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Verzameldingen
RIK VAN DAELE

Laat ik als verzamelaar in mijn ziel kijken als ik mijn kasten en laden
open? Zegt mijn verzameling iets over mijn gedachten, mijn verlangens,
mijn ambities, mijn verleden, mijn politieke of ideologische voorkeur, mijn
financiële toestand? Zegt ze iets over mijn persoonlijkheid, mijn blik op
de wereld, mijn karakter, mijn vrienden en familieleden? Deel ik mijn
verzameling met familieleden en gelijkgezinden, of bevat ze geheimen,
onontsloten gebieden? Wil ik jou mijn verzameling wel tonen? En waarom
verzamel ik eigenlijk? En bereid ik mij als tuinman van mijn eigen collectie
voor op wat er morgen of binnen vele decennia in Ispahaan zal gebeuren?
Ik weet niet of de lezer op deze vragen een antwoord zal vinden in
deze Tiecelijn, langs nieuwe vossenpaden.
De jaarboeken zijn van nu af aan meer
themagericht. De jaarboeken zullen steeds
minder volumineus worden, maar de nieuwe
website www.reynaertgenootschap.be is rijker,
dieper, interactiever, gebruiksvriendelijker.
De website gaat in dialoog met deze papieren
pagina’s.

Laat ik al s
ve rz amelaar
in mijn z iel
kijken al s ik
mijn k a sten
en laden
open?

Artikels over de verzameling Grauwels
(Huts) en De Jonghe worden bij elkaar
geplaatst, het artikel over de collectie
Carlson wordt op de website uitgebreid
met meer kaderteksten en appendices, de
collectie Herman Heyse wordt er boek per
boek beschreven.
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Dit nieuwe papieren jaarboek met een nieuwe vormgeving van Lies
Van Gasse op een andere papiersoort en de vernieuwde website laat ons
dromen over nieuwe, toekomstige vossenavonturen.
Deze nieuwe Tiecelijn wil een aanzet geven tot het waarderen van diverse
Reynaertcollecties in publiek en individueel bezit, wil verzamelaars
dichter bij elkaar brengen en wil het plezier van het verzamelen op de
voorgrond plaatsen. Momenteel zijn de diverse Reynaertverzamelingen
alleen op boektitel of zelfs helemaal niet ontsloten. Hiervoor zijn
samenwerkingen nodig, nieuwe middelen, af en toe een gunstige wind en
vooral gepassioneerde geesten.
Father Greg Carlson bouwde in zijn lange carrière een merkwaardige
fabelcollectie uit, die nu een instituut is geworden. Ze brengt ook
reynaerdianen inspiratie. Het verhaal van de uitbouw van zijn collectie
is vele Reynaertverzamelaars bekend en vele lezers kunnen gelijkaardige
verhalen vertellen, over die ene vondst, of over het boek waar ze al zo lang
naar zochten.
Vervolgens krijgt de lezer een inkijkje in de bibliotheek van enkele
verzamelaars en ontsluiten wij voor het eerst de collectie van Herman
Heyse, die sinds de zomer van 2018 door het Reynaertgenootschap
wordt beheerd. Verder reconstrueren we de ontstaansgeschiedenis van
een prachtige private uitgave op slechts 90 exemplaren die vele moderne
Reynaertcollecties siert. En we bespreken enkele werken die in een
moderne Reynaertcollectie niet mogen ontbreken. Met de boeken van
Nico Dros, René Broens, Lisanne Wepler en Ann Louise Avery waren
2020 en 2021 op het gebied van Reynaert- en fabelboeken weldadige
jaren.
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Verrassing!

Het fabelachtige verhaal
van een verzamelaar

GREGORY CARLSON

Gregory Carlson is een van de belangrijkste verzamelaars van fabels ter
wereld. Op verzoek van de redactie van Tiecelijn heeft hij een artikel
geschreven over de totstandkoming en het karakter van zijn verzameling. Hij
deed dat in het Engels, zijn moedertaal. De Nederlandse vertaling die hier
wordt gepresenteerd, is gemaakt door Paul Wackers.
1
In de zomer van 1982 stond een 33 jaar oude jezuïet, die docent
Klassieken was aan een Amerikaanse universiteit, voor een uitdaging. De
jaarlijkse conventie van universitaire docenten Klassieken, georganiseerd
door de American Philological Association (APA), zou in december
gehouden worden. De deadline voor het indienen van voorstellen voor
lezingen tijdens die conventie kwam snel naderbij. Hij had lezingen over
Vergilius, Homerus, Horatius en Catullus gegeven op deze conventie
en op vergelijkbare bijeenkomsten. Hij had net een vaste aanstelling
gekregen aan een tweede universiteit, Creighton University in Omaha
(Nebraska). Daarvoor had hij gewerkt aan het College of Holy Cross in
Worchester (Massachusetts). Door de veranderingen die samenhingen
met de wisseling van Worchester naar Omaha, had hij op dit punt in
zijn leven geen doorlopend onderzoeksproject waaruit hij deelresultaten
in een lezing kon presenteren. De voornaamste verandering was
dat hij naast zijn gebruikelijke cursussen over de klassieken ook de
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verantwoordelijkheid gekregen had voor de supervisie over de jezuïtische
seminaristen in het ‘humanities program’ (een brede, algemeen
vormende universitaire opleiding) van Creighton, een opleiding die hij
had helpen opzetten. Deze betrokkenheid bij de vorming van jongere
jezuïeten eiste een groot deel van zijn tijd op.
Hij kreeg een idee. Er was iets vreemds gaande in zijn leven. Als
liefhebber van boeken en van korte literatuur had hij enkele goedkope
exemplaren van de fabels van Aesopus verzameld. De variatie in de
presentatie van de fabels verbaasde hem. Zulke verschillende manieren
om hetzelfde verhaaltje te vertellen. Zulke verschillende moralen die
eraan werden gekoppeld. Zulke verschillende manieren om de fabels
te illustreren. Hij werkte in dat precomputertijdperk met creatieve
ontwerpers van Creightons audiovisuele ondersteuningsafdeling, die hem
hielpen aan nuttige slides om zijn presentaties visueel te verluchtigen. Tot
zijn verbazing accepteerde de APA zijn idee.
Ik was die jonge jezuïtische docent en dat was een belangrijk keerpunt
in mijn fascinerende avontuur van het verzamelen van boeken en
voorwerpen die fabels presenteren. Dat dit voorstel werd geaccepteerd,
opende een deur. Ik kon
genieten van de hobby van
het verzamelen van fabels en
het presenteren van wat ik
vond, en ik kon dat inpassen
in mijn professionele leven als
onderzoeker. Ik heb de centrale
slide van die lezing nog en hij
representeert nog steeds de
fascinerende variatie die ik in
fabels aantref. (afb. 1)
Afb. 1. Dia bij de APA-lezing ‘Aesop’s
Varied Progeny’ (‘Het gevarieerde
nageslacht van Aesopus’), 1982.
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Nu, zo’n 38 jaar later, kijk ik met genoegen terug naar die eerste
momenten. Tot mijn verrassing is het niet gemakkelijk meer om de
vroege feiten te reconstrueren. Ik was toen lang niet zo zorgvuldig als
ik dat nu probeer te zijn om vast te leggen hoe ik een bepaald boek of
voorwerp verwierf. Ik vermoed dat hier een eerste inzicht ontstaat in
verzamelen: onze eerste stappen zijn onbewust – we kunnen ze zelfs per
ongeluk zetten. Er komt geen zorgvuldigheid noch doelbewustheid aan
te pas. Omstandigheden moedigen ons aan of stellen ons in staat om
iets op te merken en erbij te blijven. We worden er ons bewuster van en
focussen er sterker op. Later documenteren, catalogiseren en controleren
we. Tijdens de eerste stappen lijkt het alsof de dingen zelf hun weg naar
onze handen vinden.
Dit artikel wordt afgesloten met drie bijlagen die extra aantrekkelijk
kunnen zijn voor lezers, want zij presenteren in woord en beeld mijn
favoriete edities, ongewone objecten en merkwaardige papieren curiosa.
In dit artikel zelf beschrijf ik tien andere verrassende avonturen die
ik heb meegemaakt tijdens veertig jaar verzamelen. Elk van deze
verrassende momenten leidde tot nieuwe wegen voor de ontwikkeling van
de collectie. Mijn methode zal hetzelfde patroon volgen als hierboven:
ik zal een verhaal vertellen en dan het commentaar van een verzamelaar
geven, analoog aan het vertellen van een fabel en het besluiten met het
wijzen op de moraal. Tussendoor bied ik ook kaders aan met specifieke
informatie en afbeeldingen van dingen in de collectie.
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1 De Carlson fabelcollectie
De Carlson-fabelcollectie is een verzameling van primair fabelmateriaal in
het bezit van en ondergebracht in de bibliotheken van Creighton University
in Omaha, Nebraska. De collectie is in het begin van 1996 geschonken aan
Creighton University door de Provincie Wisconsin van de Sociëteit van
Jezus. Zij is ontstaan uit het persoonlijke fabelmateriaal verzameld sinds
circa 1980 door de jezuïet, Reverend Gregory I. Carlson, S.J. De nadruk
in de collectie ligt op primair materiaal, dat wil zeggen boeken en andere
objecten die fabels presenteren, meer dan op secundair materiaal dat
geschreven is over fabels. Pater Carlson blijft de beheerder van de collectie.
De universiteit is doorgegaan met het uitbreiden van de collectie. In de
zomer van 2020 bevatte de collectie meer dan 9800 unieke boeken, 1650
duplicaten en circa 6000 objecten. Schenkingen van fabelboeken en -objecten
zijn welkom! De gemiddelde prijs van een boek is iets meer dan 20 dollar.
De collectie heeft een uitgebreide website, die honderden illustraties bevat:
www.Creighton.edu/Aesop.

2
Er ging nog iets vooraf aan de ervaring van de opengaande deur die
hierboven beschreven is. Twee van die eerste goedkope fabelboeken openden
mijn ogen.

Het eerste was een catalogus van een tentoonstelling uit 1964 in het
Metropolitan Museum of Art: Aesop: Five Centuries of Illustrated Fables,
‘selected by John J. McKendry’. (afb. 2) Het boek selecteert veertig fabels
en geeft bij iedere fabel naast de tekst een illustratie uit de periode waarin
die tekst ontstaan is. Telkens als ik die pagina’s bekeek, kon ik niet anders
dan me verbazen over het bereik van de creatieve benaderingen van deze
eenvoudige verhaaltjes. Ik was verkocht.
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David Levines The Fables of Aesop in 1975, ‘with texts by Justina and Patrick
Gregory’, bood de andere impuls. Dit boek toonde me een visuele kunstenaar
die plezier had in het ene na het andere verhaal. Kon iemand naar Levines
afbeelding kijken en niet lachen om de idioot die dwaas genoeg was om
de gans te doden die gouden eieren legde? (afb. 3) Levine was de vaste
karikaturist van de New York Review of Books. Zijn vijftig illustraties in dit
boek tonen iemand die waarachtig plezier heeft in de fabels. Als iemand geen
plezier heeft bij het lezen van dit boek, dan is er iets mis.

Commentaar van een verzamelaar
Ik vermoed dat veel van onze gewoonten als verzamelaars beïnvloed
zijn door één boek of een welbepaalde gebeurtenis. Het goede nieuws
komt als die eerste betoverende ervaring in een of andere vorm
herhaald wordt en verder versterkt. McKendry’s catalogus is door
andere catalogi gevolgd, zoals die van Anne Stevenson Hobbs (Aesop),

Afb. 2. Pagina’s 36-37 van John
McKendry, Aesop, met een ets van
Marcus Geeraerts.
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Ulrike Bodemann (Fabula docet), Justin Schiller (Realms of Childhood)
en de tweedelige bijbel van fabelverzamelaars: Das illustrierte
Fabelbuch. Er zijn te veel navolgers van
David Levine om ze op te sommen. Ik
neem mijn pet af voor die kunstenaars die
I k geloof
blijven terugkeren naar Aesopus, Jean de la
Fontaine, Ivan Krylov en anderen om nieuwe
dat fabel s aan
bronnen van inzicht en humor te vinden,
ve rschille nde
nieuwe bronnen van plezier.

drade n uit mijn
v roege le ve n
trokke n e n die
drade n z elfs
ve re nigde n .

Dat plezier verklaart waarom ik me tot
fabels aangetrokken voel. Ik geloof dat fabels
aan verschillende draden uit mijn vroege
leven trokken en die draden zelfs verenigden.
Ten eerste speel ik graag. Mijn vader leidde
de speelgoedafdeling van het grootste
warenhuis in Milwaukee, Wisconsin. Mijn
broertje, zusje en ik hadden een gelukkige
jeugd! Hoewel ik ook een serieuze jongeman
was, heb ik geleerd te spelen, vooral door de vrijgevigheid en het beroep
van mijn vader. Ik speel nog steeds. Fabels nodigen uit om te spelen.
‘Fabels spelen.’ Als we ons ermee bezighouden, dan spelen we onze weg
naar begrip. Het genoegen dat ik vond in die fabels in de jaren tachtig
van de vorige eeuw is er op dit moment nog steeds, vooral omdat
het vertellen, het moraliseren en het illustreren van fabels creatieve
verschillen blijven vertonen. Fabels en ik zijn voor elkaar gemaakt.
Ten tweede geniet ik van korte literatuur. Mijn proefschrift in
Heidelberg, onder begeleiding van Viktor Poeschl, vergeleek de
beeldspraak van Vergilius in de Aeneis met die van Homerus in de
Ilias en de Odyssee. Op het seminarie trokken vooral de parabels in
de evangeliën mij aan. Vrienden plagen me dat ik maar een korte
aandachtsboog heb. Ook daarom zijn fabels en ik voor elkaar gemaakt.

Afb. 3. David Levine, The Fables of Aesop,
De gans met de gouden eieren.

Afb. 4. Catalogus, zesde editie,
1991, Georgetown University.
Met de houtsnede van Heinrich
Steinhöwels titelpagina (14761477).
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2 Rev. Gregory I. Carlson, S.J.
Rev. Gregory I. Carlson, S.J. heeft in zijn 79 jaar een rijk en gevarieerd leven
gehad. Hij is geboren als zoon van de manager van een speelgoedafdeling
en een handige vakvrouw. Op zeventienjarige leeftijd trad hij toe tot de
jezuïetenorde en binnen de orde kreeg hij een opleiding in de klassieken. Hij
behaalde zijn masterdiploma Klassieken aan de Saint Louis University in
1966 en een doctoraat in Grieks, Latijn en filosofie (summa cum laude) aan
de Universiteit van Heidelberg in 1972. Hij werd in 1974 priester gewijd. Hij
gaf colleges en had een vaste aanstelling zowel aan het Holy Cross College
als aan Creighton University. Hij heeft ook college gegeven aan Marquette
University, terwijl hij de superior was van de religieuze gemeenschap daar,
en aan de Jesuit School of Theology in Berkeley, terwijl hij superior was van
de jezuïetengemeenschap aldaar. Hij heeft Honors Programs (prestigieuze,
extra-curriculaire programma’s) geleid aan twee van zijn universiteiten en is
hoofd van een departement geweest. Hij heeft de ‘Jesuit Chair’ (een speciale
leerstoel) bezet aan Georgetown University en aan John Carroll University in
Cleveland en hij is trustee (lid van de raad van bestuur) geweest aan Loyola
University in Chicago en Gonzaga University in Spokane. Met uitzondering
van drie onderbrekingen vanwege een sabbatical heeft hij elk semester sinds
1974 college gegeven over vele onderwerpen: Latijnse en Griekse literatuur,
wereldliteratuur, fabels, de synoptische evangeliën, de Geestelijke oefeningen
van Sint Ignatius, geschiedenis en spiritualiteit van de jezuïeten, en bovendien
gespecialiseerde cursussen in Honors en Graduate Programs (bijzondere en
masterprogramma’s).

3
Een volgende stap werd gezet op een warme avond in New Orleans.
Een vriend die naar mijn verhaal over fabels luisterde – en er misschien
genoeg van had! – suggereerde dat ik een lijst zou bijhouden van elk
boek met een aantekening over waar ik het vandaan had. Goed idee!
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Nu ben ik verbaasd dat de suggestie van iemand anders nodig was
om me te laten denken aan het maken van notities, aan het bijhouden
van een lijst. De onderzoeker in mij is teruggegaan naar die vroegere
lijsten, samengesteld voor de tijd dat we allemaal een computer en een
printer hadden. De lijsten werden langer en langer. De oudste lijst die
ik heb kunnen vinden, uit 1985, beschrijft 92 boeken en noemt ook vijf
prentbriefkaarten, het script van een toneelstuk, een kalender, een set
speelkaarten en tien objecten. Ter vergelijking: de ‘kaart’-afdeling van
de verzameling bevat nu ongeveer 3500 stuks. De collectie heeft een
lange weg afgelegd!

Commentaar van een verzamelaar
De lijsten ontwikkelden zich tot een serie van gedrukte catalogi,
die fasen in de ontwikkeling van de collectie markeren. Ze worden
genoemd op de website van de collectie, waarover zo dadelijk meer. De
eerste gedrukte catalogus in 1989 beslaat 153 pagina’s om 744 boeken
te catalogiseren. De vierde in 1991 heeft 195 bladzijden nodig om 957
boeken te catalogiseren. (afb. 4) De zevende in 1994 bevat 434 pagina’s
om 1907 boeken te catalogiseren.
Het computertijdperk maakte het drukken van deze catalogi
gemakkelijker. Intussen was de collectie iets om trots op te zijn, iets dat
zijn eigen bestaansrecht had. Meer dan ik mij toen realiseerde, hebben
de catalogi geholpen om mensen, met name medeverzamelaars en
onderzoekers, bewust te maken van de collectie. Natuurlijk overkwam
mij de ervaring waarvoor iedere auteur vreest: ik heb catalogi die ik
aan mensen gegeven had, voor een paar dollar aangeboden gevonden in
tweedehandsboekwinkels.
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3 Enkele hoogtepunten uit de boekencollectie
Oudste boek:
Historia vitae fortunaeque Aesopi, cum fabulis illius door Joachim Camerarius uit 1544.
Duurste meerdelige werk:
Fables de Jean de La Fontaine, geïllustreerd door Marc Chagall. (48.500 dollar.)
Duurste eendelige boek:
Aesop's Fables with his Life: in English, French, and Latin. Newly Translated. English by Thomas Philipott, French and Latin by Robert Codrington.
Illustrated with one hundred and ten sculptures by Francis Barlow, 1666.
(4.000 dollar.)
Talen: 66, en bovendien negentien dialecten. Er zijn 45 tweetalige, acht
drietalige en twee viertalige combinaties onder de boeken.

4
Ik breidde de collectie gestadig uit en maakte geregeld nieuwe catalogi.
Ik vond meer en meer verrassende voorwerpen die fabels afbeelden.
(afb. 5)
Ik kon het nauwelijks geloven toen in 1989 een goede vriendin, die ook
geïnteresseerd was in fabels, me vertelde over een ‘Beast Fable Society’.
Ik dacht dat ze een grapje maakte. Een dergelijke organisatie was voor
mij een droom die werkelijkheid werd. Deze Society was al bij elkaar
gekomen in Agadir (Marokko) en in Kopenhagen (Denemarken). De
bijeenkomsten combineerden wetenschappelijke lezingen, gedeeltelijk
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van leidende specialisten, met plaatselijke culturele presentaties en
meer creatieve presentaties van leden. Een ondernemende stichterpresident, Ben Bennani, werkzaam aan wat nu de Truman State
University in Missouri is, slaagde erin uitnodigingen van plaatselijke
congresgelegenheden te verbinden met gulle aanbiedingen van hotels
en luchtvaartmaatschappijen om fantastische ervaringen te creëren.
Ik popelde om lid te worden en ideeën uit te wisselen met collega’s en
zo reisde ik naar Mayaguez in Puorto Rico om deel te nemen aan de
derde conferentie. Ik vond het geweldig om daar gevestigde geleerden te
ontmoeten die veel meer wisten over fabels dan ik. En ik ontdekte dat
ze op prijs stelden wat ik aan het leren was.

Commentaar van een verzamelaar
Deze toegang tot wetenschappelijke uitwisseling was een uiterst
belangrijke mijlpaal. Ik ontmoette onder anderen Pack Carnes, die
snel een mentor voor me werd. Pack was een groot samensteller van
bibliografieën over het onderzoek naar fabels, zoals ik mij aan het

Afb. 5. Koektrommel van
Damoiseau (verkregen bij
bouquiniste Hélène Moncourt,
Parijs, 1997).
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ontwikkelen was tot een serieuze verzamelaar van uitgaven van en
objecten gerelateerd aan fabels. We bezochten samen congressen en
deden samen onderzoek in dezelfde bibliotheken. Ik logeerde bij hem
in zijn huis in Berkeley. Ik stuurde hem proefversies van artikelen en
lezingen om zijn nuttige commentaar te krijgen. De Beast Fable Society
(BFS) zou nog zeven congressen organiseren en het is me gelukt om
ze allemaal te bezoeken en steeds een lezing te geven. Ik ben gevraagd
om de openingslezing te geven op het congres in Marrakesh. Ik heb
drie artikelen gepubliceerd in hun tijdschrift Bestia. Wat een cadeau
dat deskundige collega’s zo bereidwillig zijn om je aan te moedigen
en te helpen. Reizen naar plaatsen als Glasgow en Caraccas voor BFScongressen gaf me meer gelegenheden om tweedehandsboekwinkels te
bezoeken. Bij aankomst op een bestuurlijke of professionele bijeenkomst
vroegen collega’s: ‘Waar zijn de musea en de beste restaurants?’ Ik vroeg
naar antiquarische boekhandels en vlooienmarkten.
Via de helaas maar kort bestaande Beast Fable Society ontmoette
ik leden van de International Reynard Society (IRS). Deze groep
van voornamelijk Europese geleerden komt iedere twee jaar bijeen
voor serieuze wetenschappelijke congressen waarop Reynaert de
vos centraal staat, met name in de middeleeuwse Roman de Renart,
maar ook in fabels. Ik heb met genoegen enkele van hun congressen
bezocht, het meest recent in 2019 in Praag. Helaas overlapt de
Europese zomervakantie vaak met het Amerikaanse najaar-semester
en daarom heb ik veel van de bijeenkomsten moeten missen. Ik heb
ook het genoegen gehad te publiceren in hun aantrekkelijke jaarboek,
Reinardus. Toen ik boeken met aesopische fabels begon te verzamelen,
had ik me nooit voorgesteld dat me dat in contact zou brengen met de
wereld van geleerdheid rondom deze fascinerende verhalen en ik heb
veel te danken aan diegenen die me hielpen te leren van en bij te dragen
aan deze geleerde gemeenschap.
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Wat is een fabel?

In het artikel ‘Fables Invite Perception’, geschreven voor jaargang 5 van
Bestia (1993), vergeleek ik het goede onderzoek van de geleerden Ben
Edwin Perry, Jan Ziolkowski en Pack Carnes wat betreft het definiëren
van fabels. Ik kwam na de lectuur tot de volgende conclusie: de aesopische
fabel is een kort fictioneel verhaal dat in de verleden tijd is geschreven met
een of ander metaforisch of didactisch doel. Voor Perry is dit doel ‘het
illustreren van een ethische waarheid’. Voor Ziolkowski gaat het om meer
‘dan het amusement’. Voor Carnes is het doel het ‘punt’ dat iedere fabel
onvermijdelijk moet maken. Dan blijft de vraag: ‘wat voor soort doel?’ en
‘wat voor soort punt?’ Om daarop te antwoorden heb ik voor de volgende
definitie gekozen: ‘een aesopische fabel is een kort fictioneel verhaal in de
verleden tijd dat uitnodigt tot de perceptie van een punt met betrekking
tot hoe je het leven moet leven.’ De definitie die ik hier geef, specificeert
het belerende karakter van de fabel en benadrukt dat het verhaal zelf
uitnodigt om iets waar te nemen over hoe te leven. Een fabel beveelt geen
waarneming aan en biedt die zelf ook niet. Met name maakt hij het punt
dat waargenomen moet worden niet helemaal duidelijk. De vorm ervan is
zodanig dat een luisteraar het gevoel heeft uitgenodigd te worden om iets
specifieks en wezenlijks te leren over hoe te leven.

5
Intussen had ik diverse academische en jezuïtisch-bestuurlijke functies
vervuld en mijn toekomstige werk als jezuïet van vijftig jaar kon
verschillende kanten op: academisch bestuur, academisch onderwijs
en/of besturen binnen de jezuïetenorde. Georgetown University was
een partner in sommige van de gesprekken over deze mogelijkheden.
Ik vond het geweldig dat die gesprekken er in 1991-1992 toe leidden
dat Georgetown me uitnodigde om de ‘Jesuit leerstoel’ te bezetten, een

hoogleraarspost bestemd voor een bezoekende jezuïet en bedoeld om
een jaar lang colleges te geven en een grote publiekslezing te houden.
De gemeenschap van jezuïeten ondersteunde deze leerstoel gul,
inclusief de kosten voor het maken van een nieuwe gedrukte catalogus
voor deze gelegenheid en het aanbieden van een grote receptie bij de
publiekslezing. De organisatoren stonden er, tot mijn verrassing, op dat
mijn lezing een vol uur zou duren. Dit was een uitstekende gelegenheid
om allerlei soorten onderzoek naar fabels bij elkaar te brengen en – met
hulp van het uitstekende professionele mediateam van Georgetown –
een hoogstaande lezing met afbeeldingen te houden voor een uitgebreid
publiek.
Georgetown gaf de collectie nog een impuls. Het departement
Klassieken nodigde me uit om een college te geven over fabels!
Geweldig was dat! Dat college zou het eerste van vele zijn.
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Afb. 6. De vos en de haan, in Pierre Barboutau, Choix
de Fables de La Fontaine, Illustrées par un Groupe des
Meilleurs Artistes de Tokio, 1894. Gekocht op de Silver
Spring book fair, Maryland, 1991.
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Commentaar van een verzamelaar
Ik ben allereerst priester, en dan pas docent. Het verzamelen van
fabels raakt met name de docent in mij. Mijn ervaringen op een
jezuïtische middelbare school hebben geholpen zowel de priester als de
docent te vormen, dat laatste vooral door het trainen in debatteren en
buitenschoolse activiteiten met betrekking tot spreken in het openbaar.
Vanaf het eerste moment dat ik met fabels bezig was, heb ik ervan
gedroomd om een spreker te zijn die mensen iets kon geven dat helder/
gezond was en waard om over na te denken door ze goede verhalen te
vertellen. Het jaar in Georgetown stelde me in staat om serieus tijd,
inspanning en middelen te besteden aan het verzamelen van fabels en
erover te doceren.
Deze inspanningen hebben sindsdien geresulteerd in vele colleges en
lezingen. Verzamelaars worden geconfronteerd met de vraag: ‘Waarom
verzamel ik deze dingen?’ Als een verzamelaar zou mijn eerste
antwoord zijn: ‘Omdat ze zo fascinerend zijn!’ En een vervolgantwoord?
Het zou kunnen dat andere verzamelaars hun collecties opbouwen in de
hoop dat anderen die komen bezoeken en ervan genieten. Ik heb meer
de neiging om mensen te raken door goede verhalen. Of het nu gaat om
officiële wetenschappelijke lezingen dan wel om een informeel relaas
in studentenslaapzalen of parochiezalen, waar ik ook heengegaan ben,
ik heb er altijd van genoten om mensen via fabels te raken! En ik vind
het heel prettig dat allerlei soorten mensen me hebben gevraagd om
precies dat te doen. Zowel in de zalen van studentenhuizen, als in Puget
Sound University, als op een middelbare school in Heidelberg, als bij de
tandartsenvereniging van Omaha (officieel het ‘Sint Apollonia Gilde’)
heb ik met plezier mensen betrokken bij verhalen als die welke Aesopus
ooit vertelde. Als ik tegenwoordig een college geef over de evangeliën,
dan begin ik met een aesopische fabel om te studenten te laten zien op
hoeveel manieren een fabel – en wel De krekel en de mier – kan worden
verteld en geïnterpreteerd. Zo is het ook met de evangeliën.
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Een jaar aan Georgetown in Washington, DC bracht ook de
gelegenheid om de vele tweedehandsboekwinkels in de buurt te leren
kennen. In de praktijk valt mijn verzamelen voor een deel samen
met de laatste dagen van veel van deze winkels. Ik mis ze. Ik heb veel
oudgediende boekverkopers ontmoet die boeken koesterden, naar
ze zochten voor klanten, die hun boeken kenden en hoog achtten.
Veranderende omstandigheden en de groei van de onlinehandel hebben
het leven hard of zelfs onmogelijk gemaakt voor de vele handelaren die
ik in Washington en in andere plaatsen in de wereld heb leren kennen.
(Een van hen noem ik met name in de kadertekst over de vreemde
episode van het verloren boek.)
Verblijven in een belangrijke stad als Washington brachten me
ook naar geweldige tweedehandsboekenmarkten in Silver Spring
en Baltimore. Wat een traktatie! Ik deed een van mijn eerste grote
vondsten op de markt in Silver Spring. Ik had in Hobbs’ Aesop
gelezen over de Japanse editie bezorgd door Pierre Barbouteau in
1894. Bartleby’s Books uit Washington, DC bood de twee delen op de
Silver Spring-markt aan. (afb. 6) De prijs ging mijn normale middelen
te boven maar ik smeekte de verkoper niet te verkopen voor ik de
gelegenheid gekregen had om het geld bij elkaar te brengen om ze te
kopen. Ik reisde een paar dagen later naar de winkel met het geld in
mijn warme handje. Wat een opwindende ervaring!
Op dezelfde markt vond ik een eerste editie van Gustave Dorés
schitterende en volumineuze editie van de fabels van La Fontaine,
typisch duister zoals Doré is. (afb. 7) Het boek was net herbonden bij
toegewijde bibliofielen in Blue Mountain Book in Catskill, NY. Mijn
ervaring is dat boekhandelaars hun boeken graag verkopen – en zelfs
tegen lagere prijzen – aan hen die die boeken toegankelijk zullen maken
voor anderen. Zij geven mij en mijn verzameling een voordeeltje, en dat
waardeer ik!

Afb. 7. De krekel en de mier, Gustave
Doré, 1868. Gekocht op de Silver
Spring book fair, Maryland, 1991.
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5 Een kostbaar cadeau
Zowel werk als vriendschap brachten me in de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw herhaaldelijk naar New Orleans. Daar bezocht ik, naast
andere antiekzaken, Wirthmore Antiques, een zaak die zich specialiseert in
Franse plattelandsantiek. Ik zag er twee tapijten van ongeveer 45 cm breed
en drie meter lang. Ieder tapijt vertoonde rechthoekige illustraties van fabels
van La Fontaine. (afb. 8) Ik vroeg eigenares Gay Wirth of ze wist dat dit
representaties van fabels van La Fontaine waren en ik benoemde voor haar
de fabels die waren afgebeeld. Ik vroeg of de tapijten te koop waren. ‘Nee,’
antwoordde ze. ‘Ze horen op dit moment bij onze inrichting. Maar ik zal met
genoegen contact met u opnemen wanneer we dat veranderen.’ Ik keek met
verlangen uit naar die dag!
Enkele jaren later was ik terug en wees naar de tapijten. Mevrouw Wirth
antwoordde dat ze ‘gereserveerd waren voor een priester uit Chicago’. In een
prettige dialoog liet ik haar weten dat ik die priester was en dat ik uit Omaha
kwam. Maar de tapijten bleven hangen. De tijd verstreek en ik hoorde niets
meer. In 2018 bezocht ik toevallig dezelfde oude vriend die gesuggereerd had
dat ik een lijst zou maken van mijn fabelboeken. Midden in dat aangename
bezoek vroeg ik mij af wat er gebeurd was met Wirthmore Antiques. Het
bleek dat ze nog steeds bestonden maar van winkelpand veranderd waren.
Ik belde en mevrouw Wirth was blij dat ik dat deed. ‘Oh, pater, we waren
uw naam kwijtgespeeld. We hebben de tapijten nog steeds. Zou u morgen
kunnen komen?’ Ik kwam en ze haalde de twee prachtige tapijten tevoorschijn
die ik vanaf het eerst moment bewonderd had. Net toen ik wilde vragen: ‘En
wat kosten deze twee?’ vertelde ze uit zichzelf dat ze de avond tevoren de
fabelcollectie op het internet bekeken had en dat ze me de twee tapijten cadeau
wilde doen! Wat een geweldig cadeau! Ik herinner me dat, toen ik tijdens de
treinreis naar huis de restauratiewagen wilde bezoeken, ik de tapijten, netjes
ingepakt in de antiekwinkel, op mijn schouder meenam. Ik wilde ze in het
oog blijven houden!
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6

Ik keerde uit Washington terug naar
Creighton en werd daar al snel het hoofd
van het gecombineerde departement
Klassieke en Moderne Talen en bovendien
de superior van het seminarie dat ik twaalf
jaar eerder had helpen stichten.
Deze tijd bracht een belangrijke nieuwe
ontwikkeling voor de collectie. Die
begon duidelijk de grenzen van een
‘persoonlijke’ verzameling te overstijgen.
Onder de vele vragen die rezen door de
uitdijende omvang van de verzameling,
was de vraag naar het huisvesten van
een dergelijke collectie in ons oud
seminariegebouw. Vuur was een gevaar,
maar – zoals verschillende ‘boekenmensen’
me waarschuwden – de echte vijand van
boeken kan water zijn. We liepen het
gevaar dat een kleine brand in een deel
van het gebouw de brandweer ertoe zou
brengen om het hele gebouw te blussen!
Maar een dieperliggend probleem was dat
deze collectie intussen thuishoorde in een
universiteits- of onderzoeksbibliotheek.
Onze jezuïetenprovincie bood de collectie
in het midden van de jaren negentig

Afb. 8. Een van de twee tapijten van Gay Wirth,
Wirthmore Antiques, New Orleans.
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aan Creighton aan en die nam dat aanbod graag aan en begon zelfs
hulp te bieden bij de verdergaande ontwikkeling van de collectie. Het
universiteitsblad Window zette de gift in het zonnetje door er in het
eerstvolgende nummer een hoofdartikel aan te wijden. (afb. 9) Nu waren
er externe middelen om de collectie te laten groeien. Die ontwikkeling
bracht nieuwe kansen en nieuwe avonturen. Niet alleen ondersteunde
Creighton de ontwikkeling van de collectie, maar ook ontdekten mensen
de collectie makkelijker en zagen ze die eerder als iets waaraan ze konden
bijdragen.

Commentaar van een verzamelaar
De eerste tien of twaalf jaar was ik er trots op dat ik relatief weinig
aan de collectie besteedde. Ik probeerde het bedrag te gebruiken dat
een docent gewoonlijk aan zijn vakboeken besteedt. In de catalogus uit
1991 was de gemiddelde prijs van een boek 7,50 dollar. In 1994 was de
gemiddelde prijs per boek 11,39 dollar. Financiering door de universiteit
opende de mogelijkheid om significant oudere en duurdere boeken
aan de collectie toe te voegen. Hoewel het niveau van ondersteuning
geschommeld heeft in de 25 jaar dat de collectie eigendom was van
Creighton, ben ik dankbaar voor de vrijgevigheid van de universiteit, in
eerste instantie via haar presidenten/rectoren en later als deel van het
budget van de bibliotheek. De bestuurders hebben me aangemoedigd
om uit te kijken naar koopjes en eropaf te gaan, en ik hou van
onderhandelen! Een verzamelaar zal altijd
voor de vraag komen te staan hoeveel hij wil
investeren in zijn verzameling. Ik ben er trots
op dat ik een champagnecollectie opgebouwd
heb met behulp van een bierbudget.

Afb. 9. Window, het universiteitsblad
van Creighton, omslag, lente 1996.
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6 Een gewaardeerde gift
Barbara Markuson uit Glenwood, Iowa ging in augustus 2010 kleiner wonen
en had iets in haar bezit met een rijke geschiedenis. Een aantal jaren eerder
had haar man Stanley, die in Barbados werkte, daar een serveerschaal van
Spode (een Engelse porseleinfabriek) gezien met de respectabele omvang
van 51 x 38 cm. De schaal bevatte een afbeelding van de fabel Het paard en
de beladen ezel. (afb. 10) Ze was in de jaren dertig van de negentiende eeuw
ontworpen als deel van een serie van Spode. Stanley kocht de schaal en hield
ze tijdens de vlucht terug op zijn schoot, omdat hij wist dat Barbara van
mooie dingen hield. De schaal is uitgevoerd in de relatief zeldzame zwarte
stijl. Toen Barbara zich in 2010 afvroeg aan wie ze dit familie-erfstuk zou
kunnen geven, vond ze de fabelwebsite van Creighton: www.Creighton.
edu/Aesop. Ze belde Michael LaCroix, de directeur van de Reinert-Alumni
bibliotheek van Creighton University, om te vragen: ‘Is die pater Carlson wel
een betrouwbaar type?’ Gelukkig was directeur LaCroix positief genoeg in
zijn antwoord om te zorgen dat ik contact mocht opnemen met mevrouw
Markuson en naar Glenwood mocht rijden om deze grote schaal in ontvangst
te nemen. Het was een reuzeprettige ontmoeting, maar de vijftien meter van
haar woonkamer naar mijn auto was de langste wandeling van mijn leven!
Hoewel ze de schaal heel goed had ingepakt, was ik doodsbang dat ik zou
struikelen of de schaal zou laten vallen. Ik was trots dat ik dit precieuze stuk
kon toevoegen aan de tentoonstelling van de collectie in het Joslyn Museum,
waarover verderop meer.

7
Creighton bood nog een ander keerpunt toen ik in 1997 genomineerd
werd als U.S. West Fellow om voor een jaar deel te nemen aan een
intensief seminarie om de wetenschappelijke staf te trainen in het gebruik
van computers. Er was weinig twijfel – noch in mijn hoofd noch in dat
van de mentor die het seminar leidde – dat onze verzameling boeken en
objecten op een hoger niveau te krijgen dan Word-bestanden en haar
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toegankelijk te maken via het internet mijn project voor dat jaar zou zijn.
Geen gedrukte catalogi meer! Het project dat ik begon, was het omzetten
van de gegevens over de 2800 boeken uit de collectie van eenvoudige
Word-documenten naar krachtige databases en HTML-documenten.
Experts rieden twee databaseprogramma’s aan: FileMaker Pro als
gebruiksvriendelijk en Access als krachtig. Ik koos beide en ontwikkelde
manieren – die ik nog steeds gebruik – om in Access te catalogiseren
en de informatie dan om te zetten naar FileMaker Pro en vandaar naar
documenten in HTML of Word. Ik vind zowel FileMaker Pro als Access
nog steeds nuttig. Een verzamelaar in mijn schoenen moet bijvoorbeeld
midden in een boekwinkel in staat zijn om te controleren of een boek zich
al in de collectie bevindt of niet.
Afb. 10. Schaal van de Engelse
porseleinfabrikant Spode, Het paard
en het muildier. Geschenk van Barbara
Markuson, 2010.
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Afb. 11. YouTube-video voor de Joslyn-fabeltentoonstelling, januari 2018.

Dit seminarie gaf me ervaring en gemak in het uitproberen van dingen
op de computer. Als docent en presentator was ik me ook heel bewust
van de noodzaak om het zoeken en vinden van informatie gemakkelijk
en uitnodigend te maken. Sommige doelen haalde ik niet, zoals het
gemakkelijk doorzoekbaar maken van de collectie voor bezoekers van
de website. Maar ik vond diverse manieren om mensen toegang te geven
tot onze boeken en objecten en tot mijn beoordelingen daarvan als
hulpmiddel om fabels te begrijpen en ervan te genieten. (afb. 11)
Een vervolg-seminarie in 2008 leerde me video’s te maken als deel van
de collectie. Onze mentor hamerde erop dat we een huisstudio moesten
maken en onze eigen video’s moesten produceren. Die ervaring leidde
tot YouTube-video’s over ongewone fabelobjecten, groepen verhalen en
voorwerpen in een museum, waarover verder in deze bijdrage meer.
Als lezers beginnen te vermoeden dat ik graag nieuwe en uiteenlopende
dingen doe, dan hebben ze gelijk. Op YouTube zijn video’s te vinden
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die ik gemaakt heb, met onderwerpen die variëren van religieuze
overwegingen tot Griekse tragedies, van buckyballs (vervormbaar
speelgoed) tot modeltreinen in miniatuurlandschappen. De ervaring
met video’s gaf me ook meer zelfvertrouwen om te functioneren als
presentator in video’s over fabels die werden gemaakt door professionele
videografen. Een daarvan siert nog steeds de eerste pagina van onze
fabelwebsite.

Commentaar van een verzamelaar
Deze ervaringen met computer en video raken aan een centrale vraag
voor een verzamelaar: hoeveel – en hoe – wil de verzamelaar zijn collectie
met anderen delen? Als ik nu terugkijk, zie ik dat ik mijzelf lang te veel
beperkt heb tot het uitbreiden van de collectie. Het was mijn overtuiging
dat het aan anderen was om uit te maken wat er daarna mee zou
gebeuren. Mijn eigen instincten als docent en communicator brachten
me echter geleidelijk van dat standpunt af. In een eerder stadium had een
vriend de collectie bezocht en me een hele reeks aanbevelingen gegeven
over manieren om de collectie beter onder de aandacht te brengen. Ik
had ze weggegooid. Ik genoot te veel van de collectie om bezorgd te
zijn over het toekomstige gebruik ervan. In deze latere jaren brachten
de ontwikkeling van de collectie en die communicatieve instincten,
gestimuleerd door de ervaringen tijdens het seminar, me ertoe om de
collectie steeds breder te gaan delen.
Ik genoot al heel lang van het vertellen van fabels en het stimuleren
van mensen om ze te ervaren. Nu begon ik te zoeken naar andere
manieren om dat te doen. Ik ben de seminariementor Wayne Young
erg dankbaar omdat hij mij aanspoorde om creatieve manieren te
zoeken om meer mensen ertoe te brengen van fabels te genieten. Mijn
groeiende belangstelling voor het verder uitbreiden van het net van
betrokkenheid kreeg een krachtige impuls in 2012. Een collega had
me aanbevolen bij ‘Now You Know Media’, thans bekend als ‘Learn25’,
een producent van dvd-video’s in hoge kwaliteit over rooms-katholieke
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theologie en spiritualiteit. Directeur Michael Bloom nam contact met
me op en vroeg of ik eraan wou bijdragen. Toen ik tegenstribbelde en zei
dat hij waarschijnlijk hoger aangeslagen geleerden wilde, drong hij aan
en zei dat hij ook goede docenten wilde. Ik geloof dat ik dat ben. Hun
format is uitdagend. Zij produceren in hun opnamestudio’s in Rockville
Maryland sets van twaalf dvd-conferenties, elk 25 minuten lang. De
conferenties moeten op basis van korte aantekeningen gegeven worden,
niet voorgelezen van een uitgeschreven tekst. Michael vroeg me erover na
te denken.
Ik vroeg mijn goede jezuïtische vriend Fr. Larry Gillick om advies en hij
greep met beide handen de kans om te zeggen: ‘Greg, doen!’ Larry was
me al enige tijd aan het aansporen om een ‘fabelretraite’ te geven, waarop
mijn standaardantwoord was: ‘Fabels zijn een ding en spiritualiteit
een ander.’ Ik ben blij dat Fr. Larry me aanmoedigde. Toen Michael en
ik opnieuw spraken, zei ik dat ik een typische jezuïtische retraite kon
aanbieden, opgesierd met poëzie en visuele objecten, of dat ik de moderne
spiritualiteit kon verkennen via fabels en parabels. Zijn antwoord was:
‘We nemen ze allebei.’ In een van de meest inspannende weken van
mijn leven nam ik 24 lezingen op in vijf dagen in hun geluidsdichte
en geklimatiseerde studio. Tegen vrijdagavond was ik uitgeput maar
gelukkig! (afb. 12)
Ik was ook gelukkig omdat ik twee grote liefdes uit mijn leven bijeen
had kunnen brengen: de jezuïtische spiritualiteit en fabels. De ‘Now You
Know’-video-opnamen hielpen me om deze twee energieën te integreren.
Ik denk dat mijn diepste verlangen is christen en priester te zijn. En ieder
van ons leert, geloof ik, zijn of haar roeping te volgen op zijn of haar
manier. We vinden – of zoeken in elk geval – allemaal manieren om de
energieën in ons leven te integreren. Mijn energieën waren nooit met
elkaar in conflict geweest, maar nu genoot ik van een manier waarop ze
elkaar versterkten. Dat was een geschenk! Ik stel op prijs wat Michael en
Larry deden om mijn wereld wederom groter te maken.
Het gebruik van de computer reveleerde voor mij ook een ander
aspect van verzamelen. Van de eerste 2800 boeken die als collectie aan
Creighton waren gegeven, kon ik mij afzonderlijke boeken vrij precies
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Afb. 12. Now You Know Media DVD
Set: Fables and Faith: Understanding the
Gospels with Aesop’s Fables.

herinneren. Het kon best zijn dat ik me niet precies herinnerde waar
een specifieke tekst of illustratie vandaan kwam, maar ik herkende ze
heel snel. Sinds die tijd hebben de pure omvang van de collectie en de
onvermijdelijke verzwakking van het geheugen ertoe geleid dat ik nu
het catalogiseren van een ‘nieuw’ boek voltooi alleen maar om me te
realiseren dat we het al hebben! Dat is een oorzaak van het aanzienlijke
aantal dubbele exemplaren dat we in de collectie hebben. Een andere
oorzaak is dat vrienden me een aantal boeken schonken, waarvan
sommige zich al in de collectie bevonden.
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7 Een verloren boek
Een van de grote verkopers van tweedehandsboeken die ik gekend heb, is Peter
Howard van Berkeleys Serendipity Books. Als een van de centrale figuren in
de literaire Bay Area, dreven Peter en zijn vrouw Alison een archetypische
tweedehandsboekwinkel: overal boeken, boeken op de planken, boeken in
dozen op de vloer, boeken in stapels. Zij wisten van mijn belangstelling voor
fabels en hielden daar rekening mee. Het jaarlijkse bezoek aan mijn broer in
San Francisco impliceerde een bezoek aan Serendipity. Ik liep altijd direct
naar de speciale plank achterin die gereserveerd was voor fabelboeken en
voor mij. Peter placht iets te zeggen als: ‘Ik geloof niet in godsdienst, pater,
maar ik geef u twintig procent korting als u voor me bidt!’.
Al voor mijn bezoek met Kerstmis in 2008 had Peter me laten weten dat hij
een ware schat gevonden had, namelijk de Historia vitae fortunaeque Aesopi,
cum fabulis illius door Joachim Camerarius uit 1544 (‘Een verslag van het
leven en de lotgevallen van Aesopus, met zijn fabels’). Ik wist van die editie en
was opgewonden om ze in mijn handen te kunnen houden, hoewel ik weinig
aandacht besteedde aan de precieze titel. Dit dure boekje stond bekend als
een echt topstuk binnen de vroege fabeldrukken. Het zou het oudste boek
worden in onze verzameling. We onderhandelden en kwamen een prijs van
2.000 dollar overeen. Ik was in vervoering omdat ik het boek kon krijgen! Ik
lette er nauwelijks op dat de rug van het boek maar één woord van die lange
Latijnse titel bevatte: Historia.
Na nog een vakantiereis om mijn zus aan de andere kust te bezoeken en
na de grote drukte van het begin van een semester was het tijd om dit
belangrijke boek te catalogiseren. Ik kon het niet vinden! Ik zocht overal. Ik
vond het afschuwelijk dat ik zo’n duur boek verloren had. Wat onachtzaam
van me! Ik belde Peter: had ik het bij hem laten liggen? ‘Nee’, was het
stellige antwoord, maar ik twijfelde. Intussen verloor Peter uiteindelijk zijn
strijd met een slechte gezondheid en zijn winkel en voorraad werden snel
verkocht. Ik vroeg me af of mijn Camerarius voorgoed verdwenen was,
verloren in zijn voorraad. Toen ik mijn zus het jaar daarna bezocht, keek
ik zelfs onder het logeerbed om te zien of ik het verloren boek daar had
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neergelegd! Ik vond inderdaad een van mijn boeken onder het bed, maar
niet onze Camerarius!
Toen ik enkele maanden later schoonmaakte, moest ik ook de planken in
mijn kamer afstoffen, inclusief een boek dat ik voor een oud geschiedenisboek
(Historia) aanzag dat iemand me gegeven had. Toen ik het boek opendeed,
realiseerde ik me dat de Camerarius al die tijd gewoon op mijn plank had
gestaan! Toen was ik als de huisvrouw in het evangelie die een feestje geeft als
ze haar verloren munt terugvindt.

8
In 1999 leidde een familiereünie in Milwaukee tot een uitstap die mijn
moeder, zuster, broer en ik allemaal leuk vonden. ‘Laten we naar de
vlooienmarkt gaan.’ We beschouwden onszelf allemaal als kenners van
speelgoed. Sommigen van ons hadden een tijdlang in verschillende
delen van de wereld geleefd. We vonden het leuk om oud speelgoed te
vinden, met name speelgoed uit andere landen. En ik keek altijd uit
naar fabelboeken en kwam ze ook vaak tegen op vlooienmarkten. Op
deze vlooienmarkt kreeg ik een verrassend antwoord van een van de
verkopers: ‘Zoek dat op Ebay.’ ‘Wat is Ebay?’ vroeg ik toen de familie weer
bij elkaar was. Nou, in de afgelopen 21 jaar heb ik geleerd wat Ebay is!

Commentaar van een verzamelaar
Ik blijf me verbazen over de verschillende manieren waarop fabels
opduiken op Ebay. Bekijk de dingen eens die ik de afgelopen paar weken
gevonden heb:
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• een Spaanse versie van de fabels van La Fontaine uit 1944;
• postzegels uit Macau van 2018 waaronder De jongen die ‘wolf’ riep
en andere fabels;

• een geborduurde kussensloop met een afbeelding van De vos en de
raaf;

• pamfletten over fabels uit Rusland en de Filippijnen;
• kaarten uit ‘Shreddies’ (ontbijtgraan) van Nabisco uit Canada in
het Engels en het Frans;

• een tweetalig boek met vossenfabels in het Kroatisch en het Engels;
• een Japanse catalogus van het werk van Chagall over fabels;
• silhouettekeningen uit 1923 voor kinderen om na te tekenen.
En de lijst gaat maar door.
Rond dezelfde tijd werd ik me bewust van twee websites met gebruikte
boeken en begon die ook te gebruiken: AbeBooks en ZVAB (Zentrales
Verzeichnis Antiquarischer Bücher). Zij zijn regelmatig de leverancier
geweest van geweldige vondsten. Het internet heeft de boekverkoop
veranderd, vaak in negatieve zin, maar deze gebruiker heeft er zeker
ook van geprofiteerd doordat het me bewust gemaakt heeft van de
hoeveelheid dingen die verkrijgbaar is. Als een verzamelaar meen
ik dat er niets gaat boven het binnenlopen in een winkel, maar de
internetervaring heeft die primaire beleving aangevuld en de collectie
verrijkt.
Terzijde: in de eerste tien jaar of zo kwam één ervaring verrassend veel
voor. Als ik een winkel binnenkwam, vroeg ik naar fabelboeken. Als het
antwoord was: ‘Ik ben bang dat we niets voor u zullen hebben’, dan werd
dat antwoord in bijna 100% van de gevallen gevolgd door het vinden
van een fabelboek dat nieuw voor me was! Als de eigenaren daarentegen
zeiden: ‘Oh, ik heb heel wat voor u’, dan waren dat over het algemeen
dingen die ik al elders had gevonden. Helaas is die correlatie veranderd
doordat het aantal boeken in de collectie is toegenomen en het aantal
boekhandelaren afgenomen. Het is moeilijker en moeilijker geworden om
bij het napluizen van de planken van boekhandelaren boeken te vinden
die we nog niet hebben.
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8 Zo veel voorwerpen! Zo veel soorten voorwerpen!
Ik ben niet alleen verbaasd geweest over de diversiteit in de presentatie van
fabels maar ook over de verbazingwekkende soorten van voorwerpen die ik
gevonden heb en de aantallen daarvan die ik ben tegengekomen. Het patroon
van mijn vondsten neigt naar herhaling: ik wist niet dat iets bestond. Dan
vond ik er een of twee. Ik begon serieus te zoeken. Dan vond ik er veel!
Hier wat informatie over bijzondere voorwerpen:
Kaarten: ik heb meer dan 3.500 kaarten gevonden. De meeste zijn post- of
betaalkaarten. Ik heb zestien andere soorten kaarten gevonden.
Serviesgoed: ik verzamelde series serviesgoed met fabelthema’s van acht producenten, waarvan de collectie ongeveer tachtig onderdelen bevat: borden,
schalen, een kop, schotels en serveerschalen. Van serviesgoed dat niet tot een
serie behoort, zijn er nog 196 andere voorwerpen, waaronder negentig borden.
Postzegels: ik heb postzegels met fabels erop gevonden van 27 landen.
Vloeipapier: de collectie telt 111 verschillende soorten vloeipapier, met daarop advertenties van 37 bedrijven.
Luciferdoosjes: we hebben in de collectie dertig Franse, achttien Russische en
vijf Britse luciferdoosjes.
Knopen: ik heb 21 verschillende afbeeldingen van fabels gevonden op knopen,
dezelfde afbeeldingen in verschillende formaten niet meegerekend.
Tegels: de verzameling telt zeven series van tegels, met in totaal 28 verschillende tegels.

Afb. 13. Jean-George Vibert, La Cigale
et la Fourmi (‘De krekel en de mier’).
Joslyn Art Museum, Omaha.

9
In de vroege jaren 2000 had ik opnieuw een uitdagende bestuurlijke
baan binnen de jezuïetenorde in Berkeley, Californië. Opnieuw bestond
een deel van mijn ontspanning erin te genieten van de vele boekhandels
in deze streek en van de boekwinkels die ik vond gedurende mijn
beroepsmatige reizen naar de Filippijnen en andere delen van Azië en
Afrika.
Toen ik terugkeerde naar Creighton was ik blij om meer tijd te hebben
voor de collectie en om er dicht bij te zijn. Ik zocht naar manieren om
meer mensen uit te nodigen en mijn plezier in fabels te delen. Een van
die manieren bleek bijzonder vruchtbaar te zijn. Creighton bood (en
biedt) een serie van zondagmiddaglezingen aan in het uitstekende Joslyn
Art Museum, dat maar een paar blokken van de campus verwijderd
is. Rondleidingen die ik mijn studenten daar tijdens mijn cursussen
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wereldliteratuur gegeven had, maakten me bewust van een fascinerend
schilderij dat daar hing, Jean-George Vibert’s La Cigale et la Fourmi. (afb. 13)
Hoe meer ik te weten kwam over de Franse representaties van de
fabel van De krekel en de mier, hoe verrassender dit schilderij werd.
Net zoals La Fontaine de traditie van die fabel veranderd had, zo had
Vibert de toepassing ervan veranderd. Ik geloof dat La Fontaine de
krekel als zichzelf presenteert, als een artiest die een beloning vraagt
voor het betoveren van iedereen die wil luisteren. Vibert presenteert de
gierige mier als een goed gevoede monnik, met wild op zijn rug en nog
meer op zijn paard, maar die het verzoek van een artiest om een beetje
eten verwerpt. Bovendien verplaatst hij de scène van bij een huis (wat
de normale situatie is) naar een weg, waar de mier-monnik de krekel
halfdood achter wil laten, wat de barmhartige Samaritaan niet deed.
Wat een gelukkig toeval dat ons eigen Omaha-kunstmuseum deze
fascinerende antiklerikale herinterpretatie van een cruciale fabel bezat.
In 2011 verzorgde ik een van die zondagmiddaglezingen. De curator
vroeg me na afloop: ‘Doe je ook tentoonstellingen?’ Mijn reactie was
er een van een beetje verbazing en meer dan een beetje verlangen. Ze
waarschuwde echter dat het Joslyn Art Museum te maken had met
een directiewisseling. Zou ik kunnen wachten en pas in de toekomst
een voorstel voor een tentoonstelling doen? Midden in een druk leven
noteerde ik de suggestie en ging verder met andere dingen.
Een paar jaar later nodigde de Lied Art Gallery, die zich op de campus
in het Fine Arts-gebouw bevond, me uit om na te denken over het
presenteren van een fabeltentoonstelling. Ik stemde niet alleen toe, ik
ging ook terug naar het Joslyn om te vragen wat mogelijk was. In de
hoop een tentoonstelling te kunnen realiseren, bood ik in 2016 drie
uitstekende studenten kunst een tutorial aan om hen de wanordelijke
verzameling fabelobjecten te laten bekijken die ik intussen verworven
had, en suggesties te laten doen over wat goede voorwerpen zouden zijn
om tentoon te stellen. Al vlug maakten we een afspraak met de directeur
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Afb. 14. Poster voor de tentoonstellingen
in het Joslyn Art Museum en in
Creighton Exhibits, met gebruik van een
tekening van Adam Rhine.

en de curator van het Joslyn voor een bezoek. De studenten en ik haalden
veelbelovende voorwerpen tevoorschijn. Onze gasten bekeken ze met
interesse en zeiden dat ze bij ons terug zouden komen. Een paar maanden
later kwam het heugelijke bericht dat het Joslyn een tentoonstelling
zou sponsoren. Tot mijn verbazing zouden wij het merendeel van de
inhoudelijke organisatie moeten doen. Dat had ik niet verwacht! Tot mijn
vreugde slaagden we erin om de tentoonstellingen in het Joslyn en op de
campus parallel te laten lopen en op elkaar te betrekken.
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Een deel van het geluk bij dit momentum was dat je op een goede liberal
arts-universiteit als Creighton collega’s en honor-studenten (talentvolle
studenten die naast hun studie extra universitaire activiteiten verrichten)
kunt betrekken bij fascinerende creatieve ondernemingen. Een collega
kunst en ik gaven een groep honor-studenten een cursus waarin ze
onderzoek deden rondom de tentoonstelling in het Joslyn. Die cursus
had als titel I See That Fable Differently (‘Ik zie die fabel anders’). Lezers
van dit artikel zullen niet verbaasd zijn dat ik juist die titel koos. Voor
elk van de circa dertien fabels in de tentoonstelling boden we ten minste
twee verschillende interpretaties, voorzien van verschillende teksten.
Tegelijkertijd ontwierpen de honor-studenten zelf de tentoonstelling voor
de campus, met als titel: Thundering Tortoises and Horrified Hares: Aesop
in Popular Culture (‘Donderende schildpadden en verschrikte hazen:
Aesopus in de populaire cultuur’). Zij kozen de voorwerpen, maakten ze
gereed voor de tentoonstelling, schreven de bijbehorende toelichtingen en
ontwierpen de lay-out van de presentatie. (afb. 14)

Commentaar van een verzamelaar
Het is zeker een droom geworden van deze verzamelaar om
mensen te laten genieten van de dingen die ik bij elkaar heb
gebracht. Ik maakte een introductie op video bij de Joslyntentoonstelling en ik gaf rondleidingen op beide tentoonstellingen,
want ik geniet ervan om mensen te helpen zicht te krijgen op wat
creatieve artiesten hebben gezien in deze eenvoudige verhaaltjes.
Ik vond rondleidingen geven fantastisch.
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9 Een gelukkige vondst
In 2006 ontdekte ik het bestaan van een exemplaar van Francis Barlows
zeldzame eerste editie van Aesop’s Fables with his Life: in English, French,
and Latin, Newly Translated, gepubliceerd in 1666. De meeste exemplaren
daarvan werden vernietigd tijdens de Grote Brand van Londen in datzelfde
jaar. Barlows 112 krachtige composities, die hij zelf etste, hebben de traditie
van fabelillustraties sindsdien voortdurend beïnvloed. Het boek brengt teksten
in het Latijn, Frans en Engels bij elkaar. Het vertegenwoordigt ook een fase
in de geschiedenis van het drukken, aangezien de drukkers hier teksten en
illustraties in twee fasen op dezelfde pagina moesten drukken, want dat kon
nog niet gelijk. Die twee arbeidsgangen zijn zichtbaar in het eindproduct.
Een jonge Californische familie had een exemplaar van dit boek geërfd en
wilde er een goede thuis voor vinden. Toevallig woonde ik in de buurt. We
onderhandelden een tijdje en waren allebei blij dat deze schat onderdeel werd
van de collectie.
Twee geschiedschrijvers van het fabelgenre prijzen Barlow, die ‘fabelillustraties veranderde van humoristische pantomime of gestileerde moralistische
toneelstukken in vaak ontroerend huiselijk drama’ (Edward Hodnett).
Barlow bereikte ‘een graad van geloofwaardigheid die het kenmerk is van
uitstekend illustreren’ (Anne Stevenson Hobbs).
Barlow zou jaren later een tweede druk uitbrengen, waarin ook het leven van
Aesopus was opgenomen. Die druk is veel minder zeldzaam dan de eerste
druk uit 1666. Ik kijk vaak naar een afbeelding in een nieuw boek en zeg: ‘Ja,
dit beeld gaat terug op Barlow’.
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Afb. 15. De wolf in schaapskleren
was er bijna mee weggekomen.
Maar toevallig was de schaapherder
die avond hongerig en hij nam het
grootste ‘schaap’ in zijn kooi om op
te eten. Toen hij de vermomde dief
ontdekte, stelde hij hem publiekelijk
ten voorbeeld.
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10
De collectie kon drie jaar later opnieuw een reuzensprong voorwaarts
maken. Het is geen geheim dat de financiering van universiteiten al enkele
jaren moeizaam gaat. Creightons ondersteuning van de fabelcollectie is
gedurende deze jaren waarin de broekriem werd aangehaald, teruggelopen
tot een derde van wat het placht te zijn. Snel nadat de collectie eigendom
van Creighton was geworden, had het acquisitiepersoneel van de bibliotheek
pogingen gedaan steun voor de collectie te verwerven, maar zonder al te
veel succes. Nu greep de Dillon Foundation in Lincoln, Nebraska, op een
prachtige manier in. Zij brachten niet alleen voor de komende vijf jaar het
budget voor nieuwe aankopen terug tot het eerdere jaarlijkse niveau, maar zij
maakten ook een verbijsterende majeure aankoop mogelijk.
Als ik ’s avonds te moe ben om nog productief te zijn, dan kijk ik soms
naar fabelaanbiedingen op de favoriete websites die ik eerder heb genoemd:
Ebay, ABE en ZVAB. Soms begin ik niet met de goedkoopste maar met de
duurste. Op een nacht
werd ik verrast. Op ABE
werd een volledige editie
van Chagalls 102 etsen
bij fabels van La Fontaine
aangeboden voor 55.000
dollar. Onze collectie had
het geluk gehad om twee
van die etsen los te kunnen
kopen. Ze kosten normaal
1.500 tot 2.000 dollar per
stuk. Ik dacht bij mezelf:
‘Als iemand het geld ervoor
had, dan was deze complete

Afb. 16. Marc Chagall, Het varken,
de geit en het schaap, ets, 1952.
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editie een koopje!’ Een paar dagen later suggereerde ons aankoopteam
me om een voorstel te schrijven dat ze konden indienen bij de Dillon
Foundation. Waarom zou ik de aankoop van een complete originele Chagalleditie van La Fontaines fabels niet in dat voorstel opnemen, vroeg ik me af.
Stel je mijn verbazing voor toen de Foundation ons voorstel honoreerde!
Chagall geeft aan La Fontaine een volstrekt eigen lyrische en zelfs mystieke
sfeer. Hij kan bovendien doordringen tot het pathos van een scène. Hij doet
dat in afbeelding 16 waar de geit en het schaap kalmpjes in de kar van de
boer naar de markt gaan, maar het varken schreeuwt. Het varken weet heel
goed dat de markt niet alleen de melk en de wol van de andere twee dieren
wil, maar ook geslacht vlees. Het heeft reden om verontrust te zijn.

Commentaar van een verzamelaar
De Dillon Foundation gaf de collectie een werkelijk majeur bezit, iets
waarop ik nooit had kunnen hopen met onze normale middelen. Zij gaf
ook een impuls aan de ontwikkeling van de collectie voor vijf jaar in
een tijd waarin universiteiten wereldwijd hun middelen zagen slinken.
De schenking heeft natuurlijk ook mijn zelfvertrouwen doen groeien.
Omdat de passie tot verzamelen altijd persoonlijk is, veronderstel ik
dat iedere verzamelaar zich afvraagt of hij of zij ‘in isolatie’ verzameld
heeft. ‘Is dit uitsluitend mijn eigen gekte?’ Ik denk dat heiligen zich soms
hetzelfde afvragen. Wat geweldig dat dan een groep van buitenstaanders
de wijsheid, de schoonheid, en misschien gewoon de passie van iemands
keuze goedkeurt.
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10 Een controversieel boek
Geschiedenissen van fabelillustraties geven vaak veel aandacht aan schimmige
edities, bijvoorbeeld met betrekking tot het politieke gebruik van fabels: Les
Fables de La Fontaine et Hitler, uitgegeven met illustraties door J.-Y. Mass en
D. Collot in 1939 vóór Hitlers invasie van Frankrijk. De tekst op de achterflap
van een recent facsimile stelt het correct: ‘Cet album, textes et dessins,
dénonçait la férocité et la mégalomanie du chancelier allemand’ (‘Dit album,
zowel teksten als afbeeldingen, stelt de woestheid en de megalomanie van de
Duitse kanselier aan de kaak.’) De teksten van de fabels zijn hier identiek aan
die bij La Fontaine, maar de bijtende satirische illustraties – zoals hier van de
melkmeid die droomt van haar toekomstige aanwinsten – maken een enorm
verschil! (afb. 17)
Ik wist al jaren van het bestaan van dit boek en begon te twijfelen of ik er
ooit een exemplaar van zou vinden. Die facsimile had mijn wil om er een te
vinden alleen maar vergroot. Ik was in de gelegenheid om iedere paar jaar
een reis naar Europa te maken. Ongeveer een maand voor een van die zomerreizen in 2014 zei ik tegen mijn broer John en zijn vrouw Susie: ‘Dit jaar wil
ik dat Hitlerboek vinden.’ Ik had het nog nooit in mijn handen gehad. Kort
daarna was ik verbaasd om de originele uitgave uit 1939 op Ebay te vinden.
Ik had het nog nooit eerder aangeboden gezien, daar niet en elders ook niet.
De gebruikelijke week tussen het begin en het eind van een veiling op Ebay
was een spannende tijd voor me! Ik deed onmiddellijk een bod dat hoger lag
dan het minimum voor het boekje, 195,50 dollar. Mijn vuistregel als jager op
oude boeken is altijd geweest en is nog steeds: ‘Als je het niet eerder gezien
hebt, dan zul je het waarschijnlijk niet nog een keer zien. Koop het dus nu!’
Hoeveel was ik bereid te investeren in dit uiterst zeldzame boek? Hitler zou
elk exemplaar dat opdook gedurende de lange bezetting van Frankrijk zeker
hebben laten vernietigen. (Het exemplaar dat op Ebay geveild werd, bevond
zich in Portugal, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog neutraal was.)
De veiling zou die nacht rond 3 uur eindigen. Veel van het bieden op Ebay
gebeurt in de laatste minuten en seconden. Ik kon het niet verdragen om
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’s nachts om drie uur achter
de computer te zitten en het
boek naar iemand anders te
zien gaan! Ik bood meer dan
duizend dollar en ging vele
uren voor de veiling zou eindigen naar bed. Ik verwachtte het
ergste, namelijk dat ik op zou
staan om erachter te komen dat
iemand anders hoger geboden
had dan ik.
Tot mijn verbazing had niemand anders geboden. Ik had
gezegevierd en dat voor de
bodemprijs! Naderhand had
ik een plezierig e-mailcontact
met de verkoper en leerde van
de krijgsgevangenschap van
zijn vader gedurende de Eerste
Wereldoorlog. Vanwege zijn
toenmalige negatieve ervaringen met Duitsers had hij later
Afb. 17. Les Fables de La Fontaine et
Hitler
met plezier dit anti-Hitlerboek
gekocht. Toen de verkoper
hoorde van het verloop van de biedingen, zei hij goedgehumeurd: ‘Oh, ik wou
dat ik de bodemprijs hoger had gesteld!’
Hoewel dit een kostbaar deel van de collectie is, heb ik ook geleerd dat
het zeer controversieel is. De directeuren van beide instellingen waar de
fabeltentoonstelling gehouden werd, waarschuwden me dat het boek negatieve
reacties zou kunnen oproepen en dat het beter buiten de tentoonstelling gehouden
kon worden. Hun wijze reacties hebben me iets geleerd over tentoonstellingen!
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11
Die gift van de Chagall-editie is een teken van wat ik zie als een
toenemend positieve houding ten opzichte van de collectie in Creighton
University. Net als bij de tentoonstelling van de collectie die de
universiteit twee jaar geleden organiseerde, merk ik dat de universiteit
wegen vindt om de collectie te steunen en uit te breiden. Veel van de
activiteiten op dit terrein zijn het gevolg van de enthousiaste steun van
David Crawford, de archivaris van de universiteit. Onder de prettige
verrassingen die de universiteit te bieden heeft, zijn betere opslag en
arbeidsruimte, het invoeren van een professioneel archiveringssysteem
voor de objecten van de collectie, het aanschaffen van een krachtige
nieuwe scanner die perfect geschikt is om oude en kwetsbare boeken
volledig te scannen, aparte scans te maken van titelpagina’s en
inhoudsopgaven van elk boek, en de presentatie van heel veel illustraties
uit de collectie op het internet. Zoals het kader over ‘Een typisch en
pijnlijk incident’ laat zien, verrast het internet me soms door me bij
een zoekactie te verwijzen naar de Carlson Fable Collection! Toen
ik dit artikel begon te schrijven, was ik erg verheugd over een nieuw
recent initiatief. Creightons ‘Research and Development Team’ is een
virtueel museum van de fabelcollectie aan het maken, waarin bezoekers
fabelobjecten kunnen manipuleren om er vanuit verschillende hoeken
van te kunnen genieten. (afb. 18)
In verband met de ontsluiting van de collectie door Creighton verdient
nog een andere persoon vermelding, want hij was bij heel wat van deze
activiteiten betrokken. Richard Jizba, een fantastisch energieke collega
van de bibliotheekstaf van Creighton, werd verliefd op de collectie toen
hij gebruiksmogelijkheden aan het ontwikkelen was voor de ‘Creighton
Digital Repository’. Ik begrijp dat CDR een poging is om te ontsnappen
aan de tredmolen van websystemen die om de zoveel tijd onbruikbaar,
want achterhaald, worden. Met behulp van CDR hoeft een ontwerper
van webpagina’s niet langer opnieuw te beginnen bij het introduceren

Afb. 18. Entree van het virtuele
Aesop's Fables Museum, bevolkt door
voorwerpen uit de collectie.

Afb. 19.
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van een nieuwe generatie software, zoals FrontPage, Dream Weaver,
Typo3 en Drupal. Ouder wordende mensen zoals ik houden er helemaal
niet van om terug te moeten gaan en een website helemaal opnieuw te
moeten maken! CDR staat de opslag en de presentatie van allerlei soorten
materiaal toe en past dus goed bij deze collectie met zijn databases,
afbeeldingen, films, PowerPoint, geluidsopnamen, enzovoort. Richard
converteerde genereus alle databasegegevens voor bijna 10.000 boeken
naar CDR-opslag en hij deed hetzelfde voor veel van de voorwerpen
in de collectie. Hierdoor heeft de collectie nu precies het zoeksysteem
dat zij nodig heeft. Het zal ieder woord vinden in ieder onderdeel
van het systeem, waar het ook is opgeslagen. Ik gebruik het zelf om
verwijzingen te zoeken die ik jaren geleden maakte. De CDR voor de
fabelverzameling is beschikbaar op https://dspace2.creighton.edu/xmlui/
handle/10504/72844. (afb. 19) Richard stierf een jaar geleden plotseling
en de universiteit ontdekt nog steeds bijzondere projecten die hij aan het
ontwikkelen was.

Commentaar van een verzamelaar
De toenemende hulp van Creighton bij de collectie leidt tot vier
bedenkingen: over persoonlijke initiatieven, over het catalogiseren van
een verzameling, over de toekomst van deze collectie en over helpers
onderweg.
Ik ben al jaren argwanend ten opzichte van iedere jezuïet die een
dienst voor anderen ontwikkelt die van hem alleen afhankelijk is.
Ik geloof dat elk van die diensten tegelijk zal sterven met de Lone
Ranger-jezuïet die hem heeft ontwikkeld. Mijn enthousiasme voor
fabels en mijn plezier om ermee om te gaan hebben me verhinderd
te zien dat ik een dergelijke jezuïet aan het worden was. En daarom
word ik nu geconfronteerd met de vraag: ‘Is deze collectie verbonden
met een groep die groot genoeg is om ervoor te zorgen dat zij overleeft
en doorgaat zich te ontwikkelen als ik er niet langer meer mee kan

Tiecelijn 34

/ 57

werken?’ Ik hoop dat het antwoord ‘ja’ is, omdat een significante groep
aan de universiteit er de waarde van ziet. Ik betreur het dat er niet
een enkele gepassioneerde voortrekker is om de ontwikkeling van
de collectie te stimuleren. Richard was zo iemand en ik had op zijn
belangstelling gerekend om de collectie verder te helpen na mijn tijd.
Met de kennis van nu kan ik over het catalogiseren van een collectie
zeggen: ik wou dat ik onderweg preciezer was geweest. Over de boeken
was ik nauwkeurig. Access bleek een bruikbare database te zijn en
eerder meer dan minder informatie opslaan bleek een wijze beslissing
te zijn. De uiterst nauwkeurige catalograaf van de universiteit,
Jeanette Hilton, liep al die boeken in Access na en voegde een Library
of Congress-nummer toe, waardoor de boeken van de collectie
traceerbaar zijn geworden voor mensen van over de hele wereld.
De voorwerpen catalogiseerde ik niet zo zorgvuldig als de boeken.
Ik probeerde om, voor zover dat mogelijk was in een beperkte tijd,
voor een beschrijving en een afbeelding van ze op internet te zorgen,
maar er waren heel drukke periodes waarin ik zelfs daar niet in
slaagde. Ik ben heel blij dat de universiteit de voorwerpen niet alleen
zorgvuldig bewaart, maar ook een professioneel archiveringssysteem
gebruikt om ze te catalogiseren. We betalen nu de prijs voor mijn
gebrek aan competentie bij het zorgvuldig catalogiseren en voor mijn
achterstand bij het catalogiseren van voorwerpen. We hebben nu twee
verschillende catalogiseersystemen en een serie voorwerpen waarvoor
we opnieuw moeten beginnen om er zoveel mogelijk informatie over
te verzamelen.
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11 Een geschenk van onze eigen universiteit
Rond 2018 brachten diverse zaken me ertoe aandacht te besteden aan John
Ogilby. Een bevriende boekhandelaar, Jeff Weber, speelde met de gedachte
een ‘leaf book’ te maken van Ogilby’s schitterende en opvallende editie uit
1668 van de fabels van Aesopus en hij had mij gevraagd of ik een voorwoord
wilde schrijven. Ieder exemplaar van ons boek zou een pagina bevatten van
een exemplaar van de originele editie, dat nu in een abominabele conditie
verkeerde. Ik had een snel ontwerp geschreven voor een mogelijk voorwoord
voor dat boek. En sinds 2000 bevatte onze collectie een exemplaar van Ogilby’s
eerste uitgave van Aesopus, minder luxueus dan Ogilby’s grotere uitgave
uit 1668, maar toch een sprong voorwaarts in de Engelstalige waardering
van Aesopus. Dit boek had prachtige illustraties van Franz Klein. Ik was
ook gevraagd om te bepalen of het manuscript van een recente studie over
Ogilby publicabel was. Te midden van al deze activiteiten liet de archivaris
van Chreighton me weten dat een zorgvuldige inventarisatie van de leeszaal
met bijzondere boeken drie boeken had opgeleverd waarvan hij dacht dat ze
binnen de collectie zouden passen. Ik had in feite jaren geleden een balletje
opgeworpen bij zijn voorgangers over het kostbaarste van deze boeken,
maar had geen reactie gekregen. Het bleek dat Creighton een exemplaar
in prima conditie bezat van Ogilby’s meest ambitieuze onderneming, de
‘olifantfolio’ uit 1668, waarover de boekhandelaar en ik in gesprek waren.
Dit boek bevat prachtige illustraties van Wenceslaus Hollar, Ogilby’s herziene
‘versvertalingen’ en uitgebreide marginale noten, gedrukt in verschillende
talen. Dit cadeau aan de collectie kwam juist op het moment dat ik een
lezing aan het voorbereiden was (‘Wat Ogilby deed voor Aesopus’) voor het
colloquium van de International Reynaerd Society in Praag. Het was een
sensatie om de twee grote boeken in mijn handen te hebben waarmee Ogilby,
een fascinerende ondernemer, de wereld van vertalen, uitgeven en marketing
veranderde. (afb. 20)

Afb. 20. Hier is Hollars aantrekkelijke weergave van de hond die zijn stuk vlees in het
water laat vallen om te happen naar het vlees van de hond die hij in het water ziet.
Wat een prachtig en op een gunstig moment gegeven cadeau!
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Ik ben tot de overtuiging gekomen dat het heel dynamische proces om
een collectie op te bouwen vaak in het begin het goed documenteren van
iemands voorwerpen in de weg staat. Misschien impliceert de dynamiek
van het verzamelen dat de verzamelaar moet blijven nadenken over de
beste manier om informatie over de verzameling te organiseren. Ik wou
dat ik de tijd en de kennis gehad had om die uitdaging beter aan te gaan
dan ik gedaan heb.
Wat is de toekomst van deze collectie? De huidige uitdagingen voor het
hoger onderwijs maken die vraag nog prangender. Ik meen dat Creighton
University bezig is zich de collectie toe te eigenen. Creighton University
is geen grote onderzoeksuniversiteit. Voor een kleine of middelgrote
universiteit is zij ongewoon complex aangezien haar centrale liberal
arts-bacheloropleiding verbonden is met andere hogeschoolopleidingen:
geneeskunde, tandheelkunde, recht, business, verpleegkunde,
gedragstherapie, fysiotherapie en farmacie. Hoewel Creighton leidend is
in onderzoek op bachelorniveau en haar hogeschoolopleidingen tot de
top behoren als het gaat om verschillende gebieden van masteronderzoek,
zijn we niet vergelijkbaar met de grote onderzoeksuniversiteiten van
staten zoals Ohio State of de University of California, Berkeley, of rijke
private instellingen als Yale, Harvard en Stanford.
In deze situatie is natuurlijk de vraag opgedoken: ‘Past deze collectie
hier wel?’ Een goede universiteit wordt gesierd door haar bijzondere
collecties. Maar het onderhoud van die collecties hoort niet bij haar
kerntaken. Het bibliotheekpersoneel van Creighton heeft het belang van
de collectie vanaf het begin gezien, terwijl anderen haar afgedaan zouden
kunnen hebben als ‘spul voor kinderen’ of ‘een vreemde hobby’. Recente
bestuurders hebben de collectie en de ontwikkeling ervan formidabel
gesteund. Hoewel ik hoop dat de collectie hier blijft, geloof ik dat de
vraag nog niet definitief beantwoord is. Het antwoord hangt af van zij die
gepassioneerd zijn en de kansen die de collectie biedt weten te waarderen.
Instituten hebben geen passies, loyaliteiten, of zelfs geheugen, maar
mensen hebben die wel.

Tiecelijn 34

/ 61

En het noemen van ‘geheugen’ brengt me tot mijn laatste opmerking
over helpers onderweg. Ik hoop dat de lezers hebben gemerkt, zoals ik
dat heb, dat bijna alle elf van de verrassende momenten die ik hier heb
beschreven, tot stand gekomen zijn door of hulp hebben gekregen van
goede vrienden. Zij zijn voor mij de helden van dit verhaal. Ze hebben
geluisterd naar fabels, vragen gesteld, suggesties gedaan, fabelboeken
voor me gevonden, me boeken gegeven of ze me verkocht, expedities
georganiseerd om boeken te zoeken, me naar boekwinkels in hun
woonplaats gestuurd, samen met mij boekplanken doorsnuffeld, geduldig
gewacht terwijl ik ‘de allerlaatste’ boekenkast doorkeek en geluisterd naar
mijn verhalen over het zoeken en vinden van boeken. Het voorbereiden
van deze reflectie over mijn verzamelactiviteit heeft me er nog meer
bewust van gemaakt hoezeer dit ook hun collectie is!
En nu is het tijd voor de lezer om in tekst en beeld te genieten van de
diversiteit van deze collectie, veroorzaakt door de verschillende manieren
waarop grote kunstenaars ons hebben helpen genieten van fabels.
Hopelijk laten die lezers zich aangenaam verrassen!
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12 Vijf verrassende gevallen van geluk, wereldwijd
Vrienden vertellen me dat ik geluk heb. Hier zijn enkele van mijn gelukkigste
momenten.
In de zomer van 1987 liep ik in mijn woonplaats Milwaukee een favoriete
boekwinkel in de buurt binnen. Daar trof ik het Zweedse Esops Fabler aan,
een eerste editie met illustraties van Ernst Griset. In 33 jaar heb ik dat boek
nooit meer gevonden, zelfs niet in Stockholm.
In 1988 was ik als missionaris in Nigeria. Een van mijn medejezuïeten liet me
het land zien en onderweg stopten we in Ife om te lunchen. Ik zag een boekwinkel. Daar vond ik een pamflet van Oxford University Press, The Father,
his Son and their Donkey (‘De vader, zijn zoon en hun ezel’) met Ibrahim en
Ali passend afgebeeld voor een Afrikaans publiek.
In 1990 was ik in Bangkok met mijn broer en schoonzus en we bezochten de
‘Zaterdagmarkt’. Onder de vele dingen die daar verkocht werden, bevonden
zich ook kinderboeken. Ik vroeg de boekhandelaar naar boeken van Aesopus
in alle benamingen die ik maar kende, ‘Aesop’, ‘Esopo’, ‘Aisopos’. Eindelijk
ging de drukke boekhandelaar een licht op en hij dook in de bende van
boekjes voor hem. Al gauw kwam hij aanzetten met verschillende Thaise
boekjes met, bijvoorbeeld, een leeuw en een muis op de omslag.
In 2001 verbleef ik twee nachten met medejezuïeten in Casablanca. Deze
jezuïeten hadden me gewaarschuwd om voorzichtig te zijn op straat. Ze
hadden gehoord dat ene Osama bin Laden een Amerikaanse gijzelaar
te pakken wou krijgen. In de eerste boekwinkel die ik vond, trof ik een
exemplaar aan van Jean de La Fontaine: Fables, geïllustreerd door Adolf
Born voor ongeveer 20 dollar. Ik kende dit enorme en indrukwekkende boek
niet. Marokko hielp me om dit Franse boek te vinden dat in de Tsjechische
Republiek was uitgegeven.
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De familie van mijn broer en ik verbleven in 2017 een nacht in Trier. Ik liet ze
voor een uur in de steek om een aantal antiquarische boekhandels af te gaan.
In het Antiquariat am Dom gaf de boekhandelaar aan dat hij de zeldzame
drietalige uitgave Favole Scelte van Johann Ulrich Krauss uit 1718 in voorraad
had. De volgende ochtend rond 10 uur waren we klaar om in de regen te
vertrekken, terwijl ik de gelukkige eigenaar was van een nieuwe schat.
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Appendix 1

Elf andere favoriete boeken
in de collectie
1

In 1455 drukte Johannes Gutenberg zijn Bijbel en werd de wereld anders. Het eerste gedrukte geïllustreerde boek was mogelijk Ulrich Boners Der Edelstein, uitgegeven in Bamberg in 1461. De titel van dit fabelboek is gerelateerd aan wat in
middeleeuwse fabelverzamelingen en in dit boek de programmatische eerste fabel
was. Een haan op een erf vond een edelsteen, pikte eraan en liep weg, terwijl hij
de edelsteen als waardeloos karakteriseerde. Hij wilde een graantje hebben! De
boodschap was: ‘Wees niet zo stom als die haan en zie dat dit boek kostbaar is!’
In 1972 publiceerden Müller en Schindler in Stuttgart een mooi facsimile van dit
boek. Gedurende een zomermaand in 2009 werd dat mijn bijbel omdat ik een
lezing erover voorbereidde voor het colloquium van de International Reynard Society. In iedere illustratie komt het beeld van Aesopus de leraar terug, die wijst
op de lering die uit het verhaal te trekken is. Men neemt aan dat er nog maar één
exemplaar van dit kostbare juweel bewaard is! Hier zien we de hond die op het
punt staat zijn schat op te geven om te kunnen happen naar de ‘schat’ die hij in het
water ziet. Natuurlijk is die schat alleen maar het beeld van zijn eigen schat. Streef
naar meer en je kunt verliezen wat je hebt!

Afb. 21. Boner, De hond
en zijn spiegelbeeld, 1461.

Tiecelijn 34

/ 65

2
In 1476 publiceerde Heinrich Steinhöwel, een belezen arts in Ulm, een dik boek
dat de stamvader zou worden van de Noord-Europese fabelboeken. Er bestaat
nog een handvol exemplaren verspreid over de wereld. In 1992 gaf Libri Illustri
in Ludwigsburg een fraai facsimile van dit boek uit, inclusief de adembenemend
mooie, eenvoudige houtsneden. Het facsimile is gemaakt naar een exemplaar met
handgekleurde illustraties en het is nauwkeurig tot en met de wormgaatjes in
sommige pagina’s. Heel lang heb ik gedacht dat deze schat onze middelen te boven ging, en dat was ook zo! Ik was dus heel blij toen ik een exemplaar vond dat
we wel voor de collectie konden krijgen.
In het kader van zijn renaissanceprogramma geeft Steinhöwel de fabels uit in
Latijnse verzen, Latijns proza en Duits. Komen de voortreffelijke houtsneden
misschien van de hand van een van de houtsnijders van de kathedraal van Ulm?
Steinhöwels houtsnede voor zijn titelpagina verschijnt in het centrum op de
omslag van de zesde editie van de catalogus van de collectie, die hieronder is
afgebeeld. In de hier volgende illustratie ontmoet de wolf het lam en beschuldigt
het. Hoe onrechtvaardig die beschuldigingen ook zijn, we weten hoe dit proces
zal aflopen!

Afb. 22. Steinhöwel, De wolf en het lam, 1476.
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Afb. 23. J.B. Oudry,
De vos en de ooievaar, 1755.

3
Tussen 1755 en 1759 produceerde Jean-Baptist Oudry een vierdelige editie van de
200 fabels van La Fontaine met overdadige gravures in boekdelen die uitzonderlijk groot waren. Er wordt gezegd dat deze enorme editie geleid heeft tot het bankroet van velen die het project sponsorden. De gravures van Oudry waren blijkbaar
bedoeld als modellen voor tapijten voor het paleis in Versailles. Deze gravures
hebben een blijvende invloed uitgeoefend op de latere Franse illustratietraditie
van La Fontaine. Hier neemt de ooievaar wraak op de arglistige vos die haar voor
de lunch had uitgenodigd maar uitsluitend een dunne soep in platte schalen had
geserveerd. De slimme ooievaar liet geen boosheid merken over de streek die de
vos haar net geleverd had, maar nodigde hem uit bij haar thuis voor een maaltijd.
Ze serveerde een dikkere stoofpot in hoge vazen. Boontje komt om zijn loontje!
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4
Tegen de jaren dertig van de negentiende eeuw was lithografie (steendruk) een
geavanceerde techniek geworden. J.J. Grandville was op dit terrein een trendsetter
voor Franse illustraties met een deel vol prachtig uitgevoerde antropomorfe
dieren. Zijn fabelboek uit 1838 volgde op Les Métamorphoses du jour (1828-1829),
een serie van zeventig scènes waarin individuen met menselijke lichamen en
gezichten van dieren komedies vertonen. De tekeningen van de Métamorphoses
en van Grandvilles fabelboek tonen een opmerkelijke bekwaamheid in het
combineren van het menselijke en het dierlijke. Ik heb drie exemplaren van de
eerste druk van Grandvilles werk kunnen verwerven in drie verschillende ‘stadia’.
Het voornaamste verschil tussen deze drie stadia is dat de grafische versiering
rondom de titel van elke fabel in elk stadium uitgebreider wordt. Grandvilles De
krekel en de mier is terecht beroemd geworden. Zoals ik al aangaf bij de bespreking
van Viberts schilderij van deze fabel, heeft La Fontaine de tegenstelling in deze
fabel veranderd, volgens mij ten gunste van de artistieke krekel in wie La Fontaine
zichzelf zag. Hij plaatste deze fabel als eerste in de eerste van zijn uiteindelijk
twaalf bundels met fabels. De mier, die in voorafgaande versies de realist is die
weet dat we moeten werken, is de gierige bourgeois vrek geworden die de artiest
ter dood veroordeelt, een artiest die blijmoedig zingt voor het plezier van iedereen
die voorbijkomt.

Afb. 24. J.J. Grandville,
De krekel en de mier, 1838.
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5
Charles Bennetts The Fables of Aesop and Others Translated into Human Nature
uit 1857 opent een aantal fascinerende deuren. We vinden hier een drukker/uitgever die zowel gekleurde als niet-gekleurde edities aanbiedt tegen verschillende
prijzen. Ten tweede zien we een fascinerende benadering van kleuren: de drukker/
uitgever huurt mensen om een exemplaar in te kleuren voor het verkocht wordt.
Boeken kleuren met de hand schijnt een favoriete bezigheid geworden te zijn voor
kinderen en vrouwen die niet geïnteresseerd waren in naaien. Ten derde is sociale
satire het doel van de fabels, wat duidelijk geïllustreerd wordt door de afbeelding
op de titelpagina van een man die in de spiegel kijkt en zichzelf als een wolf ziet!
(afb. 25)
Bennett geeft expliciete sociale kritiek zoals in deze afbeelding van de vos die de
kraai met vleien haar kostbare kaas afhandig maakte. Bennett betitelt zijn moraal
als ‘Advies aan rijke weduwen’. Er lopen nog steeds vossen rond die oude kraaien
vragen te zingen, alleen maar opdat deze vossen de schat kunnen grijpen! (afb. 26)

Afb. 25.

Afb. 26.
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6
Geschiedschrijvers van geïllustreerde fabeledities schrijven eigenlijk altijd over
Benjamin Rabier, die waarschijnlijk het
bekendst is vanwege zijn cartoon van De
lachende koe, die gebruikt wordt op producten van het populaire zuivelmerk ‘La
vache qui rit’. Bij een van de bouquinistes
langs de Seine in Parijs zag ik voor het
eerst een set van meerdere delen, blijkbaar eerste drukken, met illustraties van
Rabier. De prijs ging onze middelen te
boven. Geleidelijk aan vond ik uitstekende
reproducties en daarna de originelen. Rabier schijnt van alles gemaakt te hebben,
inclusief messenleggers, die figureren in
de Appendix 2 over verrassende objecten.
Hij ontwierp advertenties voor veel verschillende firma’s. Ik heb ervan genoten
om ze te vinden. Zijn illustraties bij La
Fontaine doen niet onder voor de geestigheid van een cartoonist. Bekijk maar eens
zijn weergave van de kikvors die zichzelf
probeerde op te blazen om zo groot te zijn
als een os. Rabier geeft de absurditeit van
dit opblazen, de angst van de andere kikvorsen en de verbazing van de os treffend
weer. Meeslepend!

Afb. 27. Benjamin Rabier,
De os en de kikvors.
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7
Veel van de kunstenaars die we tot nu toe gezien hebben, verbinden een verbazingwekkende complexiteit van technische hoogstandjes met artistieke kracht.
De Zwitser André Hellé bereikt in 1922 bij het illustreren van La Fontaine een
verfrissende eenvoud door de fabels voor zichzelf te laten spreken via simpele,
kleurrijke vormen. Fabels hebben vaak twee scènes nodig om een contrast te laten
zien. Hellé gebruikt twee afbeeldingen op tegenover elkaar liggende pagina’s om
het verhaal te dramatiseren van de vos die de ooievaar bedriegt en de ooievaar
die hem met gelijke munt terugbetaalt. Het gebruik van vorm en kleur is hier
eenvoudigweg heerlijk.

Afb. 28. André Hellé,
De vos en de ooievaar, 1922.
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Afb. 29. Hugo Gellert, Aesop
Said So, Roosevelt en zijn twee
vrouwen, 1936.

8
Hugo Gellert hoort niet bij de grote kunstenaars die in deze lijst van favorieten
genoemd zijn. Toch is zijn bijtende boek Aesop Said So uit 1936 een van mijn favorieten omdat het zo sterk het gebruik van fabels als politieke satire demonstreert.
Gellert past fabel na fabel toe op controversiële politieke figuren en situaties. Een
goed voorbeeld is zijn bewerking van de grappige fabel over de man van middelbare leeftijd met twee vrouwen, of twee maîtresses, of twee huwelijkskandidaten,
afhankelijk van hoe de fabel verteld wordt. De oudere vrouw plukt heimelijk zijn
zwarte haren uit zodat hij meer van haar leeftijd lijkt. De jongere vrouw blijft zijn
grijze haren uittrekken om hem van haar leeftijd te laten lijken. Door hun beider
toedoen wordt de man kaal! Gellert past die fabel slim toe op Franklin Delano
Roosevelt en zijn veelbesproken relatie met een jongere vrouw. Touché.
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9
Alexander Calder illustreerde
in de jaren dertig en veertig
van de vorige eeuw zowel fabels van Aesopus als van La
Fontaine en beide hoorden tot
de eerste boeken die ik verzamelde. Dover Press gaf uitstekende eenvoudige paperbacks
uit die Calders ingenieuze
lijntekeningen bevatten. Calder blijft misschien wel het
best in de herinnering omdat
hij de kunstvorm die bekend
staat als het mobiel populair maakte. Hij maakte ook
draadsculpturen en ingenieus
werkende circussen voor zijn
kinderen. Zijn fabelillustraties passen bij die andere creAfb. 30. Alexander Calder,
aties. Ze laten vaak een soort
De wolf en de kraanvogel, 1931.
röntgenfotoachtige blik binnen in en door dingen heen
zien. Ze zijn onbeschaamd vrolijk. Hier toont Calder een medische operatie. De
wolf had een kip zo snel ingeslikt dat een botje in zijn keel was blijven steken. Hij
liep door het bos en vroeg elk dier om het botje weg te halen. Hij bood een reusachtige beloning. Een kraanvogel kwam naar voren en verrichtte de gevraagde
verwijdering – en wachtte toen op zijn beloning. De wolf grauwde en zei: ‘Je had
je hoofd tussen de kaken van een wolf en kon het er weer uittrekken. Dat is je
beloning!’ Calder voegt het plezier toe van het combineren van tekst en beeld op
één pagina.
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10
Terwijl ik tijdens een recente trip naar Parijs langs de stalletjes van de bouquinistes
aan de oever van de Seine naar de Notre Dame wandelde, vond ik een vijfdelige
editie van zowel La Fontaines fabels als van zijn korte verhalen, met buitengewone
geestigheid geïllustreerd door Gaston Barret in 1950. Ik had het werk eerder nooit
gezien. De prijs leek me erg hoog. Was er te onderhandelen? ‘Nee.’ In dit geval
won het gezonde verstand en ik liep door, teleurgesteld en een beetje gekweld
door mijn overtuiging, die ik al eerder geformuleerd heb: als ik iets zie dat ik
nooit eerder gezien heb, zal ik het daarna waarschijnlijk ook nooit meer zien. Ik
liep in de richting van het gemeenschapshuis van de jezuïeten langs Saint André
des Arts, absoluut een van de oudere, kleinere en kronkeligere straten in Parijs.
Ik passeerde een tweedehandsboekwinkel die ik mij niet herinnerde van eerdere
bezoeken, ging naar binnen en vroeg naar fabelboeken. Het eerste boek dat me
werd aangeboden was dezelfde vijfdelige editie, maar voor iets minder dan de helft
van de prijs van de exemplaren van de andere boekhandelaar. Magnifique! Ik heb
genoten van Barrets sterke interpretaties van de fabels. We hebben hem tweemaal
gebruikt in de Joslyn-tentoonstelling. Denk terug aan De vos en de ooievaar
van hierboven. De slimme ooievaar verslaat de vos bij zijn eigen vernederende
spelletje. Hier is Barrets verrukkelijke interpretatie te zien, die het geslacht van
de ooievaar benadrukt en de schaamte van de vos. De houding van beide figuren
spreekt boekdelen!
Afb. 31. Gaston Barret,
De vos en de ooievaar, 1950.
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11
Wat ik zoek in de constante stroom van
nieuwe fabelboeken die tegenwoordig uitgegeven wordt, is wat ik altijd heb gezocht:
een nieuw inzicht in wat er speelt in de verhalen. Terwijl ik veel van de nieuwe boeken
teleurstellend vind, omdat ze de verhalen
niet uitdiepen, word ik ieder jaar opgewonden van die boeken die wel een aanvulling
zijn op de creatieve diversiteit van de traditie. Barbara McClintocks bewerking en
illustratie in Animal Fables from Aesop uit
2000 is precies zo’n boek. Een van de meest
gebruikte fabels in het aesopische repertoire is De vos en de druiven. McClintock voegt
een vervolgscène toe: de gefrustreerde vos
koopt druiven van een muis-winkelier.
De ontknoping in de presentatie van McClintock is zowel verrassend als uitstekend:
de dieren in deze verhalen worden gespeeld
door mensen! De dierenverhalen gaan immers over wat mensen doen!

Creatieve kunstenaars als deze elf
houden me gespitst op het vinden van
steeds meer creatieve interpretaties van
deze eenvoudige verhalen die eeuwen
geleden voor het eerst verteld werden.

Afb. 32. Barbara McClintock,
De vos en de druiven, 2000.
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Appendix 2

Nog zes verbazingwekkende voorwerpen
Op pagina 23 zijn we een koekjestrommel van Damoiseau tegengekomen,
die werd aangeboden door bouquiniste Hélène Moncourt in Parijs. Die had
zijn eigen verhaal omdat hij als haar lunchtrommel gediend had toen ze
naar de lagere school ging. Deze koektrommel toont een of twee verschillende
fabels op iedere zijkant. Het was de eerste in een lange rij van voorwerpen
die me verbaasden, voorwerpen waarvan ik niet verwacht had dat ze met
fabels geïllustreerd zouden zijn. We zijn ook Franse tapijten tegengekomen
en een schaal van Spode uit de jaren dertig van de negentiende eeuw. Hier
zijn nog dertien van zulke voorwerpen. Dat deze voorwerpen uit zeven
verschillende landen komen, is een teken van de universele populariteit van
fabels. Lezers kunnen afbeeldingen en meer details over de herkomst van
elk voorwerp vinden op de website van de collectie: http://www.creighton.
edu/Aesop.

Afb. 34. Il gioco delle favole door
Enzo Mari. Seconda variante, Milaan,
Danese, 1967.
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1
Het Italiaanse Gioco delle favole
Enzo Mari ontwikkelde in de jaren zestig van de twintigste eeuw een mooi spel
dat bestaat uit een aantal kaarten met inkepingen om ze aan elkaar te laten
passen. Het spel heeft ten minste vier edities gekend, waarbij er een ontwikkeling
was van kleine naar grotere kaarten en van zwart-witafbeeldingen naar
kleurenafbeeldingen.
Mari’s idee is ingenieus! Je herinnert je traditionele fabels, zoals die over de vos en
de ooievaar en dan creëer je op een verrassende manier nieuwe ontmoetingen en
kun je een verhaal bedenken dat bij die nieuwe combinatie van dieren zou kunnen
horen.

Afb. 35. Il gioco delle favole door
Enzo Mari. Quarta variante, Milaan,
Danese, 1985.

2
Franse lottospelen
In de negentiende eeuw kwamen allerlei variaties van loterijspelletjes voor, een
beetje zoals het Amerikaanse bingo. Ten minste drie verschillende sets in de
verzameling presenteren varianten hiervan. Kaarten met willekeurige nummers
bevatten elk ook een afbeelding van een fabel. In sommige versies is het noemen
van de fabel en de bijbehorende moraal een voorwaarde om verder te komen in
het spel.
Hier is zo’n kaart die ik twintig jaar geleden op Ebay vond, met een afbeelding
van de fabel van de twee mannen waarvan de ene een oester zag op het strand,
terwijl de ander die oppakte. Beiden eisten de oester als hun eigendom op. Om
hun claims tegen elkaar af te wegen vroegen ze een voorbijganger om een oordeel.
De voorbijganger nam de oester, at de oester zelf op, brak de schelp in tweeën en
gaf iedere eiser een halve lege schelp. Pas op voor wat er gebeurt als je naar de
rechter stapt!

Afb. 36. Lotto des Fables
de La Fontaine, 24 kaarten, 1860?
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3
Amerikaanse whiskykaraf
Wie zou hebben gedacht dat een whiskykaraf de juiste plaats zou zijn voor
afbeeldingen van fabels? En wie zou de extravagantie nog verder voeren door reliëfs
te ontwerpen van zes verschillende afbeeldingen en Aesopus als afsluitende dop
neer te laten kijken op elke afbeelding? En om de creatieve stemming
helemaal af te maken, waarom geen muziekdoos toegevoegd in de
bodem van elke karaf?
Hier kijkt Aesopus neer op de jongen die te vaak ‘wolf’ heeft
geroepen. Nu komt er echt een wolf, maar niemand gelooft hem
meer.

Afb. 37. Hoffman Distilling,
Lawrenceburg, KE, 1978.
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Afb. 38. Japanse rode tinnen
speelgoedstoomtrein met wrijvingsmotor,
met de benaming ‘Aesop’ aan
de linker- en de rechterkant van
de voorzijde, 1957?

4
Japanse tinnen speelgoedlocomotief
Als zoon van de beheerder van een speelgoedafdeling had ik in de jaren vijftig
van de vorige eeuw heel wat ervaring met Japanse tinnen speeltjes, die nu
vaak heel dure collector’s items geworden zijn. Je vond in deze speeltjes en in
andere producten die sindsdien uit Japan gekomen zijn, soms creatieve, zij het
verwarrende, bewerkingen van westerse woorden en symbolen. Dat was ook het
geval toen ik deze speelgoedtrein met wrijvingsmotor op Ebay ontdekte, waarbij
duidelijk de naam ‘Aesop’ op de spatborden aan de voorkant aangebracht was. Ik
hou van treinen, maar wat zou Aesopus te maken kunnen hebben met treinen? Ik
weet het nog steeds niet. Er zijn dieren afgebeeld op deze machine, maar geen van
de paren past bij de fabels die ik ken. Het leven kent zijn mysteries.
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5
Amerikaanse sigarendoos
Hier is nog een andere verrassende vondst op Ebay. Ik heb geen idee waarom een
sigaar naar Aesopus vernoemd zou moeten zijn. Deze doos is in mijn ervaring
volstrekt uniek gebleven. Ik heb geen andere vergelijkbare doos gevonden noch
enige vermelding van Aesopus sigaren, waar ik ook maar gezocht heb. Waar zou
deze aantrekkelijke afbeelding van Aesopus vandaan gekomen zijn?
Afb. 39. Aesopus sigarendoos,
Amerikaans, 1900?
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6
Russische matroesjka
Ik heb verscheidene Russische matroesjka’s (‘nestelpoppen’) gevonden, maar een
exemplaar springt eruit: tien scènes op tien poppen voeren ons door het verhaal.
Dit exemplaar is een gesigneerd origineel van ongeveer 28 cm hoog. Iedere
volgende pop is ongeveer 2,5 cm kleiner dan haar grotere zuster.
Op pop nr. 8 zien we alles wat er is overgebleven van de ongelukkige boontjekomt-om-zijn-loontje-ontmoeting: een gebroken, lege soepkom en een lege vaas.
De afbeeldingen op de laatste twee poppen tonen ons scènes zonder de twee
voormalige vrienden. Wie weet wat we zullen vinden als we een droevige scène
van bedrog en wraak fileren? (afb. 41.)
Afb. 40. Tiendelige Russische
matroesjka. Gesigneerd door
L. Surko, 1993.

Nog meer voorwerpen uit de collectie vindt u op
https://www.reynaertgenootschap.be

Tiecelijn 34

Afb. 41.

/ 83

verzameldingen Tiecelijn 34

/ 84

De Reynaertcollectie van
Herman Heyse (1937-1992)
RIK VAN DAELE

Herman Heyse (afb. 1) werd op 1 juli
1937 in Stekene geboren en zou steeds in
zijn geboortedorp blijven wonen. Na een
regentaatsopleiding Moderne Talen werd hij
in 1960 leraar aan het Sint-Thomascollege in
Antwerpen en later, in 1984, directeur van de
Middenschool Sint-Lodewijk in Beveren. Via
de Antwerpse lederhandelaar en verzamelaar
Maurice Nonneman (1907-1979) belandde
Herman op Reynaerts pad. Nonneman was
afkomstig uit Stekene en verzamelde vooral
Reynaertboeken, kaarten en alles wat met zijn
geboortedorp te maken had. Hij organiseerde
in de jaren zestig en het begin van de jaren
Afb. 1. Herman Heyse
(1927-1992).
zeventig in het Waasland en het Antwerpse
diverse historische exposities met Reynaert
in de hoofdrol: ambachtelijke, maar doorwrochte, aanschouwelijke en
heldere tentoonstellingen (zo getuigt Herman Heyse in Tiecelijn, 1989,
p. 46). Na toonmomenten in onder andere Kemzeke en Stekene wilde
hij ook (de bestuurders van) Moerbeke, waar de abdij van Boudelo ooit
lag, in het reynaerdianisme onderdompelen. Hiervoor bracht hij Herman
in stelling. Het resultaat was de bijdrage ‘Liep Reinaert aan Moerbeke
voorbij?’ en werd in 1971 gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus
Moerbeke-Waes anno 1571. De geschiedenis van een dorp. Herman loofde

Tiecelijn 34

/ 85

de ‘impulsieve’ en intuïtieve aanpak van Nonneman. Hermans passie
voor de Reynaert, die zeker ook van thuis uit werd gevoed, werd zo
in de vroege jaren 1970 heel tastbaar en resulteerde vervolgens in het
verzamelen van reynaerdiana.
Toen ik aan mijn ‘licentiaatsverhandeling’ over de Reynaert begon,
waren mijn oud-leraar Marcel Ryssen, pastoor Jozef De Wilde en Herman
Heyse in het Waasland de grootste specialisten op het gebied van de
Reynaerttopografie. Omdat mijn grootouderlijke huis in de Stekense
Zeshoek op een boogscheut van de Hamerstraat lag, waar Herman
met zijn echtgenote Yo(lande) Herman woonde, was het eerste contact
snel gelegd. Ik zou het fraaie witte huis in ‘de Hamer’ ontelbare keren
bezoeken, eerst in 1982-1983 als klankbord bij het werken aan mijn
masterproef, later bij de arbeid aan mijn dissertatie. Van 1991 tot aan zijn
dood op 17 februari 1992 was ons belangrijkste gespreksonderwerp de
bronnen van Louis Paul Boons meesterwerken De Kapellekensbaan en
Wapenbroeders, waarvan Herman de belangrijkste bron (met name het
onooglijke De avonturen van Ysingrijn en Reinaert van Paul De Keyser)
gevonden had en waarbij we de intertekstuele vossen in Boons teksten
letterlijk op de staart konden trappen en Boons collagetechniek tot in de
kleinste details konden illustreren. Willy Feliers omschreef Herman later
heel accuraat als een ‘spitsvondige literaire detective’. (‘Reynaert-ex-libriskroniek’, in: Tiecelijn, 1992, p. 103.)
Rode draad van elk gesprek met Herman was steeds onze groeiende
Reynaertcollectie. Die van Herman was uit de kluiten gewassen, die
van mezelf armtierig, die van een beginneling. Yo was bij elk gesprek
de perfecte gastvrouw en serveerde steeds iets lekkers. Ik leerde een
vaderlijke vriend kennen met een zeer groot hart, een gepassioneerd lezer,
een uitstekend organisator, een gedegen onderzoeker en een verzamelaar
van reynaerdiana, historische kaarten en alles wat de geschiedenis van
Stekene betrof. Over deze onderwerpen publiceerde Herman Heyse
ook het frequentst. Hij leverde veel werk achter de schermen, deed vaak
zelf het beulswerk, maar plaatste jonge mensen graag op het podium
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om hen het applaus in ontvangst te laten nemen. Wie Herman en zijn
veelzijdige persoonlijkheid beter wil leren kennen, verwijzen wij naar het
huldealbum dat d’Euzie in 1992 aan hem heeft gewijd.
Om Herman blijvend te gedenken werd vanaf 1992 de Herman Heyselezing in het leven geroepen. Ze wordt jaarlijks georganiseerd op een
zaterdagavond in de week van 17 februari in het Oud Station te Stekene.
In dit gebouw heeft d’Euzie, de heemkundige kring die door Herman
in 1981 (mee) werd opgericht en waarvan hij de eerste voorzitter was,
zijn vaste werk- en standplaats, atelier, documentatiecentrum en
tentoonstellingsruimte.
Hermans dood kwam onverwacht. De dag voor zijn overlijden had
ik op mijn deurstoep nog een lang gesprek met hem nadat hij op goed
geluk had aangebeld. Op het moment dat hij met een hartaanval in het
ziekenhuis werd opgenomen, stonden Marcel Ryssen en ikzelf hem
enkele honderden meters verder op de Grote Markt van Sint-Niklaas
op te wachten om een vergadering rond de bewegwijzering van de
Reynaertroute binnen de Euregio Scheldmond bij te wonen. De volgende
morgen hoorden we dat het grote hart van vriend Herman was gestopt.
In 1992 verscheen naast het Liber amicorum Herman Heyse 1937-1992
van d’Euzie ook het huldealbum van het Reynaertgenootschap, Reynaert
bloemleest Tiecelijn met een bundeling van Hermans belangrijkste
Tiecelijnartikels: ‘Kriekeputte revisted’
(p. 42-48), ‘De kievit roept “kievit”, maar
Rode draad
riep de schavuit wel “scuvuut”?’ (p. 4953), ‘Een Antwerps Reynaertdrukje in
van elk ge sprek
Engeland’ (samen met Rik Van Daele;
met He r man
p. 53-56) en ‘Met hele korte beentjes …,
maar geniaal. Wapenbroeders van Louis
wa s steed s
Paul Boon’ (p. 57-68). Onze Boonstudie,
onz e g roeie nde
die in het nummer 1/2 van De kantieke
Rey nae r tcollectie .
schoolmeester zou verschijnen (Herman
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Heyse & Rik Van Daele, ‘De Reynaertbronnen van Louis Paul Boon. Een
bijdrage tot de studie van de genese van Wapenbroeders’, 1992
p. 313-386) werd een paar dagen voor zijn dood afgerond. Enkele
maanden later verdedigde ik in Leuven op een bloedhete eerste juli
– Hermans verjaardag – met klierkoorts en veel verdriet in het lijf
het proefschrift dat Herman met veel interesse had meegelezen en
becommentarieerd. De twee jaar later door de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) in Gent uitgegeven
studie Ruimte en naamgeving in ‘Van den vos Reynaerde’ werd mee aan
Herman opgedragen.
Hermans dood betekende het voorlopige einde van mijn passioneel
verzamelen van Reynaertboeken. Elk gesprek dat we hadden,
begon of besloot met het uitwisselen van ervaringen tijdens onze
vossenboekenstrooptochten. Weg was het maatje om ervaringen over
daguitstappen en weekendjes naar Nederlandse steden met een De
Slegte-filiaal te delen, boeken uit te wisselen, weg het plezier om twee
exemplaren van een nieuwe uitgave te kopen en er een aan elkaar te
schenken. Intussen is de verzameldrang opnieuw aanwezig, ook al
heb ik nog nooit een tweedehandsboek via het internet besteld en
zijn Nederlandse De Slegte-vestigingen in zowat alle grote steden een
herinnering en verloren erfgoed (met uitzondering van de vestigingen in
Leiden, Rotterdam en Amsterdam).
In al die jaren na 1992 was ik een vaste bezoeker in de Stekense
Hamerstraat om aan Yo de nieuwe Tiecelijntjes persoonlijk af te geven.
In het begin stond ik elke drie maanden aan de deur, maar vanaf 1998
werden het jaarboeken en werden de bezoekjes dus zeldzamer. Tijdens die
ontmoetingen werd niet over de collectie gesproken en ik kwam nooit in
het kleine kamertje achteraan in de witte woning waar Hermans boeken
stonden. Wel ontleende ik af en toe een kunstwerk of volksprent die in de
woonkamer aan de muur hing ter illustratie van een Reynaertartikel of
-boek.
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Bij het overlijden van Hermans echtgenote Yo op 21 juni 2017 verloor Hermans collectie na 25 jaar haar trouwe behoedster. Het huis op de Hamer
zou van eigenaar veranderen. Met zoon Jan, nog steeds lid van de algemene
vergadering van het Reynaertgenootschap, met dochter Bie en zoon Klaas
werd een overeenkomst gemaakt om de collectie over te dragen aan het Reynaertgenootschap. Het genootschap had in de eerste drie decennia van zijn
bestaan – ondanks de opname van de wens tot het creëren van een Reynaertmuseum en -documentatiecentrum in de statuten – bewust het creëren van
een eigen collectie buiten de scoop van de werking gehouden. Daar waren
minstens twee goede redenen voor: diverse leden van het genootschap waren
zelf verzamelaars (onder anderen Herman, Erwin Verzandvoort en ikzelf)
én bovendien had niemand van de leden de tijd om als documentalist de collectie op te volgen (conserveren, inventariseren, waarderen, documenteren,
ontsluiten …). Na de dood van bibliofiel en Tiecelijnabonnee Wim Gielen
uit Hulst veranderde de situatie. Wims collectie was in 2010-2011 na bemiddeling van onder anderen Ludo Simons verdeeld over de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience (de reynaerdiana) en de Antwerpse Universiteitsbibliotheek (de fabelcollectie). In de collectieafspraken werd bepaald dat de dubbels
(met name de boeken die al in de EHC aanwezig waren) overgedragen zouden
worden aan de Bibliotheca Wasiana en dat de in die collectie dubbele titels
werden geschonken aan het Reynaertgenootschap. De Wasiana ontving iets
meer dan honderd titels (106) uit de collectie-Gielen, het Reynaertgenootschap net geen honderd titels (de drukken zijn zeer herkenbaar omdat ze
werden gestript van het ex libris van Wim Gielen). Nadien werd binnen het
Reynaertgenootschap besloten om steeds de drietrap Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience [1], Bibliotheca Wasiana [2], Reynaertgenootschap [3]
te respecteren, met de nuance dat collecties waar het Reynaertgenootschap
bemiddelde bij een schenking ondeelbaar moesten blijven. Zo werd in december 2014 de collectie van de Brugse bibliofiel en Tiecelijnabonnee Maurits
De Jonghe integraal naar de Bibliotheca Wasiana in de stadsbibliotheek van
Sint-Niklaas overgebracht. Na de overdrachten van de verzamelingen van
Gielen en De Jonghe kwam met de collectie-Heyse een derde grote Reynaertboekenverzameling na het overlijden van haar collectievormer in handen van
een instelling of organisatie. Het Reynaertgenootschap schreef een nieuw
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meerjarenplan, waardoor anno 2021 het verzamelen van reynaerdiana mee
in de doelstellingen en acties van de vereniging is opgenomen. Het wordt
een behoedzaam bekijken wat de mogelijkheden zijn omdat de oorspronkelijke bezwaren nog steeds gelden. Volledigheidshalve willen we er hier
graag aan toevoegen dat de Phoebus Foundation (onder impuls van Fernand
Huts) de belangrijkste Reynaertverzameling die ons bekend is (met name
de collectie die werd vormgegeven door de Antwerpse zakenman Wilfried
Grauwels, beschreven door Erwin Verzandvoort in Tiecelijn 31, p. 293-320)
in 2016 heeft aangekocht. Het resultaat is dat er momenteel vier interessante
Reynaertcollecties in het bezit zijn van een stichting, publieke instelling of
vereniging (Phoebus Foundation, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,
Bibliotheca Wasiana en het Reynaertgenootschap). Twee van die collecties
bevinden zich in het Antwerpse; twee in Sint-Niklaas. De collectie van het
Reynaertgenootschap is bijna geheel overlappend met die van de Bibliotheca
Wasiana (met ruime voorsprong de grootste van beide dankzij de prachtige
collectie-De Jonghe).
Recent werd in Sint-Niklaas door schepen Filip Baeyens een piste voorgesteld om in 2022 in de nabijheid van de zetel van de Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas (KOKW) in een bijgebouw van Huis Janssens in de
Zamanstraat een erfgoedhuis in te richten waarin de vier bovenlokale private erfgoedpartners die in de stad Sint-Niklaas hun zetel hebben, met name
de KOKW, Familiekunde Vlaanderen, het Sint-Nicolaasgenootschap en het
Reynaertgenootschap, een vergader-, werk- en stockeerplek zouden krijgen.
Het Reynaertgenootschap wil deze opportuniteit benutten en overweegt de
eigen collectie naar dit nieuwe studie- en documentatiecentrum over te brengen. Tegen Erfgoeddag of Open Monumentendag 2023 – het moment waarop
de nieuwe realisatie voltooid zou moeten zijn – zou het wenselijk zijn dat de
collecties van de Bibliotheca Wasiana en het Reynaertgenootschap digitaal
ontsloten zouden worden, zodat onderzoekers weten in welke collectie een
boek aanwezig is. De collectie van de Bibliotheca werd ondertussen beschreven in het in maart 2021 gepubliceerde jaarverslag van 2020 van de Bibliotheca Wasiana. Wij hopen dat ook de andere Reynaertcollecties (vooral de
documentatiemappen) van de Wasiana op termijn volledig ontsloten kunnen
worden. Het is in elk geval een verdere stap om de Wase Reynaertcollecties
meer publiek te maken.
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De collectie-Heyse wordt momenteel nog in de zetel van het Reynaertgenootschap bewaard en is door de niet-digitale ontsluiting voorlopig voor
de Reynaertcommunity onbekend. De volgende opdracht is nu een verdere
afstemming tussen de bestaande collecties te bevorderen en ze vervolgens
eenvormig te ontsluiten. Het Reynaertgenootschap wil die uitdaging ten volle
mee realiseren.

Verzamelaar Herman Heyse
De Reynaertcollectie van Herman Heyse bleef tussen 17 februari 1992
en medio 2018 onaangeroerd. Enkele bestelde boeken en schenkingen en
enkele jaarboeken van Reinardus werden later nog toegevoegd. Ook de
reynaerdiana die door het Reynaertgenootschap werden uitgegeven en
die tijdens de zittingen van de Orde van de Vossenstaart werden verspreid
(grafiek van o.a. Wim De Cock, Frank-Ivo Van Damme en anderen,
kalligrafie van Joke Van den Brandt enzovoort), werden nog toegevoegd
aan de collectie. Die collectie werd op 14 juni 2018 verhuisd van Stekene
naar Sint-Niklaas. Net daarvoor werden stukken uit de collectie-Heyse
aan de heemkundige kring D‘Euzie, dat andere erfgoedkind van Herman,
overgemaakt. Mogelijkerwijze zat in die overdracht materiaal over de
Boudelo-abdij, een van de lokale onderzoeksdomeinen waar Herman op
dat moment dé specialist bij uitstek van was. Ik heb nog steeds spijt dat er
geen foto’s genomen werden van de opstelling in de Hamerstraat, ook al
herinner ik mij dat de mooiste banden en meest bijzondere uitgaven bijeen
stonden, de studies en de uitgaven apart en dat de werken ook per taal en
daarbinnen voornamelijk op formaat samen stonden (schrijver dezes, die
de verhuis realiseerde en de grote kartonnen dozen samen met zoon Jan
vulde, bekeerde zich pas volledig tot de smartphone in tijden van corona).
Ook in Sint-Niklaas bleef de Reynaertcollectie-Heyse tot de dag van
vandaag haast onaangeroerd. Ze bestaat uit boeken, grafiek, enkele
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Afb. 2. De doos met de ruim 669 door
een onbekende hand met potlood
genummerde Reynaertfiches van
Herman Heyse.

beeldjes en lossere reynaerdiana,
overdrukjes en fotokopieën,
verzameld in grijze mappen.
In de tussentijd van dertig jaar zijn
vele herinneringen vervaagd en
details voorgoed verloren. Ook foto’s
uit het analoge tijdperk zijn niet
beschikbaar. Gelukkig liet Herman
ons een fantastisch documentatieapparaat na (eentje dat in mijn
eigen collectie helaas ontbreekt): een fraaie, lichtbruine doos van het ‘Labo
Soprolac Genval’, waarvan producten bij Pharmacien Renard Rixensart
werden verkocht, die 669 genummerde steekkaartjes bevat (formaat: 89 x
140 mm – sommige kaartjes zijn enkele millimeters minder hoog (op de
doos staan ‘RIST’ en ‘SOPROLAC’). (afb. 2) De doos zit precies vol (niet
propvol). Zijn volgende aanwinsten zou Herman ongetwijfeld in een
nieuwe kaartenbak hebben moeten steken. Hoe hij het doosje verwierf
en of er een band zou zijn met de apotheek uit Rixensart is vandaag niet
meer uit te maken. Het lijkt vergezocht dat dit de reden zou zijn waarom
hij de steekkaarten in precies dit fraaie en handige doosje stopte. (Het
lijkt een vraag voor een moderne Sherlock, maar aangezien er geen
misdaad in het spel is, is het hoogst twijfelachtig dat iemand dit mysterie
wil, kan of zal oplossen.) Mysterie is er in elk geval over de nummering
van de kaartjes. Alle kaartjes zijn immers rechts in de benedenhoek met
potlood genummerd in een ander handschrift dan dat van Herman. Het
nummeren gebeurde naar alle waarschijnlijkheid na Hermans overlijden.
Het handschrift doet ‘Hollands’ aan (vanwege de vorm van de cijfers 6, 8
en 9). De kinderen Heyse kunnen geen uitsluitsel bieden. (afb. 3)
Niet alle kaartjes zitten in de exacte alfabetische volgorde, wat erop
wijst dat de mysterieuze ‘potloodnummeraar’ een foto of scan van de
verzameling-Heyse wilde nemen en op generlei wijze wilde ingrijpen.
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De fiches bewijzen dat Herman zijn boekenbezit zorgvuldig met de
allerlaatste aanwinsten bijhield en zijn inventaris nauwgezet aanvulde:
dat is bijvoorbeeld af te leiden uit de kaartjes over de dissertatie van
André Bouwman en de Davidsfondsuitgave van Jef Janssens e.a. (Het
Comburgse handschrift), beide uit 1991. Ook de fiche over de kopie van
het getypte manuscript van Bouwmans dissertatie uit mijn eigen collectie
die ik aan Herman had bezorgd voor een recensie in Tiecelijn bewijst dat
hij een zorgvuldig registrator was.
De kaartjes zijn bijzonder interessant. Niet alleen de voorzijde met
Hermans aantekeningen leveren info, maar ook de achterzijde. Er zijn
vier types: (1) blanco kaartjes (waarop de recentste aanwinsten staan);
(2) adreskaartjes; (3) een kerst- of nieuwjaarswens van het ‘Instituut SintLodewijk – Stationsstraat 5 in 2750 Beveren-Waas’; en (4) steunkaarten
voor een tombola ten voordele van het ‘Bouwfonds-Linkeroever,
inrichters: Sint-Thomascollege [waarvan Herman directeur was], ImeldaInstituut’ samen met drie parochies (O.-L.-V. ter Schelde, Sint-Anna
en Sint-Lucas). Bij de 100 waardevolle prijzen, af te halen in het SintThomascollege, Halewijnlaan 88, “Een gloednieuwe hulp bij studie en
leven” o.a. de nieuwe zevendelige Van Dale-woordenboeken’. De trekking
vond plaats op 23 mei 1983.
Sherlock zou kunnen nakijken of er een volgorde zit in de kaartjes en
welke reeks laatst werd
gebruikt. Het zou
me niet verwonderen
indien hij met de
tombolakaartjes in
1984-1985 aan de
inventaris van zijn
collectie is begonnen.
Op dat moment had
hij reeds een stevige
collectie reynaerdiana

Afb. 3. Een fiche van Heyse.

Tiecelijn 34

/ 93

uitgebouwd en dit voornamelijk na zijn contacten met Nonneman. Wellicht
is hij na onze eerste contacten begonnen met het aanleggen van zijn eigen
documentatieapparaat, maar hier laat het geheugen mij in de steek.
De voorkant van de kaartjes is natuurlijk veel interessanter. Ook hier
zijn er van verschillende soorten. Er zijn twee types kaartjes: verwijzende
steekkaarten (bijvoorbeeld nr. 3: ‘AUWEELE, D. Van den’ en op de
volgende regel: Zie ‘ROMBAUTS E.’) en de steekkaarten met een zo
volledig mogelijke titelbeschrijving. 437 van deze kaartjes verwijzen
naar boekpublicaties, 59 naar overdrukken (gemarkeerd door een
groene fluorstiftstreep over de gehele hoogte aan de linkerkant van de
steekkaart) en 91 naar artikels die hij in kopie had (links een fluogroene
streep en rechts een fluoroze).
De kaartjes zijn getypt in twee verschillende lettertypes. Vaak werd
een kaartje opnieuw door de machine gehaald wanneer er aanvullende
info was, maar nog vaker werd er extra info (over een tweede exemplaar
bijvoorbeeld) met potlood of pen bijgeschreven.
De zorgvuldig bijgehouden aantekeningen zorgen ervoor dat we heel wat
over de verzamelaar zelf te weten komen. Of elke steekkaart matcht met
precies een boek of kopie hebben wij niet nageplozen, maar wij hebben
na een steekproef de indruk dat er een (bijna) volledige match is. De
collectie bleef ook 26 jaar intact. Er zijn geen collectiestukken verdwenen
en wellicht zijn alle boekjes geïnventariseerd (dat laatste – wij gaven het al
aan – wordt bewezen door het grote aantal publicaties uit 1991 en 1992).
Herman noteerde in vele gevallen waar hij het boekje kocht. ‘DSA’ en
‘DSG’ komen vaakst voor: De Slegte Antwerpen en De Slegte Gent. De
prijs werd zelden of nooit vermeld. Een enkele maal vinden we toch een
indicatie. Scène et coulisses du ‘Roman de Renart’ van Jean Batany bevat
een klevertje met ‘F155.00’, wat er trouwens op wijst dat hij het boekje in
Frankrijk in de boekhandel kocht. Ik gok op de Furet du Nord in Rijsel
of een Parijse boekhandel, plekken waar ik ook zelf boekhandels en
antiquariaten bezocht.
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Het lijstje van antiquariaten dat we uit de verzamelde fiches kunnen
samenstellen is de (Reynaert)boekenverzamelaar van de jaren 1980 en
1990 bekend (sommige van de instellingen bestaan nog). Uit nostalgie
– ook diverse lezers kennen zeker de plekken – som ik ze op (evenwel
zonder het volledige adres op te zoeken). In Antwerpen bezocht Herman
(of kocht hij via postbestelling bij) De Slegte (‘DSA’), ‘Jennes’, ‘Bob’, ‘De
Librye’ (547), (idem. ‘De L.’ of ‘De L. A.’), ‘Hertogh, A’pen’ (326 en 424), de
‘Oude Beurs’ (328), ‘Vanherck’ (347 en 348), ‘Melkmarkt’ (519); in Gent De
Slegte (‘DSG’), ‘Gent, Sion Steendam’ (572), ‘Lievekaai – Rombaut’ (360),
‘Sint-Jacobs zat.’ (566), ‘Gent Otto’ (523); in Brugge: ‘Maréchal’ (250),
‘VDWi – Brugge’ (362 – d.i. antiquariaat Marc Van de Wiele); in SintNiklaas ‘De Boekanier’ en ‘Waasse Boekhandel’; in Amsterdam ‘Vuyck
A’dam’ (76), ‘Putman A’dam’, ‘Schumacher A’dam’, ‘Brinkman (A’dam)’,
De Slegte (‘S. Adam’) (518), ‘Kok’, ‘Singel 38, A’dam’; in Middelburg ‘BB.
Midd.’ (De Boekenbeurs) (o.a. 136 en 197); in Redu kocht hij bij ‘La fouine’
en ‘Redu La Manne’ (405); en bij ‘Suy Bev.’ (567) tikte hij Valois-zegeltjes
op de kop. P.E. verwijst dan weer naar Peter Everaers/Secundus (Ter Hole),
‘N. Gafpa’ naar Nieuw Gafpa in Doetinchem. Soms zijn de afkortingen
cryptisch, maar Reynaertverzamelaars zien het licht wellicht wel schijnen
bij bijvoorbeeld ‘Sieg. Ro.’. Vele van deze antiquariaten hebben een
boeiende geschiedenis, vaak te vinden in papieren of digitale publicaties
(bijvoorbeeld van Vanherck of van De Librije in De Boekenwereld,
jaargang 23, 2006-2007, p. 215 e.v.; te vinden op https://www.dbnl.org/
tekst/_boe022200601_01/_boe022200601_01_0038.php).
Enkele waardevolle werken bevatten de omschrijving ‘P&Pstra’. Tot nu
toe hebben wij dit ‘huis’ niet kunnen achterhalen. Wellicht ging het om
een gesloten antiquariaat of een veilinghuis. Bij het Brusselse veilinghuis
Simonson kocht Heyse enkele van zijn meest waardevolle boeken.
Ook toevallige boekenverkopen of rommelmarkten konden materiaal
opleveren, zoals ‘Reinaert. Satiriek Tijdschrift enkele nummers uit
verkoop KOKW-Sint-Niklaas’ (423) of ‘Rommelmarkt Oranjehuis’ (448)
(in de Hoogstraat in Antwerpen bij Luc Vanhaverbeke).
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Niet alle boeken werden aangekocht. De lijst bevat ook enkele recensieexemplaren (o.a. de dissertatie van A.Th. Bouwman). Herman ontving
ook boeken, onder anderen van Amand Berteloot, Kenneth Varty (311),
Jan Goossens (188), Harano Fukumoto (149), Erwin Verzandvoort, Peter
Everaers, Jef Mellemans, John Buyse en ondergetekende. Bij Goossens en
Varty was het als dank omdat hij hen met bibliografische opzoekingen
had geholpen; bij Everaers en mezelf ging het om dubbels uit de eigen
collectie die geruild werden, en verder schonk ik hem mijn eigen
overdrukjes en boekjes die ik voor Herman had gekocht in de hoop dat
hij ze zelf nog niet bezat.
In Tiecelijn (1992, p. 103) schrijft Willy Feliers na het overlijden van
Herman:
In Ter Hole, een klein plaatsje in de polder ten noorden van Hulst
– de oosthoek van Zeeland – staat een grote pastorie. Het huis is nu
niet meer in gebruik als pastorie, maar is toch nog wat sacraal gebleven,
het is een boekentempel geworden. Van de vele ruime kamers heeft
boeken- en Reynaertvriend Peter Everaers gebruik gemaakt om een
antiquariaat op te bouwen. In deze boekentempel kwam ook Herman
Heyse speuren naar Reynaertboeken en over boeken keuvelen. Als hij
betere exemplaren kon vinden bracht hij er ook zijn dubbels.

Het uitwisselen van dubbels en het ‘keuvelen’ over recente aanwinsten
of nog te zoeken boeken brengen aangename herinneringen terug. Het
moge duidelijk zijn dat Herman af en toe een mooie aanwinst aan de
jonge reynaerdist gaf zonder daar veel voor terug te willen. Zo schonk
hij mij zijn dubbel, bij antiquariaat De Hertogh aangekochte exemplaar
van Jules Houdoys Renart-le-Nouvel uit 1874 (251). Het licht gehavende
kleinood bevat geen enkel spoor van Herman meer. Ik bewaar het nog
steeds in hetzelfde plastic hoesje.
Herman had soms verscheidene exemplaren van een titel, vaak als
ruilmateriaal, wellicht ook omdat hij van een vroeger gekocht boek
een beter, fraaier, gaver exemplaar had gevonden. Herman noteerde
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bij elk boek hoeveel exemplaren hij ervan bezat en we vernemen ook
aan wie hij een boek schonk. Vaak staat ook de melding ‘Nieuw’ op de
fiche, waarmee hij stelt dat een nieuw exemplaar in de boekhandel werd
gekocht of besteld.
Boeken verzamelen is vaak een collectieve, familiale bezigheid. Het
passioneel bezig zijn met een verzamelobject inspireert ook partner
en familieleden om mee te zoeken. Af en toe krijgt een familielid wel
eens een opdracht tijdens een geplande uitstap ‘in den vreemde’ …
Vaak worden partner of kinderen (al dan niet bewust) meegelokt op
daguitstap of stadsbezoek. Amsterdam, Middelburg, Redu en Brugge
stonden op Hermans bestemmingslijstjes. En wellicht trok hij ook
weleens een dag alleen op strooptocht. Familiale sporen in de collectieHeyse zijn te vinden bij de verwerving van Streuvels’ Reynaertdruk
van Desclée de Brouwer uit 1969. Een eerste exemplaar kocht Herman
in de ‘Waasse Boekhandel’ in Sint-Niklaas (exemplaarnummer
796/1000); een tweede komt uit
de collectie van ‘Vake & Moeke’
(nr. 542/1000). ‘D.W. Soltau (1867)’
werd aangekocht bij ‘H.-J. Wagner
Regensburg via ons Hilde’ (507).
Zus Hilde Heyse overhandigde
ons eind 2020 een stapeltje ex
libris van Herman. Zijn boekmerk
toont een feloranje, rossige
vos(senvrouw?) met achter hem/
haar een krachtige leeuwenkop,

Afb. 4. Ex libris van Herman Heyse door
Anatoli Kalashnikov.
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nummer 678 uit het oeuvre
van de Moskoviet Anatoli
Kalashnikov. (afb.4)Zus Hilde
had dit krachtige ex libris
door de bekende Russische
xylograaf voor haar broer laten
ontwerpen. Hilde had zelf de
ex-libriscollectie van haar vader
overgenomen en die opdracht
was haar bijdrage om Hermans
vossenhonger te stillen. Het
ex libris was klaar in 1988.
Afb. 5. Blindstempel van Herman Heyse.
Een originele afdruk werd in
oktober van dat jaar op een los
inlegblad in Graphia (nr. 103,
p. 81) aan alle leden meegegeven. L.V. [Luc Van den Briele]
becommentarieert: ‘Reinaert de Vos is in de USSR bekend als Reineke
Lis; dit Vlaamse thema voor de Vlaming Herman Heyse heeft Anatoli
Kalashnikov bijzonder knap uitgewerkt. De drukker heeft deze vos een
wat rossige pels gegeven en deze listige kleur overschaduwt uiteraard ook
de brullende koning Nobel.’ Tussen 1988 en zijn overlijden heeft Herman
dit ex libris niet in zijn boeken ingeplakt. Ongetwijfeld zou hij dit later
doen wanneer er meer tijd zou komen. In de meeste van Hermans
Reynaertboeken is wél een ex libris met een droogstempel aangebracht.
(Ik ken/heb weinig boeken waarin een dergelijke stempel is aangebracht.)
Op deze ronde reliëfstempel staat ‘EX-LIBRIS-H.H.H. - Wij proberen’.
(afb. 5) Ex-librisverzamelaars houden niet van deze stempels, schreef
Willy Feliers ooit. Voor mij geeft de blindstempel herkenning en rust
en hij maakt het boek ten eeuwigen dage eigendom van de verzamelaar
(tenzij men het boek verminkt door er een stuk uit te knippen – wat
niet zelden gebeurt om een bibliotheekstempel uit te wissen, om
privacyredenen of om … een niet-teruggebracht of gestolen boek te
maskeren). In menig ander Reynaertboek zit een vignet of ex libris los of
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is er een restant te zien van een weggenomen ex libris (zoals in de boeken
van Wim Gielen die het Reynaertgenootschap bezit).
Herman was ook begonnen met het digitaal inventariseren van zijn
boeken. In hetzelfde artikel van Willy Feliers vernemen wij dat hij aan de
C was toen de dood hem verraste.
De kinderen Heyse deden hun vader af en toe een uitgave cadeau:
‘Gekregen van de kinderen (DSA)’ (557). Om te vermijden dat de familie
niet al te veel dubbels meebracht, werden er afspraken gemaakt. Bie,
Jan en Klaas herinneren zich de verhalen over de geregelde zoektochten
bij ‘De Slegte’ in Gent, inclusief het verstoppen van aangetroffen
Reynaertwerken achter andere boeken, tot vader zelf de kans kreeg om
ter plekke het werk in kwestie naar waarde te komen schatten. (Wellicht
hoorde hij ook vaak van andere ‘informanten’ dat ze iets gezien hadden.)
‘Het had iets samenzweerderigs,’ mailt Klaas. ‘Als het eens past jongen en
ge zijt in de buurt van De Slegte ...’ was een meermaals geuite suggestie.
Soms werden de kinderen met de opgave van titel en auteur op pad
gestuurd, soms werden ze gevraagd om te kijken of er ‘iets’ stond wat
vaders honger kon stillen. Na elke ‘vondst’ gingen ze sowieso op zoek
naar een telefoonhokje, gokkend op een gepast tijdstip om te bellen om
verslag te doen. Ondertussen diende het boek zo onopvallend mogelijk
verstopt te worden. Zo kreeg een Reynaertje in De Slegte wel eens een
duwtje naar achteren, werd het boekje platgelegd of wat verderop tussen
andere boeken gestoken.
Dochter Bie heeft een paar jaar in de buurt van de Blandijnberg in Gent
op kamers gezeten en zij had een ‘lopende opdracht om de antiquariaten
daar (nu al lang verdwenen) in de gaten te houden.’ Bie: ‘Dat waren kleine
winkeltjes, waar je moeilijk iets kon verstoppen. Dus was het een kwestie
van snel zijn als daar iets interessant bleek. Snel zijn, dat wou zeggen:
een half uur gaan aanschuiven aan een "telefoonkot", de “vondst” zo
gedetailleerd mogelijk beschrijven, eventueel nog eens teruggaan om iets
te checken en dan weer een half uur aanschuiven.’
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Anno 2021 kan je een bibliotheek vol bestellen met wat je op het
internet vindt. Zelf bestelde ik nog nooit een antiquarische publicatie
via een van de bekende tweedehands(boeken)sites, zelfs niet via de sites
van gerenommeerde antiquariaten. Boeken verzamelen blijft voor mij
verbonden met fysiek reizen, met het toevallig ontdekkingen doen, met
het daar nadien over kunnen vertellen tegen een vriend. Het doel van een
reis was vaak het vinden van een Reynaertboek in een stad met enkele
antiquariaten, maar ook als de buit een museumbezoek of een goede
koffie was, dan was het bezoek al geslaagd.
Ook voor Herman was dit zo. Vaak was de buit in de ogen van
familieleden klein, toch kon een kleine vondst een grote genoegdoening
opleveren. De zoveelste druk van de editie van De Keyser, De Zeeuw,
Hans of Kaakebeen/Lighthart – Tinbergen/Van Dis. Herman zocht
ook naar alle drukken van eenzelfde editie. Bij ‘Kaakebeen/Ligthart 
Tinbergen van Dis’ staat lijstje: ‘4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 13e, 15e en 20e’;
de ‘eerste druk’ werd later toegevoegd (1909) met de melding: ‘ex-libris
van tandarts H.L. Paul Hendrickx’. Eén fiche staat in dit geval dus voor
tien boekjes (wat Herman niet consequent volhoudt, want de uitgaven
van Paul De Keyser in de Klassieke Galerij staan niet op een maar op
afzonderlijke kaartjes). Achteraan in het bakje zit een roze kaart van de
opvoeringen op 9-10-11 maart van een niet nader bepaald jaar van het
stuk ‘Caius is een ezel’ naar het gelijknamige boek van Henry Winterfeld,
georganiseerd door de oudervereniging van het Sint-Thomascollege in
Antwerpen met op de keerzijde de aantekening: 2. Kaakebeen 2e, 3e,
8e, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19’, een lijstje met de ontbrekende drukken,
waar dus bewust naar gezocht werd. De kaartjes bevatten andere info en
werden dus op andere momenten gemaakt.
Zoals zonet gezien, geeft Herman ook aan wanneer een boekje eigendom
was van een voorganger-verzamelaar/eigenaar (cf. tandarts H.L. Paul
Hendrickx). De uitgave van Eugène De Seyn bevat een ex libris van
Lode Baeckelmans (488) en de Reynaertedities van Jan Frans Willems
uit 1834 (Van Han, Eeklo) en 1836 (F. en E. Gyselynck, Gent) (resp.
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Afb. 6. Ex libris van Jan Pieter Marie Laurens de
Vries (1890-1964) in de Reynaertuitgave van Van
Helten. De Vries was hoogleraar in Leiden tot 1946,
maar verloor die positie wegens collaboratie met de
Duitse bezetter. Hij had een bijzondere interesse in de
Germaanse mythologie.
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nr. 635 en 636) behoorden ook ooit toe aan deze Antwerpse auteur
en bibliothecaris (1879-1965). De drie boekjes kocht Herman bij
antiquariaat M.L. Vanherck in de Hoogstraat in Antwerpen (met telkens
de potloodvermelding ‘BHEXSS’.) De uitgave van de Reynaert van Van
Helten, opgedragen ‘Aan mijn waarden vriend en oud-leermeester M. De
Vries, den grondlegger der Middelnederlandsche philologie in warme
toeneiging en dankbaarheid opgedragen’ (234), bevat een ‘Exlibris Jan
De Vries’ (en de stempel J P M L de Vries’). (afb. 6) Het bij Jennes in
Antwerpen gekochte (recensie-)exemplaar van J.W. Mullers uitgave uit
1914 behoorde ooit toe aan Albert Verwey en Lode Roose (364) (afb. 7 en
7 bis). En het door Herman bij antiquariaat Schumacher in Amsterdam
gekochte exemplaar van Gaston Paris’ Le Roman de Renard. Extrait du
Journal des Savants, Parijs, 1895 bevat het ex libris van Willem De Vreese)
(384).
Vaak staan ook recensies op de fiches of aanduidingen van oplage en
papier (‘Tiré à 250 exemplaires sur papier de Hollande’, Jules Houdry –
Renart-le-Nouvel) (251). Af en toe staan er ook aanvullingen met pen of
potlood zoals ‘1 Genaaid, 1 Gebonden’. Bij bepaalde edities wordt ook
commentaar geleverd. Het anonieme De Avonturen van Reinaard de Vos
nieuwe zorgvuldige bewerking met 200 illustraties in de reeks Boeken
voor jongens en meisjes bevat de toevoeging ‘lijkt mij de vertaling van het
Engelse pennybook dat ik bezit’ en er wordt meegedeeld; ‘Het werd in
1916 aan D. Compaan geschonken’.
Hierboven hebben we de collectie-Heyse al kort geschetst met de
vermelding van het aantal fiches, boeken, overdrukken, kopieën en lieten
we de lezer al kennismaken met diverse titels. De fiches bevatten naast
boeken ook nog een scriptie (Sandra Suy; scriptie 1e kan Germaanse
(529)), prentkaarten (bijvoorbeeld: ‘6 prentpostkaarten uitgegeven door
het Algemeen Nederlandsch Verbond van K. Collens’ (53); ‘postkaart
Van Immerseel’ (257) en ‘Reproductie van 4 scènes uit Reynaerd the Fox’
van Joseph Crawhall), brochures, de persmap van de muscial Dear Fox,
cassettes, een lp (Fairport Convention – Reynard the Fox op het album In
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real time, live ’87, uitgegeven door Island Record Ltd.), twee centsprenten,
houtsneden en andere kunstwerken, een vaantje en andere memorabilia
en enkele stukken die te maken hebben met fabels (Marcus Cumberlege,
Vlaamse fabels (Flemish fables) vertaald door Horst De Blaere en met
tekeningen van Herman Leys. ‘Gedrukt op 250 exemplaren. Dit is
nummer 144 / Getekend door de auteurs.’ Gekocht bij antiquariaat Jennes
in de Lange Nieuwstraat in Antwerpen (63)).
In dit korte bestek is het niet wenselijk elke titel uit de collectie-Heyse
te beschrijven. Dit werk is voor later. Globaal kunnen we stellen dat het
een fraaie collectie is, met vaak zeer gave boeken, die zeer goed bewaard
werden (vele boekjes zitten in een plastiek verpakking). De collectie bevat
nauwelijks uitzonderlijke, bibliofiele of zeer dure boeken.
De collectie-Heyse bevat veel studies, waarbij werken van J.W. Muller,
J. Van Mierlo en L. Willems (veel kopieën) sterk vertegenwoordigd
zijn. Zoals in vele Reynaertcollecties is er redelijk wat werk van Goethe
en Streuvels te vinden. Ook van Jan Frans Willems zijn vele uitgaven
aanwezig.
Tot slot van deze bijdrage maken wij een persoonlijke selectie van enkele
titels (samen een handvol fiches) die meer dan het vermelden waard zijn.
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Afb. 7. Twee ex libris in
de Reynaerteditie van
J.W. Muller uit 1914. Het
exemplaar behoorde
achtereenvolgens toe
aan letterkundige Albert
Verwey (1865-1937) (die
het ter recensie ontving),
de Leuvense hoogleraar
Lode Roose (1920-1991) en
Herman Heyse.
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Ik bespreek ze in willekeurige volgorde
(om zo te vermijden een echte top 10
van de interessantste stukken te moeten
vastleggen of een schatting te maken
van wat de collectie op de antiquarische
markt waard zou zijn).

Afb. 7 bis.

Een mooie editie in een kartonnen
cassette is Alexis Curvers’ Le Roman
de Renart, uitgegeven bij Edition du
Balancier in Luik in 1930. De kunstband
in antracietkleurig marokijn is van de
hand van H. Beenkens en zoon. Het
betreft een van ‘de 50 exemplaren Buiten
Handel op Pannekoeke [sic] in hoes.’
De collectioneur noteert verder: ‘50 in
oud-Hollands, 350 in getint Hollands en
50 buiten handel op andere papiersoorten’. Onderaan lezen we ‘veiling
Simonson’ (64).
Even bijzonder is de door Herman ingekaderde negentiende-eeuwse
volksprent ‘Geschiedenis van Reinaart de Vos / Historie de Maître
Renard’. Hij vermeldt: ‘Op de rugzijde in potlood geschreven “Jacoba Jans
Kooistra – gekregen van jufrouw Sewinga 1891” heeft het nr 118’ Bevat
het hele verhaal van Reinke de Vos in 20 taferelen. Primitieve houtsnede

Afb. 8. Negentiende-eeuwse
centsprent, geïnspireerd op de
Reynaertillustraties van E. Quellijn
en J.C. Jegher, vóór 1855 gedrukt
door Glénisson en Van Genechten
in Turnhout.
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met de hand ingekleurd. Hollands werk?’ Onder de vermelding ‘P&Pstr’
volgt nog een verwijzing in potlood naar het standaardwerk Volksprenten
in de Nederlanden van Maurits De Meyer. (160) (afb. 8)
Vertooninghen ghedaen binnen Leyden bevat een Reynaertfragment in
een toneeltje. Herman kocht dit boekje zonder auteur of samensteller
in de buurt van Sint-Jacobs (wellicht in Gent). Het doel van dit voor
mij onbekende boekje: … ‘ter Tsaemensomste van Lieffhebbers haers
Vaderlandts, der edeler Poesy ende der vrye Consten binnen Leyden den
26 Augusti int Jaer ons Heeren 1908’, gedrukt in ‘Leyden by Edewert
Ydo’. (566) De Bruunscène wordt geïntegreerd in een spel van Willem van
Hillegaertsberch.
Heel bijzonder is fiche 468. Die verbergt een van de grootste schatten,
hoewel Hermans fiche zelf de geheimen van het boek Een drijtal
verhandelingen over de Geschiedenis der Letterkunde: Reinaert de Vos.
Jacob Van Maerlant. De volksliederen der Middeleeuwen, in 1865 gedrukt
bij de drukkerij van G. Geudens niet prijsgeeft. Herman vermeldt dat hij
het gemarmerde hardcoverboek in De Slegte in Gent kocht. Een gele postit verwelkomt de speurder wanneer hij het boek openslaat: ‘Dit boek was
eigendom van Max Rooses en bevat zijn handschrift’. De jonge Rooses
(1839-1914) is in 1865 leraar aan het Koninklijk Atheneum in Namen.
Op p. 25 voegt de auteur onderaan zes regels bij zijn Reynaerttekst
toe. Verderop in het boek zijn twee velletjes handgeschreven tekst mee
ingebonden met op de achterzijde de jaartallen 1872 en 1874. Eveneens
mee ingebonden is een klein papiertje met het adres ‘M. Max Rooses.
Vischberg Gent’ en een onleesbare datumstempel van een brief uit
‘Anvers’. Achteraan in het boek maakte een tweede hand met potlood
aantekeningen. Een boek om zeker meer in detail te gaan bekijken en
bestuderen.
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Afb. 9. Zuid-Nederlands volksboek
uit de collectie Heyse.

Afb. 10. Noord-Nederlands volksboek uit de
collectie Heyse.

Heyse bezat diverse facsimile’s van Reynaertvolksboekjes. Naast de
genoegzaam bekende drukken bevat de collectie er ook eentje van L. Van
Paemel, ‘Fotografisch op handgeschept papier. Drukker onbekend. Jaartal
onbekend. Bevat 15 houtgravures’, gekocht bij Marechal in Brugge (442).
De collectie bevat ook enkele volksboekjes. Het gaat om enkele ZuidNederlandse volksboekjes van negentiende-eeuwse en vroegtwintigsteeeuwse drukjes van de Gentse drukkersfamilie Snoeck Ducaju & Zoon
(‘Derde uitgave met plaatjes’ en ‘Vierde uitgave met nieuwe platen’ in de
Veldstraat 8; ‘Verbeterde en van spellinggezuiverde nieuwe uitgave’ in
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Afb. 11. Door amateurtekenaar
en -aquarellist Willem
Vogelsang (1875-1954) bewerkte
cover van de Reynaertuitgave
van Dijkstra uit 1883.

de Veldstraat 10; ‘Nieuwe uitgave’ in de Begijnhoflaan 76);
om een drukje bij Josephus Thys, Boekdrukker en Boekver-/
koper op de Vlas-merkt in de Pauw (slechts 26 plaatjes) 80
blz.’ (441) (afb. 9) en gekocht bij Garcia in Mechelen. Hubert
Menke dateert het (nr. 52) in zijn Bibliotheca Reinardiana. Teil
I: Die europäische Reineke-Fuchs-Drucke bis zum Jahre 1800
1818-1842. Het enige Noord-Nederlandse volksboekje uit de
collectie-Herman Heyse werd ‘Gedruckt tot Oud-Hollandt,
bij de Kinderen van Izaak en Johannes Enschede, Stadsdruckers, op de Princestraet, in Laurens Koster. Anno 1895’
(afb. 10). Het niet-gepagineerde met ‘69 capittelen’ drukje
is voorzien van een ‘nieuw bandje’ en werd aangekocht bij
‘P&Pstr’. (Menke nr. 28.)
We besluiten dit korte lijstje met het exemplaar van
de Reinaert van R. Dijkstra, ‘leeraar aan de Hoogere
Burgerschool te Rotterdam’ uitgegeven door Nijgh & Van
Ditmar in Rotterdam (107): ‘Dit ex. behoorde blijkbaar toe
aan W. Vogelsang de kunsthistoricus die de stofomslag
bijwerkte (afb. 11) en ook binnenin talrijke tekeningetjes
maakte. (Finis coronat operas)’. Op circa 8 pagina’s zijn
marginalia aangebracht, voornamelijk portretjes. De
afgebeelde pagina met een leeuw en een slang vormt hierop
een uitzondering (afb. 12). Herman kocht het boekje aan bij
Wout Vuyck in Amsterdam.

Afb. 12. Marginalia van Willem
Vogelsang in de Reynaertuitgave van
R. Dijkstra.
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‘Het einde bekroont het werk.’ Hermans verzamelarbeid stopte echter
abrupt en veel te vroeg. Ze geeft slechts een glimp van wat ze had kunnen
zijn. De verzameling-Herman Heyse geeft ons toch een mooi beeld van
een met zorg uitgebouwde Reynaertcollectie uit de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Herman documenteerde zijn arbeid en passie zorgvuldig
en daar zijn wij hem dankbaar voor. Deze collectie wordt van nu af aan
een werkinstrument van het Reynaertgenootschap, samen met die van
de Bibliotheca Wasiana, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Concience, de
Phoebus Foundation en de individuele collecties die ons ter beschikking
staan.
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Reynaert op doortocht in
Limburg

Een gesprek met Noël Slangen
over zijn Reynaertcollectie
SOFIE MOORS

Noël Slangen en ik spreken af in het Limburgse Hasselt voor een interview over zijn verzameling Reynaertboeken. In een van de kantoren van
de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), waar Noël momenteel
algemeen directeur is, waarschuwt hij me meteen: ‘Ik ben enorm slecht in
het onthouden van namen van auteurs en titels van boeken.’ Een verwittiging
die symptomatisch zal blijken voor de atypische verzamelaar die Noël is.
Noël Slangen (afb. 1), in een vorig leven communicatieadviseur van
verschillende bedrijven en politieke partijen, was al vroeg gepassioneerd
door literatuur. Hoewel hij op school niet altijd kon aarden, voelde hij
zich tussen de boeken wel thuis. Noël vindt dat leerkrachten een afkeer
voor literatuur soms in de hand werken door boeken te vroeg op te
leggen. Hij betwijfelt dan ook of humaniorastudenten al klaar zijn voor
het metaforische dierenepos Van den vos Reynaerde. Bepaalde leerlingen
kunnen geïnspireerd worden, maar volgens hem is dat een minderheid.
‘Het is zoals een kind een oester opleggen. Dat is genoeg om nooit meer
een oester te eten.’
Noël kwam de middeleeuwse Reynaert dan ook niet via de schoolbanken
op het spoor, maar wel via een klein boekje. ‘Zo’n twintig jaar geleden
kocht ik een geel boekje dat deel uitmaakte van een serie met allemaal
uitgaven van oude geschriften.’ Hij beschrijft de editie van Hubert Slings
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uit de reeks Tekst in context
(1999) (afb. 2). Hoewel titels
van boeken ver weg zitten,
weet Noël nog heel precies
dat hij de uitgave in Oostende
kocht. ‘In de internationale
boekhandel die intussen –
zoals zovele boekenwinkels
– verdwenen is.’ Het boekje
met tekst en uitleg wakkerde
zijn interesse aan, maar hij
kreeg pas echt de smaak te
pakken door de aankoop van
een uitgave van Stijn Streuvels
Afb. 2. Cover van Tekst in context.
(Davidsfonds, M.CM.X.)
in het antiquariaat Snuffel,
gelegen in de Frans Massystraat te Hasselt. ‘Het was een mooie grote
uitgave met etsen van Gustave Van de Woestyne. Het verbaasde me
dat het boek maar dertig euro kostte.’ Vanaf toen begon Noël meer en
meer te verzamelen. Hij bouwde zijn collectie voornamelijk op via de
onlineveilingen van Catawiki.
Wat maakt dat Noël bij die minderheid hoort die wel geïntrigeerd raakt
door de sluwe vos? Wat hij boeiend vindt aan Van den vos Reynaerde zijn
de sterke aanwezigheid van metaforiek en de karakteristieke ritmiek.
Het is dankzij dat metaforische karakter dat deze satire over hypocrisie
volgens hem ook vandaag nog actueel is. Zo trekt hij heel wat parallellen
tussen de hofcultuur en de huidige politiek. De dynamiek tussen koning
Nobel en zijn hofhouding, die in het gevlij met de heerser komt, herkent
hij in de onderlinge concurrentie tussen partijen die meer zouden
bereiken mochten ze samenwerken. ‘De andere dieren lopen hoog op
met hun moraliteit, maar zijn ze werkelijk zoveel beter dan Reynaert?’,
vraagt Noël zich af. Zichzelf identificeert hij met Grimbeert de das,
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een neef van Reynaert. ‘Grimbeert probeert als enige de tegengestelden
nog in een redelijke lijn te krijgen, zoals ik in mijn eerdere job als
communicatieadviseur voor een politieke partij dikwijls moest doen.’
Noël vindt het jammer hoe een letterlijke interpretatie Reynaert tot een
schalkse, ludieke schelm simplificeert en zijn ambigue moraliteit op de
achtergrond doet verdwijnen.
Ook spreekt hij zich teleurgesteld uit over hoe die bijzondere ritmiek
altijd ontbreekt. ‘Recente stripbewerkingen of musicals leggen de nadruk
op betekenis in plaats van op muzikaliteit, wat maakt dat het verhaal
uitleggerig wordt’, verklaart hij. Zelf heeft hij getracht het anders te doen,
maar zijn bewerking Roofdier had weinig succes. Hoewel hij het plot naar
de bankencrisis omzette, behield hij het ritme en de dialoogstructuur
van de originele tekst. Collega’s en uitgevers vonden de herwerking maar
niks. Ze stimuleerden hem om het verhaal op een hedendaagse manier te
brengen, maar juist dat interesseerde hem niet. Het opzet was net om te
laten zien hoe na al die eeuwen de tekst in zijn ware vorm nog niets van
zijn actualiteit verloren heeft. De bewerking is nooit uitgegeven. ‘Ik geef
nooit iets in eigen beheer uit. Als niemand het wil uitgeven, betekent het
dat het ook niet uitgegeven moet worden.’ Noël legt niemand oesters op.
Het is in die oorspronkelijke, middeleeuwse tekst dat de balans
tussen muzikaliteit en betekenis optimaal is, oordeelt Noël. ‘Maar die
Middelnederlandse zinnen lezen is werken’, bekent hij, ‘en als ik moet
werken, ontgaat die muzikaliteit me weer voor een stuk.’ Omdat er
heel wat affiniteit met die oude taal nodig is om de schoonheid van het
ritme te ervaren, gaat Noël voor zijn verzameling toch voornamelijk op
zoek naar ‘modernere’ herwerkingen. Wat oude dingen betreft, zoekt
hij naar mooi geïllustreerde boeken, maar zijn voorkeur gaat uit naar
hertalingen en parodieën. Zo is Noël een enorme fan van het ritme in de
rapversie Reinaert de vos … gerapt (2008) van Charlie May. Een andere
bewerking die hij meermaals noemt, is de ‘heel eigen vertaling’ van Ernst
van Altena, getiteld Reinaert de vos, de middeleeuwse satire (1979), met
tekeningen van Bert Bouman en uitgegeven door Ploegsma. (afb. 3) ‘Een
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wit, vierkant boek’, herinnert hij zich. ‘Deze hertaling heeft nooit een
heruitgave gekend en was daardoor bijna niet te vinden. Toen ik het boek
uiteindelijk te pakken kreeg, was dat echt plezant. Ik was erg benieuwd
naar hoe Van Altena, die toch een bepaalde reputatie had, het ritme had
bewerkt.’ Ook naar de fascistische, antisemitische parodie van Robert van
Genechten uit het oorlogsjaar 1941, – ‘die met die neushorens in de rol
van Joden’ weet hij – heeft hij lang gezocht.
‘Mijn zoektocht focust steeds op inhoud, eerder dan op materiële
schoonheid. Mijn interesse ligt voornamelijk bij tekstvarianten en het
zoeken naar verschillen tussen versies. Soms koop ik een boek en ben ik
teleurgesteld omdat het qua content weinig verschilt van wat ik al had.
Dan zucht ik omdat die aankoop niet nodig was geweest.’
Een ‘echte’ verzamelaar streeft volgens Noël daarentegen naar een zekere
volledigheid. Hij beschouwt zijn Reynaertcollectie daarom liever als een
interesse, die bovendien allesbehalve compleet is: ‘Ik gok dat ze bestaat
uit een veertig, vijftigtal boeken primaire literatuur, en een even groot
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aantal aan secundaire literatuur. En een metalen beeld van Reynaert die
op bedevaart gaat. Dat is alles.’ Het inventariseren van die bescheiden
collectie is niet aan hem besteed. Hij lacht nonchalant terwijl hij vertelt
hoe zijn verzameling ‘een gezellig rommeltje’ is. Hij heeft geen ex libris
en het enige systeem dat hij hanteert, is dat hij alles op één grote legger
plaatst, die zo geordend is dat hij er nog iets bovenop kan stapelen. Hij
durft zelfs bekennen dat hij tevreden zou zijn met één mooi boek op
die legger, en de rest op zijn e-reader. ‘Daaruit blijkt dat ik geen echte
verzamelaar ben. Echte verzamelaars houden niet van het digitale.’ Al
moet hij toegeven dat wat zijn strips van Marc Sleen en de werken van
Neil Gaimen betreft, hij wel ‘verzamelt’ in de strikte zin van het woord,
aangezien hij het zich niet kan voorstellen dat hij een van hun werken
overslaat. ‘Ik weet dat bingewatchen erg in de mode is, maar wat Reynaert
betreft ben ik meer een zapper die op zoek is naar plezante dingen om zo
nu en dan door te bladeren.’
Een stuk waar hij tussen het zappen door wel voor zou pauzeren, is de
beperkte editie van Streuvels ‘met die art-decoprenten’. Hij omschrijft de
befaamde Stijn Streuvels-vertaling, genummerd uitgegeven door L.J. Veen
te Amsterdam. Deze versie uit 1910 is vergezeld van een inleiding van
Prof. Dr. J.W. Muller en verlucht met tekeningen door B.W. Wierink. Noël
is ook in het bezit van de zestien kleurenlitho’s die afzonderlijk, zonder
tekst en in een onbekende oplage op de markt zijn gebracht. (afb. 4) ‘Voor
mij volstaat het om alleen die prenten te hebben.’ Als Noël een goede
vriend een cadeau moet geven, dan zou het dit stuk van Streuvels moeten
zijn, al haalt hij meestal iets uit zijn stripcollectie. ‘Iets echt cadeau geven
moet immers altijd een heel klein beetje pijn doen. Bij Reynaert ervaar ik
iets weggeven niet als een gemis.’
Al moet Noël toegeven dat er niet veel begeerden voor zijn
Reynaertboeken zijn. Je hebt regio’s die heel sterk Reynaertgebonden zijn,
maar dat is niet zo voor Limburg. Wanneer iemand uit zijn familie of
vriendengroep dan toch oog heeft voor zijn verzamelingen, apprecieert
hij dat des te meer. Het stuk waar hij de leukste herinnering aan heeft,
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is daarom een kerstcadeau van zijn vrouw. ‘Zij heeft totaal niks met
Reynaert, en toch lag de prentenboekversie van Koos Meinderts De
schelmenstreken van Reinaert de Vos (2018) onder de kerstboom.’
Maar echt geloven in de verzameling doet zijn vrouw niet. Daarvoor
is Noël te zelfbewust, in tegenstelling tot de echte verzamelaar. Die
laatste heeft volgens hem de neiging om zichzelf en zijn omgeving
iets wijs te maken. ‘Ik wil collectioneurs niet teleurstellen’, zegt hij
verontschuldigend, ‘maar wanneer de verzamelaar belooft iets waardevols
op te bouwen, is dat volgens mij de verontschuldiging waarmee hij
zijn levenspartner wil overtuigen dat de collectie niet voor niks is.’
Het argument ‘later is dat goed voor de kleinkinderen’ gebruikt Noël
bij zijn vrouw in elk geval niet meer. Hij lijkt zelfs weinig bekommerd
over de vraag wat er ‘later’ met zijn collectie gebeurt. ‘Op een veiling
steken of weggeven. Wanneer ik er niet meer ben, sterft de generatie
geïnteresseerden met mij mee. De vraag en dus de waarde daalt.’ Horen
we Noël voor het eerst spreken als econoom? Het lijkt een rol die
moeilijk verzoenbaar is met die van literatuurliefhebber: ‘Ik werk voor
een economische ontwikkelingsmaatschappij en denk normaal altijd
economisch, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik dat bij een verzameling
niet doe. Een verzameling is allesbehalve economisch.’ Wanneer ik tot
slot naar een tip voor beginnende verzamelaars vraag, luidt die nuchter:
‘Zorg dat je er plezier in hebt, maar doe je financieel nooit pijn.’ Een
verzoening die een hardcore verzamelaar niet graag en niet gemakkelijk
maakt, denk ik terwijl ons gesprek ten einde loopt. ‘Ik word dan ook
alsmaar minder een verzamelaar’, beaamt hij.
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Afb. 4. Steendruk van B.W. Wierink.
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Vragen aan verzamelaars
Waarom ben je reynaerdiana beginnen verzamelen?
Hoe groot is de verzameling?
Wat verzamel je precies? Omschrijf je collectie.
Wat doe je met je verzameling?
Wordt ze geïnventariseerd?
Op een speciale manier geëxposeerd? Op één plaats?
Heb je een merkteken of ex libris?
Ga je dynamisch om met je collectie? Verkoop of ruil, schenking? Wat doe
je met dubbele exemplaren?
Verzamel je nog andere zaken?
Heb je contact met andere Reynaertverzamelaars?
Herinner je nog je eerste object(en)?
Aan welke vondst heb je de leukste herinnering?
Wat is het meest waardevolle object uit je collectie?
Naar welke object(en) ben je heel speciaal op zoek?
Wat gebeurt er later met je collectie?
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‘Prachtig om te zien dat één
zo’n raar beest dat
voor elkaar kreeg.’

Een gesprek met Reynaertverzamelaar
Erwin Verzandvoort
Lisanne Vroomen

Begin mei 2021 ga ik op bezoek bij Erwin Verzandvoort (afb. 1) in Rosmalen.
Als ik de trein uit ben gestapt en de woonwijk naast het station binnenloop,
komt Erwin me tegemoet lopen. Zijn huis ligt pal achter de spoorlijn en hij
had de trein al horen aankomen. Hij ontvangt me hartelijk in zijn woning
met thee en de enige echte Bossche bollen van Jan de Groot.
Mijn eerste vraag ‘Waarom ben je reynaerdiana beginnen te verzamelen?’
zorgt ervoor dat Erwin Verzandvoort meteen een heel verhaal kan
vertellen. Na de kweekschool ging Erwin in 1976 naar de universiteit in
Nijmegen met het idee om af te studeren op W.F. Hermans. Hij kreeg daar
ook les van professor Herman Vekeman over mystiek. Mystiek, daar had
hij toen nog nooit van gehoord, maar Vekeman fascineerde hem. Zo werd
hij steeds meer naar de middeleeuwen getrokken, ook door Vekemans
assistent Paul Wackers. Die vertelde over de literatuur van de Beatrijs,
Karel ende Elegast tot Artur en de Reynaert. Zo kwam het dat Erwin
ook zijn doctoraalscriptie (vier kloeke delen) over de Reynaert is gaan
schrijven. Paul Wackers bezorgde hem na zijn kandidaatsexamen een lijstje
met mogelijke onderwerpen, waaronder: ‘de volksboeken van Reynaert de
vos’. Erwin werkte al vanaf zijn zestiende bij boekhandel Adr. Heinen in
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Den Bosch – waar hij tot 2013 werkzaam is gebleven – maar hij had nog
nooit van volksboeken gehoord. ‘Ik, die alles weet van boeken, had daar
nog nooit van gehoord. Dus ik dacht; dat wil ik weten.’ Paul Wackers ging
ervan uit dat er nog veel volksboeken te vinden moesten zijn, en dat vond
Erwin leuk om uit te zoeken.
‘Ik had helemaal niks, maar ik ben gaan rondreizen en snuffelen. Toen
ontdekte ik dat er veel meer boekjes waren dan ik dacht, maar dat
waren nog geen volksboeken. In die tijd had je nog overal antiquariaten
en daar ging ik informeren.’ Zo kwam Erwin onder anderen bij Bas
Hesselink, eigenaar van antiquariaat Forum in Utrecht, gespecialiseerd
in de middeleeuwen. Daar zag hij een hele rij over Reynaert. ‘Dat waren
uiteraard geen volksboeken, maar kinderboeken, studie-uitgaven. Prachtig
om te zien dat één zo’n raar beest dat voor elkaar kreeg. Daar is het een
klein beetje mee begonnen.’ Hij omschrijft de jaren tachtig als een hausse
van boeken verzamelen, antiquariaten bezoeken en Reynaertstudie. Erwin
voelde zich als een vis in een hele grote vijver en dit is voor hem ook de
bloeiperiode geweest als verzamelaar.
Het verhaal van Erwin maakt duidelijk hoe belangrijk contacten zijn voor
hem als verzamelaar. Vanuit boekhandel Adr. Heinen ging hij dagelijks
in de pauze langs bij antiquariaat Brabant om de hoek om daar zijn
boterhammen op te eten. De ‘Dames Brabant’, zoals de twee eigenaressen
genoemd werden, leerden hem kennen en wisten dat ze Erwin in moesten
seinen als ze een interessant Reynaertboek tegenkwamen. Zo werd
antiquariaat Brabant samen met antiquariaat Secundus van Peter Everaers
in Ter Hole (Hulst) zijn hofleverancier. ‘Ze wisten wat ik zocht en wat ik
wilde hebben. De cirkel werd steeds groter en zo ben ik ook steeds meer
gaan verzamelen.’ De kring van contacten bestond uit antiquaren, zoals
Frits Knuf, Pim van Pagée en Bert Hagen, maar via hen leerde Erwin ook
andere verzamelaars kennen.
Zo kwam hij via Frits Knuf in contact met Wilfried Grauwels, volgens
Erwin de grootste Reynaertverzamelaar in de wereld, die maar liefst
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anderhalve meter aan diverse volksboeken heeft. Grauwels nodigde Erwin
uit op een tentoonstelling in het Osterriethhuis in Antwerpen waar
zijn privéverzameling te zien was. Het is ook via Grauwels dat Erwin de
mogelijkheid kreeg om de druk van William Caxton uit 1481 in handen
te houden. Die werd te koop aangeboden door de antiquaar H. P. Kraus in
New York. Grauwels had de druk naar Europa over laten brengen en mocht
hem tien dagen ter overweging bekijken. En zo kreeg ook Erwin de druk
van Caxton te zien.
Erwin Verzandvoort heeft nog vele andere verhalen over verzamelaars met
wie hij contact had of waar hij op bezoek is geweest, zoals de verzamelaar
Kirmse in Erlangen bij München, bij wie hij onder andere de eerste
Deense en Zweedse druk heeft gezien en Hubertus Menke in Kiel. Via
het redactielidmaatschap van Tiecelijn en de Orde van de Vossenstaart
heeft Erwin ook veel contacten kunnen leggen en kunnen onderhouden.
Belangrijk voor de contacten en de verzameling zijn ook de lezingen die
Erwin gehouden heeft, onder andere bij heemkundige verenigingen.
‘Dia’s zijn makkelijk, ik nam boeken mee! Dan kon ik echte plaatjes laten
zien en een verhaal vertellen. Ik kondigde van tevoren aan dat ik dat
deed aan de hand van boeken. Dat heeft me veel opgeleverd, ook dubbele
exemplaren. Mensen komen dan altijd aanzetten met allerhande bijzondere
Reynaertboekjes. Ik ben door de lezingen heel veel rare en mooie dingen
tegengekomen, maar je krijgt ook een naam en waardering.’ Als voorbeeld
toont hij een stukgelezen volksboekje dat hij via de Heemkundekring
Aarle-Rixtel heeft gekregen. Het boekje is niet compleet, want het begint
bij de dood van Coppe, eindigt midden in het verhaal, heeft rafelige randen
en is met plakband aan elkaar geplakt. Dit volksboekje laat wel zien hoe
deze boekjes gebruikt werden: lezen, lezen, doorgeven en uitlenen tot ze
letterlijk stukgelezen zijn.
Ik ben ondertussen wel erg nieuwsgierig geworden naar de collectie
van Erwin Verzandvoort zelf. De collectie telt volgens Erwin enkele
honderden boeken en dat geloof ik aan het einde van de dag graag. Hij
omschrijft het zelf als een ‘heel algemene collectie Reynaerden’. Volgens

Afb. 2. De Latijnse Reynaert van
Hartmann Schopper (1584).

Erwin bezit hij zo’n zeventig procent van
De bibliografie van de Nederlandstalige
Reynaertbewerkingen van 1800 tot
heden.1 De collectie bestaat daarnaast
uit verschillende volksboeken, lp’s en
cassettebandjes met hoorspelen, etsen,
maar ook vertalingen in bijvoorbeeld
Russisch, Japans, Esperanto en zelfs in
steno.
Erwin neemt me mee naar een kast in de woonkamer waar de ‘leukere
boeken’ staan, zoals hij dat zelf zegt. Het eerste wat hij toont is een
bijzondere vondst, een Latijnse Reynaert van Hartmann Schopper
uit 1854. (afb. 2) Die is redelijk zeldzaam, maar ook ‘vermomd’ als
kerkboekje door het octavoformaat. In flink tempo komen daarna
verschillende andere boeken voorbij: volksboekjes, waarbij meteen
duidelijk wordt waarom ze in het Frans ook wel ‘livres bleus’ worden
genoemd, drie Japanse vertalingen (afb. 3) waarvan er één Erwins laatste
aanwinst is, een Franse Reynaert uit Japan op rijstpapier en een Duitse
Reynaert met een vossenkop in reliëf op het voorplat.
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De indrukwekkende collectie roept bij mij de vraag op welk boek voor
Erwin Verzandvoort het meest waardevol is. ‘Voor mij zijn ze allemaal
waardevol. Als je met passie en overtuiging een verzameling samenstelt, is
ieder boek van belang.’ Als ik vraag welke boeken nu het meest betekenen
voor hem, komt Erwin met een aantal exemplaren aan. Hij toont een
convoluut waarin de versie van Jan Frans Willems uit 1834 ingebonden
is samen met de versie uit 1836. (afb. 4) De eerste versie is echter in een
kleiner formaat. Daarom heeft iemand alle pagina’s losgehaald en die
ingeplakt in pagina’s van het formaat van de versie uit 1836. Hier is dus
waarschijnlijk maar één exemplaar van en het maken ervan heeft veel tijd
gekost. Daarna toont hij een in perkament ingebonden exemplaar uit 1711,
getiteld Reineke de vos mit dem koker en een versie van Goethe met 56
afbeeldingen van Allard van Everdingen. Deze prenten heeft Erwin ook
nog los. ‘Als ik nog een keer een boek ga schrijven over Reynaert, dan is het
over deze plaatjes: die zijn fantastisch.’
Erwin neemt me daarna mee naar boven om me de rest van zijn collectie
te laten zien. Daar wordt meteen mijn vraag
beantwoord (zonder dat ik ze hoef te stellen)
of Erwin nog andere zaken verzamelt. Hij
wijst me op een Japanse roltekening van zo’n
twee meter met een vos, die in het trapgat
hangt. De vos speelt in de Japanse literatuur
en vooral in het toneel een bijzondere rol: het
is de leperd, de lijperd en de slimmerik. Op
een kast ligt een stapel doosjes met andere
rolprenten. ‘Ze worden bewaard in heel
bijzondere houten doosjes. Ze worden ook
op een heel bijzondere manier opgevouwen
en dichtgeknoopt. Ik kan het niet namaken.
In Den Bosch zit een handelaar in prenten en
daarmee ben ik in contact gekomen via het
boekenvak. De roltekeningen zijn allemaal
volkomen uniek.’
Afb. 3. Een Japanse vertaling,
de laatste aanwinst van
Erwin Verzandvoort.

Tiecelijn 34

/ 126

Andere snuisterijen om de vos verzamelt
Erwin niet structureel. In huis hangen
wel op verscheidene plekken vossen,
zoals een fietszadel dat met oortjes en
oogjes tot een vos gemaakt is. Hij toont
me verder verschillende beeldjes, een
luciferdoosje met een vos en zelfs een
vossenkatapult. ‘Ik verzamel niet de
grappen en grollen. Soms krijg ik dat en
Afb. 4. De ingekaderde versie van
dat stel ik op prijs, maar ik ga het niet
Jan Frans Willems waarbij de
tekst van 1834 ingebonden is bij
verzamelen. Dan is het einde zoek. Als
de tekst van 1836.
het Reynaert is, verzamel ik het, maar
niet de sigarenbandjes.’ Hij vertelt over
Friedrich von Fuchs in het Duitse Linden
die een enorme collectie van vossenspullen had en er ook twee catalogi
over gepubliceerd heeft. Erwin wijst me nog op twee doeken met vossen,
gemaakt door zijn vrouw Joeske, die weefster is. Overigens is haar werk
ook terug te vinden in een van de catalogi van Friedrich von Fuchs: een
nieuwjaarskaart met een vos die Erwin en Joeske ooit gestuurd hebben.
Op de bovenverdieping heeft Erwin een werkkamer met de rest van zijn
Reynaertcollectie. Er is een kast met het jaarboek Reinardus, Tiecelijn
en edities, een grote kast met Reynaerden op alfabetische volgorde en
een kast met artikelen en zijn eigen handgeschreven bibliografie. Met
die bibliografie is Erwin begonnen toen hij in het huis van Grauwels in
Kapellen op diens collectie paste tijdens een vakantie. Hij heeft toen alle
boeken die daar aanwezig waren beschreven en dit heeft hij later uitgebreid
tot een systeem bestaande uit vele (handgeschreven) klappers. Van elk
boek waarvan Erwin het bestaan weet, heeft hij een omschrijving en hij
geeft in de klappers aan in welke collectie(s) het boek te vinden is, inclusief
zijn eigen collectie (E.V).
Ook hier laat Erwin me weer een groot aantal boeken zien. Dat begint
met zijn eerste aanwinst. Dat is een versie van Malmbergs Nederlandse
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Schoolbibliotheek, aangeschaft toen hij nog op de mulo zat. Dat roept
bij mij de vraag op vanaf wanneer iemand een verzamelaar is. Erwin
antwoordt: ‘Je bent een verzamelaar, als je je bewust bent van de waarde
en als je er iets mee kan doen, bijvoorbeeld een opvolger helpen. Je moet
niet verzamelen om op je verzameling te zitten. Ik hoop ook dat het later
als geheel naar één bibliotheek kan en ik heb dat ook vast laten leggen.’
Iets doen en andere mensen helpen, betekent voor Erwin bijvoorbeeld de
boeken uitlenen, onder andere voor tentoonstellingen. Naast de boeken
heeft hij natuurlijk ook veel kennis, al dan niet via zijn bibliografie en
artikelen. Hij vindt het belangrijk om mensen hiermee te helpen. Zo
hebben onder anderen Jan Goossens, Kenneth Varty en Hubertus Menke
een beroep op hem gedaan. Daarnaast geeft hij ook dubbele exemplaren
weg; hij heeft ooit vijf dozen met dubbele exemplaren aan Rik Van Daele
gegeven voor de Bibliotheca Wasiana.
Terwijl Erwin vertelt, laat hij me veel boeken zien, zoals de mooie editie
van Stijn Streuvels uit 1910 met kleurenafbeeldingen van Wierink en een
editie van Goethes Reineke Fuchs met prenten van Kaulbach. Zo af en toe
trekt hij een lade van zijn bureau open om er nog meer moois uit te halen,
zoals de Reynaertprenten van Joseph Crawhall. Ik vraag aan welke vondst
hij de leukste herinnering heeft en prompt pakt hij een map, gevuld met
Donald Ducks. Terwijl hij erbij gaat zitten, vertelt hij: ‘Reynaert zit overal.
Ik wist dat Reynaert in de Donald Duck van 1983 is verschenen. Ik had
er twee afleveringen van en toen heb ik de “hele wereld” ingeschakeld
om de rest te vinden, maar dat lukte niet. Bert Hagen, eigenaar van een
antiquariaat met kinderboeken kon het niet vinden. Bob Loose, een
bijzondere antiquaar in Den Haag, kon het niet vinden. John Benjamins,
met een antiquariaat gespecialiseerd in tijdschriften ook niet. Toen was
mijn schoonzus Hetty jarig en op die verjaardag zit ik dit verhaal te
vertellen. Toen zei Hetty: ‘Ik zal eens naar boven lopen.’ En toen had ik
ze, want Hetty had – bij wijze van spreken – zeven kilometer Donald
Duck staan en daar zaten ze bij. Ik had alle antiquaren de stuipen op het
lijf gejaagd en Hetty had het gewoon boven staan.’
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Ik haak aan en vraag welke rol toeval en geluk spelen bij het verzamelen.
‘Toeval speelt een grote rol. Bijvoorbeeld met de handelaar die niet wist
dat een Latijns boek niet altijd een kerkboek is. Zo ben ik goedkoop aan
de Latijnse Reynaert van Hartmann Schopper kunnen komen, een boek
uit 1584. Maar ook geluk. Zo heb ik het geluk gehad dat door lezingen ook
mooie boeken onder mijn neus geschoven werden.’ Erwin geeft aan dat hij
het merendeel van zijn collectie gekocht heeft, maar hij schat dat zo’n twintig
procent komt uit schenkingen. Terwijl hij praat, rommelt hij nog wat tussen
de collectie en schuift een versie in Esperanto mijn kant op. Beneden heeft hij
nog versies staan in steno en Russisch, vertrouwt hij me toe.
Ik vraag of hij nog ergens naar op zoek is. ‘Natuurlijk streef je naar
compleetheid, maar nu ik met pensioen ben en er minder antiquariaten
bestaan, laat ik het maar. Vroeger had ik een groter netwerk. Als ik nu
nog iets vind, is dat prima, maar dit is nu mijn verzameling.’ Erwin opent
de Reynaertbibliografie. Per boek heeft hij aangevinkt of hij het heeft en
er zijn er nog een paar die hij niet heeft, zoals de versie van Blommaert.
‘Juist het zoeken maakt het leuk. Zo ben ik ooit op zoek geweest naar de
uitgaven van Abraham Hans. Die zijn steeds weer anders van elkaar en
leuk om te zoeken. Dat is gelukt. Klinkt simpel, maar na veel jaren lukt het
om alle Hansen te vinden.’ Hij toont me acht exemplaren met elk een ander
formaat en andere afbeelding op de kaft.
Mijn laatste vraag is of Erwin nog tips heeft voor beginnende
verzamelaars en die heeft hij zeker. ‘Wat ik geleerd heb: je moet geduld
hebben. Uiteindelijk is alles te vinden.’ Hij noemt het voorbeeld van de
druk van Schinkel uit 1589. Hiervan bestaan twee exemplaren, een zit in de
Phoebuscollectie in Antwerpen en het andere exemplaar behoorde toe aan
de bibliotheek Thysiana in Leiden. Dat laatste exemplaar is ooit gestolen.
De Reynaertdruk van de abdij van Postel is ook verdwenen. ‘Ik wil nog
moeite doen om deze exemplaren terug te vinden. Je kunt eigenlijk alles
vinden, als je maar geduld hebt.’
Verder adviseert Erwin om contacten te leggen met antiquariaten die
je vertrouwt. Zelf heeft hij de laatste jaren negatieve ervaringen met
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aankopen via internet, bijvoorbeeld met een boekje dat compleet zou zijn
maar dat niet was of een boekje dat met plakband aan elkaar hing. De
antiquariaten waarmee hij in het verleden handelde, hadden verstand van
zaken en waren behulpzaam.
Een laatste tip van Erwin Verzandvoort is om niet hoger te springen dan je
lat hoog is. ‘Ik heb verzameld wat ik kan verzamelen. Ik heb nu zo’n zeventig
procent van de bibliografie, maar van sommige boeken moet je zeggen: dat
lukt me niet. Ik krijg soms een aanbieding, maar mijn vrouw en ik willen
bijvoorbeeld ook nog een nieuwe badkamer. Die grens moet je weten. Ik wil
best verzamelen, maar het moet niet gekker worden. Mensen weten ook wel
dat ze met bepaalde bedragen niet bij mij aan moeten kloppen.’
Erwins vrouw Joeske roept van beneden dat de lunch klaar staat. Voor we
naar beneden gaan heeft Erwin nog wat boeken en etsen om me te laten
zien, en hij neemt me nog mee naar zijn bibliotheek, een tweede kamer
vol boeken, waar onder andere nog boeken van zijn eerste interesse in de
Nederlandse taal, W.F. Hermans, te vinden zijn en een andere, kleine maar
bijzondere collectie van en over Maurice Gilliams.
Tijdens de lunch vertelt Erwin verder over zijn verzameling en de manier
van verzamelen en zo af en toe staat hij op om er nog een extra boek
bij te nemen, waaronder de vier kloeke delen van zijn doctoraalscriptie
waarin hij aan de hand van slijtage aan houtsneden, onder andere door
houtwormen, de relatieve volgorde van de Zuid-Nederlandse Reynaertvolksboeken heeft aangetoond.
Bij mijn vertrek voegt Erwin de daad bij het woord over het feit dat je niet
op een verzameling moet gaan zitten. Uit een doos met dubbels krijg ik
nog drie exemplaren mee.
Noot
1 R. van Daele, P. Everaers, W. Devreese en E. Verzandvoort, De bibliografie van de
Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, Sint-Niklaas/Ter Hole, vzw
Reynaertgenootschap/Antiquariaat Secundus, 2004.
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Speuren naar Simenon en
Reynaert
De Reynaertcollectie van
Philippe Proost

RIK VAN DAELE

Vertoeven in de bibliotheek van Philippe Proost is een waar genoegen. Door
het grote open raam in de bibliotheek zie ik het oude sluizencomplex van
Astene aan de Leie, de idyllische plek waar hij na zijn vertrek uit Gent zijn
nest voor boeken over Georges Simenon en de Reynaert heeft gebouwd.
Centraal in de prachtige, grote vierkante kamer staat een grote biljarttafel. Erboven is de ruimte opengewerkt tot een indrukwekkende vide met
gaanderijen waar zijn twee grote collecties netjes staan opgesteld. Wanneer
hij me langs de smalle wenteltrap naar boven heeft geleid, wijst hij met armbewegingen aan waar de collectie van de Luikse misdaadauteur begint en
eindigt. Ik geloof mijn ogen niet. Hier staat de grootste Simenoncollectie van
België met vele duizenden volumes. De verzamelaar mist in zijn collectie nog
twee stukken en dan is ze compleet. John, de zoon van Simenon, is een goede
vriend. Alleen de Universiteit van Luik, waaraan Simenon zijn persoonlijke
boekencollectie en correspondentie schonk, kan met deze verzameling concurreren. De Reynaertcollectie, die zo’n zeshonderd boeken telt, staat aan
de andere kant opgesteld.
Ik leerde Philippe Proost (afb. 1) vele jaren geleden kennen, onder andere
tijdens de indrukwekkende expositie Reinaert de vos. De boekencollectie van
Philippe Proost van 24 april tot 11 juli 2014 in het Liberaal Archief aan het
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Kramersplein in Gent. Ervoor had ik zijn tentoonstelling in De School van
Toen, het Gentse schoolmuseum, al bezocht en hadden we contact naar
aanleiding van een bijdrage in Tiecelijn over De ‘Reinaertwijk’ in Gent
(jaargang 20, 2007, p. 289-292), een stuk over een verdwenen Gentse wijk
waarvan nu de meeste straatnamen nog bestaan. Het verwondert Proost
trouwens dat de stad Gent zo weinig met zijn Reynaerterfgoed doet, dit
terwijl de kansen voor het grijpen liggen. ‘Ik ben een voorvechter van
de Reynaert,’ stelt mijn gespreksgenoot. ‘Jan Frans Willems had groot
gelijk. Dit verhaal moet blijvend verteld worden. Ik was razend toen ze de
Reinaertwijk in Gent herbouwd hebben en bij een van de straten de naam
van het epos vervingen door die van een dame omdat er meer politieke
en vrouwelijke straatnamen moesten komen.’
Proost is een echte Reynaertambassadeur. ‘Ik heb ooit een tentoonstelling
georganiseerd in het Koninklijk Atheneum van Deinze. Reynaertstad
Deinze had de kinderen gevraagd tekeningen te maken, die
gecombineerd werden met mijn collectie. Tijdens de opening kwam
een “bizarre” vraag. “Zou u het Reynaertverhaal willen vertellen in alle
lagere klassen van onze school?” Ik heb dat twee maanden gedaan. De
kinderen waren geïnteresseerd in mijn “brave” versie. (“Ik heb niet zo
veel aangedrongen over de kater ...”)’ Ook aan kinderen en kleinkinderen
werd het verhaal verteld. Verder heeft hij ongeveer alle Rotary en Lions
serviceclubs van Gent met een dia- of powerpointvoorstelling afgereisd.
Hij vertaalde zijn lezingtekst in het Frans voor enkele Brusselse lezingen.
Maar dat is nu verminderd. ‘Ik ben 83.’
Bij het overlijden van zijn grootvader erfde Philippe Proost diens
bibliotheek. Tussen de Vlaamse literatuur van auteurs als Cyriel Buysse,
Ernest Claes en Virginie Loveling – vaak eerste uitgaven die zorgvuldig
bewaard zijn gebleven – zaten ook enkele werken van Jan Frans Willems.
‘Mijn ouders waren overtuigde Vlamingen, maar na het overlijden van
mijn moeder hertrouwde mijn vader met een Franstalige dame en werd
de voertaal Frans. Vandaar de Simenoncollectie. In de collectie van mijn
grootvader zat de eerste Reynaertuitgave van Jan Frans Willems uit 1834,
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uitgegeven bij Van Han in Eeklo. Toen ik het boek begon te lezen vond
ik het redelijk interessant, tot ik merkte dat er een bladzijde, die eruit
gescheurd was, ontbrak. Het fameuze verhaal van de kater … En dan
ben ik mij voor de Reynaert beginnen interesseren.’ Sinds zijn jeugdjaren
bezoekt Proost beurzen en rommelmarkten. Zo is de verzamelpassie voor
de vos begonnen en groeide de Reynaertcollectie. Ondertussen heeft hij
een heel netwerk aan contacten opgebouwd. Zo ging hij meer dan dertig
jaar geleden in Heidelberg een antiquariaat binnen waar een Reineke
Fuchs in de etalage lag. Sindsdien heeft de antiquaar hem heel veel edities
opgestuurd en hadden ze een uitgebreide briefwisseling. ‘Ik hou vooral
van de iconografie. Het personage Reynaert leent zich tot verwerking
door kunstenaars. En in Duitsland zijn er heel mooie uitgaven.’ Als
gepensioneerde zit hij veel op het internet en sites zoals Rakuten en
Catawiki, continu op zoek naar Reynaert. ‘Mijn collectie is zeker niet
compleet. Ik moet werkelijk remmen …’
Philippe Proost houdt zijn collectie nauwkeurig bij op computer. Van elk
boek voert hij de auteur, titel, uitgever, datum van uitgave, illustrator in
en de staat waarin het boek zich bevindt. Als je de collectie niet bijhoudt,
dan loop je verloren, zeker wanneer er van auteurs en illustratoren vele
uitgaven zijn verschenen. De Reynaertcollectie van Proost telt circa
560 geregistreerde boeken, maar de laatste twee-drie jaar vulde hij de
collectiestukken nog niet digitaal in. De verzameling omvat verder strips,
kaarten, tekeningen, prenten, filmpjes en affiches, ongeveer zevenhonderd
items in totaal. Proost verzamelt nog steeds actief. ‘Er ontbreekt me nog
zo veel!’
Tentoonstellingen zijn een manier om zijn collectie te presenteren. In
Gent nam hij zelf het initiatief omdat hij het schoolmuseum bijzonder
sympathiek vond en nadien volgden het Liberaal Archief, het museum
De Vier Ambachten in Hulst en het atheneum in Deinze. Het eerste
grote werk bij een tentoonstelling is het selecteren, vervolgens de
thema’s bepalen, dan de kaartjes met de toelichting maken, vervolgens
de tentoonstelling ter plekke zelf gaan opbouwen en dan – niet te
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onderschatten – de werken terug op de oorspronkelijke plek in de eigen
bibliotheek plaatsen. Vooral dat laatste is een huzarenstukje omdat elk
boek op een vaste plek in de collectie staat. De Reynaerden staan per
taal; de Nederlandse uitgaven staan alfabetisch. Van elk boek wordt ook
gepoogd om alle verschillende drukken te verzamelen. ‘Elke Barak heeft
bijvoorbeeld een andere iconografie, elke druk meestal een andere cover.’
Proosts lievelingstukken liggen voor mij uitgestald op het groene laken
in het midden van de kamer. Toppers zijn de eerste druk van Jan Frans
Willems uit 1834 (Van Daele e.a. 207),1 het oude familie-erfstuk. Eveneens in
grootvaders collectie zat de mij onbekende door/van Willems gepubliceerde
Roman de Reinaert, een overdruk uit de Chronique contemporaine et
rétrospective, organe de la littérature belge-française et de la littérature
neérlandaise (fl. et holl.) – histoire, etc. La Flandre libérale, revue politique,
littéraire et scientifique, uitgegeven door de Gentse uitgever H. Hoste. Het
werkje bevat vier/vijf litho’s gedrukt door P. Vande Steene uit Gent.2 (afb. 2)

Afb. 2. Bruun de beer in
de boomstam, illustratie
uit De Roman van
Reinaert, J.F. Willems.
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Afb. 4. The Most Delectable History of
Reynard the Fox (1701).

Proost bezit ook de volledige uitgave van de oorspronkelijke publicatie.
Het oudste object in zijn verzameling is de Speculum vitae Aulicae. De
Admirabili fallacia et astutia vulpeculae Reinikes libri quatuor, ninc van
Hartmann Schopper uit 1574-1575 (Menke 3). Ernaast liggen Heinrichs
von Alkmar, Reineke der Fuchs van Johann Christoph Gottsched uit 1752
(Menke 32) (afb. 3) en een Gents volksboekje, uitgegeven ‘By L. Van Paemel,
Boekdrukker op den Brabanddam’ (Menke 50). Een ander topstuk is het
Engelstalige volksboek The Most Delectable History of Reynard the Fox.
Newly Corrected and Purged, from all grossness in Phrase and Matter.
Augmented and Enlarged with sundry Excellent Morals and Expositions
upon every several Chapter (…), in Londen gedrukt door Thomas Ilive voor
Edward Brewster in 1701 (Menke 35). (afb. 4)
Proost selecteerde voor mij verder het op een brocantemarkt in Nederland
gevonden De avonturen van Reinaard de Vos. Nieuwe zorgvuldige bewerking
met 200 illustraties, uitgegeven te Leeuwarden, circa 1900 in de reeks ‘Boeken
voor jongens en meisjes’ (Van Daele e.a. 12). Van dit boekje zal hij me op het
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eind van het gesprek een exemplaar cadeau doen. Ook enkele ‘Vlaamsche
Filmkes’ (Van Daele e.a. 189, 205 en C-lijst 10) zijn uitgestald, net als de
Groningse druk van Elzes ter Harkels private pers De Vier seizoenen (Van
Daele e.a. 96 en de bijdrage in dit jaarboek p. 171).
Alle boekjes bevinden zich in haast perfecte staat. ‘Mijn techniek is de
volgende. Als ik het boekje niet heb, koop ik het sowieso. Maar ik blijf dan
wel zoeken tot ik een beter exemplaar heb. En dan geef ik het oude exemplaar
weg, aan een vriend bijvoorbeeld.’ Bijzondere boeken worden van een kaartje
met een rode streep voorzien; ook de tentoonstellingskaartjes zitten in de
betreffende boeken.
Bijzondere herinneringen heeft
Proost aan het verwerven van
de voorbereidende tekeningen,
kostuumontwerpen, decorschetsen
en afficheontwerpen van een
Reynaerttheaterstuk van ruim veertig
jaar geleden. ‘De collectie is toevallig bij
mij beland en daar ben ik trots op.’
Een eigen ex libris of stempel heeft
Proost niet. Boeken moeten voor
hem onbeschreven zijn. Stempels
zijn uit den boze. ‘Ik heb getwijfeld
aan een ex libris.’ Hij verzamelt wel deze vorm van Reynaertkleingrafiek,
die hij zeer mooi vindt. ‘Als ik ooit een ex libris zou hebben, zou ik hem
in het boek steken, maar hem er nooit inkleven.’ Proost bezit wel diverse
Reynaertboeken met het ex libris van vroegere bezitters, wat voor een
verzamelaar een bepaalde waarde heeft. Hijzelf wil zijn collectie echter niet
‘beschadigen’.

Ik heb
getw ijfeld
aan
eeneigen
ex libr i s.

Wat er met de collectie later zal gebeuren? ‘Dat is de vraag van een
miljoen, want mijn kinderen hebben noch de plaats, noch zeer grote
interesse (hoewel mijn jongste dochter toch in de materie geïnteresseerd
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is). In Deinze heb ik voorgesteld om mijn collectie te schenken. Maar ik
stelde wel een voorwaarde: ze moet in een Reynaertzaal samen met het
Reynaertgebeuren in Deinze worden gepresenteerd. Ik denk dan onder
andere aan de Canteclaerstoet, waarin de reus Reynaert verschijnt, én aan
het feit dat hier een Reinaertwijk ligt, “over de kromme brug”. En dan is er
nog het beeldhouwwerk van Chris Ferket aan de Tolpoortstraat. Ik heb nog
geen antwoord gekregen. De conservator van het Museum van Deinze en de
Leiestreek is hier geweest. De collectie verkopen? Dat “voel” ik niet. Ofwel
ga je naar een handelaar en dan wordt de collectie verkocht en versnipperd.
Ofwel ga je naar een museum of naar een publieke plek. Men is blijkbaar
nergens happig. Ik heb goede banden met de burgemeester van (Heusden-)
Destelbergen, ook een Reynaertgemeente. Wie weet …’
Noten
1 De gebruikte bibliografieën zijn: H. Menke, Bibliotheca Reinardiana. Teil I: Die
europäischen Reineke-Fuchs-Drucke bis zum Jahre 1800, Stuttgart, Dr. Ernst Hauswedell & Co. Verlag, 1992; en R. van Daele, P. Everaers, W. Devreese en
E. Verzandvoort, De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen
van 1800 tot heden, Sint Niklaas/Ter Hole, Reynaertgenootschap/Antiquariaat
Secundus, 2004.
2 Deze illustraties vereisen verder onderzoek. Vier van de vijf illustraties zijn
terug te brengen tot creaties van de Duitse schilder en illustrator Ludwig Richter
(1803-1884), die de cyclus wellicht voor 1840 ontwierp (en in 1852 in boekvorm
publiceerde; tweede editie in 1881). Onder één illustratie staat ‘P. Vande Steene
Gent’, onder de vier andere ‘F. en E. Vande Steene Gent’. Wellicht vergiste de drukker zich en verwijzen de initialen naar ‘F. en E.’ bij ‘Vande Steene’ naar de Gentse
boek- en steendrukkersfamilie F. en E. Gyselynck, die verantwoordelijk was voor
de illustraties en litho’s bij de prenten die in Jan Frans Willems’ Reynaertedities
van 1836 en 1850 staan afgedrukt. De prent die wij niet kunnen terugbrengen tot
Richter (afb. 3) is sterk verwant met de illustraties van Gyselynck, die wellicht op
andere illustratiecycli geïnspireerd zijn. Ferdinand (1793-1866) was de illustrator.
Zie ook P. De Keyser, ‘Bijdrage tot de Ikonografie van de Reinaert’, in: Gentsche
bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel V, Antwerpen, De Sikkel, 1938, p. 17-30.
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Op wandel met
Peter Everaers,
antiquaar te Ter Hole
YVAN DE MAESSCHALCK

Begin maart 2021 geven Peter Everaers (afb. 1) en ik elkaar rendez-vous
in De Klinge, dicht bij de Nederlands-Belgische grens, in hartje Reynaertland. We wandelen vanaf de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk tot aan
de Klingedijkstraat, waar een van de Reynaertbanken te pronken staat.
Nog voor we die iconische plek bereiken, stel ik Peter een vraag die eigenlijk
allang op mijn lippen brandt. Hoe komt iemand ertoe die in 1970 afstudeerde aan de Kweekschool van Oudenbosch en toch jaren voor de klas
stond – eerst in Ter Hole, vanaf 1973 in Graauw – antiquaar te worden?
Uit zijn meanderende antwoord maak ik op dat de keuze voor het onderwijs
niet écht zijn keuze was, maar het resultaat van bepaalde omstandigheden.
Er was het idee dat een baan in het onderwijs werkzekerheid verschafte en
het feit dat zijn moeder hem aanmoedigde die weg in te slaan. ‘Maar eigenlijk
lag mijn hart daar niet helemaal en voelde ik me als een vogel in een gouden
kooi’. Opmerkelijke woorden die ik al stappend in een notitieboekje probeer
op te tekenen.
Maar de punt is eraf en terwijl we plaatsnemen op de bank, probeert
Peter uit te leggen hoe hij zich gaandeweg uit het onderwijs heeft
losgeweekt en wie hem daarbij behulpzaam is geweest. Een bepalende rol
speelde zeker de ‘handwerkjuf’ Trees Verwilligen, met wie hij tussen de
middag in Ter Hole wel eens een praatje sloeg. Zij was de echtgenote van
Frans van den Berg, die een antiquariaat – en later ook uitgeverij –
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dreef in Hulst.1 Dankzij haar kwam hij met die merkwaardige, licht
excentrieke boekhandelaar in contact en uiteraard met zijn boekhandel
die de inspirerende naam ‘Merlijn’ droeg. Diens liefde voor o.a. het
(literaire) boek viel bij Peter in goede aarde. Maar ook lang daarvoor was
zijn leeshonger al aangescherpt, onder meer door meester Anton op de
lagere school én door een lieftallig buurmeisje dat een abonnement had op
het weekblad voor de jeugd ‘Donald Duck’ en hem weleens van leesvoer
voorzag. Hij las gretig de door Alphons Timmermans – geen familie van –
bewerkte verhalen over de ‘Overwintering op Nova Zembla’, ‘Michiel
de Ruyter’ en ‘Karel ende Elegast’, maar ook navertellingen uit de reeks
Oud Goud. Op die manier kwam hij al op vroege leeftijd in contact met
de verhalen rond/over Tijl Uilenspiegel, Robinson Crusoë én Reinaert
de vos. Dat laatste verhaal deed om geografische redenen een belletje
rinkelen: het speelt namelijk in het gebied van de Vier Ambachten en het
Waasland, de streek waar Peter zelf gepokt en gemazeld is en waar zijn
eigen antiquariaat nog altijd gevestigd is.
Het lijkt wel of de tijd even stopgezet wordt. Als de naam van de
meesterverleider valt, terwijl we op een van zijn banken zitten, haalt
Peter een boek uit zijn tas tevoorschijn. Even stel ik me voor dat het
de afgebeten kop van de onfortuinlijke Cuwaert zal zijn, maar nee,
het is voorwaar De vermakelijke historie van Reinaert de vos, ‘opnieuw
verteld door Jan Mens’, in de reeks van de ‘Margriet’-jeugdbibliotheek,
uitgegeven door de Geïllustreerde Pers N.V. in Amsterdam. Het boek
heeft een prachtige veelkleurige omslag en bevat schitterende zwartwitvolbladillustraties van Hans Kresse. Met enige trots reikt Peter me het
boek aan. ‘Het moet ongeveer 1958 of 1959 geweest zijn’, aarzelt hij, in
het besef dat de tijd niet heeft stilgestaan. ‘Rond diezelfde tijd kreeg ik de
eerste fabels te lezen, zonder te weten wat een fabel was, natuurlijk. Ook
kreeg ik een legpuzzeltje cadeau: ‘De ooievaar en de vos’’. Het verkeer
zoeft inmiddels voorbij en de bank zindert voelbaar.
Het is duidelijk dat we aanbeland zijn bij de boeken die Peter tot het
aanleggen van een eigen bibliotheek hebben geïnspireerd. De eerste
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‘onbewerkte’ romans die hij omtrent dezelfde tijd of iets later ooit las
waren De Witte (1920) van Ernest Claes en De komst van Joachim Stiller
(1960) van Hubert Lampo. Maar nog inspirerender was voor hem On
the Road (1957) van Jack Kerouac, het cultboek par excellence dat in de
jaren zestig en zeventig nog altijd grote sier maakte. Peter las het tijdens
zijn legerdienst (1970-1972), die toen nog zestien maanden in beslag nam.
Dan ben je wel een eindje onderweg. Maar de echte openbaring voltrok
zich eind jaren zeventig toen hij les volgde in Middelburg om zijn Akte
M.O. Nederlands te halen. Hij legde zijn eindexamens evenwel niet af,
maar was intussen wel ingewijd in de literatuur door Lo van Driel, een
bevlogen docent, auteur van Een getekend leven. Reimond Kimpe (2013)
en iemand over wie Peter met lichtjes in de ogen spreekt. Een even
epifanische ervaring deed zich voor toen hij op doktersorders ‘zes weken
plat’ moest liggen om een hernia te bezweren in 1985. Hij verloor zich
toen o.a. in De Toverberg (1924) van Thomas Mann en Het verdriet van
België (1983) van Hugo Claus, twee polyfone romans van wereldniveau.
Toen nam hij een allang sluimerende beslissing, hakte de knoop door
om resoluut voor het boekenvak te gaan en zei het onderwijs definitief
vaarwel. In 1993 zou hij zich officieel als zelfstandig antiquaar inschrijven
bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.
Op brocantemarkten en in tweedehandszaken had hij inmiddels
heel wat boeken ingekocht en daarmee ging hij in 1990 van start. Dat
was nauwelijks twee jaar na de oprichting van Tiecelijn, dat toen nog
een driemaandelijkse nieuwsbrief was en de aanloop vormde naar
het Reynaertgenootschap. ‘Daarmee zijn de contacten steeds inniger
geworden. Met een lidmaatschap van de Orde van de Vossenstaart, de
redactie van het huidige Jaarboek en de raad van bestuur tot gevolg.’
Maar omdat hij eerder – onder meer in 1979 – al ‘eigen’ tentoonstellingen
had georganiseerd in Hulst en Axel en daar bewerkingen van Streuvels
bij waren, was zijn belangstelling voor Reynaertboeken als het ware
organisch mee gegroeid.2 Regelmatige ontmoetingen met dokter Wim
Gielen, huisarts in Hulst, gepassioneerd bibliofiel en Goethe-liefhebber,
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wakkerden zijn liefde aan voor al wat de Reynaert betrof. Hij werkte
dan ook graag mee aan groots opgezette tentoonstellingen, onder meer
de Reineke Fuchs-tentoonstelling van september 1993, tweehonderd
jaar na publicatie van Goethes omzetting, in het stadhuis van Hulst. Al
Goethe wat de klok sloeg, met een bijzondere catalogus als resultaat:
Johann Wolfgang von Goethe & Reineke Fuchs (Reynaert Stichting, 1994),
een boekwerk dat hij samen met Wim Gielen tot stand bracht en dat
door de bekende meubelzaak Morres mee gesponsord werd. Hij heeft
achteraf zo zijn bedenkingen bij de kwaliteit van het werk, maar een
mijlpaal in zijn persoonlijke Reynaertbeleving is het wel. Zijn collectie
vormde ook mee de basis voor De bibliografie van de Nederlandstalige
Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, uitgegeven door het
Reynaertgenootschap in 2004, samen met Rik Van Daele, Willy Devreese
en Erwin Verzandvoort.
Intussen heeft Peter een verzameling van ongeveer duizend boeken/
banden en veel reynaerdiana (glas-in-loodramen, beeldjes, platen,
kaartjes, prullaria allerhande), die onder meer in een vitrinekast zijn
ondergebracht. Een muzeale toets die bij een echte antiquaar op zijn
plaats is. Een voor de hand liggende vraag is uiteraard die naar bijzondere
objecten of uitgaven. Van de befaamde Stijn Streuvels-vertaling uit 1910,
met zestien litho’s van Bernard Willem Wierink (1856-1939), uitgegeven
bij L.J. Veen, Amsterdam, bezit hij drie verschillende versies, waaronder
een gedrukt op ‘Japans papier’ in een donkerblauw marokijnen band
(afb. 1) en een op Van Gelder & Zonen in een vollederen band. Edities
met een hoge marktwaarde en nog maar zelden te koop. Dat laatste geldt
al helemaal voor de Maleise vertaling van Van den vos Reynaerde van
Streuvels voor de Stichting Volkslectuur. Het boekje komt weliswaar
voor in De bibliografie van Stijn Streuvels (1972) van Rob Roemans en
Hilda Van Assche, onder nummer V17, maar Peter maakt zich sterk
dat er hooguit drie exemplaren van bestaan en dat hij wellicht de trotse
eigenaar is van het enige exemplaar in privébezit. De volledige titel luidt:
Ditjeriterakan menoeroet “Reinaert de Vos” karangan Stijn Streuvels olèh

Balai Poestaka (1925), uitgegeven te
Weltevreden (Batavia), Drukkerij
Balai Poestaka. (afb. 2)
Hoe hij de hand kon leggen op
dit kleinood is een verhaal op
zich en het resultaat van wat hij
monkelend een ‘helder moment’
noemt. Na een lange en vruchteloze
zoektocht langs bibliotheken en
archieven, kwam hij op het idee
het antiquariaat ‘Gemilang’ in het
boekendorp Bredevoort – in de
Achterhoek van Gelderland – te
contacteren. Dat was sinds jaar
Afb. 2. De Reynaert van Stijn Streuvels
en dag gespecialiseerd in alles
in het Maleis (1925).
wat met Nederlands-Indië en
Indonesië van doen had. Een
eenvoudig telefoontje met handelaar Yvo Heller en een, tot zijn verbazing,
heel acceptabele prijs deden wonderen. Het kwetsbare boekje werd
met de post verstuurd en belandde zo in Peters collectie. Zover hem
bekend, bevinden zich alleen nog twee gelijkaardige exemplaren in de
Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Hoewel deze Reynaert op heel slecht
papier is gedrukt en lichtjes beschadigd, is deze uitgave hem bijzonder
dierbaar. De bank waarop we intussen al meer dan een uur op veilige
afstand van elkaar zitten, laat een instemmend geluid horen. We zijn niet
met z’n tweeën, maar met z’n drieën, al laat de mysterieuze derde zich
nooit zien.
Even dierbaar is hem de editie van Magister Nivardus’ Isengrimus (1946)
in de vertaling van Jozef van Mierlo. Het betreft één van de slechts tien
luxe-exemplaren op Van Gelder, met illustraties van Desiré Acket, door
hemzelf met de hand ingekleurd (afb. 3). Heel gehecht is hij ook aan
de vertaling van Le Roman de Renart van de hand van Alexis Curvers

(nr. 2/50). Het gaat om een
‘traduction nouvelle’, in
een luxe-editie die in 1930
verscheen bij Les Editions
du Balancier in Luik en
gelijktijdig in Maastricht bij
Leiter-Nypels, met illustraties
van Victor Stuyvaert (18971974), befaamd grafisch
ontwerper die lange tijd verbonden
was aan de Academie van Gent.3

Afb. 3. Een door Desiré Acket ingekleurde prent uit de
Ysengrimus van Jozef Van Mierlo (1946).

Omdat uiteraard niet alle uitzonderlijke publicaties of objecten de
revue kunnen passeren, is enige beperking aangewezen. Maar het
verhaal over hoe Peter de hand legde op de originele illustraties van
Tineke Schinkel kan hier niet ontbreken. Haar werk sierde namelijk
Paul Biegels kinderbewerking Reinaert de vos (1972), uitgegeven door
Uitgeversmaatschappij Holland in Haarlem. Via de met hem bevriende
boekhandelaar Rob Bellemans uit Axel kon hij, na haar goedkeuring over
de telefoon, met de uitgever afspreken om de originele tekeningen op te
kopen. Het leuke is dat sommige niet in het boek zijn terechtgekomen,
maar wel in Peters bezit zijn gebleven. En dat voelt vanzelfsprekend
behoorlijk exclusief aan. Ook die aanwinst schrijft de verzamelaar graag
toe aan een zeldzaam ‘helder moment’.
‘Misschien’, oppert Peter behoedzaam, ‘kan er nog eentje bij?’ ‘Een
helder moment?’ ‘Nee, dat niet’, grinnikt hij minzaam. ‘Het heeft alles te
maken met Camille Huysmans’. Wanneer de naam van die merkwaardige
politicus en intellectueel valt, worden de oren gespitst. Een topstuk noemt
hij het boekje Camille Huysmans over Reinaert en Uilenspiegel (1936),
uitgegeven door het Hooger Instituut voor Sierkunsten van Brussel. Om
vele redenen. Niet alleen omdat het een eerste genummerde druk betreft
– nummer 75 van de in totaal 75 gedrukte exemplaren – maar ook omdat
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het om handgeschept antiek Engels papier ‘Charles I’ gaat. Bovendien
bevat het vier handgekleurde houtgravures van Joris Minne (18971988), toonaangevend beeldend kunstenaar en intussen wereldberoemd
vanwege ‘De Fontein der Geknielden’ (de zogenaamde ‘pietjesbak’) op het
Emile Braunplein in Gent. De titelprent van Peters boek is door Minne
zelf gesigneerd. Hoewel de zon aan haar dagelijkse neergang is begonnen,
voelt de Reynaertbank tijdelijk warmer aan.
Iemand die dergelijke papieren kan voorleggen, beschikt ongetwijfeld
over een ex libris? Dat is ook zo, maar hij laat er meteen op volgen
dat hij het nooit in zijn eigen boeken aanbrengt, wel de initialen
‘P.E.’ of ‘Secundus’, de naam van zijn antiquariaat. Een gelatiniseerd
rangtelwoord of gewoon Latijn? Peter vraagt me of ik kan raden waar
het op slaat. Ik waag een gok en houd het op ‘volgens/naar’, maar dat is
niet helemaal juist, of helemaal niet juist. Secundus verwijst naar Janus
Secundus, de zestiende-eeuwse humanistische dichter (1511-1536), die
uitsluitend Latijnse verzen schreef en eigenlijk Joannes Everaerts heette.
‘Op die overbodige -t na, mijn eigen familienaam’, glimlacht Peter. ‘En
daarnaast betekent ‘secundus’ ook tweede of tweedehands, en dat leek
me perfect voor een boekhandelaar met een passie voor tweedehands- en
antiquarische boeken’. Hoewel hij niet graag schoolmeestert, voegt hij
eraan toe dat Secundus de auteur is van Basiorum Liber, kortweg Basia
(1535), een bundel liefdesgedichten waaraan Jean Pierre Guépin in 1991
een grondige studie wijdde: De kunst van Janus Secundus. De ‘kussen’
en andere gedichten. Dat Peter zich in de (Nederlandse) literatuur heeft
ingelezen, staat buiten kijf.
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat zijn horizon ver voorbij de Reynaert
reikt. Veeleer mijmerend dan verkennend wijst hij graag op zijn L.P.
Boon-collectie en de exceptionele figuur die Boon in het literaire
landschap altijd is gebleven. Maar misschien nog opmerkelijker is het feit
dat hij zowat de hele Jacques Hamelink in zijn bezit heeft, niet alleen alle
bundels, essays, boeken en tijdschriftpublicaties, maar ook een intense
persoonlijke briefwisseling met de Zeeuws-Vlaamse dichter. Misschien,
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denk ik in alle stilte, moet daar eens werk van worden gemaakt, maar ik
spreek die vrome intentie niet uit. Hoezeer de literatuur hem ook na aan
het hart ligt, in zijn omvangrijke handelscollectie zijn ook oude boeken,
prenten, landkaarten, folklore, heemkunde en (lokale) geschiedenis meer
dan behoorlijk vertegenwoordigd.
Voor we de Reynaertbank verlaten en de tevoorschijn gehaalde
documenten weer de tas in verdwijnen, wil ik weten op welke manier
je een dergelijke verzameling bijeen krijgt. Is er een geheimtip? Of
blijft het een kwestie van veel lezen,
de juiste mensen tegenkomen op
de juiste momenten en van enig
toeval? ‘Jazeker. Maar,’ voegt Peter
er veelbetekenend aan toe, ‘toeval
moet ook afgedwongen worden. Wie
de marktjes en boekhandels niet
afstruint, kan moeilijk iets interessants
op de kop tikken. En naar veilingen
gaan, uiteraard!’ Misschien is dat ook
een goede raad voor wie eraan denkt
antiquaar te worden? Peter glimlacht
breed en zegt, enigszins geheimzinnig:
‘Mijn beste tip is gewoon er niet aan te
beginnen. Want het is verslavend en kost handen vol geld. En je partner,
als je die hebt, moet zich daarin kunnen vinden. Dat was bij mij gelukkig
het geval, maar dat is lang niet altijd zo.’ Of zijn privécollectie al een
uiteindelijke begunstigde heeft? ‘Nee, wellicht wordt ze geschonken aan
een belangstellende of aan een instelling. Maar voor het zover is, moet
ik ze dringend inventariseren.’ We staan recht en werpen nog een laatste
blik op de Reynaertbank, die op 21 oktober 2018 (opnieuw) plechtig werd
ingehuldigd en waarvan de gerestaureerde tekst luidt: ‘weetstu waer
kriekeputte steet / cuwaert sprac of ict weet’. Zonder het goed en wel te
beseffen krijgt Cuwaert hier toch het laatste woord.

Toeval
moet ook
afgedwongen
worden .

Tiecelijn 34

/ 147

Noten
1 Zie Peter Everaers, ‘Opkomst en neergang van Antiquariaat Merlijn.
Herinneringen aan Frans van den Berg, een markante persoonlijkheid’, in: Jaarboek
van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, 2016, XXXIV, Amsterdam, De
Buitenkant, 2017, p. 133-159.
2 Peter Everaers, ‘Een onbekend item in de Streuvelsbibliografie’, in: P.F.W.H.
Everaers (samenstelling), ’Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het
middeleeuwsche epos herwrocht’ door Stijn Streuvels en André van der Vossen,
Antiquariaat, Ter Hole, 1997. Het betreft, volgens het colofon, een uitgave ‘op
geschept papier Van Gelder met watermerk’.
3 Willy Feliers, ‘Vijf eeuwen te laat geboren. Reynaertgrafiek van Victor Stuyvaert’,
in: Tiecelijn, 11 (1998) 1, p. 26-33.
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Reynaertverzamelaar
binnen de wallen van Hulst

Interview met Etienne de Koning
PETER EVERAERS

Op 21 juni om stipt half acht bel ik aan bij Etienne de Koning (Hulst, 1974).
(afb. 1) Hij woont midden in het centrum van Hulst, de Reynaertstad.
Hoewel Reynaertstad ... nog maar kortgeleden heeft het gemeentebestuur
alle metalen Reynaertobjecten van de gevels laten verwijderen, omdat ze
‘te oud en te duur in onderhoud’ werden. Jarenlang sierden ze de straten,
zodat bezoekers van de vestingstad er niet aan konden twijfelen welk
dier hier een belangrijke rol had gespeeld. We zijn veel Reynaertspelen,
-stoeten en -tentoonstellingen verder en Hulst heeft besloten ‘Pagadders’
de rol van onze roemruchte vos over te laten nemen. Ze gidsen je door
de geschiedenis van Hulst, alsof Reynaert, Nobel, Bruun, Tibeert,
Grimbeert, Isegrim en alle andere dieren uit het dertiende-eeuwse epos
dat niet evengoed hadden kunnen doen bij de verkenning van de directe
omgeving. Gelukkig heeft men de beelden die naar onze vos verwijzen wel
laten staan, hoewel die eveneens onderhoud vergen. Zeker het monument
van Anton Damen bij de Gentsepoort, dat in de jaren dertig op de
Houtmarkt stond, op een boogscheut van de woning van de reynaerdiaan
die ik een bezoek breng.
Hier aan de Paardenmarkt woont iemand die de vos wel zeer genegen is.
Als ik binnenstap, valt mijn oog meteen op de imposante zeefdruk van
Theo van de Goor die de hal domineert. Eronder staat een prachtig houten
Reynaertbeeld van de hand van Wim De Cock. (afb. 2) Ook hangt er een
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royale houtsnede van Antoon Herckenrath
uit 1941: ‘Reinaart de vos’. De enorme vos
overheerst op deze prent, staande naast de galg
en achter de rug van Nobel, pseudononchalant
leunend op diens troon.
Etienne is in het dagelijkse leven filiaalmanager
bij Sligro in Terneuzen. In zijn schaarse vrije
tijd houdt hij zich graag bezig met onze vos;
zeker de illustraties boeien hem zeer. Op tafel in
de woonkamer liggen wat bijzondere uitgaven;
onder het genot van een glas thee worden die
een voor een bekeken en begint het gesprek.
Etienne was al jong geïnteresseerd in
streekgeschiedenis en stamboomonderzoek. In
De geschiedenis van Hulst van de hand van Piet
Brand, dat hij leende uit de bibliotheek, werd
hij eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met
de vos. Ook in andere streekuitgaven kwam hij
de vos tegen. Toen hij in Breda ging studeren,
ontdekte hij de betere boekhandel en al snel
frequenteerde hij antiquariaten in Antwerpen
(De Slegte, Van Herck), Haarlem en ga zo maar
door. Naar eigen zeggen bracht hij Antiquariaat
Secundus een eerste bezoek in 1995. Dit
antiquariaat werd dan ook een belangrijke
leverancier voor zijn collectie, die inmiddels
zo’n driehonderd items telt, boeken en prenten.
De verzamelaar denkt dat zijn eerste aanwinst
een zwart-wit geïllustreerde editie van Hubert
Melis uit 1928 is geweest. De meeste uitgaven
zijn in het Nederlands, maar hij bezit ook een
aantal geïllustreerde Engelse, Duitse en Franse
Afb. 2. Reynaertbeeld van
Wim De Cock.
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varianten. Daarnaast beschikt hij natuurlijk ook
over talloze Reynaertstudies. De bibliografie van
Van Daele, Everaers c.s. en die Van Menke zijn
quasi onmisbaar. Al was het alleen maar om te
voorkomen dat er dubbele exemplaren zouden
worden aangeschaft. De collectie bevindt zich in
een kamer op de eerste verdieping in een tweetal
rekken, waar ook een mooi Reynaertbeeld van
Albert De Smedt (afb. 3) staat. De boeken staan
onder handbereik, zodat een gezocht werk
snel is gevonden. Voor een inventarisatie heeft
hij nooit tijd gehad (wel zijn ze aangevinkt in
voornoemde bibliografieën); misschien komt
het ervan als hij met pensioen gaat, dus dat
duurt nog wel even …
Hoewel hij twee ex librissen heeft, eentje
gemaakt door Wim De Cock (afb. 4) en de
andere door Andy English (afb. 5), plakt hij
die maar zelden in een boek. De volksboekjes
bijvoorbeeld zijn daar ook eigenlijk te klein
voor; een ingeplakt ex libris detoneert dan.
Soms koopt hij een beter exemplaar; het
mindere wordt dan van de hand gedaan. Vaak
komt dat echter niet voor.
Contacten met andere Reynaertverzamelaars
heeft hij nauwelijks; af en toe met de antiquaar
van Secundus. Dat is het dan wel; zijn drukke
baan slorpt veel van zijn tijd op. Als er eens
een vrij moment is, geniet hij graag van de
afbeeldingen die in veel boeken te vinden zijn.
Zeker die van Theo van de Goor, wiens luxeuitgaven hij erg boeiend vindt. Maar zeker ook
Afb. 3. Reynaertbeeld van
Albert De Smedt.
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van de prenten van Van de Woestyne, Wierink, Van Straten en Wim De
Cock kan hij erg genieten!
Zoals eerder gemeld was hij al jong geïnteresseerd in boeken over
Zeeuws-Vlaanderen, in casu De Vier Ambachten. Dat is nog zo; oude
kaarten van deze omgeving stelt hij ook erg op prijs. Maar helaas, de
ruimte aan de muren is nogal beperkt.
We nemen de boekjes die op tafel liggen nog eens ter hand. Meteen is
dan duidelijk dat de volksboekjes toch zijn voorkeur hebben; dat zegt
hij ook zelf. Hij is zeer geboeid door de kleine houtsneden die men erin
aantreft. Een zeldzaam werkje heeft onze speciale aandacht; dat was een
bijzondere vondst: The Pleasant History of Reynard the Fox uit 1620. Hij
kocht het ooit via eBay in Israël en vond het terug bij Menke op pagina
213, nummer 11 (A1). Het verkeerde in een erbarmelijke staat en miste

Afb. 4. Ex libris van Wim De Cock.

Afb. 5. Ex libris van Andy English.
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de titelpagina met houtsnede, maar
na een kostbare restauratie door
Marijn de Valk (dochter van de
Nederlandse papiermarmeraarster
Karli Frigge) uit Middelburg ziet
het er weer aantrekkelijk uit en is
het gered voor lange tijd. In 2007
heeft hij er nog met Kenneth Varty
contact over gehad. Ook heeft hij
o.a. nog een zeldzame uitgave die
we vinden bij Menke op pagina
242, nummer 49: The Most Pleasing
and Delightful History of Reynard
the Fox, and Reynardine his Son.
‘The sixth edition’ uit 1763. Menke
plaatst er een vraagteken bij; dus
zelf gezien heeft hij het niet.
Nadat we een boeiend anderhalf
uur over de vos gesproken hebben,
blijft er nog één vraag over: wat
gebeurt er later met de collectie?
Etienne heeft beslist dat die geveild
of verkocht moet worden. ‘Dan
hebben andere verzamelaars ook de
kans om de zeldzame items die erbij
zitten te verwerven.’ Bij het afscheid
met vossenwensen schenkt hij me
zijn twee ex librissen met op allebei
de vos en koning Nobel.
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Afb. 6. Exemplaar van The Pleasant
History of Reynard the Fox uit 1620;
gerestaureerd door Marijn de Valk.

Tiecelijn 34

/ 156

thema verzameldingen Tiecelijn 34

/ 157

Trude Gielen-Nannes over
de boekerij van Wim Gielen
HANS RIJNS

Op een zonovergoten zondag in april 2021 hield ik, midden in de
coronatijd, een telefonisch vraaggesprek met Trude Gielen-Nannes (afb. 1),
de weduwe van Wim Gielen (1935-2010), over onder andere de verzameling
Reynaertboeken die Erwin Verzandvoort in 1991 al rekende tot een van de
grotere en betere collecties van Reynaertverzamelaars.1
Trude, zo vertelt zij mij, leerde Wim kennen tijdens het slotfeest van de
Nijmeegse Vierdaagse in 1962. Wim studeerde toen medicijnen aan de
Universiteit van Nijmegen. Trude was in opleiding als verpleegkundige.
Een vriend van Wim, die samen met een vriendin naar het slotfeest
ging, nodigde haar uit om mee te gaan als partner voor Wim: het begin
van een bijna zestig jaar durende relatie. Zij trouwden in 1971 en gingen
in Hulst wonen, waar Wim de huisartsenpraktijk van Dr. Van Lierop
overnam. Zij kregen daar twee kinderen: Annemarie (o1972) en Harrie
(o1974).2
Omdat aan de collectie Gielen uitgebreid aandacht is besteed in twee
bijdragen van Erwin Verzandvoort (1991) en Peter Everaers (2010), beperk
ik mij tot de ervaringen en bemoeienissen van Trude bij de opbouw van
zijn collectie.3
Wim was een arme student en, toen hij na zijn artsenopleiding in
Hulst kwam wonen, had een kleine collectie boeken. In zijn collectie
bevond zich het boek Nieuwe avonturen van de Vos Reinaert van
Frans van den Dungen (Helmond, z.d.) dat hij van zijn moeder in de
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Afb. 2. Ex libris van
Frank-Ivo van Damme.

Afb. 3. Ex libris van
Frank-Ivo Van Damme.

Tweede Wereldoorlog had gekregen.4 Hij begon zich voor de Reynaert
te interesseren toen hij zich in de Reynaertstad Hulst had gevestigd. Hij
startte met het verzamelen van boeken over de vos. Zijn belangstelling
was echter ook ruimer, want hij verzamelde ook edities en artikelen
over fabels, geschiedenis in het algemeen en heemkunde van zowel
Zeeuws-Vlaanderen, Noord-België en Noord-Brabant in het bijzonder. In
totaal had Wim een collectie van ruim 9000 boeken. Trude haalt er een
nauwkeurig bijgehouden inventarisatie bij. De Reynaert was goed voor
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1900 boeken; 1200 boeken gingen over fabels, waaronder 1100 boeken
van La Fontaine, 220 over esopische fabels, zestig over de fabels van
Phaedrus, tachtig over die van Geoffrey Chaucer, veertig over de fabels
van Jean-Pierre Claris de Florian, 44 over Christian Fürchtegott Gellert,
twintig over Johann Wilhelm Hey en 23 over Gotthold Ephraim Lessing.
De inventarisatie is niet compleet, want in de laatste jaren was Wim
gestopt met het beschrijven van zijn collectie.
Dankzij zijn grote verzameling was Wim vaak betrokken bij
tentoonstellingen. Onder andere bij de tentoonstelling Goethe – Reineke
Fuchs in het stadhuis van Hulst in 1994, met een door Peter Everaers
samengestelde catalogus, en bij de tentoonstelling Stijn Streuvels en
Reinaert de Vos – Overzichtstentoonstelling in het Streekmuseum De
Vier Ambachten in Hulst in 1997 met een catalogus, waaraan hij zelf
had bijgedragen.5 Trude herinnert zich ook nog tentoonstellingen in
de bibliotheek in Sint-Niklaas en in de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience in Antwerpen.
Wim had twee ex libris, een voor in de zeldzame werken en een voor
in de gewonere edities. Voor het ex libris dat hij gebruikte voor de
gewonere edities, stond een insigne model dat opgravers gevonden
hadden tijdens opgravingen in Hulst voor de vernieuwing van het
riool onder het marktplein. Het insigne bevindt zich nog steeds in het
Streekmuseum in Hulst. De bekende Antwerpse graficus Frank-Ivo Van
Damme, ook bekend vanwege de prachtige oorkonden die hij opstelde
samen met zijn vrouw Joke Van den Brandt voor de ridders van de
Orde van de Vossenstaart, heeft dit insigne nauwkeurig nagetekend en
van tekst voorzien: Uit de boekerij van Wim N.Th.M.B. Gielen. (afb. 2)
Van Damme tekende ook Gielens andere ex libris met de door Gielen
ontworpen Reynaertbeeldjes van vos, leeuw en haan. (afb. 3)
Wim ruilde zijn dubbels niet of schonk ook geen dubbele edities weg.
Vaak waren het uitgaven waarvan de omslagen verschilden, het lettertype
anders was of met een andere druk.
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Naast boeken verzamelde Wim ook
reynaerdiana, hoewel dit niet zijn grote passie
was; hij was een rasechte bibliofiel. In zijn
collectie zijn toch enkele bijzonder fraaie
reynaerdiana te vinden. Hij bezat een mooie ets
van Allart van Everdingen, Reynaertbeeldjes
(o.a. van Wim De Cock, afb. 4), enkele mooie
tekeningen en een presse-papier met een vos erop.
Ook, zo zegt Trude, had hij oog voor schilderijen,
geen reproducties maar echte schilderijen
over uiteenlopende onderwerpen. Vaak kreeg
hij van patiënten schilderijen aangeboden,
die hij soms tegen betaling overnam om niet
door zijn patiënten in verlegenheid gebracht
te worden. Veel van die schilderijen staan nog
ingepakt in haar appartement in Antwerpen.
(In december 2018 verhuisde Trude van Hulst
naar Antwerpen.) In zijn studententijd had Wim
Gielen een postzegelverzameling aangelegd die
hij later heeft weggeschonken. Als liefhebber van
goede wijn legde hij ook een grote wijnvoorraad
aan van speciale wijnen waar Trude nu nog met
genoegen van profiteert.
Wim Gielen had contacten met andere
Reynaertverzamelaars. Met name Erwin
Verzandvoort, Peter Everaers en Rik Van Daele
konden geregeld op een bezoek rekenen of
werden bij hem thuis uitgenodigd. Vanwege de
indrukwekkende collecties kwamen in Hulst vaak
bibliofielen bij hem langs, zelfs belangstellenden
van de Heinrich-Heine Universiteit in Düsseldorf
en de Herzogin Anna Amalia Bibliothek in
Afb. 4. Reynaertbeeld van
Wim De Cock.
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Weimar in Duitsland. De bibliotheek van Sint-Niklaas en de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag werden door Wim veel bezocht.
Als zijn dierbaarste bezit herinnert ze zich vooral de eerste druk van
Reineke de vos mit dem koker (1711). Het kostbare boek maakt thans
onderdeel uit van de Reynaertcollectie in de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Consciene in Antwerpen. Wim bewaarde volgens Trude een leuke
herinnering aan het opgegraven insigne met de vos erop dat gevonden
was bij de opgravingen aan de Grote Markt in Hulst.
Wim was niet speciaal op zoek naar bepaalde boeken. Wel bezocht hij,
als het enigszins kon, antiquariaten in binnen- en buitenland, in steden
waar hij beroepsmatig nogal eens kwam vanwege congressen op het
gebied van de gezondheidszorg.
Na het overlijden van Wim
in 2010 werd een deel van
de collectie opgesplitst
in de Reynaertcollectie
en de fabelcollectie. De
Reynaertcollectie ging
in zijn geheel naar de
Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience in Antwerpen en
de fabelcollectie werd aan de
Universiteitsbibliotheek van
Antwerpen overgedragen.
De Reynaertcollectie in de
Erfgoedbibliotheek in Antwerpen is te raadplegen. Maar liefst 1.363 titels
zijn digitaal op te vragen.6

De Rey naer tcollectie ging in
z ijn geheel naar de
Er fgoedbibliotheek
Hendr ik Con science
in Antwer pen

Trude was nauw betrokken bij het onderhoud van de collecties. Wim
was volgens haar nogal slordig. Nieuwe aanwinsten werden door haar
nauwkeurig opgelapt. Papieren omslagen werden schoongemaakt met
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zachte schoonmiddelen en gedroogd met een strijkbout. De vochtige
bladeren beschermde zij dan met een vel papier en soms een dunne doek
voor het hete strijkijzer. Ook verwijderde zij ezelsoren en kreukels met
de strijkbout. Leren banden wreef zij in met een speciale was, maar toen
zij op een dag de verfomfaaide linten van die kostbare boeken met een
strijkbout wilde gladstrijken, greep Wim in. Oude boeken bevatten soms
papiervisjes die het papier kunnen aantasten. Deze aangetaste boeken
werden ook door Trude met een speciaal bestrijdingsmiddel behandeld.
Ik denk dat Wim zich gelukkig mocht prijzen met zoveel ondersteuning
en zorgzaamheid van Trude. Tijdens een bezoek in Hulst in de chique
dokterswoning aan de Grote Markt in 2006 maakte ik hen van dichtbij
mee; een goed op elkaar ingespeeld koppel.
Met een nadrukkelijke uitnodiging om haar na de coronatijd toch vooral
in Antwerpen in haar prachtige appartement eens te komen bezoeken
nam ik afscheid. Het was een aangenaam gesprek, jammer genoeg op
afstand.
Met dank aan Peter Everaers, vriend aan huis bij Wim en Trude Gielen, die het
interview heeft verrijkt met enkele suggesties.
Noten
1 Erwin Verzandvoort, ‘Portret: Wim Gielen, Reynaert-verzamelaar’, in: Tiecelijn, 4
(1991), p. 41. https://www.dbnl.org/tekst/_tie002199101_01/_tie002199101_01_0014.php.
2 Peter Everaers, ‘Wim Gielen, ’s-Hertogenbosch, 1935 – Hulst, 2010. De vossenjager, hij is niet meer …’, in: Tiecelijn 3. Jaarboek 3 van het Reynaertgenootschap, 2010,
p. 464. https://dbnl.org/tekst/_tie002201001_01/_tie002201001_01_0030.php.
3 Zie Verzandvoort 1991 en Everaers 2010.
4 Verzandvoort 1991, p. 41.
5 Everaers 2010, p. 461.
6 https://www.consciencebibliotheek.be/nl/pagina/reynaerdiana-van-wim-gielen.
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Reynaert in
de postzegelcollectie van
Wout van Dinther
ERWIN VERZANDVOORT

Ik ken Wout van Dinther (1947), wonend in Vught, al vele jaren. Hij was
altijd al met grote interesse bezig met elektronica en door de opkomst van
personal computers is hij daarin steeds verdergegaan. Gedurende vele
jaren was hij zelfstandig adviseur, onderhoudsmonteur en serviceverlener
in deze complexe materie/wereld. Hij heeft ons vaak geholpen met
‘probleempjes’.
Wout is een gepassioneerd verzamelaar van postzegels. Ooit heeft
hij de verzameling van zijn broer overgenomen en is daar steeds mee
doorgegaan. Zijn aandacht gaat vooral uit naar drie V’s: Verenigde Staten,
Verenigd Europa en Vossen. Hij is lid van een filatelistische vereniging in
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de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Een pluim verdient hij voor zijn inzet
om jongeren te interesseren voor het verzamelen van postzegels.
Wout en ik zijn elkaar ooit bij toeval tegengekomen, zoals Reynaert
ooit de kippen bij het klooster ‘buten muere’ had ontmoet. Door mij is
hij ook Reynaertboeken gaan verzamelen. Zijn kennis van computers,
kopen via het internet, Boekwinkeltjes, Antiqbook en opgebouwde
kennis van de Reynaertmaterie brachten hem tot het speuren naar ‘echte’
Reynaertpostzegels. Hij selecteerde in zijn collectie de zegels die specifiek
een verwijzing/link met de Reynaert hebben. In
de alles overkoepelende Amerikaanse catalogus
Scott (zelfs voor de Verenigde Staten schijnt deze
catalogus compleet te zijn) zijn vele vossen te
vinden, van Afrika tot Zanzibar, van België tot
China. De vos, of Vulpes vulpes, kun je echter niet
meteen koppelen aan Reynaert. In Nederland is
een vossenkop te vinden, in Roemenië is een zegel
met daarop de Vulpes vulpes en zo zijn er heel veel
zegels in vele landen te vinden. In 1998 verscheen
in België bijvoorbeeld een serie van vier postzegels,
ontworpen door A. Buzin (uitgiftenummers 27482751). Op de eerste zegel staat een prachtige Vulpes
Afb. 1. Vulpes vulpes,
vulpes, volgens de catalogus een ‘rode vos’, maar dat
A. Buzin, België.
is dus geen Reynaert de vos, hoe mooi ook! (afb. 1)
Wout van Dinther heeft voor deze korte bijdrage
de postzegels geselecteerd die wel direct aan de Reynaertmaterie te
verbinden zijn.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland in de
overgangsperiode een bestuurlijk ingewikkeld land. Berlijn vervulde een
centrumfunctie. Vanuit Berlijn verschenen de noodzakelijke postzegels
met opschrift: ‘Deutsche Post’. In 1949 verscheen een serie van drie zegels
met de beeltenis van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Op de

Afb. 2. Goethe, naar Kaulbach,
Duitsland.

zegel van 20 Pfennig (afb. 2) is duidelijk een Reynaertscène te zien met de
boze koning Nobel rechts en de aanklagers links. De haas Lampe is aan
het woord. De afbeelding is gebaseerd op een gravure van Wilhelm von
Kaulbach.
In Luxemburg lopen heel veel vossen rond, en ook hier vinden
we ‘Renert’. In 1872 verscheen Renert oder de Fuuss am Frack an a
Maansgréisst, een Reynaertuitgave naar Goethes Reineke Fuchs in het
dialect van Luxemburg geschreven door Michel Rodange (1827-1876).
Dit boek is een monument voor Luxemburg,
het is er nu nog steeds te koop. In de hoofdstad
staat een monumentaal standbeeld ter ere van
de auteur. In 1972 werd een postzegel uitgegeven
ter gelegenheid van het eeuwfeest van dit boek.
Renert/ Reynaert staat er als trotse toneelmeester
op. Achter de coulissen zien we koning Nobel,
zijn aanklagers en de burcht Malpertuis. (afb. 3)
In 1992 werd in België een serie van drie
zegels uitgegeven (uitgiftenummers 24652467): ‘Culturele Legenden’. Het betreft Fiere
Margriet, Toverkollen en Reynaert. Reynaert staat
Afb. 3. Renert, Luxemburg, 1972.
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Afb. 4. Uitgifteblad van de Reynaertzegel van
René Hausmann, België, 1992.
Met een tekst van Marcel Ryssen.
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superieur op de zegel van 28 (+6) frank in een ontwerp van illustrator
en stripauteur René Hausman (1936-2016). Reynaert kijkt enigszins lijp
uit zijn ogen naar hetgeen achter zijn rug gaande is. Tiecelijn zit een
beetje wanhopig boven op de galg, verfomfaaid met slordige veren en een
borstelige staart. Een vredig uitziend dorp met kerkje brengt rust in het
beeld. Op de zegel staat ‘Reynaert’ gedrukt. (afb. 4)
Ga zoeken in de postzegelcatalogus van België en het zal opvallen: vanaf
1963 komt men met zeer grote regelmaat de naam van Gentenaar Oscar
Bonnevalle tegen. Bonnevalle (1920-1993), die in 1982 werd opgenomen
als ridder in de Orde van de Vossenstaart, was een gepassioneerd
en zeer deskundig graficus, die meer dan 150 Belgische postzegels
heeft ontworpen. Ook buiten België tekende hij ruim 150 postzegels.
Bonnevalle is bij verzamelaars van Reynaertboeken bekend vanwege
het nog steeds gezochte boek Le Roman du Renard/Reinaert de Vos van
uitgeverij De Vissende Kat uit Brussel. Het boek werd waarschijnlijk

Afb. 5. Reynaertzegel ter ere van
postzegelontwerper Oscar Bonnevale,
België, 1996.
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rond 1949 op de markt gebracht door de Brusselse chocolade- en
koekjesfabriek Victoria. Bonnevalle tekende hiervoor maar liefst 196
verschillende afbeeldingen. In 1996 verscheen de herdenkingszegel
‘Herinneringen aan Oscar Bonnevalle’ (uitgiftenummer 2629),
ontworpen door MVTM. (afb. 5) Bonnevalle kijkt terug op zijn
werk. De eerste die hij ziet is Reynaert. De vos is gebaseerd op een
Kaulbachillustratie (Kaulbach lag trouwens aan de basis van al
Bonnevalles 196 Reynaertillustraties uit het voornoemde album).
Reynaert zit tevreden met een hoed op en een kluifje in de poten voor zijn
burcht Malpertuis. Opvallend is wel dat op deze zegel ook een dorpje te
zien is, net als op de zegel van Hausman uit 1992.
In 2012 werd het postzegelvelletje ‘Visit Belgium’ uitgegeven. Het bevat
twee zegels ter waarde van 3 euro. Allerlei elementen uit Belgische
stripverhalen, steden en het Belgische toerisme zijn erop te vinden: de
Afb. 6. Postzegelvel ‘Visit Belgium’,
België, 2012.

Afb. 7. Gepersonaliseerde postzegel van het
Reynaertgenootschap,
Lies Van Gasse, België, 2014.

Afb. 8. Liggende vos, Madagascar.

Afb. 10. La Fontaine,
Le corbeau et le renard, Niger, 1972.

pijp van Magritte, het Museum Aan de Stroom/MAS in Antwerpen,
het Atomium, de raket van Kuifje (die ook te vinden is op de zegel van
Bonnevalle) en … er loopt een vos van de zegel ‘Brussel’ naar de zegel
‘Antwerpen’! Deze vos is volgens Wout echter een echte vos … (afb. 6)
Tegenwoordig kan je gemakkelijk je eigen postzegel ontwerpen. Zo
creëerde het Reynaertgenootschap eind 2014 naar aanleiding van
de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van Lies Van Gasse een eigen
vossenpostzegel. (afb. 7)
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Nog een buitenbeentje ... Madagaskar heeft in de
jaren 1970 een bijzondere zegel uitgegeven. Hier
ligt een vos op zijn rug. Is het een speels vosje?
Of ligt de vos voor ‘dood’ en wacht hij tot de
roofvogels en kraaien naar hem toekomen. Dan
kan hij aanvallen en zijn belagers verschalken. Is
deze zegel een verwijzing naar de filmscene uit
een Russische film uit 1961 die te vinden is in
Kenneth Varty’s Reynard the Fox (Leicester, 1967,
illustraties 147-150)? Het is moeilijk om aan te nemen
dat in Madagaskar Reynaertverhalen worden verteld of
gelezen. Vandaar dat Wout hier een directe verwijzing
naar de Russische film ziet ... De lezer kan zelf oordelen. (afb. 8)

Afb. 11. Vier fabels van
La Fontaine, Monaco, 1971.

Naast postzegels zijn er ook poststempels. In 1999 heeft de Reynaertstad
Hulst een eigen mooie en goed gelukte poststempel uitgebracht. De
Zeeuws-Vlaamse stad toont zich met de vestingwerken, de molen, het
gemeentehuis en Reynaert met pelgrimsstaf. (afb. 9)
Andere postzegels uit de collectie Van Dinther verwijzen naar fabels,
maar zijn geen echte Reynaertpostzegels. De fabel De vos met de kaas van
Jean de la Fontaine is bijvoorbeeld meermaals uitgebeeld op zegels uit
onder andere Niger, Monaco en Frankrijk. (afb. 10-12)
Wout van Dinthers collectie bevat vele vossenpostzegels, maar het is
moeilijker om zegels te vinden met daarop een duidelijke verwijzing naar
het verhaal van Reynaert de vos. Er zijn weinig middeleeuwse verhalen
die op een postzegel vereeuwigd zijn.
Afb. 12. Zes fabels van La
Fontaine, Frankrijk, 1995.
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Afb. 1. De sprong van Tibeert
door Bert Bouman (1979).

Elzes meesterlijke
letterproef Tibeerts laatste
strohalm
RIK VAN DAELE

Tibeerts sprong tussen de benen van de pape is ongetwijfeld een van de
meest gecensureerde passages uit de Nederlandse literatuur. Het begint al
in de overgeleverde handschriften van het dertiende-eeuwse Van den vos
Reynaerde: het Comburgse handschrift (A, ca. 1400) en het Dyckse (F, ca.
1375) hebben een verschillende versie. En het is nooit gestopt: tot op de dag
van vandaag zijn nauwelijks twee kattensprongen gelijk. In 1979 maakte
illustrator Bert Bouman in de Reynaertbewerking van Ernst van Altena
met een paginagrote tekening duidelijk dat de tijd van verhulling definitief
voorbij was. De nu negentigjarige hoogleraar taalkunde Jan Goossens
wijdde aan de ‘sprong’ in 1988 een uiterst vermakelijk en erg leesbaar boek:
'De gecastreerde neus'.
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Wanneer Elze ter Harkel, een Groningse schoolmeester en boekverkoper
(bij Boekhandel Godert Walter) in 1998 44 seizoenen bezig was met
zijn private pers De Vier Seizoenen, koos hij voor de Reynaert om een
letterproef te publiceren. Arsis, Assuré, Blok, Bodoni, Cheops, Das, De
Roos, Excelsior, Garamont, Gracia, Hollandse Mediaeval, Rondo, Simplex
en Visite waren de lettertypes die hij op zijn Asbern proefpers RT nr. 4130
uit 1955, die bij hem in de huiskamer stond, in de voorbije jaren als trofeeën
van zijn letterjacht had verzameld en gebruikt.
Letterproeven kunnen saai zijn en herhalen vaak hetzelfde stukje tekst.
Maar door precies de meest levendige – zowel qua tekst als illustratie –
Reynaertpassage te kiezen,
maakte Ter Harkel een waarlijk
boeiende en hoogst smakelijke en
vermakelijke épreuve d’artiste.
De negentig eigenaars van het
fraaie boekje krijgen niet alleen
een staal van Ter Harkels kunnen
te zien, maar ook van de rare
sprongen die Tibeert en zijn
Duitse achterneef Hinze op hun
geweten of palmares hebben. Het
resultaat was Tibeerts* Laatste
Strohalm**, een letterproef, Stad
Afb. 2. Tibeerts Laatste
Strohalm, titelpagina.
Groningen, De Vier Seizoenen,
1998. (afb. 2)
Variatie zit er genoeg in deze letterproef met tekstfragmenten
(vertalingen en bewerkingen) in verschillende talen (Nederlands, Engels,
Fries en Duits), taalstadia en tradities en met illustraties die niet per se bij
de tekst staan waarvoor ze ontworpen zijn of waarin ze gebruikt werden.
Zo staat bij een tekstfragment uit de Friese bewerking van Van den vos
Reynaerde van Klaes Bruinsma (in Simplex) op p. 34 een miniatuurtje
(op ware grootte) afgebeeld van graficus Pam Rueter, opgenomen als

ingekleefd vignet van het door Erwin
Verzandvoort uitgegeven drukje The
history of Reynard the Fox (Zuilichem, The
Catharijne Press, 1991). (afb. 3)
Structuur verkrijgt Ter Harkel wél: de
teksten zijn zwart, de illustraties blauw,
de gebruikte lettertypes zijn in het rood
Afb. 3. De sprong van Tibeert door
Pam Rueter (1991) op de pagina met het
en geel zijn de paginanummers (deels met
lettertype Simplex.
houten biljetletters), de pootafdrukken
(van de vos?) en vignetten. Maar ook hier
wordt de striktheid losgelaten. De lezer
(‘Elze’ is bijna een anagram van ‘lezer’) van dit pareltje moet constant de
lach onderdrukken. Elke pagina lokt een glimlach uit. Het begint al met
de zes katten (Kareltje, Tibeert, Ramses, Taran, Cheetah & Nishin) aan
wie het boek is opgedragen, en met het motto ‘with his claws and teeth
so fastened on his genytors, that not in the great Turkes Seralia, was not
a cleaner Eunuch’ op de Franse titelpagina. Verderop komen we te weten
dat ‘the lazy lead-it be printer is preparing for / the pilgrimage cut across
sweet waasland!’ (p. 33-34).
Hoewel op de titelpagina het jaartal 1998 staat, is het laatste blad
(met het colofon) pas in het voorjaar 1999 afgewerkt. Het boek werd
op Ter Harkels Waaslandreis voorgesteld tijdens een zitting van de
Orde van de Vossenstaart in de pinksterdagen van 1999. Daar was
ook Wim Gielen aanwezig, een Hulsterse huisarts, bibliofiel en auteur
(hij publiceerde meermaals in Tiecelijn, tijdschrift/jaarboek van het
Reynaertgenootschap), die in 1994 samen met Gaston Durnez ‘om
zijn reynaerdieën speels aanvaard [werd] als ridder in de Orde van
de Vossenstaart’. Het nr. 45/90 kwam zo in Zeeuws-Vlaanderen
terecht. Wanneer deze bibliofiel zijn krachten voelde slinken, werd na
bemiddeling van oud-bibliothecaris emeritus professor Ludo Simons
besloten de collectie van Wim Gielen na diens overlijden naar de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Consciene (EHC) over te brengen. Het

Afb. 4. Band in hout door Sacha
de Ven.

boekje met handtekening van Elze ter Harkel en ex libris met de tekst
“Uit de boekerij van Wim N.Th.M.B. Gielen” maakt net als de 1526
geïnventariseerde materialen (tussen 1529 en 2010) deel uit van de
‘Collectie Reynaerdiana van Wim Gielen’. Naast de handtekening van Ter
Harkel bevat het boekje ook de vingerafdruk van de drukker, subtiel in
blauw verwerkt in de digitale code naast het colofon.
De nummers I-XXV van dit kleinood zijn door Sacha de Ven speciaal
in hout gebonden: een houten schuurtje met een doorkijkje. (afb. 4) De
nummers 26-90, waaronder het exemplaar van de EHC, zijn gebonden
in MoDoVanGelder bierkarton-pils. De illustraties op de schutbladen
(Hahnemühle blauw-groen) zijn ontleend aan de Lübeckse wiegendruk
uit 1498 van de Reyneke de Vos. In 1998 was dat boek precies 500 jaar
oud. Meteen een aanleiding om de letterproef rond Reynaert te drukken.
Een andere, directe aanleiding voor deze druk, is te vinden op pagina
6: op 28 mei 1998 ging in Groningen (op de markt en in een tentenkamp
ver buiten de stad) de opera Van Alle Tijden – Van Alle Streken van Jo
Willems in première. Ter Harkel publiceerde een ongepubliceerd fragment
uit Mazzeltjes droom: ‘Bij alle muizen die ik verslonden heb, / bij alle
peuken die ik nooit meer roken zal, / ik zweer het: het los bengelend
klokkenspel van de paster / was mijn laatste strohalm’. Bij dit fragment
verrijkte Ellen Krol de Reynaerticonografie met een linosnede in
opdracht, die de kers op de taart is van dit uitzonderlijke druksel. (afb. 5)
Deze bijdrage werd geschreven naar aanleiding van het emeritaat van Hubert
Meeus aan de UA.
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Elze ter Harkel, Tibeerts* Laatste Strohalm**, een letterproef, Groningen, De
Vier Seizoenen, 1998.

Verder lezen
Jan Goossens, De gecastreerde neus. Taboes en hun verwerking in de geschiedenis van
de Reinaert, Leuven/Amersfoort, Acco, 1988. (Leuvense Studiën en Tekstuitgaven,
Nieuwe reeks – 8.)
Rik Van Daele, ‘Die burse al sonder naet. Scabreuze elementen in Van den vos
Reynaerde’, in: Rik van Daele, e.a., Literatuur en erotiek, Leuven, Peeters i.s.m.
Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen KULAK, 1993, p. 9-64.
Rik Van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese en Erwin Verzandvoort, De
bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, SintNiklaas/Ter Hole, Reynaertgenootschap/Antiquariaat Secundus, 2004. (Tevens
verschenen als nummer 3 van jaargang 17 van Tiecelijn.)

Afb. 5. Tibeerts Laatste Strohalm, linosnede
van Ellen Krol (1998).
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Van den vos Reynaerde en
Reinaert de vos:

een tweetalige studie-editie

HANS RIJNS

Op verzoek van Koen de Groote van uitgeverij Lalito in Doesburg schreef ik bij
de tweetalige studie-editie van het Comburgse handschrift en de hertaling van
Ernst van Altena uit 1979 de toelichting
met aantekeningen.1 In deze editie zijn
beide teksten naast elkaar opgenomen.
Op de linkerpagina’s staat de tekst uit het
Comburgse handschrift integraal, op de
rechterpagina’s is de volledige hertaling
van Ernst van Altena uit 1979 afgedrukt.2
Na de hoofdtekst volgt het nawoord van
Van Altena uit 1979, met daarna een uitgebreide inleiding met aantekeningen van
mijn hand. Voor diegenen die moeite hebben met het Middelnederlands, heb ik een
verklarende woordenlijst toegevoegd. De
editie sluit ik af met de bibliografie van de
gebruikte literatuur.
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De uitgever voorziet met deze editie in de behoefte aan een toegankelijke
tweetalige editie, die geschikt is voor de hoogste klassen van het
middelbaar onderwijs. Met name de toevoeging van de oorspronkelijke
tekst kan bijdragen aan het vertrouwd raken met dit soort Middelnederlandse teksten.
Dit studieboek kent al eerdere edities. De eerste uitgave van Reinaert
de vos in de reeks Lalito Klassiek dateert van 2014. Het is een hardcover
zonder afbeeldingen met slechts een inleiding geschreven door Ernst van
Altena, de volledige hertaling uit 1979 en een verklarende woordenlijst.
Deze editie is nog steeds beschikbaar. De tweede editie, een paperback
die stamt uit 2015, is als studieboek ernaast gezet. Deze paperback
is tweetalig en bevat de volledige transcriptie van het Comburgse
handschrift naast de hertaling van Van Altena. Na de inleiding, die ook
in de eerste editie uit 2014 was opgenomen, is de verantwoording van het
Comburgse handschrift toegevoegd. Van Altena deelt mee in zijn editie
uit 1979 dat hij zijn tekst baseerde op het Comburgse handschrift, maar
nergens geeft hij aan welke editie hij heeft gebruikt. In de tweetalige
uitgave van Lalito uit 2015 vermeldt de uitgever de editie van het
Comburgse handschrift van Buitenrust Hettema uit 1921.3 Ook noemt
hij de versie van Van den vos Reynaerde, gebaseerd op het Comburgse
handschrift in de uitgave van Hellinga uit 1952.4 De editeur, Koen de
Groote van uitgeverij Lalito, liet mij per mail weten dat volgens Marian
van Altena-Fritschy, zijn weduwe, die inmiddels ook is overleden, behalve
deze twee edities van het Comburgse handschrift Van Altena ook gebruik
heeft gemaakt van de Middelfranse tekst Roman de Renart. Dat deed hij
omdat hij die natuurlijker vond rijmen. De tweede editie sluit ook af met
een verklarende woordenlijst.
Ernst van Altena
Ernst van Altena (1933-1999) was een bekende en alom gewaardeerde
Nederlandse dichter, schrijver en vertaler. Hij werd vooral bekend door
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zijn vertalingen van liederen van Jacques Brel maar ook van andere
chansonniers. Hij groeide op in Amsterdam in een sociaaldemocratisch
milieu. Na de hbs (hogere-burgerschool, te vergelijken met het huidig
atheneum) en diverse korte betrekkingen (van kantoormedewerker tot
filmassistent) werd hij in 1955 copywriter. Vanuit zijn reclameberoep
maakte hij algauw cabaretteksten voor de radio. Ook schreef hij steeds
meer theaterteksten en letterkundige teksten en hij vertaalde, naast de
Franse chansons, ook toneelstukken van onder meer Edward Albee,
Molière en George Bernard Shaw, klassieke Franse poëzie van François
Villon en Charles d’Orléans, scabreuze poëzie (verzameld in de
bloemlezing Jij goudgepunte lans), middeleeuwse boerden (De jongeman
met twaalf vrouwen) en klassieke werken als de Roman van de roos en
Chaucers Verhalen van Canterbury. In de jaren zeventig vertaalde Van
Altena de dialogen en liedjes voor de Japanse animatiefilm De vrolijke
piraten van Schateiland. Verder zat hij enige jaren in het bestuur van de
Vereniging van Letterkundigen, het Fonds voor de Letteren en diverse
andere belangenverenigingen voor schrijvers en vertalers. Daarnaast
maakte hij verscheidene radio- en televisieprogramma’s waarin poëzie en
chansons centraal stonden.5
De hertaling Van de vos Reynaerde, een volksuitgave
In 1979 bracht Ernst van Altena een hertaling van Van den vos
Reynaerde uit. Het betrof een berijmde bewerking gebaseerd op het
Comburgse handschrift. Het boek, waarvan de afmetingen nogal
afweken van bestaande boeken (25 bij 25 centimeter), was geheel
geïllustreerd. Het voor- en achterplat en de titelpagina, maar ook de
76 pagina’s tellende hoofdtekst waren zeer overvloedig voorzien van
door Bert Bouman (1921-1979) getekende illustraties, waaronder vier
over de gehele pagina. Alle af beeldingen waren in zwart-wit. Ze zijn
des te opvallender omdat Bouman de dieren zo natuurgetrouw mogelijk
heeft getekend.
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In zijn verantwoording beklaagt Van Altena zich erover dat, op enkele
filologen na, vrijwel niemand de letterlijke tekst kent. Eigenlijk, zo schrijft
hij, was er maar één redelijk leesbare tekst voorhanden en wel die van
de Vlaamse auteur Jan Frans Willems (1793-1846) uit 1834.6 Bedenk
wel dat hij deze tekst schreef in 1979. Inmiddels is er een groot aantal
toegankelijke tekstedities verschenen. De Reinaert (Van Altena geeft
de voorkeur aan deze schrijfwijze) is volgens hem een scherpe satire op
de menselijke ondeugden en met name de hypocrisie van de clerus. De
liberale J.F. Willems durfde in zijn tijd – hij leefde te midden van Vlaamse
katholieken en in een streng klerikale cultuur – een letterlijke hertaling
niet aan. Hij sloeg hele stukken over en ‘verwijwaterde’ passages. Een
gehuwde pastoor degradeerde hij bijvoorbeeld tot koster. Van Altena
houdt zich liever aan de originele tekst met al zijn dubbelzinnigheden en
scabreuze en obscene toespelingen.
Van den vos Reynaerde werd volgens hem geschreven voor het volk,
een spreektekst vooral voor een ongeletterd publiek. Ten tijde van het
verschijnen van Van den vos Reynaerde kon alleen de clerus lezen en
‘daarvoor was de Reinaert niet bepaald bestemd’ volgens Van Altena.
In zijn bewerking heeft hij zowel de volkstoon als de voordraagbaarheid
sterk mee laten wegen. Hij zag daarom af van een tweetalige uitgave
(Middelnederlands en modern Nederlands). Hij bestempelt zijn editie als
een ‘volksuitgave’.7
De veronderstelling van Van Altena dat Van den vos Reynaerde voor
een ongeletterd publiek werd geschreven, baseert hij waarschijnlijk
op een artikel van Hellinga uit 1957. Hierin introduceert Hellinga een
beroepsverteller, een jongleur ‘als leider van een troep: bij hem horen
speellieden en akrobaten, de dwerg en de man met de dansende beer,
de potsenmaker en de goochelaar’.8 De beroepsverteller draagt volgens
Hellinga de Reynaert voor op een markt. Dit romantische beeld is
inmiddels achterhaald. Het publiek moet meertalig zijn geweest om
toespelingen op dierenverhalen uit de Ysengrimus en de Roman de
Renart te kunnen begrijpen. Bouwman en Besamusca veronderstellen
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dat het hoogstwaarschijnlijk de Vlaamstalige stedelijke elite moet zijn
geweest die in zijn jeugd Frans heeft geleerd ter wille van de contacten
met handelspartners en de hoge adel. De hypocrisie van de hoge adel en
clerici wordt genadeloos door Willem neergezet. Ook het bespotten van
de dorpsbevolking wijst volgens Bouwman en Besamusca in die richting.
De Reynaert werd geschreven in de dertiende eeuw, de periode van de
opkomst van de burgerij. Burgers gingen zich afzetten tegen de invloed
van de hoge adel en de kerkelijke gezagsdragers, wat het einde van het
feodale tijdperk inleidde.9
Opmerkelijke aanpassingen
Vanwege het verzoek van de uitgever om aantekeningen te maken bij de
beide teksten kwam ik al doende enkele opmerkelijke aanpassingen in de
tekst van Van Altena ten opzichte van het Comburgse handschrift tegen.
Volgens Koen de Groote zouden deze aanpassingen wellicht te maken
kunnen hebben met de invloed van de Roman de Renart die Van Altena,
zoals hierboven vermeld, ook raadpleegde. Hij veroorlooft zich hier en
daar wat vrijheden. Om een indruk te geven heb ik in deze korte bijdrage
een aantal treffende aanpassingen opgespoord. Bij verwijzing naar de
verzen verwijs ik naar het Comburgse handschrift. Op ooghoogte is in
de editie van Lalito uit 2020 de hertaling van Van Altena snel terug te
vinden.
Hofdag (v. 41-496)
Als Cuwaert bij het credo leren plaats moet nemen tussen de benen van
Reynaert, hertaalt Van Altena: ‘Zo beklemd moest Cuwaert bidden / tot
het heiligdom in ‘t midden …’, (v. 145-148) met gedachtepuntjes om de
dubbelzinnigheid te benadrukken. Ook gebruikt hij soms net even een
ander woord, dat overigens wel de lading dekt: ‘zend Beer Bruin met de
exploten, / die loopt niet in zeven sloten.’10 Willem, heeft het hier over
‘Die bodscap’ (v. 477).
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Eerste indaging (v. 479-1042)
Het verspaar ‘Vrauwe Vulmaerte, scerpe loghe / Ginckene koken met
eenen stave’ (v. 788-789) wordt bij Van Altena: ‘Vrouw Vuilpoes, de
roddelzieke / sneed een stuk af van z’n spek …’. Weer die gedachtepuntjes
alsof het hier een dubbelzinnigheid betreft. Ik denk dat Van Altena niet
begreep wat hier bedoeld is. Bouwman en Besamusca lichten dit in een
noot als volgt toe: ‘Vrauwe Vulmaerte’ ‘kookte scherpe pis voor hem
met een stok (d.i. liet B. van pijn urineren.’)11 In de Roman de Renart is geen
sprake van Vrauwe Vulmaerte of een naam die naar haar verwijzen kan, wel
van boeren die Bruun afranselen met allerlei voorwerpen.12 Het afsnijden
van een stuk spek ziet Koen de Groote wellicht als het castreren van de beer,
vandaar die gedachtepuntjes. ‘Ludmoer metter Langher Nese / Drouch
eenen loedwapper an een pese / Ende ghincker met al omme zwinghen.’
(v. 793-95) wordt bij Van Altena ‘Langeneus de vrijster Lutje / (van huis
uit een doodsbang trutje) / liet haar zweepjes knallend spatten.’ Een
humoristische maar wel erg vrije hertaling.13 ‘Van Hughelijn metten
Cromme Beenen’ (v. 800) maakt hij ‘Hugo Mankpoot’ en van ‘vrauwe
Ogernen, / Eens hout makigge van lanternen.’ (v. 803-804) wordt ‘een
Vlaamse lampenpoetser’. Hier mist Van Altena de door hem zo geliefde
dubbelzinnigheid. Vrouw Ogernen ‘maakt graag kaarsjes recht’, d.w.z. zij
windt graag mannen op.
Tweede indaging (v. 1043-1358)
Van Altena maakt van de ‘Sente Martins voghel’ (v. 1047) een gans. In
werkelijkheid is een sint-maartensvogel volgens mij een goudhaantje,
maar hierover zijn de pleidooien nog niet beslecht.14 Tibert gaat zelfs met
Reinaert naar Mompelier als hij de muizen kon vangen in de schuur van
de pastoor (v. 1156), Van Altena maakt daar een kruisvaart van.
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Derde indaging (v. 1359-1752)
Van Altena heeft het over ‘ter vierschaar’ gaan. In de brontekst wordt
niet gerept over een vierschaar, wel over ‘te hove vare’ (v. 1401). ‘Ic wille
mi begheven’ (v. 1497) is niet zoals Van Altena hertaalt ‘boete doen’, maar
intreden in een kloosterorde. ‘Eens bracht ik hem tot de kansel / van ‘t
pastoortje van Amlois’ (v. 1508-1509) is een voorbeeld van rijmdwang.
In de voorafgaande zin ontving Isegrim ‘een flink pak ransel’. Reinaert
brengt Isegrim slechts naar de pastoor van Amlois (Comburg v. 1509:
‘Vimbloys’).
Veroordeling en verzoening (v. 1753-2795)
Van Altena rept met geen woord over de festucatio of halming.15
‘Reynaert nam een stroe voer hem’ (v. 2561), wordt bij Van Altena:
‘Reinaert stak z’n voorpoot op’; nergens is er in de hertaling sprake van
een festucatio. Als de koning twijfelt aan de plek waar de schat verborgen
ligt, wordt Reinaert kwaad: ‘Coninc, ghi zijter also na / Alse van Colne
tote meye.’ (v. 2638-2639) Met ‘meye’ wordt de maand mei bedoeld. Van
Altena dicht: ‘van Keulen tot Turkije!’, wat natuurlijk wel lekker rijmt
maar niet in overeenstemming is met de brontekst.
Wraak en vlucht (v. 2796-3469)
‘Troeste wel vrauwe Hermelinen / Met haren cleene welpkinen,’ (v. 30803081) krijgt bij Van Altena als gevolg van het rijm een merkwaardig detail.
In de hertaling zijn dit maar liefst tien welpjes: ‘t troosten van vrouw
Hermelien / en mijn welpjes , alle tien.’ Eerder in het verhaal kwamen
we te weten dat Reinaert en Hermelien slechts twee welpjes hadden:
Reinaerdijn en Rosseel. Deze stoplap gebruikt hij ook in de verzen 30893090 en 3323-3324. Een vossenworp telt meestal vier tot zes welpen.
Worpen van vijf tot acht jongen komen ook voor, bij uitzondering zelfs
tien.16
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Besluit
Het overzicht hierboven is niet volledig, het
zijn slechts enkele voorbeelden om aan te
tonen hoe Van Altena te werk ging. Zijn de
vrijheden die Van Altena zich veroorloofde
erg? Ik denk van niet. Van Altena benadrukt
in zijn hertaling het satirische karakter
van de tekst, dit zie je terug in de keuzes
die hij maakt. Hij overdrijft graag en
gebruikt volkse, hedendaagse taal en leuke
woordspelingen. Bovendien heeft hij zich
onder invloed van het rijmende karakter
van zijn tekst enkele speelse vrijheden
gepermitteerd. De hertaling heeft na 42 jaar nog niets aan zeggingskracht
ingeboet. Ondanks de vrijheden van Van Altena blijft het verhaal volledig
intact. Een bevriend docent Nederlands aan de scholengemeenschap De
Populier (mavo, havo en vwo) in Den Haag zei mij dat hij de tekst van
Van Altena vaak gebruikte. De hertaling is volgens hem vlot geschreven,
vol met humor en ‘bekt lekker’, een typering waarmee ik, ook na de
opgesomde aanpassingen van Van Altena, volledig kan instemmen.

De he r taling
hee f t na 42
jaar nog niet s
aan z eg gingskracht
ingeboet .

Verder lezen
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3 F. Buitenrust Hettema & H. Degering, Zwolsche herdrukken no. 18 Van den Vos
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Reynaert de vos vs.
Reynaert de vos

Een vergelijking tussen de
Reynaertvertalingen van René Broens
Lisanne Vroomen

We weten allemaal dat de Reynaert een
literaire tekst is die mensen blijft fascineren. Zo ook René Broens, die in 2020
een tweede Reynaertvertaling van zijn
hand het licht deed zien.1 Al sinds 2003
bestudeert hij de Reynaert en in 2010 publiceerde hij – samen met striptekenaar
Marc Legendre, onder andere bekend van
Biebel en de moderne Suske & Wiske – de
beeldroman Reynaert de Vos.2
Interessant aan de vertalingen van
Broens is dat ze vergezeld gaan van een
nawoord waarin hij zijn huidige visie
op de middeleeuwse tekst uiteenzet. Het
gaat daarbij zowel om Broens’ interpretatie van de tekst en van het personage
Reynaert, als om zijn ideeën over het metrum van de tekst. Dat maakt het interessant om een korte verkenning te geven
van de twee teksten.
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Het personage Reynaert in 2010
Op de flaptekst van de strip-Reynaert uit 2010 wordt het hoofdpersonage
een ‘roofdier zonder geweten’ en een ‘psychopaat’ genoemd. In het
nawoord bij die versie legt Broens uit waarom hij de vos ziet als een
antichrist. Reynaert doet het tegenovergestelde van de werken van
barmhartigheid en daarmee het tegenovergestelde van Christus. Broens
ziet daarom Reynaert de vos als een vita van een antichrist en als een
parodie op het genre van het heiligenleven.
Dit mondt uiteraard uit in een uiterst negatieve visie op Reynaert en dat
blijkt duidelijk uit de afbeeldingen van de stripbewerking. Bij Reynaerts
aanval op de kippen waarbij Coppe het leven laat, zien we zijn scherpe
tanden en vliegen de bloedspetters én veren in het rond. Zijn slachtoffers
worden genadeloos toegetakeld, zoals in de afbeelding van Bruin nadat hij
honing is gaan eten bij boer Lamfroyt: de schedel van de beer is door zijn
verwondingen zichtbaar. Ook het idee dat de Reynaert een heiligenleven
parodieert komt terug in de bewerking: de vos wordt bijvoorbeeld als
pelgrim afgebeeld met een rozenkrans.3
In de vertaling blijkt de negatieve kijk op Reynaert. Ik blijf bij de scène
waarin Reynaert Coppe doodt. Hij wordt hier aangeduid als ‘verdorven
plaag’ en een ‘weerzinwekkend dier’. Verder heeft hij een ‘vraatzuchtige
mond’.4 Het gaat respectievelijk om vertalingen van ‘felle saghe’, ‘die
onghiere Reynaert’ en ‘ghierighen mont’ oftewel een gemene leugenaar,
de ongure of misdadige Reynaert en een gulzige mond.5 Hoewel we
kunnen stellen dat Broens hier niet overdrijft in zijn vertaling, zwakt hij
de omschrijving van de vos ook niet af, zoals sommige andere vertalers en
bewerkers doen.
Hiermee kunnen we concluderen dat flaptekst, nawoord, afbeeldingen
en vertaling duidelijk op één lijn zitten. Ongeacht de vraag hoe de
middeleeuwer Reynaert interpreteert, resulteert dit wel in een coherente
én interessante moderne Reynaert.
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Het personage Reynaert in 2020
De Reynaert uit 2020 is een vertaling van de tekst en is dus minder
‘vrij’ dan de stripbewerking uit 2010, hoewel voor de goede orde wel
aangemerkt moet worden dat ook de bewerking uit 2010 een volledige
vertaling van de Reynaert bevat. Een groot gedeelte van de boodschap van
de versie uit 2010 zit echter verpakt in de afbeeldingen. Deze zijn uiteraard
tot stand gekomen in een samenwerking tussen Broens en Legendre en
kunnen dus niet volledig op het conto van Broens geschreven worden.
Voor de visie van Broens in 2020 zal ik me vooral op het nawoord
richten. Daarin geeft Broens allereerst aan dat hij het Middelnederlandse
woord ‘fel’ consequent vertaald heeft met ‘boosaardig’. Hij zet zich
hiermee af tegen andere vertalers die onder andere de valse vriend
‘fel’ (in modern Nederlands) gebruiken. Hij blijft hiermee ook bij het
beeld van de negatieve vos. Laten we weer kijken naar de aanval op de
kippen om te zien hoe deze keuze hier uitpakt. Hier hebben we op de
eerder aangehaalde tekstplaatsen een ‘boosaardig sujet’ ‘bloeddronken
Reynaert’ en een ‘vraatzuchtige mond’.6 We zien hier inderdaad dat
Broens de vertalingen van ‘felle saghe’ en ‘onghiere Reynaert’ aangepast
heeft ten opzichte van zijn vertaling uit 2010 en daarmee dichter bij de
oorspronkelijke tekst blijft, hoewel hij zich nog steeds (terechte) vrijheden
veroorlooft door ‘onghiere’ met ‘bloeddronken’ te vertalen.
Als we verder lezen in het nawoord, zien we dat Broens’ visie op de vos
nu niet enkel puur en alleen negatief is. Hij wijst op de humor en speelse
amoraliteit van het verhaal en duidt de vos als een trickster. De trickster is
een bedrieger die vallen zet en de orde verstoort, maar ook opereert in een
amoreel tussengebied voorbij goed en kwaad. Broens gaat hier dus verder
dan de enkel negatieve blik op de vos uit 2010.
Ook het idee van de parodie heeft zich verder ontwikkeld bij Broens.
In dit nawoord stelt hij de tekst niet voor als een parodie op een
heiligenleven, maar als een parodie op het Johannesevangelie en daarmee
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op het leven van Jezus. Als voorbeeld noemt hij de scène waarbij Reynaert
voor de koning staat. Dit vergelijkt hij met Jezus die voor Pilatus staat:
beiden staan oog in oog met een machthebber én staan op het punt om
te sterven. Maar terwijl Jezus van de waarheid getuigt, dist Reynaert zijn
beroemde leugenverhaal op.
Hoe zie je deze visie op de vos terug in de vertaling? De visie van
Broens op Reynaert komt minder tot niet expliciet tot uitdrukking in de
vertaling. Misschien is dat maar goed, want ik vind deze visie minder
samenhangend: hoe kan Reynaert een trickster zijn en tussen goed en
kwaad staan, als hij tegelijkertijd niet het tegenovergestelde is van een
heilige (een antichrist), maar het tegenovergestelde van Christus zelf (de
Antichrist)?
Het metrum van de Reynaert
Dan is er nog een vraag die Broens fascineert: het metrum van de
Reynaert. In de versie uit 2010 maakt hij een strikt jambische vertaling,
omdat hij ervan uitging dat het origineel ook jambisch moet zijn geweest.
In 2020 gaat hij anders te werk en kiest hij voor een zogenaamde ‘los
jambische’ vertaling. Een los jambische viervoeter kan volgens Broens
bestaan uit vier tot dertien lettergrepen (in plaats van zeven tot negen).
Verder kan de los jambische viervoeter bestaan uit onvolledige groepen
waarbij er voor en na groepen nog extra lettergrepen kunnen staan. Deze
keuze voor een los jambische vertaling geeft Broens meer vrijheid en de
mogelijkheid om dichter bij de oorspronkelijke tekst te blijven.
Dat streven valt te prijzen, maar ik heb er twee kanttekeningen bij.
Allereerst zou een moderne vertaling niet alleen recht moeten doen
aan de oorspronkelijke tekst, maar ook rekening moeten houden met
de moderne lezer. De moderne vertaling is er immers om de tekst voor
hem toegankelijk te maken. (Wie dicht bij het origineel wil blijven, kan
een editie of zelfs een facsimile raadplegen.) Juist de tweede vertaling
van Broens vind ik soms minder lekker lopen. Daarbij komt de vraag
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of de oorspronkelijke tekst überhaupt jambisch is te noemen. Haverals
(2018) acht dit na een objectieve ritmische analyse van de Reynaert niet
waarschijnlijk. Vanuit stilistisch oogpunt valt er wel een voorkeur voor
versregels met vier tot vijf woorden met een beginaccent waar te nemen.7
Conclusie
Twee Reynaerden van één auteur met overeenkomsten, maar vooral
ook grote verschillen: een ander genre en een andere visie op het
verhaal. Beide boeken zijn interessante toevoegingen aan de moderne
Reynaertbewerkingen en -vertalingen, maar wat in de nawoorden opvalt,
is de drang van Broens om de oorspronkelijke Reynaert bloot te leggen.
Maar Reynaert kent zoveel kromme paden dat ik me afvraag of dat wel
kan …
Noten
1 R. Broens, vert. Reynaert de vos, Amsterdam, Stichting Voetnoot, 2020.
2 M. Legendre en R. Broens, Reynaert de vos, Amsterdam, Atlas, 2010.
3 Voor een uitgebreide analyse van de afbeeldingen zie, L. Vroomen, ‘Een oude vos is
kwaad te vangen: Een analyse van de stripbewerking Reynaert de vos van Broens en
Legendre’, in: Tiecelijn 27. Jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap, 2014, p. 127-149.
4 Legendre en Broens 2010, zonder paginering.
5 Zie respectievelijk vers 395, vers 414 en 403. F. Lulofs ed., Van den vos Reynaerde,
Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2001.
6 Broens 2010, p. 21.
7 W. Haverals, ‘Op het ritme van de Reynaert: Van den vos Reynaerde als spil in het
onderzoek naar de versmaat van Middelnederlandse dichtwerken’, in: Tiecelijn 31.
Jaarboek 18 van het Reynaertgenootschap, 2018, p. 26-50.
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Ongetemd retorisch
magnetisme van
Anne Louise Avery en
Reynaert de vos
YVAN DE MAESSCHALCK

Wellicht is geen middeleeuws verhaal zo
vaak naverteld als dat van Reynaert de vos.
Het aantal bewerkingen en hertalingen
in het Nederlands is stilaan niet meer te
overzien. Ook in de naburige taalgebieden
is het verhaal herhaaldelijk in een al dan
niet berijmde versie omgezet. The History
of Reynard the Fox (1481) van William
Caxton en Reineke Fuchs (1794) van
Johann Wolfgang von Goethe zijn daar
indrukwekkende voorbeelden van. Goethes
vertaling in verzen werd pas een succes toen
een luxe-editie met illustraties van Kaulbach
verscheen in 1846. Caxtons incunabel was
vrijwel meteen een voltreffer. Hoewel er
al in 1489 een tweede druk van de persen
rolde, zijn er gelukkig nog zes exemplaren
1
van de eerste druk bewaard. Zelfs na zoveel tijd zijn betere anderstalige
ambassadeurs voor het Reynaertverhaal dan Caxton en Goethe
nauwelijks denkbaar.
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Toch is het kunsthistorica en schrijfster Anne Louise Avery gelukt een
uitgesponnen gloednieuwe bewerking tot stand te brengen die in geen
enkel opzicht moet onderdoen voor die van voornoemde auteurs. Aan
haar meer dan vierhonderd bladzijden tellende navertelling gaat een
uitvoerige inleiding – ‘A fox for all seasons’ – vooraf. Die is niet alleen
rijkelijk gestoffeerd, maar vormt ook een opmaat voor het taalgeweld
dat de lezer te wachten staat. De inleiding opent met een verwijzing
naar Goethes ‘profane secular Bible’ en dat is ongetwijfeld een captatio
benevolentiae die de lezer warm moet maken voor een korte tocht
langsheen de belangrijkste bewerkingen van het Reynaertverhaal,
inclusief Van den vos Reynaerde. Daarbij staat Avery langdurig stil bij het
gelaagde karakter van haar interpretatie, waarvan ‘its core or skeleton
is essentially my own close translation of Caxton’ (p. XVIII). En die
is, zoals genoegzaam bekend, op haar beurt gebaseerd op Die hystorie
van Reynaert die vos, de in Gouda gedrukte prozavertelling (Pg) van
Gheraert Leeu (1479).2 De auteur besteedt aandacht aan het register
waarvan zij zich meesterlijk bedient: een soort tussen- of mengtaal
die de wisselwerking tussen de dieren- en mensenwereld weergaloos
weerspiegelt. Ze wijst op de ‘dynamic liminality’ ervan (p. XX) en raadt
de lezer aan ‘to let that lyrical foxish dialect wash over you’ (p. XXI).
Behalve op haar eigen idioom, waar ik later graag op terugkom, gaat ze
nader in op het topografische kader dat zich erg herkenbaar in de loop
van het verhaal ontvouwt, het tijdsbestek waarbinnen de gebeurtenissen
plaatsvinden, de doorslaggevende rol die aan een aantal vrouwelijke
personages wordt toebedeeld en het profiel van het Reynaertpersonage.
Ze kiest daarbij onomwonden voor een ‘benign interpretation of his
character’ (p. XXV), als een spiegel voor de lezer die onvermijdelijk
altijd een mens is. Ze beroept zich ietwat speels op de inzichten van de
onwaardeerlijke filosoof Baruch Spinoza om die keuze te rechtvaardigen.
Van speelsheid en kennis van zaken getuigen ook een paar aandoenlijke
realia. Zo noemt ze welgeteld vier bakkerijen in Sint-Niklaas waar het
begeerde Reynaertgebak wordt gemaakt en verwijst ze in één adem naar
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Rik Van Daele en Maurice Nonneman (p. XIII), alsof het tijdgenoten
betreft en gelijkgestemden in het Reynaertonderzoek (waarbij ik toch
even de wenkbrauwen fronste). Maar prikkelend en innemend zijn
dergelijke details alleszins.
Na een overzicht van 25 hoofdpersonages,3 die pregnant worden
getypeerd en ‘dramatis animales’ worden genoemd, zoals er bij een
tragedie sprake is van ‘dramatis personae’, gaat het verhaal van start. Het
begint op Pinksterzondag 6 juni en eindigt op woensdag 7 juli van een
onbestemd jaar, de feestdag van de al in 1173 heilig verklaarde Thomas
Becket (1118-1170), die Avery ‘a very Reynardian saint’ (p. XXIV) noemt.
De hofdag en daaropvolgende verwikkelingen, tot en met Reynaerts finale
(tweede) vrijspraak, laat ze een volle maand en één dag duren. Ze deelt
haar navertelling in 45 hoofdstukken op, eentje meer dan bij Caxton,
maar volgt verder de chronologie van het overgeleverde verhaal op de
voet. Terloops bedenkt ze de drukker-uitgever op een kort signalement
wanneer Tybert, die als een uitmuntend filoloog en filosoof wordt
voorgesteld, zich tijdens zijn bodetocht aan wat gemijmer overgeeft: ‘He’d
met a good and old friend – an English mercer and sometime publisher –
and they’d sat in a tavern in the town square and talked about the idea of
printing his translation of Boethius’ (p. 78). Een onmiskenbaar eresaluut
aan Avery’s belangrijkste bron en een teken van ruimdenkendheid om
de vertaling van de grote filosoof Boëthius’ De Consolatione Philosophiae
(ca. 525), die Caxton in 1478 zou publiceren, aan Tybert toe te schrijven.
De (vette) knipoog naar de historische figuur van Caxton is maar een
van de talloze amplificaties, toevoegingen en inlassingen die Avery
zich permitteert. Niet alleen wordt het verhaal daardoor pittiger en
omstandiger, mede daardoor gaat het ook sprankelen van ironie en
humor, zonder aan geloofwaardigheid in te boeten. De voorbeelden
zijn legio, maar heerlijk is alvast de beschrijving van Reynaerts hol, ‘the
dreadful fort of Maleperduys’, dat voor het eerst in beeld komt wanneer
Bruin het bolwerk, wellicht met lood in de schoenen, mag aanschouwen.
Zo staat er onder meer dit: ‘A collection of long iron spikes thrust up
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from the battlements, topped with the bloodied, chopped off heads of
dead animals, in varying degrees of decay. Bruin stared up in horror,
as he found himself counting the heads of six coneys, three cats, four
wolf cubs, two polecats, six boars, six moldiwarps, one unicorn and a
worried looking brown bear, who bore a strong resemblance to his Uncle
Adalbern’ (p. 45). Dat het Bruin even duizelt, valt licht te begrijpen. De
onneembare vesting contrasteert niet weinig met de bespinragde janboel
in de kelderverdieping van Nobels koninklijke kasteel: ‘blunt, rusty sword
blades; broken longbows; the stone heads of statues of Charlemagne and
Louis the Debonaire […]; old jousting equipment (dozens of vamplates
and splintery red and yellow lances) and a tangle of Queen Gente’s fishing
rods and nets’ (p. 62).
Erg ondeugend en toch aandoenlijk is de ingelaste verschijning van
Hermeline, wanneer Tybert zijn terugweg aanvangt naar het hof. Ze
vergezelt hem tot in Sint-Niklaas en tracht hem te troosten en op te
beuren. ‘All the time they talked and talked, and Tybert basked in the
glory of Hermeline’s wisdom and learning. She was the only animal alive
who had read all his books and treatises, and she spoke so generously
about his work that his eye misted once again with tears’ (p. 97). Even
briljant is de minutieuze evocatie van de gefingeerde juwelen die volgens
een bevlogen perorerende Reynaert in de pelgrimstas zaten waar
koning Nobel alleen maar Cuwaerts kop uit haalde. Ze vult nagenoeg
het hele uitvoerige hoofdstuk 34, dat eindigt met de woorden van een
schaamteloos fulminerende vos, die deze moraal in petto heeft: ‘Many
villains walk with animals – mingle amongst them, befriend them.
And it is difficult to protect oneself, for they know their false-craft so
well that they can cover and cloak their lies and misdeeds with ease’
(p. 354). Aandoenlijk en even ondeugend is het onverhoedse vertrek
van Erswynde, na Isengrims smadelijke nederlaag, naar Frankrijk/
Aquitanië, vanwaar ze jaarlijks een naar mimosa en oranjebloesem
geurend dankbriefje richt aan Reynaert, ‘with only one word
written inside, in Occitan: Mercés – thank you’ (p. 421). Een subtiele
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vingerwijzing wellicht naar de niet onbesproken romance van Reynaert
met de wolvin.
Avery heeft tijd noch moeite gespaard om het oorspronkelijke (dubbel)
verhaal tot op het bot uit te spitten en aan te dikken waar mogelijk. Een
soortgelijke moeite heeft ze zich getroost om het in een concrete, nog
altijd bestaande Vlaamse ruimte in te bedden. Grosso modo gaat het
om het gebied dat zich uitstrekt tussen het Gravensteen van Gent, waar
Nobel hof houdt, en Rupelmonde, waar Reynaerts ‘fortified manor of
Maleperduys’ (p. 215) wordt gesitueerd. De lezer die met Grimbart op
stap gaat van bij zijn Dassenburcht ‘in the heart of Gent, next to the
walled gardens of the Abbey of Saint Bavo’ (p. 103), tot aan Maleperduys
en terug, gaat ongetwijfeld langs hem bekende wegen. Zo wandelt hij
algauw de ‘Oude Veldstraat’ door en komt hij na een paar uur in hartje
Lokeren aan de hoofdkerk voorbij, waar ‘the dark-lit shrine of Saint
Laurentius’ wordt bewaard (p. 106). En dat is tot vandaag de dag de
patroonheilige van de provinciestad. De daaropvolgende dag stapt hij
met Reynaert in Grimbarts spoor vanuit Rupelmonde richting het hof via
‘the village of Belsele’ (p. 117), dat vijftig bladzijden later nogmaals wordt
vermeld (zie p. 166). Terwijl Reynaert zich, vol geveinsde vroomheid,
overgeeft aan zijn lekenbiecht, bereiken ze ‘the outskirts of Lokeren’,
waar zich een galg bevindt. ‘It stood at the crossroads leading to the little
hamlet of Rozen and the Great White Road between Gent and Antwerp’
(p. 127). De wijk Rozen ligt er nog altijd vredig bij, maar van de omineuze
galg is gelukkig geen spoor te bekennen, en heeft er in werkelijkheid
wellicht nooit gestaan.
Grimbart en Reynaert wringen zich een weg ‘through the undergrowth
of some dismal woods, a shortcut past Lammeke’, het huidige gehucht
Het Lammeken. Wie vertrouwd is met de omgeving, weet meteen
dat de heren zich aan de andere kant van Lokeren bevinden. Een heel
eind verder steken ze de Leie over ‘by the Boudinsbrug’ (p. 147), in de
buurt van ‘the infamous Onthoofdingsbrug, the low stone Execution
Bridge, where King Noble and his fore-lions had beheaded criminals for
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centuries’ (p. 148). Adembenemend precies gesitueerd door Avery, die
met een topografische kaart in de hand door Vlaanderen moet hebben
gestruind om dit alles te kunnen registreren. De galg waaraan Reynaert
moet bengelen bevindt zich ‘at the quarefoure of Doorgangstraat’, een
nog altijd gangbare straatnaam die af en toe als een dreigmotief in het
verhaal opdoemt (zie p. 157, p. 161, p. 162, p. 199, p. 285, p. 293). In de
quasi-monologen die Reynaert ten beste geeft – twee keer ten overstaan
van Grimbart en twee keer aan het hof –, maar ook in Isengrims minder
virtuoze replieken worden heel wat toponiemen genoemd die in de reële
ruimte van vandaag bestaan, maar in de gefingeerde ruimte van toen niet
voorkwamen, al hadden ze dat kunnen doen. Zo heeft de vos het over
Isengrims onfortuinlijke visvangst nabij de Meulevijverstraat (Boudelo)
in een gebied met een kwalijke reputatie, waar de wolf een pandoering
ontving van ‘a merry ramshackle of people’ (p. 122), een frase die
spontaan doet denken aan ‘een mekel heere’ uit de Bruunscène van Van
den vos Reynaerde (v. 718 in hs. A en F).4 Zo ook heeft de wolf het veel
later over een vergelijkbare poging van Erswynde om te staartvissen in
‘a great lake, by an old meander of the Schelde – Donkmeer, they call it,
the Dark Lake’ (p. 374). Het Donkmeer in
Oost-Vlaanderen gaat inderdaad sinds jaar
en dag prat op palingrijke visgronden.
Hoe herkenbaar de ruimte ook geëvoceerd
wordt in Avery’s roman, toch is vooral het
door haar gekoesterde register het meest
prijzenswaardige aspect. De taal van de
auteur is in alle opzichten een afspiegeling
van Reynaerts retorische eloquentie, van
‘his flattery and fine words, his warm
and sugary russet charm, his bold-faced
blandishments’ (p. 169), van wat de
verteller ‘the fox’s oratorical magnetism’
noemt (p. 306). Het plastische en opulente
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taalvermogen van Avery evenaart, ja overtreft soms dat van Reynaert
zelf. Ze maakt daarbij gebruik van allerlei neologismen die Engels lijken
(en misschien ooit waren of weer zullen worden), zoals de ‘sneaky,
meechering ways’ van Reynaert (p. 40) of ‘swaver’ (een samentrekking
van ‘sway’ en ‘waver’?) (p. 380), om de wankelzuchtige positie van
Erswynde weer te geven. Klankkleur en klanknabootsing spelen daarbij
vaak een rol. Daarvan is ‘the klokka-klokka-klokka of the chapel bell’
(p. 261) een typisch voorbeeld. Daarnaast lardeert ze haar tekst met
talloze archaïsmen en letterlijk aan Caxton ontleende woorden. Een
prachtexemplaar lijkt me ‘a drightfare of chickens’ (p. 28), dat volgens
‘Lady Hermeline’s Glossary’, een achterin opgenomen lijst met moeilijke
woorden, uit het Oudengels stamt en naar een samenscholing of processie
verwijst (zie p. 431). Aan Hermeline vertelt Reynaert dat hij ooit ‘a
bydwongen oath’ zwoer (p. 226), waarin ‘bydwongen’ een bijvoeglijk
gebruikt voltooid deelwoord is dat in de brontekst meer dan eens
terugkeert.5 Net als Caxton schuwt Avery woorden die op het Nederlands
of Middelnederlands lijken niet. Zo omarmt ze moeiteloos woorden als
‘drenkling’ (p. 58), ‘poffertjes’ (p. 74), ‘marktschepen’ (p. 79), ‘schuyts’ (p. 96),
‘waterzooi’ (p. 104), ‘baardkriel’ (p. 141), ‘lieve’ (p. 263), ‘woordenschat’
(p. 268), ‘bewimpling’ (p. 285), ‘ongheluck’ (p. 338), ‘smeeke’ (p. 360) en
‘fel’ (p. 381). Helemaal in dezelfde sfeer baden woorden als ‘fordeal’ (dat
bij Caxton als ‘fordele’ opduikt) en het werkwoord ‘wrive’ in het zinnetje
‘they rubbed and wrived him under his temples and eyes’ (p. 420), dat
letterlijk overgenomen is van Caxton: ‘they rubbed and wryued hym
vnder his temples and eyen’.6
Avery heeft op basis van diverse taalkundige invloeden een eigenzinnig
amalgaam gesmeed, in het besef dat elke omzetting ‘a perilous journey
[is] over the gaping chasm between two languages, a gulf that could
be bridged or leapt, but never filled or closed’ (p. 308). Behalve in een
erg gemarkeerde ‘woordenschat’, grossiert ze in de verdierlijking van
vaste uitdrukkingen. Meestal gaat het om metonymische verwijzingen
naar de menselijke hand, die voor de gelegenheid is vervangen door

Tiecelijn 34

/ 197

een klauw. Zo is ‘the matter in paw’ uiteraard een vertimmerde versie
van ‘the matter at hand’ (p. 260) en is het vertrouwde antonieme duo
‘on the one hand / on the other (hand)’ omgezet in ‘on the one paw /
on the other (paw)’ (p. 318-319). Verwant daarmee zijn bijzinnen als ‘as
he knew the claws on his paw’ (p. 356), ‘its resolution be taken up into
his own paws’ (p. 409) en ‘if I come and talk to him animal to animal’
(p. 110). Voorbeelden te kust en te keur. Misschien gaat het om een
nevenverschijnsel, maar het is in ieder geval een signaal dat ondanks de
doorgedreven antropomorfisering de dierlijke kant van de personages
overeind blijft. Bovendien doet Avery er alles aan om de Engelse taal,
die haar zo lief is, te laten klateren en put ze met gulle hand uit een
reservoir aan vertrouwde stijlfiguren. Van hypallage (‘Reynard’s wicked
hole’, p. 81) en binnenrijm (‘by God’s entrails, by his rusty, hammered
nails’, p. 384) over allerlei vormen van bijtende ironie (onder meer via
de talrijke voetnoten), sarcasme (bijvoorbeeld in de slotregels op p. 424)
en parodie (bijvoorbeeld wanneer Reynaert zijn vader ‘a marvellous
raconteur’ noemt [p. 181] of Botsaert blasfemisch het opperwezen
aanroept [p. 233]) tot de kwistig rondgestrooide alliteraties toe. Die
laatste voegen een opzichtig muzikaal laagje aan een poëtisch gestemde
tekst toe. Hoe mooi is het niet de vossentaal te horen omschrijven als
‘the skein-frill of a fine fox-turned phrase’ (p. 112). De vos zelf wordt nu
eens ‘that bloody flea-fretten fox’ (p. 235) genoemd, dan weer ‘that fox,
that false, felle fox, that cunning creature’ (p. 251). De zonsopgang kleurt
als vanzelf ‘glittering gold on the gush-water of the Leie’ (p. 391), terwijl
Reynaert na het tweegevecht gedrenkt is ‘in Isengrim’s blood, battered
and bruised’ (p. 410).
Een wellicht even opzichtig kantje van Avery’s idioom zijn de
intertekstuele verwijzingen. Daarbij wordt niet alleen gerefereerd aan
middeleeuws literair erf- of gedachtegoed (bijvoorbeeld aan Karel ende
Elegast op p. 399), maar ook verwezen of geknipoogd naar klassieke en
(post)moderne erflaters of motieven (bijvoorbeeld naar het duel tussen
Achilles en Hector op p. 405). Een hele mooie is Tyberts onbescheiden
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verwijzing naar zijn eigen ‘Tractatus felino-philosophicus’, die aan Ludwig
Wittgensteins Tractatus Logico-philosophicus (1921; Engelse vertaling
in 1922) doet denken, waarvan de titel op zijn beurt schatplichtig is
aan de Tractatus Theologico-Politicus (1670) van de eerder aangehaalde
barokfilosoof Spinoza. Herhaaldelijk worden bekende (half)verzen uit
Shakespeares Hamlet ingezet, in letterlijke of aangepaste vorm. De in
kapitalen afgedrukte uithaal van Reynaert ‘O FALSITY THY NAME IS
BEAR’ (p. 154) echoot Hamlets seksistisch klinkende uitspraak: ‘O frailty,
thy name is woman’ (bedrijf 1, scène 1, regel 149), terwijl ‘Something
is rotten in this Court’ (p. 312) herinnert aan ‘Something is rotten in
the state of Denmark’ (bedrijf 1, scène 4, regel 90) en ‘Words, words,
words’ (bedrijf 2, scène 2) een overbekend citaat is uit dezelfde tragedie.
Misschien ga ik iets te ver in het leggen van verbanden, maar een
zinnetje als ‘I’m right there, under his eye, so to speak’ (p. 110) doet toch
denken aan het dreigende afscheidszinnetje van bepaalde personages
in Margaret Atwoods dystopische romans The Handmaid’s Tale (1984)
en The Testaments (2019). Hetzelfde geldt voor ‘the Wastelands’ (p. 255),
dat behalve een equivalent voor het Land van Waas/Waasland, een
verwijzing kan zijn naar T.S. Eliots iconische gedicht The Waste Land
(1922).
Avery heeft op deskundige wijze gesleuteld aan een ambitieuze hertaling
en daarvoor vele, zo niet alle registers opengetrokken. Haar roman is
net als haar belangrijkste bron een luid klinkende waarschuwing voor
het geritsel waarmee ondergeschikten in het gevlij trachten te komen bij
hogere machten. En voor de schijnhoffelijkheid, kontdraaierij en valse
vriendschap die ermee gepaard gaan. Een waarschuwing die expliciet
uit de bek van Reynaert tevoorschijn komt en de vorm van een algehele
ontmaskering aanneemt, bijvoorbeeld wanneer hij met Grimbart voor
de tweede keer op pad is. Staande op een mijlsteen – op veilige afstand
van Gent – beschuldigt hij zijn vijanden van hypocrisie, ontrouw en
leugenachtigheid, ondeugden waarvan hij de symptomen maar al te goed
herkent. ‘‘They turn night into day! God into Devil! Flax into gold! They
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make unright go above right! Lies above truth! They write bills and libels
and rolls and letters and insert things that were never thought nor said!
They teach animals to see through their paws! Men through their fingers!
And why? All for money!’’ (p. 286) Woorden die, anders geformuleerd,
later aan het hof in Isengrims gezicht zullen ontploffen: ‘Alas, there are
many wolves these days, skulking in every manor and wold, every castle
and abbey – wolves who, without right or reason, destroy and gobble up
everyone they can overpower’ (p. 364).7 Avery sluit in thematisch opzicht
duidelijk aan bij de lezing van Caxton, maar voegt er een belangrijke
twist aan toe. Ze herinnert nadrukkelijk aan de wispelturigheid van het
(nood)lot en de volstrekte willekeur die ‘Dame Fortuna’ aan de dag legt.
Ze introduceert ‘Fortune’s Wheel’ wanneer Tybert in Rupelmonde ‘an
old tidal mill’ aanschouwt, ‘its wheel stilled for the night, silken river
weeds trailing from its cogs, creaking and groaning in the lapping water’
(p. 80). In een filosofische bui realiseert hij zich dat de cirkelvorm van
het wiel de onbestendigheid van het leven symboliseert, en dat zoiets ook
voor Reynaert geldt: ‘We are all subject to its vicissitudes. As the tide
ebbs, so it flows!’ (p. 81) De metafoor van het waterrad, die in de loop
van het verhaal almaar krachtiger komt bovendrijven (zie o.m. p. 160,
p. 171, p. 186, p. 201, p. 275, p. 288, p. 297, p. 338, p. 392, p. 411-412), heeft
Avery ontleend aan een prachtige ‘volbladminiatuur’ in het dertiendeeeuwse handschrift Ms. fr. 1581, dat in de Parijse Bibliothèque Nationale
wordt bewaard. Ook in die miniatuur houdt Dame Fortuna het rad stil en
troont Reynaert helemaal bovenaan.8 Een slag van het rad kan zijn positie
evenwel ongedaan maken. Het fatalistische besef dat het onberekenbare
lot – een onzichtbare kracht of het ongrijpbare toeval? – sterker is dan
de wil van het individu, zou je een relativerende (post)moderne gedachte
kunnen noemen, die desondanks wortelt in de diepe middeleeuwen.9
Net als in alle voorafgaande versies van de Reynaert is ook in deze tekst
de ‘felle’ vos onberekenbaar en hoogst immoreel. Maar dat belet de
verteller niet onophoudelijk sympathie voor hem te koesteren. Natuurlijk
is de onoverwinnelijke status van Reynaert een onloochenbaar feit. Dat
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de verteller op zijn hand is, blijkt uit zinnetjes als ‘into the lion’s den
went brave Reynard Fox […] and began to speak’ (p. 289). Diezelfde
instantie laat ook toe dat Reynaert zichzelf de nodige lof toezwaait
voor hij aan zijn tweede gefabuleerde juwelenverhaal begint. Hij noemt
zich achtereenvolgens ‘a noble fox’ (p. 302) en ‘a most charitable fox’
(p. 304). Bovendien krijgt hij de kans een soort theologie van de leugen
te ontwikkelen in het langgerekte hoofdstuk 29, dat eindigt met het
hiervoor geciteerde zinnetje (zie p. 267-289). Reynaert toont zich tegelijk
fijnbesnaard en grofgebekt. Onder meer daarom kan hij altijd weer
de waarheid liegen alsof ze gedrukt staat, zoals Paul Wackers eerder
overtuigend heeft aangetoond.10 In deze herwerking groeit Reynaert uit
tot de belichaming van ‘de totale leugen’, naar analogie van wat Joseph
Goebbels in 1943 ‘der totale Krieg’ noemde en bij Harry Mulisch het
‘Totaal Andere: het geïncarneerde nietigende Niets’ heet, wanneer een
van zijn personages het over Hitler heeft.11 Hoe ver de leugenachtigheid
van Reynaert doorschiet, blijkt bij uitstek uit de volgende flard tekst,
waarin de vos waarheid en leugen finaal op hun kop zet: ‘‘Everything I
have said is as true as the fixed stars above’, said the fox, settling himself
comfortably on a vast pile of velvet cushions, not in the slightest bit
concerned by the wolf’s accusations. ‘For a thousand marks of fine gold,
I wouldn’t lie to any of you, for lying is not a fitting pursuit for someone
of my rank and background. As I have said many times, when something
befalls me, I always tell the truth, I cannot help it, it runs deep in my
blood. Just as my elders have always done, since the time they reached
the age of reason. Indeed, the very first Reynard, for whom all others
were named, though we are but passing shadows of his greatness, was
entitled Reynard the True – he was cousin to Baldwin Ironpaw, d’you
recall, King Noble?’’(p. 378) Uiteraard herinnert Nobel zich daar niets
van en de lezer, die herhaaldelijk rechtstreeks door de verteller wordt aanof toegesproken (p. 68, p. 168, p. 203, p. 213, p. 368) al evenmin, omdat
alles wat Reynaert ooit beweert om zijn vel te redden zo volstrekt perfide,
onwaar en tegelijk aannemelijk is dat je aan je eigen geloofwaardigheid
zou gaan twijfelen.
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Het gaat hierbij blijkbaar om een strategie die (bijna) altijd werkt. Het is
precies die leugenstrategie die Rutger Bregman op een gegeven moment
beschrijft in de bestseller De meeste mensen deugen (2019): ‘Liegen,
betrapt worden en dan gewoon doorliegen? De meeste mensen zouden
door de grond zakken van schaamte, net als de meeste mensen niet het
laatste koekje van de schaal pakken. Maar menig machthebber zal het een
zorg zijn’.12 Vervang in voorgaand citaat ‘mensen’ door ‘dieren’ en je komt
zo bij Reynaert uit. Niet bij ‘Reynaert de Ware’, maar wél bij Reynaert
de Dubbelzinnige of Ondoorgrondelijke, die overigens ook op twee
manieren wordt aangesproken of benoemd. Doorgaans treedt hij op als
‘Reynard the Fox’, met bepaald lidwoord, net als de andere protagonisten
met een dierennaam. Maar soms wordt hij ook ‘Reynard Fox’ genoemd,
zonder lidwoord. Dan lijkt ‘Fox’ me geen dierennaam, maar een
familienaam én een synoniem van ‘Reynard’. Het gebeurt bijvoorbeeld
in de al geciteerde slotzin van hoofdstuk 29. Maar ook wanneer de
koningin hem kozend toespreekt, na Reynaerts wreedaardige vraag
om Lady Erswynde te zijnen behoeve te laten ontschoeien. ‘The Queen
readily agreed. ‘Reynard Fox, of course you deserve some stout walking
shoes’’ (p. 205). Of wanneer Sir Firapeel de uitslag van de tweekamp
formeel bevestigt: ‘‘You have won, Reynard Fox! Well played! You have
defeated Lord Isengrim fair and square!’’ (p. 410) Dat laatste is helemaal
in strijd met de waarheid, maar daar durft, na de moord op Cuwaert, de
vrijspraak van Reynaert, de lijfstraffen voor Bruin, Isengrim en Erswynde
en de terechtstelling van Bellin, geen haan meer naar te kraaien.
Mijn conclusie is dat Anne Louise Avery een sublieme roman heeft
afgeleverd die het (her)lezen meer dan waard is en heel wat eerdere
bewerkingen in de schaduw stelt. Uit de bijlage ‘Acknowledgements’ blijkt
dat deze roman deel uitmaakt van het prestigieuze project ‘North Sea
Crossings’,13 waaraan de Bodleian Library vrijmoedig participeerde en
dat geleid werd door Ad Putter en Sjoerd Levelt, die ook de eerste lezers
van het boek waren. Bovendien blijkt uit de allerlaatste regels dat de
auteur de dochter is van Anne Stevenson, die onder meer naam maakte
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met Bitter Fame: A Life of Sylvia Plath (1989), een empathische biografie
van de legendarische suïcidale dichteres. Hoewel zij ook haar vader veel
dankbaarheid verschuldigd acht en vele anderen met naam en toenaam
noemt, maak ik me sterk dat Reynard the Fox toch in eerste instantie
een eerbetoon is aan haar. Niet toevallig schrijft ze dat haar moeder
‘mirrored Hermeline in her great kindness and intellect’ (p. 449). Wie
van Hermeline houdt, houdt wellicht nog meer van haar gemaal Reynaert
(de) Vos. Er mag gerust meer dan een bord ‘clary’ (scharlei) op gegeten en
meer dan een glas ‘yarrow wine’ (duizendbladwijn) op geheven worden.*
Hartelijk dank aan Rik Van Daele voor zijn opmerkingen bij een eerdere
versie van deze tekst.

Noten
1 N.F. Blake (ed.), The History of Reynard the Fox. Translated from the Dutch
original by William Caxton, Londen, New York, Toronto, Oxford University
Press,1970, p. lix-lx.
2 Voor een wetenschappelijke editie van Leeu’s bewerking, zie Hans Rijns, De
gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave
naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700. Met een ten geleide van Paul Wackers,
Hilversum, Verloren, 2007.
3 Ik maak gebruik van de dierennamen zoals die in Anne Louise Avery’s boek
voorkomen (Grimbart i.p.v, Grimbeert, Erswynde i.p.v. Hersinde, enzovoort), met
uitzondering van Reynaert, behalve wanneer zijn naam in citaten uit Avery’s boek
opduikt.
4 Een equivalent voor ‘een mekel heere’ komt in de Caxton-editie die ik
geraadpleegd heb, niet voor. Zie N.F. Blake, The History of Reynard the Fox, p. 16, r.
14-16. In haar inleiding stelt Avery dat ze ‘also drew elements directly from Willem’s
Van den vos Reynaerde, via the excellent 2009 critical edition produced by André
Bouwman and Bart Besamusca, translated into English by Thea Summerfield’ (p.
XX).
5 N.F. Blake (ed.), The History of Reynard the Fox, p. 36, r. 19 en p. 144.
6 N.F. Blake (ed.), The History of Reynard the Fox, p. 109, r. 14-15 en p. 168.
7 Een citaat uit Caxtons brontekst wordt als motto gebruikt door Blake Morrison in
de roman South of the River (Chatto & Windus, 2007).
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8 Jozef Janssens en Rik Van Daele, Reinaerts streken. Van 2000 voor tot 2000 na
Christus, Leuven, Davidsfonds, 2001, p. 68-69.
9 Vergelijk Anne Louise Avery, Reynard the Fox: ‘The Rota Fortuna, the whirling
Wheel of Fortune, had turned once more and he, Sir Tybert, was on the rise and
Reynard on the plunge’ (p.160) en Margaret Atwood, The Testaments (Chatto &
Windus, 2019): ‘The Wheel of Fortune rotates, fickle as the moon. Soon those who
were down will move upwards. And vice versa, of course’ (p. 211).
10 Zie P.W.M. Wackers, De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts
historie, Utrecht, H&S De Graaf Publ., 1986.
11 Harry Mulisch, Siegfried. Een zwarte idylle, Amsterdam, De Bezige Bij, 2001, p. 162.
12 Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de
mens, De Correspondent, 2019, p. 292.
13 Over de achtergrond van het project en het belang van William Caxtons
Reynaertvertaling, zie Ad Putter, Elisabeth van Houts, Sjoerd Levelt en
Moreed Arbadzadah, ‘Ysengrimus en Reynard the Fox: Engels-Nederlandse
contacten als context voor de Reynaerttraditie’, in: Tiecelijn. Jaarboek 11 van het
Reynaertgenootschap, 31 (2018), p. 65-81.
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Willem die Madoc maakte
van Nico Dros
ANN SCHATTEMAN

Wie is Willem, wie is Madoc?
De mysterieuze Madoc houdt literatuurhistorici al
minstens tweehonderd jaar in de ban en ook in de
jaarboeken van Tiecelijn werd ernaar gezocht. Dat een
historicus nota bene, Willem en Madoc tot leven wekt
in een roman, dat is op zijn minst gewaagd en gedurfd te
noemen. Nico Dros slaagt hierin met glans en schreef een
boek dat een aanrader is voor wie zich graag verliest in een
verhaal dat is geschreven in heldere zinnen, een bijzonder
rijke taal en bovendien met een magistrale vertelstem.
De nieuwste roman van Nico Dros (Texel, 1956), kreeg
als titel Willem die Madoc maakte en dompelt de lezer
onder in de boeiende en soms duistere dertiende eeuw.
Daar waar kennis van historische bronnen en theorieën ophouden laat Dros
zijn verbeeldingskracht los.
Voorspel
Hoogleraar Willem De Reuvere verkeert op de rand van een zenuwinzinking
na het afschaffen van zijn leerstoel middeleeuwse letterkunde. Als bij toeval
krijgt hij drie exclusieve geschriften in handen. Een wiegendruk van de
Keltische roman Walewein uit 1493, het door de inquisitie verbannen
Antwerps Liedboek en een codex die opent met een Dietse vertaling van
Ysengrimus, gevolgd door een afschrift van het fameuze dierenepos Van
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den Vos Reynaerde, den fellen metten roden baerde. Onder het dekblad
ontdekt Willem een verborgen manuscript, een historische sensatie zo blijkt,
nauwelijks te ontcijferen maar wel de aanzet tot een verhaal dat de achterkant
van de geschiedenis aan het licht brengt.
Jeugd – Lichaam – Geest
In drie delen, Jeugd, Lichaam en Geest, volgen we het kind Beda, de jongeman
Madoc en de volwassen man Willem. De naamsveranderingen zijn een gevolg
van zijn vlucht voor de inquistie, die als rode draad door het hele verhaal loopt.
Dros neemt ons mee van Brugge naar Koekelbeke bij Brussel, naar Parijs,
Gent en het Waasland. Het dagelijkse leven, het religieuze leven, het leven
als ridder aan het hof van graaf Hincmar, het liefdesleven en vooral het
intellectuele leven: het zijn de ingrediënten van dit meeslepende verhaal
tijdens de fascinerende middeleeuwen.
Religie
Naast het voordurende vluchten loopt ook religie als rode draad doorheen het
verhaal. De twijfels vanwege de hypocrisie en het fanatisme in de katholieke
kerk tijdens de middeleeuwen spelen zowel Beda, Madoc als Willem parten.
Het stemt tot nadenken en de link naar vandaag is nooit ver te zoeken.
De historische kennis en belezenheid van de auteur spatten van de bladzijden
zonder dat het echter een geschiedenisles wordt. Hij hanteert een zeer
aangename vertelstem en bezit een bijzonder rijke woordenschat die deze
roman verheft tot een parel in de historische literatuur. Een lust voor wie van
de Nederlandse taal houdt!

Nico Dros, Willem die Madoc maakte, Amsterdam, Van Oorschot,
2021, 584 p.
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Tierfabeln, von Äsop bis
La Fontaine in
Gemäldeserien seit 1600
HANS RIJNS

Kort voor Kerstmis 2015 kreeg Lisanne
Wepler een mailtje van Paul Smith, emeritushoogleraar Franse literatuur in Leiden,
waarin stond dat de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
haar fabelproject ging financieren, en niet
zo’n klein beetje ook, gezien het prachtige
eindresultaat. Wepler kon aan de slag,
gesteund door een projectgroep waarin ook
Gert-Jan van Dijk zat, onder leiding van
Paul Smith. Onder de vele adviseurs die zij
bedankt in het dankwoord (p. 8-9) bevindt
zich ook Rik Van Daele die, zoals blijkt in
hoofdstuk 5, haar informatie verschafte over
de serie fabels van La Fontaine in een van de
twee eetzalen van het SS Rotterdam.1
Het 304 pagina’s tellende gebonden boek met het ongewone formaat van
24 bij 30 cm. is volledig in het Duits geschreven en telt vijf hoofdstukken
waarin zij ons kriskras door Europa meeneemt op zoek naar series
van schilderijen waarop fabels zijn afgebeeld. Elk hoofdstuk heeft een
uitgebreid eindnotenapparaat.
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Wepler legt de lat behoorlijk hoog bij de besprekingen van al die
schilderijen, getuige haar uitgebreide vraagstelling: Wat wil het schilderij
aan de kijker meedelen? Welke compositorische middelen gebruikt de
schilder? Welke geïllustreerde fabelboeken kunnen als voorbeeld gebruikt
zijn? Hoe veranderen de motieven in de loop der tijd en hoe verhouden
zich de kunstwerken stilistisch in hun tijd met andere kunstwerken? Voor
welke plek zijn de fabels bedoeld en wie had voor wie en wanneer de
schilderijen geschilderd? Zijn er overeenstemmingen of verklaringen voor
dit genre? Hoe worden de dieren afgebeeld en bovenal: hoe verhoudt de
serie zich tussen functie en decoratie? (p. 17)
Men zal begrijpen dat ik in dit signalement niet in detail kan ingaan op
al haar bevindingen. Hoofdstuk 1 bestaat uit een uitgebreide inleiding. Zij
licht het genre van de fabel toe met behulp van verschillende definities die
in de loop der eeuwen door verschillende publicisten zijn gedefinieerd,
zoals Maarten Luther (1483-1546), Pieter de la Court (1685), Thomas
Bewick & Edwin Pearson (1871), McKendry (1964) en Oliver Goldsmith
(1973) (p. 17-20). Wanneer Wepler een fabel voor het eerst bespreekt, vat
zij de fabel samen en legt zij de strekking daarvan uit. Voor wie onbekend
is met fabels is dit een prima aanvulling. In de ‘Fabelkatalog’ wordt nog
eens per hoofdstuk naar alle fabels verwezen die daarin voorkomen en
ook worden de fabels afzonderlijk beschreven. De schilderijen met fabels
kwamen er niet zomaar. Op verscheidene plaatsen in Italië, Tsjechië,
Duitsland, Engeland en Frankrijk zijn vanaf de veertiende eeuw fabels
uitgebeeld in de vorm van beeldhouwwerken, fresco’s, wandschilderingen
en wandtapijten. Ook houtsneden en etsen liggen ten grondslag aan de
schilderijen.
De hoofdstukken 2 tot en met 5 behandelen uiteenlopende schilderijen,
maar ook houtsneden en etsen waarop fabels zijn afgebeeld op diverse
plaatsen in Europa. Het boek sluit af met een catalogus van de behandelde
fabels (hoofdstuk 6), een Spaanse inventaris van fabels uit 1655 van
Diego Mexía (7), de bibliografie van de gebruikte bronnen (8) en de
verantwoording van de talrijke afbeeldingen.
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Het boek is beslist een must voor wie in fabels geïnteresseerd is. De
prachtige talrijke afbeeldingen van de vele schilderijen in kleur, soms
paginagroot, maken dit boek tot een kostbaar bezit waar ook nietfabelkenners van zullen genieten.

Lisanne Wepler, Tierfabeln von Äsop bis La Fontaine in Gemäldeserien
seit 1600, Petersberg, 2021, 304 p., met 395 afbeeldingen in kleur en 24
in zwart-wit.

Noot
1 Rik van Daele, ‘Fabels van Jean de La Fontaine in het S.S. Rotterdam, een icoon van
de wederopbouw na wereldoorlog II’, in: Tiecelijn 28 (2015), p. 183-223. Merkwaardig
is dat Wepler in de eindnoten bij hoofdstuk 5 Rik van Daele steeds ‘S. van Daele’ noemt
(p. 253, noten 19, 20, 21, 22 en 25).
Een andere slordigheid is dat zij in eindnoot 128 van hoofdstuk 2 1446 noemt als het
jaartal waarin de editie van Heinrich Steinhöwel (1412-1482) Aesopus: Vita et Fabulae
in Ulm werd uitgebracht, dit moet 1476 zijn. Deze fout herhaalt zij in de bibliografie
op pagina 293. In het hoofdstuk waarin zij de houtsnede bespreekt van de titelpagina
noemt zij wel het juiste jaartal (p. 69). Dit is ook het geval bij het bijschrift van de
afbeelding op pagina 71. Zie ook Hans Rijns en Willem van Bentum, Het leven en de
fabels van Esopus, Hilversum, 2016, p. 22.
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in memoriam Tiecelijn 34

In memoriam
Wim De Cock (1932-2020):
auteur, beeldsnijder, graficus
en illustrator

DE VOSSENSTAART
Ik heb er vaak in stilte naast gezeten.
Met tederheid gekoesterd en gekoosd.
Hem dikwijls vol verwachting nagemeten
En zelfvoldaan bij elk gewin gebloosd.
Ik heb hem trots, zoals een vlag gedragen.
Hij was mijn schutse, schild en mijn blazoen.
Mijn troost en toeverlaat in droeve dagen.
Mijn goede naam, mijn eer en mijn fatsoen.
Ik zag de blikken van de vrouwen draaien
Als ik, flanerend door de velden ging
Wijl ik mijn staart zoals een toorts liet laaien
En nagenoot van die bewondering.
Verlies ik met de tijd mijn wilde haren,
– Geen sterveling wordt van verval gespaard. –
Dan zal ik ongetwijfeld toch bewaren
Mijn streken en mijn vossenstaart.
Wim De Cock, Sinxen 2003
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In 1995 publiceerden wij in
Tiecelijn de bijdrage Portret.
Wim de Cock: beeldhouwer,
graficus, dichter, pelgrim
(jaargang 8, p. 65). Op dat
moment was Wim 63 – hij
werd geboren op 29 juni 1932
Afb. 2. Portret door
in Sint-Niklaas – en had hij
Lieve Van Immerseel.
zijn stijl en zijn onderwerpen
definitief gevonden. Hij had de
deur van het bedrijf van de werkgever waar hij veertig jaar in dienst was
geweest, baksteenproducent Scheerders-Van Kerchove (Bouwmaterialen
SVK) uit Sint-Niklaas, definitief gesloten. Maar hij bleef, gescheiden
door een verhoogde spoorwegdoorgang, in zijn woning op de grens van
Sint-Niklaas en Belsele toch steeds oogcontact hebben met de gigantische
terreinen van zijn oude werkgever. Hoewel hij steeds met respect over
die werkgever sprak (hij had er de leiding over de publicitaire afdeling en
ontwierp het logo dat er prominent aan de toegang zichtbaar is), overleed
hij op 28 oktober 2020 te Mortsel op 88-jarige leeftijd na een kortstondige
ziekte aan de gevolgen van asbestose.
In de zomer van 2017 was hij vanwege de gezondheidstoestand van zijn
echtgenote Min naar een gerieflijke assistentiewoning in het centrum
van Zwijndrecht verhuisd. De laatste maanden waren vast eenzaam,
verplant uit zijn habitat met een wegkwijnende echtgenote en een zoon
die in dramatische omstandigheden plots overleed. Door de afstand
en door corona werden de contacten met vrienden, getrouwen en
bezoekers sterk gereduceerd. Ongetwijfeld hebben de (schoon)kinderen
en de kleinkinderen ook vele momenten van vreugde in de laatste
levensmaanden gebracht.
Wim De Cock (afb. 1-3) was in de eerste plaats een uitstekende vakman
die het ambacht van het houtsnijden tot in de details in de vingers had.
Hij beschikte over een eigen pers in zijn eigen atelier, waarin hij een half
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leven doorbracht. Maar ook de kunst
van het beeldhouwen in hout had hij
in de vingers. (afb. 4-5) En zo was deze
autodidact een interessante kunstenaar
die een relatief groot publiek aansprak.
In het voetspoor van de Vlaamse grote
vijf – Frans Masereel, Jan-Frans Cantré,
Afb. 3. Zelfportret.
Jozef Cantré, Joris Minne en Henri Van
Straten – die na de Eerste Wereldoorlog
de Vlaamse houtsnijkunst renoveerden,
ontwikkelde hij vele decennia later een eigen, zeer herkenbare stijl. Willy
Feliers omschreef die als zeer expressief in de zwart-witnuances, met
strakke lijnen en met sterke contrasten. (p. 67) ‘Het totale beeld moet de
blik vangen, niet de details, een geliefde techniek van de expressionisten,
sober en kernachtig.’ (p. 67)
Voor zijn beeldhouwwerk inspireerde Wim De Cock zich op het werk van
de Duitse expressionistische beeldhouwer en toneelauteur Ernst Barlach
(1870-1938). Diens beelden zijn, net als die van De Cock, ‘uitgepuurd’,

Afb. 4. Beeldsnijder Wim De Cock
in zijn atelier.

Afb. 5. Drukker Wim De Cock
in zijn atelier.
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compact en statisch. Barlach focuste zich op de lijdende mens. Een van
de bouwstenen van De Cocks oeuvre is een religieuze en ook poëtische
houding. Vele van zijn beelden roepen intimiteit, rust en piëteit op.
Alledaagse onderwerpen staan centraal: man en vrouw, moeder en kind,
kinderen en kleinkinderen, een meisjesfiguur, het leven en de dood. Hij
had zoals vele kunstenaars een fascinatie voor de dood en maakte diverse
grafschriften, prachtige funeraire alfabetten en was bijzonder geboeid
door de middeleeuwse dodendansen.
Naast de sterke momenten van het leven en de familie staat de literatuur
in De Cocks oeuvre centraal, en dan vooral de middeleeuwse literatuur.
Het Narrenschip, Karel ende Elegast, Maerlant, Tijl Uilenspiegel, de
Canterbury Tales, François Villon en de Reynaert maken deel uit van
zijn iconografisch oeuvre. Wim De Cock vond een tochtgenoot in de
middeleeuwse troubadours, reizigers, pelgrims, heiligen, helden en
schurken in zijn zoektocht naar zin en betekenis. De middeleeuws
aandoende beelden zijn het resultaat van ‘een romantisch zoeken naar
zuiverheid, schoonheid en oprechtheid, maar van ook de verbondenheid
met onze rijke Europese culturele wortels.’ (p. 65)
De middeleeuwer die het meest tot de verbeelding van Wim De Cock
sprak was François Villon (François de Montcorbier) die ons onsterfelijke
(doden)poëzie naliet. Wim verdiepte zich in het oeuvre van François en
vertaalde in het spoor van onder anderen Ernst van Altena de verzen
van deze Parijse vijftiende-eeuwse dichter/vagebond/verstotene in het
Nederlands. (afb. 6) In 1991 publiceerde De Cock een eerste vertaling van
elf balladen met prenten gedrukt op zijn eigen private pers. In 1998 werd
na bemiddeling van Anton Van Wilderode en mijzelf bij het Davidsfonds/
Leuven een reeks vertaalde Villongedichten gepubliceerd: Françoys Villon
1431-1463… Vertaling en illustraties Wim de Cock. Het vertaalwerk werd
in de uitleiding geduid door Piet Thomas. Cyriel Coupé schreef net voor
zijn dood (hij zou op bijna tachtigjarige leeftijd op 15 juni 1998 overlijden)
in de inleiding:
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Sedert vele jaren woon ik in een Wim De Cock-interieur. Twee ruime
ramen staan gevuld met zijn geïnspireerde arbeid die even lang mijn
sympathie en voorkeur geniet om: zijn kleine, gevoelige houtsculpturen
(vaak van zwervers, poètes maudits en verschoppelingen), zijn
suggestieve houtsneden die de legende van zuster Beatrijs oproepen,
zijn evocatie van François Villon. Wim De Cocks zeer geslaagde
berijmde vertalingen uit het Oudfrans halen het gemakkelijk van andere
bestaande Nederlandse omzettingen. De kunst van Wim De Cock maakt
mij gelukkig!

Wim ontmoette zijn oud-leraar Anton van Wilderode vanaf de
late jaren tachtig jaarlijks tijdens de zittingen van de Orde van de
Vossenstaart in Rupelmonde (en later in Bazel), de plek waar hij ook
Scheldedichter Bert Peleman had ontmoet (en van wie hij de bundel
De droom-boomgaard naar aanleiding van diens tachtigste verjaardag
zou illustreren). Vanaf 1999 woonde ook Piet Thomas de zittingen bij.
Hij ontving een vossenstaart als initiatiefnemer van de jaarboeken van
het Stijn Streuvelsgenootschap
en als editeur van het tweede
jaarboek over de reynaerdieën
van Streuvels. Diens Reynaert
was trouwens De Cocks eerste
kennismaking met de Reynaert.
Wim maakte ook een sterke
houtsnede met de kop van
Streuvels. (afb. 7) Met literair
vertaler Piet Thomas, antiquaar

Afb. 7. Stijn Streuvels, houtsnede uit Wim
De Cock & Antiquariaat Secundus. Stijn
Streuvels – enkele reflecties over literatuur en
schrijverschap, Ter Hole, 2008.
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Peter Everaers (zie kader) en ondergetekende ontwikkelde Wim een
vriendschap voor het leven. Piet Thomas bracht de gedichten van Rainer
Maria Rilke onder Wims aandacht. Everaers zorgde voor de verspreiding
van het werk van De Cock onder verzamelaars en geïnteresseerden.
Thomas, Everaers en ikzelf waren geregelde gasten ten huize De Cock
aan de Leon Scheerderslaan in Belsele. Het waren steeds fijne gesprekken
onder vrienden. Piet Thomas omschreef Wim als ‘een groot, edelmoedig,
vroom en goed mens’.1
Reynaertwerk
Zijn eerste stappen in de houtsnijkunst dateren uit de collegetijd waarin
hij de wetenschappelijke A volgde en een jaargenoot van Edmond
Schietekat / Paul Snoek was (die hem in de vroege jaren vijftig in café Het
Wiel in Sint-Niklaas tijdens een biljartpartijtje een vroege versie van het
gedicht Ballade van de veehandelaar (Naar het schilderij ‘Der Viehhändler’
van Marc Chagall in het kunstmuseum te Bazel) in handen stopte. Ik had er
met Wim enkele boeiende gesprekken over en bezorgde hem het origineel
na een korte bruikleen terug.
Het eerste Reynaertwerk van Wim De Cock dat we kunnen aanwijzen is
een vossenbasreliëf dat hij instuurde in een wedstrijd van het Sint-Niklase
stadsbestuur naar aanleiding van het Reynaertspel in 1973. Zijn winnende
werk werd door de stad aangekocht, net als later een Sint-Nikolaasbeeld.
De Orde van de Vossenstaart, waarin Wim werd ‘geridderd’ in 1992,
heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zijn creatieve
carrière. Vanaf het midden van de jaren negentig waren Freddy Van
Bogget, René Van Bogaert, Marcel Ryssen, Julien Lyssens, Wim en ikzelf
er lid van de Reinaertraad. Andere ridders die vaak contact hadden met
Wim waren naast Peter Everaers, de grafici Gerard Gaudaen, Antoon
Vermeylen, Frank-Ivo Van Damme en diens echtgenote Joke Van den
Brandt en verzamelaar en grafiekkenner Willy Feliers. De contacten waren
er hartelijk en vriendschappelijk.
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Jaarlijks bracht De Cock voor de
aanwezige leden een kunstwerk mee
dat in voldoende exemplaren bij
alle aanwezigen werd verspreid. Zo
ontstond een oeuvre van reynaerdiana
dat nog sterk werd uitgebreid omdat
het aansloot bij Wims interesses, maar
ook omdat er een interessante markt
voor was. Het werk van Wim kreeg nog
meer zichtbaarheid toen we in 1998 de
vraag stelden om jaarlijks een andere
cover voor Tiecelijn te leveren. Tien jaar
lang sierde een sterk contrasterende
zwart-witprent de bruinoranje covers
van het tijdschrift (tot het einde van
jaargang 20 in 2008). We publiceren
in dit jaarboek als eerbetoon aan de
kunstenaar de tien ‘Tiecelijnprenten’
(afb. 8-17) en het prachtige Reynaertalfabet dat gebruikt werd voor
de covers van de registers 1988-2002 en 2003-2007 (afb. 18). In deze

Afb. 8-17. Tiecelijncovers.
1998 (jg. 11): Reynaert leest de Reynaert
1999 (jg. 12): Willem schrijft de Reynaert
2000 (jg. 13): Als de vos de passie preekt
2001 (jg. 14): Reynaert en Isegrim
2002 (jg. 15): Reynaert en Grimbeert
2003 (jg. 16): Reynaert verschijnt voor de koning
2004 (jg. 17): De sprong van Tibeert
2005 (jg. 18): De pudenfabel
2006 (jg. 19): De brief
2007 (jg. 20): Het vertrek naar de wildernis (zie boven)
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registers kan de geïnteresseerde het Reynaertwerk en de reynaerdieën
van De Cock bijeensprokkelen. In bijlage vindt de lezer een lijst met
Wims reynaerdiana. Zijn Reynaertoeuvre omvat vele door hemzelf
vormgegeven mappen, losse houtsneden en ex libris, maar ook diverse
beeldhouwwerken. Wims prenten werden niet alleen in Tiecelijn, maar
ook in diverse andere publicaties opgenomen (onder andere in Leesladder
I. Literatuur van de 12e tot de 19e eeuw (p. 80 (Canterbury Tales) en p. 121
(Villon)), in Tibeerts laatste strohalm (p. 23), in Jan van Herreweghes
Harelbeke in de literatuur (vooromslag) en in De vos Reynaerde te
kijk gezet in 64 boekbanden (p. 4), een prachtig boek van de Stichting
Handboekbinden. In de derde druk van Bert Decortes Reynaertvertaling
(Van Daele, Everaers e.a. nr. 62), uitgegeven bij Coda Uitgevers in
Mechelen in 1995 in de reeks Vlaamse Pockets Literair (nr. 11-12)
verschenen zestien houtsneden.
Wim De Cock nam deel aan groepstentoonstellingen in Brussel, Ronse,
Veere, Gent, Sint-Niklaas en Königsdorf nabij Keulen, en stelde alleen
tentoon in Sint-Niklaas, Hulst en Lier. In september 2007 organiseerde
hij samen met zijn familieleden in het Convent in het Lierse begijnhof
een retrospectieve tentoonstelling (Wim De Cock 75). ‘Mijn laatste’,
zei hij. Er werden twee boekjes, zestien mappen, 32 houtsneden en
29 beelden geëxposeerd. Een retrospectieve Wim De Cock ergens
in het Land van Reynaert zou een waardig eerbetoon kunnen
betekenen voor een kunstenaar waarvan we in volle coronapandemie
nauwelijks afscheid konden nemen. Wim was lid van de Koninklijke
Wase Kunstkring, van de Antwerpse vriendengroep Ex libris, van de
Vereniging van Vlaams-Nationale auteurs en van de Vereniging van
Kempische schrijvers. En natuurlijk van het Reynaertgenootschap: hij
was op zowat alle boekpublicaties en lezingen aanwezig en nam diverse
malen deel aan literaire bustochten. Sint-Niklaas was zijn thuisbasis, maar
Antwerpen en Lier, de geboorteplek van zijn echtgenote Min, lagen hem
misschien nog wel meer aan het hart. Het Lierse begijnhof, de Antwerpse
Carolus Borromeus en de Sint-Niklase Onze-Lieve-Vrouwekerk waren
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geliefde pleisterplekken (Wim was
verantwoordelijk voor de vormgeving en
de titelkeuze van het boek In de schaduw
van een beeld. 150 jaar Onze-LieveVrouweparochie uit 1994, waarvan ikzelf
de algemene coördinatie deed – het was
onze eerste intense samenwerking). Op
al die plekken liet de gepassioneerde
kunstenaar in zijn ziel kijken. Bij de
verhalen over die plekken en steden of
Afb. 18. Wim De Cock,
de reizen naar de Lüneburger Heide of
Reynaertalfabet, Tiecelijn,
andere Duitse bestemmingen, kwam
register 2003-2007.
steevast een glimlachje op zijn gezicht.
Dan herkende ik de guitige blik die ik
ook bespeurde tijdens de bijeenkomsten van de Orde van de Vossenstaart
op de Reynaertzolder van de Spaanse getijdemolen in Rupelmonde of in
kasteel Wissekerke in Bazel.
Besluiten doen we met een citaat uit Tiecelijn (1995, p. 67) dat Wims werk
het best schetst:
In het oeuvre van Wim de Cock vullen beeldhouwwerk in hout en
houtsnede elkaar aan. Het zijn twee complementaire kunstvormen, twee
vormen die een grote stielvaardigheid vereisen en die tevens een groot
ruimtelijk denken en enig mathematisch in- en doorzicht. Het mes snijdt
immers vlug te ver of te diep. Zo is het ook met het woord. Taal en grafiek
versmelten bij De Cock zo intiem, strengelen zo vloeiend en onontwarbaar
ineen dat hij een eigen kunstvorm ontwerpt. Hij slaagt hier zo wonderwel
in, onder andere omdat hij op zijn eigen handpers drukt en omdat hij
zijn eigen letters en druksysteem hanteert. Op ambachtelijke wijze zet
hij letter per letter en drukt hij blad per blad. Wim de Cock is verliefd op
het materiaal, maar laat zich er niet door dicteren. Hij dialogeert ermee.
Hij verstaat als geen ander de kunst om woord en beeld harmonisch met
elkaar te versmelten zodat ze in en door elkaars omgeving nog rijker aan
betekenis worden. Omdat De Cock zijn eigen werken zelf drukt, is de
oplage steeds beperkt en de kwaliteit gegarandeerd.
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Noot
1 In een reactie op het overlijden van Wim De Cock, mail van 3 november 2020 aan
Rik Van Daele.

Schrikken deed ik niet toen Rik Van Daele me belde met de boodschap dat
Wim De Cock was overleden. Hij was immers al een tijd ernstig ziek. Aan het
lijden van deze fiere man was nu een einde gekomen.
De graficus, houtsnijder en dichter Wim De Cock was de persoon die me
inleidde toen ik in het jaar 2000 lid werd van de Orde van de Vossenstaart; de
ook alweer geruime tijd overleden Wim Gielen speldde me de staart op. Deze
plechtigheid vond plaats op de zolder van de Watermolen in Rupelmonde
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op de tweede pinksterdag. De jaren ervoor
woonde ik ook reeds de bijeenkomsten bij en daar had ik voor het eerst kennis
gemaakt met de beeldend kunstenaar; het klikte en al snel bleek dat we wat
voor elkaar konden betekenen.
We raakten bevriend en regelmatig ging ik bij Min en Wim op bezoek. Ik was
er van harte welkom en we spraken over o.a. kunst en literatuur. De contacten
waren intensief en tot enkele jaren geleden hebben we goed samengewerkt.
Wim kwam met goede teksten die versierd waren met houtsneden van eigen
hand in een bibliofiele uitvoering; op mijn verzoek was hij ook beter papier
gaan gebruiken wat de kwaliteit van de afdrukken zeer ten goede kwam. Het
lukte me steeds zijn boeiend werk aan geïnteresseerden in mijn klantenkring
aan de man te brengen. De kroon op zijn werk vond ik de graffiti wanddecoratie met het door hem ontworpen fabeltafereel. Dit werd geplaatst op de muur
van het dorpshuis Brandershole in Ter Hole in 2017 door Lieven Piron uit
Aalst. De vos kijkt richting Hulst en is omringd door ganzen terwijl hij voorleest uit een oud boek (afb. 19). Naast talloze houtsneden hakte en sneed Wim
ook veel prachtige Reynaertbeelden en plaquettes die her en der de kamers van
verzamelaars sieren.
Met pijn in het hart vertrok Wim enkele jaren geleden met zijn echtgenote
uit Sint-Niklaas, zijn atelier achterlatend, naar een zorgappartement in Zwijn-
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Afb. 19. Muurschildering naar
een houtsnede van Wim De Cock door
Lieven Piron in Ter Hole (2017).

drecht. Mins gezondheid was dusdanig verslechterd dat langer blijven in het
oude huis niet meer verantwoord was. Zijn mogelijkheden werden steeds
beperkter en toen ook zijn vrouw niet meer bij hem kon blijven wonen,
kreeg hij steeds minder inspiratie. Dat merkte ik goed toen ik hem enkele
keren opzocht op zijn nieuwe woonplek. Gedwongen stelde hij zich in de
moeilijke situatie. Wim overleed op 28 oktober 2020 te Mortsel; helaas konden
wegens coronaregels slechts weinig mensen bij het afscheid aanwezig zijn.
Peter Everaers
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Proeve van
Reynaertoeuvrelijst
Wim De Cock
PETER EVERAERS M.M.V. RIK VAN DAELE

Vele Reynaertwerken in het oeuvre van Wim De Cock dragen geen nummer,
hebben geen titel en zijn niet gedateerd. De werken worden opgesomd in chronologische volgorde. Alle prenten zijn in het atelier in Belsele (Sint-Niklaas)
ontworpen en gedrukt. De prenten zonder uitgever werden in eigen beheer
door Wim De Cock gedrukt.
Grafiek
1. Wim De Cock (WDC), Vier Reynaerthoutsneden met aanklachten tegen de
vos met drie, vier, vijf en zes Middelnederlandse verzen, 1991. Losbladig (ca. 30 x
21 cm). Met de hand gezet en gedrukt. Oplage van 50 genummerde exemplaren.
2. WDC, Houtsneden bij teksten uit het Comburgse Reynaerthandschrift, SintNiklaas, z.j. Vijftien houtsneden in map (ca. 40 x 30 cm). Tien bladen (ca. 30 x
21 cm) met houtsneden (ca. 9 x 9 cm) met telkens een kwatrijn; genummerd en
gesigneerd in een oplage van 40 ex. En vijf bladen (ca. 40 x 30 cm) met houtsneden
(ca. 19 x 15cm), waarvan vier met tekst, genummerd en gesigneerd in een oplage
van 50 ex. (nummering verschillend). Met de hand gesneden, gezet en gedrukt.
De map heeft een houtsnede (zwart) en een tekst (rood). Over een langere periode ontstaan en zodoende met een zekere diversiteit en in verschillende formaten
uitgevoerd.
3. WDC, Reynaert, monnik van Boudelo leest de Reynaert (met als leesbare tekst:
‘Ende quam in’), 1998. 40 x 30 cm. Oplage van 50 genummerde en gesigneerde
exemplaren. Gebruikt als cover van Tiecelijn, jaargang 11 en in #5:anv.20 (Algemeen-Nederlands Verbond, 2021, p. 36-37).
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4. Stijn Streuvels & Wim De Cock, Reinaert de Vos in drie fragmenten, Ter Hole,
Antiquariaat Secundus, 1998. Drie bladen in omslag van André Vandermoere.
Ca. 32 x 24,5 cm. Vier originele houtsneden, waarvan een op het omslag, gedrukt
van de blokken. Tekst met de hand uit lood gezet. Gedrukt op Van Gelderpapier
in een oplage van 50 Arabisch genummerde exemplaren. Tien Romeins genummerde exemplaren bleven voorbehouden aan de medewerkers. Titels van de houtsneden in het omslag: 1) De list van Reinaert; 2) De corruptie van het hof; 3) Handen spandiensten van de clerus.
5. WDC, Willem en Reynaert schrijven Van den vos Reynaerde aan de Boudeloabdij, 1999. Gebruikt als cover van Tiecelijn, jaargang 12 en in De vos Reynaerde
te kijk gezet in 64 boekbanden, p. 4.
6. WDC, ‘Daer na quam ic ende Ysingrine’ (Reynaert en Isegrim onder een
boom nabij de Sint-Andreas en Sint Ghislenuskerk van Belsele), 2001. 32 x 24
cm. Oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. Ontworpen als cover voor Tiecelijn, jaargang 14.
7. WDC, Als de vos de passie preekt ... (met in de achtergrond de Sint-Willibrordusbasiliek van Hulst), eigen beheer, z.j. 2000. Origineel blad met houtsnede en
tekst; afbeelding 19 x 16,5 cm. Oplage 125 genummerde exemplaren op Van Gelder, waarvan 100 als relatiegeschenk van de Rabobank bij de opening van haar
nieuwe vestiging. Papierformaat ca. 40 x 30 cm. De prent wordt afgebeeld op het
vooromslag van jaargang 13 van Tiecelijn.
8. WDC, De allerlaatste Reynaertbranche, 2002. Omslag, houtsnede met tekst.
Uitgegeven t.g.v. bijeenkomst van de Orde van de Vossenstaart. Oplage 120 ex.;
gedrukt in rood en zwart. Genummerd en gesigneerd.
9. WDC, ‘Hoe dicken sach Reynaert achter rugghe’ (Reynaert en Grimbeert op
weg naar het hof met in de achtergrond de Sint-Laurentiuskerk van Lokeren),
2002; tekst (vier regels) uit lood gezet met de hand en gedrukt op 225 grams Van
Gelder met watermerk. Oplage 150 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Ontworpen als cover voor jaargang 15 van Tiecelijn. Cadeau voor de steunende
leden van Tiecelijn in 2002.
10. WDC, ‘Soudic hu wijsen mijn goet’ (Reynaert voor het koningspaar), 2003.
24 x 32 cm. Houtsnede in zwart; lettervignet in oranje – letter S; drieregelige
tekst uit lood gezet met de hand en gedrukt op 225 grams Van Gelder. De prent
wordt afgebeeld op het vooromslag van jaargang 16 van Tiecelijn.
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11. WDC, Orde van de Vossenstaart, 2003. Gevouwen blad. Binnenin het gedicht
De vossenstaart en voorop rode gestileerde vos met de tekst: ‘Orde van de Vossenstaart’. Enkel bedoeld voor de leden van de vereniging.
12. WDC, Confiteor pater, mater / Dat ic den otter ende den cater ..., 2002. Losbladig in origineel omslag; vijf bladen met houtsneden. De voorkant van het omslag
(ca. 32 x 24,5 cm) heeft een houtsnede in vier kleuren. Binnenin vijf bladen met
een houtsnede in zwart en vijf regels tekst met een rode initiaal. Genummerde en
gesigneerde oplage van 35 ex. en enkele h.c. op simili-Japon met watermerk. De
houtsneden binnenin, scènes uit Reynaerts biecht, meten ca. 9,5 x 9,5 cm.
13. WDC, Reinaertalfabet, 2004. Origineel omslag met een gedrukt vel. 40 x 39
cm. 26 letters met elk een Reynaertje: een moderne centsprent! Colofon: ‘Initialen
gesneden in schijfjes van een kleine buxusstam. De vorm van de letter en de grillige omtrek van elk schijfje hebben mee het concept van iedere initiaal bepaald.
Ze werden, rij per rij, met de hand gedrukt op van Gelderpapier 125 gr/m² met
watermerk’. Ook het omslag heeft een toepasselijke houtsnede meegekregen. Genummerde en gesigneerde oplage van 55 exemplaren. Het alfabet werd gebruikt
op de twee registers van Tiecelijn.
14. WDC, 2004: ‘Ende spranc dien pape tusschen die been’, De castratiescène,
Sinksen 2004. 32 x 24 cm. Houtsnede in zwart; lettervignet (E) in rood; tekst met
de hand uit lood gezet en gedrukt op 225 grams Van Gelder met watermerk. Oplage 45 genummerde en gesigneerde exemplaren. Cover van de zeventiende jaargang van Tiecelijn.
15. WDC, De pudenfabel, Sinksen 2005. Royaal A4 formaat. Houtsnede in zwart;
lettervignet in roodbruin; vier regels tekst met de hand uit lood gezet en gedrukt
op 225 grams Van Gelder met watermerk. Oplage 35 genummerde en gesigneerde
exemplaren. Ontworpen als omslagillustratie voor Tiecelijn jaargang 18.
16. WDC, Reynaerd hadde so menich huus ..., 2006. Omslag met twee losse bladen.
Ca. 20 x 27,50 cm. Gesigneerde houtsnede met Reynaertgedicht van de hand van
de kunstenaar. Verschenen ter gelegenheid van de ‘pinksterhofdag’ van de Orde
van de Vossenstaart te Wissekerke.
17. WDC, De brief, 2006. Royaal A4 formaat. Houtsnede in zwart; lettervignet in
roodbruin; vier regels tekst met de hand uit lood gezet en gedrukt op 225 grams
Van Gelder met watermerk. Oplage 35 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Ontwerp voor de cover van Tiecelijn jaargang 19.
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18. WDC, Alle die diere groet ende cleene, Sint-Niklaas, 2006. Tweemaal gevouwen
omslag met zeven losbladige houtsneden. Oblong: 21,5 x 24,5 cm. Op elke houtsnede twee hoofdpersonages uit het Reynaertverhaal; tevens houtsnede in groen
op het vooromslag. Met de hand gedrukte, genummerde en gesigneerde oplage
van 40 exemplaren op Van Gelderpapier, simili-Japon.
19. WDC, Grafschrift van Reynaert, 2007. Bedrukt, eenmaal gevouwen omslag.
20 x 25 cm. Genummerde en gesigneerde houtsnede op voorzijde; gedicht binnenin. Verschenen ter gelegenheid van de ‘hofdag’ te Wissekerke in 2007 in een
oplage van 100 exemplaren.
20. WDC, ‘Si daden hem alle up die vaert’, 2007. 32 x 24 cm. Houtsnede (11,3 x
13,5 cm) in zwart; lettervignet in rood; vier regels tekst met de hand uit lood gezet
en gedrukt op 225 grams Van Gelder simili-Japon, op handpers gedrukt van het
blok. Oplage 125 genummerde en gesigneerde exemplaren. Ontwerp voor de cover van Tiecelijn jaargang 20.
21. WDC, Boudeloprent, Sinksen 2009. Houtsnede op los vel met tekst. Ca. 32 x
31,5 cm. Houtsnede (Boudeloo en Reynaert) in zwart: ca. 16,5 x 14 cm; vier regels tekst in rood eronder. Genummerde en gesigneerde oplage van 27 exemplaren.
22. WDC, Het was in eenen tsinxen daghe, z.j. Omslag met drie houtsneden. Drie
houtsneden in map. Beperkte genummerde oplage van 50 ex. op speciaal papier.
23. WDC, Hofdag – Sinksen 2009. Omslag en houtsnede met tekst. Ca. 21 x 24
cm. Uitgegeven naar aanleiding van de bijeenkomst van de ridders van de Vossenstaart in Bazel in 2009. Oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren.
24. WDC, Sinxen 2010. Tweemaal gevouwen omslag met op het middenblad gesigneerde houtsnede en drieregelig vers. Beperkte oplage; relatiegeschenk voor de
ridders in de Orde van de Vossenstaart.
25. WDC, Wenken en wijze woorden. ‘Van den Vos Reynaerde’, Sint-Niklaas, eigen
beheer, 2010. Origineel omslag met ‘colofonflap’, zes eenzijdig bedrukte pagina’s.
Oblong: ca. 21,5 x 24 cm. Elk blad bevat een tekstfragment uit het Comburgse
handschrift met een in zwart gedrukte initiaal en een in rood gedrukte houtsnede
op Van Gelder-papier, simili-japon. Oplage: 30 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Zes houtsneden binnenin en een op het vooromslag.
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26. WDC, Reynaert Lokeren, z.j. Een vel quarto in
enveloppe. Oplage 135 exemplaren; houtsnede met
vier regels tekst.
27. WDC, Wilde haren en vossenstreken. Vossenpraat
uit het Comburgse handschrift, Sint-Niklaas, eigen
beheer, 2013. Origineel omslag vijf losse bladen, ongepagineerd. Ca. 21,5 x 23,5 cm. Vier houtsneden
(plus een op omslag in rood) en tekst door de kunstenaar met de hand gedrukt; vooromslag in rood
en zwart. Oplage: 25 genummerde en gesigneerde
exemplaren op Van Gelder, simili-Japon (crèmekleurig).
28. WDC, Reynaert preekt de passie in Daknam,
2016. 24 x 17 cm. Houtsnede in zwart met tweeregelig vers (‘Wanneer de vos de passy preeckt, / ’t Is
tijd dat ghy uw gans versteeckt.’, spreuk door Johan
de Brune (1588-1658) in Middelburg opgetekend)
in rood, (plus een op omslag in rood) en tekst door
de kunstenaar met de hand gedrukt; oplage van 225
genummerde en gesigneerde exemplaren op Van
Gelder 225 gr/m², simili-Japon. In opdracht van het
Reynaertgenootschap als cadeau voor de steunende
leden van Tiecelijn in 2016.

Afb. 1. Vossenbeeld in lindehout
(collectie Peter Everaers).
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Afb. 2. Ex libris voor Rik Van Daele.

Reynaertbeelden
Houtsculpturen in linde en Braziliaanse notelaar van Wim De Cock zijn of waren in het bezit van de stad Sint-Niklaas, Trude Gielen-Nannes (zie p. 160), Peter
Everaers (afb. 1), Etienne de Koning (p. 150), Felix Claessens, Rik Van Daele en
de familie Julien De Cuyper. Peter Everaers zit tevens twee houtblokken en een
plaquette.
Reynaert-ex-libris
Wim De Cock ontwierp Reynaert-ex-libris voor o.a. Etienne De Koning (zie p. 152),
Rik Van Daele (afb. 2) en voor zichzelf. De laatste werden gepubliceerd in: Willy
Feliers en Rik Van Daele, Reynaert de vos in prent en exlibris, Sint-Niklaas, 1996,
respectievelijk p. 35 en 36.
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Boekpublicaties met grafisch Reynaertwerk van Wim De Cock
Bert Decorte / Jan Frans Willems, Reinaard de Vos – Reinaert de Vos, Mechelen,
Coda Uitgevers, [1995], 287- (1) p. (Vlaamse Pockets Literair, 10-11). Illustraties
op het omslag en in de tekst naar houtsneden van Wim De Cock. Veertien houtsneden in de tekst plus de coverillustratie. Ze werden geput uit de map: Houtsneden bij teksten uit het Comburgse Reynaerthandschrift (nr. 2).
Elze ter Harkel, Tibeerts* Laatste Strohalm**, een letterproef, Groningen, De Vier
Seizoenen, 1998. Houtsnede: Reynaert en Tibeert voor de muizenschuur van de
‘pape’ op p. 23.
Het Reynaertalfabet van Wim De Cock sierde de cover van de door Marcel Ryssen (m.m.v. Rik Van Daele) samengestelde registers 1998-2002 (uit 2004) en 20032007 (uit 2008). Van het Reynaertalfabet gaf het Reynaertgenootschap in 2011 een
26-delige kaartenset uit als cadeau voor de steunende leden. Elke letter werd door
Rik Van Daele van een passend citaat voorzien.
Jan Van Herreweghe, Harelbeke in de literatuur. Een literair historische benadering, Harelbeke, Bibliotheek Harelbeke, (2015). Met als eerste artikel: Willem van
Boudelo – Van de vos Reynaerde; vooromslag Wim De Cock.
Klaas Toet e.a., De vos Reynaerde te kijk gezet in 64 boekbanden. Catalogus, Stichting Handboekbinden, 2020. Op de niet-genummerde pagina 4 een houtsnede
met de Reynaertdichter. (Cover Tiecelijn, 1999.)
Tot slot: geen Reynaertwerk, maar houtsneden naar Villon en The Canterbury Tales van Wim De Cock zijn te vinden in: L. Solie, R. Van Daele en L. Dierix, Leesladder 1. Literatuur van de middeleeuwen tot 1910. Antwerpen, Den Gulden Engel,
1996. (Schoolbloemlezing van de Nederlandse en Europese literatuur.)

Deze oeuvrelijst wordt op onze website in de toekomst
verder aangevuld, zie www.reynaertgenootschap.be
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In memoriam Etty Nieboer
(1936-2020)
PAUL WACKERS

Op 11 december 2020 overleed Etty (officieel:
Ettina) Nieboer. Tijdens haar werkzame leven was ze als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan het Instituut voor Frans en
Roemeens van de Universiteit van Amsterdam
en ontwikkelde ze zich tot waarschijnlijk de
beste kenner van de Franse Roman de Renart
in de Lage Landen. Lezers van Tiecelijn kunnen
zich een beeld van haar expertise vormen als
ze het eerste jaarboek openslaan. Etty geeft
daarin een heel mooi overzicht van de Roman
de Renart en van het onderzoek daarnaar.1
Haar wetenschappelijke werk rond dat
tekstencomplex heeft een heel duidelijke
signatuur. Al haar artikelen houden
zich bezig met de complexe overlevering
van de Roman de Renart. Toen zij haar
wetenschappelijke carrière begon, heerste in de mediëvistiek nog sterk
het idee van het perfecte origineel. Een auteur schrijft een werk zonder
fouten, dat vervolgens via kopiisten wordt overgeleverd. Via hun arbeid
sluipen er fouten in de tekst en het is een primaire taak van moderne
onderzoekers om via onderzoek van de hele overlevering die fouten
op te sporen en te corrigeren. Bij een tekstencomplex als de Roman de
Renart lukt dat niet. De traditionele verklaring daarvoor was, dat onze
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technieken nog niet goed genoeg ontwikkeld waren. In de jaren zeventig
en tachtig van de vorige eeuw kwam daarnaast een nieuwe verklaring op.
Die stelt dat de middeleeuwse overlevering helemaal niet zo werkt. Nog
afgezien van de vraag of er ooit één perfect origineel is geproduceerd,
is de middeleeuwse overlevering gedeeltelijk gebaseerd op mondelinge
overlevering en was getrouwheid aan het voorbeeld voor kopiisten
vaak helemaal geen doel. Dat betekent dat bij de bestudering van
tekstcomplexen als de Roman de Renart rekening gehouden moet worden
met onverklaarbare verbanden, die ontstaan zijn door de inwerking
van mondelinge overlevering en van kopiisteningrepen op de bewaard
gebleven handschriften. Traditioneel keken mediëvisten in handschriften
alleen naar tekstuele overeenkomsten: is de verwoording identiek of
niet? Etty betoogde echter dat men bij studie van de Roman de Renart
daarnaast moet kijken naar structurele overeenkomsten. De Roman
de Renart bestaat uit talloze bouwsteentjes die in de handschriften op
heel verschillende manieren geordend kunnen zijn. Etty stelde voor de
handschriften die tekstuele overeenkomst vertoonden te beschouwen als
een familie (famille) en handschriften die structurele overeenkomsten
vertonen te beschrijven als een klasse (classe).2 Soms loopt de indeling in
families parallel met die in klassen, soms zijn de indelingen verschillend
en er zijn enkele handschriften die zich in geen van beide indelingen laten
inpassen. De combinatie van deze twee systematiseringen geeft een veel
beter inzicht in de complexe overlevering van de Roman de Renart dan de
eerder gedane, traditionele pogingen daartoe. Dit voorstel van Etty is dan
ook breed overgenomen in het onderzoek naar de Roman de Renart.
Haar andere artikelen hebben veel minder weerklank gehad. Dat komt
omdat de hoofdmoot van het onderzoek zich gericht heeft op dat deel van
de overlevering waarin de meeste overeenkomsten te vinden zijn en Etty
heeft met name die handschriften bestudeerd die uitzonderingsposities
innemen. Dat doet aan hun kwaliteit niets af. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat in 2018 een Amerikaanse onderzoeker die publiceerde
over handschrift I, misschien wel het afwijkendste Roman de Renart
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handschrift van allemaal, Etty’s werk over dat handschrift groundbreaking noemde.3
Etty’s artikelen zijn allemaal tot stand gekomen binnen de kring van
de International Reynard Society, of voor Etty wellicht beter: de Société
Internationale Renardienne. Ze staan namelijk in de Handelingen van de
vroege colloquia, in Reinardus, of in een bundel die geschreven is voor
een vooraanstaand lid van de Société of door zo iemand is geredigeerd.
Dat is niet vreemd, want de Société vormt het belangrijkste kader
voor studie van de Roman de Renart, maar ik denk dat de verklaring
ruimer is: Etty voelde zich thuis in de Société. Toen Kenneth Varty
nadacht over het oprichten ervan, stond hem een anti-hiërarchische en
zo informeel mogelijke vereniging van collega’s voor ogen. Hij wilde
bijeenkomsten die niet bepaald werden door de status van de deelnemers
maar door het wetenschappelijke belang van hun onderwerpen en waar
gearriveerde wetenschappers en nieuwkomers elkaar zouden helpen om
beter te worden. En idealiter zouden die bijeenkomsten plaatsvinden op
interessante plekken met bezienswaardigheden en goed eten en drinken.
Voor mensen zoals ik, die de ontwikkeling van de Société hebben
mogen meemaken, was Etty een soort belichaming van dat ideaal. Etty
gaf niet veel om wetenschappelijke titels, maar ze had veel respect voor
wetenschappelijke bekwaamheid. Ze profiteerde graag van de kennis van
anderen en wilde die van haarzelf altijd delen. Ze was open, vriendelijk
en buitengewoon behulpzaam. Daarnaast was ze een enthousiast
deelneemster aan de randactiviteiten van de Société. Ze kon erg genieten
van excursies en banketten.
Bovendien had Etty een bijzondere rol. Ze was een van de oudste leden
van de Société. Ze was er al bij toen in 1975 in Glasgow een colloquium
georganiseerd werd dat de mogelijkheden van een wetenschappelijke
vereniging gericht op de studie van (verhalen over) dieren wilde
verkennen. Dat colloquium leidde twee jaar later tot een nieuw
colloquium, in Amsterdam, en vanaf dat moment bestond de Société
officieel. In 1975 gaf Etty de organisator van het colloquium, Kenneth
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Varty, als dank een cadeautje. En dat is ze blijven doen. Heel lang
vroeg Etty elk congres aan de deelnemers een kleine bijdrage voor een
gemeenschappelijk cadeau voor de organisatoren. Al snel werd ze daarbij
geholpen door haar partner, Wim, en door Janine, de partner van Gabriel
Bianciotto, die jarenlang de president van de Société is geweest. Hoe ze
de cadeaus uitkozen weet ik niet, maar ze waren altijd passend en Etty
bood ze met prachtige toespraakjes aan. Etty gaf in woord en gebaar
uitdrukking aan de geest van saamhorigheid die de Société altijd heeft
bepaald en het is met name daarom dat ik haar een belichaming van de
Société noemde.
Op haar rouwkaart stond het logo van de Société. Dat ontroerde me.
Blijkbaar was niet alleen Etty belangrijk voor de Société maar de Société
ook voor Etty. Reden te meer om haar in de herinnering te bewaren als
een bijzondere, bekwame en gewaardeerde collega.

Noten
1 Ettina Nieboer, ‘De Roman de Renart’, in: Tiecelijn 21. Jaarboek 1 van het
Reynaertgenootschap, (2008), p. 51-78.
2 Ettina Nieboer, ‘Classes et familles: une tautologie? Quelques remarques d’ordre
méthodologique à propos de la classification des manuscrits du Roman de Renart’, in:
Reinardus, 5 (1992), p. 125-142.
3 Joseph R. Johnson, ‘The churchman and the fox: Traces of renardie in the
Archbishop’s Renart’, in: Reinardus, 30 (2018), p. 94-123, hier p. 99.
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Kroniek 2020
RIK VAN DAELE

27 01 2020
Het Waasland is een monument kwijt. Marcel Ryssen, geboren op 23 april
1927 in het West-Vlaamse Zwevezele, overleed op 92-jarige leeftijd in
Beveren. De medestichter en oud-voorzitter van het Reynaertgenootschap
(1988-2018) was een sublieme leraar, eminente vossenjager, geëngageerde
gehandicapten-begeleider, Bruegheliaanse levensgenieter, expressieve
voordrager, zoetgevooisde zanger, speelse acteur, ervaren reisleider,
verwoede wandelaar en een uitstekende Gezelle- en Bruggekenner.
(Zo typeerde een oud-collega hem ooit.) Vos Reynaert bracht Marcel
enkele zoete vruchten. Hij werd onderscheiden in de Sint-Niklase Orde
van den vos Reynaert en opgenomen in de Orde van de Vossenstaart,
waarvan hij voorzitter was van 2003 tot 2013. Hij ontving samen met
de Tiecelijnredactie de Cultuurprijs Stekene-Hontenisse en werd gezel
in de Orde van de Wase raap. Hij ontving ook de Leeuwenpenning van
het Davidsfonds en met het Reynaertgenootschap werd hij ook enkele
malen gehuldigd, de laatste keer door de cultuurraad van Sint-Niklaas als
‘Vereniging van het jaar 2017’.
In Tiecelijn 33 verschenen een in memoriam en een Reynaertbibliografie
van de hand van zijn oud-leerling en wapenbroeder Rik Van Daele. De
uitvaart van Marcel vond plaats op 1 februari 2020 in de Sint-Jozefkerk in
Sint-Niklaas, op een boogscheut van het WZC Heilig Hart, waar hij zijn
laatste levensjaren doorbracht. Hij rust samen met zijn vrouw Jenny Feys
op de begraafplaats van Belsele.
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12 02 2020
De gemeente Sint-Gillis-Waas nam vroeg in 2020 met veel enthousiasme
de scepter van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Land van
Reynaert in bewaring. ‘Operatie Hersinde’ gaf een smakelijk voorproefje
van wat er in 2020 zou gebeuren om het dierenverhaal in de belangstelling
te plaatsen. Een digitale post van Hersinde de wolvin zette het Waasland
in beweging. Het liep net niet uit de hand. In Het Laatste Nieuws van
16 februari lezen we het verslag: ‘Begin februari circuleerden er plots
filmpjes van een zekere Hersinde De Wolf op de sociale media. Daarin
klaagde die figuur de verheerlijking van Reynaert aan. Enkele dagen later
werden er aan Reynaertbeelden in de streek bordjes opgehangen met
‘#jesuisHersinde’. Daar zat de gemeente Sint-Gillis-Waas achter. “Iedereen
tastte een tijd lang in het duister. Wat de intentie was van de actievoerders
was niet duidelijk. Het maakte wat los op sociale media, met voor- en
tegenstanders. We hebben alvast met deze list aangetoond dat het verhaal
nog altijd van deze tijd is”, klinkt het bij de gemeente Sint-Gillis-Waas.
In 2020 organiseert de gemeente verschillende activiteiten voor dit
Reynaertjaar, als voorzitter van het Land van Reynaert. Bedoeling is om
zo het verhaal Van den vos Reynaerde te promoten. Het intergemeentelijk
project Het Land van Reynaert is een grensoverschrijdend, cultureel
samenwerkingsproject tussen gemeenten boven en onder de landsgrens.
Sint-Gillis-Waas neemt in 2020 de fakkel over van Moerbeke. Het is
geleden van 2007 dat Sint-Gillis-Waas nog eens voorzitter was. Ook toen
kwam de gemeente sluw uit de hoek door het Reynaertbeeld van de hand
van Dolf De Rudder te stelen in Sint-Niklaas.’
De overdracht vond plaats in het nieuwe administratief centrum van SintGillis-Waas in aanwezigheid van ’s lands jongste burgemeester, Maaike
De Rudder, en de bijna voltallige gemeenteraad. De nieuwe voorzitter,
schepen van Cultuur Wilbert Dhondt nam het voorzittersbeeldje van
Ernest Van Huffel in ontvangst. Rik Van Daele gaf naar aanleiding van de
actie ‘#jesuisHersinde’ een toelichting over fake news in de Reynaert.
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Dezelfde spreker gaf nog voor de formele openingszitting de
Reynaertlezing ‘Is de Reynaert anno 2020 nog het lezen waard?’ in de
bibliotheek van Sint-Gillis-Waas op 19 januari 2020 in het kader van Toast
Literair van het Davidsfonds.
En toen werd het ‘#jesuiscorona’ …
15 02 2020
Op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent werd de Streek-GR Waas- en
Reynaertland uitgeroepen tot de beste wandelroute van de Benelux 2020.
Een vierkoppige internationale jury bekroonde een route die dertig
jaar geleden het levenslicht zag en door het Reynaertgenootschap werd
uitgestippeld en gepubliceerd. De prijs is een schitterende beloning voor
de GR-vrijwilligers die aan de route en de gids hebben gewerkt en een
bekroning voor een GR-pad in een regio vol toeristisch potentieel. De
jury oordeelde dat deze grensoverschrijdende, 175 km lange streek-GR
een pareltje is. Ruim twintig jaar nadat ze door de vzw Grote Routepaden
in een aparte publicatie werd uitgegeven en bewegwijzerd, werd de route
volledig vernieuwd en uitgebreid met nieuwe natuurgebieden. De route
is 73 km langer geworden. Het traject tussen Lokeren, Waasmunster en
Temse is helemaal nieuw. Het oude parcours is op veel plaatsen grondig
hertekend. De route werd in 1990 ontworpen door Marcel Ryssen
(1927-2020), Herman Heyse (1937-1992) en Rik Van Daele, en in 1991
uitgegeven als het slotdeeltje van het door het Davidsfonds uitgegeven
Het Land van Reynaert. In 1998 droeg het Reynaertgenootschap
het peterschap van de route over aan de vzw Grote Routepaden. De
geschiedenis van diverse Reynaertroutes werd beschreven in Tiecelijn 33.
15 02 2020
In het oud-stationsgebouw in Stekene vond de 28ste Herman Heyselezing
plaats. De lezing wordt georganiseerd door de heemkundige kring d’Euzie
vzw en het Reynaertgenootschap ter ere van en in nagedachtenis aan
Herman Heyse (1937-1992), medestichter en redacteur van Tiecelijn en

Tiecelijn 34

/ 238

stichtend voorzitter van d’Euzie. Er worden bij voorkeur onderwerpen
behandeld die Herman Heyse na aan het hart lagen. Gastspreker van
de editie 2020 was historica en taalliefhebber Tine Caljon, die in het
publiek ‘Beestige Taalkronkels’ losliet. Grote en kleine dieren uit onze
woordenschat bevolkten deze weetjeslezing. Op het einde dartelden ook
enkele Reynaertbeesten in Caljons beestige taaltuin.
29 02 2020
Op schrikkeldag 2020, net voor corona alle activiteiten zou platleggen,
opende de stichting Handboekbinden in de Athenaeumbibliotheek van
Deventer de ‘grootste boekbindersexpositie van het jaar’ onder zeer grote
belangstelling: ‘De vos Reynaerde te kijk gezet in 64 boekbanden’. Vanwege
het coronavirus werd de expo kort na de opening gesloten en dan met veel
inspanningen en weinig bezoekers van 7 juli tot 15 augustus verlengd. 64
boekbinders hebben een moderne editie van Van den vos Reynaerde met
de tekst van Walter Verniers en illustraties van Wim De Cock, Gustave
Van de Woestyne en Henri Van Straten en gedrukt door Atelier De
Ganzenweide uit Uithoorn i.s.m. het Reynaertgenootschap op een nieuwe,
unieke wijze vormgegeven. Alle boeken hebben dezelfde authentieke
inhoud, maar ieder boek heeft een bijzondere met de handgemaakte
boekband. De banden laten een bijzondere mix van klassieke en
hedendaagse handgebonden boeken zien, een onverwachte verzameling
die bijzonder de moeite waard is voor de ware boekenliefhebber. Bij de
tentoonstelling verscheen een fraaie catalogus met teksten van Henk
Francino en Rik Van Daele (afb. 1).
Naar aanleiding van de opening werd in de bibliotheek van Deventer
het symposium ‘Het middeleeuwse boek, meer dan alleen inhoud’
georganiseerd, een initiatief van de stichting Handboekbinden i.s.m.
de Bibliotheek Deventer. De sprekers waren em. prof. Dr. Jos A.A.M.
Biemans (UvA) (‘Eenheid in verscheidenheid’), drs. Astrid BeckersEnderman (‘Bijzondere boekvormen in de Middeleeuwen’) en dr. Rik Van
Daele (‘Reynaerd hadde so menich huus’).
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Afb. 2. Reynaert-kamishibai met
illustraties van Ilse Praet.

1 04 2020
Ineens werd T.S. Eliots The Waste Land brandend actueel: ‘April is the
cruellest month’ (in de vertaling van Paul Claes: ‘April is de grimmigste
maand, hij wekt / Seringen uit het dode land, vermengt / Herinnering en
verlangen, port / lome wortels op met lenteregen.’). De nieuwe Reynaertkamishibai (een kamishibai is een Japans verteltheatertje), samengesteld
door Hilde Reyniers met prachtige kleurenprenten van beeldend
kunstenares Ilse Praet, zorgde voor een nieuwe Reynaertuitgave die op
1 april 2020 als ‘Aprilvos(sen)’ in de Odisee hogeschool in Sint-Niklaas
en in de bibliotheek van Belsele zou worden voorgesteld. Corona was de
1-april-vos echter te snel af.
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De kamishibai bevat twaalf heerlijke
prenten van de Beverse kunstenares
Ilse Praet (afb. 2). Zij herwerkte zes
vroeger voor het Reynaertgenootschap
getekende prenten om tot een volledig
nieuw verhaal, dat op 25 exemplaren
werd gedrukt. De kamishibaiprenten
werden door het Reynaertgenootschap
gratis bezorgd aan alle bibliotheken van
de gemeenten die deel uitmaken van
het Intergemeentelijk Project Het Land
van Reynaert (daarbij de tien Wase
bibliotheken die lid zijn van het nieuwe
bovenlokale samenwerkingsverband
Cultuurtuin WAAS), aan de Bibliotheca
Wasiana en aan de bibliotheek van de
Odisee hogeschool in Sint-Niklaas,
partner in dit project. Het eindresultaat
is een knap verteltheaterstuk
dat de oude stof iconografisch
en tekstueel actualiseert voor de
lagereschoolkinderen van vandaag.
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1 07 2020
Het Reynaertgenootschap werkte (door het aanbrengen van
beeldmateriaal) mee aan een van de uitzendingen van Vive la vie,
een programma van de VRT ter vervanging van Vive le vélo, dat
in juli de Tour de France zou becommentariëren. In de uitzending
over Reynaertgemeente Lochristi liep het met dit onderdeel van het
programma technisch fout en daarom werd het lokale blokje in de
uitzending op het internet gedeeld. De lokale Reynaertgids Bert Vervaet
en zijn collega’s dienden Élodie Ouédraogo en echtgenoot Jeroom Snelders
van antwoord tijdens hun looptocht door de gemeente ‘Loopchristi’ in
een door Bart Aerts mooi geregisseerd toeristisch intermezzo. Zie https://
www.een.be/vive-la-vie/elodie-en-jeroom-ontdekken-lochristi-al-lopend.
7 07 2020
De voorbije jaren ontving het Museum voor Schone Kunsten Gent
(MSKG) enkele belangrijke schenkingen van werk door Gustave Van
de Woestyne (1881-1947). Het MSKG bezit zo werken uit de meest
betekenisvolle fases uit de carrière van de kunstenaar. Na 2000 ging veel
aandacht naar zijn grafische oeuvre, waarbij onder meer voorbereidende
tekeningen voor Streuvels’ hertaling van Van den vos Reynaerde werden
aangekocht, maar tevens de bekendste portrettekening die Gustave maakte
van zijn broer, de dichter-schrijver-criticus Karel. Het MSKG bracht tot
24 januari 2021 al de Van de Woestynes uit de eigen collectie samen in
een collectiepresentatie: van tekeningen en voorstudies tot schilderijen
en boekillustraties. Er werden ook workshops en rondleidingen voor
kinderen georganiseerd waarin Gustaves Reynaertwerk centraal stond.
Zie https://www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/gustave-van-dewoestyne#&gid=1&pid=2.
8 08 2020
In de loop van augustus 2020 gingen op de sociale media beelden van
een overschilderd Reynaerttableau aan een buitengevel in de Guido

Afb. 3. Het verdwenen tegeltableau van
Staf Pyl in de Guido Gezellelaan
in Sint-Niklaas.

Gezellelaan nummer 47 in Sint-Niklaas
(afb. 3) viraal. De nieuwe bewoners hadden
appelblauwgroene verf als een eerste middel
om de tegels weg te stoppen gebruikt en
wilden ze vervolgens verwijderen. De tegels
van dit niet geklasseerde gebouw werden
ondertussen gelukkig door een intens
samenspel en een onmiddellijke reactie van
diverse stadsambtenaren en de technische
diensten zorgvuldig gereinigd, vakkundig
uitgebroken en genummerd opgenomen in
de museumreserve van het SteM (voorheen
Stedelijke Musea Sint-Niklaas). Het
imposante tegeltableau werd gemaakt voor
de woning van Louis Mussche, wellicht in
het begin van de jaren 1970, in de nasleep
van het Sint-Niklase Reynaertmassaspel. De
kunstenaar was Staf Pyl (1923-2007), een
uiterst begaafd glazenier die in Sint-Niklaas
diverse kapellen van indrukwekkende glasin-loodramen voorzag en zijn meesterwerk
creëerde in de beschermde Christus
Koningkerk. In het oud-gemeentehuis van
Belsele is een prachtig Reynaertglasraam
van Pyl uit 1968 te bewonderen.
In 2023 wordt het honderdste
geboortejaar van Pyl herdacht. Binnen
dat project zal aandacht worden besteed
aan toegepaste kunsten die in woningen
werd ingewerkt (bijvoorbeeld in de vorm
van tegeltableaus en glasramen). Nieuwe
generaties en nieuwe inwoners (maar ook
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architecten) zijn niet steeds geïnteresseerd om het bouwkundig erfgoed uit
de twintigste eeuw te bewaren. In Sint-Niklaas en het Land van Reynaert
is zo al heel wat toegepaste Reynaertkunst ondertussen verdwenen. In het
beste geval worden deze kunstwerken in museumdepots bewaard.
11 08 2020
De jaarlijkse zomercursus Nederlands van de UGent en de
Taalunie werd in 2020 wegens corona op afstand georganiseerd. Het
Reynaertgenootschap ondersteunt deze uitwisseling al verscheidene jaren
en geeft de studenten graag leerkansen rond het Reynaertverhaal. Op
11 augustus hadden Merle Selke en Anna-Lena Floyd (beiden studerend
aan de universiteit van Münster) en Francesca Lolli (universiteit van
Bologna) een tachtig minuten durende videocall met Rik Van Daele
(tijdens een zomerstorm). Nadien werkten ze – allen van thuis uit – aan
een digitale presentatie die werd voorgesteld aan alle deelnemers. Zie
https://zomercursus.ugent.be en https://taaluniezomercursusnederlands.
wordpress.com.
22 08 2020
De internationale boekbindtentoonstelling die in het voorjaar 2020
in de Athenaeumbibliotheek van Deventer in première ging, werd in
volle coronacrisis in de bibliotheek van Sint-Niklaas geopend (van 23
augustus tot 27 september 2020), een samenwerking tussen de stichting
Handboekbinden, het Reynaertgenootschap en de Bibliotheca Wasiana
(afb. 4-5). Bij de opening waren slechts negen personen toegelaten,
waaronder cultuurschepen Filip Baeyens en de voorzitter van de
cultuurraad Jack van Peer. Naast de 64 ingezonden boekbanden, die de
kern uitmaakten van de kleurrijke expo, werden drie extra exemplaren
(buiten catalogus) getoond. Het betrof banden van Willy De Loenen
(Rumst; voor het boek van Rik Van Daele), Jan Camps (Diest; die de
exemplaren van Yvan De Maesschalck en Peter Everaers inbond) en Gijs
Wortel.
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De tentoonstelling werd verfraaid
met zeven imitatiegobelins van Henri
Verbuecken uit 1894 (in het bezit van
de stad Sint-Niklaas en nog steeds in
de Conferentiezaal van de bibliotheek
te zien) en fraai ingebonden
reynaerdiana uit de collecties van de
Bibliotheca Wasiana en leden van het
Reynaertgenootschap (Peter Everaers
en Rik Van Daele). Interessant waren
bijvoorbeeld de twee edities van Elze
ter Harkels Tibeerts laatste strohalm,
een letterproef van de Groningse
private pers De Vier Seizoenen uit
1998 (zie p. 171 in dit nummer).
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Afb. 4. 3D-band van Astrid Beckers
en Sanne van Boheemen (Nijmegen).

Afb. 5. Reynaertband van Rob Koch
(Uithoorn).
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Wellicht een primeur was de presentatie van de drie uitvoeringen van
Stijn Streuvels’ Reinaert de Vos. Naar verschillende uitgaven van het
middeleeuwsche epos herwrocht. Met een inleiding van Prof. Dr. J.W. Muller
en verlucht met randen en teekeningen door B.W. Wierink, uitgegeven te
Amsterdam bij L.J. Veen in 1910. Het boek, dat in een oplage van 350
genummerde exemplaren op de markt werd gebracht, bevat zestien
litho’s en gesneden randen, sluitstukken en sierletters door B.W. Wierink.
(Steunende leden van het Reynaertgenootschap ontvingen een van de
litho’s, die ter beschikking werden gesteld door Ludo Simons en Leentje
Vandemeulebroecke, een van Streuvels kleindochters.) Het eerste
getoonde exemplaar met origineel goud gestempelde vollederen band
bevatte een van de 25 op Japansch papier (de zgn. ‘kop’-exemplaren)
van de Firma Van Gelder & Zonen, Amsterdam, in een origineel goud
gestempelde zwart marokijnen band met de kopsnede verguld; een tweede
was er eentje uit de reeks van nrs. 26 t/m 50 op geschept papier van de
Firma Van Gelder & Zonen met een origineel gedecoreerde vollederen
band en vergulde kopsnede en het derde exemplaar was een ‘gewoon’
exemplaar van een van de mooiste Nederlandstalige Reynaertboeken die
ooit werden uitgegeven.
4 09 2020
Begin september opende een boeiende Reynaerttentoonstelling van de
Heemkundige Kring De Kluize (onder impuls van Marie-Louise Ferket)
in het Museum Oud-Vredegerecht van Sint-Gillis-Waas met originele
werken van Urbain Marin, Adolf en Hugo De Rudder en een aantal ex
libris van Willy Feliers (Reynaertgenootschap), allen inwoners van de
gemeente. Op 27 september werd deze tentoonstelling in het kader van het
voorzittersjaar van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert
afgesloten.
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26 09 2020
In de Nottebohmzaal van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience werd de bij Uitgeverij Voetnoot gepubliceerde nieuwe
Reynaerttekst van René Broens voorgesteld. Neerlandicus en oudTiecelijnredacteur René Broens (Maaseik, 1953) publiceerde in 2010
samen met Marc Legendre de beeldroman Reynaert de vos. Nieuwe
inzichten deden Broens besluiten om een nieuwe vertaling te maken
die drastisch afwijkt van de vorige en van de vertalingen van collega’s.
Net als de auteur van het Middelnederlandse origineel koos hij voor
gepaard rijmende, los jambische viervoeters. Die geven het verhaal, dat
werd voorgedragen of voorgelezen, vaart. In het nawoord doet Broens
met voorbeelden uit de doeken waarin zijn vertaling en interpretatie
verschillen van die van zijn voorgangers. In een dierenepos, een bij uitstek
humoristisch genre, past volgens Broens geen boosaardige hoofdfiguur.
Hij voert Reynaert op als een ‘trickster’, een goddelijke bedrieger, die de
zaken op hun kop zet. Hij leest de Reynaert tegen het achterdoek van
het passieverhaal. De Reynaert wordt zo een interessant voorbeeld van
religieuze humor. Het boek is geïllustreerd met achttien vijftiende-eeuwse
houtsneden. (Voor een bespreking: zie p. 185.)
4 10 2020
In de Amsterdamse Oosterkerk werd Reynaert die zal Reynaert
blijven uitgevoerd, een bijzonder concert van Aventure – ensemble
voor middeleeuwse muziek. Het Reynaertverhaal werd verteld terwijl
liederen uit de vroege vijftiende eeuw weerklonken, onder andere uit het
Gruuthusehandschrift (circa 1400), van Hugo von Montfort (1357-1423)
en Oswald von Wolkenstein (1376-1445). In deze liederen wordt soms
hilarisch en soms in bittere ernst de verdorvenheid van de maatschappij
vertolkt. De voorstelling ging op 8 augustus 2020 in première in De oude
fruitschuur in Kraggenburg (in de Noordoostpolder) tijdens het Festival
Via Musica met als thema ‘Goethe in een nieuwe jas’.
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8 10 2020
De expo Tijdloze tragiek op de planken. De Goudbloem speelt Genoveva in
de bibliotheek van Sint-Niklaas zette de resultaten van de masterscriptie
van de nieuwe Tiecelijnredacteur Sofie Moors in het voetlicht. Zij
bestudeerde een Vlaams topstuk uit de collectie van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas: een zeventiendeeeuws handschrift van de aloude Sint-Niklase rederijkerskamer De
Goudbloem. Het handschrift beeldt als enige bekende bron tot vandaag
een rederijkerspodium af en bevat – eveneens uniek – uitvoerige
regieaanduidingen. Maartje De Wilde, conservator Bijzondere Collecties
van de UA en bestuurslid van het Reynaertgenootschap, begeleidde
het traject. Rik Van Daele zorgde voor de coördinatie van het project
en begeleidde Sofie Moors tijdens haar stage. De Bibliotheca Wasiana
onder leiding van documentalist Chris Stoop en het stadsarchief zorgden
mee voor de uitwerking. De tentoonstelling kwam tot stand in het
kader van het Landjuweel, dat van 4 tot 8 november in Sint-Niklaas zou
plaatsvinden, maar dat grotendeels door corona werd geannuleerd.
12 10 2020
Op maandag 12 oktober organiseerde de Odisee hogeschool in
de Bib van Sint-Niklaas een ‘Cultuur in de Spiegel’-dag voor vijftig
eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding aan de hand van
dierenverhalen. Deze studenten zijn de ideale ambassadeurs om het
Reynaertverhaal tot bij hun latere leerlingen te brengen. De studie,
beleving en naleving van het Reynaertverhaal stond de hele dag centraal.
Cultuur in de Spiegel is gebaseerd op de cultuurtheorie van prof. dr.
Barend van Heusden (RU Groningen). Hij formuleert in zijn onderzoek
antwoorden op de vragen wat cultuur precies is, welke culturele
vaardigheden kinderen hebben en waarom het onderwijs die culturele
vaardigheden mee moet ontwikkelen. Cultuur is een proces waarover een
individu controle heeft, maar dat ook in belangrijke mate gedreven wordt
door emotie en intuïtie. Het Reynaertgenootschap wilde de theorie van
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Cultuur in de Spiegel omzetten in interessante praktijken. De ontwikkeling
van een Reynaertkamishibai bijvoorbeeld draagt bij tot deze doelstelling.
Tijdens de studiedag werd er eerst een theoretisch kader voorgesteld,
en vervolgens werd er praktisch rond dierengedichten gewerkt, een
poëziewandeling in het stadscentrum van Sint-Niklaas gemaakt en
werden prachtige reynaerdiana uit de collectie van de Bibliotheca Wasiana
in de hand genomen.
18 10 2020
Op zondag 18 oktober gaf Rik Van Daele in Belsele op vraag van
Toerisme Sint-Niklaas tijdens de Dag van de trage wegen een lezing over
de geschiedenis van het Reynaertpad. De bijeenkomst was meteen de
viering van de hulde die de langeafstandswandelroute ‘Streek GR Waasen Reynaertland’ van de vzw Grote Routepaden in februari 2020 te beurt
viel. Deze werd op 15 februari, net voor de lockdown, uitgeroepen tot de
mooiste wandelroute van de Benelux 2020. Na de lezing wandelden de
deelnemers een stukje van het wandelpad in Belsele.
20 10 2020
Op 20 oktober sprak Rik Van Daele op uitnodiging van professor Joeri
De Splenter en doctor Veerle Uyttersprot voor de derdejaars bachelors
Nederlands van de UGent over ‘Reynaert Rebel’ in een lessenreeks
over ‘Gentse literaire rebellen’. Hij besprak er de Gentse banden met de
Reynaert van de middeleeuwen tot nu, met bijzondere aandacht voor het
werk van J.F. Willems en F.A. Snellaert. Het was het laatste college dat een
deel van de studenten live kon meemaken.
25 10 2020
Op zondag 25 oktober vond de zevende stiltewandeling van het
Reynaertgenootschap plaats. We wandelden met een (vanwege corona)
heel klein gezelschap (vier bubbels) mét mondkapjes in de Rupelmondse
polder (Kruibeke). Startpunt was het zogenaamde Mercatoreiland met
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als vossentrekpleisters het beeld Reynaert torenwachter van Anton
Damen en de (tijdelijk?) verdwenen Reynaertmuur onder de historische
Graventoren. De tien deelnemers gingen op zoek naar (en vonden) de
Rupelmondse kreek, het graf van Coppe, de otter en de kater, Pancer, de
letterzetter, de karekiet, de vos en de wolf … en de stilte. De ingrediënten
van de wandeling waren een korte historische toelichting bij de omgeving
en de landschapsontwikkelingen, voordracht van literaire teksten
(gedichten van Wim De Cock, Hubert Van Herreweghen, Marc Tritsmans
en Pablo Neruda en een prozafragment van Rutger Bregman) en een
stukje traject dat in stilte werd afgelegd. Met deze stiltetocht geeft het
Reynaertgenootschap elk jaar gehoor aan de oproep om op de dag dat we
naar het winteruur terugkeren, even terug te keren in en naar onszelf.
28 10 2020
In Mortsel overleed beeldhouwer en graficus Wim De Cock na een korte
ziekte. Wim was een vriend des huizes van het Reynaertgenootschap.
Hij ontwierp de prenten voor de covers van de Tiecelijnjaargangen
11 t.e.m. 20 (2008-2018). Zijn sterke zwart-withoutsneden gaven het
driemaandelijkse tijdschrift jarenlang een heel herkenbaar gezicht. Wim
was lid van de Orde van de Vossenstaart (hij werd samen met Albert
De Smedt gelauwerd in 1992). Recent verscheen nog werk van hem als
muurschildering in Ter Hole (Hulst), een hommage waartoe zijn goede
vriend Peter Everaers heeft bijgedragen, én als openingsprent in de fraaie
catalogus van de stichting Handboekbinden, waarin een houtsnede van
hem werd opgenomen. Zie p. 210 e.v.
13 11 2020
Lies Van Gasse is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze focust zich op
mengvormen van poëzie en beeld en publiceerde diverse dichtbundels en
graphic poems. Sinds Tiecelijn 21. Jaarboek 1 van het Reynaertgenootschap
in 2008 verscheen, pronkte het jaarboek met een kunstwerk van Lies
op het omslag. In Vossencovers. Beeldend werk van Lies Van Gasse voor
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Tiecelijn (afb. 6) maken we kennis
met het Reynaertoeuvre van een
dubbeltalent dat de Provinciale
prijs voor Poëzie van de provincie
Oost-Vlaanderen en de Dirk
Martensprijs (2016) op haar
palmares mocht schrijven. De
tentoonstelling met de covers voor
de dertien Tiecelijnjaarboeken
die Lies ondertussen maakte,
was te bezichtigen in de Bib van
Sint-Niklaas tot 6 december
2020. De expo kwam tot stand
naar aanleiding van de publicatie
van jaarboek 13 van het
Reynaertgenootschap met een
projectsubsidie van de KANTL en
i.s.m. de Bib Sint-Niklaas. In 2021
reisde ze naar Stekene (maart-april),
Sint-Gillis-Waas (mei-juni) en Hulst
(september-oktober).
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Afb. 6. Vossencovers met werk van Lies
Van Gasse in de Bib van Sint-Niklaas.

15 11 2020
Tiecelijn 33, de kroon op een dozijn plus één jaar vossenjaarboeken,
werd digitaal beschikbaar gesteld. De geplande zitting in de Sint-Niklase
stadsbibliotheek werd vanwege Covid-19 uiteindelijk (na steeds meer
en meer afgeslankte scenario’s) geannuleerd. De nieuwe Tiecelijn was er
een om duimen en vingers bij af te likken. Frits van Oostrom opende de
debatten en kondigde een nieuw Reynaertboek in 2023 aan, én hij diepte
ook nog een Reynaertbrief van Maartje Draak op. Afscheidnemend
redacteur Paul Wackers presenteerde een unieke Deense Reynaertdruk en
Mark Nieuwenhuis (van wie we eveneens als redacteur afscheid namen)
zoomde in op de middeleeuwse blik op de wonderlijke hyena. Paul
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Thoen, Gilbert Tournoy en Jos Houtsma publiceerden voor het eerst in
Tiecelijn. Jef Janssens onthulde de echte namen van de fictieve personages
uit de literaire thriller De zwarte koning van mediëvist Mike Kestemont
(UAntwerpen), een boek waarin de Tiecelijnrecensent op pagina 68 zelf
wordt vermoord.
16 11 2020
De nieuwe Engelse Reynaertbewerking Reynard the Fox van AnneLouise Avery, die in het kader van het Britse project Dutch Crossings van
onder anderen Ad Putter en Sjoerd Levelt tot stand kwam, werd digitaal
voorgesteld. De nieuwe bewerking is gebaseerd op William Caxtons
bestseller uit 1481, een Engelse vertaling van het Middelnederlandse
Reynaertverhaal (gebaseerd op Reynaerts historie). Deze fantasierijke
hervertelling bevat nieuwe interpretaties van het aloude Reynaertverhaal.
Uit Avery’s bewerking blijkt dat het verhaal van Reynaert de vos vandaag
de dag nog even relevant en controversieel is als in de vijftiende eeuw.
(Een bespreking is te vinden op p. 190.)
11 12 2020
‘Lieve klanten, wij werden getroffen door een graffiti-aanval ... Reinaert
de Vos heeft ons pand ingenomen. We zullen geen contact opnemen met
de politie; hij heeft immers onze harten gestolen.’ Dit bericht verscheen
op de Facebookpagina van DVV, een verzekeringsmaatschappij die een
pand betrekt op het drukke kruispunt van de Plezantstraat en de Guido
Gezellelaan in Sint-Niklaas. Het was de aankondiging van een fijnzinnige
Reynaertmural van de bekende streetartist Dzia (die in Sint-Niklaas
reeds een prachtige torenvalk aan het Hendrik Heymanplein afbeeldde).
(afb. 7) Dzia maakte al eerder prachtige muurtekeningen met vossen: o.a.
een vos en valk in Antwerpen (2013), een vos en beer in Stuttgart (2014),
vossenjongen in Londen (2015), een vos en vlinder in Heerlen (2016) en
vossen in Brussel (2017). En nu dus in Sint-Niklaas. Toch was deze vos
– langs de Reynaertroute! – op amper driehonderd meter van de zetel van
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Afb. 7. Vossenmural van Dzia,
kruispunt Plezantstraat en Guido
Gezellelaan in Sint-Niklaas.

het Reynaertgenootschap eigenlijk een toevalstreffer. Oorspronkelijk zou
het een wolf worden, maar de grijze achtergrond en de match met de kleur
van het DVV-logo zorgden er uiteindelijk voor dat vos Reynaert nu in de
hoofdstad van het zoete Waasland doolt. Zie: https://www.facebook.com/
photo?fbid=200327254992757&set=pcb.200327284992754
www.ontdeksintniklaas.be/nl/brochures/street-art-kaart)

Deze kroniek, die zich vooral concentreert op manifestaties waarbij het
Reynaertgenootschap en zijn leden betrokken waren, werd samengesteld op
basis van de berichten uit de e-brieven 2020 van het genootschap. Deze e-zines
zijn beschikbaar op de website van het genootschap. Daar vindt de lezer nog
meer doorklikmogelijkheden naar diverse websites. Op de Facebookpagina van
het Reynaertgenootschap is van enkele van deze manifestaties een fotoverslag
te vinden.
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Bij wijze van uitsmijter:
een vossengedicht belicht
YVAN DE MAESSCHALCK

Aan elk boek zit een verhaal vast over de omstandigheden waarin het
tot stand is gekomen. Hetzelfde geldt voor elk beeldhouwwerk, elke
muzikale compositie, elk schilderij, elk gedicht. Zo werd me onverwacht
medio 2020 onderstaand gedicht toegestuurd door Hannie Rouweler. Zij
is een Nederlandse dichteres met enige naam en faam, heeft ongeveer
dertig (tweetalige) bundels op haar conto en is tevens uitgeefster bij
Demer Uitgeverij (Leusden). Hoewel ze me wel vaker gedichten had
toegestuurd, bleef vooral dit ene gedicht aan me haken. Ik kende het niet,
maar herkende het toch vagelijk. Toen ik haar vroeg of het ooit in een
bundel was opgenomen, liet ze meteen weten dat ‘Emma Crebolder het
eens [had] opgenomen in een bloemlezing over Vossen’. Die mededeling
deed natuurlijk een belletje rinkelen. Het figureert inderdaad in Die
felle… Gedichten over vossen (2005), ‘bijeengebracht door Emma
Crebolder en Albert Hagenaars’ en uitgegeven bij Uitgeverij Gianni
MMV in Maastricht. Zover ik kon nagaan, werd het daarvoor niet eerder
gepubliceerd.
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VOSJE
Op de trouwfoto staat moeder
met dat vosje om haar schouders
haar bontjas
en haar pronkstuk
ik kijk in de spiegel
zie mezelf in haar
dezelfde ogen, hetzelfde haar.
Midden in de zomer
draag ik een dode vos
donkere kraalogen
staren me onveranderd aan:
noem het liefde
maar het haakje ontbreekt.
De opvallendste motieven van het gedicht zijn identificatie, contrast en
afstand. De wellicht nog jonge ik-figuur ziet zichzelf weerspiegeld in de
afbeelding van haar moeder. De gelijkstelling tussen dochter en moeder
lijkt nagenoeg volkomen: ze hebben ‘dezelfde ogen, hetzelfde haar’. Het
vosje dat ze om de schouders legt, maakt de spiegeling compleet. Maar de
spiegel reveleert ook tegenstellingen: de ik activeert het beeld, de moeder
is slechts fotografisch en dus passief aanwezig. Bovendien is het sieraad
dat de identificatie mogelijk maakt ‘een dode vos’ met ‘kraalogen’. Die vos
contrasteert met de ‘zomer’, het seizoen dat je spontaan associeert met het
volle leven. Wat een aandoenlijk plaatje zou kunnen opleveren (‘noem het
liefde’) wordt in het slotvers geproblematiseerd: iets is duidelijk niet in de
haak (‘het haakje ontbreekt’).
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Wat niet in het gedicht te lezen staat, is de context waarin of de
aanleiding waarnaar het spiegelbeeld is ontstaan. In een mij nagestuurd
mailtje vertelt de dichteres over haar negentigjarige vader die ‘voor de
grap’ nog een keer ‘zijn trouwhoed en slipjas aandeed en in de spiegel
keek van de linnenkast’ en toen de vos terugvond. De vader is uit het
gedicht weggeknipt, hoewel Rouweler ook aan hem uitvoerig refereert in
haar commentaar: ‘Ik deed de vos om, en ik keek tegelijkertijd met mijn
vader in de spiegel. Dat was een ontroerend moment. Vader had tranen
in zijn ogen, en moest nadien ook lachen’. Verder komt het ontbrekende
haakje of klipje ter sprake, dat ze interpreteert als een verwijzing naar
het heden dat het (familiale) verleden enigszins heeft uitgewist, of nog,
‘als het ontbrekende verbindingsstuk met [haar] moeder’, met wie ze een
veeleer ‘moeizame relatie’ had.
De Engelse vertaling van dit gedicht
en de langere versie van dit artikel
zijn te vinden op www.reynaertgenootschap.be
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