
meer details je ontdekt in de tekst zowel als in de illustraties. Noem het een 
verkooppraatje of aantrekkingskracht. Het is zeker: de vos heeft het nog.

Koos Meinderts, De schelmenstreken van Reinaert de Vos, [Hoorn], Uitgeverij 
Hoogland & Van Klaveren, 2018, 39 p., ISBN 9789089672735, 17,95 EUR.

Bronnen 

• https://www.facebook.com/reynaertgenootschap/

• http://www.hooglandvanklaveren.nl/kinderboeken/auteurs-illustratoren

• https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/581219

• https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/29/die-vos-is-in-en-inslecht-maar-wie-is-er-een-haar-
beter-a2829209

• https://www.boekenbijlage.nl

• http://perfecteburenleesclub.blogspot.com/2019/03/de-schelmenstreken-van-reinaert-de-vos.html

• http://mappalibri.be/?navigatieid=61&via_navigatieid=17&recensieid=7892

• https://deleesclubvanalles.nl

• https://www.jaapleest.nl

• https://boekenbingo.nl

• https://www.hebban.nl/recensies
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IN MEMORIAM PAUL VERHUYCK (1940-2018)

YVAN DE MAESSCHALCK

 Ongeveer een jaar geleden, om precies te zijn op 26 september 2018 is ro-
mancier, literatuurspecialist en romanist Paul Verhuyck van ons heengegaan, 
na een lang en moedig gevecht tegen een slopende ziekte. Hij woonde met zijn 
echtgenote Corine Kisling al vele jaren in Graauw, een even gemoedelijk als 
pittoresk Zeeuws-Vlaams dorpje waar beide auteurs zich vol overgave hadden 
geïntegreerd. Ze hebben er trouwens de geschiedenis van te boek gesteld in 
het door hen geredigeerde Graauw door de eeuwen, een uitgave van het kerk-
bestuur Heilige Maria Hemelvaart (2005). Wie het merkwaardige, rijkelijk 
geïllustreerde jubileumboek doorbladert – of beter, helemaal leest – komt op 
een gegeven moment onvermijdelijk bij het ‘nawoord’ uit. Daarin staat onder 
meer te lezen dat ‘het schrijverspaar’ de pastorie kocht op 21 april 1998.1 Een 
indrukwekkend, tegen de inmiddels ontwijde kerk aanleunend pand met hoge 
kamers, uitermate geschikt om er ontelbaar veel boeken, gedichten, cd’s en 
handschriften in op te slaan.
 Paul Verhuyck voelde zich erg thuis in Graauw en was verknocht aan het 
kleine dorp, dat in 2005 amper 985 inwoners telde.2 Zijn betrokkenheid 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij vrij snel lid werd van het plaatselijke 
kerkbestuur en gevraagd werd het kerkarchief te beheren. En uit het feit dat 
Graauw een opmerkelijke rol speelt in Het leugenverhaal, de eerste misdaadro-
man die hij samen met Corine schreef en waarop ik later nog even terugkom. 
In een vorig leven woonde Verhuyck evenwel in Antwerpen/Mortsel, waar 
hij op 27 augustus 1940 werd geboren, schoolliep aan een Franstalige lagere 
school3 en de klassieke humaniora volgde aan het Koninklijk Atheneum van 
Berchem. Antwerpen en omgeving hebben duidelijk hun stempel gedrukt op 
zijn geestelijke ontwikkeling en diverse sporen nagelaten in zijn romaneske en 
filologische oeuvre.4 Iets soortgelijks geldt overigens voor Gent, waar de jonge 
Verhuyck van 1958 tot 1962 Romaanse filologie studeerde en er grondig in 
de historische taalkunde en middeleeuwse letterkunde werd ingewijd.5 Toch 
promoveerde hij niet in Gent maar in Leiden bij Jean-Robert (Rob) Smeets op 
het proefschrift La Bible de Macé de la Charité, II, Lévitique, Nombres, Deuté-
ronome, Josué, Juges, dat in 1977 verscheen bij de Leidse Universitaire Pers.6 
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Verhuyck werkte aanvankelijk als docent Frans aan de Hogeschool voor Ver-
talers en Tolken in Antwerpen, maar werd in 1972 aangesteld als hoofddocent 
oudere Franse en Occitaanse letterkunde aan de universiteit van Leiden. Hij 
bleef er als academicus aan de slag tot 1999.
 Achteraf gezien heeft Verhuyck op drie manieren of in drie keren afscheid 
genomen van de wereld die hem zo dierbaar was. Dat kan ook nauwelijks ver-
bazen, omdat hij van zoveel markten thuis was, beschikte over een uitzonder-
lijke eruditie en als geleerde deel uitmaakte van diverse kringen. Hij paarde 
een uitstekende kennis van verschillende talen en de bijbehorende culturen 
aan een even indrukwekkende en niet gespeelde minzaamheid. Voor mij was 
het een absoluut voorrecht met hem als persoon kennis te hebben gemaakt, al 
gebeurde dat via een omweggetje. Toen ik voor Tiecelijn mijn eerste bijdrage 
over zijn werk had geschreven,7 reageerde hij daar verrukt en uitvoerig op. Niet 
zozeer omdat hij die bijdrage zo merkwaardig vond, geloof ik, maar omdat hij 
oprecht van oordeel was dat zijn werk en ook dat van Corine meer aandacht en 
waardering – meer egards – verdienden. Ik was het toen – anno 2007 – en ben 
het nu, zoveel jaar later, hartgrondig met hem eens. Maar goed, zijn drievoudig 
afscheid dan, hoe is dat precies verlopen?
 Het eerste afscheid, zelfs als het zo niet was bedoeld, ligt vervat in zijn laat-
ste roman Inmiddels op aarde (2014). Het betreft overigens een roman die is 
opgedragen ‘ter nagedachtenis van Guy de Poerck, Clement van der Poorten en 
Jean-Robert Smeets’, eminente geleerden die op een gegeven moment ook gees-
tesgenoten waren. In de roman memoreert de ik-verteller (die naar de naam 
Frederik luistert) zijn tien klasgenoten die elk op hun manier een of andere 
vorm van zelfmoord hebben gepleegd en dus het einde van hun leven niet lijd-
zaam hebben afgewacht. Het boek is wellicht een hulde aan een kransje men-
sen dat Verhuyck van nabij heeft gekend. Maar het is ook een hulde aan de hu-
maniora zoals die nauwelijks nog bestaat en dan bedoel ik niet de aso-richting 
zelf maar het soort benadering waarin de nadruk ligt op de humaniserende 
werking van literatuur, cultuur en geschiedenis en op de bepalende invloed van 
bevlogen leraren. Een humaniora die niet voorbereidt op het functionalisme 
en neoliberalisme van vandaag, maar teksten en ideeën aanreikt, omdat ze een 
heel lange voorgeschiedenis hebben en waardevol zijn op zich. Of zoals de ver-
teller op een gegeven moment betoogt: ‘De meesten van ons deden nog niet aan 
politiek, maar wel aan humanisme en menselijke waardigheid, denkend aan 
‘‘en me choisissant je choisis l’homme’’ van Sartre’.8
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 Wie Verhuyck een beetje kent, weet dat het humanisme waarnaar hij hier 
verwijst onder meer wortelt in de volle middeleeuwen, die hij als een periode van 
hoogstaande culturele expansie beschouwde, zoals hij ook in andere geschrif-
ten niet ophoudt te herhalen. De roman heeft, behalve een aardse, ook een op-
merkelijk kosmische dimensie die laat zien hoe ruimdenkend én relativerend 
hij als auteur en als mens was. Daar zou een aparte beschouwing aan te wijden 
zijn, maar misschien volstaat het te herinneren aan de korte openingsalinea 
van het boek: ‘Er zijn nog altijd mensen die zich afvragen wat er na de dood 
gebeurt, waar we na onze dood naartoe gaan. Toch is dat simpel. Dan gaan we 
naar de maan’.9 Zinnen die zinderen van realiteitszin, maar ook van het soort 
dubbelzinnige ondeugendheid waarin hij zo graag en meesterlijk grossierde. 
In de roman gaan de personages letterlijk naar de maan. Buiten de contouren 
van het boek doen we dat natuurlijk allemaal – figuurlijk dan. Met deze roman 
nam Verhuyck – bewust of onbewust – afscheid van zijn eigen oeuvre, welis-
waar door er nog een boek aan toe te voegen, maar ook door een onzichtbare 
deur te sluiten. Achter die halfopen/halfgesloten deur bevindt zich nu niet al-
leen dat laatste boek, maar ook zijn vroegere romans, die allemaal door De 
Arbeiderspers werden uitgegeven: De doodbieren (1991; Anton Wachter-prijs 
1992 en Vlaamse Debuutprijs 1992), Moord door geboorte (1993), De binnen-
dienst (1995), Hout en koper (1999), De elektrische man (2003), stuk voor stuk 
doorwrochte op ‘de actuele geschiedenis’ geënte romans.10 Maar niet alleen die 
romans bevinden zich daar, ook de vier romans die hij samen met Corine Kis-
ling schreef: Het leugenverhaal (2007; Zeeuwse boekenprijs 2007), Kwelgeest 
(2008), De duim van Alva (2010; genomineerd voor de Hercule Poirotprijs, de 
Gouden Strop en de Diamanten Kogel) en Zwarte kant (2012). Van laatstge-
noemde boek heb ik het gesigneerde typoscript mogen inkijken ten huize van 
Peter Everaers, antiquaar, boekenkenner en goede vriend van het schrijversduo 
– een vlekkeloze tekst met een mooie opdracht aan Peter (afb. 1).11 Het hele 
literaire oeuvre van Verhuyck is, wat mij betreft, even vlekkeloos en staat als 
een huis: het verdient te worden gelezen en herlezen door al wie van de schone 
letteren – de ‘bonae litterae’ / ‘les belles lettres’ – houdt.
 Verhuycks tweede afscheid heeft de vorm aangenomen van een persoonlijk 
gekleurd verslag van zijn levenslange omgang met de (literaire) middeleeuwen: 
het bij uitgeverij Vrijdag verschenen boek Minuten middeleeuwen (2018). ‘Het 
is het verhaal van een kleine persoon en een groot tijdperk’ en bovendien het 
resultaat van ‘weinig inzicht en veel twijfel’.12 Ja, zo staat het er, in alle beschei-
denheid en openheid. Verder is het boek afkomstig van iemand die meteen 
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François Villon citeert: ‘ je cognois tout fors moy mesme’ (‘ik ken alles behalve 
mezelf ’) en dat is uiteraard een variant van het socratische/delphische adagium 
‘gnothi seauton’/’ken jezelf ’ – ‘connaître soi-même’.13 Het boek is net als zijn 
laatste roman ‘aan Corine’ opgedragen en voorzien van een opmerkelijke om-
slag. Daarop is alleen een vrij minuscule helm afgedrukt, net boven de centraal 
geplaatste titel en naam van de auteur. De helm is dichtgeklapt en kijkt met 
het lege linkeroog de lezer aan terwijl het rechteroog naar diezelfde lezer lijkt 
te knipogen. Ik vond dat aanvankelijk een weinig geslaagde minimalistische il-
lustratie, maar nu ik het boek weer ter hand heb genomen, meen ik twee zaken 
te begrijpen. Het voorplat suggereert wellicht dat onze kennis van de middel-
eeuwen overeenkomt met de (wan)verhouding tussen de grijze leegte van het 
blad en de helm die maar een fractie van de middeleeuwen symboliseert. Goed 
gezien van Verhuyck en zijn vormgever. Bovendien knipoogt de helm naar het 

Afb. 1.
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feit dat de middeleeuwen aantoonbaar doorwerken in zogeheten postmoderne 
tijden. Erg goed gezien dus. (afb. 2.) Wie overigens een veel ruimere illustratie 
wenst, hoeft maar de binnenkant van de omslag te bekijken: die biedt een over 
twee pagina’s uitgerekte danse macabre waarvan het origineel zich in Bergamo 
bevindt. De binnenkant van het boek is een herinnering aan een andere mid-
deleeuwse – of zo je wil, universele – gedachte, met name dat de dood letter-
lijk meedanst met of onder de levenden: de gedachte dat wie zich nog in leven 
waant, weldra de dood zal omarmen. Of Verhuyck daar zelf aan dacht tijdens 
het samenstellen van dit boek, is me uiteraard niet bekend, maar Minuten mid-
deleeuwen is in ieder geval zijn laatste literaire wapenfeit van formaat gebleken. 
Uit goede bron weet ik dat Corine aan de eindredactie van het manuscript 
aardig heeft bijgedragen en dat de goede ontvangst van het boek Paul erg is 
bevallen.14

Afb. 2.
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 Je zou zijn persoonlijke verhaal over de middeleeuwen kunnen beschouwen 
als het eindpunt of de spreekwoordelijke kers op de taart van tientallen jaren 
studiewerk/expertise. En zijn talloze, meestal in het Frans gestelde filologi-
sche en tekstkritische bijdragen aan voorafgegaan, in ieder geval te veel om ze 
hier allemaal op te sommen. Ik beperk me dan ook tot een oriënterend over-
zicht vanuit vogelperspectief. Zo was Verhuyck een uitmuntend kenner van 
het werk en leven van de vrijbuiter-dichter François Villon, de eerste poète 
maudit van de Franse literatuur. Van de beschouwingen die hij aan deze groot-
meester wijdde, is zijn interpretatie van het keervers ‘Mais où sont les neiges 
d’antan’ een wezenlijke aanvulling.15 In ‘Villon et les neiges d’antan’ legt hij op 
overtuigende wijze een verband tussen de sneeuw- of ijspoppen in een winterse 
stedelijke omgeving en de verwijzingen ernaar in ‘Ballade des dames du temps 
jadis’. En dat is iets wat Herman Pleij in zijn nochtans spraakmakende studie 
De sneeuwpoppen van 1511 had veronachtzaamd.16Althans, hij verwijst op geen 
enkel moment naar Villons tekst en die omissie wordt door Verhuycks door-
timmerde betoog in een klap goedgemaakt. Hij voegt met andere woorden een 
letterlijke en contextuele lezing aan de metaforische of thematische interpre-
tatie (het ubi sunt- en vanitasmotief) toe, wat hem in staat stelt de tekst ook 
precies te dateren in de winter van 1458 en de sneeuwpoppen zelf, ‘les neiges 
d’antan’, in de barre winter van het jaar 1457, het eraan voorafgaande jaar dus 
(‘antan’= ante annum), ten minste zes jaar voor Villons vermoedelijke dood, 
die na 15 januari 1463 te situeren valt.17

 Behalve voor Villon, aan wie hij als lezer en interpretator verslingerd was, 
had Verhuyck ook een uitgesproken zwak voor de figuur van Tijl Uilenspiegel, 
meer in het bijzonder voor de oudste Franse teksten waarin het schalkse per-
sonage zijn opwachting maakt. De naam Uilenspiegel duikt eerst op in Hoog- 
en Platduitse en iets later in Vlaamse teksten, maar verschijnt in de Franse 
literatuur pas in de eerste helft van de zestiende eeuw – na de middeleeuwen 
zeg maar. Verhuyck deed niet alleen onderzoek naar de literaire tradities die in 
verschillende talen zijn verschenen, maar bezorgde in samenwerking met Jelle 
Koopmans ook een kritische editie van de volgens hem oudste Franse tekst, 
die in Antwerpen werd gedrukt: Ulenspiegel de sa vie et de ses oeuvres (wellicht 
1529).18 De geannoteerde tekst19 wordt voorafgegaan door een indrukwek-
kende inleiding van bijna 140 pagina’s, waarin de genealogische verhoudingen 
tussen de beschikbare teksten en de syntactische, lexicale en iconografische 
bijzonderheden van de tekst nauwgezet worden toegelicht. Dat hij ook over 
de meer dan dubbelzinnige betekenis van ‘uilenspiegel’ iets te melden heeft, 
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laat zich raden. De ‘traducteur anonyme’ wordt weliswaar niet geïdentificeerd, 
maar zijn plaats van herkomst wordt op taalkundige gronden bij benadering 
gelokaliseerd. Hij zou afkomstig zijn ‘d’une région frontalière entre les zones 
linguistiques française et flamande. C’est une raison de plus pour supposer que 
la première traduction française du flamand a été imprimée à Anvers plutôt 
qu’à Paris’.20 De editeurs verdedigen de visie dat de snaakse, ondeugende, ge-
zagsonvriendelijke Uilenspiegelverhalen niet in tegenstelling zijn met de geest 
van het humanisme, maar juist een uitbreiding of verdieping ervan belichamen. 
Op het einde van de inleiding stellen Koopmans en Verhuyck: ‘On a souvent 
l’impression que les seiziémistes [specialisten van de zestiende eeuw, mijn aan-
vulling] qui s’intéressent à la littérature humaniste et savante, dédaignent cet 
“autre XVIe siècle”, celui des survivances médiévales, des livres jugés triviaux et 
folkloriques, d’une lecture en pleine mutation, de ces lecteurs qui ne se nouris-
sent pas directement à l’imitation de l’antiquité. Dans un même siècle on peut 
se côtoyer sans cesse, sans jamais se rencontrer’.21 Het zal eenieder duidelijk 
zijn dat Verhuyck ook hier verzet aantekent tegen een denigrerende kijk op het 
erfgoed van de middeleeuwen, helemaal in lijn met wat hij later in zijn Minuten 
middeleeuwen met verve zal betogen. Dat Paul Verhuyck, en met hem Corine 
Kisling, de volksheld Uilenspiegel ook zuiver literair hebben ingezet, is ieder-
een bekend die het prachtige Kwelgeest heeft gelezen.
 Op zijn minst even opmerkelijk was zijn passionele belangstelling voor de 
troubadours (hoofdzakelijk twaalfde en dertiende eeuw) en de verloren gegane 
taal waarin zij schreven, het Occitaans. Niet alleen heeft hij aan bepaalde tek-
sten van deze dichter-vinders (trobar = trouver = vinden) aparte beschouwin-
gen gewijd,22 hij vond ook nog de tijd een globale introductie te schrijven onder 
de titel De echte troubadours, met de provocerende ondertitel: ‘de dichters die 
de wereld veranderden’.23 Het boek bevat een reeks portretten of profielschet-
sen van de belangrijkste troubadours en gaat ook omstandig in op de motieven, 
gimmicks en clichés in hun respectieve oeuvres, alles samen ongeveer 2500 lie-
deren. Een situerende inleiding ontbreekt uiteraard niet en daarin krijgt het 
(kerkelijke) gezag, dat op zijn minst mee verantwoordelijk was voor de teloor-
gang van deze hoogstaande stroming in de westerse literatuur, de wind van 
voren. Vooral paus Innocentius III, die pontificaal regeerde van 1198 tot 1216, 
en opriep tot de eerste kruistocht en de totale uitroeiing van de katharen, krijgt 
lik op stuk (de verleiding is groot om een parallel te trekken met wat eeuwen 
later gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog). De lectuur van dit boek heeft 
er in ieder geval voor gezorgd dat ik met andere ogen naar het begrip ‘hoofs’ 
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ben gaan kijken en het niet langer zie als een banaal synoniem voor beschaafd, 
verfijnd of typerend voor het (adellijke) hof. Ik associeer het nu vooral met 
overspelige liefde die allesbehalve platonisch maar wel degelijk (ook) seksueel 
werd beleefd en vooraf/daarna in niet mis te verstane bewoordingen tot geco-
dificeerde literatuur werd gesublimeerd/ingedikt.24

 Hoewel Verhuyck zich ook gebogen heeft over de Roman de la Rose en het 
belang van de allegorie,25 het middeleeuwse toneel, de retorische kunststuk-
jes van Jean Molinet, de ‘Syrische’ auteur Dionysius de Aëropagiet, die on-
der meer model stond voor Abraham Bontebal in Moord door geboorte, was hij 
toch vooral gebiologeerd door Isidorus van Sevilla (560-636). In het hoofdstuk 
dat hij in Minuten middeleeuwen aan Molinet wijdt, schrijft hij in een tussen 
haakjes geplaatste zin: ‘Als je goed oplet, komt Isidorus van Sevilla opvallend 
vaak terug’.26 In zijn eigen boek, bedoelt hij uiteraard, maar ook: als bron van 
vermaak en lering tijdens zijn leven. Isidorus is onder meer de auteur van een 
in twee dikke delen uitgegeven compilatie Etymologiae (620-630), een in het 
Latijn gesteld lexicon van twintig boeken waarin hij op zoek gaat naar de ‘echte’ 
oorsprong van de woorden. Dat doet hij op geheel eigen wijze, waarbij Isidorus 
een woord telkens ziet als het spiegelbeeld van het/een verdwenen oerwoord. 
Isidorus staat uiteraard ver af van de wetenschappelijke etymologie van van-
daag, maar zijn zoektocht naar het oorspronkelijke woord is allesbehalve na-
ief en beantwoordt aan een gedachte die door (post)romantische auteurs als 
Gérard de Nerval, Stéphane Mallarmé en James Joyce onmiskenbaar werd ge-
deeld.27 Het lijkt te gaan om achterhaalde of gefabuleerde kennis, maar wie de 
beide banden van Isidorus heeft doorbladerd, zoals ik heb mogen doen toen 
ik vorig jaar in Bologna verbleef en er een recente Latijns-Italiaanse heruitgave 
kon inkijken, moet toch even slikken: de omvang en draagwijdte van de aante-
keningen zijn buitengewoon indrukwekkend.
 Even slikken moest ook iedereen die bij het derde afscheid van Paul Ver-
huyck aanwezig was op 2 oktober 2018 in de dorpskerk van Graauw. Het was 
een sober afscheid in stijl voor een select publiek. De spits werd afgebeten door 
Corine, die zo bedaard mogelijk een aantal gekoesterde herinneringen aan Paul 
ophaalde. Wat ze zei kwam uit het hart en staat nog altijd in mijn geheugen ge-
grift. Daarna volgden diepdoorvoelde toespraken van Stefan en Thomas, Pauls 
beide zonen. Peter Everaers, die het langzame proces van Pauls aftakeling van 
heel nabij meemaakte, raakte een heel persoonlijke snaar. Afstandelijker wa-
ren Hugo Soly, een bevriend academicus, en zijn uitgever Peter Nijssen, die 
sprak namens De Arbeiderspers.28 Een afsluitende tekst werd uitgesproken 



~ 311 ~

Tiecelijn 32     

door Pauls broer Luc Verhuyck, bekend schrijver van uitstekende reisboeken 
over onder meer Florence en Rome. Uit het hoofd declameerde Luc ook nog 
het ontroerende gedicht ‘Voor een dag van morgen’ van Hans Andreus.29 Dat 
ik in dit koor van betrokken vrienden en familieleden ook een woord mocht 
meespreken, beschouw ik als een grote eer. Na afloop van alle huldeblijken 
werd de kist de kerk uitgedragen en begraven op het kerkhof van Graauw, niet 
zo ver van Paul en Corines woonhuis vandaan. Alle aanwezigen waren in stoet 
gevolgd en lieten bij wijze van laatste eerbetoon een schep zwarte aarde in de 
groeve neervallen. Als ik er nu aan terugdenk, krijg ik het onwerkelijke gevoel 
even in een roman van Cyriel Buysse of Emile Zola te hebben vertoefd. Of 
sterker, in Michel Houellebecqs roman Sérotonine (2019), waarin de ik-figuur 
de laatste eer bewijst aan zijn landheer: ‘sous une pluie obstinée et froide, alors 
que des pelletées de terre étaient lentement dispersées sur la tombe’.30 Daarna 
ging het richting Eet- en Drinckerij Nobel, gelegen recht tegenover de pasto-
riewoning van Paul en Corine. Het was er gezellig en ingetogen napraten bij 
een hapje en een drankje, om daarna dankbaar afscheid te nemen ‘alsof het de 
laatste keer’ was.31

 Hiermee zou ik dit in memoriam kunnen besluiten, maar terecht vraagt de 
lezer zich af waar de verwijzingen zijn gebleven naar de matière renardienne. 
Heeft Paul daar niets mee gehad? Het antwoord is, geloof ik, dubbel. Hij heeft, 
zover ik kon nagaan, over de Roman de Renart, het grote bronnenboek voor de 
meeste Reynaertverhalen, bijna niet gepubliceerd. Maar hij heeft er wel 27 jaar 
over gedoceerd, te oordelen naar het uitvoerige hoofdstuk in de Leidse syllabus 
die nog altijd op zijn persoonlijke website is te raadplegen. Wie wil weten hoe de 
Franse Renard eruitziet, welke verhaallijnen erin terug te vinden zijn en in wel-
ke verhouding hij staat tot de Middelnederlandse Reynaert kan daar terecht.32 
Bovendien heeft hij niet minder dan zeven bijdragen geschreven voor Tiecelijn, 
die, op de laatste na, integraal op de DBNL opgenomen zijn.33 Het loont beslist 
de moeite ze te herlezen in het besef dat een scherpzinnig geleerde, die over 
een fenomenaal geheugen beschikte en onwaarschijnlijk belezen was, aan dit 
periodiek/jaarboek heeft bijgedragen. Daarnaast mag uiteraard niet vergeten 
worden dat de misdaadroman Het leugenverhaal een heel eigen invulling geeft 
aan de legendarische schat van koning Ermenrike en de middeleeuwse graal 
een heel ongebruikelijke betekenis toedicht.34 Bovendien maken Kisling & Ver-
huyck handig gebruik van de ‘imaginaire’ topografie van Graauw en verwijzen 
ze expliciet naar Rik van Daeles stevig onderbouwde pleidooi om ‘Willem die 
Madocke maecte’ te identificeren als de lekenbroeder Willem van Boudelo.35
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 Paul Verhuyck was een erudiet medemens die zijn liefde voor de middeleeu-
wen heeft uitgezongen, uitgeschreeuwd, uitgeschreven. Hij was, in het spoor 
van Isidorus, altijd op zoek naar de echte betekenis/herkomst van de woorden 
en kon niet nalaten in zijn romans en geschriften over de middeleeuwen te wij-
zen op de oorsprong van woorden als vilein, denim, jeans, april, hoofs, homma-
ge, nice, antan, enzovoort. Hij droeg daarnaast een onwaarschijnlijke kennis 
van het Franse chanson in zich mee en kende talloze liedteksten uit het hoofd. 
Hij was het hartgrondig oneens met diegenen die vonden dat Bob Dylan de 
Nobelprijs voor Literatuur 2016 niet verdiende, overtuigd als hij was van de 
gezongen – en dat is meer dan de orale – oorsprong van de literatuur.36 Hij 
omhelsde het leven op een Bourgondische manier, hield van bier en helemaal 
niet van wijn, wat je van een liefhebber van de Franse cultuur niet meteen zou 
verwachten. Tegelijk was hij zich diep bewust van de betrekkelijkheid der din-
gen en van het feit dat alles, hoe fraai en goed het ook mag schijnen, gedoemd 
is in het niets te verdwijnen, tot stof en as te vergaan. Die filosofische wijsheid 
verwoordde hij bij monde van de ik-verteller in Inmiddels op aarde, zijn grote 
afscheidsroman, op de volgende manier: ‘Gaandeweg vergeten we stukjes van 
onszelf: herinneringen die tikkend aftellen tot nul, naderen tot natuurkundige 
rimpelloosheid. Tot zelfs het geheugenverlies op zijn beurt wegglijdt. En de 
volgende generaties ons helemaal in het grote vergeten, in de afgrond van de ge-
schiedenis zullen onderdompelen, wanneer wie ons vergeten zijn zelf vergeten 
zullen zijn. Opgeslokt in de peilloos gapende muil van Leviathan’.37

 En ja, voor ik het vergeet, toch nog een ding: Paul heeft dit aardse leven in-
derdaad verlaten, maar hij is er nog wel. Hij bevindt zich in wat vergeestelijkte 
vorm op de maan, waar hij onophoudelijk keuvelt met de klasgenoten wier le-
vensgeschiedenis hij heeft verteld in voornoemde roman. Hij is hen gevolgd, 
maar is niet ziek of oud meer. Hij heeft de gezegende ‘absolute leeftijd’ van 33 
jaar bereikt. Ouder word je namelijk niet op de maan. Waarom weet ik niet. 
Dat weet Paul Verhuyck alleen.

*Met veel dank aan Corine Kisling en Peter Everaers om informatie te delen 
en voor hun gewaardeerde logistieke steun. Dank ook aan Luc Cocquyt voor de 
kritische lectuur van een vorige versie.
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Noten

1 Paul Verhuyck & Corine Kisling (red.), Graauw door de eeuwen, Kerkbestuur Heilige 
Maria Hemelvaart, Graauw, 2005, p. 258. Pittig detail: het boek werd gedrukt bij 
drukkerij Room, die sinds jaar en dag instaat voor het tijdschrift/jaarboek Tiecelijn van het 
Reynaertgenootschap. En dat is allerminst toevallig…

2 Paul Verhuyck & Corine Kisling (red.), Graauw door de eeuwen, p. 267.

3 Paul Verhuyck, Minuten middeleeuwen, Antwerpen, Vrijdag, 2018, p. 17. Zie ook 
Inmiddels op aarde, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2014, p. 153 (‘Alleen mij [= ik-verteller 
Frederik] kon hij verdragen want ik had mijn lagere school in het Frans gedaan’).

4 Zie onder meer Verhuycks gelauwerde ‘Antorfse’ (= Antwerpse) roman De doodbieren en 
allerlei verwijzingen in Inmiddels op aarde. Zie ook Kisling & Verhuyck, De duim van Alva en 
de aandacht voor de Antwerpse traditie van het Franstalige Uilenspiegelvolksboek. Zie ook 
noot 17.

5 Over het belang van Gent als middeleeuws literair centrum, Mons Blandinus 
(Blandijnberg) en de in Gent schrijvende Chrétien de Troyes, zie Minuten middeleeuwen, 
p. 134 -145.

6 Zie Paul Verhuyck, Minuten middeleeuwen, p. 179-180 en Paul Verhuyck, ‘Tekstkritische 
edities’, op: http://www.paulverhuyck.com/.

7 Zie onze bijdrage ‘Over Het leugenverhaal (2007) van Paul Verhuyck en Corine Kisling – 
een associatieve lezing’, in: Tiecelijn, 20 (2007), 2, p. 170-182, ook raadpleegbaar op: https://
www.dbnl.org/tekst/_tie002200701_01/_tie002200701_01_0012.php.

8 Paul Verhuyck, Inmiddels op aarde, p. 75.

9 Paul Verhuyck, Inmiddels op aarde, p. 7.

10 Zie Johan de Roey, ‘Paul Verhuyck: de actuele geschiedenis’ in: Ons Erfdeel, 39 (1996), 
1, p. 43-55.

11 De opdracht in het handschrift van Verhuyck luidt: ‘Uniek voor Peter // Toch 
bedankt…’, gesigneerd door zowel Corine Kisling als Paul Verhuyck.

12 Paul Verhuyck, Minuten middeleeuwen, p. 11.

13 Paul Verhuyck citeert hetzelfde vers van François Villon nogmaals in Minuten 
middeleeuwen, p. 195.

14 Via Corine Kisling en Peter Everaers weet ik dat een deel van de bespreking in Tiecelijn 
aan hem is voorgelezen en dat hij nog de correctie van een door mij foutief gespelde eigennaam 
signaleerde: het ging, geloof ik, om de naam (Raymond) Queneau. Zie https://docplayer.
nl/108595559-Uren-leesplezier-met-minuten-middel-eeuwen-van-paul-verhuyck.html.

15 Paul Verhuyck, ‘Villon et les neiges d’antan’, in: Villon hier et aujourd’hui. Actes du 
Colloque pour le cinq-centième anniversaire de l’impression du Testament de Villon, Parijs, 1993, 
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p. 177-189, ook raadpleegbaar op: http://www.kisling.nl/paulverhuyck/DamesNeiges2004.
pdf. Zie ook Minuten middeleeuwen, p. 195-199.

16 Herman Pleij, De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late middeleeuwen, 
Amsterdam, Meulenhoff, 1988, p. 15-19. Villon wordt in het boek van Pleij niet vermeld, 
behalve in een opsomming waarin sprake is van ‘de zogenaamde bende van François Villon’ 
(p. 245), een verwijzing die wordt overgedaan op p. 342. In het grote literatuuroverzicht Het 
gevleugelde woord (Prometheus, Amsterdam, 2007) komt Villon weliswaar een aantal keer ter 
sprake, maar een concrete verwijzing naar zijn werk ontbreekt, ook wanneer het ubi sunt- en 
vanitas-motief ter sprake komen (zie p. 364-365). Naar het werk van Paul Verhuyck verwijst 
hij evenmin.

17 Paul Verhuyck, Minuten middeleeuwen, p. 199.

18 Jelle Koopmans & Paul Verhuyck, Ulenspiegel de sa vie et de ses oeuvres. Edition critique 
du plus ancien Ulespiègle du XVIe siècle, Antwerpen/Rotterdam, Uitgeverij C. de Vries-
Brouwers B.V.B.A., 1988.

19 In de korte toelichting bij de ‘Notes textuelles’ heet het: ‘Le commentaire que nous 
donnons dans les notes est aussi bref que possible et concerne avant tout le texte français’ 
(Ulenspiegel de sa vie et de ses oeuvres, p. 255). 

20 Jelle Koopmans & Paul Verhuyck, Ulenspiegel de sa vie et de ses oeuvres, p. 100.

21 Jelle Koopmans & Paul Verhuyck, Ulenspiegel de sa vie et de ses oeuvres, p. 132.

22 Zie bijvoorbeeld Paul Verhuyck, ‘Guillaume IX, Chanson IX: Joy sans Dame’, in: Vox 
Romana, 41 (1982), p. 95-103 en ‘Marie de France et Marcabru: à propos du Chaitivel’, in: 
Neophilologus, 74 (1990), p. 178-191 (i.s.m. dr. R. Harper).

23 Paul Verhuyck, De echte troubadours. De dichters die de wereld veranderden, Antwerpen/
Vianen, The House of Books, 2008.

24 Paul Verhuyck, De echte troubadours, p. 18-27.

25 Zie onder meer P.E.R. Verhuyck, ‘Rondom de Roos. De allegorische en didactische 
traditie’, in: R.E.V. Stuip (red.), Franse literatuur van de Middeleeuwen, Muiderberg, Dick 
Coutinho, 1988, p. 140-154.

26 Paul Verhuyck, Minuten middeleeuwen, p. 212.

27 Paul Verhuyck, Minuten middeleeuwen, p. 64-65.

28 Zie de reactie van uitgever Peter Nijssen de dag na Paul Verhuycks overlijden op: https://
nijssenschrijft.wordpress.com/2018/09/27/bijna-alles-van-bijna-niets-en-omgekeerd-in-
memoriam-paul-verhuyck-1940-2018/ .

29 Zie Hans Andreus, Verzamelde gedichten, Amsterdam, Bert Bakker, 1985, p. 489. Het 
gedicht is in ontelbare bloemlezingen opgenomen, onder meer in Hans Andreus, Je bent zo 
mooi anders. Liefdevolle gedichten. Bloemlezing, Haarlem, Uitgeverij Holland, 2018, p. 37.

30 Michel Houellebecq, Sérotonine,  Flammarion, 2019, p. 175.
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31 Paul Verhuyck, Inmiddels op aarde, p. 126.

32 Zie Verhuycks Leidse syllabus ‘Littérature française du moyen-âge’, Edition longue 
1993-1998, légèrement corrigée 2006, op: http://www.kisling.nl/paulverhuyck/syllabus1.pdf. 

33 Het betreft de volgende bijdragen: ‘Enkele wolven in de middeleeuwse letterkunde’, in: 
Tiecelijn, 15 (2002), 4, p. 87-92; ‘Neven en nichten van Tibeert’, in: Tiecelijn, 17 (2004), 3, 
p. 58-63; ‘Middelleeuwen: Middeleeuwse leeuwen rond Nobel’, in: Tiecelijn, 18 (2005), 4, 
p. 274-278; ‘De bever en de haas’, in: Tiecelijn, 19 (2006), 4, p. 347-351; ‘Twee tekstkritische 
notities: Renart II v. 5 en Reynaert v. 6’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 311-314; ‘Listen en lagen van 
Uilenspiegel’, in: Tiecelijn 22. Jaarboek 2 van het Reynaertgenootschap, (2009), p. 78-95, ‘Roonel 
en de honden in de Roman de Renard ’, in: Tiecelijn 25. Jaarboek 5 van het Reynaertgenootschap, 
(2012), p. 11-34. Alle bijdragen zijn ook na te lezen op: http://www.reynaertgenootschap.be/.

34 Over de graal en de vroegtijdige ‘verchristelijking’ ervan door Chrétien de Troyes in 
zijn roman Le Conte du Graal, zie Paul Verhuyck, Minuten middeleeuwen, p. 144-145. Over 
de graal maakt hij ook de volgende ondeugende aantekening: ‘Wat de graal is weet ik niet. 
Wat de graal is weet niemand. Is het een voorwerp of een bewustzijnstoestand? De graal is 
al gelokaliseerd in Montségur, in Montserrat, in Perzië, in Graauw, in de meterkast van mijn 
tante Nora’ (zie p. 138-139).

35 Zie Kisling & Verhuyck, ‘Verantwoording’ achterin Het leugenverhaal: ‘De overtuigend 
geactualiseerde identificatie van Willem van Boudelo als Reynaertauteur is van Rik van 
Daele, ‘De robotfoto van de Reynaertdichter’, in: Tiecelijn, 18 (2005), p. 179-205’ (p. 319). 
Zie ook http://www.reynaertgenootschap.be/pdf/JG%2018%20nr%203.pdf.

36 Paul Verhuyck, ‘Post scriptum Bob Dylan’, in: Minuten middeleeuwen, p. 107. Paul heeft 
me zijn opvatting ter zake ook meer dan eens mondeling meegedeeld.

37 Paul Verhuyck, Inmiddels op aarde, p. 108-109.
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RIK VAN DAELE

 Eind 2017 
 De Gerrit Komrij-prijs 2017 werd toegekend aan www.schrijverskabinet.nl, 
een site die het Panpoëticon Batavûm virtueel wil reconstrueren. Tot 2017 
werd nooit een ‘tweede prijs’ toegekend, maar eind 2017 waren er zelfs drie 
extra laureaten: de MOOC Middelnederlands van de Universiteit Antwerpen, 
het standaardwerk Nobel streven van Frits van Oostrom en Vossensprongen van 
het Reynaertgenootschap. ‘Stuk voor stuk prachtige projecten/publicaties die 
de jury van harte aanbeveelt’, meldde de jury. De Gerrit Komrij-prijs werd in 
2012 opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was 
gek op oude literatuur en heeft veel gedaan om deze onder de aandacht van een 
groot publiek te brengen.

 13 02 18 
 Tijdens de carnavalsoptocht van de Hulsterse carnavalsvereniging De Vos-
sen hielden de deelnemers aan de lampionnenoptocht even na 19 uur halt voor 
een lichtshow rond Reynaert de vos aan het streekmuseum De Vier Ambach-
ten in de Hulsterse Steenstraat. Op de gevel werd een prachtig lichtspel gepro-
jecteerd, een fraaie animatiefilm van circa tien minuten van Hamza Ouahamdi  
uit Hulst, student aan het Scalda te Vlissingen. De vossentekeningen van de 
kinderen van de Wereldboom werden als prelude van de korte vertelling even-
eens op de gevel geprojecteerd. 

 17 02 18
 Tijdens de 26ste Herman Heyselezing in Stekene sprak bestuurslid van de 
heemkundige kring d’Euzie Luc de Brant voor ruim honderd aanwezigen over 
‘De geheimen van de kalender’. Hij maakte een wandeling door de tijd naar de 
oorsprong van de kalender, van de jaarwende naar de zondagsletter, van het 
sint-jansvuur naar Stonehenge, van Lucifer naar Venus, van de middag tot de 
noen en van ’t jaar nul naar de millenniumbug. 

VerslAg / Tiecelijn 32
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 21 02 18
 De Cultuurraad van Sint-Niklaas kende zijn jaarlijkse cultuurprijzen 2017 
toe in de Sint-Niklase stadsschouwburg. Het Reynaertgenootschap won in 
de categorie ‘Culturele vereniging 2017’ met als motivatie dat de vereniging 
met de organisatie van Krijtvossen en het Internationaal Reynaertcolloquium 
haar grenzen heeft verlegd. Beide manifestaties kaderden in de viering van het 
800-jarig bestaan van de stad Sint-Niklaas, waar de zetel van het genootschap 
is gevestigd. Dat de vereniging laureaat werd in een jaar met bijna honderd ver-
enigingsinitiatieven was een hart onder de riem voor de werking én een lokale 
erkenning, waar de vereniging blij mee was.

 10 03 18
 In de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman werd onder de titel 
‘LeesMij’ een leesgroep opgericht, waarin van maart tot juni 2018 vijf gedreven 
literatuuronderzoekers en gepassioneerde lezers van de Universiteit Antwer-
pen hun stem gaven aan een boek dat volgens hen de verzoekbede ‘Lees mij’ 
roept. Wouter Haverals, doctoraatsstudent Middelnederlandse letterkunde, 
beet de spits af met de Reynaert.

 27 04 18
  Reineke Fuchs-verzamelaar Friedrich von Fuchs heeft de privécollectie van 
zijn prachtige Reineke Fuchs Museum in Linden overgedragen aan twee be-
langrijke Duitse instellingen. De boekencollectie werd aangekocht door de 
prestigieuze Herzogin Anna Amalia Bibliothek in de Goethestad Weimar. 
De zgn. artefacten vonden een bewaarplaats in het mooie (private) Kaulbach 
Haus in Bad Arolsen. Bad Arolsen is voor de Nederlanders verbonden met het 
koningshuis (Emma, de overgrootmoeder van Beatrix, trad er in 1879 in het 
huwelijk met koning Willem III), voor de Belgen is het een garnizoensplaats, 
de plek waar vele militairen in de tweede helft van de twintigste eeuw hun 
dienstplicht gingen vervullen. Er werd meteen een tentoonstelling ingericht: 
Wilhelm von Kaulbach – Goethes Reineke Fuchs und die Sammlung Friedrich von 
Fuchs. De aankoop van de collectie werd gefinancierd door de Hessische Kul-
turstiftung in samenwerking met het Hessischen Museumsverband en de stad 
Bad Arolsen.
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 19 04 18
 Jean van Caloen en zijn zoon Roland waren echte boekenverzamelaars. 
Hun liefde voor middeleeuwse manuscripten blijkt uit de kostbare manuscrip-
tencollectie die beheerd wordt door de Stichting Jean van Caloen, gehuisvest 
in het kasteel van Loppem. De stichting gaf de collectie van 31 handschriften 
in bewaring aan de Openbare Bibliotheek Brugge. Van 20 tot 22 april waren 
de handschriften naar aanleiding van de Erfgoeddag uitzonderlijk voor het pu-
bliek toegankelijk in de Brugse Biekorf. Op een van de fragmenten van een 
Maaslands Latijns Antifonarium van circa 1450-1475 van een verluchter uit 
de Ushaw-groep zijn afbeeldingen van de fabel van de vos en de kraanvogel te 
vinden. Bij de tentoonstelling verscheen een brochure van Ludo Vandamme en 
Eveline Hauwaerts.

 22 04 18
 In het kader van het literaire festival Archipel en de Erfgoeddag organi-
seerde het Reynaertgenootschap in de bibliotheek van Sint-Niklaas de battle 
‘Het tweegevecht. Ysegrim of Reynaert? Pikante Reynaertverzen voor vroege 
vogels’. Die vroege vogels beluisterden talrijke varianten van de passage van het 
tweegevecht tussen vos en wolf uit Reynaerts historie. Zij maakten kennis met 
wat diverse bewerkers in de loop der eeuwen met de scène uitgespookt hebben. 
Een tiental versies werd voorgelezen, o.a. uit de Middelnederlandse tekst, en 
verder uit de versies van G. Leeu, C. Plantijn, de Noord- en Zuid-Nederlandse 
volksboekentraditie, P. van Duyse, P. Louwerse, S. Streuvels, J.P. Zomers-Ver-
meer en H. van Daele. Het resultaat was een verhaal over adaptatie en censuur, 
een kleine cultuurgeschiedenis van de Nederlanden aan de hand van slechts 
één scène uit een van onze ‘klassiekers’. In het kader van het Erfgoeddagthema 
‘Kiezen’ kregen de bezoekers de mogelijkheid om een stem uit te brengen voor 
Reynaert of voor de onfortuinlijke Isegrim. De wolf won het pleit met negen 
tegen zes stemmen. We kregen dus een andere winnaar dan in het literaire 
tweegevecht, of: de literatuurgeschiedenis herschreven. De twee bezoekers uit 
de Isegrimlaan uit Belsele keerden verrukt naar huis. Leeuwenfanaten konden 
vervolgens in de Stedelijke Musea stemmen op koning Nobel als een van de 
tien figuren uit de ‘collectie’ (Nobel werd gekoppeld aan het achttiende-eeuwse 
Reynaertkabinet uit het Antwerpse atelier Van Soest in de collectie van de 
Stedelijke Musea Sint-Niklaas). De fictieve koning eindigde tussen twee vrou-
welijke plaatselijke helden in en moest alleen de duimen leggen voor een plaat-
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selijke wielrenster, Gerarda van Steenlandt. Het werd een millimeterspurt met 
slechts één stem verschil … 

 04 05 18
 Camille Huysmans was een van de markantste figuren in de geschiedenis 
van de Belgische sociaaldemocratie én hij was reynaerdist. Om de vijftigste 
verjaardag van zijn overlijden te gedenken, werden verschillende initiatieven 
genomen. Jan de Putter (Leiden) hield in het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt 
Out of a Box de lezing ‘Een Reinaert aan de Schelde. Het beeld van Camille 
Huysmans’. Heel zijn leven heeft Huysmans gesproken over Reynaert de vos 
en Tijl Uilenspiegel. Als burgemeester van Antwerpen droomde hij hardop 
van gigantische beelden van deze literaire karakters aan beide oevers van de 
Schelde. Jan de Putter gaf een antwoord op de vraag waarom Huysmans zich 
zo herkende in deze figuren, in de tijdsgeest en in zijn politieke idealen. Hij 
ging ook in op de plaats van Huysmans in de lange Reynaerttraditie. 

 05 05 18
 ‘Vossen. Expeditie in het land van Reynaert’ in het noorden van het Waas-
land (op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas) en 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen (Hulst) was een ongezien belevingsavontuur voor 
bijna 60.000, voor het merendeel fietsende, bezoekers. De middeleeuwen wa-
ren nog nooit zo leuk door de unieke combinatie van erfgoed, kunst, natuur en 
avontuur in een van de mooiste zomers van de voorbije twintig jaar. Het project 
werd gerealiseerd door Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation en 
hun CEO Fernand Huts. Productiehuis Koeken Troef! zorgde voor plezier, 
belevenis en animaties en het Reynaertgenootschap stond borg voor de we-
tenschappelijke onderbouw van het geheel (wat de reynaerdiaanse basis van 
het project betreft). Startend aan Burcht Singelberg, de hoofdvestiging van 
Katoen Natie op de Linkeroever, waar een heuse Reynaertwereld werd op-
gebouwd, ontdekte de fietser op diverse locaties het Reynaertverhaal dankzij 
diverse moderne digitale technieken. De confrontatie met de delicate zestien-
de-eeuwse atlassen, de ‘zondige’ schilderijen van de Vlaamse meesters (waar-
onder P.P. Rubens) en de moderne kunstwerken van Panamarenko, Sophie 
Ryder, Jan Fabre en anderen bracht de deelnemers in verrukking. Wie er niet 
genoeg van kon krijgen, kon thuis de twee boeken uit de verwentas doorpluizen 
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(waaronder een nieuwe Reynaertbewerking van Katharina van Cauteren, Rik 
van Daele en Patrick Bernauw met illustraties van Joris Snaet) of de rijk geïl-
lustreerde bijdragen in het themanummer van OKV (Openbaar Kunstbezit 
Vlaanderen).  

 07 05 18
 Kunstenaar Bart van Dijck ondernam in het Antwerpse een merkwaardige 
tocht. ‘In een poging om mij tijdelijk te identificeren met de figuur van de vos 
wandelde ik, na zonsondergang, van bij mij thuis (Berchem) naar 252cc (expo-
sitieruimte van het cultuurcentrum Ekeren) met een vossenmasker en een vos-
senvacht. Ik wandelde zoals ik dacht dat een vos zou wandelen, langs donkere 
kleine straten, zoveel mogelijk mensen en drukte vermijdend. Aangekomen in 
Ekeren wandelde ik vier keer rond het gebouw 252cc om dan weer naar huis te 
wandelen. Een wildcamera registreerde mijn bewegingen. Deze actie gebeurde 
in het kader van de tentoonstelling The Homecoming, gecureerd door Jan van 
Woensel.’ Vier foto’s van de wildcamera werden afgedrukt op A7 kaartjes voor 
de bezoekers. Tijdens de finissage van de tentoonstelling, waarin het vossen-
kostuum als een van de kunstvoorwerpen uitgestald werd, ondernam de kun-
stenaar een reynaerdiaanse actie: ‘In de buurt van de kapstok, gekleed in een 
zwart maatpak, fluisterde ik de bezoekers slogans in de oren zoals: ‘Wees ge-
rust, er is bewaking op de kust’, ‘Heel tof, maar niet in mijnen hof ’, ‘Hoe witter 
de mens, hoe voller zijn pens.’’ 

 26 05 18
 In de sinksendagen van 1958 werd in het stadspark aan de Parklaan in 
Sint-Niklaas een monumentale Reynaertbank met een beeld van Albert Poels 
– nog steeds een van de meest iconische Reynaertbeelden van het Waasland – 
ingehuldigd. Het initiatief kwam van de Vlaamse Toeristenbond onder impuls 
van voorzitter Jozef van Overstraeten, die ook betrokken was bij de inhuldi-
ging van de Reynaertroute in 1955. Op 26 mei, tweede pinksterdag 1958, werd 
de monumentale bank naar een ontwerp van architect Jozef Willems plechtig 
ingezeten. Precies dertig jaar later, weer op een tweede pinksterdag, werd aan 
hetzelfde beeld de geboorte van Tiecelijn. Nieuwsbrief voor reynaerdofielen, ge-
meld.
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 03 06 18
 In het Utrechtse museum Het Catharijneconvent eindigde de tentoonstel-
ling Magische miniaturen. Naar aanleiding van de expo verscheen in Catharijne 
2018.1 de bijdrage ‘Als de vos de passie preekt … Verrassende vondsten’ van 
Floris G.T. Harskamp met o.a. twee vossenillustraties uit een Gents getijden-
boek van circa 1475 met voor een haan prekende vossen met een blauwe kap. 
Nog interessanter is de beschrijving van een pennenproef in een laat-vijftiende-
eeuws papieren religieus handschriftje dat toebehoorde aan zuster Anna Jansdr. 
uit het regularissenklooster van Onze Lieve Vrouw in Nazareth (Rijswijk) 
met enkele tweeregelige Reynaertverzen die niet direct te relateren zijn aan de 
overgeleverde handschriften.

16 06 18
 In Fox Populi blies Die Hele Ding nieuw leven in Van den vos Reynaerde. De 
voorstelling werd gecreëerd als afstudeerproject van de ArtEZ Toneelschool 
Arnhem en ging in het Maaspodium in Rotterdam in première. De vos ‘is ie-
dereen te slim af, want “ik ben zo slim als de domheid van anderen mij toelaat.” 
Niemand is veilig voor deze zelfingenomen oer-leugenaar. De Vos gebruikt zijn 
taal en rijmkunde om iedereen klem te zetten en in de val te lokken. Die Hele 
Ding laat de oud Nederlandse christelijke cultuur clashen op de moderne tijd. 
FOX NEWS meets linkse grachtengordelkliek / Hip-hop meets verzentoneel / 
Wit knalt op zwart’.

 21 06 18
 In opdracht van Rijkswaterstaat Nederland realiseerde de Nederland-
se kunstenares Eline Janssens een kunstwerk onder de A27 nabij Utrecht 
met daarin een hoofdrol voor Reynaert en zijn neef Grimbeert de das. Op de 
pilaren in de onderdoorgang in Maartensdijk verschenen afbeeldingen die ge-
inspireerd zijn op dassen. Vanuit de dassenburcht verkennen ze de omgeving 
via speciaal daarvoor aangelegde dassentunnels en maisvelden. In samenwer-
king met de leerlingen van het nabijgelegen Aerescollege zijn de definitieve ont-
werpen gemaakt. 
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 11 07 18
 Op de Vlaamse feestdag hield Rik van Daele op vraag van de gemeente 
Lochristi, in 2018 voorzittersgemeente van het Intergemeentelijk Project Het 
Land van Reynaert, de feestrede. Centraal stond de vraag of de Reynaert lezen 
nog wel de moeite is. Tijdens de manifestatie werd ook de Cultuurlaureaat 
2018 bekendgemaakt. Het voorzitterschap van Lochristi bestond uit tiental-
len door vele verenigingen gedragen reynaerdiaanse manifestaties. Een van de 
leukste was ongetwijfeld de tentoonstelling Rossekoppen (zie p. 325).
 
 13 07 18
 In het Oost-Vlaamse Assenede werd onder impuls van de geschiedkundige 
kring Hallekin een jubileum gestart rond 750 jaar Floris ende Blancefloer. Uit-
gaande van het boek dat professor Jozef Janssens (Leuven, Davidsfonds, 2015) 
publiceerde, en geïnspireerd door het Tapijt van Bayeux, zijn een tachtigtal vrij-
willigsters al jaren aan het Tapijt van Assenede aan het borduren. In museum 
Het Warenhuis in het Zeeuws-Vlaamse Axel opende de tijdelijke tentoonstel-
ling Liefde overwint alles – Het Tapijt van Assenede: the making of … (looptijd tot 
28 januari 2019). In de expositie werd een stand van zaken van het borduur-
werk getoond in circa zeventig tapijten en panelen (vijftig geborduurde doeken 
en twintig tekeningen van Peter Audenaert waaraan geborduurd wordt). Het 
resultaat zal uiteindelijk uit negentig taferelen bestaan op een honderd meter 
lang (en een meter hoog) wandtapijt.

21 08 18
 In een persbericht maakt de universiteit van Bristol bekend dat de Bodleian 
Libraries van de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Bristol, in sa-
menwerking met de in Oxford gevestigde educatieve instelling Flash of Splen-
dour Arts en de Aardman animatiestudio’s, een subsidie van 163.100 pond 
van de National Lottery zullen ontvangen voor een project waarin het erfgoed 
van de Middelnederlandse Reynaert centraal staat. Het project zal leiden tot 
een tentoonstelling in de Bodleian Libraries, waarbij literatuur, film, theater 
en cultuur worden gecombineerd. De tentoonstelling en bijbehorende activi-
teiten in Oxford beginnen in de winter van 2020. De lokale gemeenschappen 
in Oxford en Bristol maken deel uit van het project: kinderen van scholen voor 
speciaal onderwijs in de twee steden krijgen training van de Oscar-winnende 
makers van Wallace en Gromit en Shaun the Sheep, Aardman, en zullen anima-
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tiefilms maken geïnspireerd door de avonturen van Reynaert. Het North Sea 
Crossings project zal Britse kinderen opnieuw kennis laten maken met Rey-
naert (wiens afstammelingen zoals Disney’s Robin Hood en Roald Dahl’s Fan-
tastic Mr Fox alom bekend zijn), een voorbeeld van vele culturele producten van 
historische contacten tussen Nederlands- en Engelssprekenden.

30 08 18
 In Belsele (‘onder eenen boem’) werden de vijf Reynaertbeelden die vroeger 
in het Green Center Delforge huisden en al enkele jaren op het pleintje aan het 
kruispunt van de Bergstraat en de Reinaertlaan stonden, opgefrist. Er werd sa-
men met de buurtbewoners overlegd en men kwam tot een nieuw ontwerp van 
inrichting. Uitgangspunten daarbij waren de betere zichtbaarheid van de beel-
den en de functie van het pleintje als rustpunt en ontmoetingsplek met zit- en 
‘babbelbanken’. Nadien werd ook de historische Reynaertbank in Belseledorp 
aangepakt.

 31 08 18
 Het Reynaertgenootschap organiseerde een literaire bustocht langs het 
Vossen-project van Katoen Natie. Speciale aandacht ging uit naar de Rey-
naertfilmpjes (o.a. in theater Madoc), naar de bezichtiging van uitzonderlijke 
Reynaertdrukken in het Scriptorium (o.a. de Historie van Reynaert de vos uit 
1589, Reineke voß uit 1592, Reynicke fosz uit 1656, de History of Reynard the 
Fox uit 1684 en Le renard ou le procez des bestes uit 1739), een genrestuk van 
Maarten van Cleve, een schilderij in een winterse omgeving rond de viering van 
vastenavond, de kunstwerken van Jan Fabre en Sophie Ryder en de drie ten-
toongestelde boeken van de nieuwe door de Phoebus Foundation aangekochte 
elfdelige zeventiende-eeuwse Atlas Maior van de Nederlandse cartograaf Joan 
Blaeu.

12 09 18
 Het Hulsterse Reynaertbeeld van A. Damen aan de Gentse Poort vierde 
zijn tachtigste verjaardag. Burgemeester Jan-Frans Mulder ging de jarige vos 
persoonlijk feliciteren. Naar aanleiding van de viering kreeg ondernemer Fer-
nand Huts de nieuwe Reynaertlitho van de gemeente aangeboden als dank 
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voor het Vossen-project, dat ook Hulst aandeed. Tijdens de zomermaanden 
verdubbelde het aantal bezoekers aan de toeristische dienst van Hulst (van 
meer dan 4000 in 2017 tot bijna 9000 in 2018). Het Reynaertmonument werd 
in 1938 op de Houtmarkt onthuld. In 1949 verhuisde het naar zijn huidige 
plaats, aan de entree van Hulst – naast de Gentse Poort. Het werd in 1949 
verplaatst omdat de Houtmarkt toen werd heringericht.

 22 09 18
 In het Daknamse Catharinastraatje werd voor jong en oud een interactieve 
kunstenroute gerealiseerd. Aan de hand van tien Reynaertfiguren kunnen kin-
deren speels met het lokale (literaire) erfgoed kennismaken. Het project kwam 
tot stand op initiatief van het lokale verenigingsleven (met ACV-Beweging.net, 
de Reynaertkring, de Oud Soldatenbond, het Sportcomité, de Parochiefeesten 
en de Kerkfabriek) én met de financiële steun van de Koning Boudewijnstich-
ting (binnen het project ‘Buurten op den Buiten’) en het provinciebestuur van 
Oost-Vlaanderen). De figuren werden ontworpen door de lokale illustratrice 
en kunstenares Riet Fransen en uitgevoerd in cortenstaal door Johan de Wil-
de, leerkracht aan het Lokerse VTI Sint-Laurentius. De route begint aan de 
‘Troon van koning Nobel’, een kunstwerk van de Daknamnaar Kurt Gentier.

 23 09 18
 In een afgeladen volle zaal van Het Paleis in Antwerpen werd het hoorspel 
Reinaert de vos aan een breed publiek voorgesteld. De hoorspelen van Het Ge-
luidshuis worden verteld, gespeeld en gezongen door Vlaanderens meest geta-
lenteerde acteurs en zitten boordevol humor, liedjes en knotsgekke geluidsef-
fecten. Ze zijn ideaal luistervertier voor thuis of onderweg en geschikt voor de 
hele familie, van 6 tot 106 jaar. In dit veertiende, Gaia-onvriendelijke, ‘Heerlijk 
Hoorspel’ rammelt meester-pester Wouter Hendrickx met de beren-, wolven- 
en kattenpoten van Koen de Graeve, Filip Peeters en Günther Lesage. Mieke 
de Groote is de sterke leeuwin achter de sterke Herbert Flack. Gène Bervoets 
hangt zoals gewoonlijk het beest uit. Barbara Sarafian raaskalt juridisch. Joke 
de Bruyn en Liesa van der Aa staan hun mannetje als moeder en wolvin. War-
re Borgmans vertelt, bijgestaan door natuurexpert Luc Nuyens als Guido van 
Plankendael.



~ 325 ~

Tiecelijn 32     

12 10 18
 De Tuindagen in het Park van Beervelde, een grafelijk kasteeldomein in het 
hart van de Oost-Vlaamse Bloemenstreek, zijn met 230 exposanten een begrip 
geworden en een schatkamer voor de meest veeleisende plantenliefhebbers. De 
tuindagen van 12-13-14 oktober stonden – omdat Lochristi voorzitter was van 
het Intergemeentelijk Project Het land van Reynaert – helemaal in het teken 
van Reynaert de vos. Het werd een zeer warme editie, met 19.500 bezoekers 
een record voor de najaarseditie. Tijdens de manifestatie werd ‘Het verhaal van 
Reynaert de vos in negen stappen’, geschreven door graaf Renaud de Kercho-
ve, op geregelde tijdstippen verteld en gespeeld door vertellers en re-enactors. 
Op zaterdag vond ook het slotevenement van het voorzitterschap van het IGP 
Land van Reynaert plaats. Op stand 620, het prachtige Huis van Reynaert, 
was de fototentoonstelling Rossekoppen te zien en kon men proeven van de wij-
nen van Wijndomein Nobel en van het Reynaertbier van de Proefbrouwerij 
uit Hijfte. De gemeente Lochristi richtte een reynaerdiaanse belevenisruimte 
in met een Reynaertleeshoek en de prachtig gepresenteerde expositie in een 

Rossekoppen. © Bennievdp.
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decoratie van oranje bloemen. De foto’s van de 45 roodharigen uit de gemeente, 
die door drie plaatselijke fotografen (Emmie Hemelsoet, Gert-Jan de Baets en 
Thierry de Coninck) geportretteerd werden, hingen aan het plafond, netjes 
verdeeld over drie eilanden. Bennie Vanderpiete fotografeerde de ‘rossekoppen’ 
voor hun portret. Initiatiefnemer graaf Renaud de Kerchove ontpopte zich tot 
een uitmuntend Reynaertambassadeur. In vele tientallen standjes waren rey-
naerdiaanse elementen te zien die getuigden van een zelden geziene inventivi-
teit.

28 10 18
 Tijdens zijn vijfde stiltetocht trok het Reynaertgenootschap naar Dak-
nam, een deelgemeente van Lokeren en Reynaertdorp bij uitstek. Startpunt 
was het Koning Nobel Hof, een nieuwe verkaveling nabij het spoorwegpad aan 
de Pontweg, in de buurt van het kunstwerk ‘Troon van Koning Nobel’. Een 

Rossekoppen. © Bennievdp.
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klein gezelschap van circa vijftien personen ging via een stuk van het Koning 
Nobelpad, fraai bewegwijzerd met de tekeningen van David Audenaert (de 
maker van de Reynaertstrip Foxy) op zoek naar het begin van de Durme (bij 
de samenvloeiing van de Zuidlede en de Moervaart), naar het graf van Coppe 
onder de linde en naar stilte (deels verstoord door zevenhonderd motards die 
precies op die dag hun Reynaertroute reden). De ingrediënten van de tocht: 
een korte historische toelichting bij de omgeving en het landschap, de lectuur 
van literaire teksten van o.a. Joris Note en Paul Verhuyck en het afleggen van 
een stukje van het traject in stilte. 

18 11 18
 In de Bib van Sint-Niklaas werd Tiecelijn 31 voorgesteld aan ruim honderd 
aanwezigen. Gastspreker was professor Remco Sleiderink van de Universiteit 
Antwerpen met de lezing ‘Een Mechelse Madoc. Flarden van een droomge-
dicht’. Corine Kisling en Emmy Vercauteren ontvingen een eerste exemplaar 
als huldebetoon aan hun overleden echtgenoten Paul Verhuyck en Jaak van der 
Helst. Tiecelijn 31 bevat artikels van o.a. Frank Willaert, Wouter Haverals, 
Georges de Schutter, Emmanuel Waegemans, Ad Putter en zijn collega’s Eli-
sabeth van Houts, Sjoerd Levelt en Moreed Arbabzadah, en verder van Peter 
Stöve en Piet van Bouchaute, allen auteurs die voor het eerst in Tiecelijn publi-
ceren. Van beeldend kunstenaar Ronny Delrue verscheen een reeks van twin-
tig tekeningen (2017) bij het proefschrift van Rik van Daele (1994). Enkele van 
de onderwerpen van het recentste jaarboek, dat integraal op www.reynaert-
genootschap.be raadpleegbaar is: de Walewein, de fabel van de maag, Gerard 
Walschap, de Reynaertboekencollectie Grauwels, de Nobelprijs, de Konings-
kwestie enzovoort en verder teksten over hanen, ezels, luizen en vlooien, wol-
ven en vossen. Veel vossen ...  

 27 11 18
 Koos Meinderts De schelmenstreken van Reinaert de Vos van uitgeverij 
Hoogland & Van Klaveren, werd verkozen als boek van de maand in het po-
pulaire programma De Wereld Draait Door (DWDD). Matteo Bal maakte er 
een schitterend animatiefilmpje bij ‘over de alleenigheid ’ van de vos. Het boek 
zelf: in achttien hoofdstukken verhaalt Meinderts over de belevenissen van de 
geslepen vos en zijn beklagenswaardige tegenspelers. Elk hoofdstuk werd geïl-
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lustreerd door een vooraanstaand kinderboekillustrator. De lijst is indrukwek-
kend. Thé Tjong-Khing en Sylvia Weve illustreerden reeds eerder een Rey-
naertbewerking. Carll Cneut is de enige Vlaming. Het omslag is van de hand 
van Charlotte Dematons. De schelmenstreken van Reinaert de Vos is de derde 
uitgave in een reeks van klassieke voor kinderen bewerkte boeken. Eerder ver-
schenen De avonturen van Baron von Münchhausen en Avonturen van Odysseus. 
Op uitnodiging van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, het VVV Hulst en 
Boekhandel Van Remortel las en signeerde Meinderts zijn boek op 22 decem-
ber in ’s Landshuis in Hulst. 

21 12 18
 De secundaire school Portus berkenboom met kunstopleidingen in het 
Waasland presenteerde met BAKVOSSEN een inspirerend Reynaertproject 
in Sint-Niklaas. De leerlingen van het vierde jaar ‘beeldende en architecturale 
kunsten (BAK)’ maakten op een speelse manier kennis met Reynaerts VOS-
SEN-streken. De meeste hoofdzonden die in het VOSSEN-project van de 
Phoebus Foundation belicht werden, sloten ‘naadloos’ aan bij de leefwereld van 
de leerlingen, die ook hun grenzen aftastten. Het thema ‘dieren’ leende zich 
bovendien zeer goed om jongeren van uiteenlopende culturele achtergronden 
te laten reflecteren over hun persoonlijke eigenschappen. In september 2018 
reden de leerlingen de 47 kilometer lange educatieve en inspirerende VOS-
SEN-fietstocht en dankzij een project van Cultuurkuur maakten ze kennis 
met het vakmanschap van de professionele poppenspeler en -maker Patrick 
Maillard van theatergezelschap FroeFroe. De deelnemers maakten 3D-figuren 
in ijzerdraad, poppenkoppen in mousse en illustraties voor een eigen graphic 
novel. Het resultaat van dit multidisciplinaire project was nog te bekijken in de 
school van 7 tot 11 januari 2019, tijdens Salons in jonge handen in de Stations-
straat van 3 tot 5 mei 2019 en in september 2019 in de Bib van Sint-Niklaas.

Deze kroniek, die zich vooral concentreert op manifestaties waarbij het Reynaert-
genootschap en zijn leden betrokken waren, werd samengesteld op basis van de be-
richten uit de e-brieven 2018 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. Op de Facebookpagina van het Reynaertgenoot-
schap is van enkele van deze manifestaties een fotoverslag te vinden.
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VERSLAG VAN HET 23ste COLLOQUIUM VAN 
DE INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY IN 
PRAAG
11 tot en met 14 juli 2019

HANS RIJNS

 We kwamen weer overal vandaan om na twee jaar (de laatste keer was in 
2017 in Reading) elkaar op de hoogte te brengen van onze laatste bevindin-
gen. Onder de deelnemers bevinden zich liefhebbers van fabels, boerden en de 
dierenepiek uit heel Europa, maar ook uit Israël, Japan, Amerika en ja zelfs uit 
Melbourne (22 uur vliegen!). In totaal waren 48 lezingen aangekondigd, waar-
van er een op de laatste dag niet doorging omdat de spreker niet was komen 
opdagen. Naast de sprekers waren er vijftien toehoorders. 
 Het 23ste colloquium vindt plaats in de Karelsuniversiteit (Univerzita Kar-
lova v Praze) in Praag. Het is een van de oudste universiteiten van Europa en 
van de wereld (opgericht in 1348). Wij waren daar drie dagen te gast in de 
faculteit Filosofie aan het Jan Palachplein (Náměstí Jana Palacha) (afb. 1.). Het 
plein is vernoemd naar de Tsjecho-Slowaakse student die zichzelf op 16 ja-
nuari 1969 in Praag in brand stak uit protest tegen de bezetting van Tsjecho-
Slowakije door de Warschaupacttroepen als antwoord op de Praagse Lente 
van 1968 en vanwege het gebrek aan democratie in zijn land. 
 De locatie is prachtig. De faculteit ligt aan de rechteroever van de Moldau. 
Vanuit een van de twee collegezalen die voor de lezingen worden gebruikt, heb-
ben wij een prachtig uitzicht, niet alleen over de Moldau en de beroemde Ka-
relsbrug (Karlův most) maar ook op de Burcht van Praag (Pražský hrad).
 Het colloquium wordt geopend door de decaan van de faculteit. Hij heet 
ons welkom en zegt er trots op te zijn dat de International Reynard Society 
(IRS) voor het eerst naar Centraal-Europa gekomen is en wel naar de faculteit 
Filosofie, waar talrijke studierichtingen gewijd zijn aan de middeleeuwen. Hij 
hoopt dat dit colloquium inspiratie zal opleveren en een nieuwe start is voor 
verder onderzoek. 
 De zittende voorzitter van de IRS, Richard Trachsler, werkzaam aan de 
Universiteit van Zürich, neemt hierna het woord. Ook hij verheugt zich erop 
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dat de IRS Praag heeft gekozen voor het tweejaarlijkse colloquium. In zijn toe-
spraak noemt hij een aantal steden op waarin in het afgelopen decennium de 
colloquia gehouden zijn. Hij dankt de organisatoren voor de voorbereidingen 
en de gastvrijheid. 
 De openingslezing wordt gehouden door Martin Nejedlý, professor aan de 
Universiteit van Praag. In zijn lezing bespreekt hij de rijke Reynaerttraditie 
in Bohemen, het westelijke deel van Tsjechië, beginnende bij de Chronica Boe-
morum (circa 1125) tot de moderne editie over de historie van de vos van Josef 
Lada uit 1937. Een onvermoede rijke traditie, die heel wat parallellen vertoont 
met de matière renardienne in de Nederlanden. 
 Na deze inleiding starten de lezingen. In twee collegezalen worden in drie 
dagen parallel aan elkaar 47 lezingen gehouden over de meest uiteenlopende 
zaken. Je moet dus kiezen naar welke lezing je wilt gaan. De organisatoren 
hadden van tevoren drie thema’s aangereikt: het dier als een politieke figuur, 
dieren in het bos (zowel literair als iconografisch) en grenzen tussen mens en 
dier. Niet elke deelnemer had zich door deze thema’s laten inspireren. Voor 
een overzicht van het gehele programma – het wordt te veel om het hier op te 
noemen – verwijs ik graag naar Reinardus 31 (2019), waarin naar verwachting 
het hele programma wordt afgedrukt plus een aantal artikelen over de thema’s 
die de sprekers behandeld hebben. 
 Diverse leden van het Reynaertgenootschap, Rik van Daele, Baudouin van 
den Abeele, Paul Wackers en ondergetekende houden een lezing. Rik van 
Daele laat de toehoorders weten dat Reynaert nog springlevend is in het zoete 
Waasland. Hij behandelt het megaproject ‘Vossen’ van de Phoebus Founda-
tion in 2018 in en rond de Waaslandhaven. Baudouin van den Abeele be-
spreekt de jacht in het bos (‘Venator in silva’) waarmee hij samen met mij een 
van de weinigen is die het thema ‘Dieren in het bos’ als inspiratiebron gebruikt. 
Opmerkelijk is dat hij de lezing in het Frans houdt, maar dat de PowerPoint 
met een groot aantal illustraties Engels ondertiteld is, een prima hulpmid-
del voor wie de Franse taal niet goed of helemaal niet beheerst. Paul Wackers 
houdt de slotlezing van het colloquium over de Nederlandse Reynaerttradi-
tie in nationaal en internationaal perspectief. Reinaerts historie, zo laat hij het 
gehoor tijdens deze plenaire lezing weten, ligt ten grondslag aan de laatmid-
deleeuwse Reynaerttraditie in Europa. Hij toont dit aan met een uitgebreid 
overzicht van sinds de twaalfde eeuw (Ysengrimus) verschenen handschriften, 
en verder incunabelen, drukwerken en secundaire studies, waaronder Stemmen 
op schrift van Frits van Oostrom (2006). Een indrukwekkend overzicht van de 
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Afb. 2.

Foto's: Hans Rijns

Afb. 3.
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Reynaerttraditie in Europa. Zelf houd ik een lezing over de bossen in de fabels 
van Esopus, de Twispraec en de dierenepiek met als conclusie dat onze Willem 
de enige was die het bos als obscure plek literair uitdiept. (De lezing wordt op 
p. 52 in dit jaarboek opgenomen.) Niet onvermeld mag de bijdrage van Irmgard 
Fuchs blijven over de ‘Formen der Machtsausübung in Reineke Fuchs, Van den 
vos Reynaerde und Reinaerts historie’.
 De lezingen waren uiteenlopend van kwaliteit. Sommige sprekers hadden 
zich goed voorbereid, ondersteunden hun lezingen met illustraties (Power-
Point) en hand-outs, andere sprekers daarentegen ratelden hun lezing af zon-
der visuele ondersteuning en hielden zich niet aan de twintig minuten spreek-
tijd, waardoor het stellen van vragen en discussie vervielen. Het is verheugend 
dat steeds meer deelnemers het belang van visuele ondersteuning inzien. Niet 
iedereen is immers een wandelend talenwonder en de lingua franca (het Engels) 
voor internationale congressen is nog steeds niet doorgedrongen tot de IRS. 
Toch valt er veel te genieten en te leren. Vooral in de pauzes vindt onderlinge 
uitwisseling plaats, en dat is toch een van de doelstellingen van de IRS.
 De twee excursies waren zeer interessant en verzorgd. De eerste excursie op 
vrijdag ging naar de bibliotheek van het Strahovklooster (Strahovský klášter). 
Dit klooster dateert van 1140 en is daarmee het oudste klooster van de pre-
monstratenzers oftewel de norbertijnen in Tsjechië. De bibliotheek bestaat 
uit twee delen. De barokke theologische hal (Teologický sál, 1671-1674) en 
de filosofische hal (Filosofický sál, 1794). In totaal bevat de bibliotheek circa 
280.000 titels waarvan 3000 handschriften en 1500 incunabelen. Het oudste 
handschrift is het Nieuwe Testament uit 860. Beide ruimtes zijn voorzien van 
prachtige fresco’s. Een medewerker geeft een rondleiding en toont ons enkele 
topstukken uit de collectie (afb. 2 en 3).
 De tweede excursie is op zondag naar Kutná Hora, in het Duits: Kut-
tenberg. De naam is terug te voeren naar de legende dat de monniken hier 
vroeger het zilver dat ze vonden onder hun ‘Kutte’ (Duits voor monnikspij) 
verstopten. De stad ligt circa 70 km ten oosten van Praag, vandaar dat de 
tocht per touringcar wordt ondernomen. Kutná Hora werd in de twaalfde 
eeuw gesticht als mijnbouwnederzetting vanwege de rijke zilvervoorraden die 
hier voorhanden waren. De zilvermijnen liepen zelfs onder de stad door. De 
stad groeide erg snel en bij het begin van de Hussitische oorlogen in 1419 
was Kutná Hora na Praag de belangrijkste stad van Bohemen. Aan het einde 
van de zestiende eeuw waren de mijnen uitgeput, wat het einde van de bloei 
betekende. 
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 Een stadswandeling wordt ondernomen in twee groepen onder leiding van 
een Franstalige en een Engelstalige gids. Bezocht worden onder andere de 
gotische Sint-Barbarakerk (Chrám svaté Barbory), het Italiaanse hof (Vlassk’y 
dvur) en het lange brede wandelpad Barborská dat ons langs het jezuïetencol-
lege voert. Het pad is voorzien van prachtige beelden en biedt een fantastisch 
uitzicht over een deel van Kutná Hora en de omgeving. In het Italiaanse hof 
is een tentoonstelling gewijd aan de muntslag van zilvergeld. Een rondleider 
demonstreert ons hoe middeleeuwse munten werden geslagen. De rondleiding 
wordt afgesloten in een restaurant waar ons een warme lunch wordt aangebo-
den met zware Tsjechische kost, het traditionele voedsel dat volgens de gidsen 
in de middeleeuwen op het platteland gegeten werd.
 Vermeldenswaard is ook het traditionele diner, in het programmaboekje 
aangeduid als ‘het banquet’ dat na de rondleiding in de bibliotheek van het 
Strahovklooster plaatsvindt in een restaurant vlakbij. Het banket bestaat uit 
een buffet met heerlijke gerechten en een heus aan het spit gebraden varken dat 
onder ooh’s en aah’s op een houten brancard wordt binnengebracht.
 De plenaire slotbijeenkomst onder voorzitterschap van Richard Trachsler 
vindt plaats in de grote collegezaal. Hij spreekt over de geschiedenis en de doel-
stellingen van de IRS. Daarna neemt hij een minuut stilte in acht ter nagedach-
tenis aan Michel Salvat, een trouw lid van de IRS, die onder anderen samen 
met Gabriel Bianciotto de handelingen van het vierde colloquium van de IRS 
in Evreux in 1981 publiceerde. 
 Hierna neemt Paul Wackers het woord om namens professor Remco Slei-
derink van de Universiteit Antwerpen aan de vergadering voor te stellen het 
colloquium in 2021 in Antwerpen te organiseren. Een groep van onderzoekers 
is bereid een hecht team te vormen om de bijeenkomst in goede banen te leiden. 
Antwerpen ligt vlak bij het land van Reynaert. Omdat er in de herfst van 2021 
een tentoonstelling georganiseerd wordt die prima bij de onderwerpen van het 
colloquium past, is de idee om het colloquium in oktober te houden. Voor som-
mige deelnemers zal dit een probleem zijn vanwege het academisch jaar dat dan 
op gang komt, anderen kunnen dan juist weer wel. Ook in het verleden vond 
de bijeenkomst soms in de herfst plaats. Richard Trachsler pleit voor Antwer-
pen 2021. De vergadering stemt daarmee in. Hij vraagt wie het colloquium in 
2023 wil organiseren of er op z’n minst over wil nadenken. Daarna geeft hij 
Diane Heath (Cambridge) het woord over het project ‘Medieval animals’, een 
verzameling lemma’s over middeleeuwse dieren voor studenten en ander geïn-
teresseerden. Baudouin van den Abeele brengt het project ‘Animaliter’ onder 
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de aandacht en roept op om bijdragen te leveren aan deze alfabetisch geor-
dende encyclopedie over dieren in de middeleeuwse literatuur. Daarna wordt 
nog het een en ander over het publiceren van artikelen in Reinardus 31 (2019) 
besproken en sluit Richard Trachsler de vergadering af, maar niet nadat hij de 
organisatoren en hun medewerkers onder groot applaus bedankt. 
 Het colloquium zit er weer op. Het was een prima bijeenkomst in de prach-
tige ambiance van Praag met niets dan lof voor de medewerkers van de univer-
siteit die alles in het werk stelden om de deelnemers te helpen en het naar hun 
zin te maken.

Met dank aan Irmgard Fuchs die de voornamelijk in het Frans gevoerde slotbespre-
king voor mij samenvatte.
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DE POPULARITEIT VAN 
TIECELIJNARTIKELEN IN DE DBNL

HANS RIJNS

Eind 2009 bracht ik op de fiets de eerste 25 jaargangen (1988 t/m 2012) 
van Tiecelijn naar het kantoor van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL), toen nog gevestigd op de hoek van het Rapenburg en het 
Noordeinde in Leiden. De jaargangen werden op de Filipijnen gedigitali-
seerd en zijn vanaf 2010 te raadplegen in de DBNL, met dien verstande dat 
de auteurs wel hun toestemming moesten geven voor de publicatie van hun 
bijdrage(n). De DBNL is een website over de Nederlandse literatuur, taal en 
cultuurgeschiedenis. Naast de literaire teksten kan men ook secundaire litera-
tuur, biografieën, portretten en hyperlinks aantreffen. De collectie kwam tot 
stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbiblio-
theken en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De DBNL is in april 2013 
verhuisd naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

VerslAg / Tiecelijn 32          
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Paul Wackers was nieuwgierig naar het gebruik dat van Tiecelijn in de laat-
ste vijf jaar wordt gemaakt en wie dan wel die gebruikers zijn. Daarnaast wilde 
hij graag weten hoe vaak er per maand in die periode een artikel is geraad-
pleegd en welke artikelen per jaar het meest geraadpleegd waren. 

Het duurde even. Het was nogal wat, wat Wackers vroeg. Maar na ge-
ruime tijd kreeg hij antwoord. Jammer genoeg, maar begrijpelijk vanwege de 
invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 
2018, kreeg hij geen antwoord op de vraag wie de gebruikers waren, waardoor 
we geen genuanceerde uitspraken over de resultaten kunnen doen. Veruit de 
meeste gebruikers komen uit Nederland en België, meer kon de medewerkster 
van de DBNL niet zeggen. Wel kon zij informatie verschaffen over de meest 
populaire artikelen in de afgelopen vijf jaar, waarvan hier een overzicht. De 
bekeken periode betreft 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2018. 

1 november 2013 – 31 oktober 2014

1] 351 x: André Bouwman en Bart Besamusca, ‘Over de vos Reynaert. Een prozavertaling 
van Van den vos Reynaerde’, jaargang 20 (2007)

2] 257 x: Willy Feliers, ‘Frans van Immerseel: graficus, glazenier en stoetenbouwer’, 16 
(2003) 

3] 240 x: Willy Feliers, ‘Henri van Straten, de virtuoos van ‘de vijf ’, spoorloos verdwenen’, 
14 (2001)

4] 238 x: Rik van Daele, ‘Que le Pays de Reynaert?’, 11 (1998)

5] 214 x: Paul Verhuyck, ’Listen en lagen van Ulenspiegel’, 22 (2009)

6] 209 x: Paul Wackers, ‘Que des animaux?’, 11 (1998)

7] 196 x: Hans Rijns, ‘De zoveelste vertaling van de Reynaert of de nieuwste aanwinst? De 
vertaling van Ard Posthuma’, 22 (2009)

8] 171 x: Jan de Putter, ‘Firapeel helpt!’, 19 (2006)

9] 164 x: Wim N.Th.M.B. Gielen, ‘De leeuw in de fabel’, 18 (2005)

10] 156 x: Rik van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese en Erwin Verzandvoort ‘Biblio-
grafie’, 17 (2004)
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1 november 2014 – 31 oktober 2015

1] 378 x: André Bouwman en Bart Besamusca, ‘Over de vos Reynaert. Een prozavertaling 
van Van den vos Reynaerde’, 20 (2007)

2] 243 x: Wim Gielen, ‘Hebt gy met vossen te doen, let op uw hoenderkot’, 12 (1999)

3] 224 x: Paul Wackers, ‘Que des animaux?’, 11 (1998)

4] 224 x: Rik van Daele, ‘Que le Pays de Reynaert?’, 11 (1998)

5] 218 x: Pieter Wackers, ‘Als de vos in wolkjes spreekt. Drie strips over Reynaert’, 12 (1999)

6] 207 x: Willy Feliers, ‘Frans van Immerseel: graficus, glazenier en stoetenbouwer’, 16 
(2003) 

7] 197 x: Bruno van Gasse, ‘Antropomorfisme en ander ongedierte’, 4 (1991)

8] 182 x: Hans Rijns, ‘De zoveelste vertaling van de Reynaert of de nieuwste aanwinst? De 
vertaling van Ard Posthuma’, 22 (2009)

9] 163 x: Wim N.Th.M.B. Gielen, ‘De leeuw in de fabel’, 18 (2005)

10] 162 x: Jan de Putter, ‘Firapeel helpt!’, 19 (2006)

1 november 2015 – 31 oktober 2016

1] 644 x: André Bouwman en Bart Besamusca, ‘Over de vos Reynaert. Een prozavertaling 
van Van den vos Reynaerde’, 20 (2007)

2] 266 x: Wim Gielen, ‘Hebt gy met vossen te doen, let op uw hoenderkot’, 12 (1999)

3] 176 x: Marcel Ryssen, ‘In memoriam Chris Ferket (1929-2009)’, 22 (2009)

4] 175 x: Bruno van Gasse, ‘Antropomorfisme en ander ongedierte’, 4 (1991)

5] 172 x: Rik van Daele, ‘Louis Paul Boon en Reynaert de vos: wapenbroeders. Over Boons 
bronnen en poëtica’, 12 (1999)

6] 167 x: Pieter Wackers, ‘Als de vos in wolkjes spreekt. Drie strips over Reynaert’, 12 (1999)
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7] 160 x: Willy Feliers, ‘Frans van Immerseel: graficus, glazenier en stoetenbouwer’, 16 
(2003) 

8] 160 x: Wim N.Th.M.B. Gielen, ‘De leeuw in de fabel’, 18 (2005)

9] 148 x: Paul Wackers, ‘Que des animaux?’, 11 (1998)

10] 134 x: Rik van Daele, ‘Reynaert gerapt! door de moderne sprookspreker Charlie May’, 
Jaarboek 1 (jaargang 21) (2008)

1 november 2016 – 31 oktober 2017

1] 955 x: André Bouwman en Bart Besamusca, ‘Over de vos Reynaert. Een prozavertaling 
van Van den vos Reynaerde’, 20 (2007)

2] 343 x: Wim Gielen, ‘Hebt gy met vossen te doen, let op uw hoenderkot’, 12 (1999)

3] 304 x: Paul Verhuyck, ’Listen en lagen van Ulenspiegel’, 22 (2009)
4] 208 x: Bruno van Gasse, ‘Antropomorfisme en ander ongedierte’, 4 (1991)

5] 189 x: Jan de Putter, ‘Firapeel helpt!’, 19 (2006)

6] 141 x: Pieter Wackers, ‘Als de vos in wolkjes spreekt. Drie strips over Reynaert’, 12 (1999)

7] 138 x: Wim N.Th.M.B. Gielen, ‘De leeuw in de fabel’, 18 (2005)

8] 138 x: Van den vos Reynaerde, hs. A, v. 41-60, ed. J.D. Janssens e.a., Davidsfonds, 1991. 
‘Willem. Het was in eenen tsinxen daghe’, 18 (2005)

9] 135 x: Willy Feliers, ‘Frans van Immerseel: graficus, glazenier en stoetenbouwer’, 16 
(2003) 

10] 128 x: Marcel Ryssen, ‘Albert Poels (1903-1984): een postuum portret’, 15 (2002)

1 november 2017 – 31 oktober 2018

1] 742 x: André Bouwman en Bart Besamusca, ‘Over de vos Reynaert. Een prozavertaling 
van Van den vos Reynaerde’, 20 (2007)

2] 221 x: Bruno van Gasse, ‘Antropomorfisme en ander ongedierte’, 4 (1991)

3] 204 x: Wim Gielen, ‘Hebt gy met vossen te doen, let op uw hoenderkot’, 12 (1999)
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4] 142 x: Jan de Putter, ‘Firapeel helpt!’, 19 (2006)

5] 130 x: Paul Verhuyck, ’Listen en lagen van Ulenspiegel’, 22 (2009)

6] 127 x: Wim N.Th.M.B. Gielen, ‘De leeuw in de fabel’, 18 (2005)

7] 124 x: Rik van Daele, ‘Herman Heyse (1937-1992), gelouterde Reynaertfreak en topo-
nymist’, 5 (1992)

8] 113 x: Rik van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese en Erwin Verzandvoort, ‘Biblio-
grafie’, 17 (2004)

9] 105 x:. Erwin Verzandvoort, ‘Paulus Potter en Reynaert de vos. Signalering van een 
opmerkelijke relatie’, 8 (1995)

10] 105 x: Rik van Daele, ‘Van Reinaert de vos en Tybaert de kater. Satirische bladen voor 

verstandige lieden’, 22 (2009)

 En de winnaar is ...

 In de periode 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2018 werden de vol-
gende bijdragen in Tiecelijn het meest aangeklikt (variërend van 105 tot 3070 
maal):

1 André Bouwman en Bart Besamusca, ‘Over de vos Reynaert. Een prozavertaling van 
Van den vos Reynaerde’

3.070

2 Wim Gielen, ‘Hebt gy met vossen te doen, let op uw hoenderkot’ 1.056

3 Bruno van Gasse, ‘Antropomorfisme en ander ongedierte’ 801

4 Willy Feliers, ‘Frans van Immerseel: graficus, glazenier en stoetenbouwer’ 759

5 Wim N.Th.M.B. Gielen, ‘De leeuw in de fabel’ 752

6 Jan de Putter, ‘Firapeel helpt!’ 664

7 Paul Verhuyck, ’Listen en lagen van Ulenspiegel’ 648

8 Paul Wackers, ‘Que des animaux?’ 581

9 Pieter Wackers, ‘Als de vos in wolkjes spreekt. Drie strips over Reynaert’ 526

10 Rik van Daele, ‘Que le Pays de Reynaert?’ 462

11 Hans Rijns, ‘De zoveelste vertaling van de Reynaert of de nieuwste aanwinst? De 
vertaling van Ard Posthuma’

378

12 Rik van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese en Erwin Verzandvoort, ‘Bibliografie’ 269
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13 Marcel Ryssen, ‘In memoriam Chris Ferket (1929-2009)’ 176

14 Rik van Daele, ‘Louis Paul Boon en Reynaert de vos: wapenbroeders. Over Boons 
bronnen en poëtica’

172

15 Van den vos Reynaerde, hs. A, v. 41-60, ed. J.D. Janssens e.a., Davidsfonds, 1991. ‘Willem. 
Het was in eenen tsinxen daghe’

138

16 Rik van Daele, ‘Reynaert gerapt! door de moderne sprookspreker Charlie May’ 134

17 Marcel Ryssen, ‘Albert Poels (1903-1984): een postuum portret’ 128

18 Rik van Daele, ‘Herman Heyse (1937-1992), gelouterde Reynaertfreak en toponymist’ 124

19 Erwin Verzandvoort, ‘Paulus Potter en Reynaert de vos. Signalering van een 
opmerkelijke relatie’

105

20 Rik van Daele, ‘Van Reinaert de vos en Tybaert de kater. Satirische bladen voor 
verstandige lieden’

105

De prozavertaling van Van den vos Reynaerde door André Bouwman en 
Bart Besamusca ten behoeve van de Engelse vertaling door de angliste Thea 
Summerfield is met 3.070 raadplegingen verreweg het meest aangeklikt. Wim 
Gielen volgt op grote afstand als tweede met zijn bijdrage ‘Hebt gy met vossen 
te doen, let op uw hoenderkot’. 

Het is jammer dat we niet weten wie deze artikelen aanklikten. Met name 
het succes van de prozavertaling van VdvR door André Bouwman en Bart Be-
samusca roept vragen op. Waren dit scholieren of studenten die Nederlands 
studeren die een zeer toegankelijke tekst ter beschikbaar hadden om de Rey-
naert tot zich te nemen, studenten uit het buitenland die, gezien de veren-
gelsing op de Nederlandse universiteiten, een handig hulpmiddel hadden, of 
geïnteresseerde leken? We zullen het wellicht nooit te weten komen. Wat we 
zeker weten is dat we vaak geconsulteerd worden door onderwijzers, docenten, 
leerlingen en studenten. Mogelijk verwezen docenten naar bepaalde artikels. 
Dit verklaart wellicht de populariteit van Gielen (met als trefwoorden ‘vos’ en 
‘passie preken’) en Van Gasse (met als trefwoord ‘antropomorfisme’).
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HUYSE VERREDONCK LANGS DE 
REYNAERTROUTE

ABDON VAN BOGAERT

 Sedert augustus 2001 woon ik met mijn echtgenote Gonda in het landelijke 
Meerdonk (gemeente Sint-Gillis-Waas) en zoals de naam Dijkstraat laat 
vermoeden is dat op een oude (Schelde)dijk.  De ligging van ons dijkhuis op 
de Reynaert- en Hulsterlooroute heeft mij geïnspireerd tot het ontwerpen van een 
Reynaerttafereel waarvoor ik een plaats heb gereserveerd op de voorgevel van ons 
huis, althans tijdens de zomermaanden.
 Rik van Daele, Marcel Ryssen en Herman Heyse, drie hardnekkige vossenjagers, 
stelden in 1991 de handige gids Het land van Reynaert samen met een Reynaertauto- 
en langeafstandswandelroute. Vanaf 13 juli 2008 is de Dijkstraat ook opgenomen 
in het knooppuntennetwerk Waasland voor fietsers (routes 11 en 75). Daarom 
is het niet verwonderlijk dat ook onze straat met zijn weidse polderzichten in de 
smaak valt bij vele wielertoeristen en wandelaars (afb. 2 en 3).
 Het afgebeeld fragment op het paneel, een detail uit Van den vos Reynaerde 
waarin de vos een kip de nek omwringt, krijgt in mijn voorstelling een eigen(zinnig) 
verhaal met vooral dieren uit onze polder die tevens een symbolische functie 
meekrijgen (afb. 4). Ik vertel u graag dit persoonlijke verhaal.
 Op een keer, heel lang geleden, trok Reynaert de vos vermomd in monnikspij via 
het zanderig pad op de dijk naar het bedevaartsoord Hulsterlo. Op zijn strooptocht 
in de nabijheid van het dijkhuisje Verredonck wrong de sluwe schurk een kip de nek 
om. Het was ‘Coppe die Reynaert hadde bi der croppe’. En met een sluwe list zette 
hij het hele dierenrijk op de verkeerde poot! Ik laat alle spelers de revue passeren.
 Reynaert de vos werd in de middeleeuwen als een boosaardig dier gezien (een 
‘scalk’). Begrijpelijk ziet toeristisch Vlaanderen hem veeleer als een sympathieke 

Afb. 1.
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schelm met guitige, ondeugende oogjes, de stoere deugniet onder de dieren. Maar 
de ‘felle’ is zeker geen Uilenspiegel die opkomt voor de kleinen en verdrukten, want 
een kip behoort nu eenmaal niet tot ‘de groten’ in het bizarre dierenrijk! Reynaert 
staat in mijn verhaal voor de brutale niets ontziende crimineel die, als het hem 
uitkomt, over lijken gaat, symbool van het mondiale en individuele geweld, van 
oorlogen, terrorisme, vandalisme e.a., kortom de macht van het kwaad ...
 Op het paneel staat hij afgebeeld op tocht door ons polderland of, zoals het oude 
verhaal vertelt, op stap in ‘Waes, int soete lant’. Vermomd als monnik heeft de rosse 
schurk een kip de nek omgedraaid. Er ontbreekt een veer in de vleugel. Listig als hij 
is, heeft Reynaert die pluim op een houtje geprikt en in het water gegooid om zo 
zijn achtervolgers op een dwaalspoor te brengen. Met gemengde gevoelens staren 
enkele dieren, dom als ze zijn, naar de verkeerde kant en denken dat een van de 
vrouwen van de haan verdronken is.
 Coppe de kip in de klauw van Reynaert, och arme, is dood en uitgeteld. Zij 
symboliseert de zovele onschuldige slachtoffers van al dat brute geweld en toont de 
schrijnende onmacht om daar zelf, of in groep, iets aan te kunnen veranderen.
 De zwarte kraai Tiecelijn midden op het paneel krijst en krast de droeve mare: 
‘Kijk daar, een witte pluim in het water, er is een kip verdronken! Dit is het laatste 
nieuws jongens’ en hij denkt: ik heb de primeur! De journalist-paparazzo is er als 
de kippen bij, blaast met zijn slogan van ‘heilige persvrijheid’ hoog van de toren en 
speelt overtuigend in op de magische kracht van zijn nieuwsgierige beestenpubliek. 
De macht van media en reclame ...
 Cantecleer, de pronkerige haan, staart weemoedig over het water en weent 
tranen met tuiten bij het verlies van een van zijn eega’s (of is het een dochter?), 
zijn ‘miss beauty’ nog wel! Toch is voor hem een vrouwtje meer of minder niet 

Afb. 2 en 3. Foto’s © Abdon van Bogaert
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Afb. 4.

onoverkomelijk! Heeft deze directeur-generaal niet een heel kippenhok tot zijn 
beschikking? Hij jammert wel: ‘Nu vermindert de productie van mijn eieren, wat 
een mega financieel verlies!’ De bezitsdrang naar geld, de business en commerce ...
 Het velddier Cuwaert de haas en het staldier Krulstaert het varken 
zijn de lijkbidders van dienst, die meehuilen met de haan. Ze wenen dikke 
krokodillentranen, kijken gelaten mee aan de rand van het water, maar piekeren 
vooral: is er een testament? Ze zijn beiden geen kippen en hebben dus geen recht op 
de bezittingen van Coppe zonder kop. Toch hopen beiden op een erfenis. Tranen 
vol schijnheiligheid …
 Kwaeker de kikker volgt het schouwspel aan het water zonder zich moe te 
maken. Hij bedenkt een uitvlucht om niet te mee te moeten helpen bij de moeilijke 
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speurtocht naar de dode kip en kwaakt luid: ‘Geen tijd om te zoeken omdat mijn 
eigen dikkopjes belangrijker zijn!’ De drang naar eigenbelang …
 In het middeleeuwse dierenverhaal verheft de mens de leeuw tot koning van 
het dierenrijk en ‘apetrots’ verkondigt hij dat het menselijk wezen niet afstamt van 
Adam en Eva maar wel van de aap. Enkel mensen kronen zichzelf toch tot koning? 
Daarom krijgt niet Nobel de leeuw het kroontje van macht en pracht, maar zet de 
aap Botsaert zelf het gouden juweel op zijn kop. Hij is toch de voorvader van het 
mensdom? ‘Zijne koninklijke hoogheid’ gaat nu volledig op in zijn nieuwe rol en 
merkt uiteraard niets van het kippendrama. De macht van zelfvoldaanheid …
 Met tintelende oogjes staart de huismus, het anonieme straatvogeltje op de 
schouder van koning aap, naar de royaltyshow. Het kijkt vol bewondering op 
naar de groten der aarde, het blauw bloed, de glitter en de glamour van sterren en 
vedetten. Maar het vraagt zich toch af: het lijkt wel mooi, maar is het niet allemaal 
schijn? 
 De kerkuil verwijst niet alleen naar het instituut (katholieke) Kerk maar ook 
naar de invloed van alle religies. Voor veel aangelegenheden en problemen knijpen 
de leiders wel eens een oogje dicht, of sluiten ze allebei ... 
 De mol, die de grond ondergraaft, is een zwartkijker, waardoor hij geen steek 
ziet of wil zien! Alleen ‘van horen zeggen’ verneemt hij het nieuws over het kopje 
kleiner maken van de kip. Half geïnformeerd bazuint hij rond: ‘Ze zeggen dat 
Reynaert de kip zelfs tot op haar blootje heeft gepluimd, en ze leefde toen nog! 
Schandalig toch?’ Voor de mol schijnt het licht niet in de duisternis. De macht van 
pessimisme …
 Met frêle vleugeltjes fladdert de libel speels en dartel boven het Scheldewater. 
Ook al is het nieuws minder goed, de waterjuffer maakt zich geen zorgen. Ze is 
een kunstenares, volksfilosofe, creatievelinge die de dag neemt zoals hij komt. Een 
‘schepper’ in de ‘schepping’ met het glas niet halfleeg maar halfvol. De kracht van 
positief denken …
 Onderaan op het paneel is in een soort unciaalschrift huyse verredonck 
aangebracht. De oude schrijfwijze met ‘huyse’ en ‘donck’ (een zanderige hoogte) 
legt de link naar het middeleeuwse verleden van de twee polderdorpen. De naam 
is gevormd uit het eerste deel van Verrebroeck en het laatste van Meerdonck. In 
Verrebroek werd ik geboren, in Meerdonk bracht mijn echtgenote haar jeugdjaren 
door, vandaar deze combinatie.

 In mijn interpretatie is het verhaal van dit Reynaertpaneel niet alleen een stille 
aanklacht tegen al wat er tegenwoordig misgaat in onze maatschappij, maar het 
draagt ook een boodschap mee. Dieren doden om te overleven, terwijl huisdieren dit 
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verleerd hebben, want ze krijgen hun voedsel toegeworpen. De mens, begiftigd met 
verstand, is slim en dom, sluw en braaf, heilig en duivels, schizofreen en hypocriet. 
Maar laat je niet misleiden, dit satirische tafereel is geen sluwe list, want er is ook 
veel moois en goeds onder de zon. Blijf optimist zoals de libel. Pluk elke levensdag 
die je krijgt en geniet van natuur en cultuur. Maak er soms ook een fietsdag van en 
rijd door de mooie Dijkstraat in de Meerdonkse polder.

Afb. 5.
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Ter gelegenheid van de voorstelling van het paneel op 6 augustus 2008 schreef 
toenmalig dorpsdichter van Sint-Gillis-Waas Paul Vereecken en inwoner van de 
Dijkstraat (links op de foto naast Abdon en echtgenote Gonda, afb. 5) een gedicht:

Verredonck

Waarom ook nu nog Reynaert telt?
Omdat de felle-met-de rossen-baard
al eeuwen door de polders waart …
en ook in Meerdonk wordt gemeld!

Hier duikt hij op langs dijk of tronk,
verschanst zich in een oude schuur
of rust, na weer een avontuur,
wat uit in Huyse Verredonck. 
 
De kraaien brengen het wel rond:
hoe Reyn vandaag nog streken heeft
en al wat mis gaat afficheert.
De sluwe vos maakt ieder kond
dat mensen nog steeds mensen zijn: 
voorzien van hoogmoed en venijn
en schaamteloos en eigenwijs
op zoek naar ’t eigen paradijs …

De kunstenaar – die slaat en heelt –
brengt ieder dier gepast in beeld.
Met scherpe pen schept hij ’t verhaal
van ’t mensdom, maar in dierentaal!
Met oog voor ’t kleine, met geduld,
heeft hij zijn fabel feilloos ingevuld.

Want ook vandaag zingt Reyn zijn lied
en hoge bomen spaart hij niet.
Vos Reynaert past op ieders tellen
en laat zich nooit de les opspellen.

Paul Vereecken



Jan Amez (°1956), licentiaat Germaanse filologie van de Universiteit Gent, was leraar 
Nederlands en Engels in de Vrije Handelsschool te Sint-Niklaas, waar hij voor de leerlingen 
van het 5de middelbaar jarenlang een zoektocht per fiets doorheen ‘Het land van Reynaert’ 
organiseerde.

Yvan de Maesschalck studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Pu-
bliceerde in 2016 Vossenlucht. Over Reynaertpersonages en hun fictionele aanverwanten bij Aca-
demia Press/Lannoo. Heeft bijzondere belangstelling voor het werk van Cyriel Buysse, mo-
derne poëzie en de Reynaert. In het voorjaar van 2020 verschijnt De muren van Meknes, zijn 
eerste dichtbundel, bij Demer Uitgeverij.

Rita Heirbaut (°1953), licentiaat Germaanse filologie van de Universiteit Gent, was 
lerares Nederlands en Engels in het Technisch Instituut Sint-Carolus te Sint-Niklaas.
 

Wilt L. Idema studeerde Talen en culturen van China aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
Na voortgezette studie in Japan en Hongkong keerde hij naar Nederland terug, waar hij vanaf 
1970 verbonden was aan dezelfde opleiding, vanaf 1976 als hoogleraar Chinese Taal- en Let-
terkunde. Van 2000 tot 2013 was hij verbonden aan Harvard University als hoogleraar Chi-
nese literatuur. Voor zijn Nederlandse vertalingen van Chinese poëzie ontving hij in 1992 
de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. Zijn onderzoek is gericht op de spreektaalteksten (epiek, 
roman en toneel) van de periode 900-1900.

Sjoerd Levelt is als onderzoeker betrokken bij het project The Literary Heritage of 
Anglo-Dutch Relations, c.1050–c.1600 aan de universiteit van Bristol. Hij studeerde Neer-
landistiek en Engels in Amsterdam (UvA), in Berkeley en Oxford, en promoveerde aan het 
Warburg Institute (Londen) met onderzoek naar de laatmiddeleeuwse Hollandse geschied-
schrijving. Met zijn boek Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland won hij de Society for 
Renaissance Studies Book Prize 2012.

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. 

Ad Putter is hoogleraar Medieval English aan de universiteit van Bristol. Hij studeerde 
Engels in Amsterdam (UvA) en mediëvistiek in Cambridge, waar hij in 1992 promoveerde met 
een studie over Arturiaanse ridderromans, in 1995 uitgegeven als Sir Gawain and the Green 
Knight and French Arthurian Romance (Oxford University Press). Samen met Myra Stokes 
redigeerde hij The Works of the Gawain Poet (Penguin, 2014). Hij publiceert eveneens over 
Middelnederlandse literatuur. Hij is hoofdonderzoeker van het project The Literary Heritage of 
Anglo-Dutch Relations, c.1050-c.1600, dat gesteund wordt door de Leverhulme Trust.
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Hilde Reyniers werkte eerst in de privésector en is ondertussen reeds een kleine twin-
tig jaar actief in de (multi)culturele sector, eerst als cultuurconsulent en vervolgens als in-
tegratieambtenaar in Lokeren, daarna als cultuurdeskundige (projectmedewerker) en sinds 
2007 als cultuurbeleidscoördinator in Beveren. 

Hans Rijns studeerde in 1999 af als historisch letterkundige aan de UUtrecht op het 
onderwerp ‘Obscene en scabreuze dubbelzinnigheden in Van den vos Reynaerde’. In 2007 pu-
bliceerde hij de diplomatische en synoptische editie De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie 
(1479-1700) en in 2016 samen met Willem van Bentum de editie Het leven en de fabels van 
Esopus.

Niels Schalley (°1989) studeerde kunstwetenschappen en theologie aan de KU Leu-
ven en de J.W. Goethe Universität Frankfurt am Main. Binnen The Phoebus Foundation is 
hij projectcoördinator en begeleidde de coördinatie van de expo’s Voor God & Geld en OER. 
De Wortels van Vlaanderen in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent 
(2016-2017). Hij verdiepte zich in het middeleeuwse Reynaertverhaal voor de uitwerking van 
het grootschalige cultuur- en erfgoedproject Vossen. Expeditie in het land van Reynaert, dat 
plaatsvond in het Waasland in 2018.

Paul J. Smith is hoogleraar Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij publi-
ceerde onder meer over de vroegmoderne Franse letterkunde en de receptie daarvan in Ne-
derland, literaire retorica en de vroegmoderne natuurlijke historie in literatuur en schilder-
kunst.

Abdon van Bogaert (°1938, Verrebroek) volgde een opleiding bouwkunde en binnen-
huisarchitectuur aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent en werkte bij diverse ingenieurs- 
en architectenbureaus. Daarnaast is hij ook grafisch ontwerper, illustreerde hij boeken en 
tijdschriften en tekende cartoons, karikaturen en ontwierp hij ex libris e.a. Vandaag houdt hij 
zich enkel nog bezig met fotografie. Hij draagt Reynaert een warm hart toe.

Nico van Campenhout (°1957) is licentiaat geschiedenis van de KU Leuven, was van 
1988 tot 2019 stadsarchivaris van Lokeren.

Rik van Daele is afdelingshoofd Cultuur en cultuurbeleidscoördinator van de stad Sint-
Niklaas. Hij promoveerde aan de KU Leuven op een dissertatie over Van den vos Reynaerde. 
Functie van de ruimtelijke elementen en de naamgeving. Hij publiceerde diverse boeken en arti-
kelen over de Reynaerttraditie en een Reynaertvertaling. 

Gert-Jan van Dijk promoveerde aan de KU 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). 
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Benjamin van Tourhout doctoreerde aan de KU Leuven en LUCA, school of Arts. 
Hij schrijft sinds 2004 theaterteksten en is tegelijk ook regisseur. Hij gebruikt vaak histori-
sche personages en hun geschiedenis – dit als middel om te spreken over vandaag. Hij maakte 
onder andere de Borgia trilogie, waarvoor hij in de Geheime Archieven van het Vaticaan werk-
te. Daarnaast maakte hij ook voorstellingen gebaseerd op het leven van Maria Stuart, Gilles 
de Rais, Evariste Galois, Marie Antoinette, etc. Naast zijn onderzoekswerk aan de KU Leu-
ven is hij Fellow aan de Universiteit van Freiburg en is hij veelgevraagde gast op internationale 
conferenties waarbij de held als subject en vooral de impact van fictie op een publiek centraal 
staan. Momenteel focust hij vooral op de morele grens van fictie-helden en welke tools ze kun-
nen inzetten om hun kijkers te verleiden hun morele tunnelvisie te aanvaarden.

Paul Wackers is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde tot 1500 
binnen het departement Talen, Literatuur en Communicatie van de UUtrecht. Hij publi-
ceerde over veel verschillende onderwerpen. Rode draden in zijn onderzoek worden gevormd 
door de Nederlandse en de Europese Reynaerttraditie; de relaties tussen Latijn en Middelne-
derlands en in verband daarmee het fenomeen meertaligheid in de middeleeuwen; geestelijke 
literatuur; en verzamelhandschriften. Veel van zijn publicaties besteden aandacht aan de me-
thodologische aspecten van onderzoek.

 Vormgeefster

Lies van Gasse is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze schreef de bundels Hetzelf-
de gedicht steeds weer, Brak de waterdrager, Wenteling en Wassende stad. Van Gasse profileert 
zich met mengvormen van poëzie en beeld. Ze publiceerde de graphic poems Sylvia, Water-
dicht en Zand op een Zeebed, Hauser (met Annemarie Estor) en Exodus (naar H.C. Pernath). 
Met Peter Theunynck publiceerde ze in 2016 de graphic novel Nel. Een zot geweld. In 2016 
werd ze opgenomen in het internationale poëzienetwerk Versopolis. Ze nam de laatste jaren 
ook deel aan gerenommeerde nationale en internationale poëziefestivals.
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