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intro
De kroning van Reynaert
Zeven! Reeds lang droomden wij ervan de lange en moeilijke vertaling van Le
couronnement de Renart op te nemen. Toen Paul van Keymeulen me meldde dat hij
de hele Roman de Renart had vertaald, een prestatie die in het Nederlandse taalgebied
alleen maar te vergelijken is met Van Altena's Roman van de Roos, heb ik de suggestie
gedaan om toch nog voor de vertaling van Le couronnement de Renart te gaan. Een
late, moeilijke tekst uit de epigonentraditie van de Roman de Renart, waarvan gezegd
wordt dat hij weinig poëtische kracht heeft. Toch is de tekst belangrijk in de
Reynaerttraditie, onder andere omdat Louis Paul Boon er zijn Wapenbroeders fantastische Reynaertroman uit 1955 - mee afsluit. Die tekst (in de versie van L.P.
Boon) was in 1998 tweemaal zeer prominent aanwezig tijdens twee grote
massaspektakels in Groningen (Van alle tijden) en Hulst (het Reynaertspel tijdens
de Reynaerts historische week). Vooral de scène waarin Hugo Metsers jr. als een
meedogenloze rode schurk een boer verdrinkt door hem zo lang en zo vaak steeds
maar weer onder water te duwen, hangt nog steeds in het geheugen. Je werd er als
toeschouwer even ongemakkelijk van als bij wrede folteringen in Niemandsland en
ander oorlogsgebied.
Ik was erg gelukkig toen Paul van Keymeulen mij meedeelde dat hij in Australië
na een zoektocht op het internet een reprint van een van de edities van de tekst had
kunnen bemachtigen en dat hij de tekst zou vertalen. Meteen presenteert dit tijdschrift
opnieuw (zoals vele van Van Keymeulens vertalingen) een absolute primeur in
vertaling. Voor het eerst in de geschiedenis wordt deze tekst in het Nederlands
bereikbaar, zelfs voor hij in het modern Frans volledig beschikbaar is. In de
Pléiadeeditie heeft men slechts de publicatie van een fragment aangedurfd. In een
volgend nummer maken wij kennis met de man die al enkele jaren circa twintig
procent van de kopij van dit tijdschrift voor zijn rekening neemt.
Dit eerste nummer van de negentiende jaargang van Tiecelijn heeft nog andere
bijzonder boeiende bijdragen van uitmuntende specialisten. Amand Berteloot vond
treffende intertextuele referenties in de Reynaert en Ogier van Denemerken. Paul
Wackers loodst ons op een heldere manier doorheen de moeilijke materie van de
Middelnederlandse bestiaria. De bijdragen van Wackers (in 2003 te Sint-Niklaas
tijdens het Louvain-la-Neuve-congres) en Berteloot (in 2005 te Münster) waren
sleutelbijdragen tijdens de internationale congressen van de International Reynard
Society. Wackers stelt de vier bekende Middelnederlandse beestenboeken voor en
bespreekt twee moderne vertalingen en twee rijk gedocumenteerde websites.
Willy Feliers onderzocht een negentiende-eeuwse centsprent uit het Turnhoutse
fonds Glenisson-Van Genechten en zocht verder in de zeventiende eeuw naar de
oorspronkelijke bronnen ervan, de prenten van de Antwerpse meesters E. Quellijn
de Jongere en J.C. Jegher. Om de kwaliteit van de afdruk van de centsprent zo
optimaal mogelijk te houden, is een aparte kleurendruk op ware grootte aan dit
nummer toegevoegd.
Marcel Ryssen tot slot, interviewde regisseur Jaak van der Helst en schetst zo een
zeer recente vorm van naleving van de middeleeuwse Reynaertmaterie. Van der Helst
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speelde in 1973 de hoofdrol in het Sint-Niklase Reynaertspel van regisseur Marc
Liebrecht. In 1985 en 1992 nam hij zelf de regie in handen. Wij documenteren de
bijdrage met historisch fotomateriaal uit het Stadsarchief Sint-Niklaas.
Rik van Daele
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artikel
■ Paul Wackers
Beestjes, beestjes, allemaal beestjes. Een rondgang door de
middeleeuwse bestiariumtraditie
Inleiding
We kennen allemaal krokodillentranen en ongelikte beren, maar er komt geen krokodil
voor in Van den vos Reynaerde en Bruun is wel een ongelikte beer, maar uit het
verhaal wordt niet duidelijk waarop die uitdrukking gebaseerd zou kunnen zijn. Toch
komen krokodillentranen en ongelikte beren wel degelijk uit de middeleeuwen, maar
uit een heel ander type teksten over dieren dan uit dierverhalen zoals Van den vos
Reynaerde. Ze komen uit de zogenaamde bestiariumtraditie. Daarin is te vinden dat
krokodillen tranen vergieten terwijl ze hun slachtoffers verslinden en dat berinnen
geen babyberen baren maar klompjes vlees die ze na de geboorte geduldig met hun
tong in de vorm likken. Die informatie is zo wijd verspreid geraakt en zo lang blijven
voortleven dat in onze moderne woordenschat krokodillentranen nog steeds vals
verdriet aangeven en een ongelikte beer iemand die nog niet opgevoed of
gedisciplineerd is. De bestiariumtraditie is echter tegenwoordig veel minder algemeen
bekend dan het dierenverhaal. Daarom wil ik in dit artikel die fascinerende traditie
in grote lijnen schetsen, waarbij ik ook een aantal manieren zal bespreken waarop
daarover meer informatie te verwerven is.

De Physiologus en de bestiariumtraditie
Kenmerkend voor de bestiariumtraditie is dat aan de eigenschappen of het gedrag
van wezens (meestal landdieren, maar het kan ook gaan om vogels, vissen, stenen
en planten) een geestelijke - of in moderne termen: ‘overdrachtelijke’ - betekenis
wordt toegekend. Deze neiging om biologische kennis met het geestelijk leven van
mensen te verbinden, treffen we in de geschriften uit de oudheid niet aan. Die neiging
ontstaat pas binnen het christendom. De oudste en meest invloedrijke tekst waarin
we deze benadering terugvinden is de Physiologus. Dit is een oorspronkelijk Griekse
tekst die in Alexandrië ontstaan is, misschien al in de tweede eeuw van onze
jaartelling, maar ten laatste in de vierde. In die tijd was Egypte in moderne termen
een multiculturele samenleving. Er ontstonden allerlei teksten waarin klassiek, joods
en christelijk gedachtegoed tot een nieuwe soort eenheid werd verweven. Dit geldt
ook voor de Physiologus. In deze tekst komen we gegevens tegen die ook in de
Griekse of Romeinse biologie voorkomen, maar het doel van het boek is de christelijke
leer te ondersteunen door het bespreken van de geestelijke betekenis van wezens,
die merendeels in de Bijbel voorkomen. De tekst bestaat uit een vijftigtal korte
‘hoofdstukjes’. Die beginnen meestal met een Bijbeltekst en eindigen met een zin
als: ‘Schoon gesproken heeft de Natuurkenner (= “Physiologos” in het Grieks) over
de...’. Aan deze afrondende formule dankt de tekst zijn naam.
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Daartussen worden een of meer eigenschappen besproken en daar wordt een betekenis
aan verbonden.
Een representatief voorbeeld is het hoofdstuk over de sirenen en de centauren. Dat
begint met Jesaja's uitspraak dat spoken, sirenen en egels reidansen uitvoeren in
Babylon (Jes. 13, 21-22). Vervolgens worden beide wezens beschreven: sirenen zijn
half vrouw en half vogel, centauren half man en half paard. Deze wezens staan voor
die mensen die schijnbaar vroom en rechtschapen spreken, maar tweedracht en
ketterijen veroorzaken en de harten van de onschuldigen in verwarring brengen. De
dubbelheid van de wezens is een beeld van de dubbelheid van bepaald menselijk
gedrag.
Hier is de betekenis moreel van aard. Meestal echter is ze meer op religie en het
bovennatuurlijke gericht. Dit is goed te illustreren aan het hoofdstuk over de vos.
Over dat dier vertelt de Physiologus dat het zeer listig is. Als de vos honger heeft,
smeert hij zich in met rode modder zodat hij bebloed lijkt, gaat op zijn rug liggen en
doet of hij dood is. Aasvogels komen dan aangevlogen, strijken bij hem neer en
willen hem opeten. Maar plotseling grijpt hij hen en verslindt ze. Deze vos is een
beeld van de duivel die de zondaars (de aasvogels) verlokt met aardse
verleidelijkheden (zijn lichaam). Deze aardse zaken lijken wel goed, maar ze zijn
slecht voor het zielenheil en leiden dus uiteindelijk tot de (geestelijke) dood. De
gerichtheid op religieuze kwesties die we hier zien, is heel typisch voor de
Physiologus. De geestelijke strekking betreft bijna altijd God of de duivel en het
uiteindelijke lot van de mens in hemel of hel.
De Griekse Physiologus is enorm succesvol geweest. Hij heeft geleid tot vertalingen
en bewerkingen in het Syrisch, Arabisch, Armeens, Koptisch en Ethiopisch en heeft
op die manier lang doorgewerkt in het Midden-Oosten en in delen van Afrika en
Azië. Er is ook een Latijnse vertaling die op zijn laatst in de zesde eeuw ontstaan is
en die in West-Europa geleid heeft tot een aantal volkstalige versies.
In de loop van de tiende eeuw werd aan de Latijnse Physiologus materiaal
toegevoegd uit de Etymologiae van Isidorus van Sevilla, geschreven in de zevende
eeuw en daarmee de eerste (en uiteindelijk meest succesvolle) encyclopedie uit de
middeleeuwen, en iets later nog uitgebreid met christelijke commentaren op het
scheppingsverhaal en wetenswaardigheden uit laatklassieke bewerkingen van de
Naturalis historia van de Romein Plinius (eerste eeuw na Christus) - de grootste
collectie gegevens en weetjes over natuurlijke zaken uit de oudheid. Vanaf het moment
dat Physiologusmateriaal vermengd is met materiaal uit Isidorus spreken onderzoekers
over bestiaria. Deze overgang van Physiologus naar bestiaria speelt zich in het Latijn
af.
Geleidelijk wordt de inhoud van de Latijnse bestiaria uitgebreider. Niet alleen
worden de hoofdstukjes langer door toevoeging van allerlei extra materiaal, maar
ook komen er steeds meer hoofdstukken die gewijd zijn aan nieuwe dieren bij. In de
Physiologus treffen we vooral wezens aan die in de Bijbel voorkomen of - in elk
geval vanuit West-Europees perspectief - een exotisch karakter hebben. De in bestiaria
toegevoegde dieren komen voor een groot deel uit de dagelijkse westerse
werkelijkheid: runderen, schapen, ezels en met name ook heel veel vogels. In sommige
bestiaria worden daarnaast ook monsterlijke wezens besproken. Dit zijn wezens die
gedeeltelijk menselijke en gedeeltelijk dierlijke trekken hebben, zoals de hierboven
genoemde sirenen en centauren. Het uitgebreide type bestiaria zou dus beter als een
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encyclopedie van bestaande wezens gekarakteriseerd kunnen worden dan als een
‘dierenboek’, wat de term bestiarium letterlijk betekent.
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Deze ontwikkeling is verklaard vanuit een toenemende aandacht voor de
werkelijkheid, maar die verklaring is slechts gedeeltelijk juist. De informatie over
de dieren uit de eigen werkelijkheid komt namelijk vrijwel geheel uit boeken en is
lang niet altijd realistisch. Zo wordt over de egel verteld dat hij in de oogsttijd naar
een wijngaard gaat, druiven afrukt en dan over de grond rolt, zodat de druiven op
zijn stekels vast gaan zitten. Zo neemt hij ze mee naar zijn hol om zijn jongen te
voeden. Egels doen dit niet en deden het in de middeleeuwen ongetwijfeld ook niet.
Maar de auteurs van bestiaria zochten hun aanvullingen niet via eigen observatie.
Ze haalden ze uit boeken. Zo komt het relaas over de manier waarop de egel voedsel
verzamelt uit Plinius. Dit gedrag is niet typisch voor auteurs van bestiaria. Vrijwel
alle middeleeuwse auteurs halen hun materiaal uit al bestaande boeken. De
middeleeuwse boekcultuur is erg ‘naar binnen gericht’. Serieuze observatie van de
natuur en de levende wezens en het schrijven daarover komt pas op gang in de loop
van de zestiende eeuw en dan nog maar langzaam. Het moge duidelijk zijn dat het
verschijnen van West-Europese dieren in de bestiaria dus geen teken is van een
modernere aandacht voor de werkelijkheid, maar van de behoefte om informatie uit
verschillende belangrijk geachte bronnen in één zinvol verband bijeen te brengen.
Ook is het belangrijk te beseffen dat volgens middeleeuwse overtuiging de lessen
in de bestiaria niet door mensen verzonnen zijn, maar door God in de werkelijkheid
zijn vastgelegd. God wil namelijk dat de mens op Hem gaat lijken om Hem zo uiteindelijk in de hemel - te bereiken. Omdat de mens dit niet alleen kan, heeft God
hem hulpmiddelen gegeven. God heeft zich uitgesproken in drie ‘boeken’: de Bijbel,
de natuur/de wereld en de geschiedenis. Dit laatste doet hier niet terzake. Dat de
Bijbel het woord van God is, heeft ook tegenwoordig geen toelichting nodig, al zal
niet iedereen dit nu nog aannemen. Dat de natuur naar God verwijst, is een gedachte
die ons vreemder is. Middeleeuwers echter menen dat alles in de werkelijkheid naar
God verwijst. Hij heeft de dingen zo geschapen, dat ze deel zijn van de natuurlijke,
materiële werkelijkheid en dat ze die in stand helpen houden. Als zodanig dienen ze
mee voor het lichamelijk welzijn van de mens. Daarom levert een lam wol en vlees.
Daarnaast echter zijn alle dingen ook tekens van een onzichtbare werkelijkheid.
Dit wordt vaak uitgedrukt door de wereld een ‘boek’ te noemen en de dingen ‘de
woorden die Gods vinger daarin geschreven heeft’. Een lam is dus ook een verwijzing
naar Christus, die zich voor onze zonden liet offeren. Het alledaagse
‘gebruikskarakter’ en het tekenkarakter bestaan tegelijkertijd. Het tweede is
uiteindelijk belangrijker dan het eerste.
Dit principe werkt bij studie van de natuur. Het geldt ook bij studie van de Bijbel.
Immers in de Bijbel worden allerlei natuurlijke dingen genoemd: de walvis die Jonas
verzwolg, de slang die Adam en Eva verleidde, de eenhoorn, de draak uit de
Apocalyps, etc. Ook deze dingen leren ons een goddelijke boodschap.
Bijbelinterpretatie en natuurinterpretatie werken dus samen en ontwikkelingen op
het ene terrein hebben gevolgen voor het andere. Wie zich bezig houdt met bestiaria
moet beseffen dat het om een genre gaat waarin de geestelijke betekenis dominant
is en waarin de relaties met andere geestelijke literatuur veel sterker zijn dan de band
met de werkelijkheid.
En toch is het niet geheel onjuist om in de verschillen tussen bestiaria en
Physiologus een toenemende aandacht voor de aardse werkelijkheid te bespeuren.
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Op de eerste plaats komen er in de latere bestiaria hoofdstukjes voor waarin aan de
beschrijving van de wezens en hun eigenschappen geen moralisatie wordt ver-

Tiecelijn. Jaargang 19

5
bonden. De egel bijvoorbeeld krijgt in de meeste Latijnse bestiaria geen moralisatie,
terwijl het ontbreken van een moralisatie in een hoofdstukje van de Physiologus
ondenkbaar is. De band tussen ‘biologische’ informatie en geestelijke betekenis is
dus wat zwakker geworden. (Men moet echter wel bedenken dat gebruikers de
ontbrekende geestelijke betekenis zelf wel konden aanvullen als ze daar behoefte
aan hadden. Dat dit ook echt gebeurde, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in het Franse
bestiarium van Pierre de Beauvais de egel wel geestelijk geïnterpreteerd wordt, zie
beneden.) Bovendien verschuift de aard van de betekenis. Zoals hierboven al is
aangegeven handelt de Physiologus vooral over God en de duivel en over hemel en
hel. Dat vinden we in de bestiaria terug. Zo worden in sommige bestiaria de sirenen
niet alleen geduid als dubbelhartige mensen (zoals in de Physiologus, zie boven),
maar ook als de duivel die mensen doodt door ze te verlokken met aardse weelde,
zoals de sirenen de zeelieden lokken met hun gezang. Daarnaast echter komt in
bestiaria geregeld de interpretatie voor dat de sirenen staan voor hoeren die mannen
tot armoede brengen en soms zelfs tot de dood (en die in elk geval een gevaar zijn
voor hun zielenheil). Deze interpretatie van sirenen leidt ertoe dat ze vaak afgebeeld
worden met een kam en een spiegel in hun handen: deze combinatie werd algemeen
geassocieerd met wellust. Ook dragen ze vaak luxueuze en modieuze kleding en
‘accessoires’, al worden ze nog veel vaker naakt afgebeeld. Dit is een morele betekenis
die bovendien betrokken is op een vrij specifieke maatschappelijke misstand. Morele
duidingen domineren in veel bestiaria boven religieuze, en het soort concretiseringen
dat hier voor de relatie sirenen-hoeren beschreven is, komt geregeld voor. Op
betekenisniveau zijn bestiaria dus meer met de aardse werkelijkheid bezig dan de
Physiologus.

Intermezzo: twee schitterende bestiariumsites
De bestiariumtraditie bestaat voor een groot deel uit Latijnse handschriften, maar er
zijn ook volkstalige versies overgeleverd. Voor ik het daarover ga hebben, wil ik
twee Engelstalige websites bespreken, een die de traditie als geheel ontsluit en een
die een compleet Latijns bestiarium ontsluit. De eerste is http://bestiary.ca/, een site
die wordt onderhouden door de Canadees David Badke. De bedoeling van de site is
zo veel mogelijk informatie over bestiaria elektronisch te ontsluiten. De
hoofdonderdelen zijn telkens een reeks pagina's over:
- het ontstaan van het bestiarium, de bronnen ervan, de doorwerking en de
belangrijke auteurs (dit deel van de site kan het best benaderd worden via de
‘introduction’ of de ‘encyclopedia’);
- dieren die in bestiaria voorkomen (via de pagina ‘beasts’);
- handschriften met bestiaria (via ‘manuscripts’).

De site wil informatie ontsluiten voor wetenschappers. Niet alles is dus voor
doorsnee-geïnteresseerden even interessant. Met name de technische informatie over
handschriften zal door weinig leken boeiend worden gevonden. Maar de site bevat
heel veel afbeeldingen. Wie een dier aanklikt, kan vervolgens kiezen voor de ‘gallery’
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en krijgt zo een reeks afbeeldingen van het betreffende dier. Ook van een paar
handschriften zijn (soms veel) afbeeldingen beschikbaar (eveneens via ‘gallery’).
Dit beeldmateriaal is fascinerend. Wie redelijk Engels leest kan zich bovendien via

Tiecelijn. Jaargang 19

6
de teksten snel een goed beeld vormen van wat bestiaria over de afzonderlijke dieren
zeggen. Wie meer wil weten over de complexe traditie van de bestiaria - waarover
hier helemaal niets gezegd is - kan daar relatief gemakkelijk een overzicht over
krijgen door op de link ‘families’ te klikken in het derde deel van de ‘introduction’
(naar http://bestiary.ca/articles/family/mf_intro.htm).
De tweede site die ik wil voorstellen, ontsluit het zogenaamde Aberdeen Bestiary,
een van de beroemdste bestiariumhandschriften die op de Britse eilanden vervaardigd
zijn. Zijn faam dankt het handschrift aan de prachtige afbeeldingen die het bevat.
Deze site, http://www.abdn.ac.uk/bestiary/bestiary.hti, wordt onderhouden door de
universiteit van Aberdeen, de bezitter van het handschrift, en geeft afbeeldingen van
alle pagina's van het handschrift, ook de pure tekstpagina's. Die afbeeldingen zijn
gekoppeld aan een weergave van de Latijnse tekst in moderne lettertekens en een
Engelse vertaling. Bovendien wordt er bij vrijwel alle afbeeldingen commentaar
gegeven. Deze site geeft op die manier een heel goed beeld van een bestiarium als
geheel. Zo'n soort beeld is via studies of boeken met afbeeldingen feitelijk niet te
verkrijgen omdat die de pagina's met louter tekst altijd negeren. Anderzijds bevatten
de meeste tekstedities van bestiaria nauwelijks afbeeldingen. Ook de Aberdeenwebsite
bevat allerlei materiaal dat voor geïnteresseerde amateurs onbelangrijk is (bijvoorbeeld
over de productie en de aard van het handschrift zelf), maar de structuur is zeer
overzichtelijk. Wie dus gaat kijken, is weinig tijd kwijt aan dingen die zij/hij niet
wil zien. En de kwaliteit van de afbeeldingen is fantastisch...
Ter afsluiting van dit ‘elektronische uitstapje’ wel een waarschuwing. Het is niet
toevallig dat het Aberdeen-bestiarium op deze manier ontsloten is. Het is een van de
mooiste boeken die we uit de middeleeuwen nog over hebben. Het werk is echter
niet representatief voor de bestiariumtraditie als geheel. Er zijn nog meer prachtig
uitgevoerde bestiaria met veel illustraties, maar de meerderheid van de overgeleverde
handschriften heeft of veel eenvoudiger illustraties, of alleen maar tekst. Van het
laatste type handschrift kan men zich alleen een beeld vormen door naar bibliotheken
te reizen en de originelen in te zien. De variatie in de kwaliteit van de illustraties is
na te gaan door de afbeeldingen in de ‘bestiary-site’ van Badke te bekijken. Die zijn
zeer gevarieerd.

Volkstalige ‘beestenboeken’
Nu terug naar de bestiaria zelf. Zoals al gezegd zijn de meeste overgeleverde bestiaria
in het Latijn geschreven. Maar er bestaan ook volkstalige versies. Er zijn er een stel
in het Frans, waarvan sommige in vrij veel handschriften zijn overgeleverd. Er zijn
ook een redelijk aantal handschriften met een Italiaans bestiarium bewaard. Verder
zijn een Oudhoogduits, een Middelengels en een Catalaans bestiarium bekend.
Wie zich een beeld wil vormen van de Franse traditie, na de Latijnse veruit de
belangrijkste, kan dat sinds enige tijd in het Nederlands doen. Vorig jaar publiceerden
Julia Szirmai en Reinier Lops een vertaling van twee Franse ‘bestiaires’, namelijk
de korte versie van het bestiaire van Pierre de Beauvais en het zogenaamde Bestiaire
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d'amour van Richard de Fournival.1. Het gaat om een deel van een reeks die
belangrijke Oudfranse teksten toegankelijk wil maken voor iedereen die in de
middeleeuwen geïnteresseerd is, maar geen Oudfrans kent. De deeltjes van deze

1.

Twee middeleeuwse beestenboeken. Het Beestenboek van Pierre de Beauvais & Het
Beestenboek van de Liefde van Richard de Fournival. Vertaald door Julia C. Szirmai en
Reinier Lops. MemoranduM 5. Hilversum, Verloren, 2005.
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uiterst zinvolle reeks zijn eenvoudig maar smaakvol uitgegeven en beperken zich
qua inhoud tot de kern: men krijgt heldere, goed leesbare en betrouwbare vertalingen
in neutraal Nederlands, een beknopte inleiding en, waar nodig, aantekeningen over
detailproblemen.
Dit deel over ‘beestenboeken’, zoals de vertalers het Oudfranse ‘bestiaire’
weergeven, begint met een korte inleiding. Deze start met een bespreking van de
Physiologus-bestiariumtraditie en vervolgt met de Franse overlevering, die
geconcentreerd is in de twaalfde en dertiende eeuw. Zij begint met drie versteksten,
waarvan we de auteurs nog kennen: Philippe de Thaun, Guillaume le Clerc de
Normandie en Gervaise. Het beestenboek van Pierre de Beauvais is jonger dan deze
versteksten en in proza. Dat is een normale situatie. Veel Latijns materiaal wordt in
eerste instantie in volkstalige verzen vertaald - of beter gezegd: bewerkt - en pas na
geruime tijd ook in volkstalig proza aangeboden. Dat komt omdat de volkstalige
tradities oorspronkelijk oraal zijn en mondeling overgeleverd materiaal kan
makkelijker onthouden worden als het in verzen is. Volkstalige toehoorders zijn dus
aan versteksten gewend en krijgen geschreven (nieuw) materiaal in eerste instantie
het liefst in een bekende vorm aangeboden.
In Frankrijk treedt de omslag van voornamelijk verzen naar voornamelijk proza
in de dertiende eeuw op. Pierres beestenboek is deel van deze ontwikkeling. Het is
een heel interessant beestenboek, want er bestaat een korte en een lange versie van.
Men neemt aan dat beide voor 1218 ontstaan zijn en dat de korte versie de oudste
is, maar zeker is dat laatste allerminst. Van Pierre, de auteur, weten we heel weinig.
Hij was waarschijnlijk geestelijke in Beauvais en heeft behalve dit beestenboek nog
enkele andere teksten geschreven, meestal van theologische of morele aard.
De korte versie, die in het Nederlands vertaald is, bestaat uit 37 hoofdstukjes,
voorafgegaan door een korte proloog, die als volgt begint:
Hier begint het boek dat men Bestiaire noemt; het heet zo omdat het
spreekt van de aard der beesten, want ieder wezen dat God op aarde schiep,
schiep hij voor de mens, om er een voorbeeld aan te nemen van geloof en
trouw. Pierre heeft er lang aan gewerkt om dit boek uit het Latijn in het
Frans te vertalen en schiep er genoegen in dit te doen, maar omdat rijm
graag gebruik maakt van mooie woorden die de waarheid geen recht doen,
schreef hij dit boek in proza...
(Szirmai en Lops, p. 19)
De eerste zin drukt het belang van de geestelijke betekenis van alle wezens uit.
Mensen kunnen er geloof in en trouw aan God van leren. De tweede zin maakt
duidelijk waarom Pierre proza gebruikt. Wie in verzen schrijft, doet de waarheid
vaak geweld aan. Hij moet immers rijmen en daardoor soms zijn woordkeuze
aanpassen. Dat levert wel mooie taal op, maar die kan gemakkelijk niet geheel
betrouwbaar meer zijn. Dit is een van de standaardargumenten voor het overgaan op
prozateksten in de volkstaal.
De hoofdstukjes van Pierres tekst zijn niet erg lang. De ‘biologische’ of
‘natuurlijke’ beschrijving van dieren en vogels is vrij kort. Meer aandacht wordt
besteed aan de geestelijke uitleg. Daarbij worden veel vrome vermaningen en
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tekst wijkt niet sterk af van wat in de Latijnse bestiaria gebeurt. Een kort citaat kan
dus volstaan om zijn werk te karakteriseren. De wijze waarop de egel voedsel haalt
voor zijn jongen (zie boven) wordt als volgt van een geestelijke duiding voorzien:
Jij, christen van God, hoed je voor de egel, het is de Duivel die vol
stekels zit en vol valstrikken, want de zucht naar en het genot van wereldse
zaken zitten in zijn stekels; pas op dat hij je niet tot prooi maakt voor de
wilde dieren en dat je ziel niet leeg en dor is, zoals de wijnstok die
achterblijft zonder druiven, en dat je straks niet zult roepen: ‘Ik heb mijn
wijngaard slecht bewaakt’.
(Szirmai en Lops, p. 29)
We zien hier dus net als in de Physiologus een ‘theologische’ duiding: de egel is
de duivel. Daar wordt meteen een morele waarschuwing aan gekoppeld. De mens
moet de duivel niet volgen, want dan zal het slecht met hem aflopen. Dat morele
stuk wordt afgesloten door een bijbelcitaat. De uitspraak over het slecht bewaken
van de wijngaard komt uit Hooglied 1, 6 en wordt hier toegepast op het verwaarlozen
van de ziel.2. Dit type duiding en deze stijl zijn representatief voor Pierres werk.
Pierres beestenboek is het eindpunt van de traditionele Franse bestiaire-traditie.
Richard de Fournival maakt gebruik van deze traditie en hij vertelt over dezelfde
dieren en over dezelfde eigenschappen, maar toch is zijn tekst geheel anders. Hij
gaat niet langer over theologie of over het morele leven, maar over de erotische liefde
tussen man en vrouw.
Van Richard weten we net als van Pierre niet veel. Hij was kanselier van de Notre
Dame van Amiens in 1239 en stierf waarschijnlijk rond 1260. Hij was een geleerd
man. Er zijn enkele werken van hem bewaard en hij is een van de eersten die het
nieuwe aristotelische gedachtegoed, dat in de eerste helft van de dertiende eeuw de
Latijnse wetenschap is gaan beheersen, in het Frans weergeeft. Zijn Bestiaire d'amour
is ontzettend succesvol geweest. Het is in veel handschriften overgeleverd en heeft
heel veel reacties opgeleverd, overigens niet allemaal positief (zie verder).
Richard gebruikt de dierenstof om een traktaat over de liefde te schrijven dat tevens
bedoeld is als een verleiding van zijn geliefde. Hij begint zijn betoog met een citaat
uit de Metaphysica van Aristoteles, dat zegt dat alle mensen van nature naar kennis
verlangen. Kennis wordt in het geheugen opgeslagen en het geheugen kan langs twee
wegen bereikt worden, via het woord en via het beeld. Zijn boek bevat woorden en
beelden (Richard gaat dus uit van een geïllustreerde versie) en via zijn boek hoopt
hij in het geheugen van zijn geliefde te blijven. Zijn boek is in proza, maar in dit
geval niet omdat hij zo beter de waarheid zegt, maar omdat hij niet langer kan zingen.
Hij heeft op deze traditionele manier (namelijk de liefdeslyriek) geprobeerd haar
liefde te winnen, maar dat is mislukt. Daarom doet hij nu een allerlaatste poging haar
liefde te verwerven via deze ongebruikelijke vorm. Dan volgen besprekingen van
allerlei dieren en de duidingen van hun eigenschappen, maar die duidingen betreffen
de gevoelens en gedragingen van mannen en vrouwen. Richard thematiseert allerlei
2.

In de vertaling worden bijbelcitaten wel gemarkeerd door aanhalingstekens, maar er staan
geen verwijzingen bij. Dat is jammer, want het maakt het vergelijken met de bijbel lastiger.
Dit is overigens het enige hulpmiddel dat ik in het boekje mis. Alle andere noodzakelijke
informatie wordt gegeven.
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elementen van het liefdesproces, zoals hoop en wanhoop, dienst, jaloezie, gevoelens
van machteloosheid enzovoort. Soms waarschuwt hij zijn geliefde voor fout gedrag
van mannen, maar vaker smeekt hij haar hem in liefde te aanvaarden. Een voorbeeld
van dat laatste vinden we bij de leeuw. Leeuwenjongen worden dood geboren.
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Op de derde dag stoot de vader een gebrul over hen uit en zo wekt hij hen
tot leven. Zo denk ik ook (zegt Richard) dat, als jij mij zou willen
terugroepen tot jouw liefde voor mij, dat voor mij het middel zou kunnen
zijn om opgewekt te worden uit de dood, namelijk de liefdesdood, waaraan
ik ben gestorven.
(Szirmai en Lops, p. 76)
Vaak is de tekst cynisch (bijvoorbeeld als de auteur spreekt over de hond die zijn
eigen braaksel weer opeet: zo zou hij ook zijn vroegere liefdesaanzoeken weer willen
inslikken. Ze hebben immers niks geholpen). Bovendien is de toon vaak egoistisch
en soms tamelijk vrouwonvriendelijk (bijvoorbeeld: de wezelin wordt zwanger via
het oor en baart via de mond. Zo horen vrouwen liefdesverklaringen via het oor en
beantwoorden die met weigeringen door de mond. Ze willen over alles spreken
behalve over wat voor de minnaar het belangrijkste is).
Zo'n houding ten opzichte van vrouwen was in de volkstaal tamelijk nieuw. In de
liefdeslyriek stelt de man zich altijd onderdanig op ten opzichte van zijn geliefde.
Het is niet zeker of dat de reden is dat de tekst zo populair geworden is. Het is evident
wel de reden waarom de tekst ook bestreden is, het felst en elegantst door een
‘Antwoord’ van de dame, waarin zij alle dieren die Richard heeft besproken, opnieuw
aan de orde stelt, maar hun eigenschappen herinterpreteert. In veel handschriften
komen beide teksten samen voor. De auteur van de tweede tekst is echter onbekend.

In het Nederlands
Keren we ons tenslotte tot de Nederlanden.3. Hoe stond het hier met de
bestiariumtraditie? Die is in de Nederlanden zeker bekend geweest. In de beeldende
kunst van deze streken vinden we namelijk vele uitbeeldingen van dieren zoals ze
in de bestiaria worden beschreven (bijvoorbeeld de eenhoorn die zich laat vangen
door een maagd, de phoenix die uit zijn eigen as herrijst, de pelikaan die zijn eigen
bloed geeft om zijn jongen te voeden). Bovendien weten we uit boekenlijsten dat in
de veertiende eeuw sommige inwoners van Gent exemplaren van een bestiarium
bezaten. Maar hierbij zou het ook om Franse of Latijnse teksten kunnen gaan. In elk
geval, in het Middelnederlands is nauwelijks bestiariummateriaal overgeleverd. Wie
een zo breed mogelijk beeld wil schetsen, moet het over vier teksten hebben (en over
drie daarvan is eigenlijk niet eens zo heel veel te zeggen).
De eerste van die vier teksten is Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. Jacob
van Maerlant is een van de belangrijkste schrijvers in het Middelnederlands. Hij
schreef in de tweede helft van de dertiende eeuw. Een groot deel van zijn werk is
vervaardigd voor edellieden uit het gevolg van Floris V (1256-1296) of voor deze
Hollandse graaf zelf. Der naturen bloeme is geschreven voor de Zeeuwse edelman
Nicolaas van Cats. Het is een vereenvoudigende weergave in Middelnederlandse
3.

Het deel over de Nederlanden van dit artikel is gebaseerd op: P. Wackers, The Middle Dutch
Bestiary Tradition, in: B. van den Abeele (ed.), Bestiaires médiévaux. Nouvelles perspectives
sur les manuscrits et les traditions textuelles. Louvain-la-neuve: UCL, 2005. In het hier
volgende worden alleen hoofdlijnen gegeven. Voor verantwoording en onderbouwing verwijs
ik naar de Engelse tekst.
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verzen van Thomas van Cantimprés encyclopedie De natura rerum, geschreven in
Latijns proza. (Vergelijk de opmerkingen over de Franse bestiaires in verzen
hierboven.) De natura rerum is een van de grote dertiende-eeuwse encyclopedieën.
Dus ondanks al zijn vereenvoudigingen biedt Maerlant zijn lezers een tekst aan met
een intellectueel niveau dat tot dan toe (we hebben het over circa 1270) in het
Middelnederlands niet was vertoond.
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Nu maakt het moderne onderzoek onderscheid tussen bestiaria en encyclopedieën,
omdat encyclopedieën compleet willen zijn en zich in eerste instantie richten op
wetenschappelijke kennis. Bestiaria zijn selectief en zijn vooral gericht op de betekenis
(zoals hierboven al besproken is). Het zou dus meer voor de hand liggen om Der
naturen bloeme een Middelnederlandse encyclopedie te noemen (en dat gebeurt ook).
Maar, Jacob van Maerlant noemt zijn tekst zelf een bestiarium. In de proloog van
Der naturen bloeme zegt hij namelijk dat hij beloofd heeft een bestiarium te schrijven
en dat hij nu met genoegen zijn belofte zal inlossen.
Deze opmerking is niet zo vreemd als ze op het eerste gezicht lijkt. Maerlant heeft
namelijk een selectie gemaakt uit zijn Latijnse bron. Thomas van Cantimprés boek
behandelt de hele schepping. Het bevat dus bijvoorbeeld delen over de hemelen, over
ziel en lichaam en over alle soorten wezens. Maerlant echter behandelt alleen de
monsterlijke wezens, dieren, vogels, vissen en watermonsters, slangen, insecten,
bomen en planten, wateren, juwelen en metalen. Dat is een inhoudsopgave die lijkt
op die van de grotere bestiaria. Bovendien concentreert hij zich in ieder lemma op
de hoofdzaken, vereenvoudigt hij vaak en geeft hij regelmatig moralisaties. En
tenslotte heeft hij een zekere neiging om exotische elementen te benadrukken. Ten
gevolge hier van vertoont Der naturen bloeme zowel kenmerken van een encyclopedie
als van een bestiarium. De link met het laatste genre wordt nog versterkt doordat
Thomas in zijn De natura rerum veel traditioneel bestiariummateriaal heeft
opgenomen, dat daardoor ook voorkomt in Der naturen bloeme. De enige echte
verschillen tussen Der naturen bloeme en een bestiarium zijn dat Maerlant niet
systematisch moraliseert en dat hij veel aandacht geeft aan de medische en magische
toepassingen van wezens, een aspect dat in de meeste bestiaria vrijwel afwezig is.
Het tweede Middelnederlandse bestiarium is nauw verbonden met Maerlants Der
naturen bloeme. Als Maerlant in zijn proloog verteld heeft dat hij beloofde een
bestiarium te maken en die belofte nu zal inlossen, dan vertelt hij daarna dat Willem
Utenhove, een goed bekend staande priester uit Aardenburg, al eerder een Nederlands
bestiarium heeft gemaakt, maar dat was niet zo goed omdat de Franse bron ervan
onbetrouwbaar was. Maerlant echter heeft zich gebaseerd op het werk van Albertus
Magnus, de geleerde dominicaan uit Keulen, en daarom is zijn werk wel betrouwbaar.4.
Uit Maerlants proloog kunnen we dus afleiden dat er voor 1270 een
Middelnederlands bestiarium bestaan moet hebben dat geschreven is door een priester
en dat gebaseerd was op een Franse bron. Deze priester leefde in Aardenburg, een
kleine stad bij Sluis in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, maar in de middeleeuwen
behorend tot het graafschap Vlaanderen. Van deze priester weten we verder niets,
want dit is de enige passage in het Middelnederlands die met zekerheid over zijn
werk gaat. Willem Utenhove is dus niet meer dan een naam en zijn werk is
hoogstwaarschijnlijk volledig verdwenen.
Het is duidelijk dat Maerlant probeert om de auteur positief te karakteriseren terwijl
hij de tekst wil diskwalificeren. Hij geeft immers aan dat Willem een goede reputatie
heeft maar stelt dat zijn tekst onwaarheden bevat omdat hij zich op een Frans
voorbeeld gebaseerd heeft. Maerlants eigen werk is voornamelijk gebaseerd op
Latijnse bronnen en hij zegt regelmatig dat hij die kiest omdat het Latijn de taal van
de waarheid is. Daarentegen liegen de meeste Franse auteurs volgens Maerlant. Deze
4.

Een aantal handschriften van De natura rerum noemt niet Thomas maar Albertus Magnus
als auteur van de tekst. Maerlant moet zo'n handschrift gebruikt hebben.
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karakterisering door Maerlant van een andere Middelnederlandse tekst als
leugenachtig vanwege de afhankelijkheid van het Frans is dus niet vreemd, maar
past bij Maerlants algemene opvattingen. Het is wel merkwaardig dat hij Willem
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Utenhove prijst. Meestal is hij namelijk ook negatief over de auteurs van
Middelnederlandse teksten met een Franse bron. Het is niet duidelijk hoe deze
uitzondering verklaard moet worden. Wel is duidelijk dat Maerlants wantrouwen ten
opzichte van het Frans niet algemeen is. In feite zijn heel veel Middelnederlandse
teksten op een Franse bron gebaseerd en de auteurs daarvan tonen geen enkel teken
van twijfel over de betrouwbaarheid van hun bron als ze zich daarover uitspreken.
Deze afhankelijkheid van het Frans geldt ook voor de twee ‘echte’ bestiaria in het
Middelnederlands. Beide zijn gebaseerd op het hierboven al globaal besproken
Bestiaire d'amour van Richard de Fournival en niet op een Latijnse tekst.
De eerste Middelnederlandse tekst, een vertaling van de Bestiaire d'amour, is
overgeleverd in het zogenoemde Nederrijns moraalboek. Dit is een van de oudste
overgeleverde handschriften met Middelnederlandse teksten. Het boek is tegen het
einde van de dertiende eeuw vervaardigd in het graafschap Gelre. De 57 miniaturen
en de decoratie met bladgoud maken het heel kostbaar. Het moet voor de hoogste
kringen van het graafschap gemaakt zijn, misschien wel voor de graaf zelf. Het
Nederrijns moraalboek bevat drie prozateksten, telkens een vertaling, met name:
- van de Franse versie van Willem van Conches' Moralium dogma
philosophorum, een traktaat over de vier kardinale deugden;
- van een Franse collectie spreuken en aforismen;
- van het Bestiaire d'amour.

Het is duidelijk dat deze codex een Franse achtergrond heeft. De drie teksten lijken
het werk te zijn van één auteur. Alle vertalingen zijn uiterst getrouw en er wordt
maar weinig toegevoegd of weggelaten. Opmerkelijk genoeg worden deze drie
teksten, die voor moderne onderzoekers duidelijk verschillend zijn, in het Nederrijns
moraalboek gepresenteerd als een eenheid. Om deze eenheid te bereiken verplaatste
de maker van het boek een deel van de proloog van de Bestiaire d'amour naar het
begin van het manuscript en bewerkte dat tot een inleiding op het boek als geheel.
Dit kon gemakkelijk omdat de proloog van de Bestiaire d'amour begint met algemene
reflecties over kennis en geheugen als algemene menselijke vermogens. Allereerst
wordt gesteld dat het natuurlijk is voor mensen om kennis te begeren. Maar hoewel
alles gekend kan worden, kan niemand alles kennen. Bovendien wisten de ouden
vele dingen die niemand die tegenwoordig leeft op basis van zijn eigen intelligentie
zou kunnen afleiden. Daarom heeft God aan de mensen het geheugen gegeven opdat
alle ooit verworven kennis bewaard zou kunnen worden.
Er zijn twee deuren naar het Geheugen: Zien en Horen. Er leiden twee wegen naar
die deuren, namelijk Afbeelding en Beschrijving. Deze mededelingen kunnen heel
goed dienen als algemene introductie omdat ze zo globaal zijn en omdat het boek
gedeeltelijk met miniaturen versierd is en dus materiaal biedt aan zowel Zien als
Horen.
Na deze beschrijving van het belang van Geheugen en de rol van Horen en Zien,
gaat de auteur over op de inhoud van het handschrift. Daarbij volgt hij de Franse
versie van Willems traktaat over de kardinale deugden. Nieuwe zaken verdrijven
oude uit de geest, zegt hij. Daarom is het nuttig om belangrijke dingen op te schrijven,
zodat ze teruggeroepen kunnen worden in de geest. Wat hier geschreven zal worden,
gaat over de juiste en verstandige manier van leven. Een moderne onderzoeker kan
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bepalen dat deze introductie is gebaseerd op delen van twee afzonderlijke teksten,
maar wie het stuk zomaar leest, ervaart het als één introductie op een daarop volgende
eenheid.
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Op het eind van de vertaling van Willems traktaat stelt de compilator dat het
belangrijker is goed te leven dan te lezen over hoe men goed moet leven. Daarom
wil hij nu - voor het geval het voorafgaande te moeilijk of te lang was - een reeks
spreuken geven in de hoop dat ook die op hun eigen manier een hulp zullen zijn om
goed te leven. De inhoud van deze spreuken is inderdaad de correcte levenswijze.
Inhoudelijk is er daarom geen echt onderscheid tussen de vertaling van Willems
traktaat en die van de spreuken.
Aan het eind van de spreukenvertaling begint de vertaling van de Bestiaire d'amour
direct en zonder verdere toelichting met een vergelijking: zoals er geen rook is zonder
vuur, zo is er geen daad zonder wil. Vanaf het moment dat de auteur zijn vrouwe
voor het eerst gezien heeft, wilde hij haar beminnen en daarom zendt hij haar nu dit
boek in de hoop dat ze aan hem zal denken als hij afwezig is, terwijl zij in het boek
zit te lezen. De auteur pretendeert dus in de tekst dat hij zijn geliefde die tekst als
manuscript gestuurd heeft en hij hoopt dat het lezen in het manuscript positieve
gevoelens voor de auteur bij zijn lezeres zal oproepen. Dan volgt een korte
herformulering van het belang van Geheugen, gevolgd door de mededeling dat deze
tekst zijn laatste en uiterste poging is haar liefde te winnen. Daarna volgt de tekst
het Franse origineel op de voet. Inhoudelijk is er enigszins een breuk tussen de
spreuken en de Bestiaire d'amour-vertaling, maar door het hernemen van een thema
uit de inleiding van het handschrift blijft er een inhoudelijke samenhang bestaan.
Deze inhoudelijke samenhang wordt ondersteund door de lay-out. De drie teksten
worden niet gemarkeerd door rubrieken, opschriften of iets dergelijks. Hun begin
wordt aangegeven op de wijze waarop meestal onderdelen van één tekst worden
gemarkeerd. Ook ‘typografisch’ wordt de inhoud van het handschrift dus als een
eenheid gepresenteerd.
In het Nederrijns moraalboek vinden we een Middelnederlandse vertaling van de
Bestiaire d'amour dus zorgvuldig ingebed in een didactische en moraliserende context.
Het boek als geheel geeft instructies en suggesties aan edelen, misschien vooral aan
jonge edelen, over de juiste wijze van leven. Rechtvaardigheid, verstandigheid,
gematigdheid en vrijgevigheid worden behandeld, net als eer én liefde. Het is daarbij
niet duidelijk of de liefde nu voor de lezers van het boek aanbevolen wordt, zoals de
vier kardinale deugden, of dat ze er juist voor gewaarschuwd worden. Maar dat bij
een behandeling van de juiste levenswijze ook aandacht wordt besteed aan de liefde
tussen man en vrouw, is volstrekt niet vreemd.
Er zijn ook andere manieren om met de Bestiaire d'amour om te gaan. Dit zal
blijken uit de laatste te bespreken tekst.
Deze is slechts fragmentarisch overgeleverd en bestaat uit twee perkamenten
bladen die in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bewaard worden. De bladen
komen waarschijnlijk uit (het midden van?) de veertiende eeuw en bevatten
fragmenten uit een berijmde adaptatie van de Bestiaire d'amour en de eerste tien
regels van een Middelnederlandse bewerking van de Ars amandi van Ovidius. De
tekst is geschreven door één hand en er is ruimte open gelaten voor negen miniaturen,
maar deze zijn niet uitgevoerd.
Van de Bestiaire d'amour-adaptatie zijn maar 200 versregels overgebleven, maar
die tonen al overduidelijk dat de auteur ervan niet de bedoeling had Richard de
Fournivals tekst nauwkeurig te volgen. Hij verkort passages, verlengt andere, hij
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versbewerking in het Nederlands heeft twee Franse voorgangers. Richard de
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Fournival heeft zelf ook een versie in verzen vervaardigd, Bestiaire d'amour en vers
genaamd, waarvan nog 350 verzen over zijn. Deze volgen de inhoud van de
prozaversie tamelijk getrouw. De anonieme Bestiaire d'amour rimé echter heeft
ingrijpende wijzigingen aangebracht in de inhoud en de ideologie van zijn voorbeeld.
De Middelnederlandse tekst sluit niet aan bij de getrouwe versvertaling. Hij is ook
geen omzetting van de bewerkende Franse vertaling, maar een eigen bewerking van
de Bestiaire d'amour in proza, overigens vanuit een vergelijkbaar perspectief als dat
van de Bestiaire d'amour rimé. Dat blijkt al uit een analyse van het begin van het
Middelnederlandse fragment.
De opening in het Middelnederlands is deel van de opening van de tekst, namelijk
van de reeks beelden die direct volgen op de proloog. In de proloog van de Bestiaire
d'amour noemt Richard zijn tekst een arrière ban, een reserve legermacht voor een
laatste wanhopige aanval. Hij ontwikkelt dit thema verder als hij zijn tekst echt laat
beginnen. Bij deze oproep aan zijn dame moet hij krachtiger van expressie zijn dan
de haan, even wanhopig als de hongerige ezel moet hij zich volledig inspannen om
te balken. Beroofd van spraakvermogen als de wolf verwerpt hij de keus van de
krekel, die zijn leven verkwist met zingen, of die van de zwaan waarvan het mooiste
lied een aankondiging van zijn dood is. Deze serie beelden toont de urgentie van
Richards boodschap en bevat bovendien een impliciete verwerping van het zingen.
Vroeger schreef Richard liederen, nu proza. Hij verwerpt de zwaan en de krekel.
Deze serie eindigt met het beeld van de hond die zijn eigen braaksel weer opeet.
Richard wenst dat hij op dezelfde manier zijn vroegere smeekbeden aan zijn dame
weer zou kunnen inslikken. Hij geeft dus een beeld van zichzelf als een impotente,
mislukte zanger en minnaar. Tegelijkertijd geeft hij impliciet kritiek op de traditie
van liefdeslyriek en op het concept van ‘liefde als verlangen’ of hoofse liefde dat
deze traditie uitdraagt. Deze verwerping van de lyrische traditie en van de
liefdesopvatting daarachter is een van de rode draden in de Bestiaire d'amour (zie
ook hierboven).
In de Bestiaire d'amour rimé is de proloog anders opgezet. De auteur zegt
bijvoorbeeld dat hij zijn tekst geschreven heeft uit liefde voor zijn dame. De proloog
wordt gevormd door vrijwel dezelfde serie van dieren, maar in een andere volgorde.
We vinden achtereenvolgens: de nachtegaal (in plaats van de krekel), de zwaan, de
wolf, de haan en de ezel. Het beeld van de hond die zijn braaksel weer opeet, is niet
overgenomen. De nadruk is bovendien geheel verschillend. Nachtegaal en zwaan
zijn nog steeds verbonden met het doodsmotief, maar nu worden deze beelden gebruikt
om de angst van de dichter uit te drukken dat hij zijn werk niet zal kunnen voltooien.
Er is geen oppositie tussen de lyrische traditie en deze tekst. De dichter ervaart
zichzelf niet als onmachtig en er is geen kritiek op de ‘hoofse liefde’.
Het Nederlandse fragment begint in de passage over de krekel. Dan volgen
nachtegaal, zwaan en hond. De volgorde van de dieren is dus vergelijkbaar met die
in de Bestiaire d'amour. De Middelnederlandse tekst is echter uniek in de traditie
van die tekst omdat hij zowel de krekel als de nachtegaal bevat. Ook de ideeën over
liefde en zingen die worden verwoord, zijn uitzonderlijk. In de Franse teksten sterven
de krekel of de nachtegaal vanwege hun gezang. In de Nederlandse tekst wordt van
de krekel alleen gezegd dat hij geen voedsel verzamelt omdat hij al zijn aandacht
aan het zingen geeft, en van de nachtegaal dat deze gevangen wordt door mensen.
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Alleen de zwaan wordt verbonden met het doodsmotief. Op deze wijze worden de
risico's van het zingen veel kleiner voorgesteld.
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Daarnaast wordt de passage over het eerdere gezang van de auteur zelf uitgebreid.
Richard opent de passage over de hond die zijn braaksel weer opeet met één zin.
Daarin stelt hij dat hij spijt heeft dat hij zijn dame gesmeekt heeft (met zijn liederen)
en zo haar aangename gezelschap is kwijtgeraakt. In de Nederlandse versbewerking
is deze ene zin vervangen door een langere passage waarin de auteur zegt dat hij het
zingen haat en niet langer in staat is het te doen vanwege een schorre keel. Die heeft
hij gekregen door het zingen tot zijn dame toen hij nog niet wist of dit hem zou helpen
of niet. Nu weet hij dat hij haar daardoor verloren heeft en dit is een bron van
voortdurende zorg voor hem. Daarom zou hij willen dat hij kon doen als de hond,
enzovoort.
Het is niet geheel duidelijk welke boodschap de Nederlandse auteur hier wil geven.
Hij lijkt dezelfde afkeer van liederen te hebben als Richard, maar hij drukt deze uit
in een taal die veel meer overeenkomt met die van de traditionele liefdeslyriek. Het
is mogelijk dat hij dus toch minder negatief is over die lyriek en de daarin uitgedrukte
liefde dan Richard en dat zijn positie meer overeenkomt met die van de auteur van
het Bestiaire d'amour rimé. Vanwege het fragmentarische karakter van de tekst kan
hier niet meer zekerheid verkregen worden, maar het eind van de Middelnederlandse
tekst wijst in dezelfde richting.
Richard eindigt met de gier die legers volgt omdat hij zich voedt met lijken, en
met soldaten in een leger. Sommige soldaten vervullen hun dienst omdat hun heer
hen nodig heeft. Zij lijken op ware minnaars. Met woorden kan Richard niet bewijzen
wat voor soort minnaar hij is. En omdat rationele argumenten niet langer van nut
zijn, vraagt hij uitsluitend nog om genade. De Middelnederlandse tekst volgt hetzelfde
parcours, maar nu leidt het beeld van het leger tot het beeld van de arrière ban, de
reserve voor een noodgeval, uit de proloog. Na dit beeld vraagt de auteur zijn dame
haar houding te veranderen. Hij hoopt dat zij nu de natuur van de panter wil tonen,
die de dieren geneest die hem volgen. In de laatste regels vraagt hij haar haar mond
te openen en zijn hart te zalven door haar troost. Dan zal zijn verdriet voorbij zijn.
Ook deze passage is ‘conservatiever’ van aard dan Richards tekst.
Het lijkt dus verantwoord te concluderen dat deze Middelnederlandse tekst
gebaseerd is op de Bestiaire d'amour, maar dat de auteur ervan desondanks een
minder negatief beeld had van de hoofse liefde en van de daarbij behorende lyrische
traditie dan Richard. Zijn presentatie is in elk geval traditioneler dan die van Richard,
niet alleen vanwege zijn gebruik van de versvorm, maar ook door zijn stijl. In deze
opzichten lijkt hij meer op de auteur van de Bestiaire d'amour rimé.
De tekst die in het fragment onmiddellijk op deze versbewerking van de Bestiaire
d'amour volgt, is een Middelnederlandse bewerking van de Ars amandi van Ovidius.
Het handschrift waartoe de twee nog resterende bladen behoord hebben, bevatte dus
tenminste twee teksten over de liefde.
Er is nog een ander fragment bekend dat geschreven is door dezelfde kopiist. Dit
bevat een deel van de Dietsche doctrinale, een moralistische tekst over de correcte
manier van leven. Er is nog niet vastgesteld of ook dit fragment tot hetzelfde
handschrift behoorde als de twee hier besproken bladen. Als dat zo zou zijn, leek dat
oorspronkelijke handschrift enigszins op het Nederrijns moraalboek omdat de inhoud
dan (tenminste) de juiste manier van leven betrof en in het kader daarvan teksten
over liefde. Als het gaat om overblijfselen van twee verschillende handschriften, dan
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is het het meest aannemelijk dat het handschrift met de berijmde Bestiaire
d'amour-bewerking verschillende perspectieven op de liefde wilde bieden.
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Daarmee zijn we door de Middelnederlandse literatuur heen, voor zover die
gerelateerd is aan de bestiariumtraditie. Maar we moeten nog even stil blijven staan
bij Willem Utenhove. Het zou namelijk kunnen dat een van de twee
Middelnederlandse teksten gebaseerd op de Bestiaire d'amour die net zijn besproken,
van hem is. Voor de tekst in het Nederrijns moraalboek is dat buitengewoon
onwaarschijnlijk. Waarom zou Maerlant Willem met Aardenburg verbinden wanneer
die zou werken voor een edelman uit het oosten van de Lage Landen? En de taal van
het handschrift wijst ook al niet direct naar Vlaanderen. Die is immers Gelders. De
Vlaamse versadaptatie die als laatste besproken is, zou een betere kandidaat zijn. De
tekst komt uit het ‘goede deel’ van de Nederlanden, en dat het handschrift van na
1270 is, hoeft geen probleem te zijn. Veel Middelnederlandse teksten kennen we
immers uitsluitend uit handschriften van latere datum. De mening dat we het werk
van Willem Utenhove althans in fragmenten kennen, is dan ook verdedigd. Maar ze
is eveneens bestreden. Er zijn tot nu toe geen doorslaggevende argumenten
geformuleerd, dus de conclusie moet hier zijn (zoals zo vaak als het gaat om
Middelnederlandse literatuur): we weten het niet.

Tot slot
De bespreking van het Middelnederlandse materiaal was gedetailleerd en heeft
nauwelijks iets aangesneden dat met de kern van de traditie te maken heeft. Ter
afronding is het daarom goed naar het Europese perspectief terug te keren. Beginnen
we met het ‘buitenbeentje’ in de traditie, het Bestiaire d'amour. In Frankrijk vinden
we, zoals al enigszins aangegeven, twee soorten reacties op deze tekst. Enerzijds is
hij duidelijk positief ontvangen, getuige alleen al de 22 handschriften van de tekst
die thans nog over zijn (17 daarvan bevatten miniaturen). Aan de andere kant heeft
hij verzet opgeroepen. De oudste getuigenis daarvan is de Response du bestiaire, het
Antwoord op Richards smeekbede door zijn dame, dat in veel handschriften samen
met de Bestiaire d'amour is overgeleverd. Twee elementen lijken deze negatieve
reacties opgeroepen te hebben. Het ene is de prozavorm. De Bestiaire d'amour is
een van de oudste Franse teksten die in proza over ethische zaken handelt, en het
lijkt toch wel duidelijk dat het conservatieve deel van het potentiële publiek nog een
voorkeur had voor een behandeling van liefdesproblematiek in de lyrische vorm, of
tenminste versvorm. Het andere is de ideologie die de tekst uitdraagt. Richards
rationele, enigszins egoïstische en vrouwonvriendelijke denkbeelden over de liefde
hebben geleid tot reacties waarin de traditionele opvattingen over de hoofse liefde
werden verdedigd. In de Nederlanden past de prozavertaling in het Nederrijns
moraalboek binnen de positieve receptie; de Vlaamse versbewerking kan beter binnen
de reacties tegen Richards tekst geplaatst worden. Hoewel precieze uitspraken over
deze tekst onmogelijk zijn vanwege zijn fragmentarische overlevering, lijkt het toch
wel duidelijk dat de auteur ervan Richards afkeer van liederen en lyriek combineerde
met de traditionele rol van de dichter als trouwe dienaar van een dame.
In het Nederrijns moraalboek is de Bestiaire d'amour-vertaling gecombineerd met
ethisch en didactisch materiaal. De Vlaamse versbewerking is verbonden met
tenminste een andere tekst over de liefde en misschien ook met moraliserend
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materiaal. Deze combinaties komen ook voor in de Franse handschriften waarin de
Bestiaire d'amour is overgeleverd. Maar in het Frans komt de Bestiaire d'amour ook
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samen voor met ‘wetenschappelijke’ teksten, zoals de Image du monde, of met andere
teksten over dieren zoals fabels. De Franse context van de Bestiaire d'amour is dus
breder.
Meer in het algemeen moet men zeggen dat de invloed van de Bestiaire d'amour
op de Middelnederlandse literatuur niet heel groot is geweest. De Middelnederlandse
vertaling komt uit het oosten en de versbewerking uit het westen van het Nederlandse
taalgebied en beide lijken geen enkele invloed te hebben gehad. Van beide is maar
één handschrift overgeleverd en in andere teksten is geen spoor van de Bestiaire
d'amour of van de twee Middelnederlandse omzettingen aan te treffen. Het is dus
beter niet van een traditie te spreken, maar van twee losse, weinig succesvolle tekenen
van receptie.
Deze uitspraak kan verbreed worden voor de bestiariumtraditie als geheel. Receptie
van traditioneel bestiariummateriaal in geschreven Middelnederlandse teksten is
nauwelijks te vinden. Er zijn 91 handschriften bekend met Latijnse bestiaria en 35
met Franse, maar er bestaat geen Middelnederlandse vertaling van een traditioneel
bestiarium (meer). Slechts Maerlants Der naturen bloeme geeft een redelijk deel van
de traditionele informatie uit bestiaria en in die tekst is deze verbonden met andere
natuurkundige en biologische kennis. Overigens is dat in Europees perspectief ook
niet uniek. Er zijn ook Latijnse en Franse bestiaria die voorkomen in handschriften
met verder voornamelijk ‘wetenschappelijk’ materiaal. Gewoner zijn echter
verbindingen van bestiaria met theologisch of moreel materiaal van diverse aard.
Van Der naturen bloeme bestaan nog elf complete handschriften (waarvan zeven
met miniaturen) en fragmenten van 23 andere. Bovendien kennen we vier
handschriften met excerpten uit deze tekst. Maar Maerlant is bij tijden kritisch ten
opzichte van de traditionele kennis uit bestiaria en nadere studie van de excerpten
en de fragmenten van Der naturen bloeme lijkt erop te wijzen dat vooral de boeken
over kruiden en stenen populair waren en dat het Nederlandse publiek minder
geïnteresseerd was in de symbolische of moralistische betekenis van dieren en andere
wezens dan in hun praktische bruikbaarheid. Dat suggereert een zekere eigenheid
van het Nederlandse publiek. Was dat in de middeleeuwen al pragmatischer dan de
andere Europeanen? We moeten heel voorzichtig zijn met dit soort uitspraken. We
hebben hierboven immers gezien dat in de meeste talen van West-Europa het
bestiarium nauwelijks overgeleverd is. Het lijkt er eerder op dat de kennis die in
bestiaria ligt opgeslagen zich voornamelijk via het Frans en het Latijn over Europa
heeft verspreid. In die talen hebben we immers wel veel bestiaria en die twee talen
werden in de middeleeuwen in heel Europa gebruikt. Maar waarom die kennis dan
wel afbeeldingen en toespelingen heeft opgeleverd en geen teksten in de eigen
volkstaal, dat is nog een raadsel. Wetenschappers hebben nog veel te doen.
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artikel
■ Amand Berteloot
Twee beresterke helden in gevaar. Of wat heeft Van den vos
Reynaerde met Ogier van Denemerken te maken?
De Franse Chansons de geste hebben in de Nederlanden en in het bijzonder in het
Vlaamse deel daarvan grote weerklank gevonden. Talrijke werken werden in het
Nederlands vertaald of bewerkt. Maar de overlevering van deze tekstsoort, die in de
literatuurgeschiedenis meestal Karelepiek genoemd wordt, is deplorabel. Afgezien
van de kleine, waarschijnlijk origineel Nederlandstalige roman van Karel ende Elegast
is geen enkel gedicht in zijn volle lengte bewaard gebleven. Steeds moet men
genoegen nemen met min of meer omvangrijke fragmenten van handschriften en in
een enkel geval ook van een druk. Om er een indruk van te krijgen hoe deze werken
er oorspronkelijk hebben uitgezien, moet men de Franse chansons bekijken, waarop
ze gebaseerd zijn. In zeldzame gevallen, bijvoorbeeld bij de Roman der Lorreinen,
bevatten de bewaard gebleven fragmenten toevallig een inhoudstafel of andere
aanwijzingen, zoals resten van blad- of katernennummeringen, die toelaten om een
idee van de oorspronkelijke omvang van de tekst te verkrijgen. Daar staat men dan
niet zelden verbaasd van te kijken. Blijkbaar is er zeer veel van onze oude Karelepiek
verloren gegaan.
Bij drie romans, namelijk de Renout van Montalbaen, de Malagijs en de Ogier
van Denemerken, ziet de situatie er anders uit. Hier hebben we geluk gehad. Weliswaar
is ook in deze gevallen de Nederlandse tekst slechts fragmentair bewaard gebleven,
maar om een of andere, tot nu toe onbekende reden werden deze drie romans compleet
in het Middelhoogduits, preciezer in het zuidelijke Rijnfrankisch vertaald. Naar alle
waarschijnlijkheid gebeurde dit aan het hof van de paltsgraven in Heidelberg, al
bestaat hieromtrent geen absolute zekerheid. De drie genoemde romans zijn op die
manier in hun volle lengte in vier Heidelbergse handschriften bewaard gebleven, die
vandaag de dag voor de neerlandistiek buitengewoon belangrijke bronnen zijn voor
de reconstructie van de grotendeels verloren originelen. Ze dateren uit de jaren 1470
tot 1480.1.
Met uitzondering van de Renout van Montalbaen kon men deze teksten lange tijd
alleen in de originele manuscripten bestuderen. Reeds in 1885 had de Duitse geleerde
Fridrich Pfaff de Renout uitgegeven, maar op een editie van de Malagijs en de Ogier
van Denemerken moesten we nog tot in het jaar 2000, respectievelijk tot in 2002
wachten.2. Nu alle teksten eindelijk ter beschikking staan, kan men zich een idee
1.

2.

Bedoeld zijn de handschriften Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 315 (Malagijs), Cpg
340 (Malagijs en Renout van Montalbaen), Cpg 363 (Ogier van Denemerken) en Cpg 399
(Renout van Montalbaen). Zie ook H. Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse
ridderepiek, Deventer, 1988, p. 127-128, 148 en 171.
Reinolt von Montelban oder Die Heimonskinder. Herausgegeben von F. Pfaff, Tübingen,
1885. (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Band 174); Der deutsche Malagis
nach den Heidelberger Handschriften Cpg 340 und Cpg 315. Unter Benutzung der Vorarbeiten
von G. Schieb und S. Seelbach herausgegeben von A. Haase, B.W.Th. Duijvestijn, G.R.A.
de Smet en R. Bentzinger, Berlijn, 2000. (Deutsche Texte des Mittelalters, Band LXXXII);
Ogier von Dänemark nach der Heidelberger Handschrift CPG 363. Herausgegeben von H.
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vormen van de enorme omvang van deze werken. De Malagijs omvatte blijkbaar
niet minder dan 23.000 verzen en de Ogier was zelfs nog 500 regels langer.
Het literair-historisch onderzoek van deze nieuwe edities is nog maar pas begonnen,
maar het heeft nu al uitgewezen dat de Heidelbergse vertalingen van de Renout van
Montalbaen en de Malagijs in tegenstelling tot de Ogier blijkbaar niet rechtstreeks
op een Nederlandse brontekst berusten. Het ziet ernaar uit dat de eerstgenoemde
werken tevoren al vertaald waren in een Ripuarisch of Middelfrankisch dialect, dus
in de buurt van Keulen of in de Eifel, waarbij de adellij-

Weddige in Verbindung mit Th.J.A. Broers und H. van Dijk, Berlijn, 2002 (Deutsche Texte
des Mittelalters, Band LXXIII.) In het vervolg geciteerd als ‘Weddige/Ogier’.
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ke hoven van Daun-Oberstein of Manderscheid-Blankenheim als bemiddelaars
opgetreden zouden kunnen zijn. Het Heidelbergse afschrift van de Ogier daarentegen,
dat naar een mededeling op het einde van het boek door de schrijver Ludwig Flùgel
op 23 oktober 1479 voltooid werd, bevat een tekst die blijkbaar zonder tussenschakel
direct op een Nederlandstalige bron teruggaat.
Deze drie romans zijn voor de moderne lezer niet makkelijk toegankelijk, maar
ook de middeleeuwse lezers of luisteraars zullen er al heel wat moeite mee gehad
hebben. De Middelhoogduitse vertalingen uit Heidelberg hebben ook de uitgevers
ervan voor grote moeilijkheden geplaatst. Het blijkt namelijk dat de Duitse vertaler
(misschien waren er verscheidene) ófwel niet over voldoende kennis van het
Middelnederlands beschikte om de teksten adequaat te vertalen óf misschien zelfs
niet eens de bedoeling had om een goed verstaanbare Middelhoogduitse tekst te
produceren. De Middelnederlandse verzen en zinnen bleven in zijn vertaling namelijk
op talrijke plaatsen onder de vrij oppervlakkige aanpassing van de woordenschat aan
het Duitse klank- en vormenpatroon bewaard, maar de betekenis van de Duitse tekst
blijft vaak duister. Je ziet de Nederlandse grondtekst bijna in elke zin door de Duitse
heenschemeren, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de vertaler niet toch af en
toe flink in de brontekst heeft ingegrepen.3. Zekerheid hebben we daaromtrent vrijwel
nooit. Op veel plaatsen zal het Duitstalige publiek in het beste geval associatief tot
een min of meer impressionistisch begrip van de tekst gekomen zijn, maar het
beluisteren van zulke lange teksten moet erg lastig geweest zijn. De vraag welk doel
de vertaler met deze ongewone vertaling voor ogen had, bleef tot nu toe
onbeantwoord. De maagdelijke toestand waarin de Heidelbergse handschriften
vandaag de dag nog steeds verkeren zou er ook op kunnen wijzen, dat ze weinig
gebruikt zijn. Misschien wilde degene die de vertaling liet maken ze alleen in zijn
boekenkast hebben om zijn verzameling te completeren en werden ze nauwelijks of
nooit ten gehore gebracht of gelezen.
Als men een enigszins acceptabel tekstbegrip wil bereiken, dan is men vrijwel
gedwongen om zijn toevlucht te nemen tot een hervertaling van de tekst uit het Duits
naar het Nederlands. Dat is, zoals men uit ervaring met andere teksten zoals
bijvoorbeeld die van Heinric van Veldeke weet, geen sinecure. De uitgevers van de
Malagijs, een team bestaande uit twee germanisten en twee neerlandici, hebben zich
wat dit betreft grote moeite getroost en goed werk verricht. Bij de uitgave van de
Ogier, die in deze bijdrage in het middelpunt staat, moeten veel dingen nog gedaan
worden. De uitgever Hilkert Weddige heeft zich grotendeels op het standpunt van
het middeleeuwse Duitse publiek geplaatst en geprobeerd de tekst op een vrij
impressionistische manier te verklaren. Daardoor is de tekst op talrijke plaatsen
duister gebleven en in het bijzonder voor neerlandici nog nauwelijks toegankelijk
gemaakt. Hier moet nog veel werk verricht worden en er valt dus waarschijnlijk ook
nog veel te ontdekken. Van zo'n ontdekking willen we hier verslag doen.
3.

De vertalersstrategie kan alleen uit de vergelijking van de weinige bewaard gebleven
fragmenten van de originele tekst en de vertaling achterhaald worden. Zie Weddige/Ogier
XXXII-XXXIV (Das Verhältnis des deutschen zum niederländischen ‘Ogier’). Zie ook: M.J.
Schubert (m.m.v.R. Bentzinger en A. Haase), Nederlands-Duitse betrekkingen op het gebied
van taal en literatuur in de late Middeleeuwen. Over de manier waarop ‘Malagis’, ‘Ogier’
en ‘Reinolt’ vertaald zijn, in: G. de Schutter en J. Goossens (Red.), Van Madelgijs tot Malagis.
Een bundel opstellen verzameld n.a.v. de tachtigste verjaardag van G. de Smet, Gent, 2002,
p. 53-64.
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We nemen het tekstfragment, waar Weddige het nummer 113 aan heeft gegeven.
Inhoudelijk gaat het om het volgende: de Deense edelman Ogier, een man van
reusachtige gestalte en lichaamskracht, voelt zich door Karel de Grote schandelijk
bedrogen omdat diens zoon Charloet Ogiers zoon Boudewijn, die als gijzelaar aan
het hof van Karel vastgehouden werd, gedood heeft. Ogier heeft wraak gezworen en
probeert Karel overal te treffen waar hij kan. Op een dag dringt hij Parijs binnen,
waar hij Karel te midden van zijn aanhangers ter verantwoording roept. Ondertussen
laten de verraders Guwels4., Berengier en Hardreyt de stadspoorten

4.

Ook de namen ‘Guweloen’ en ‘Ganelon’ komen voor, waarbij echter niet altijd duidelijk is
of het om een of om verscheidene personen gaat.
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sluiten, zodat Ogier en zijn begeleiders in de val zitten. Het komt tot een gevecht,
waarbij Karel van Ogier zo'n geweldige slag op zijn helm krijgt, dat hij het bewustzijn
verliest. Vóór Ogier zich weer in het strijdgewoel mengt, geeft hij zijn schildknaap
Reynier het bevel de verdoofde Karel in het oog te houden, zodat deze niet ongemerkt
bevrijd kan worden.
Bij aandachtige lectuur van het Heidelbergse manuscript wordt het overduidelijk
dat de brontekst een Vlaams handschrift moet zijn geweest. Men kan dus een
voorzichtige poging doen om die Vlaamse versie te reconstrueren. Dat gaat niet altijd
makkelijk, maar toch komt men een heel eind. We geven hieronder telkens links de
tekst uit het Heidelbergse handschrift naar de editie van Weddige en daarnaast de
reconstructie van de Middelnederlandse tekst.
6097

Hie mit ging slahen Ogier Hiermede ginc slaen Ogier
Uf die Fransoysen, und
Reynier

Up die Fransoysen, ende
Reynier

Hu te Karlen als ein helt Hoede Karle als een helt
gu t. Manigen
goet.
6100

Fransoysen under die voet Menigen Fransoyse onder
den voet
Tet er kummen uf die erde. Dede hi commen up die
erde.
Mit Floreten sinem
schwerd

Met Florette sinen swerde

Halff er getrúwlichen
sinem herren,

Halp hi getrouwelike sinen
here,

Wenn er was gemannt sere, Want hi was gemannet
sere.
6105

Hine vloe nit einen voet.

Hine vloe niet enen voet.

De hervertaling van deze alinea veroorzaakt geen noemenswaardige moeilijkheden.
Discussie is mogelijk over ‘gemannet’ in vers 6104. Hier hebben we het Duitse woord
‘gemannt’ als Middelnederlands ‘gemannet’, d.w.z. ‘in begeleiding van gewapende
mannen’ geïnterpreteerd. Onze keuze wordt ook gesteund door het feit dat in vers
6112 hieronder wordt meegedeeld dat Ogier blijkbaar in tegenstelling tot zijn
schildknaap de vijand helemaal alleen te lijf gaat. De uitgever van de Ogier vertaalt
‘gemannt’ als ‘mannhaft, tapfer’ (mannelijk, dapper), wat niet zonder meer overtuigt.
Een andere mogelijkheid is de interpretatie ‘gemahnt’ (vermaand), die door Weddige
met verwijzing naar de vermaning van Ogier aan het adres van Reynier om Karel
niet uit het oog te verliezen, voorgesteld wordt.5.
Men zou dus kunnen vertalen:

5.

Weddige/Ogier, aantekening bij vers 6104 (p. 169).
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Hiermee stortte Ogier zich in het gevecht met de Fransen en Reynier
bewaakte Karel als een edele held. Menige Fransman velde hij ter aarde.
Met Floret, zijn zwaard, hielp hij getrouw zijn meester, want hij had
dappere mannen om zich heen. Hij week niet één voet achteruit.
Und Ogier der nit stille stoet

Ende Ogier, die niet stille en stoet,

Vahte so sere uf der Fransoysen schare, Vacht so sere up der Fransoysen schare
Das man manige toden bare

Dat men menige dodebare

Des andern tags tru g von dan,

Sanderen daghes drouch van dannen,

Wann Ogier erschlu g funffhundert
mann

Want Ogier verslouch vijfhondert mannen
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Zu der zijt und stat, das weiß man wol, Ter tijt ende ter stede, dat weet men wel,
Sunder húlff von ieman al.

Sonder helpe van iemen el.

So großen mortt wúrckte der Denoys,

So grote mort wercte die Danoys,

Datter af manig Fransoys

Datter of menich Fransoys

Verfu rt wart und flohe selb acht.

Vervaert wart ende vloe self achte.

Ook hier behoeft onze poging tot reconstructie op een aantal plaatsen wat uitleg.
- ‘Vervaert’ in regel 6115 betekent ‘bang’. De interpretatie ‘abgedrängt’
(weggedrongen), die Weddige voorstelt,6. slaat op het Middelhoogduitse werkwoord
‘vervüeren’, dat volgens het woordenboek van Lexer de betekenissen ‘vollführen,
ausführen, wegführen, entführen, auseinander führen’ heeft.7. Het Middelnederlandse
pendant zou dan ‘vervoeren’ moeten zijn met de betekenissen ‘transporteren,
verderven, vernietigen’.8. Maar geen van deze betekenissen past in deze context. Het
Duitse woord ‘verfuert’ berust hier vermoedelijk op de Nederlandse vorm ‘ververt’,
een variant van ‘vervaert’. Weddiges glossarium achteraan in het boek laat zien dat
de Duitse vertaler dit in de ridderepiek niet zelden gebruikte woord op veel
verschillende manieren heeft omgezet.9. De interpretatie dat de Fransen vreselijk
bang beginnen te worden voor de berserkerwoede van de Deen, past perfect, terwijl
een interpretatie ‘weggedrongen’ vanuit het Middelnederlands niet plausibel is.
- Wat gecompliceerder is de uitdrukking ‘self achte’ in dezelfde regel. De interpretatie
‘nach hinten’ (naar achteren), die de uitgever van de Ogier verkiest,10. is het gevolg
van het feit dat hij het woord ‘achte’ als Middelhoogduitse omzetting van
Middelnederlands ‘achter’ interpreteert. Daar valt heel wat tegen in te brengen. Het
glossarium achteraan in het boek levert geen enkele aanwijzing voor het optreden
van het woord ‘achte’ in de betekenis van ‘achter(aan)’. In plaats daarvan blijkt de
vertaler steeds ‘affter’11. te gebruiken. Omdat het woord in het Nederlands op
‘macht(e)’ moet rijmen, kan het ook geen ‘r’ op het einde gehad hebben en is een
afleiding van de betekenis uit het woord ‘achter’ van tevoren uitgesloten. Logischer
zou zijn ‘self achte’ als een verbinding van ‘self’ met het telwoord ‘acht’ te
interpreteren, waar men zonder problemen de betekenis ‘met zijn achten, acht
personen tegelijk’ mee kan verbinden. Hoewel men in het kader van de middeleeuwse
getallensymboliek op deze plaats eerder het getal ‘zeven’ dan ‘acht’ zou verwachten,
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Weddige/Ogier, aantekening bij vers 6114 en volgende (p. 169): ‘daß dabei mancher Franzose
abgedrängt wurde und selbst nach hinten floh’.
M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878
mit einer Einleitung von K. Gärtner, Stuttgart, 1992; onder het lemma ‘ver-vüeren’ (Deel
III, 290-291).
Voor onze recherches in het Middelnederlandsch Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam
hebben we gebruik gemaakt van de elektronische versie op de CD-rom Middelnederlands.
Woordenboek en teksten, Den Haag/Antwerpen, 1998.
Weddige/Ogier, glossarium onder het trefwoord ‘vervaren’ (p. 670), waar deze passage niet
vermeld wordt.
Zie aantekening 4.
Weddige/Ogier, glossarium onder het trefwoord ‘affter’ (p. 628).
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mag men misschien wel veronderstellen dat de dichter daarmee wilde aanduiden dat
Ogiers tegenstanders in grote groepen, dus massaal op de vlucht sloegen.
De vertaling zou dus kunnen luiden:
En Ogier, die ook niet stil zat, ging zo geweldig tegen de schare van de
Fransen te keer, dat men 's anderendaags menig lijk op een baar daar
vandaan droeg, want men weet dat Ogier op dat ogenblik en op die plaats
vijfhonderd man versloeg, zonder de hulp van iemand anders. Zo'n
geweldige slachtpartij richtte de Deen aan dat heel wat Fransen bang
werden en in scharen op de vlucht sloegen.
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De verzen tot 6115 waren echter alleen als voorspel bedoeld. Het fragment dat voor
ons doel van belang is, staat in de regels 6116 tot 6153.
In dem kamen mit großer macht

Bedi camen met groter machte

Die verraderschen in geslagen

De verraderen in ghesleghen

Mit manigem gewapenten tegen.

Met meneghen ghewapenden deghen.

Sie brahten mit ine, als ich sede,

Si brochten met heme, alsic sede,

Al die gemeyne von der stede

Al de ghemeene vander stede,

Gewapent und verbolgen sere.

Ghewapent ende verbolghen sere.

Soeliche brahte ine hameyde, by unserm Sulc brochte ene hamede bi onsen here,
herren,
Solich mortier stoch, soelch postele,

Sulc enen mortierstoc, sulc een potsele

Soelich brachte da zu

Sulc brochte daer te sinen dele

sinem dele

Ein ackst getragen in siner hant.

Ene aext ghedreghen in sire hant.

Soelch braht ein schwert ein seriant,

Sulc brocht een swert als een seriant.

Al hatt hie zu

Al haddire te slane mede gheacht,

schlahen mit geacht,

Hine hatt mit aller siner macht

Hine haddet met al sire macht

Nit getragen uten schoe.

Niet ghedreghen uten scoe.

Ook hier zijn er enkele punten waarop we geen absolute zekerheid kunnen
verkrijgen:
- De woorden ‘in dem’ in vers 2116 kunnen maar moeilijk terugvertaald worden naar
het Nederlands. Het woord ‘bedi’, dat ‘op dat ogenblik’ kan betekenen, is een zeer
gewoon woord in epische taal en zou hier zeer goed passen.
- Het woord ‘hamede’ of ‘hameide’ betekent ‘slagboom’ of ‘hek’ en onderstreept
het groteske van de bewapening van de oprukkende burgers. Met de interpretatie
‘Balken’ (balk) verliest de scène enigszins aan ironie.12.
- Met de interpretatie van ‘mortier stock’ in regel 6123 als ‘deel van een mortier’
d.w.z. een kanon,13. maakt de uitgever van de Duitse tekst zich aan een kanjer van
een anachronisme schuldig, want ten tijde van Karel en Ogier bestonden er nog geen
kanonnen of dergelijke vuurwapens. Weliswaar is het niet uitgesloten dat het publiek
op het einde van de vijftiende eeuw deze passage op deze manier interpreteerde,
maar in de Nederlandse brontekst (en nog veel minder in het Franse voorbeeld) kan
onmogelijk sprake geweest zijn van zo'n schietwerktuig. Een ‘mortier stock’ kan
evenwel ook opgevat worden als een stamper waarmee bijvoorbeeld in een apotheek
allerlei substanties in een vijzel geplet werden. Dergelijke instrumenten bestonden
12.
13.

Weddige/Ogier, glossarium onder het trefwoord ‘hameyde, hamede’ (p. 642).
Weddige/Ogier, glossarium onder het trefwoord ‘stoch’ (p. 662) resp. ‘mortier’ (651).
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zeker al in Karels tijd en als wapen waren ze even ongeschikt als de net genoemde
slagbomen en hekken, hoewel het Middelnederlandsch Woordenboek wel uit een
Brugse rechtstekst citeert, waarin gezegd wordt dat iemand met behulp van een
‘mortierstock’ iemand anders de schedel heeft ingeslagen.14.
- Het woord ‘postele’ is raadselachtig. Weddige interpreteert het als verkleinwoord
van een uit het Frans ontleend Middelnederlands woord ‘post’ (balk) en verklaart
het als ‘kleine balk’.15. In het Middelnederlands is ‘ele’ echter geen gangbaar diminutie
suffix16. en het Latijnse verkleinwoord ‘postellus’ leverde in het Frans ‘poteau’ op,
dat niet deugt als model voor een Middelnederlands woord ‘postele’. Als soortnaam

14.
15.
16.

Middelnederlandsch Woordenboek onder het trefwoord ‘mortierstoc’: ‘(Hi) slouch M. met
I mortierstocke up thooft dat hi viel ter eerde’.
Weddige/Ogier, glossarium onder het trefwoord ‘postel’ (p. 656).
Het Nederlands heeft wel over een suffix ‘-el’ waarmee diminutieven van substantieven
gemaakt werden, beschikt Het bevatte echter een schwa en geen ‘ê’ (of ‘ï’) -klank, die voor
een rijm op ‘dele’ (zoals in vers 6124) noodzakelijk is. Men treft het bijvoorbeeld nog aan
in moderne woorden als ‘druppel’ en ‘bundel’. Omdat dit ‘-el’ al in de middeleeuwen niet
meer als diminutiefsuffix beschouwd werd, heeft men deze woorden toen al met het gangbare
diminutiefsuffix ‘-kijn’ verlengd tot ‘dropelkijn, bondelkijn’ enz. (zie Middelnederlandsch
Woordenboek onder het trefwoord ‘-el’).
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komt het woord ‘postele’ in het Middelnederlands niet voor. Bij de enige vindplaats
voor ‘postele’ in de citaten in het Middelnederlandsch Woordenboek gaat het om
een plaatsnaam en wel om het plaatsje Postel in de buurt van Mechelen,17. dat een
schwa in de tweede syllabe vertoont en dus niet op ‘dele’ kan rijmen. Met wat fantasie
kan men zich echter een verwisseling van de ‘s’ en de ‘t’ voorstellen en ‘potsele’
reconstrueren. Met dit begrip wordt het touw aangeduid waarmee men een pot boven
het vuur ophing. Het betekende ook pothengsel of hangijzer.18. Grotesk is dat, zoals
de hele scène, in ieder geval.
- De interpretatie ‘Diener, Fußknecht, Knappe’ für ‘seriant’ in vers 6126 is zeker
juist,19. maar daarmee is die plaats nog niet voldoende verklaard, want ‘seriant’ kan
nauwelijks als bijstelling bij ‘schwert/zwaard’ opgevat worden. De mogelijkheid om
‘ein seriant’ als een datief op te vatten (‘een andere bracht een schildknecht een
zwaard’) is eveneens weinig overtuigend. Door het toevoegen van het voegwoord
‘als’ komt er een vergelijking tot stand, die perfect in deze scène past.
We stellen dus met de nodige terughoudendheid de volgende vertaling voor:
Maar op dat ogenblik kwamen de verraders met groot machtsvertoon
aangereden samen met menige gewapende krijger. Ze brachten, zoals ik
al zei, al het gemeen van de stad met zich mee, gewapend en geweldig
opgehitst. De ene sleepte - God betere het! - een hek mee, de ander een
mortierstamper en weer een ander een hangijzer. Er was er een die een
bijl in de hand had en een ander droeg een zwaard als een soldaat. Maar
al had hij ermee willen slaan, hij had het met alle macht niet uit de schede
kunnen trekken.
6130

Sust kam das volk
gelauffen zu

Sus cam dat volc gelopen
toe,

Reht als die wilden swijn Recht als men wilde swijn
die man jaget
jaghet

6135

Uß irem passe. al was
versaget

Ute haren passe. Al was
versaghet

Ogier, das was wonder
cleyne

Ogier, dat was wonder
cleene,

Als er nu
gemeyne

Als hi nu sach dat volc
ghemeene

sahe das volk

Úber ine zu komen mit
stoltzem willen,

Over hem comen met
stouten wille.

Ogier solde da lange stille Ogier soude daer langhe
stille
17.
18.
19.

Middelnederlandsch Woordenboek onder het trefwoord ‘aen’.
Middelnederlandsch Woordenboek onder het trefwoord ‘potseel’.
Weddige/Ogier, glossarium onder het trefwoord ‘seriant’ (p. 660), resp. ‘schariant’ (p. 659).
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Nu de halten sin gu t
schwert

Node houden sijn goede
swert.

Broyfort sin gu t pfert

Broyfort, sijn goede pert,

Hiewe er mit den gúldin
sporn.

Sloech hi metten guldinen
sporen.

Er sahe Guweloen komen Hi sach Guweloen commen
voran,
voren.
Er kam mit dem ersten
schare

Hi cam metter erster scaren

Und was ein geleitßman, er Ende als haer leidsman
kam vorn gefarn,
voren ghevaren.
Bracht einen schafft mit
einem pongone,

Hi brocht enen schacht met
enen pongoene,

Der verradersche
Gerweloen

Die den verradere
Gelloene,

Sinen vater bestunt, wart
blijde

Sinen vadere, bestont.
Ogier wart blide
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6145

Von siner kunst. Zu r
selben zijde

Van siere comste. Ter
selver tide

Hatt Guwels Ogiern
hersehen.

Heeft Guweloen Ogier
versien.

Er rieff ime zu : ‘ir
mu gent nit entfliehen

Hi riep hem toe: ‘Ghine
moget niet ontvlien

Von hynnen tameys, her
Denoys.

Van henen, her Danoys!

Ir habent doch manigen
Fransoys

Ghi hebbet menigen
Fransoys

Uf diesen tag erslagen hie, Up desen dach versleghen
hier.
6150

Ir mu ßent den lip hie
laßen, her Ogier,

Ghi moet uwes lives laten,
her Ogier,

Als uwere ritter heben
getan.’

Als u ruddren hebben
ghedaen!’

Terwijl de hervertaling van het begin van deze passage nauwelijks moeilijkheden
veroorzaakt, moeten bij het laatste deel toch nog wat aantekeningen gemaakt worden:
- ‘Pongoene’ (vers 6143) is een in het Middelnederlands gebruikelijk Frans leenwoord
met de betekenis ‘wimpel’ (‘penoen’).
- De verzen 6144-6145 zijn in het Duits onduidelijk. In het Middelnederlands wordt
hun zin klaar als men ‘bestaen’ als ‘toebehoren’ interpreteert:20. Guweloen treedt op
met een lans, waaraan een wimpel hangt, die de verrader Gelloen, zijn vader,
toebehoorde. Daarbij is het wel onduidelijk of de lans of de wimpel uit het bezit van
Guweloens vader afkomstig is, maar relevant is alleen dat Guweloen zich met dit
attribuut in de voetstappen van zijn vader begeeft en de traditie van het
verradersgeslacht voortzet.
- In de volgende zin (tweede helft van vers 6145) ontbreekt het subject. In deze
context zou het theoretisch Gelloen kunnen zijn, die zich verheugt over de komst
van zijn zoon Guweloen. Maar omdat Gelloen blijkbaar niet in levenden lijve bij de
scène aanwezig is, lijkt het waarschijnlijker dat Ogier bedoeld wordt. In dat geval
markeert deze zin de ommekeer in de gevaarlijke situatie waarin de protagonist zich
bevindt.
Men zou deze passage dus als volgt kunnen vertalen:

20.

Middelnederlandsch Woordenboek onder het trefwoord ‘bestaen’ (betekenis I, 12).
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Zo kwam dat volk aangelopen, net als een rotte wilde zwijnen, die
opgejaagd wordt. Dat Ogier bang werd, toen hij die hele troep met boze
bedoelingen op zich zag afkomen, hoeft niemand te verwonderen. Maar
Ogier wou zeer ongaarne zijn goede zwaard ongebruikt laten en hij gaf
zijn goede paard Broyfort de sporen. Hij zag Guweloen voorop lopen, die
met de eerste troep aankwam en als hun leider voorop reed. Hij bracht een
speer mee met een wimpel eraan, die zijn vader, de verrader Gelloen, had
toebehoord. Ogier werd blij toen hij hem zag komen. Op hetzelfde ogenblik
heeft ook Guweloen Ogier ontdekt en hij riep hem toe: ‘Er is geen
ontkomen meer aan, Deen! Gij hebt vandaag menige Fransman verslagen,
maar zult zelf net als uw ridders het leven laten, heer Ogier!’
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Wie Van den vos Reynaerde kent, heeft al lang gemerkt, waar deze lange voorrede
op doelt. De reconstructie van de verzen 6119 tot 6130 van de Ogier herinnert
onmiddellijk aan de verzen 718 tot 733 uit Van den vos Reynaerde. Zij bevatten de
scène met de beschrijving van de gealarmeerde dorpelingen, die onder leiding van
de timmerman Lamfroyt uitrukken om Bruun, die in de boomstam gevangen zit, te
doden. Die passage luidt als volgt:
Doe volchde hem [d.i. Lamfroyt] een mekel heere:
Int dorp ne bleef man no wijf.
720 Den beere te nemene sijn lijf,
Liept al dat loepen mochte.
Sulc was die eenen bessem brochte,
Sulc eenen vleghel, sulc een rake,
Sulc quam gheloepen met eenen stake,
725 So si quamen van haren werke.
Selve die pape van der kerke
Brochte eenen cruus staf,
Die hem de coster noede gaf.
Die coster drouch eene vane
730 Mede te stekene ende te slane.
Des spapen wijf, vrauwe Julocke,
Quam gheloepen met haren rocke
Daer so omme hadde ghesponnen.21.

Beide taferelen vertonen opvallende overeenstemmingen, die niet alleen tot de
markante herhaling van de uitdrukking ‘sulc was die...’ beperkt blijven. In het
middelpunt staat in beide gevallen een personage, dat uitzonderlijk groot is van
gestalte en over geweldige lichaamskrachten beschikt. Bruun is een groot, gevaarlijk
en sterk dier en Ogier wordt herhaaldelijk als een reus met buitengewone
lichaamskrachten beschreven. In beide gevallen bevindt dit personage zich in een
uitzichtloze situatie: Bruun zit met muil en klauwen in de stam van een eikenboom
gevangen en Ogier is gevangen binnen de poorten van de stad Parijs en beiden worden
door een naderende groep tegenstanders belaagd.
In beide gevallen zijn het ook geen voorname heren, die de gevaarlijke tegenstander
te lijf gaan en de kastanjes uit het vuur moeten halen. In Van den vos Reynaerde laat
de vos de riskante taak over aan de dorpelingen en in de Ogier stuurt de verrader
Guweloen niet Karels troepen maar de gemene burgers van Parijs vooruit om Ogier
uit het veld te slaan.
Die ongewone strijdmacht is in beide gevallen opvallend ontoereikend bewapend.
Bruuns belagers gaan hem met een bezem, een dorsvlegel, een hark, een processiekruis
en een spinrokken te lijf. Ogiers tegenstanders verschijnen met een traliehek, een
mortierstamper en een hangijzer. In beide teksten speelt ook een bijl een rol. Bij
Ogier wordt in de verzen 6124-6125 alleen gezegd, dat er een van de aanvallers een
bijl meegebracht heeft, terwijl in Van den vos Reynaerde dit wapen aan de aanvoerder
Lamfroyt toegewezen wordt (734-735). Dat alles is de belagers echter van generlei
nut, want als er dan al iemand van hen over een echt wapen beschikt, is hij niet in
staat om daar op een efficiënte manier mee om te gaan. In de Ogier wordt gezegd,
dat er een weliswaar een zwaard bij zich heeft, maar dat hij niet eens in staat is om
het uit de schede te trekken (6126-6129). In Van den vos
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Reynaerde worden de ‘verhoernde cloet’ en de ‘loedwapper aen ene pese’22.
uiteindelijk ook niet werkelijk gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, want de scène
loopt uit op een gevecht tussen de aanvallers, die in een onontwarbaar kluwen op de
grond liggen. In de Ogier worden Guweloen en zijn gezellen uiteindelijk toch in het
gevecht betrokken.
Ook de reactie van de bedreigde helden is in beide teksten goed vergelijkbaar.
Bruuns paniek op het moment dat hij de meute op zich af ziet stormen wordt in een
toegevende zin tot uitdrukking gebracht:
Al hadde Brune lettel ghemaex,
Hi ontsach meer ongheval
Ende sette al jeghen al
(Van den vos Reynaerde 736-738)

Precies dezelfde toegevende zin vindt men op de plaats waar Ogiers angst voor de
naderende vijanden tot uitdrukking wordt gebracht:
Al was versaghet
Ogier, dat was wonder cleene.
Als hi nu sach dat volc ghemeene
Over hem comen met stouten wille.
(Ogier 6132-6135)

Ook de dreiging die Guweloen als aanvoerder van de Parijse burgers uitstoot
(6148-6153), ontbreekt niet in Van den vos Reynaerde. Hier wordt ze evenwel in de
mond van de vos gelegd en klinkt ze behoorlijk cynischer:
Oem Brune, vaste gaet mineeren!
Hier comt Lamfroyt ende sal hu scijncken,
Haddi gheten, so souddi drincken!
(Van den vos Reynaerde 704-706).

Ongeacht deze overeenkomsten tussen beide teksten kunnen we hiermee toch geen
bewijzen leveren voor een echte intertextuele samenhang tussen Ogier en Van den
vos Reynaerde. Veel staat een dergelijke hypothese in de weg. Een van de zwaarste
tegenargumenten is dat het dierenepos omwille van zijn satirische karakter
noodzakelijkerwijs van jongere datum moet zijn dan het voorbeeld waar het op doelt.
Dat is in het geval van de Ogier op zijn minst twijfelachtig. De bewaarde fragmenten
van de Nederlandse tekst stammen zonder uitzondering allemaal uit de veertiende
eeuw.23. Bovendien dateert Weddige in de inleiding bij zijn editie niet alleen de
overgeleverde fragmenten, maar ook de Vlaamse brontekst van de Duitse Ogier in
de veertiende eeuw.24. Van den vos Reynaerde, waarvan men op goede gronden
aanneemt dat het in het derde kwart van de dertiende eeuw ontstaan is, zou bijgevolg
noodzakelijkerwijs ouder moeten zijn dan de Ogier en er is geen enkele reden om
aan te nemen dat omgekeerd Ogier het dierenepos zou parodiëren.
Een van de zwaarste tegenargumenten is dat het dierenepos omwille van zijn satirische
karakter noodzakelijkerwijs van jongere datum moet zijn dan het voorbeeld waar
het op doelt. Dat is in het geval van de Ogier op zijn minst twijfelachtig. De
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bewaarde fragmenten van de Nederlandse tekst stammen zonder uitzondering allemaal
uit de veertiende eeuw.23. Bovendien noemt Weddige in de inleiding bij zijn editie
overtuigende redenen om niet alleen de overgeleverde fragmenten, maar ook de
Vlaamse brontekst van de Ogier in de veertiende eeuw te dateren.24. Van den vos
Reynaerde, waarvan men op goede gronden aanneemt dat het in het derde kwart van
de dertiende eeuw ontstaan is, zou bijgevolg noodzakelijkerwijs ouder moeten zijn
dan de Ogier en er is geen enkele reden om aan te nemen dat omgekeerd Ogier het
dierenepos zou parodiëren. Terwijl de geciteerde passage in de Ogier een voortreffelijk
voorbeeld voor de Bruunepisode in Van den vos Reynaerde zou kunnen leveren,
komt het dierenepos als bron voor Ogier nauwelijks in aanmerking. Op die manier
komt het zoeken naar mogelijke intertextuele relaties tussen beide teksten op een
heel ander niveau terecht. Maar om die te onderzoeken is interdisciplinaire
samenwerking een conditio sine qua non. Enkele hypotheses zouden er als volgt uit
kunnen zien:
- In Vlaanderen waren er zo veel contacten met de Franse literatuur, dat het zonder
meer denkbaar is dat Van den vos Reynaerde het niet op de Nederlandse Ogier van
Denemerken-bewerking, maar direct op diens Franse bron, de Ogier le Danois gemunt
heeft, die in zijn bewaard gebleven vorm door Richard Trachsler in het Lexikon des
Mittelalters in de jaren 1200-1220 gedateerd wordt.25. Met zijn datering rond het
midden van de dertiende eeuw zou Van den vos Reynaerde daar chronologisch precies
bij aansluiten.
- Zoals bekend heeft de branche I van de Roman de Renart de Nederlandse dichter
van Van den vos Reynaerde tot voorbeeld gediend. In de Franse tekst is ook al een
vergelijkbare passage aanwezig, waarin de wezenlijke elementen uit de beschreven
scène voorhanden zijn: de op de gevangen beer aanstormende boeren zijn met knotsen,
een hak, een vlegel, een stekelige stok, een mestvork en zelfs met een rundshoorn
bewapend.26. Wanneer niet alles op een toeval berust, is het niet ondenkbaar dat de
in de Nederlandse bewerkingen van zowel de Ogier als van Van den vos Reynaerde
voorkomende overeenstemmingen een soort intertextualiteit van de tweede graad
voorstellen, waarbij achteraf relaties gelegd werden tussen Nederlandse bewerkingen
van twee Franse voorbeelden, die misschien van hun kant reeds aan elkaar gerelateerd
waren.
- Of misschien hebben we het helemaal verkeerd en is er van intertextualiteit geen
sprake. Misschien bestond er een soort topos ‘held door een onwaardige tegenstander
belaagd’, dat in verschillende contexten met steeds dezelfde bewoordingen
geactualiseerd kon worden.
De internationaliteit van middeleeuwse teksten en in het bijzonder van de
Middelnederlandse maakt het noodzakelijk om ze niet uitsluitend vanuit de beperkte
optiek van een nationale letterkunde te bekijken. Men mag de Europese dimensie
van de middeleeuwse literaire traditie nooit uit het oog verliezen.
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Deze tekst werd voorgelezen op het meest recente colloquium van de International
Reynard Society (van 1-5 augustus 2005) te Münster. De Duitse versie verschijnt
binnen enkele maanden in Reinardus.

Eindnoten:
21. J.D. Janssens, R. van Daele, V. Uyttersprot en J. de Vos, Van den vos Reynaerde. Het Comburgse
22.
23.
24.

23.
24.

25.
26.

handschrift, Leuven, 19912 (in het vervolg geciteerd als Van den vos Reynaerde).
Van den vos Reynaerde, verzen 786 (met commentaar p. 111) en 794.
Weddige/Ogier, XXIX-XXXII. Zie ook H. Kienhorst, De handschriften van de
Middelnederlandse ridderepiek, H78-H80.
Weddige/Ogier, XXXIX: ‘Schon im 13. Jahrhundert gelangt der Stoff nach Norwegen; im 14.
Jahrhundert wird er in den Niederlanden und in Italien adaptiert.’. Weddige leidt deze datering
af uit de vergelijking van de tekst van het Heidelbergse handschrift en de diverse
overleveringsfasen van de Franse Ogier (zie blz. XXXVI-XLIX). Naar aanleiding van het hier
gesignaleerde parallellisme met Van den vos Reynaerde zou het dateringsprobleem o.i. opnieuw
onderzocht moeten worden.
Weddige/Ogier, XXIX-XXXII. Zie ook H. Kienhorst, De handschriften van de
Middelnederlandse ridderepiek, H78-H80.
Weddige/Ogier, XXXIX: ‘Schon im 13. Jahrhundert gelangt der Stoff nach Norwegen; im 14.
Jahrhundert wird er in den Niederlanden und in Italien adaptiert.’. Weddige leidt deze datering
af uit de vergelijking van de tekst van het Heidelbergse handschrift en de diverse
overleveringsfasen van de Franse Ogier (zie blz. XXXVI-XLIX). Naar aanleiding van het hier
gesignaleerde parallellisme met Van den vos Reynaerde zou het dateringsprobleem o.i. opnieuw
onderzocht moeten worden.
R. Trachseler, in: Lexikon des Mittelalters VI, München/Zürich, 1993, kol. 1373-1374.
Hier geraadpleegd via: Le Roman de Renart übersetzt und eingeleitet von H. Jauss-Meyer,
München, 1965, p. 203-205 (Klassische Texte des romanischen Mittelalters in zweisprachigen
Ausgaben, Band 5).
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grafiek
■ Willy Feliers
De centsprent Geschiedenis van Reinaert den Vos*
Dan waren er vooral: de mannekesbladen waaraan wij elke week onzen
Zondagscent besteedden, en waarop, in felle kleuren bekladderd, de
geschiedenis van Duimke, de Stadsmuzikanten, Jaakje met zijn Fluitje,
Jan van Parijs, in simplis-tischen vorm waren uitgebeeld. Dat de
voorstelling gebrekkig was en we 't zonder den tekst moesten stellen, deed
er al weinig toe, de bezielende adem ging van onszelf uit, onze phantasie
verklaarde, vulde aan en strooide er een eigen poëzie over.
Stijn Streuvels (1871-1969), in: Herinneringen, p. 322.
Een tijd geleden toonde Peter Everaers van antiquariaat Secundus mij de
Reynaertcentsprent Geschiedenis van Reinaert den Vos. Het betrof een variant van
het al in 1993 door Rik van Daele besproken ‘mannekensblad’ uit de collectie Herman
Heyse.
We lezen in Stijn Streuvels' Herinneringen dat hij elke week zijn ‘Zondagscent’
aan ‘mannekesbladen’ besteedde. Hoewel hij dit Reynaertmannekensblad niet
uitdrukkelijk vermeldt, kan hij het in zijn kinderjaren wel gezien hebben. Het is zelfs
mogelijk dat dit in zijn memoires uit het oog verloren mannekensblad, de onbewuste
oerbron is van zijn latere belangstelling voor de Reynaert. Streuvels was bijna 60
toen hij in Herinneringen over zijn ‘kinderlectuur’ schreef. Hij vermeldde in zijn
mémoires echter niet altijd de bronnen van zijn werk.
De Reynaertcentsprent wordt in het standaardwerk De Volks- en Kinderprent in
de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw van Maurits de Meyer onder nummer
118 (dubbel) gecatalogiseerd als:
Geschiedenis van Reinaert den Vos 20. hsnn. [houtsneden],
2. G. & V.G., coll. v. Veen; op naam v. Kapel, coll. v. Kuyk.
Geschiedenis van Reinaert den Vos. 20 (andere) hsnn.,
4. z.a. (Glen. & Zn.) coll. Folkl. Mus. Antw. M, Walter G 2, e.a.
De firma Glenisson & Van Genechten werd in 1833 in Turnhout opgericht. In
1856 werd de vennootschap ontbonden en de inboedel verdeeld. Jaak Edward
Glenisson zette samen met zijn zonen Edward en Gustaaf de firma verder als
Glenisson en zonen. In 1900 werd de firma opgedoekt en werden de bestaande
houtblokken verbrand (De Meyer, p. 125). Ook Antoon van Genechten begon een
eigen firma.
De eerste druk van de Reinaertprent werd uitgegeven vóór of in 1856. De eerste
drukken van de eerste firma werden gemerkt met de vermelding ‘Glenisson & Van
Genechten te Turnhout’, de latere drukken met ‘G. & V.G. te Turnhout’, de nog
jongere enkel met de initiaal ‘G’. Dit laatste is het geval met de hier afgebeelde prent
uit de collectie Everaers. De door Peter Everaers gevonden eentalige centsprent, die
bij dit nummer als een apart kleurenblad is afgedrukt (afb. 1), is bij De Meyer niet
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gecatalogeerd en valt onder De Meyers beschrijving: ‘3. G’ (d.w.z. dat de firmanaam
is afgekort tot G).
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afb. 2

Het exemplaar uit de collectie Heyse (bibliofiel Herman Heyse (1937-1992),
medestichter en oud-redacteur van Tiecelijn) is een tweetalige variant (afb. 2), die
bij De Meyer wellicht valt onder ‘4 z(onder) a(dres)’. Dit wil zeggen dat ze jonger
is dan de plaat uit de collectie Everaers. Hoewel De Meyer meedeelt dat een
niet-geadresseerde plaat niet precies thuis te brengen is, schrijft hij ze toe aan
Glenisson en Zonen, dus na 1856 (ook Rik van Daele dateerde de plaat na 1856).
Toch is het
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mogelijk dat ze ook in de laatste fase van de eerste firma Glenisson en Van Genechten
is te dateren. Dit wil zeggen dat de prent uit 1856 of van kort daarvoor zou kunnen
dateren. Ditzelfde geldt eigenlijk ook indien ze in het nieuwe fonds van een van de
firma's na 1856 werd opgenomen. Het tweetalige karakter kan dan duiden op een
nieuwe impuls en het aanboren van een nieuwe markt. Opvallend is dat de jongere,
tweetalige prenten van een beter kwaliteitsniveau zijn dan de eentalige prenten. Dit
wil zeggen dat ze onafhankelijk van de eerste reeks tot stand kwamen. Niet alleen
werden andere blokken gebruikt, de jongere reeks werd ook niet naar de oudere
nagesneden. Beide werden wel naar hetzelfde origineel nagesneden.

De cents-, volksprent of het mannekensblad
De volksprent was ruim drie eeuwen als eenvoudig beeldverhaal met meestal weinig
tekst de alternatieve krant van de kleine man. De volksmensen konden zich de weelde
van een dagelijkse krant niet veroorloven en hadden zeker niet de middelen om een
boek te kopen. Bij speciale gelegenheden zoals kermissen, jaarmarkten en feestdagen
kochten ze voor zichzelf en de kinderen een ‘centsprent’. Dit was voor Vlaanderen
en Nederland, voor wat de minder bemiddelden betreft, nog steeds de toestand tot
omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Zelfs de goedkoopste dagbladen
waren bij de arme volksmensen nog niet te vinden.
Die volksprenten, centsprenten of mannekensbladen waren zeer populair. De
belangrijkste uitgevers van volksprenten hadden op zijn minst een honderdtal van
dergelijke prenten in hun fonds. Ze hadden niet alleen in de grote centra verscheidene
grossiers en verkooppunten, maar ook regionale afnemers en marskramers. De prenten
verschenen in grote oplagen. De uitgevers met de grootste fondsen waren Noman te
Zaltbommel en Brepols te Turnhout. In een circulaire uit 1851 van J. Schuitemaker
te Purmerend, een relatief kleine uitgever van prenten, lezen we dat dit fonds in drie
maand tijd ruim 2.000 riem of 1.000.000 prenten had verkocht. Volgens Maurits de
Meyer kan men daaruit afleiden dat de jaarlijkse oplage van deze centsprenten in
België en Nederland tussen de 50.000.000 en 100.000.000 stuks mag geraamd worden.
De kwantiteit van de prenten is cultuurhistorisch van minder belang. Belangrijk
is wel dat de minder talrijke, artistiek goede prenten voor een groot deel een
voortzetting zijn en een beeld geven van de artistieke en literaire tradities uit de
middeleeuwen en de renaissance. Talrijke thema's uit deze periodes zijn blijven
voortleven in de betere volksprenten. De heiligenprenten, de allegorische prenten en
de dierenprenten zijn een directe voortzetting van de middeleeuwse iconografie.
Verschillende zestiende-eeuwse houtsneden zijn niet alleen in de volksboeken, maar
ook via de latere centsprenten bewaard gebleven.
Vele achttiende- en negentiende-eeuwse centsprenten hebben als inspiratiebron
houtsneden uit oudere volksboeken. Ook de houtsnijder van de prent Geschiedenis
van Reinaert den Vos vond in de volksboeken (ook wel blauwboekjes genaamd
vanwege het blauwe kaftje) de inspiratie voor zijn prent. Zijn bronnen waren de
Reynaertprenten van E. Quellijn en J.C. Jegher, ongetwijfeld niet de originele prenten,
maar de nasnijdingen in latere Reynaertvolksboeken.
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Wie kon in de achttiende en negentiende eeuw lezen?
Marita Mathijsen heeft in haar boekje Het literaire leven in de negentiende eeuw
verslag gedaan van haar onderzoek naar het analfabetisme in Nederland en deels in
Vlaanderen. In vergelijking met andere Europese landen en Vlaanderen konden er
in Nederland in de zeventiende en zeker in de achttiende en negentiende eeuw al
heel wat mensen lezen. Dit wordt afgeleid uit historische documenten. Bij hun
huwelijk moesten de mensen in de kerk hun handtekening in het trouwboekje plaatsen.
Wie niet kon schrijven, zette een kruisje. Door de kruisjes te tellen kan men afleiden
wie niet kon schrijven op zijn/haar huwelijksdag. Maar wie een handtekening zette,
kon nog niet met zekerheid schrijven. Velen leerden enkel hun naam schrijven, maar
waren verder toch analfabeet. Aangezien men op school eerst leerde lezen en pas
later leerde schrijven, waren er onder de kruisjeszetters ook potentiële lezers. Een
bijkomend probleem voor het onderzoek was dat jonge mensen pas trouwden als ze
(een beetje) geld hadden. De telling geeft ons dus geen beeld van de allerarmsten en
precies in deze groep was het percentage analfabeten zeer hoog. Een telling blijft
deels nattevingerwerk. In de negentiende eeuw kwamen er gelukkig meer bronnen
ter beschikking. In de periode 1846-1849 was het percentage ongeletterde rekruten
in Nederland 26% van de nieuw aangenomen jongens. In België lag dat percentage
hoger: 51% in 1843 en 44% in 1850. Dit verschil vindt vooral zijn oorzaak in de
godsdienst. In het overwegend protestantse Nederland werd veel in de Bijbel gelezen.
In het katholieke België was dat niet gebruikelijk, zelfs bijna onbestaande. Volgens
Mathijsen kon in de loop van de negentiende eeuw 75% van de Nederlandse bevolking
lezen en schrijven.
De eerste gegevens over het analfabetisme in België zijn vanaf 1778 beschikbaar.
Toen werd een wet van kracht die verplichtte dat alle akten in de parochieregisters
en in de registers van de burgerlijke stand door de betrokkenen ondertekend zouden
worden. Volgens de doopboeken van het einde van de achttiende eeuw kon bij de
aangifte van een kind 39% van de vaders en 63% van de moeders niet ondertekenen.
De hoogste analfabetismecijfers werden gevonden in de steden Oudenaarde, Gent
en Tielt. Daar was meer dan 60% van de mannelijke bevolking en meer dan 80%
van de vrouwelijke bevolking analfabeet. Wanneer men kijkt naar het lokale, dorpse
niveau, vinden we plaatsen waar de bevolking in nog veel grotere mate analfabeet
was. In de gemeente Kaster bijvoorbeeld kon rond 1800 hoogstens één op zes mannen
en één op vijftien vrouwen een handtekening zetten. In de steden was de toestand
beter. Het is daar dat wellicht de meeste volksprenten en volksboeken verkocht
werden.

De Reynaertvolksboeken
Paul Wackers stelde in Leidschrift in 1989 dat het verhaal van Reynaert de vos in de
Nederlanden tussen 1564 en 1800 tenminste 32 keer gedrukt werd en vermoedelijk
zelfs meer dan 40 keer. Al deze Reynaertvolksboeken hebben niet de dertiende-eeuwse
Van den vos Reynaerde of Reynaert I als bron, maar de omstreeks eind veertiende
eeuw of begin vijftiende eeuw geschreven Reynaerts historie of Reynaert II. Deze
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laatste tekst is ook de sleuteltekst geweest waardoor Reynaert zijn tocht door Europa
is begonnen met vertalingen in onder andere het Engels (Caxton, 1481) en het Duits
(Lübeck, 1498).
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Reynaerts historie werd te Gouda in 1479 door Gheraert Leeu en in 1485 te Delft
door Jacob Jacobszoon van der Meer in proza uitgegeven. In 1487-1490 verschijnt
er te Antwerpen ook een rijmdruk van Reynaerts historie. De drukker is opnieuw
Gheraert Leeu, die zich naar het cultuur- en drukkerscentrum van de Lage Landen
had begeven. Tussen 1490 en 1564, het jaar waarin het eerstvolgende Reynaertdrukje
verschijnt, is er een opmerkelijke en nog niet opgeloste lacune in de continuïteit van
de Reynaertuitgaven. Het is onwaarschijnlijk dat in deze driekwart eeuw geen enkel
Reynaertje zou zijn verschenen.
In 1564 drukt Christoffel Plantijn het oudst bekende Nederlandstalige
Reynaertvolksboek (hoewel niet iedereen hier voor de term volksboek opteert) in
opdracht van de Antwerpse boekhandelaar en drukker Peter van Keerberghen. Dit
boek, Reynaert de Vos, Een seer ghenvechliicke ende vermakeliicke Historie, is
gedrukt in een civilité-letter, een lettertype dat hoofdzakelijk werd gebruikt voor
schoolboeken. Na een jaar was de oplage van 1200 exemplaren al uitgeput. In 1566
brengt Plantijn het boek opnieuw op de markt in een tweetalige uitgave, bedoeld om
de leerlingen (‘iongers’) Frans te leren. Naast de Nederlandse tekst is een synoptische
vertaling in het Frans door Johannes Florianus afgedrukt. Misschien wilde Plantijn
met deze tweede uitgave toch een breder publiek bereiken dan de ‘iongers’, want hij
illustreert de editie met fraaie houtsneden van de befaamde Parijse meester Jehan de
Gourmont, gesneden naar ontwerpen van meester Geoffroy Ballain (afb. 3).
De Plantijnse Reynaertdrukken worden door diverse onderzoekers beschouwd als
het begin van de Reynaertvolksboekentraditie. De prestigieuze tweetalige uitgave
was bedoeld voor het onderwijs in de betere scholen voor het welgestelde deel van
de (Antwerpse) bevolking en is dus niet echt een ‘volks’-boek. Als men verhalen in
proza en in de volkstaal (als tegenovergesteld aan het Latijn) als ‘volksboek’
definieert, dan vallen de Plantijndrukjes toch in deze categorie.
Na deze twee Reynaertvolksboeken, die dus meer schoolboeken zijn dan echte
volksboeken, moeten we op een nieuwe uitgave wachten tot 1589. (Ook hier is het
mogelijk dat er wél boekjes gedrukt zijn die ons niet werden overgeleverd.) In 1589
verschijnt Van Reynaert die Vos bij Bruyn Harmansz Schinckel te Delft. Dit is het
oudst overgeleverde Noord-Nederlandse volksboek.
De Reynaertvolksboeken worden in drie groepen onderscheiden: de twee
Plantijndrukken, de Noord-Nederlandse volksboeken en de Zuid-Nederlandse
volksboeken (voor een overzicht van deze volksboeken, zoals samengesteld door
Hubertus Menke, zie kader). De Noord-Nederlandse volksboeken zijn inhoudelijk
vrijwel gelijk aan de Plantijndrukken. In de lijst van Menke vinden we 22 uitgaven.
Deze volksboeken zijn meestal geïllustreerd met eenvoudige houtsneden naar de
Haarlemmer meester.
We besteden aan de Zuid-Nederlandse volksboeken uitvoeriger aandacht omdat
ze de directe bron vormen van de centsprent die in dit artikel centraal staat en een
andere illustratieserie bevatten dan de Noord-Nederlandse. Als we de
Zuid-Nederlandse volksboeken (bij Menke 31 items) naast de Noord-Nederlandse
drukjes leggen, zien we dat ze qua opzet en uitvoering een sterke gelijkenis vertonen,
maar dat er inhoudelijk belangrijke verschillen zijn. In de Zuidelijke Nederlanden
heeft het Reynaertverhaal een tijd op de index van verboden boeken (Index librorum
prohibitorum) gestaan. Als gevolg daarvan bevatten de Zuid-Nederlandse volksboeken
een gecastigeerde tekst en werden bijvoorbeeld religieuze en scabreuze
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afb. 3

verwijzingen geschrapt of gewijzigd om aan de wensen van de katholieke censoren
te voldoen.
Na 1520 werden de maatregelen tegen verboden drukwerk nog verscherpt. De
lijsten met verboden boeken werden bij elke nieuwe herziening uitgebreid. Op de
Index librorum prohibitorum, die in 1570 op last van Alva bij Plantijn werd gedrukt,
treffen we in een Appendix waarin we aanvullingen met ‘Duytsche verboden boecken’
vinden, op p. 91 ook Reynaert de vos aan. Dit betekende het einde van de
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ongekuiste Reynaertuitgaven. Wat de gevolgen waren konden we al hoger lezen. Tot
de jaren 1960 hebben de katholieke censoren in Vlaanderen een nefaste invloed
gehad op het literaire bedrijf. Niet alleen de Reynaertboeken, maar Streuvels,
Timmermans, Walschap, Boon en zeer vele anderen hebben er allemaal mee te maken
gehad.
Ook de drukken van Plantijn van 1564 en 1566 stonden dus op de door hem
gedrukte indexlijst. Pas nadat de tekst herzien was en gezuiverd van alles wat maar
enigszins als ketters of grievend voor de rooms-katholieke kerk kon worden opgevat,
kon de Reynaert dus weer worden gedrukt. Het bewijs van goedkeuring is te vinden
in de Approbatie, die in alle zuidelijke drukken is opgenomen (zie verder).
De Zuid-Nederlandse volksboeken vormen de jongste van de drie groepen. De
eerste uitgave is vermoedelijk in 1614 verschenen (Menke nr. 29). Net als in het
Noorden zijn in het Zuiden de volksboeken, zelfs tot het einde van de negentiende
eeuw, vrijwel ongewijzigd herdrukt. Door de invloed van de index verschillen de
Zuid-Nederlandse volksboeken van de twee andere groepen. Als voorbeeld nemen
we de editie die circa 1717 bij Hieronymus Verdussen te Antwerpen (Menke nr. 34)
is verschenen (en die momenteel voor een groot publiek consulteerbaar is door de
facsimile-uitgave van de Antwerpse uitgever Berghmans uit 1988) en/of de tekst van
1717, gedrukt bij de weduwe Verdussen (geciteerd uit Naar de letter). De titelpagina
van de editie circa 1700 luidt:
Reynaert den vos, oft Der Dieren Oordeel. In het welck door Coninck
LION ende sijne Heeren, de schalckheydt van Reynaert den Vos wort
ondersocht ende gheoordeelt. 't Verhael seer ghenuchelijck / ende
profijtighe Morale Bedietselen mede-brenghende.
Door het castigeren is de tekst sterk ingekort. Meestal wordt de gewraakte tekst
geschrapt of wordt de inhoud gewijzigd. In Reynaert den vos ofte Der Dieren Oordeel
zijn bijvoorbeeld in de voorrede de volgende zinnen weggelaten, waarin de
dierenwereld met de mensenmaatschappij wordt vergeleken:
Inden eersten, den gheestelijcken staet wort gheleken byden Dasse.
Ende bedectelijck worden dese begrepen van ghiericheyt ende oncuysheyt.
Over de wijzigingen lezen we in Naar de letter, p. 76 (over de druk van 1717 door
de weduwe H. Verdussen):
Een aardig voorbeeld van wegwerken-door-wijziging-van-de-inhoud
is de list waarmee Reinaert probeert de haas in zijn macht te krijgen. H,
1564 is nog geheel volgens de traditie:
Hy beloefde kuwaert dat hy hem synen Credo leeren soude, ende dat hijer
een goet Capellaen af maken wilde. Waerom hijen tusschen sijn beenen
dede sitten, ende hielen daer wel vaste. Sy begonsten tsamen te lesen ende
te singhen, roepende met luyder stemmen. Credo, Credo. (F.A5V)
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De gewijzigde tekst luidt volgens de druk van de Weduwe van Hieronymus
Verdussen:
Hy beloofde Ruwaert / dat hy hem soude leeren singen een Liedeken /
daer mede hy de hasewinden (als hy van haer ghejaeght worde) soude
doen stille staen / om hem middel -tijdt van hun te bevrijden. Doen dede
hy hem sitten tusschen sijn beenen / ende hiel hem daer wel vast. Sy
begonsten t'saemen te singen met luyder stemme. (F.A2V)
We vinden op het einde van de tekst in de druk van de Weduwe van Hieronymus
Verdussen ook de hierboven besproken kerkelijke goedkeuring of ‘approbatie’. Deze
formule, evenals de inhoud van het boek, is vrijwel onveranderd gebleven in de hele
zuidelijke traditie:
APPROBATIE
DEsen Boeck aldus verbetert, is goedt ende bequaem ghevonden, soo voor
de Schole als andere Persoonen, ende dient niet alleen tot recreatie, maer
oock tot moralisatie. Actum Antverpiae 15. November 1631.
Maximilianus van Eynatten, Canonick ende Scholaster van Antwerpen.
(F.D8V)
In latere drukken staat ‘1661’ vermeld, wat vaak tot misvattingen met betrekking
tot de datering van de drukjes heeft geleid. In de meeste gevallen vinden we op de
titelpagina van de Zuid-Nederlandse drukken geen jaartal. Daardoor is de datering
vaak onzeker. De naam van de drukker wordt echter altijd vermeld en precies daardoor
is het mogelijk aan de hand van biografische gegevens over de drukkers het jaar van
uitgave bij benadering vast te stellen. Zo wordt de oudst bekende overgeleverde
Zuid-Nederlandse druk gedateerd tussen 1683 en 1717, respectievelijk het jaar waarin
drukker Hieronymus Verdussen werd opgenomen in het Antwerpse drukkersgilde
en het jaar waarin hij is overleden. Wegens de vroegere datering van de Approbatie
(1631) wordt aangenomen dat de allereerste, nu verloren, Zuid-Nederlandse druk
veel vroeger dan 1683 is verschenen. De datum van ‘15 november 1631’ is wellicht
ook al een aanpassing omdat Maximilianus van Eynatten op 29 juni 1631 overleed.
Reynaerdist Leonard Willems suggereerde dat men de beide laatste cijfers had
verwisseld en dat we dus van 1613 moeten gewagen, maar dat is pure speculatie. Dit
zou wel overeenkomen met de vermelding door Jan Frans Willems van een eveneens
niet overgeleverde druk uit 1614.
We kunnen uit dit alles besluiten dat er in elk geval vóór de dood van Van Eynatten
in 1631 een Zuid-Nederlands volksboekje (m.n. in de volkstaal én in proza) is
vervaardigd. Het is wellicht deze bewerking die bedoeld is met de Reynken de Vos
op de lijst van geoorloofde schoolboeken die in 1642 te Antwerpen werd opgesteld
(zie Naar de letter, p. 77). Wellicht bestonden er ook oudere versies. Rik van Daele
gewaagde o.a. van een vermelding van een Reynaertdrukje door de bisschop van
Brugge in 1612. Hier ligt nog ruimte voor verder onderzoek.
Het laatste en meest volledige overzicht van de Noord-Nederlandse (veelal in de
vakliteratuur aangeduid met het sigel Hn) en de Zuid-Nederlandse (Zn)
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volksboekentraditie is door de Duitse hoogleraar en Reynaertbibliofiel Hubertus
Menke
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opgenomen in zijn standaardwerk Bibliotheca Reinardiana. We presenteren het met
enkele lichte bewerkingen (vertalingen) in een apart overzicht (de nummering volgt
Menke):
Noord-Nederlandse volksboeken (Hn):
Reynaert de Vos, een seer ghenoechlijke [...] Historie...
7

† Amsterdam:

1584?

8

Delft: Bruyn Harmansz
Schinckel

1589

9

Delft: Bruyn Harmanssz
Schinckel

1603

10

† <Rotterdam>: <Reynardt 1607?
Frans en Duyts>

11

Amsterdam: Barent Otsz. 1628

12

Amsterdam: Broer Jansz. [163]5?

13

Amsterdam: Ot. Barentsz. 1642
Smient

14

Amsterdam: Jacob
Theunisz. Loots-man

1663

15

Amsterdam: Ian lacobsz
Bouman

1668

16

Amsterdam: Wed. van
Gysbert de Groot

1694

17

Amsterdam: Wed. van
Gysbert de Groot

1697

18

† <Amsterdam>:
<Lootsman>

1710?

19

† <Amsterdam>: <by
Lootsman>

1712?

20

Amsterdam: Isaak van der 1736
Putte

21

Amsterdam: Joannes
Kannewet

1752

22

Amsterdam: Joannes
Kannewet

1753
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Amsterdam: Erve de
Weduwe Jacobus van
Egmont

1773

24

Amsterdam: Erve vander 1778
Putte en Bastiaan Boekhout

25

Amsterdam: Erve de
Weduwe Jacobus van
Egmont

[ca. 1780]A

26

Amsterdam: Erve de
Weduwe Jacobus van
Egmont

[ca. 1780]B

27

Amsterdam: S. en W.
Koene

1795

28

Oud=Hollandt: bij de
Kinderen van Izaak en
Johannes Enschedé

1895

Zuid-Nederlandse volksboeken (Hz):
Reynaert den Vos oft der Dieren Oordeel...
29

† Antwerpen: H.
Verdussen?

1614?

30

† <Antwerpen Hieronimus 1631?
Verdussen>?

31

Antwerpen: Jacob Mesens 1651

32. 1/2

† Antwerpen?:?

1661/2?

33

† Antwerpen?:?

1672?

34

Antwerpen: Hieronimus
Verdussen

[1695-1713]A

35

Antwerpen: Hieronimus
Verdussen

[1695-1713]B

36

Antwerpen: Joannes van
Soest

1713

37

Antwerpen: Weduwe van [1713-1717]A
Hieronymus Verdussen

38

Antwerpen: Weduwe van [1713-1717]B
Hieronymus Verdussen

39

Antwerpen: Joannes van
Soest

1755
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Antwerpen: Franciscus
Ignatius Vinck

[1768-1785]A

41

Antwerpen: Franciscus
Ignatius Vinck

[1768-1785]B

42

Antwerpen/Gent: Jan
Gimbelet

[1781-1789?]

43

Antwerpen: Joannes
Norbertus Vinck

[nach 1789]A

44

Antwerpen: Joannes
Norbertus Vinck

[nach 1789]B

45

Antwerpen: J.H. Heyliger [1792-1822]A

46

Antwerpen: J.H. Heyliger [1792-1822]B

47

Gent: Petrus Antonius
Kimpe

48

Antwerpen: Weduwe [van] [Beginn 19. Jh]
J.N. Vinck/J. Schilders

49

Gent: L.[éandre] van
Paemel

[1817-1845]A

50

Gent: L.[éandre] van
Paemel

[1817-1845]B

51

† Gent: L.[éandre] van
Paemel

[1817-1845]C

52

Antwerpen: Josephus Thys [1818-1842]A

53

Antwerpen: Josephus Thys [1818-1842]B

[1799-1815]
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54

Antwerpen: Josephus Thys [1818-1842]C

55

Antwerpen: (Josephus
Thys)/J.B. Vermueren

[19. Jh. med.]

56

Gent: I.-C. van Paemel

[1848-1876]A

57

Gent: I.-C. van Paemel

[1848-1876]B

58

Antwerpen: H.J. Herleyn

[ca. 1856]

59

Gent: Snoeck-Ducaju en
zoon

[ca. 1834-1886] A, B,
C, D? [20. Jh.]

Verklaring van de tekens:
† = aan de hand van vermeldingen ontsloten, niet overgeleverde druk
[...] = niet in de gedrukte tekst te vinden informatie
<....> = veronderstelde tekst
De Zuid-Nederlandse volksboeken zijn zoals de Noord-Nederlandse, ook sober
uitgevoerd. De illustraties zijn echter grotendeels nieuw. Op twee plaatjes na (zoals
de afbeelding van de spiegel met fabelvoorstellingen) is hier geen invloed van de
Haarlemse meester te vinden en is een heel eigen traditie ontwikkeld. Wat de
Haarlemmer meester voor de Noord-Nederlandse illustraties betekende, zal de
Antwerpse meester Erasmus Quellijn voor de Zuid-Nederlandse betekenen. De
Zuid-Nederlandse plaatjes zijn uit het midden van de zeventiende eeuw en dus een
stuk jonger dan die van de Haarlemmer meester. Eventuele andere Zuid-Nederlandse
drukjes (die van circa 1613-1614 en 1631) waren dus niet geïllustreerd of voorzien
van een andere cyclus.

Erasmus Quellijn en Jan Christoffel Jegher
De zeventiende-eeuwse kunstschilder Erasmus Quellinus (of Quellijn de Jongere)
en zijn tijdgenoot Jan Christoffel Jegher waren respectievelijk de ontwerper en de
houtsnijder van een reeks houtsneden ontworpen voor 'T Vonnis der dieren, over
Reynaert den Vos, oft Spiegel der Archlistigcheyt, uitgegeven te Antwerpen door
Jacob Mesens in 1651 (Menke nr. 31). Deze houtsneden stonden aan de bron van
vele latere nasnijdingen in de Reynaertvolksboeken. Over dit werkje is weinig bekend.
Momenteel berust een exemplaar van deze druk in de Zentralbibliothek in Zürich.
Menke heeft ooit een facsimile-editie aangekondigd, maar voor zover wij konden
achterhalen is deze nog niet verschenen.
Walter Roossens heeft in 1981 een Leuvense licentiaatsverhandeling ingediend
over 'T Vonnis der dieren...: een studie en een tekstuitgave. De tekst is een
diplomatische uitgave van een tweede origineel exemplaar dat zich toen in de
norbertijnerabdij van Postel bevond, maar nu spoorloos is. Ook de prenten van
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Quellijn zijn in deze tekstuitgave opgenomen, maar gezien het gekopieerde karakter
vanzelfsprekend pover van afdruk. Roossens schrijft over de illustraties:
De tekst is fraai versierd met kwalitatief goede houtsneden. Eén
houtsnede per capittel + één op de titelpagina; samen 26 dus. Daarvan
worden er 5 doorheen de tekst herhaald. Zodoende houden we nog 21
verschillende houtsneden over (...). Het plaatje op de titelbladzijde (evenals
dat in Capittel XXI) draagt de vermelding ‘E. Quellinius’. (...)
Verschillende houtsneden dragen ook nog de vermelding ‘I.C.I.’. Hierin
herkent [Leonard] Willems de graveerder J.C. Jegers. (sic)

Tiecelijn. Jaargang 19

40
Jegers dient Jegher te zijn. Deze beschrijving stemt overeen met Menke (nr. 31, p.
156-158), die meedeelt dat de eerste I. in I.C.I. ‘Jan’ of ‘Incidit’ kan betekenen.
De door Quellijn ontworpen houtsnedencyclus wijkt af van de bekende
illustratiereeksen in de oudste Nederlandse, Duitse en Engelse drukken. Het nieuwe,
eigen karakter van Quellijns houtsneden heeft ertoe geleid dat zijn ontwerpen altijd
als origineel werden beschouwd. Deze opvatting is volgens Paul Wackers pertinent
onjuist. In zijn Tiecelijnartikel De bron van de illustraties in de Zuidnederlandse
volksboeken lezen we: ‘De reeks houtsneden die Quellijn ontwierp is voor een groot
deel gebaseerd op de houtsneden die Jost Amman in opdracht van de drukker Sigmund
Feyerabend maakte voor de tweede druk van Hartmann Schoppers Latijnse
vertaling/bewerking van de Hoogduitse Reynke de vos.’ Ammans cyclus bestaat uit
51 verschillende houtsneden. Van de 21 houtsneden ontworpen door Quellijn zijn
er volgens Wackers zeven ‘evidente nasnijdingen’ en zeven andere vertonen
opmerkelijke overeenkomsten. Toch mogen we aan Quellijn grote verdiensten
toeschrijven voor de fraaie prenten die hij vervaardigde. In zijn tijd werd het werken
naar bestaande bronnen anders geapprecieerd dan heden ten dage.
Erasmus Quellinus (Erasmus II, of nog: Quellijn de Jongere, afb. 4) werd te
Antwerpen geboren op 19 november 1607 als eerste kind van de beeldhouwer Erasmus
I (Quellijn de Oudere) en Elisabeth van Uden. Het gezin telde elf kinderen. Naast
de oudste Erasmus II kozen nog twee kinderen voor een kunstenaarsopleiding. Zoals
veelal in die tijd kreeg Erasmus II zijn eerste opleiding in het atelier van zijn vader.
Daarnaast studeerde hij ook filosofie (hij behaalde de meestertitel in de filosofie).
In zijn nalatenschap werd een door hem geschreven Philosophia gevonden. Quellijn
schreef ook gedichten, niet in het Latijn, maar in het Nederlands. In 1643 werd hij
in zijn geboortestad lid van de rederijkerskamer De Violiere, waar hij niet enkel als
toneelliefhebber, maar ook als dichter werkzaam was. Er is weinig poëtisch werk
van zijn hand overgeleverd. Volgens zijn biograaf J.P. de Bruyn schreef Quellijn in
het boek Het Gulden Cabinet van de edel vry schilderconst, door Corn. de Bie het
zeer vloeiende en geestige gedicht Tot lof van Mr. Cornelis de Bie.
Het is niet bekend op welke leeftijd de jonge Quellijn begon te schilderen. Het
eerste bekende doek van zijn hand is de Aanbidding der herders uit 1632. Quellijn
de Jongere kreeg zijn opleiding als schilder in het atelier van P.P. Rubens. Hij was
Rubens' leerling vanaf circa 1629 tot omstreeks 1634. Nadien, tot ongeveer 1640,
bleef hij medewerker van Rubens. Het is ook door het werk in Rubens' atelier dat
hij zijn eerste bekendheid kreeg. Hij kon bij Rubens meewerken aan enkele
opmerkelijke projecten. Ter gelegenheid van de intrede van Kardinaal-Infant
Ferdinand in 1635 kreeg Rubens de opdracht om Antwerpen op een artistieke en
feestelijke manier te versieren. Quellijn schilderde mee aan de Porticus
Caesareo-Austriaca en aan het Tooneel van de Koophandel. Bij die gelegenheid
tekende Quellijn ook een portret van de Kardinaal-Infant. Christoffel I Jegher
graveerde de houtgravure naar deze tekening in het bijzijn van de Kardinaal-Infant
tijdens diens bezoek aan de ateliers van Plantin-Moretus. Tot 1636 realiseerde Quellijn
weinig persoonlijk werk. Rond die tijd laat Rubens het illustratiewerk voor het
drukkershuis Plantin-Moretus bijna volledig over aan zijn medewerkers. Rubens
maakt enkel nog rudimentaire schetsen en Quellijn werkte die uit tot volledig
afgewerkte tekeningen. Balthasar I Moretus schrijft in april 1637 over het ontwerp
van het titelblad voor Diverses Pièces pour la défense de la royne Mere: ‘Mr. Rubens
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a concue le frontispice et a donné charge à un aultre maistre de la delinéer’. ‘Deze
“aultre maistre” kan niemand anders zijn dan Quellinus vermits deze het blad
signeerde’, schrijft
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afb. 4

J.P. de Bruyn. Zijn bedrijvigheid als boekverluchter ging ten koste van Quellijns
schilderwerk. In de periode 1632-1642 zijn er maar elf door hem gesigneerde of als
authentiek erkende schilderijen bekend.
Vooral op het einde van de jaren 1630 is Quellijn zeer bedrijvig als illustrator (wat
blijkt uit documenten in het archief van Plantin-Moretus). Vermoedelijk is er zelfs
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meer werk van zijn hand. Balthasar Moretus schreef immers graag illustratiewerk
van Quellijn toe aan Rubens ten voordele van de reputatie van zijn drukkerij. Quellijn
had ook al vroeger belangstelling voor boekillustraties getoond, zoals blijkt uit het
in 1634 gedateerde Augustino Epo Hipponensi en het in 1635 door hem ontworpen
titelblad voor de Commentaria in Salomonis proverbia.
Na P.P. Rubens' dood op 1 augustus 1640 werd Quellijn de officiële stadsschilder
van Antwerpen en later een van de voornaamste portret- en historieschilders van de
Antwerpsche School. In 1640 maakt hij in opdracht van Balthasar I Moretus het
schilderij Labore et Constantia, een in symbolentaal uitgebeelde verheerlijking van
de firma waar hij veel voor werkte. J.P. de Bruyn is van oordeel dat:
Quellinus zich in de jaren 1640-1650 vooral verdienstelijk heeft gemaakt
als boekillustrator, als ontwerper van decors voor de Antwerpse
stadsmagistraat en ook als schilder. Stilistisch doet zich een evolutie voor
die uiteindelijk zal leiden naar een synthese klassiek-Barok maar die pas
in de jaren 1650 haar hoogtepunt zal kennen. (p. 30).
Quellijns broer Artus I werkte als beeldhouwer ook in die ‘klassiek-barok-stijl’.
In 1656 werden Erasmus II en Artus I uitgenodigd (vermoedelijk door de
bouwmeester Jacob van Campen) naar Amsterdam te komen om de versiering van
het Paleis op de Dam te verzorgen. Vondel, die een vriend was van Artus I, heeft die
versieringen in het gedicht Op het Marmerbeelt van den hooghachtbaeren en
welwyzen heere, H. Cornelis Witzen verheerlijkt. Het is ook in die tijd dat Quellijn
een prominente plaats verovert in de Reynaerticonografie. In 1651 verschijnt immers:
S(egher) V(an) D(ort)
'T VONNIS DER DIEREN, OVER | REYNAERT | DEN VOS, | OFT |
Spiegel der Archlisticheyt. | Waer-inne beschreven wordt het leven vanden
Vos, ende | aff-beldinghe vanden Hypocriten. | Met schoone Figuren
verciert / met profijtelijcke ende | moraele bedietselen tot onderwijsinghe
vande Jonckheydt. | Eerst in dichte ghestelt door S.V.D. ende vermeerdert
door | eenen Lieff-hebber der konst. | [houtsnede van E. Quellinius met
monogram I.C.I.] T'ANTWERPEN, | By Jacob Mesens / op de Lombaerde
Veste / inden | gulden Bijbel / Anno 1651. | Met gratie ende Privilegie.
Het jaar voordien had Erasmus Quellijn een illustratie en de titelpagina voor Segher
van Dorts Den Metamorphosis ontworpen. Daarin vinden we ook het oudst bekende
gedicht van Quellijn: Epigramma toe-ghe-eygent aen Seger van Dort op den
Metamorphosis bij hem in Dicht ghestelt. Getekend: ‘Ick Quell'in Liefde’. Deze
woordspelende afsluiting doet vermoeden dat er een vriendschappelijke band was
tussen Quellijn en Van Dort. Het was dus geen toeval dat precies Quellijn de suite
illustraties ontwierp voor Van Dorts Reynaert den Vos. Quellijn heeft ook de
titelpagina van Segher Van Dorts Het I. Boeck vande Trans-Formatien van Pvblivs
Ovidivs Naso ontworpen. Op deze titelpagina zien we tevens een uitstekend portret
van Van Dort door Quellijn (afb. 5).
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afb. 5

Naast schilderijen en tekeningen zijn er van Quellijn ook zeven etsen bekend. Een
mooie ets is Dansende Bacchanten (afb. 6).
Niet alleen zijn kunstenaarsloopbaan, maar ook Quellijns privéleven kan
voorspoedig genoemd worden. Twee jaar nadat hij in 1632 in het Sint-Lucasgilde
de meestertitel behaalde, huwde hij met Catherina de Hemelaer, die afkomstig zou
zijn van Haasdonk (Beveren). Catherina was een nicht van kanunnik Johannes de
Hemelaer. Ze zouden 28 jaar een goed gezin vormen, tot Catherina in 1662 overleed.
Het volgende jaar hertrouwde Quellijn met Francisca de Fren, de schoonzuster
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afb. 6

van David II Teniers. Quellijn en zijn atelier leverden goed werk dat veel kopers
vond. Hij werd welstellend en kocht in 1671 twee huizen in de Antwerpse
Happaertstraat, die hij verbouwde tot een fraai herenhuis. Daar stierf Quellijn de
zevende november 1678, enkele dagen voor zijn eenenzeventigste verjaardag. Het
is ook een merkwaardig toeval (vermoedelijk heerste er een pestepidemie) dat in
dezelfde korte periode ook Jan II Breughel stierf (op 1 september van datzelfde jaar)
en Jacob Jordaens (op 18 oktober). In die nacht van de achttiende oktober stierf ook
Quellijns zuster Elisabeth.
Jan Christoffel Jegher (1618-1666) was houtbloksnijder (monogram: I.C.I.) en
etser. Hij werkte hoofdzakelijk voor de Moretussen, maar ook voor P.P. Rubens.
Quellijn en Jegher werkten veel samen. Quellijn tekende de prent en Jegher sneed
het spiegelbeeld van de tekening in het houtblok om ze dan als boekillustraties te
laten afdrukken. Quellijn en Jegher waren naar alle waarschijnlijkheid ook vrienden
(of misschien waren er zelfs familiebanden). Dit kunnen we afleiden uit het feit dat
Quellijns echtgenote Catherina de Hemelaer op 23 april 1652 getuige is bij het doopsel
van Jan-Baptist Jegher, het zoontje van Jan Christoffel. (De Bruyn, p. 31).
Jegher heeft ook vele schilderijen op vraag van P.P. Rubens als houtsnede
uitgewerkt. Hij reproduceerde zo ook werken van E. Quellijn de Jongere, onder
andere een Jezuskop uit 1636. Op die manier werd in de zeventiende eeuw het werk
van de grote meesters toegankelijk gemaakt voor een groter publiek. De kopers waren
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vooral prentenverzamelaars die wel een zekere welstand hadden, maar geen werk
van Rubens of andere meesters konden kopen. Vele van die houtsneden vinden we
nu nog terug in de collecties van belangrijke musea.

De centsprent Geschiedenis van Reinaert den Vos
In het Reynaertonderzoek zijn Quellijn en Jegher bekend als de ontwerper en de
snijder van de bekende serie houtsneden waarin ze de Reynaert in 21 fraaie prenten
opvoeren vanaf de druk van Mesens tot bijna alle latere nasnijdingen uit de
Zuid-Nederlandse traditie. Maar de illustraties bleven niet beperkt tot de vele
nasnijdingen in Antwerpse en Gentse Reynaertvolksboekjes, ze waren eveneens de
bron van de tinnen decoratiepaneeltjes op schitterende Antwerpse
laatzeventiendeeeuwse luxekabinetten voor een welgesteld publiek en van de
eenvoudige afdrukken op volkse centsprenten uit Turnhout in het midden van de
negentiende eeuw.
Van de reeds vermelde Reynaertcentsprent uit het fonds van de firma Glenisson
& Van Genechten zijn twee versies bekend: een versie met alleen Nederlandstalige
onderschriften en een tweetalige variant met Nederlandstalige en Franstalige
onderschriften. Op beide bladen staan telkens twintig plaatjes die in de juiste
chronologische volgorde het Reynaertverhaal uitbeelden. We bekijken eerst de versie
met Nederlandstalige onderschriften.
Zoals we al schreven hebben vele achttiende- en negentiende-eeuwse centsprenten
in de meeste gevallen houtsneden uit oudere volksboeken als inspiratiebron. De
houtsnijder van de Geschiedenis van Reinaert den Vos gebruikte als voorbeeld
onmiskenbaar de Reynaertprenten van Quellijn en Jegher. Vermoedelijk had hij niet
de originele eerste prenten als model ter beschikking, maar nasnijdingen in een later
volksboek. Het gaat in elk geval om een volksboekje uit de Antwerpse traditie omdat
de bekende Gentse volksboekjes minder houtsneden hebben. De Meyer (p. 486)
suggereert dat de bron van de plaatjes het volksboek van J. Thys zou zijn, die dan in
spiegelbeeld werden gekopieerd. Dit is niet uit te sluiten, maar ons onderzoek heeft
dit zeker niet bevestigd. J. Thys drukte zijn Reynaertjes tussen 1818 en 1842 (lijst
Menke nr. 52 e.v.). De houtsneden zijn volgens Menke (p. 187) van dezelfde
houtsnedenreeks als de uitgaven Wed. H. Verdussen 1713-1717 / Gimbelet / J.H.
Heiliger / Wed. Vinck / Schilders / J. Thys (zie kader). Het zou ons echter niet
verwonderen indien de houtsneden werden gekopieerd naar de houtsneden die een
zekere verwantschap vertonen met de prenten die in de uitgave van H.J. Herleyn
(Menke, ca. 1856) zijn te vinden (Menke benoemt ze als ‘Holzschnittserie 4: stilistich
einfacher Nachschnitt mit neuer Bildkomposition’). De datum van ‘circa 1856’ komt
wonderwel overeen met de datering van de centsprenten. Toch mogen we een
rechtstreekse ontlening haast uitsluiten. De details komen niet overeen. Bovendien
is de volgorde van de prenten in Herleyn anders dan op de centsprenten. De figuren
en scènes op de centsprent zijn zo rudimentair en kwalitatief zo ondermaats gesneden
dat het vinden van het exacte bronplaatje niet evident is. De houtsnijder van de
centsprent heeft het zich gemakkelijk gemaakt en de afbeelding van de originele
prenten op zijn houtblok niet in spiegelbeeld nagesneden. Bovendien heeft hij hier
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en daar figuren van de volksboekenprenten niet overgenomen. Haastwerk en
bescheiden vakkennis zijn de sleutelwoorden.
Hoe wordt een houtsnede vervaardigd? De houtsnijder tekent een spiegelbeeld
van de ontwerptekening op zijn houtblok en snijdt het overtollige hout dat niet tot
de
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voorstelling behoort weg. Het blok wordt vervolgens met een rol of tampon met inkt
ingesmeerd. Zo kan men zoals met een stempel een niet gespiegelde afdruk maken
op papier.
Als we de afbeeldingen op de centsprent Geschiedenis van Reinaert den Vos
vergelijken met het door Berghmans in facsimile uitgegeven volksboek Reynaert
den Vos oft Der Dieren Oordeel door Hieronymus Verdussen (circa 1700), dan vinden
we de twintig afbeeldingen van de centsprent allemaal terug. In wat volgt vergelijken
we drie reeksen prenten: naast de kwalitatief zeer bescheiden prentjes op de
centsprenten bestuderen we de originele prenten van Quellijn en Jegher (vaak met
het monogram I.C.I.; bij Menke: houtsnedenreeks 1, grootte circa 5,7 × 7,9 cm;
eveneens in de uitgaven van J. Mesens 1651, J. van Soest 1713 en 1755 en P. Brunel
1743) naast de prenten in Verdussens Reynaert van circa 1700 (eveneens in F.I.
Vinck, J.N. Vinck, P.A. Kimpe, L. van Paemel en I.-C. van Paemel).
De prenten bij Verdussen zijn nasnijdingen van de prenten van Quellijn en Jegher.
De toeschouwer ziet op het eerste gezicht dezelfde afbeelding als op de prenten van
Quellijn en Jegher. Als we de plaatjes echter nauwkeuriger bekijken, constateren we
dat de nasnijder van de plaatjes in Verdussen niet alle details heeft overgenomen.
We hebben tot nu de bronnen en de context van de plaatjes bekeken. In het laatste
deel van onze studie vergelijken we een aantal afbeeldingen met als ijkpunten (in
chronologische volgorde):
1. De plaatjes van Quellijn en Jegher naar de tekstuitgave van 'T Vonnis der dieren
door Walter Roossens. Deze plaatjes vertonen weinig of geen tekenen van
slijtage, maar zijn door het slechte kopieerwerk met zo weinig contrast afgedrukt
dat we ze hier niet kunnen reproduceren. De plaatjes uit het exemplaar van de
norbertijnerabdij van Postel werden in elk geval van de originele blokken
afgedrukt.
In de collectie van Rik van Daele bevinden zich afdrukken van blokken die in
vergelijking met het Postelse exemplaar duidelijke tekenen van sleet vertonen.
Vooral de arceringen zijn vervaagd of zelfs verdwenen, waardoor we op die
plaatsen zwarte vlakken krijgen. Het kader dat Quellijn als omtrek rond de prent
heeft getekend, is soms onderbroken en enkele hoeken zijn soms zelfs volledig
weggevallen. Toch beschouwen wij deze prenten als het dichtst bij Quellijn
staand en benoemen wij hen hieronder als ‘Quellijn’.
2. De plaatjes van Quellijn en Jegher uit Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel
van Hieronymus Verdussen van rond 1700 (facsimile Berghmans).
3. De plaatjes op de centsprenten. Hiervoor gebruiken we de eentalig Nederlandse
prenten uit het fonds Glenisson & Van Genechten uit de collectie Peter Everaers.
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Meteen zullen we het verval kunnen vaststellen tussen de oudste plaatjes en de
nasnijdingen op de volksprenten. Uiteraard moeten we ons beperken. Wij bespreken
vijf taferelen.
1. Eerst vergelijken we de scène waar het binnensluipen van Tibaert bij de pastoor
is uitgebeeld. Als we de drie prenten (Quellijn (afb. 7) / Verdussen (afb. 8) /
centsprent, zie kleurblad) waarop dit tafereel is uitgebeeld naast elkaar bekijken,
merken we dat de prent in Verdussen (afb. 8) een bijna trouwe nasnijding is van
Quellijn en Jegher. Toch is er een opvallend verschil: links boven zijn de achtergrond
en de lucht bij Verdussen leeg, daar waar we bij Quellijn (afb. 7) een uitgewerkte
lucht zien met wolken. Voorts is ook het deurvlak minder uitgewerkt en hebben
sommige vlakken iets minder arcering. De belangrijkste reden om de achtergrond
wit te laten en

afb. 7

afb. 8
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afb. 9

afb. 10

met minder arceringen te werken, is niet artistiek, maar de grote tijdwinst die deze
werkwijze voor de houtsnijder betekent. Hij kan zo grote vlakken uit het houtblok
in een keer wegsnijden. Deze manier van werken heeft op de meeste plaatjes wel
een belangrijk nadeel. We zien op de afbeeldingen geen horizon en het uitgebeelde
tafereel staat als het ware in het luchtledige. Niettegenstaande dit verschil is de
nasnijding in Verdussen (te zien onder de titel: Het VII. Capittel. Bruyn den Beir
doet klachten aen den Coninck, door wiens ghebodt Tibaert den Kater wordt
ghesonden tot Reynaert, ende van hem in den strick gebrocht.) toch een goede prent.
Dit plaatje is door iets meer stilering wel enigszins harder, maar het artistieke niveau
benadert toch de originele Quellijnprent. De twee figuren in het raam die Tibaert
bedreigen, lijken bij de nasnijding van Verdussen zelfs meer uitgewerkt dan bij
Quellijn-
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Jegher. Door die duidelijkere contouren geven de wegvluchtende Reynaert en de
insluipende en gestrikte Tibaert aan de Verdussenprent zelfs meer dynamiek en
suggestie van beweging. Toch dienen we met deze vergelijking voorzichtig te zijn.
Het hier getoonde plaatje van Quellijn is wel een afdruk van het originele blok, maar
de afdruk vertoont de onvolkomenheden van een versleten blok. In de originele druk
(zoals we zien in de tekstuitgave van Walter Roossens) zijn de figuren meer
gedetailleerd. De contouren van de kater en het gezicht van de figuren in het raam
zijn daar nog volledig in beeld gebracht, daar waar die op de latere afdruk leeg zijn.
Het is duidelijk dat de uitgewerkte lucht en de goed geplaatste arceringen, zoals we
die zien op het plaatje van Quellijn in de tekstuitgave, meer sfeer creëren. De prent
wordt daardoor niet alleen aantrekkelijker, maar deze manier van uitbeelden dwingt
je als het ware langer naar de prent te kijken, waardoor je ook alle details observeert.
Als we nu hetzelfde tafereel op de centsprent (het zesde plaatje op het ingesloten
vouwblad) ook in die optiek bekijken, zien we dat in de naar binnen kruipende en
gestrikte Tibaertfiguur ook wel enige suggestie van beweging is gegoten, maar dat
de prent in haar totaliteit toch erg statisch is. De figuren in het raam zijn houterig
uitgebeeld en missen iedere dynamiek. Daardoor valt het weglaten van een uitgewerkte
achtergrond nog meer op.
2. Het plaatje waarop in Verdussen de galgscène is uitgebeeld onder Het XI. Capittel.
Reynaert op de leeder staende bekent sijne quade feyten, ende met sijne schalckheyt
ontgaet de galghe, is opnieuw een kopie van de originele Quellijnprent (afb. 9). Bij
Quellijn en Jegher zijn er, zoals op het vorige plaatje, meer details in de houtsnede
verwerkt. Quellijn, die de eigenlijke ontwerper is, plaatst het afgebeelde tafereel in
een reëel landschap met uitgewerkte wolken en achtergrond waardoor de scène
levensechter wordt. Ook de houding en de lichaamsexpressie van de dieren zijn bij
Quellijn sterker. Door minder en stroevere arcering en een iets strakkere stilering is
de prent in Verdussen (afb. 10) statischer geworden. Op de afdruk in de tekstuitgave
kunnen we zien dat de rug van de leeuw en de achterkant van Bruun met fijne
arceringen zijn uitgebeeld. Dit zien we niet bij Verdussen. De nasnijder heeft de
arceringen weggelaten of hij had een minder goede Quellijnafdruk als voorbeeld.
Als we dezelfde galgscène op de centsprent (het negende plaatje op de kleurenplaat)
met als onderschrift: ‘De koningin leeuwin verlost den vos om het goud, dat hy zegde
verborgen te hebben’ bekijken, zien we dat die zelfs nog primitiever gesneden is dan
de hoger beschreven prent met de sluipende kater op hetzelfde centsblad. Het is ook
weer een spiegelbeeld van de originele Quellijnprent. De centsprent vertoont alle
kenmerken van massaproductie. De blokken zijn onhandig en stuntelig gesneden
door een houtsnijder die het vak niet echt beheerst. De van deze blokken afgedrukte
prenten zijn enkel nog een zwakke karikatuur van hun fraaie originelen.
3. Een relatief betere nasnijding op de centsprent (zevende plaatje) is het tafereel
waarop Isegrim de klok luidt en afgeranseld wordt. Deze klokkenluiderprent is minder
statisch en Isegrim straalt zelfs enige lichaamsexpressie uit. We leggen de drie prenten
opnieuw naast elkaar. De toeschouwer ziet ook hier belangrijke verschillen tussen
de Quellijnprent (afb. 11) en de afdruk in Verdussen (afb. 12). De nasnijder bij
Verdussen heeft gekozen voor directheid, duidelijkheid en stilering. Zoals we
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afb. 11

afb. 12

hoger reeds schreven, vraagt deze werkwijze ook veel minder tijd. Door minder
arcering komen de aanvallende dorpers sterk in beeld en de uitbeelding van Isegrim
als een dreigend individu is raak getroffen. De wolf bij Quellijn lijkt meer verrast en
bang. Door de intense arcering vraagt de prent van Quellijn meer aandacht en houdt
ze ook iets geheimzinnigs. De toeschouwer blijft langer kijken. De linkerkant van
de prent wordt door de arcering toch wat onduidelijk. Maar als we de afdruk uit de
collectie Van Daele vergelijken met de slechte kopie uit Roossens blijkt dat de
afgebeelde blokafdruk slijtage aan de linkerkant vertoont: de linkerbenedenhoek en
de -bovenhoek zijn weggevallen en de laatste figuur op de achtergrond is onduidelijk
geworden. In het Verdussen-plaatje is die laatste figuur zelfs niet overgenomen.
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afb. 13

afb. 14

4. De bron voor het voorlaatste plaatje op de centsprent met onderschrift ‘De wolf
werpt Reinaert de handschoen toe om in tweegevecht te treden’ komt overeen met
de prent bij Verdussen in: Het XXIX. Capittel. De hant wort door Isegrim
ghepresenteert om te vechten. De afbeelding is op het centsblad weer een spiegelbeeld
van het oudere plaatje en primitief gesneden, hoewel Reinaert hier toch beter is
neergezet. In de vergelijking tussen Quellijn (afb. 13) en Verdussen (afb. 14) valt op
dat het grote witte vlak linksboven bij Verdussen een verarming is ten opzichte van
het oudere werk. De berg op de achtergrond met het silhouet van een kasteel en de
wolken maken de Quellijnprent realistischer. Ook de wolf en de vos zijn levensechter.
(Notabene, het blok van deze afdruk is, vergeleken met het origineel, minder versleten
dan de vorige.)
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afb. 15

afb. 16

5. Het laatste plaatje op de centsprent is het tweegevecht: ‘De twee dappere helden
vechten dat zy zweeten, doch Reinaert, door zyne slimheid, behaald de zegeprael.’
Het centsplaatje is uitgesproken zwak. De houtsnijder heeft er zich vlug van
afgemaakt. Op de corresponderende Quellijnprent (afb. 15, uit Menke) domineren
de twee antagonisten het centrum van het plaatje. Achter de omheining staat naast
de koning een meute dieren gespannen het gevecht te volgen. Houtsnijder Jan
Christoffel Jegher heeft van een steen in de arena dankbaar gebruik gemaakt om zijn
monogram I.C.I. aan te brengen. Op de nasnijding in Verdussen (afb. 16) missen we
een deel van de toeschouwers. Hoewel de vechtende vos en wolf hier ook goed zijn
uitgebeeld, is het vechtende paar bij Quellijn levensechter. Zoals bij een
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woedende hond heeft de vacht van de strijdende wolf rechtopstaande haren. De
vechthouding van het paar is raak getroffen. De nasnijder in Verdussen heeft de
vachtuitbeelding beperkt tot wat streepjes en daardoor zijn de dieren minder
levensecht.

Geschiedenis van Reinaert de vos / Histoire de Maitre Renard
Zoals we al hoger stelden bestaan er twee versies van deze centsprent. De tweede
(wellicht jongere), tweetalige versie, die niet in detail te fotograferen was en daarom
niet als hoofdprent werd besproken (afb. 2), heeft enkele afwijkende plaatjes. Het
achttiende plaatje, waarop de in het ijs gevangen wolf is afgebeeld, verschilt het
sterkst. Eigenaardig genoeg is dit plaatje niet gespiegeld (d.w.z. dat men hier de
moeite heeft genomen de plaat in spiegelbeeld te snijden) en zien we de koning als
belager van de wolf in plaats van de dorpelingen. Artistiek is deze tweede versie
sterker: de houtsneden zijn beter, met vastere hand gesneden en mooier ingekleurd
(eveneens met geel en bruin).
Het grootste verschil tussen de beide varianten is dat de onderschriften bij de
tweede versie tweetalig Nederlands/Frans zijn. De onderschriften zijn niet gelijk.
Onder de prent waar het binnensluipen van Tibaert wordt uitgebeeld, lezen we:
Reinaert brengt den kater in huizen
Om te vangen groote muizen
Le matou amateur de souris
Dans le piège de Renard fut pris

Op de eentalige centsprent lezen we onder het plaatje dat dezelfde scène uitbeeldt:
De vos brengt de kater in een huis om muizen te vangen,
waer hy van te voren gestolen had.

De Franse tekst is geen letterlijke vertaling van de Nederlandse tekst, daardoor is het
blad niet bruikbaar om kinderen Frans te leren. Het is vooral een handige zet van de
uitgever. Het kost weinig meer om aan de prent een Franse tekst toe te voegen en de
afzetmarkt wordt veel groter.
Bij vergelijking van de korte centsprentteksten met de bestaande hoofdstuktitels
in de overgeleverde volksboekjes is het helaas niet mogelijk om een precieze bron
van de tekst aan te duiden. Noch bij Verdussen, Van Soest, Vinck, Thys, Heyliger
of Herleyn is er een duidelijke link met deze tweeregelige teksten. De mogelijkheid
moet worden opengelaten dat de centsprent is geïnspireerd op een niet overgeleverd
volksboek. Tot diezelfde conclusie kwamen we reeds bij een grondige vergelijking
van de prenten in de volksboekjes en op de centsprent. Er blijft een reis doorheen de
Nederlanden (en eigenlijk door heel Europa) nodig om te ontdekken of hier of daar
toch nog geen volksboekje is overgeleverd dat de duidelijk aanwijsbare bron voor
de centsprent is. Als we één ding kunnen afleiden uit onze studie, dan is het wel dat
het aantal overgeleverde volksboekjes slechts het topje van een ijsberg is.
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Besluit
Vooral de Nederlandstalige centsprent spiegelt het niveau van het beoogde publiek.
Het verhaaltje is eenvoudig en tot de meest essentiële vorm teruggebracht. De
illustraties zijn eerder primitief en artistiek zwak. Niet alle volksprenten zijn letterlijk
centsprenten. Er zijn ook duurdere uitgaven die qua inhoud, maar vooral wat de
illustraties betreft een hoger niveau hebben. Ze zijn artistiek en cultureel belangrijker.
Het artistieke verschil tussen de Quellijnprenten en de nasnijdingen in Verdussen
is te zoeken in het ambachtelijke aspect van een nasnijding. De nasnijder zoekt minder
of misschien helemaal niet naar een uitgesproken artistieke prestatie en wil vooral
gedegen vakwerk brengen. Er is (zeker vandaag de dag) een algemene consensus
dat in alle kunstvormen de bedenker belangrijker is dan de uitvoerder. Zo is ontwerper
Erasmus Quellijn de Jongere belangrijker dan houtsnijder Jan Christoffel Jegher en
de andere nasnijders. Hoewel uit de studie van Paul Wackers blijkt dat Quellijn voor
enkele van zijn prenten niet echt origineel was en deels als bron Jost Amman
(1539-1591) had, is zijn werk meer dan verdienstelijk. (Originaliteit werd in die tijd
trouwens anders beoordeeld dan na de romantiek.) Binnen de Reynaerticonografie
kunnen we echter niet van een absoluut topwerk spreken. De suite Quellijnprenten
moet de duimen leggen voor bijvoorbeeld de prachtige reeks etsen van Allart van
Everdingen (1621-1675) en de reeks staal- en houtgravures naar ontwerpen van
Wilhelm von Kaulbach (1814-1874). Binnen de houtsnedetechniek zijn de ontwerpen
van Quellijn en de sneden van Jegher meesterlijk. Opnieuw kunnen we constateren
dat de Reynaertwerken werden geïllustreerd door absolute toppers. Erasmus Quellijn,
leerling van P.P. Rubens en Antwerps stadsschilder, was één van hen. Zijn prenten
zijn in vele tientallen nasnijdingen blijven doorleven tot diep in de negentiende en
zelfs de twintigste eeuw. De negentiendeeeuwse centsprenten zijn daar een van de
meest sprekende voorbeelden van.
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Bijlage
Geschiedenis van Reinaart de Vos
In bijlage bezorgen wij een transcriptie van de Nederlandstalige tekst in rijmende
disticha van de tweetalige centsprent (collectie Herman Heyse). Deze tekst kan
vergeleken worden met de tekst van de eentalige centsprent en geeft bovendien een
beeld van de samenvatting van het Reynaertverhaal die in de tweede helft van de
negentiende eeuw op de markt was. Deze bestaat uit niet meer dan een korte
commentaar bij de bestaande plaatjes. De tekst werd letterlijk (met de nodige
d/t-eigenaardigheden) overgenomen.
De leeuw der dieren koning
Noodigt al zijn volk ter zijner woning.
Reinaart word van grove misdaden betigt
Die hij in der hennen huis heeft verrigt.
De koning met zijn ministers raad
Beraamt over Reinaarts misdaad.
Om Reinaart te dagen is den beer gelast
Maar dat de beest maar op en past.
Reinaart om met den beer te gekken
Laat hem in dezen boom wat honing lekken.
Reinaart brengt den kater in huizen
Om te vangen groote muizen.
Den wolf word hier geleerd
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Hoe Reinaart 't klokken luiden leert.
Den leeuw in gramschap groot
Verwijst Reinaart tot den dood.
De koningin spreekt tot den vorst
Die Reinaart van de galg verlost.
Als hij komt van de galg af
Vergeeft den koning hem zijn straf.
Hij doet beer en wolf vangen
Om ze samen op te hangen.
Men sneid den beer zijn ooren af
Alsook den wolf voor hunne straf.
Met snooden list en verraderij
Vermoord hij den haas hier aan d'een zij.
De raven moeten er ook al aan
Hij laat niets als de pluimen staan.
De koning in woede op nieuw besluit
Te doen vangen den slimmen guit.
Hij raad den wolf van eens te lezen
Hoe veel den prijs van 't veulen moet wezen.
Reinaart onschuldigt zich bij den vorst
'T welk aan 't konijn het leven kost.
Om visch'te vangen tot zijn spijs
Bevriest den wolf met steert in 't ijs.
In plaats van te vervolgen door 't geregt
Daagt hem den wolf in tweegevecht.
Met looze streken zoo men zegt
Overwind Reinaart hem in 't gevecht.

Eindnoten:
* Met uitdrukkelijke dank aan Rik van Daele voor de waardevolle medewerking en aan Peter
Everaers en Jean-Pierre de Bruyn voor het ter beschikking gestelde materiaal. Voor het onderzoek
werd gebruik gemaakt van de Antwerpse volksboekjes uit de rijke collectie van de Antwerpse
Stadsbibliotheek.
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vertaling
■ Paul van Keymeulen
De kroning van Reynaert
Inleiding
Van Le couronnement de Renart (tweede helft dertiende eeuw) bestaat er slechts één
manuscript, volledig uitgegeven in twee uitgaven: die van Méon (tome IV van zijn
editie van de Roman de Renart (1826)) en die van Alfred Foulet.1. Dat er zo weinig
edities van bestaan, ligt aan de geringe literaire waarde van de tekst, ook al wordt
dit gedeeltelijk gecompenseerd door het historisch belang van dit hybride verhaal.2.
Het enige overgeleverde manuscript is daarenboven erg gecorrumpeerd en bovendien
gecompliceerd qua taal - Picardisch met bijzonder veel moeilijke vormen.
Men begrijpt dan ook de verzuchting van Sylvie Lefèvre in haar commentaar bij
haar gedeeltelijke vertaling in modern Frans van de tekst in A. Strubels Pléiade-editie
van de Roman de Renart: ‘En raison de la difficulté du texte, on voudra bien nous
excuser de proposer une première traduction, qui elle aussi doit laisser beaucoup à
désirer.’3. Lefèvre zette de verzen 1675-2794 - een nogal duidelijk fragment - om in
modern Frans. Hoe welwillend zal de lezer dan wel niet zijn bij het lezen van
onderhavige integrale vertaling van een niet-specialist, die zijn best heeft gedaan om
het hele verhaal sluitend en aanvaardbaar te maken. Ik heb, trouwens net als Sylvie
Lefèvre, gepoogd om de moeilijkheden niet te verdoezelen door eromheen te vertalen.
Het verdient, alles in acht genomen, aanbeveling om eerst de samenvatting van
Le couronnement de Renart / De kroning van Reynaert te brengen (hierna vertaald
naar de resumé van A. Foulet).

Samenvatting
De dichter draagt zijn ‘roumant’ op aan de nagedachtenis van Willem, graaf van
Vlaanderen. Deze koene ridder, gestorven voor hij de top bereikte, was een voorbeeld
van naastenliefde en hoofsheid. De toegang tot zijn paleis bleef onverbiddelijk ontzegd
aan Laster, Nijd en Hoogmoed. Toen deze drie verraders zagen dat ze de tegenstand
van de graaf niet zouden breken, profiteerden ze van een toernooi om hem laffelijk
te doden. Maar de roem van Willem ging na zijn dood over op de prinsen van zijn
geslacht, voor wie hij een nobel voorbeeld was. Zedenles: zich ontdoen van een nobel
meester is een vergissing en wordt gewoonlijk duur betaald. Volgend verhaal zal het
aantonen.
In Malpertuis houden Reynaert en Ermengarde pillow-talk. Zij wil weten waarom
haar echtgenoot, nochtans een meesterlijk intrigant, zich niet van de kroon wil meester
maken. Reynaert antwoordt dat hij ver van de intriges wil leven en zich daarom zal
terugtrekken in een klooster. Hij voelt zich ook oud en de dood wenkt. Op dat ogenblik
roept de koekoek dertien keer en Reynaert besluit daaruit dat hij nog dertien jaar te
leven heeft. Als hem nog zoveel tijd is beschoren kan hij Nobel nog onttronen.
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Reynaert begeeft zich op het oorlogspad. Hij ontmoet Timer, de ezel, die zich in een
wei aan distels te goed doet. Rein vertelt hem dat hij tot parochie-
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priester is benoemd en hij biedt Timer aan de opbrengsten van zijn parochie met hem
te delen, op voorwaarde dat hij hem bij de kerkdiensten helpt. De twee komen aan
bij de kerk. Bij het portaal begint Timer oorverdovend te balken. Reynaert neemt de
benen als hij de dorpelingen ziet aankomen. Timer wordt hardhandig aangepakt.
Halfdood in een veld achtergelaten moet hij nog de spot van Reynaert doorstaan.
Timer neemt zich voor voortaan in de buurt van de ezeldrijver te blijven. Zedenles:
schoenmaker blijf bij uw leest.
Reynaert zet zijn tocht verder en ontmoet een slager die op de markt zijn worsten
gaat verkopen. Reynaert toont hem een boom in wiens kruin de schat van keizer
Octavianus verborgen zit. Terwijl de lichtgelovige slager in de boom klimt, gaat
Reynaert met zijn worsten aan de haal. Kwaad omdat hij zich liet beetnemen, haast
de slager zich naar beneden, valt en breekt bijna zijn nek. Zedenles: voor hebzucht,
wees beducht.
Reynaert ontmoet Ysegrijn, die te paard reist. Ze proberen elkaar in de luren te
leggen, maar geen van beiden laat zich vangen. Daarop verandert Reynaert van
tactiek. Hij zegt dat hij op weg is naar Grenomenil, naar het hof dus, omdat volgens
voorspellingen van astrologen Nobel niet lang meer heeft te leven. Ysegrijn is zo
nieuwsgierig (en hebzuchtig) dat hij besluit Reynaert te volgen. Op het ogenblik dat
zij een brede weg inslaan, valt Ysegrijn in een valkuil. Hij beschuldigt Reynaert, die
tevergeefs probeert zich vrij te pleiten. Onderwijl verschijnt de wolvenjachtmeester,
die Ysegrijn vastgrijpt, knevelt en aan Reynaert overdraagt voor 100 pond. Onder
voorwendsel hem naar zijn schuilplaats te brengen, waar hij onder meer het geld
bewaart, leidt Reynaert de jachtmeester naar een moeras waarin hij wegzinkt. Reynaert
maakt Ysegrijns knevels los en samen behandelen ze op een hondse wijze de
wegzinkende jachtmeester. Zedenles: hebzucht schaadt.
Ysegrijn bedankt Reynaert omdat hij hem heeft vrijgekocht. Als wederdienst vraagt
Reynaert dat hij naar Grenomenil zou willen gaan en als Nobel naar hem vraagt, hij
dan zou antwoorden dat hij niet weet waar Reynaert zich bevindt. Hij mag vooral
geen allusie maken op de voorspellingen van de astrologen. Ysegrijn belooft alles,
maar neemt zich voor Reynaert te bedriegen. Hij vertelt aan Nobel dat Reynaert en
de ezel een complot hebben gesmeed om de vorst te onttronen. Ysegrijn is echter
stomverbaasd als hij verneemt dat Nobel besloten heeft te abdiqueren en zinnens is
zijn baronnen naar het hof te ontbieden voor Pinksteren. Ysegrijn krijgt de opdracht
convocatiebrieven te bezorgen. Alvorens te vertrekken deelt hij nog de voorspellingen
van de astrologen aan Nobel mee.
Tijdens de uitvoering van zijn opdracht ontmoet Ysegrijn Reynaert. Hij brengt
hem op de hoogte van wat er gaande is en raadt hem aan naar het hof te gaan. Reynaert
vraagt de wolf hem te helpen om de kroon te bemachtigen. De wolf weigert en na
een hevige woordentwist verlaten ze elkaar.
Reynaert komt aan in Saint-Ferry, ‘een convent van jakobijnen en minderbroeders’.
Hij vraagt aan de abt der dominicanen om te worden opgenomen. De abt raadt het
kapittel aan om op dit verzoek in te gaan, want zonder sluwheid geraakt men niet
hogerop. Nu behoren ze tot de bedelorden en zijn ze arm, ofschoon verstandig en
geleerd. Als Reynaert hen zijn reynardieën zou aanleren, zouden ze de raadgevers
van prinsen kunnen worden, zich losmaken van hun oversten en hun strenge regels
en zouden ze lekker eten en fijne dranken op tafel krijgen, enzovoort. Het kapittel
gaat volmondig akkoord. Maar ondertussen is Reynaert, het wachten moe, bij de
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franciscanen gaan aankloppen. Hij had reeds het habijt van de minderbroeders
aangetrokken als de jakobijnen hem komen halen. Reynaert lost het pro-
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bleem op: hij zal tezelfdertijd jakobijn en minderbroeder zijn en van elke orde een
half habijt dragen. De twee ordes zweren nooit te zullen verraden dat Reynaert hen
leerde hoe men fortuin maakt aan het hof der prinsen.
Gekleed als dominicaan vertrekt Reynaert in gezelschap van een broeder naar
Nobels hof, waar niemand hem herkent. Hij spoort de koning aan om aan zijn ziel
te denken, want zijn einde is nakend. Om zijn bewering kracht bij te zetten toont hij
de koning de planeet Venus, die ongewoon helder is: een voorteken dat er
veranderingen op til zijn in het koningshuis. Onthutst door die voorspelling die
Ysegrijn hem ook al had gedaan, voelt Nobel zich plots erg ziek en houdt het bed.
Na 's konings biecht te hebben aangehoord, informeert Reynaert naar een opvolger.
Nobel denkt aan de luipaard, maar Reynaert raadt het hem af. ‘De luipaard is wel
sterk, maar sluwheid haalt het op sterkte. Men moet iemand benoemen die wijs is,
sluw en bezonnen.’ Nobel noemt dan Reynaert. Onze dominicaan verklaart Reynaert
niet te kennen. Hij zou hem wel willen ontmoeten om zich van zijn sluwheid te
vergewissen. Nobel beveelt een hoveling om Reynaert te ontbieden, maar de vos
blijkt onvindbaar, wat de koning ergert. Uit christelijke naastenliefde neemt Reynaert
de verdediging van de afwezige op zich.
Op verzoek van Nobel houdt Reynaert een preek met als thema de armoede van
de kloosterlingen, armoede verzinnebeeld door de matten. De mat is synoniem van
armoede en alleen armen zullen het Rijk Gods binnentreden, zoals de heiligen Paulus,
Johannes en Maarten, die op die harde matten sliepen. Ook de minderbroeders doen
dat. ‘Baronnen, doe hetzelfde als ge naar de hemel wilt gaan.’ Na de armoede te
hebben bezongen, komt Reynaert tot het onderwerp dat hem bezighoudt, namelijk
de troonsopvolging. Hij bezweert de baronnen een wijze koning te kiezen die de
goeden van de kwaden kan onderscheiden. Hij besluit met de hoop dat God hen zou
leiden in hun keuze om een vorst te kiezen die de vrede zal bewaren en de tirannieke
prinsen tot christelijke gevoelens brengen. Tenslotte belooft Reynaert terug te keren
met Hemelvaart voor de verkiezing van de nieuwe vorst en hij gaat terug naar
Saint-Ferry.
De auteur betreurt het dat er geen literaire hoogdagen meer worden gehouden,
waarop waardevol werk bekroond wordt. Hij deelt ons ook mee dat Reynaert weldra
zal worden gekroond, wat niet gebeurd zou zijn als graaf Willem nog geleefd had.
Dan neemt hij de draad van zijn verhaal weer op.
De dieren die Ysegrijn heeft opgeroepen, komen in Malrepair aan. Het is een
eindeloze stoet, te beginnen met Asinus, de ezel, Aper, Aloy, Anabula, Ana en Anuna,
om te eindigen met Zibo en Zubrones. Het hoofd van dit gezelschap is de luipaard,
die aan de baronnen zijn medeleven betuigt omdat de vorst zo ziek is. Nobel zegt
hem dat hij gaat sterven en dat ze zonder verwijl een nieuwe vorst moeten kiezen.
Op dat ogenblik doet Ermengarde haar intrede aan het hof met haar zoon Renardiel.
Zij vertelt dat Reynaert ingetreden is en dat zijn zoon hem zal vervangen. Ysegrijn
neemt het woord en beweert dat Reynaert hem de kroon heeft aangeboden.
Ermengarde verdedigt haar man, maar wordt door Ysegrijn toegesnauwd. Nobel
wijst Ysegrijn terecht omdat hij brutaal optreedt tegen een dame van hoge rang. Hij
beveelt hem Reynaert te ontbieden, maar een koning in stervensnood maakt geen
indruk meer op de wolf, die weigert. Ook om dezelfde reden weigeren de luipaard
en de tijger. Zij willen hun kandidatuur niet in gevaar brengen. Als voorvechters
voor Nobel melden zich dan Tibelijn de egel en Belijn de ram. Ysegrijn haalt het
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niet tegen de stekels van de egel en de horens van de ram. De baronnen komen hem
wel te hulp, maar hij zal toch naar Reynaert moeten gaan en hem ont-
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bieden. Ysegrijn treft hem aan in Saint-Ferry en overhandigt hem het bevel van
Nobel. Reynaert begeeft zich op weg in het gezelschap van de prior van de jakobijnen.
‘Als ik koning word,’ zo belooft de vos, ‘maak ik van de dominicanen de heersers
van de wereld.’ Nobel verbaast zich over Reynaerts pij en verwijt hem zijn gebrek
aan bezorgdheid voor zijn zieke koning. De prior zegt dat Reynaert is ingetreden om
van God zijn genezing af te smeken. Nobel deelt de baronnen mee dat hij de egel
graag als zijn opvolger zou zien, wat Reynaert ten zeerste verbaast. Nobel laat de
baronnen vergaderen voor de verkiezing.
De verkiezing heeft plaats op Hemelvaart. De baronnen laten de keuze over aan
de egel en de ram, die daardoor niet verkiesbaar zijn. De ram stelt de geit Capra voor,
wat de egel niet zint en die in haar plaats Reynaert voorstelt. De ram geeft toe en
Reynaert wordt tot troonsopvolger van Nobel uitgeroepen.
Reynaert aanvaardt. De kroningsscène heeft plaats in de abdij onder leiding van
drie ceremoniemeesters: de luipaard, de wolf en de lynx. Een der eerste handelingen
van de nieuwe koning is de ram en de egel uit de kerk te sluiten. De volgende dag,
op Pinksteren, zit Reynaert de hofhouding voor. De hovelingen bieden hem
geschenken aan, die Reynaert weigert, maar doorspeelt aan zijn vrouw en zoon.
Reynaert duidt zijn medewerkers aan en geeft een groot feest, maar 's avonds
vernemen de hovelingen dat voor hen geen slaapgelegenheid voorzien is en zij dus
elders onderdak moeten zoeken. De volgende dag sterft de koning door de schuld
van Afgunst, Trots en Reynardije. De auteur rondt zijn verhaal af met het begin van
Reynaerts regering.
Reynaert verlaat Malrepair voor Grenomenil. Onderweg ontmoet hij de egel en
de ram, die hun beklag doen. Reynaert wijst hen spottend af. Hij versterkt Grenomenil
en gaat op reis. Hij bezoekt het Heilig Land en overal in het Oosten werft hij
volgelingen aan. Hij keert terug naar Europa en bezoekt Toledo, waar hij vroeger
magie studeerde. In Parijs wordt hij feestelijk ontvangen door de koning en de adel.
Allen willen zijn levensfilosofie leren en toepassen, zelfs de paus, die hem naar Rome
uitnodigt. Ook in Rome wordt Reynaert vorstelijk ontvangen door al wat naam en
ambitie heeft. Reynaert leert de paus zijn streken en rondt de opleiding van het Heilig
College af. Daarna bezoekt hij nog Engeland en Duitsland, waar zijn filosofie meteen
aanslaat.
Terug in Grenomenil stoot Reynaert op het uitgebuite volk dat voor de gesloten
paleispoorten om geld en voedsel smeekt. Ze willen geld, want geld kan alles, behalve
doden en opnieuw tot leven wekken. De Dood is dus oppermachtig. De auteur verwijt
de Dood dat hij graaf Willem voortijdig heeft meegenomen, een prins die alleen met
eer en medeleven was begaan, deugden die ook de markies van Namen bezit. Dat
hij zich dus hoede voor verraad, wat graaf Willem helaas onvoldoende had gedaan.
Hierop eindigt de Kroning van Reynaert.
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Vertaling
Aan de nobele riddersgeest
waarvan ooit zijn doordrenkt geweest
heel Frankrijk en heel Bretagne,
Engeland en Allemagne,
elk keizer- en elk koninkrijk,
aan heer Willem, aan deugden rijk,
die ooit Vlaanderens grave was
en daar veel faam en aanzien had,
over wie nimmer een kwaad woord
werd verteld of werd gehoord,
heb ik al mijn talent gewijd
omdat hij zo goed was en wijs,
zo koen en hoofs en zo moedig,
zo gul en ook zo edelmoedig,
dat hij koning had moeten zijn
en dat zou hij ook geworden zijn
als niet op een van die steekspelen
de dood hem had vastgegrepen
omdat hij voor de liefde streed
tegen hem die ze haatte en misprees.
Laat hier dan niet te lezen staan
andere redenen dan ik verklaar
waarom ik koos de grave Willem
uit eerbied en ontzag voor hem
koos als het edelste onderwerp,
want men is vandaag zo gewoon
dat wie macht en rijkdom toont
de heerschappij heeft voor het grijpen.
Hij die de macht kan vastkrijgen
houdt weldra koningschap en land
heel vast en stevig in de hand,
want wie de macht verkregen heeft
omringd door vele vrienden leeft.
Rijkdom die éénmaal is verkregen
brengt talloos vrienden om u henen.
Rijkdom, veel vrienden maakt ge vandaag.
De rijke wordt alom gevraagd.
Rijkdom, in u zit gal en honing
die veelal leiden tot verdwazing.
Rijkdom zal men blijven begeren
al kan 't op 't einde wel verkeren.
Rijkdom brengt een mens tot waanzin,
wat velen weten, maar niettemin
in hem stellen hun levenshoop,
want hebben ze macht en geld te koop
dra verliezen zij ze alweer,
want zij moeten ze achterlaten
zodat zij ze uiteindelijk haten
zoals de kindse Hugo deed
die rondliep in een vrouwenkleed
zoals in 't verhaal staat verteld.
De grave die ik heb vermeld
liet bij ons achter spijt en pijn
meer nog dan graalridder Gowijn,

Tiecelijn. Jaargang 19

omdat die goede heer ging dood
eer hij tot koning werd gekroond.
'k Heb hem in mijn verhaal opgenomen
om eer en lof hem te betonen
en tevens zijn nageslacht.
Laat men bedacht zijn want nog groeit
van de goede graaf de roem,
van hem die nimmer kwaad wou horen
van zijn vrienden en bondgenoten.
Kwaadsprekers konden geen enkele keer
benaderen deze goede heer.
Uit zijn woonplaats en vertrekken
weerde hij gierigaards en vrekken.
Hoogmoed ook werd afgewezen
en liet men dus niet binnentreden.
De dienaars kenden iedereen
die uit het hof dienden geweerd.
Nooit kwamen in 's gravens gunst
Hoogmoed, Laster en Afgunst.
Ze werden altijd weer verdreven
zolang de graaf mocht blijven leven.
De drie verraders hier vernoemd die tot de hel werden verdoemd zozeer bestookten zij graaf Willem,
zij kwamen en gingen ongeremd
en vol haat bestookten zij hem
dat zij de graaf wilden vermoorden.
Zij spanden zich in met daden en woorden
en ondermijnden zijn gezag
tot zij in een steekspelkamp,
waar ook hun meester genodigd was,
op een laffelijke wijze
hem neerstaken vol afgrijzen...
Zijn getrouwen, dat hoeft hier gezegd,
hadden zich bij d'overmacht neergelegd.
Naar waarheid wil ik ook verklaren
dat de graaf, hoofd der ridderscharen,
ieder van hen had kunnen weerstaan,
maar zij vielen tezamen aan,
zodat, helaas, geen moed kon baten
tegen het drietal onverlaten.
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Die dag gingen verloren voor altijd
levensvreugd en gerechtigheid.
Zij renden spoorslags naar hun grave
de drie sluwaards en verraders.
Daar gebeurde een snode aanslag
waarin groot verraad betrokken was.
Laster en ook Afgunst en Nijd
maakten daar in korte tijd
brandhout van 's gravens schild.
De stukken vlogen rond in 't wild.
Ze sloegen hem neer met paard en al.
O God, men zegt van Perceval
dat hij dapper was en ook van Gewan,
van de Boholt en van Ivan,
van Lanceloot en van Tristan
zegt men en beweert men dat,
maar nooit werd hier tot op heden
in een steekspel zo koen gestreden
en zoveel leed en pijn geleden
als door graaf Willem op die dag
die in het zand aan 't sterven lag.
Toen hij zich aangevallen zag
ging hij in zijn stijgbeugels staan
en viel hij zijn aanranders aan,
voor en rechts van hem en achteraan
met zijn scherp geslepen zwaard.
Dra hadden zij zijn teugels doorgesneden
zij hadden het op moord begrepen
en verlangden dat hij zou sneven.
Ze zijn als hyena's toegeslopen
en hebben zijn groot hart doorstoken.
Zij lieten hem naar de wereld gaan
waar verraders machteloos staan.
God schenke hem een hemelwoning
waar hij kan tronen als een koning,
terwijl ik zijn ridderschap zing,
zijn faam en roem en huldiging,
want beter is 't, naar het mij schijnt,
een goede in een dodenschrijn
dan een levende paladijn
die ons een slechte weg zou tonen,
wat ons minder goed zou bekomen.
Vandaag ziet men nog geen beterschap
bij ons in ons geliefd graafschap
zoals ik hierna toon in mijn verhaal
geschreven in de Franse taal.
Op een dag rustte Reynaert uit
in zijn vredige Malpertuis;
uit plichtsgevoel voor haar verzet
lag hij met zijn vrouw in bed.
Zei Ermengart, zijn gemalin,
de zelfverzekerde gravin:
- Al vele keren wou ik, here,
van u horen en vernemen
waarom en om welke reden
gij maar grave zijt gebleven
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en geen koning geworden zijt.
Ge hebt meer rechten, 't is een feit,
dan menig ander edelman.
- Vrouwe, zegt hij, door Gods gezag,
ben ik, 't is waar, zeer wijs en slim,
maar 't was nooit mijn bedoeling
om keizer te zijn of koning,
want als men niet met volle kracht
streeft naar rijkdom en naar macht,
wordt men zeer vaak neergeslagen.
- Heer, vraagt Erme, waarom versagen?
Een man mag het nooit opgeven
om naar grotere macht te streven,
noch voor zichzelf, noch voor zijn vrienden
en minder nog voor vrouw en kindren.
Volwassen is uw oudste zoon,
die zeker waardig is de troon,
een keizers- of een koningskroon.
Ik verlang dat we ons inzetten
om onze koningsdroom te redden
aleer de dood hem ons ontneemt,
want ik weet dat al wie toegeeft
aan luiheid en aan ledigheid
vaak wordt aangezet om te zijn
een zedenmeester voor de schijn.
Ik herinner mij een spreekwoord
dat ik vroeger eens heb gehoord.
Luister dus goed als ik u bewijs
dat niemand mag verwonderd zijn
over de oogst van veinzerij.
Wie in een gouden huis wil wonen
moet voor zijn ideaal opkomen
aleer de dood hem nederlegt.
- Vrouw, naar waarheid zij gezegd
dat ge wijs zijt en vooruitziend.
Als het geluk mij helpt en dient
en ik nog tien jaar heb te leven,
dan zal ik mij volledig geven
om nog iets groots te ondernemen.
Maar wie 't eind voelt van zijn leven
geeft 't vlug op om groots te leven.
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Ik kan de druk niet meer verdragen
die ik verdroeg in vroeger dagen.
Daarom is 't beter dat vandaag
al mijn tijd en aandacht gaat
naar een christelijker leven.
- Hoezo, heer, laat d'Heilige Geest
in de steek uw brein en geest?
Ge zijt nooit snuggerder geweest
en zo schitterend in mijn ogen.
- Vrouwlief, ge moogt het geloven,
als ge zoveel hebt gestreden,
zoveel gereisd van dorp tot stede,
komt de Dood toch onverwacht
als een dief komt in de nacht.
Zij wezen dus zeer op hun hoede
die zich niet op tijd behoeden
voor een slecht en zondig eind.
Zo'n arm leven heb ik geleid
dat ik vanaf vandaag de tijd
wil nemen voor berouw en spijt.
Toen vos Reynaert bij die woorden
het roepen van de koekoek hoorde
liet hij een schaterlach horen.
- Ik bezweer u, zegt hij, naar behoren,
koekoek, laat mij waarheid horen:
hoeveel jaren zijn mij nog beschoren?
Ik wil het weten, geluksvogel,
zal het nog een paar jaren mogen?
Drie, koekoek? Vijf, zes of zeven?
Acht, koekoek? Of zelfs negen?
Tien, koekoek, of elf misschien?
Nog twaalf jaren? Wat? Dertien?
De vogel zwijgt en hij vliegt weg
over beemd en struik en heg.
En Reynaert neemt in zijn armen
zijn lieve gade Ermengarde.
- Hebt ge het gehoord?, zei Ermengart.
Ik vraag u vol vreugde in mijn hart
dat ge mij eens goed omarmt.
- Vrouwlief, ik ben in de wolken,
maar we houden het verborgen.
Nooit heb ik zoveel vreugd gekend,
nu de koekoek mij heeft bekend
dat ik nog dertien lange jaren
't leven zal mogen bewaren.
Dat vorst Nobel alvast wete
dat ik hem zal doen aftreden
en dat hem, of hij 't wil of niet,
zijn rijk hem binnen 't jaar ontvliedt.
- Heer, zegt Erme, 'k zie de dag dagen
dat in uw opzet gij zult slagen.
Reynaert stak zijn kop op snoevend
en bleef thuis niet langer toeven.
De volgende dag, bij d'eerste zon,
stond Reynaert opgemonterd op.
Hij verliet zijn warme bed,
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kuste zijn vrouw en ging op weg.
Ik wil nu niet in 't lang verhalen
over zijn listen en zijn lagen,
maar ik kan wel zeggen dat
hij niet gerust heeft eer hij had
bereikt de top en 't meesterschap
over wie hij rond zich verzameld had.
't Was in de nieuwe lentetijd
dat Reynaert die had zijn verblijf
in Malpertuis, zijn versterkt kasteel
verliet en zich vertoonde aan heel
het volk, en hij betrok in zijn plan
menig der waarvan ik niet kan
melding maken zoals ik verkies.
En nochtans of ik het wil of niet,
ik moet verhalen over hen
en laten horen ook hun stem
over wat hen aangaat en betreft,
omdat ik hoger heb vermeld
hoe Reynaert hen bedrogen had
toen hij zijn kromme paden nam.
En zo is hij met korte sprongen
zijn jacht in 't heideveld begonnen.
Hij speurt alert naar alle zijden
en ziet Timer die in een weide
zich aan distels te goed doet.
Hij gaat meteen recht op hem toe
en zegt hem terwijl hij hem groet:
- Heer Timer, gij hebt het bestaan
te dragen dagenlang het graan
dat men, helaas, gestolen had.
Daarvoor wordt ge ooit nog gestraft.
Als Timer Reynaerts stemme hoort
richt hij verbaasd op het hoofd.
- Ach, lieve God, wat voor misdaad
heb ik, beste vriend, toch begaan?
Weet het wel, wees er zeker van,
ik verkies distels, beste man,
boven graan dat mij schaden kan;
'k verkies de distels langs de baan
boven een maat gestolen graan.
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Al had ik honderd maten graan,
ik zou nog voor de distels gaan.
Zegt Reynaert: - Wat een mens voedt,
een mens dat ook hebben moet.
Anderzijds zal men onthouden
zijn instinct in toom te houden.
- Reynaert, zegt Timer, dat is wijs.
Maar zeg mij, waarheen gaat de reis?
Kan ik u helpen, zeg het mij.
- Ik ga, zei de vos, naar die abdij
waar ik intrad voor een paar dagen.
Ik hoop dat zij zorg zullen dragen
voor mij, zondaar, in hun convent.
- Hoezo, vraagt Timer, in welke trend?
Kunt ge een grote biecht afnemen?
- Ja, zegt Rein, maar daarentegen
kan ik tot mijn spijt niet kwelen
en dat, helaas, valt bitter tegen.
Timer antwoordt: - Ik ben zeker
dat als ge net zo vrolijk zingt
als ik doe als ik distels vind,
iedereen uw stem zal vernemen.
Daarom, zegt Rein, zult ge het mij leren.
Als ge met mij wilt medekomen,
zingen we samen d'antifonen
met een hart blij en tevree.
- Nooit, antwoordt Timer, ga ik mee,
als ge niet d'offerandes deelt.
- O, zegt Reynaert, ge krijgt zoveel
als zal zijn mijn eigen deel.
En ze vertrekken dan tegaar
d'ezel Timer en vos Reynaert.
Het was toen nog niet zo laat,
want de monken aan 't zingen slaan
in 't convent waar ze naartoe gaan,
waar het dorp zich vergaderd had
op die zondag buiten de stad.
De prior die niet mager was,
zat aan het orgel mooi te spelen
volgens de noten en de regels.
Toen de twee vreemde kameraden,
de volgelopen kerk betraden,
bleef Timer met zijn volle maag
opeens voor de ingangsdeur staan.
Reynaert zegt: - Laten we zingen, vriend.
Zo hoog zong Timer en zo gezwind,
dat de dorpers schrokken en dachten
dat monsters dat geluid voortbrachten.
Ze wilden daarom de kerk verlaten
maar vonden d'ezel aan het balken.
Zo hard was hij dat aan het doen
omdat hij in de mening was toen,
dat hier al zijn vrienden woonden
voor wie hij zoveel vreugde toonde.
Rein die 't meteen begrepen had,
had al gekozen 't hazenpad
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toen de stokken te voorschijn kwamen.
De ezel ontving zoveel slagen
dat zijn flanken al open lagen.
Hij werd zo geranseld en mishandeld,
zo slecht en kwaad behandeld
dat hij met veel wonden overdekt
slap op de grond lag uitgestrekt,
zodat hij kwam in ademnood
en op sterven na was dood.
Op zoveel plaatsen was hij gewond
dat het bloed uit menige wond
langs zijn billen stroomde op de grond.
Dan joegen ze hem naar het dal
en lieten hem liggen waar hij lag.
Reynaert, de vos, wachtte niet lang
alvorens hij te voorschijn kwam
en vroeg: - Timer, waar zijn d'offergaven?
Ik wil u mijn deel opvragen.
- Helaas, zei Timer, voor welke zonde
werd dit onheil naar mij gezonden.
Nooit kreeg ik van papen of klerken
zoveel slagen te verwerken.
Hebt gij offranden? Daarop zegt
Reynaert spottend: - Meer dan de helft,
en ik wil graag, mijn beste neve,
een billijk deel u daarvan geven.
- Het is niet nodig, beste vriend,
ik ben alreeds genoeg bediend.
Zwijg mij over d'offergaven
die de monniken mij gaven.
- Hoezo, vraagt Rein, is niet onwijs
wie distels vindt lekkerder spijs?
Ik zweer het bij mijn lotgenoten
er is niemand die me doet geloven,
dat dwaas en dom is wie 't goed heeft
en toch hemel en aarde beweegt
om te winnen een beter lot.
De mens is onwijs en is zot
die het aanvoelt als gemis
een goede zaak die hem ontglipt.
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Wie een heer als meester heeft
is dwaas als hij niet erger vreest.
Als boer door het leven gaan
is beter dan als kapelaan.
- Reynaert, vriend, loop naar de maan,
want ik wil blijven op mijn plaats.
Liever wil ik mijn heer dienen
en zijn dank en lof verdienen
met mijn kunde en mijn werk
dan een pape te zijn of klerk
of een kanunnik hier te lande
voor de gaven en offeranden.
Ik verkies als boer te sterven
eer dan het priesterschap te erven.
Ik zeg vooraf voor dit verhaal
dat eer tot de daad over te gaan
- want dan is het helaas te laat men heel goed moet overwegen
wat ervoor spreekt en wat ertegen,
want wie niet wijs is en serieus
krijgt het deksel op zijn neus.
Wie zijn neus schendt, schendt helaas,
't is bekend, ook zijn gelaat.
Een dorper, gemeen en vilein,
kan een meester niet dienstig zijn.
Van de wouw wordt terecht gezegd
dat hij geen reigerseieren legt.
Ik voeg hierbij zonder te liegen
dat een boer die goed wil dienen
er toch geen vreugd zou aan beleven,
want al had hij een vreedzaam here
die hem in pacht geeft zijn grond
dan kende hij afgunst in het rond
en zou het ook niet lang duren
of hij had ruzie met de buren.
Wie met een boer zich associeert
is dwaas want hij heeft niets geleerd.
Maar het is nu weer de tijd
dat ik mij aan Reynaert wijd
en vertel wat verder is geschied
nadat hij Timer de ezel verliet
die zeer erg was gekleineerd.
Hij die nooit iemand blameert,
werd zonder reden nu vernederd
en toch had Rein een goede reden
om hem met vriendschap 't overladen,
want deze kon Reins weldaden
eens met weigering betalen
als Rein hem nodig had later.
Hierover zwijg ik hier dus maar
want hij deed een nieuwe wandaad.
Rein had weer een krom pad genomen
en zag een dorper naar hem komen
die, naar het de vos voorkwam,
droeg dikke worsten in een mand.
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Hij dacht al na op welke wijze
hij ze in zijn bezit zou krijgen.
Reynaert stapt meteen op hem toe
en, na een halfslachtige groet,
zegt hij: - Dorper, waarom loopt gij
op de weg die is van mij?
- Waarom vraagt ge dat, heer Reynaert?
- Ik wil 't weten! - Ik zal voorwaar
het u meteen gaan vertellen.
Achter mij komen aansnellen
al blaffend en in volle vaart
de honden van Poitiers, de graaf.
- Als ge mij dat geloven doet,
Dan zit ge, beste man, niet goed.
- Reynaert, Reynaert, smeekt de boer,
heb meelij toch en schenk mij vrede.
Van mij hebt ge al opgegeten
veel kippen en veel kapoenen.
Laten we ons verzoenen.
- Zwijg, gij verrader en rebel.
Ons verzoenen? Al goed en wel.
Vergeet uw schade en 'k zeg u waar
een schat ligt een koninkrijk waard.
Daarop begon de boer te lachen
en Reynaert zei meesmuilend: - Pachter,
kom nu met me mee - wat de boer deed tot aan een es lang en breed;
in de hoge kruin van die es
zit een reusachtig wouwennest.
Dorper, ziet ge daar in de es
het nest? vroeg Rein. - Ja, ik zie het.
- Geef mij uw hand, en zweer me hier
op uw geloof en uw religie,
dat ge nooit om het vele kwaad
dat ik u ooit heb aangedaan
mij aan iemand zult verlinken.
Daarna kunt ge in de boom klimmen
waar zoveel edelstenen blinken
die zo mooi zijn en zo kostbaar
en meer dan zilver en goud waard.
- Wie heeft de stenen daar bewaard?
- Van Octavianus zijn de stenen.
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Toen begon de boer te zweren
op Gods kruis en de relikwieën
dat men hem hangen mocht indien
hij er met iemand over zou spreken
en hij heeft dan als een teken
van trouw aan Rein toevertrouwd
de worsten. - Omdat gij mij vertrouwt,
zei Rein, zal ik er geen van eten,
want 'k heb al gedronken en gegeten.
Vooruit nu en klim in de boom.
En de dorper dwaas en loom
van brein, deed zijn hemd en zijn broek
en zijn schoeisel uit. Hij sloeg
zijn armen om de es en klimt
er met veel gehijg en moeite in.
Al hoog in de kruin van de es
is hij gekomen aan het nest
en vindt daar alleen een horst
door de jongen grondig bemorst.
En nu poepten ze op zijn kop.
En als de boer daar van de top
naar beneden kijkt naar zijn worst
ziet hij Reynaert ze al opeten.
- Gij loeder, roept hij, met uw stenen,
uw smaragden en topazen,
neemt ge me alweer te grazen.
Uw diamanten en robijnen
zijn als parels voor de zwijnen.
Van die worst moet ge afblijven
want hij is, bij God, de mijne.
Met veel gehijg en bange kreten
komt de dorper naar beneden,
maar hij doet het niet zo goed
want hij valt neer op zijn snoet
en hij verzwikte daarbij zijn voet,
komt kreunend recht en strompelt weg.
- Ah, ah, Reynaert, hoor wat ik u zeg.
Gij komt weldra in grote nood,
want ik hoor honden, ja, ik hoor
de meute, en ze maken voort.
Rein heeft de dorper goed gehoord
en hij antwoordt met een spreekwoord.
- Inhalige en dwaze vrek,
verrader en nog groter gek,
ziedaar voor u al het gewin.
Ge had het goed en naar uw zin
en nu wilt ge dat 's graves honden
u van de schand bewaren konden.
Maar het is slecht uitgekomen,
zoals het dikwijls gaat met dromen.
Ge kunt niet tegelijkertijd
een boom en een houtvester zijn.
Hierop poetst Reynaert de plaat.
De dorper is nu echt beschaamd
en denkt: ik heb me hier verlaagd
door mijn grote inhaligheid.
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Hoe heeft de duivel mij verleid,
hoe kon ik die naarling geloven!
Waarom wou ik mij steenslijper tonen
of een bekwame edelsmid?
Beter mijn mond gehouden had ik
toen ik zijn gebazel vernam.
Maar ik merk dat menig man
te gulzig en inhalig is.
Ik was in dees zaak te begerig.
Ik had beter mijn worst bewaard,
die nu zijn darmenstel bezwaart.
Verder helpt me mijn klagen niet.
(Hij had daarvan zoveel verdriet,
dat hij bijna zijn weg verliet.)
Het had nog erger kunnen zijn.
Dies dank ik God voor zijn welzijn.
God berokkene Rein veel schade
eer hij vanavond laat gaat slapen.
Intussen is verder al gereden
Rein die Nobel al heeft bestreden,
nu hier, dan op een andere plaats.
Ysegrijn die jaagt te paard
neemt een oude weg onvervaard
en stoot op Rein: - Heilige Maagd,
waar komt gij vandaan, kameraad?
Reynaert zegt: - Wilt gij verraad plegen?
'k Heb toch uw zoon in stand verheven.
- Hoezo, Reynaert, ik heb gehoord
van u vaak menig lelijk woord.
- Ysegrijn, mijn goede compeer,
voor u was niet bedoeld die sneer,
want ik had vandaag, weet het wel,
nog een andere reisgezel.
Maar zeg mij, kwam er vandaag eten
op uw tafel, hebt gij gegeten?
- Ja, vriend, en van fijne spijzen
gekookt op verschillende wijzen.
- Wat was het? - En Ysegrijne
dient hem een grote leugen op,
opdat zou nijdig zijn de vos.
Vanmorgen, 't was voor zessen,
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ging ik mijn morgendorst lessen
aan een beekje bij de bron.
En wat zie ik? Zie daar komt
een dikke pape vergezeld van
een pronte freule aan zijn hand.
Zij droeg in een doek vastgebonden,
gebraden alen, ja, wel honderd.
Toen pape en freule mij zagen
kon ik het er niet meer op wagen
om daar zonder meer weg te gaan,
want ik wist niet wat gedaan.
Tevens wou ik van hen weten
wat ze op mijn jachtgebied deden.
De paap wou me blijkbaar wegjagen
en deed een paar stappen nader
en hij wou tevens een scherpe
stok als wapen naar mij werpen.
Ik val dus aan, ik was niet bang,
en het duurde niet zo lang
of hij dook onder met zijn smoel
in een vieze modderpoel,
een poel zo stinkend en zo diep,
dat eer de pape hem verliet
men wel een goede mijl kon lopen
eer hij er was uitgekropen.
Ik liep dan op de freule toe
en rukte uit haar hand het doek.
Naar een weide ging ik daarop
en at met smaak de alen op.
Nooit heb ik van heel mijn leven
zulke lekkere vis gegeten.
Reynaert, vriend, ik vraag het mij af
of gij ooit zo iets lekkers at.
- Neeje, riep Rein, maar menige kip
gebraden aan het spit at ik.
Ysegrijn zei: - Kom met mij mee;
ik geef er u een stuk of twee.
Rein antwoordt: - Ik doe het niet,
want aan uw adem die sterk riekt,
ruik ik dat ge mij beliegt;
maar kom vanavond nog bij mij
en ik maak u tevree en blij
met een gepluimd kapoenenpaar.
- Ik hoor verzinsel zonneklaar.
Uw fabeltje is al te klaar,
zegt Ysegrijn. - Voorwaar, zegt Rein,
het zou heus onvriendelijk zijn
een goede vriend zo te beliegen.
Ysegrijn belooft de bedrieger
dat hij cito mee zal gaan,
maar mocht het weer om bedrog gaan,
dan is 't met hun vriendschap gedaan.
- Goed gesproken, zegt Rein. - Nietwaar,
zegt Ysegrijn en ze gaan weg.
Als Rein merkt dat men spot met hem,
wordt hij zo kwaad dat hij niets zegt,
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omdat hij niet wist wat te zeggen
en er zich moest bij nederleggen.
Reynaert, Reynaert, beste compeer,
kom dan toch mee als g'het begeert.
De vos was nu zozeer verbolgen
dat hij aarzelde hem te volgen
en hij mompelde bij zichzelf:
‘plaatst God u ooit op mijn weg
in een streek waar ik meester ben,
dan zet ik het u meteen betaald
wat ge mij nu hebt aangedaan.’
- Bij God, zegt Ysegrijn, ach heer,
beste baron, lieve compeer,
ge hebt vast groot ongelijk
als ge hier eenzaam achterblijft.
Rechtuit gezegd, ik laat u weten
dat geen rust kent mijn geweten
als ik u niet voor d'avond valt
naar een woning brengen zal,
zoals ge er nooit een hebt gezien.
Zoveel hennen en zoveel hoenen,
en ook zoveel vette kapoenen,
zoveel ganzen en zoveel hazen
dat het u beslist zal verbazen.
Rein heeft in zijn snor gesnoven
en weet niet wat hij moet geloven.
Meegaan? Blijven? Hij zegt dat hij wil
gaan naar 't kasteel Grosmenil.
De wolf zegt: - Zonder vrijgeleide
is dit kasteel beslist te mijden.
- Wat? roept Rein. Waar kan ik veiliger
zijn dan bij Nobel, de koning?
Ysegrijn dan: - Het spijt me innig
dat ge geen zegelbrieven hebt.
- Die heb ik drie dagen, welgeteld,
geleden aan mijn zwaard en degen
vastgemaakt en geregen.
Bij de Heer die ik moet vereren,
vernam ik - wellicht roddelpraat dat aan het hof het gerucht gaat
dat dra de vorst zal overlijden,
want op regelmatige tijden
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werd er een nieuwe ster gezien
en dat beduidt in d'astronomie
dat binnenkort ons koninkrijk
onverwacht een opvolger krijgt.
Ik weet echt niet wie het is
en of hij al geboren is
die daarover uitleg kan geven.
- Ik wil details van u vernemen
over wat ge net hebt gezegd.
- Ik zei alleen en ik herhaal het
dat men in den lande vertelt
dat aan de hemel werden geteld
sterren die iets betekenen
voor astronomen die berekenden
dat wij dra een koning gaan dienen
die waard is om te bestieren
't rijk van Rome en Griekenland.
- Hemel, wat is er aan de hand
in ons vreedzaam en rustig land,
en wat ge nog onthullen gaat?
- De waarheid en geen bakerpraat.
En meteen vertrekt in galop
langs een brede weg, de vos
en hij zei verder geen woord.
Ysegrijne was zeer verstoord
omdat hij het niet kon verstaan.
Hij gaat hem achterna tot aan
een bos. Ze bleven daar niet staan
en hebben beiden zolang gereden;
begroeid maar breed waren de wegen.
Ze hebben beiden zolang gelopen
dat het zeer slecht is afgelopen
voor de wolf die viel in een strop.
Hij is gestruikeld hals over kop
en kwam tegen een stronk terecht.
Reynaert houdt stil en helpt hem recht.
Hij zegt: - Ik heb het niet gedaan.
- Aai, Reynaert, nooit deed gij een daad
die mij bezorgde zoveel kwaad.
- Hoezo, 't is niet mijn schuld, compeer.
Zeg mij waarom ge dat beweert?
- Ik beweer het omdat gij spot
en omdat ge zo snel waart om
te zeggen dat ge niets te maken had
met mijn verschrikkelijke val.
Anderzijds neem ik het niet
dat ge mij zo ineens verliet
en iets zei over de koning.
Reynaert voelt aan dat een pleit
niet helpen zou en hij zwijgt.
Inmiddels is tussen de bomen
de wolfjachtmeester aangekomen
en hij zag Rein, die hij niet mocht,
daar rustig staan nevens de stronk.
Hij hield dus stil en hij wacht af
tot de wolf in de strop neervalt.
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Rein zei: - Ge moet compassie hebben
met mijn metgezel en hem helpen.
Dan gaat hij cito af op hem
die vernomen heeft zijn stem.
Reynaert zegt: - Uw komst alhier,
vester, doet mij veel plezier.
- Hoezo, vraagt deze, om welke reden?
- Dat laat ik u meteen weten.
Ik bracht Ysegrijn hier henen
opdat gij hem zoudt gevangen nemen
en mij leveren voor honderd ponden
die ik in dit bos heb verborgen.
Maar door dit bedrag van honderd
leek de vester niet overdonderd.
Hij vroeg: - Reynaert is dat echt waar?
- Dorper, als het u niet aanstaat,
trek u mijn voorstel dan niet aan.
Spottend ging Rein in de beugels staan
en deed alsof hij weg wou gaan
wat de vester niet liet begaan.
Die zei: - Ik moet hem dus knevelen
en hem aan u overleveren
voor de aangeboden losprijs?
- Ja, zegt Rein, en doe het terstond
want anders kan een derde hond
een deel van de losprijs opeisen.
Meteen sleurt de vester vol ijver
wolf Ysegrijne uit de strop,
grijpt zijn paard en zet hem erop,
snoert een teen over zijn snoet
en knoopt ook zijn oren toe.
Luister nu naar iets wonderbaars:
hij bindt Ysegrijn op zijn paard
en draagt hem over aan Reynaert
die hem voor dom en dwaas aanzag
zoals hierna vlug blijken zal.
De drie kwamen in een breed dal
dat zompig en moerassig was.
Daar kende Reynaert brug noch wad
maar nam dus een rechtlijnig pad;
bezorgd was hij in 't geheel niet
om de vester die achter hem liep.
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Ze reden verder en een goede vaart
hield erin de vos Reynaert.
De dorper die begerig was
naar 't geld dat men hem beloofd had,
vroeg: - Reynaert, kan ik hier te voet
doorkomen zonder tegenspoed?
Rein antwoordt: - Jazeker, vester!
volg mij vol moed, wees vermetel.
Maar die voorop rijdt en loopt
en die maar twintig ponden woog
snelde altijd gezwind rechtdoor;
maar hij die ponden zwaarder was
bleef plots steken in 't moeras.
Zijn gewicht trok hem neer en hij
zonk traag weg in de modderbrij.
De vester laat zijn angsten horen:
- Aai, Reynaert, gilt hij. 'k ben verloren.
Ge hebt me alweer beetgenomen.
- Wacht tot we u hebben bepist,
ik en mijn gezel dan beslist,
zullen wij u compassie tonen.
Nu maakte Rein bij de wolf
de brede riem los die hem bond
zoals ik hoger heb verteld.
Dan hebben beiden neergeveld
de boer die zich niet kon verweren
en van geen vin durfde bewegen.
Uit schrik voor wat nog komen ging,
keerde hij zich bevend naar Ysegrin.
- Boerenknul, zei die, zie wat gij
van uw houtvester als loon krijgt.
Hij poept voluit op zijn gezicht,
op zijn neus, zijn mond en kin.
Reynaert zei: - Zo dienen altijd
bestraft hebzucht en inhaligheid.
En dan houdt hij hem voor de aap
met d'ontlasting die uit maag
en darm hem schonk wolf Ysegrijn
op een wenk van de sluwe Rein.
Dan hebben de wolf en Reynaert
hem beledigd en dom verklaard.
De vos vraagt: - Waarom drommels,
hebt gij een strik gezet, gij dorper?
Dacht ge daaruit te profiteren?
Nu kunt ge beter maar vergeten
dat ge een goede prijs zoudt krijgen.
Ge kunt het op uw buik nu schrijven
want van mij en van Ysegrijn
kreegt ge al de beloofde prijs.
Daarop hebben ze achtergelaten
de dorper die hen wou verraden
omdat hij slecht was en verwaand.
Daarom toonde ik u aan
dat het met hebzucht slecht moet gaan,
met hem die zo onbedachtzaam
op een voorstel is ingegaan,
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om een zaak te doen die finaal
uitloopt op schande en kabaal.
Zo handelen veel dwaze lieden
die in de weer zijn als de vliegen
en hopen tarwebrood te krijgen
maar zich met rogge moeten spijzen.
Boven een gewone aderlating
verkiezen ze een darmspoeling.
Ze kennen hun eind in 't moeras
waarin de boer gevallen was
zoals ik hoger kon aantonen.
Nu moet ik tot Rein terugkomen
die Ysegrijne had bevrijd
uit de strik, zoals hiervoor gezeid.
Toen ze dan met kleine sprongen
verder in het bos doordrongen
terwijl de dorper achterbleef,
riep Reynaert tot de wolf: - Neef,
we kregen het samen voor elkaar.
Ik denk dat ik in geen jaar
zoveel macht en faam heb vergaard.
Ik walg nu echter van dit leven.
Moge de Heer God mij ontnemen
mijn lusten en mijn kwade zeden.
Naar hem luisterde Ysegrijn
en geloofde hem wegens 't bewijs
dat hij hem onlangs had bevrijd.
Hij dacht dat Reynaert waarheid sprak
wat vroeger zelden het geval was.
Hij zei: - Baron, ik beloof u dat
ik u nooit meer zal bedriegen
of zelfs om bestwil niet beliegen
omdat ik u zeer dankbaar ben
dat ge mij van de vester hebt gered.
De vos Reynaert zei: - Wie met goed
al het kwade heeft vergoed,
wordt gered. Gij dacht dat ge door mij
bedrogen werd en misleid,
belaagd werd en aangevallen,
dat ik u in de strik deed vallen,
wat ge als een loyaal man
over mij niet mogen denken had.
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Daaruit moet ge wel onthouden
mij steeds tot vriend te houden.
Daarom zult ge als goed kompaan
voor mij naar Grenomenil gaan.
Koning Nobel treft ge daar aan
en als hij u naar Reynaert vraagt,
zeg hem dat ge helaas niet weet
waar hij toeft en of hij nog leeft.
Anderzijds, denk ook niet dat,
als ge hoort spreken over de star
Caël waarover ik het had,
daar moet melding maken van.
Breng me niet in de verdrukking,
want ik wil mijn heer en koning
ontgoochelen op generlei wijs.
De wolf zegt: - Reynaert, het zal zijn
zoals ge mij hebt uitgelegd.
De wolf vertrok en ging op weg
voor zich uit naar Grenomenil.
Hij denkt goed na tijdens de rit
en besluit zich echter te wreken
op Reynaert die hem zoveel keren
heeft bedot en kwaad gedaan.
Hij zal, bij God, het hem, voortaan
weerstand biedend, wel betaald zetten
en niemand zal hem dat beletten.
Zijn hart popelt al voorwaar;
hij is vol moed en onvervaard
want sinds zijn treffen met Reynaert
heeft hij al heel veel bijgeleerd;
wie in Reins gezelschap verkeert
zal krijgen eerder vroeg dan laat
te verwerken heel wat kwaad.
Ysegrijne begint te dromen.
Het zou me, denkt hij, van pas komen
als ik aan 't hof iets goeds kon doen
dat behaagt aan vorst Lioen.
Hij maakt voort zonder ophouden
tot hij voor Nobel stil kon houden
en zei: - Toen ik was onderweg
heeft men mij vanmorgen gezegd
dat ik zonder sluikwegen te nemen
me naar u, Nobel, moest begeven.
- Hoezo, zijn we dan niet gelieerd
dat ge mij zo weinig respecteert?
Met welke brieven en welke orders,
heb ik u dan opgevorderd?
- Bij God, heer, antwoordt Ysegrijn:
vanmorgen, nog voor zonneschijn,
het was dus, heer, nog zeer vroeg,
ontmoette ik Reynaert die mij vroeg
of ik het laatste nieuws al kende
van Caël die aan d'hemel wentelt
en die mij Reynaert deed verdenken,
die van Timer zijn reisgezel
en vriend gemaakt had, goed en wel.
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- En hoe, baron, mag ik u vragen,
hoe zouden zij mijn eer belagen?
- Heer vorst, ik zwoer het 't everzwijn
trouw en toegewijd te zijn,
als we zouden komen te Aufars
waar zijn de ezel en Reynaert.
Daar houden beiden hun beraad.
- En waarover gaat hun gepraat?
- Ik zal u zeggen, nobele heer,
wat ik vernomen heb en weet.
Reynaert - dat is lang zijn droom wil u stoten van uw troon
en als dat mogelijk mocht zijn
u verjagen uit uw domein.
- Heilige Maria en Madelein,
zei Nobel, zou dat kunnen zijn?
Ysegrijn zei: - Zo waar als de nacht
de beste tijd is voor de jacht,
legt vos Reynaert het erop aan
om met de ezel scheep te gaan
en van hem een baron te maken;
daarom ook wil hij als verblijf
geen woning in het koninkrijk.
Dit nieuws deed Nobel zeer veel pijn
en hij werd rood van razernij.
Hij zei: - Baron, uw linkerhand
en zweer op d'heiligen van 't land
dat ge hiervan geen woord zult reppen
zolang ik het u zal beletten.
- Heer, in 't convent deed ik die eed
op mijn geloften en mijn kleed.
- En ik, zegt Nobel, geef u 't bevel
dat gij onverwijld en snel
zoudt brengen met bekwamen spoed
mijn brief - en luister goed opdat iedereen zou verstaan
dat hij naar het hof moet gaan
uit genegenheid of uit schrik,
en binnen een dag, dat beveel ik,
verschijnen zou in Malpertuis,
Malpertuis, mijn geboortehuis,
waar ik wil worden begraven.
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Omdat ik in rijkdom mocht leven
wil ik in armoe de geest geven.
Ik wil afstand doen van mijn troon.
God was arm, dat wil ik ook.
Vertrek nu vlug en kies uw weg
en verpoos niet onderweg
tot uitgevoerd is mijn bevel.
Met Sinksen houd ik raadzitting
door al mijn raadslieden omringd.
Wanneer Ysegrijn heeft vernomen
wat Nobel zich heeft voorgenomen,
dacht hij dat de vorst goed en wel
op de hoogte was van Caël
waarover Reynaert had gesproken.
- Heer koning, ik moet wel geloven
dat u goed hebben ingelicht
uw baronnen en juist bericht,
want baron Reynaert zei me al
dat er een ster stond aan 't heelal
daar stond aan te tonen de komst
van een nieuwe koning en vorst
die over iedereen zou regeren.
- Drommels, wilt ge dit soms beweren
naar waarheid? - Ja, naar waarheid, heer.
Wist ge het dan niet? - Bij God, neen!
Niemand heeft 't mij meegedeeld.
- Vanwaar dan, heer vorst, uw verlangen
om aan het hof hier te ontvangen
ook zij die weinig om u geven?
- Zo kome niemand dus hier henen
zonder bedoeling of motief
tenzij genodigd met mijn brief.
- Dan is 't dringend dat ik vertrek.
Ysegrijn springt te paard en rijdt weg
als iemand die van mening is
dat te veel tijd al verspeeld is.
Hij doorkruist akkers in cultuur
zich verbazend over zijn avontuur.
Maar alleen rijdt hij zeker niet
voor de zaak die Nobel gebiedt,
want hij wil zijn vrienden en magen
om hulp en assistentie vragen
voor de opvordering van Nobel.
Hij bemerkte toen nogal snel
dat koning Nobel aan zijn plan
nog niet eens begonnen was,
zodat hij geen burcht oversloeg,
bos noch veld, tuin noch plantsoen,
eer hij de boodschap had gedaan,
dat de vorst raadt elke onderdaan
om te komen naar zijn raad.
Toen de wolf zijn plicht had gedaan,
die Nobel hem had opgedragen
begon hij zich ernstig af te vragen
hoe hij profijt zou kunnen halen
uit koning Nobel zijn bevel,
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want hij besefte wonderwel
dat Rein de schuld niet kon bewijzen
van wie hij als judas aan zou wijzen.
Van anderen bezat Timer de naam
waardoor hij riskeerde een blaam,
want wat hij een vriend had aangedaan
verfoeide te zeer Ysegrijn
omdat het verraad was en laagheid.
Van een verrader dient hier vermeld
dat hij goed met kwaad vergeldt.
Ik zag hem nooit iets goeds verzinnen
tenzij om mij aan hem te binden.
Zo piekert de wolf over de vos,
over zijn geaardheid en inborst.
Zo lang gereden heeft de wolf
tot Rein hem nadert in galop.
Het scheen dat Rein zeer beducht
voor 's graves jacht was op de vlucht,
want hij rende in gestrekte draf
voor de horde de helling af.
Ysegrijn reed hem tegemoet
en zei: - Reynaert, het is goed
dat ik u op deze plek ontmoet.
- Voor spot is 't niet het ogenblik,
beste compeer, dat beweer ik.
Laten we hier snel gaan vandaan
want daar komt al de meute aan.
Ze hadden nog maar net de tijd
om zich te brengen in veiligheid.
Ze hadden verloren 't vege lijf
als de meute niet was afgeleid.
Daarna heeft heer Ysegrijn
de hele zaak verteld aan Rein,
hoe hij de barons had bezocht
en met aandrang had verzocht,
hoe hij bij de vorst was gekomen
die een nieuw besluit had genomen
zoals ge allen hebt vernomen.
- Bij God, riep toen de sluwe Rein,
ik maak u tot koning, Ysegrijn,
hoeveel moeite 't mij kosten mag.
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Aan alles wat ik hoorde en zag
weet ik dat gij verstandig zijt.
Is Nobel erg ziek? Zeg het mij!
Verblijft hij nog in zijn paleis?
De wolf zei: - Geen twijfel mogelijk,
dat hij nu ziek ligt te bed.
Toen 'k hem voor 'n dag of vier verliet
was hij al zeer zwak en ziek.
Als eerbewijs ga naar hem toe.
Uw bezoek zal hem goed doen,
want zolang hij blijft leven
zullen wij hem getrouwheid zweren.
Compeer, ik twijfel er niet aan
dat wij na koning Nobel voorwaar
een slechter vorst kunnen treffen.
Daarom zal ik het niemand zeggen
dat ik, al was het voor de gein,
voor u de nieuwe vorst mag zijn.
- Ysegrijn, wat doet ge schurkachtig
en verraderlijk en vreesachtig.
In een vriendelijk woord zoekt gij smaad,
overal ontwaart gij verraad.
Het liefste woord door mij gezegd
wordt telkens als spot uitgelegd
en mij meteen betaald gezet.
Als ik inga op uw verlangen,
laat gij toch een pruillip hangen,
en zo is al wat ik goed bedoel
voor u nooit ofte nimmer goed.
'k Heb u altijd heus bejegend
al waart ge mij vaak ongenegen.
- Hoezo, compeer Reynaert, droomt gij?
Ik zie nu dat het u erg spijt
de weldaad aan mijn persoon besteed,
zo dat ge het maar liever vergeet.
Als ik er steeds op terug zou komen
zoudt ge mij uw wrevel tonen.
Maar waarom zou ik erom malen
om die weldaad steeds te herhalen?
Nors zijn ze van elkaar gegaan,
nijdig, slechtgezind en kwaad.
Reynaert is van de berg gedaald
waarop hij was blijven staan
en ziet een convent waar verblijven
minderbroeders en jakobijnen.
Daar ging hij aan de prior vragen
om het habijt te mogen dragen
daar hij zich schuldig had gemaakt
aan velerlei diefstal met inbraak,
aan laster en kwaadsprekerij,
aan verraad en oplichterij
en dat gedurende heel zijn leven.
De abt wou hem audiëntie geven
maar deed het vooralsnog niet
daar hij inwinnen wou 't advies
van de hele communauteit.
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Hij heeft aan vos Reynaert gezeid:
- Broeder, u houden in het convent
naar de regels en 't reglement
kan alleen na de raadpleging
van de broeders en hun instemming.
Maar als ge echt vol goede trouw
betoont uw spijt en uw berouw
en een voorbeeldig man wilt zijn
dan zullen u vergeven zijn
al uw zonden groot en klein.
- Heer, zei Reynaert onderdanig,
hoe zou ik het u anders vragen.
De abt in de kapittelzaal
doet zijn broeders het verhaal
van Reins verzoek: - Broeders, de tijden
zijn veranderd. Wereldser en wijzer
zijn ook wij, helaas, geworden
en ook de jacobijnenorde.
De wereld steekt vol kwaad en erger.
Zonder sluwheid komt men nergens.
Ge moet zo slim zijn als de vos
of anders loopt het echt niet los.
Wie geen list of trucs hanteert
wordt afgewezen en geweerd.
Ik zeg dat omdat een klein man
vandaag de dag niets worden zal
als hij niet goed misleiden kan.
En wij broeders, zijn bedelaars
die zullen kennen geen welvaart
als we niet huilen met de wolf
en zo listig zijn als een vos.
Laten we, dierbare broeders,
hun vrienden zijn; zij zullen voeren
ons naar de koning en de adel.
Zo iemand hebben - 't is geen fabel brengt een convent slechts zegepralen,
want hij benoemt de kardinalen,
de bisschoppen en de prelaten.
Door hen zal niemand in het rijk
blijk geven van opstandigheid
tegen de wetten van de vorst.
Ik meld u dat, nu onder ons
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vertoeft Reynaert, de sluwste klerk.
Als we met hem gaan aan 't werk
bezitten we dra in overvloed
wit brood, koeken en ander goed
en ook de beste soorten wijn,
zeevis, kippen, ambrozijn,
snoek, zalm en wildgebraad
en in zo'n grote voorraad
dat er gewis geen maat op staat.
We kunnen ons niet permitteren
deze buitenkans te negeren
omdat het niemand is bekend
dat Rein verblijft in ons convent.
Voor zijn hulp wil hij slechts aanvaarden
een korte pij en een behaarde
mantel, niet als die van Fiernageus,
noch als die van Willem Kortneus
of van Sint-Jan die van zijn hoofd
voor zijn geloof werd beroofd,
voor de heer Jezus die zo snood
men aan het kruis bracht ter dood
voor onze ondeugden en zonden.
Maar eerst, ik zeg het onomwonden,
moeten we ons degelijk beraden
of we niet alleen te eten vragen
Reynaert, maar hem dienen alle dagen.
Als we hem niet accepteren,
kunnen we 't noodlot niet afweren.
Daarom moet hij onder ons blijven
en ons zijn wijsheid onderwijzen.
- Heer prior, zei een lekenmonk,
wij zijn, gewis, toch niet zo stom,
dat als de vos vraagt om de pij
wij niet verheugd zouden zijn.
- Gewis, zei de prior, hij staat klaar
aan de poort om voor 't altaar
zijn grote zonden te belijden;
hij vraagt het monkhabijt en
de pij. De voorzanger met luide stem
heffe aan het Te Deum voor hem.
Op de aangepaste tonen
begon deze de antifonen,
terwijl de prior vlug voorwaar
aan de poort ging halen vos Reynaert.
Aan de portier heeft hij gevraagd
waarom baron Reynaert niet opdaagt.
Aan de gemeenschap heeft die gezegd
dat de vos was weggerend.
Bedremmeld en erg gegeneerd
is hij naar zijn broeders teruggekeerd.
Toen de jakobijnen dat vernamen
waren zij - ik kan het beamen allen ook zeer terneergeslagen.
En zo kwam het dat men zong om
een onvindbare Reynaert de vos.
- Pater prior, zei dan de portier,
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Reynaert is nu een eind van hier
en - dit is geen spotternij of grap want aan onze aandacht ontsnapt.
Drommels toch, door welk malheur
kan zo'n ramp toch zijn gebeurd?
Zegt de abt: - Ik ben zo ontdaan,
dat mijn hart 't niet zal doorstaan.
En nochtans zal ik bewijzen
dat we hem zullen terugkrijgen
als we gebruiken ons verstand.
Naar zijn broeders ging terug de abt
en vernam dat Rein al had aangedaan
de pij voor hij hier ging vandaan.
Hij zei dat het zeer vervelend was
dat Rein koos het hazenpad,
want als hij niet zou terugkeren
zouden ze van hem niets leren.
Hij liet zijn fraters goed verstaan
dat het om hun welzijn zou gaan.
Broeder portier zei dat de jakobijnen
de vos wellicht zouden lijmen.
Dat, sprak de abt, mag nooit gebeuren.
Om zijn broeders op te beuren
zegt hij wat ze nu gaan doen.
- Luister, zegt hij en luister goed.
Hij is naar de jakobijnen gegaan
en vond daar Rein met de pij aan.
De abt zei dat het vervelend was
dat Rein reeds het kleed aan had
want dat hij daar niet kon blijven
bij de broeders jakobijnen.
De portier zei niet toe te laten
Reynaert bij hem weg te halen.
En toch doen wij het, zei de abt.
De vos ging voor hem staan en sprak:
- Dat ge het met mij goed bedoelt,
weet ik, en daarom luister, luister goed.
Ik verklaar u zonder omwegen
dat ik eens zal zijn verdwenen.
Zo zal het zijn en anders niet,
want ik wil dat het zo geschiedt.
Iedereen zei: - Dat het geschiedt.
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- En ik wil, zei Rein, dat mijn tuniek
gedeeld wordt en wordt versierd
met een jakobijnse hoofdkap
en bovendien wens ik ook dat
de onvrede hier geregeld wordt
voor ik vertrek naar Nobel de vorst,
zodat van nu af vrienden blijven
de minores en jakobijnen.
- Bij 't Heilig Kruis aanvaarden wij
vrienden van elkaar te zijn
van nu af aan en voor altijd.
En zo ontstond vrede en peis
tussen minor en jakobijn.
Ze zweren dat onder hen voortaan
geen onenigheid meer zal bestaan.
Zolang Reynaert in 't convent
verbleef, waren ze zeer attent
om hem te dienen en te eren
alsof hij was hun abt en here.
En dat deden ze lange tijd.
Van minor ging Rein naar jakobijn
en hij leerde hen goed
hoe elk zich gedragen moet
als hovelingen in 't paleis.
Hij leerde hen elke geplogenheid
en deed het in een klein jaar tijd.
Met veel moeite en inspanningen
maakte hij van hen hovelingen,
voor wanneer minor en jakobijn
aan 't hof van Nobel zouden zijn.
Wat nog meer? Heel kort hield Reynaert
iedereen en heeft nooit herhaald
wat hij al eerder had gezegd
en iedereen had opgelegd.
Zij gehoorzaamden zo accuraat
dat ook nog de dag van vandaag
geen orde als daar steeds zijn
van predikheer tot jakobijn
waar Reynaert de vos binnentreedt
of hij wordt geducht en gevreesd.
De monken houden zich rustig en kalm
zoals vermeld in hun verdrag.
Maar de vos bleef daar niet lang
en hij nam afscheid van de abt
om te bezoeken vorst Nobel
die oud was en ziek lag te bed.
Als klerk van stand kleedde hij zich aan
en liet een frater met hem gaan.
Zo lang zijn ze dan gegaan
tot zij bij het hof kwamen aan.
Reynaert gedroeg zich uiteraard
nederig en religieus van aard.
Hij toonde zich niet trots of fier
maar eenvoudig en zacht en lief.
Niemand verhinderde dat de klerk
toegelaten werd bij Nobels bed,
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zodat hij tot de vorst kon spreken.
- In godsnaam, wees rustig, heren.
Ik ben gekomen zonder vreze
om mijn meester te genezen.
Toen de edelen hadden gehoord
de hofmeester en Reins wederwoord,
brachten ze Rein naar Nobels bed
waar de vos dan heeft gezegd:
- Vorst, dat een goede dag u schenkt
die voor ons op 't kruis moest sterven.
- Moogt gij eeuwig heil verwerven!
Zeg me nu, heer, wie ge zijt.
- Heer, hij is de abt van de abdij
der jakobijnen van Sint-Ferri.
- Heer, zegt Nobel, dank u en merci,
grote dank voor uw beider komst
zei nog dankbaar de zieke vorst.
Reynaert zei: - Wie 's ochtends zweet,
het 's avonds, koning, vaak koud heeft.
Ook zeg ik dat wie denkt te staan
vaak valt of aan het wanklen gaat.
Hij denkt dikwijls dat hij waakt
die vaak in de zondigheid slaapt.
Daarom zeg ik u, heer koning,
dat ge moet maken uw rekening.
We hebben in tekens waargenomen
dat uw eind staat aan te komen.
- Moeder Gods, wie 't als grap heeft gezeid
had niet volkomen ongelijk.
- Toch wel, heer, want het uur dat wenkt
is altijd anders dan men denkt.
Dagen komen en dagen gaan
maar zonden plakken altijd aan
de sterveling die ze heeft begaan.
Geef u rekenschap van uw lot
tegenover uw rechter, onze God.
- Heer, zegt Nobel, ik ben zeer bang
voor wat mij boven het hoofd hangt.
- In Godes naam, vorst, ik weet goed
dat ge weldra sterven moet,
wellicht op de tweede sinksendag.
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- Zeg mij, frater, hoe weet ge dat?
Als ge mij in 't ongewisse laat,
beschouw ik dat als hoogverraad.
Reynaert zei: - Eer 't morgen wordt,
zal ik 't u zeggen, dierbare vorst,
en zal ik het u ook aantonen
dank zij de kunst der astronomen.
Dat heeft de koning aangenomen
en ze hebben dan allen gewacht
tot vervlogen was de nacht
en Venus, als een groot wonder,
verdreef het allerlaatste donker
en aan d'hemel schitterde zo klaar
alsof het reeds was volle maan.
De koning en zijn hofhouding
zagen het vol bewondering.
Dan liet Reynaert hen verstaan
dat de koning heen zou gaan
en een ander zijn plaats innemen.
Reynaert heeft wat hij wou bewezen,
want de koning ging te bed
daar het einde kwam voor hem.
Reynaert sprak dan over zijn biecht
opdat hij sterven zou verlicht
van zonden, arm en naakt
zoals 't een christenmens betaamt.
Reynaert is naderbij gekomen,
heeft zijn laatste biecht afgenomen
en hem nadien gevraagd
wie hij als nieuwe vorst voordraagt.
Nobel zei hem dat als koning
de meest geschikte hoveling
volgens hem was de luipaard
die koen is, sterk en onvervaard.
- Ach, goede heer, zo zei dan Rein,
laat dat niet uw keuze zijn.
Kies een man wijs en verstandig,
en bovendien ook standvastig,
alsook listig en zeer handig
en die de edelman doorziet
die hem zijn diensten aanbiedt.
Heer, dit alles heeft zijn functie
want lezen we in 't boek Orcha niet
dat meer waard zijn sluw- en handigheid,
die sterker zijn zoals vaak blijkt
dan geweld en brute kracht.
Men zegt dat geweld een land versmacht
en dat slecht ingetoomde macht
vaak tot onlust en oorlog leidt.
Van de luipaard wordt ook gezeid,
dat als hij een prooi bespringen moet
hij vaak faalt door gebrek aan moed.
Heer vorst, neem als uw erfgenaam,
een koen en moedig kandidaat.
- Heer prior ik noem er u een.
Op deze wereld is er geen,
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die zo sluw is en verstandig,
en als 't om profijt gaat zo handig;
er is geen zaak die hij op termijn
niet brengt tot het beoogde eind.
- Ah, zegt Reynaert, hem wens ik toe
alle eer en alle voorspoed
in alles wat hij plant en doet.
Wie is hij? De koning zei hem
- Reynaert is 't! Graag noem ik hem.
Tot over zee is er geen man
die ik zo waardeer en hoogschat,
die zo koen is en zo moedig,
en zo trots en hoogmoedig.
Mijn hart voor hem dikwijls beeft
ofschoon ik met hem in vrede leef.
Bij God, een groot baron is hij.
- Wie is hij? Heer vorst, zeg het mij!
- Broeder, kent gij hem dan niet?
- Welnee, heer Nobel, zoals ge ziet.
Dierbare vorst, wij die leven
in een convent volgens de regels
weten niet wat in ons land
gaande is en aan de hand.
Daarom hebben we niet vernomen
wie het is, al is ons ter ore gekomen
dat het Cointereau de aap zou zijn
die samen jaagt met 't everzwijn.
- Bij Sint-Maurits, hij is het niet.
Reynaert is 't die zich wijden liet
In 't convent met zalf en olie.
Nooit werd er gedoopt een man
die ooit zoveel te weten kwam
over oud en over nieuw kwaad
als de baron vos Reynaert.
- Ach, heer koning, hij doet groot kwaad
die de anderen zo blameert,
zo dat uiteindelijk wordt onteerd
een man die eerlijk leeft een teert,
want wij vinden dat die persoon
voor de goeden meer haat toont
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dan de verraders van de kroon.
En 't is nochtans niet te weerleggen
dat, wil men de waarheid zeggen,
Reynaert waard is om vorst te zijn,
vermits hij wijs is en courtoois
en als hij wijs is, is hij mooi.
Is hij wijs, dan is hij ook vaardig
en een wijze is ook stoutmoedig,
hoofs, handig en edelmoedig.
Is hij prins, hij kan ook vorst zijn.
Prins is hij, 'k weet het naar waarheid.
Ik vraag hem te mogen ontmoeten
en als vorst te mogen groeten
eer ik van hier wegga, waarde heer.
De vorst zegt: - Het spijt me zeer,
dat ge hem nog niet hebt gezien.
Roönel, Timer, kom naar hier
en zeg mij waar baron Reynaert toeft.
Als hij in mijn paleis vertoeft,
vind ik het zeer eigenaardig
dat hij zich niet heeft verwaardigd
tot aan mijn lijdensbed te komen.
Laat nu al de wachters uithoren
om te weten of Reynaert de vos
niet gekomen is naar 't hof.
Maar alle wachters bleven stom,
want goed nieuws hadden ze niet.
Ze informeerden daar en hier.
Noch 's avonds laat of 's ochtends vroeg
had iemand vos Reynaert ontmoet.
Hij was wel degelijk verdwenen
want nergens was de vos verschenen.
Dat vernam de vorst die 't hoorde zeggen
en er zich niet bij neer kon leggen,
want nog veel van zijn paladijnen
zouden aan het hof verschijnen
en ook baron wolf Ysegrijne
die iedereen had geconvoceerd
was nog niet teruggekeerd.
- Wat te zeggen, sprak de koning,
van een baron of hoveling
die als vos Reynaert belet geeft
als zijn vorst hem nodig heeft?
- Heer koning, ge doet hem onrecht.
Ge hebt uw zonden nu beleden
en die werden u vergeven;
ook gij moet nu vergeving geven;
meen niet dat Reynaert zonder reden
van het hof is weggebleven.
Als hij verneemt dat ge ziek zijt,
zal niemand zo verdrietig zijn
en zeker is 't dat hij wegjaagt
al wie op uw koningschap jaagt.
En hij zal medicijnen zoeken
die goed zijn om u te behoeden,
als God het wil, voor de grote nood
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en de kwellingen van de dood.
- Heer, goed gesproken, en ik loof u.
maar ge preekt wel een beetje; nu
hebben we nodig hulp en hoop,
want weinig weten we van 't geloof
lijk dezen die 't niet hebben geleerd.
Reynaert antwoordt als volleerd:
- Heer vorst, gij liet me hier verstaan
dat wie schiep aarde, zon en maan
en de zee, de vogels en dieren,
en om dit alles te bestieren,
onze Schepper heeft als het laatst
de mens op de wereld geplaatst.
Allen weten dat God uit het niet
geen edeler wezen schiep.
Bidden we onze toeverlaat
opdat hij stelle ons in staat
te verheerlijken zijn majesteit,
wij allen die hier samen zijn.
Laten we 't Onzevader bidden
en daarna het credo zingen.
- Heer ik heb een kou opgevat,
zei Rein, aan mijn hoest hoort men dat.
Verneem daar ook de oorzaak van.
In elke abdij, in elk convent
zijn matten overal present.
En overal waar we heen gaan
liggen die ruige matten klaar.
Mat is van armoe synoniem
en ik heb er overal gezien,
overal en meerdere malen
in onze cellen en slaapzalen,
in de kerken en kapittels
en overal waar men komt bidden.
Op elke plaats waar een monk woont
liggen de matten goed tentoon.
Paulus was met matten gekleed,
Sint-Jan droeg er bovenop zijn kleed
van keizerlijk goud doorweven.
Heren, wil het mij vergeven
als ik u armoe wil aanpreken.
Het is waar, het is bewezen
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door 't evangelie en ons geloof,
dat wie in onthechting niet gelooft
't paradijs niet zal binnentreden
als hij geen armoe heeft geleden.
Wie d'arme misprijzen en haten
worden door de Heer God verlaten.
Wie zich niet inlaat met hun lot
keert zich voor altijd af van God.
Wie noodlijdenden niet bemint
zal van de Heer nooit zijn de vriend.
En wat betekent armoe dan?
Niets anders dan een ruwe mat.
Ik zeg u, wij zijn minderbroeders
wegens de gelofte van armoede.
Voor de mat ook kozen de jakobijnen
die onze naaste broeders zijn en
even arm en onthecht als wij.
Heren, misprijs geen mat of pij:
zij brengen het heil dichterbij.
Sint-Maarten, zo toch lezen wij,
trof men vaak aan in een bed
van matten op elkaar gelegd
en kende daar alleen maar leed
tenzij hij het voor Christus deed,
omdat hij door zijn geloof wist
dat armoe de beloning is
voor 't paradijs in d'eeuwigheid.
Weet daarom dat armoe altijd
de sleutel is tot het paradijs
en dat geen mensenkind kan nemen
een andere weg naar de tuin van Eden.
Door armoe weet de monk heel goed
hoe hij die tuin bereiken moet
die niet van zilver is of goud,
van edelstenen of fijn hout,
lekker voedsel met vette brokken,
van wijn uit Auxerre betrokken,
van scharlaken blauw of geel,
van Gents groen of uit Douai,
noch van stoffen uit Cambrai.
Petit-Gris vindt ge daar niet
noch bont dat men overal ziet,
geen hermelijn of nog zotter
bont van eekhoorns of van otters.
De ingang is zo smal gemaakt
dat men er moeilijk doorgeraakt,
zo dat het zwaar is er te komen
om in de tuin te blijven wonen,
en dat kordelier en jakobijn
werkelijk zeer arm moeten zijn.
Want, heren, weet het wel en goed
in hun kloosters staan in overvloed
ruwe banken, sobere dingen
waaruit blijkt dat die kloosterlingen
wel echt arm zijn en onthecht.
Dies, heren, zeg ik u oprecht:

Tiecelijn. Jaargang 19

wil u ernstig op weg begeven,
wil in onthechting nu gaan leven
en God zal u zijn liefde geven.
Dat iedereen mij gehoor lene
om een wijs man te prefereren
en voor een wijze als vorst 't opteren,
die met inzicht u zal leren,
wat hij kent en wat hij weet
van sluwheid leidend tot onvree
die opzet de dag van vandaag
de vader tegen d'erfgenaam
en tegen de vader de knaap,
de moeder tegen haar compeer
en tegen iedereen de neef.
In deze tijd ziet men helaas
dat men haat kweekt en neemt wraak
om iemand uit zijn weg te slaan
en daardoor hoger op te gaan.
Niemand die om die wandaad geeft
als hij er zijn profijt bij heeft.
De meesten zonder recht of reden
willen hun geslacht zien verheven.
Ik zie rond mij prinsen en graven
die heimelijk ten huwelijk vragen
leden van een andere stam
en daarvoor sluiten een snood verdrag
om een erfenis te vertragen
of ze vervallen te verklaren.
Ze erven dus wat ze ontnamen
aan de ware erfgenamen.
Zo worde in eeuwigheid vervloekt
die in onrecht zijn profijt zoekt,
want aan ieder die verborgen houdt
wat toekomt aan freule of vrouw
en derhalve ook toebehoort,
zal men naar Jezus Christus' woord
weigeren een plaats in 't paradijs
waar we allen eens hopen te zijn.
Bidden we God, in wiens goedheid
wij vertrouwen in nederigheid,
dat hij ons een koning aanwijst
die ons regeren zal in peis,
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die de goeden in hun eer vrijwaart
en zij die slecht zijn van aard
tot het ware geloof zal bekeren.
Als gij mijn woorden, hoge heren,
wilt involgen en waar maken
denk ik dat ge dan zult smaken
daarvoor een grote voldoening
bij het kiezen van de koning.
Daarop riepen alle edelen luid:
- Broeder, verklaar ons, leg ons uit
wie het koningschap verdient
en daarvoor onze dank geniet.
- Heren, zegt hij, ben ik een oen
om zo'n idiotie te doen?
Ik ben een broeder van een convent
die de geschiktste man niet kent.
Maar één zaak raad ik u aan,
om naar het parlement te gaan
waar iedereen zijn zeg zal hebben
en daar aan de raad kan voorleggen
de naam van een man wijs en handig
in oorlogsvoering en wetgeving,
waardoor hij waard is vorst te zijn.
Voor bidden is het nu geen tijd,
maar ik sta voor u bereid
om u aan het hof bij te staan.
De koning zegt: - Heer kapelaan,
gij zijt een zeer wijze broeder.
Daarom zeg ik: een groot loeder
is hij die u niet wil geloven.
En ik wil u hierbij beloven
dat ik u geheel zal vertrouwen
en u mijn stem zal toevertrouwen
en mijn macht zolang ik leef.
Dat is evenwel niet lang meer
ten aanzien van wat ik heb geleefd.
Deze woorden tot tranen bewogen
de kleine heren en de hoge.
Ze hebben dan een dag gekozen
waarop de vorst zou worden verkozen.
Afscheid van de vorst nam Reynaert
die met aandrang werd gevraagd
terug te komen op de Sinksen,
want men wil dat bij de stemming
hij zou zetelen in de raad.
Reynaert zei: - Heer, ik houd me klaar
om alles te doen tot uw dienst.
- Grote dank, broeder en vriend,
en ik vraag God dat in uwe gebeden
gij mij nimmer zult vergeten.
- Ik zal het doen, o goede heer.
De valsaards zijn teruggekeerd
en hebben zolang gemarcheerd
dat ze komen bij de kordeliers.
De jakobijnen vernamen 't nieuws
en ze waren niet bijster blij
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met de hele aangelegenheid.
Nu wil ik Reynaert even laten
en niet verder over hem praten
want het verhaal dat ik berijm
gaat vooral over Ysegrijn.
Ik zal u hierbij dus verwoorden
met zo weinig mooglijk woorden
wat met Ysegrijn is geschied
toen hij de vos op de hei verliet.
Dat God, mijn steun en toeverlaat,
mij de eer geeft en mij toelaat
om eens het geluk te beleven
aan een concours deel te nemen
waar ware kunst krijgt kroon en lof.
Maar, waar? Aan 's konings hof
geven rijmelaars de toon
en worden prullaria bekroond.
Nog niet aanvaard en onbekend
is het jong en nieuw talent
op wie ik mijn hoop heb gesteld.
Aan hen geef ik het prijzengeld
en ken ik lof toe en de zege.
Maar ze worden doodgezwegen,
want had men hen gehoor gegeven
Rein had nooit de kroon gekregen.
Maar om zijn inzicht en talent
had ik hem de kroon toegekend
ondanks de felle tegenstand
de dag dat door de raad van 't land
iemand werd tot vorst gekroond
die sindsdien niet meer werd onttroond,
integendeel, hij kreeg in 't rijk
de steun van hen die machtig zijn,
van de meest geëerde onder hen
sedert de dood van graaf Willem,
de steen waarop ik uit trouw
mijn levenswerk steun en bouw.
Luister nu hoe 'k voor mijn werk
ging te werk met mijn onderwerp.
Ik heb voor u gesteld op rijm
de scheldpartijen tussen Rein
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en heer Ysegrijn, zijn kozijn.
Nu vertel ik u hoe Ysegrijn,
zich heeft gedragen, naar het schijnt.
Hij is naar vele verre streken
voor een tijd lang uitgeweken,
naar menig land ver overzee.
Wat kan ik hier nog aan toevoegen?
Hij ging alle prinsen daar bezoeken,
wat hun titel of rang mocht zijn:
graaf, hertog, koning van een rijk
die heersten over groot en klein
die op de een of andere wijs
van vier voeten voorzien zijn.
Hun namen ik hier volgen laat
in 't Latijn of de volkstaal,
want ik ben niet zo goed in talen
om al hun namen te vertalen.
Als ik sommige toch vertaal
is dat dienstig voor mijn verhaal.
'k Begin met Asinus, de ezel,
met A, 't begin van 't alfabet.
Aper, dat moet een varken zijn,
of misschien de ever of wild zwijn.
Aloy is een dier dat niet buigen kan
zijn poten, gelijk een olifant,
en die wanneer hij slapen moet
tegen een boom ondersteuning zoekt.
Anabula, dat is zeer straf,
is waarschijnlijk een giraf.
Alches, lijkt op een ezelin
met een vooruitstekende lip,
zodat dit ongelukkig dier
niet grazen kan, op geen manier.
Ana is een beest uit d'Oriënt,
dat in mijn buurt niemand kent.
Anuna dan, ook onbekend,
komt eveneens uit d'Oriënt.
Het is een hert dat is geboren
met zijn gal in bei zijn oren.
Die zes waren zeer strijdvaardig
en schaarden zich rond hun vaandrig.
Uit een and're hoek, ook tezamen,
toen naar de verzamelplaats kwamen:
Bubulus, een beest zonder gena,
de ruigste buffel uit Afrika.
De buffel Bonactus daarentegen
is de mensen zeer genegen.
Naast die twee buffels kwamen nog
Canis, wat Latijn is voor dog,
en Camelus, de kameel,
die hier niet weze verheeld,
Cama, die lijkt een gevlekte wolf,
is voorzeker een lynx of los;
Calopus zwom over d'Euphraat
- 'k weet niet over welk dier het gaat,
maar wel dat hij sterk is maar loom
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en met zijn horens velt een boom.
Camelopredus, dat weet ik wel,
is wis de kameelpardel.
Hij arriveerde met Capra, de geit
en Capreolus of Rubicoprageit.
Cato toonde zich trots en fier.
Cato is een arcadisch dier
dat vuur spuwt - het is echt waar en als een varken is behaard.
Cefusa, met als voorpoten handen,
werd ooit gevangen in verre landen
om op te stappen in Caesars stoet
in Rome, gekooid zoals het moet.
Cervus het hert arriveerde daarna
en met hem het beest Chimaera.
Cirogrilus, het stekelzwijn,
bracht mee Cuniculus, het konijn.
Cricetus, die een eekhoorn is,
en Corocroces, een dier dat gewis
bij ons hyena wordt genoemd.
Dat dier is bekend en beroemd
omdat het angstaanjagend luid
imiteert ons stemgeluid.
Het heeft een snijtand zeer geducht
en is van de wolf en de hond de vrucht.
Dan kwam Catapleba, een wreed dier,
dat in de Nijl leeft van het wier,
met een zo dik hoofd dat wie 't ziet
een plotse dood voor ogen ziet,
en Demma, een soort van geitenbok,
met horens scherp als een wapenstok,
alsook Dammula, een damhert zo sterk
dat het zich uit alle strikken werkt.
Ze kwamen samen uit het bos.
Toen kwam Duran, de rinoceros,
aangestormd uit een Indisch land.
Is hij in 't nauw gedreven dan
evacueert Duran urine en stront
en verjaagt zo de wildste hond.
Maar Duran zou, naar het schijnt,
de mystieke eenhoorn kunnen zijn.
Bij hen voegt zich Daxus, de das,
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en ook de dikhuid Elephans.
Eale, een dier zo wonderbaar,
gelijkt zeer sterk op een zwart paard.
Het heeft van d'olifanten de staart
en een beweegbaar horenspaar
die hij apart gebruiken kan
als men hem lokt in de val,
en Hemcires, een ander dier
dat erg gelijkt op onze stier,
brachten Equicervus mede,
een hert zeer slank van leden
dat leeft in het Helleense land
maar alleen op 't vasteland.
Enkel het mannetje, dat is waar,
heeft een stevig horenspaar
en een staart gelijk een paard.
Hamtra, de hamster, en 't hermelijn
Erminius, fel in de strijd,
brachten krijgers mee, een grote groep,
en Furunculus, bij ons genoemd,
de wezel of vaak het fluwijn,
werd aangevoerd door Felijn.
Dan kroop manmoedig uit de grond
een beest genaamd Furion,
een dier vol wellust en zo geil
dat het maar leeft luttele tijd.
Ook veel krijgers brachten Feles,
de marter, en de bunzing Finges.
Hen voerden aan, sterk gewapend,
Glis, de sluwe zevenslaper,
en Gali, de vlugge mangoest,
die slangen aanvalt en uitroeit.
Voegden zich bij hen de genetkat
Geneta, en Guesses, de civetkat.
Toen zij Ibiches daar zagen,
en Ibidra en Istrix, zijn mage,
zij hen een handdruk gaven.
- Ibiches staat voor Ibex, de steenbok,
die leeft op de hoogste bergtop.
Ibidra is een hybride van ons zwijn
en van het wilde everzwijn.
Na hen kwam daar aangelopen
't stekelvarken op zijn korte poten;
in 't Latijn is Spinosus zijn naam
omdat zijn rug vol stekels staat.
Hyena arriveert in volle vaart,
met de hertog, heer Luipaard.
Lamia hield bij de hand Lazani
voor wie hij heeft consideratie.
Lamia is een zeer gevaarlijk dier;
't is de bloedzuigende vampier;
Lazani is zo'n bloeddorstig beest,
dat zelfs Nobel, de leeuw, hem vreest.
Wolfshond Licaon en Linx, de los,
voegden zich hand in hand bij 't gros.
Lupus, de wolf, dus Isegrijn,
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zou met hen opgetrokken zijn.
Lucius, kruising van wolvin
en hond, is zeer agressief en driftig,
zodanig dat hij niemand vreest,
de mens niet, noch een ander beest.
Hij bracht mee zijn trotse eega,
de beeldschone Leucroceca,
ook de snelste van de beesten.
zij heeft van ezel en hert de leest en
de schoft, de poten van een leeuw
en de kop van een kameel.
De hertog, sinjeur Locusta
bracht mee Leoncofana
voor zijn verzet, al was hij klein,
helaas niet groter dan een konijn,
maar niettemin zeer gevreesd,
want wie hem raakt is er geweest.
Lepus en Lachta, die leeft tussen graven,
droegen haar volumineuze bagage.
Nobele ridders waren Lucer en Loter,
twee zeer vinnige visotters.
Klein was de escorte niet
van Mulus, 't wijfjesmuildier,
en van 't monster Monoceros,
de fel geharnaste rinoceros.
Molossus, d'herdershond, trouw dier,
met heel zijn clan en met veel zwier,
stak op zijn beurt over de rivier.
Mauricomorion vond zijn kameraad
Mantitora weer aan de Euphraat.
Beiden zijn van dezelfde clan
en vrezen mens noch olifant.
Zij hebben een dubbel tandenpaar
en van de schorpioen de staart.
Ook gelijken deze twee krijgers
op d'Indische koningstijger.
Zij zijn belust op mensenbloed
en doen zich daaraan tegoed.
Hun gebrul lijkt op 't geschetter
van een regiment trompetters.
Musquelibet werd, en met reden,
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door Mammonetus niet vergeten,
hij is de schone muskusgeit
op wie aap Mammonetus geilt.
Met veel lawaai en veel gerucht
kwam Migale met zijn zoon op zijn rug.
Even luidruchtig kwamen daarna
Kat Murilegus en wezel Mustela.
Mus, de muis, et earum genera
hadden zoveel plaats ingenomen
dat er niet was doorheen te komen.
Dat ondervond Neomon, de rat,
die op Onager, zijn muildier, zat
en er met moeite doorheen brak.
Onocentaurus had, zo werd gezeid,
de hele winter lang gereisd.
Orix en Oraflus, de giraf,
hebben 't schaap Ovis meegebracht.
Pardus, de luipaard, en de panter
Pantera kwamen net als d'andren
niet alleen, want Pirader,
Pegasus en Pilosus onder andere
deden veel stof opwaaien en zand.
Pegasus is zeer terrifiant.
Het is een sterk gehoornd paard
met breder vleugels dan d'adelaar
dat in Ethiopië leeft
en voor wie dier en mens beeft.
Pilosus is de wildeman
die men 't best vermijden kan.
Zijn bovenlijf is sterk en behaard,
hij is wild en onvervaard,
want die faun met een groot geslacht
heeft daarenboven ook veel macht.
Hij houdt van het ander geslacht,
van lekker eten en van wijn,
zoals er ook veel mensen zijn.
Maar als hij eenmaal is getemd,
dan is hij een aardige vent.
Pathio en Putorius, het stinkdier,
om te vechten kwamen hier.
Pathio, groot als een hond,
ziet rood in d'ondergaande zon.
Putorius zijn linkerpoten
zijn, 't is haast niet te geloven,
korter dan het rechterpaar.
Heen en weer rent onverdroten
Pirolus, die leeft alleen van noten.
Hij kruipt in der bomen hoogste kruin
met als roer zijn staartpluim.
Rangiver en Simia van 't apengeslacht
gedroegen zich - wie had dat gedacht zeer keurig en met veel fatsoen.
Met de Tigris had men te doen.
Rangiver, schuw en van weinig woorden,
is het rendier uit het noorden.
Taurus, de stier, en Bos, tezamen
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geen aandacht voor de rangen namen.
De Indische buffel elk dier overtrof
met zijn horens en zijn trots.
Tramez, lijkend op een rood konijn,
komt aangerend van d'overzij,
met veel volk, zijn hele clan,
zodat niemand nog bewegen kan.
Tragelaphus, met vertakt gewei,
verscheen met Trogodita erbij.
Unicornus, de eenhoorn,
met zijn getorsadeerde hoorn,
verscheen met de mol Talpaert
die was gezeten op een paard.
Ursus, de beer, en Visontes, de bizon,
vroegen naar Reynaert, de baron.
En ook Urnis, het wilde beest,
vroeg naar het sluwe rosse beest.
Varius verscheen aan d'andere oever,
druk in gesprek met Zibo, dat loeder,
dat dier en mensen doet schrikken,
want het is een lijkenpikker.
Voor Zubrones scheelde het geen haar
of neergestort was zijn moe paard.
Maar hij is toch de laatste man
die ik hier vernoemen kan.
Toen allen zich hadden begeven
naar Quaburcht, het kwade leger,
waar de zieke vorst zich bevond,
wat op zijn gezicht te lezen stond
en uit zijn lijf sprak. Iedereen ging
zich aanmelden bij de koning.
Tot hem sprak d'hoogste in rang:
- Dat God die in de maagd Miriam
een menselijk lichaam aannam,
u weer een goede gezondheid geeft
en van uw ziekte u geneest.
Dat wensen al uw onderdanen.
- Heer Luipaard, zei de vorst in tranen,
ik wens ook u gezondheid toe.
Dan zweeg de vorst want hij was moe.
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Dan groette iedereen hem snel
en zegden: - Heer dat ge zijt onwel,
doet ons voortleven zonder moed.
- Heren, ik weet het al te goed
en ben u daar zeer dankbaar voor.
Ge hebt er ook redenen voor,
want zoals eenieder zeker weet,
ik soms met veel hartenpijn streed
om in mijn rijk onder de beesten
recht en vrede te doen heersen.
Ge zoudt het niet appreciëren
als ik zou heersen en regeren
als een perverse wildeman
of een gewetenloos tiran.
Nu moet ge kiezen een nieuwe vorst
want mijn leven wordt zeer kort.
Alles wat ik hier achterlaat
is een dood lichaam niet in staat
om recht te spreken en te dagen
wie u leed en last doet dragen.
Gij moet kiezen zonder dralen
een vorst op wie gij kunt verhalen
uw recht, want op het pinksterfeest
zal ik er zeker zijn geweest,
want of het u nu grieft en krenkt
geen baron onder u afwendt
de dood, die mij al dagen wenkt.
Als ze 's konings woorden vernemen
gaat menige baron aan 't wenen
en allen tonen groot verdriet
want ze zuchten veel en diep.
Velen hullen zich in de rouw.
Zij die het meest hem waren trouw
zegden: - Heer, zeer ongelukkig zijn
uw vrienden van heel uw rijk.
Als balsem verwachten wij azijn
en verschoten gal, o Koning,
in de plaats van zoete honing.
Wat er ook bestaan mag op aarde
er is niemand van uw waarde.
Zo treurden ze met veel fatsoen
over hun koning, de Lioen.
Zolang duurde hun treuren en klagen
dat eindelijk de dag kwam dagen
die als een term was vastgesteld.
En zie daar werd aan 't hof gemeld
dat Hermengard kwam aangesneld
de eega van Reynaert de vos.
In haar armen droeg ze trots
als een moeder Reynaerdel,
haar jongste en geliefdste welp,
die wel klein was, nog een kind,
maar voor zijn leeftijd al heel flink.
Zijn moeder bracht hem bij de hand
tot aan 's konings ledikant.
En zoals edellieden doen
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groette zij hem met veel fatsoen
en zei: - Nobel, dat in Gods naam,
de vroegere kleuren van uw gelaat
gij weldra wedervinden moogt
als de goede God het gedoogt.
Wij zijn, heer vorst, naar hier gekomen
om te vervullen al uw dromen,
want terwijl hier wordt getreurd,
is er al heel wat gebeurd.
- Hoezo, edelvrouwe! En waarom
kwam uw man niet naar mijn hof?
- Koning, mijn man draagt een kort kleed
sinds hij gehoord heeft van uw leed,
van uw pijnen en uw kwelling.
Hij weet als ieder sterveling
dat wie geboren is moet sterven
en wie d'hemelse vreugd wil erven
verzaken moet aan 's werelds goed
en zondig leven mijden moet.
Hij zendt dus in zijn plaats zijn zoon
om mee te dingen naar uw troon.
- Zeer edele vorst, zegt Ysegrijn,
wil nu ook luisteren naar mij.
'k Heb gestreden menige strijd
voor het behoud van uw rijk,
sinds ik u de laatste keer zag,
gij die zieker wordt dag na dag.
Het is billijk dat ik verhaal
de grote trots en wrede taal
van Rein toen wij elkaar verlieten.
Daarover wil ik nu niet liegen.
Dan vertelde hij aan de koning
van de ster waarover toen ging
hun discussie zoals verteld,
hoe zij samen gingen op weg,
hoe hij in een strik kwam terecht
en hoe Reynaert hem verloste
ofschoon het hem veel moeite kostte
en welke straf de dorper liep
zoals geschreven staat in 't lied
en hoe hij aan Rein gaf de raad
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om naar 's konings hof te gaan
om aldaar te kunnen vernemen
of de ster al was verschenen.
- En ik kwam naar hier, edele hoogheid,
om te vertellen u naar waarheid,
opdat ge ingelicht zoudt zijn
hoe ik doorbracht al mijn tijd.
U had me, heer, opgedragen
om al uw vazallen te vragen
hierheen te komen, naar het hof.
Om te voldoen aan uw gebod,
heb ik mij goed voorbereid.
Ik doorkruiste heel uw rijk,
stak stromen over, nam heirwegen
en kwam op een dag Reynaert tegen,
die zoals ik al heb verteld,
mij haast was voorbijgesneld
om 't ontkomen aan de honden
die hem zeker niet grijpen konden.
Hij kwam naar mij, ik ging naar hem.
Dan, heer, met een gebroken stem
vertelde ik hem uw ziekte en leed
en waarom werden geconvoceerd
uw onderdanen, graaf en vazal
en de baronnen 't eerst van al.
Op 't einde van ons onderhoud,
spotte vos Reynaert met mijn trouw
en zei, als ik, heer Ysegrijn,
de nieuwe vorst zou willen zijn,
hij een goed middel kende om
mij te schenken het vorstendom,
als ik hem maar wou betrouwen
en zijn raad voor mij zou houden.
Dit voorstel bracht mij heel van streek.
Ik antwoordde: Heer Reynaert vergeet
vlug die scherts, want ik baal
van zo'n onheus en dwaas verhaal.
Weer spotte hij; ik raadde hem aan
tot kalmte en niet te ver te gaan.
Ik stond dan, heer koning, al gereed
om hem te grijpen bij zijn kleed,
maar hij greep me bij mijn benen
en bij de botten van mijn tenen.
- Ach, zuchtte Nobel, Ysegrijn
hoe kunt ge toch zo gluiperig zijn.
Hoe kan uw wrok op d'arme Rein
u toch brengen tot zoveel nijd.
Gij zult dan ook zonder protesteren
naar Reynaert gaan en met hem keren.
Vrouw Hermengard die daar stond
opende toen smekend haar mond.
- Ach, heer koning, heb medelijden.
Als mijn man hier zou verschijnen
dan zou baron Ysegrijne
zich wel hoeden om zo'n ijdele
woorden aan 't hof te gebruiken
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en tegen Rein klachten te uiten,
die hem gewis zouden mishagen,
hem, zijn vrienden en zijn magen.
- Ach, mevrouw, zei Ysegrijn,
die zaak van u is zeer vilein
en tevens ongegrond en klein;
wat ge zegt is onvoorzichtig
en bovendien zo doorzichtig
dat ge zult krijgen uw bekomst
van uw woorden en uw komst.
Nobel, ondanks zijn ziekte, zei:
- Wat? Versta ik u wel Ysegrijn,
wilt gij voor mij en mijn raad
ruzie stichten en, erger, kwaad?
'k Beval u hier, in 't openbaar
om te gaan halen baron Reynaert
en ik zie dat gij bezig zijt
uw gal te spuwen en uw nijd
naar een Vrouwe van hoge rang
die mij trouw is al jaren lang.
Weet dat ik, uw heer en koning,
onbesuisd vind uw gedraging.
Voer uit wat ik u heb gezegd
en begeef u meteen op weg.
- Koning Nobel, ik wil niet gaan.
Zend iemand anders op de baan
stapvoets, in draf of in galop
want mij zint niet de manier waarop
gij al uw baronnen hier verlaat.
- Ach, zei de koning, wat voor een kwaad
en beledigend mens zijt gij.
Heer Luipaard, genoeg gebakkeleid,
bij u kom ik mijn zwakheid klagen.
Had ik mijn kracht van vroeger dagen,
Ysegrijn had geslikt de woorden
die we daarnet van hem hoorden.
Bij u, baron, maak ik mijn beklag.
De wolf verdient een strenge straf.
Maar de Luipaard, met een glimlach,
keerde zich van de koning af.
De koning zag dat geen van hen
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Reynaert brengen zou naar hem.
Hij zag de tijger die met een hand
leunde tegen zijn ledikant.
- Heer Tijger, wil mijn toevlucht zijn
en wreek mij op baron Ysegrijn.
Vroeger zou ik dit dispuut
gewroken hebben, resoluut.
De tijger trok zich terug en zei:
- Ik zou dwaas zijn als ik mij
zou verlaten op een stervend man
als het op een in volle leven kan,
want die zou mij heel terecht
kunnen dagen voor 't gerecht.
Wat dient er verder nog gezeid?
Geen enkele baron was bereid
de vorst te wreken want men zag
dat heer Lioen op sterven lag
en dat ontroven ging de dood
Nobel, de koning in grote nood,
aan de zorg en aan de hoede
van twee dienaars die hem behoedden
en die al zagen en vermoedden
dat geen wraak zou worden genomen.
Tegen de wolf werd niets ondernomen,
want de barons wilden voorkomen
dat als zij Ysegrijn dwarsboomden
zij voorzeker zouden verliezen
zijn stem bij de verkiezing.
En nochtans toen gebeurde het
dat Tibelijn kwam aan 's konings bed
en zei: - Heer, 't is onvoorstelbaar
dat gij die een groot koning waart
zoudt hebben geen enkele vriend
die hier nu de moed niet vindt
die uw eer en aanzien dient,
nu zo immens is, heer, uw nood
in het kwade uur van uw dood.
- Ach, vriend, ondank is 's werelds loon,
in de nood kent men zijn vrienden
als men ze wezenlijk kan vinden.
Toen mijn aanzien stevig was en groot
en mij iedereen zijn trouw aanbood,
en op het toppunt van mijn macht
mij iedereen zijn leengoed bracht,
toen ik overal werd geëerd,
hield men mij voor de grootste peer.
Deed iemand dan een stap verkeerd
hem werd meteen mores geleerd.
Maar nu ik door ziekte en pijn ben
overmand en lig te sterven in dit bed
en verlaten word als overschot,
slaat niemand acht op mijn gebod.
Integendeel, men laat begaan
en ziet mij met een spotlach aan.
Toen zei Tibelijn: - Heer Koning,
'k heb maar een kleine magenkring,
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maar ik laat geen vriend kleineren
zonder heftig te riposteren,
tenminste als ik kan voorzien,
dat mij later geen kwaad geschiedt.
Nochtans, nu, voor een zaak van eer
wil ik wraak nemen deze keer
voor wat u aangedaan wordt, heer.
Dan met fel opgezette stekels,
gaf heer Tibelijn, de egel,
zijn vurige hengst de sporen
en drong met open muil naar voren.
Ysegrijn zag de baron komen
en dacht zijn aanval te ontkomen,
maar de stekels troffen zijn gelaat
met zoveel kracht, zo accuraat,
dat ze rond zijn muil stonden geplant.
Belijn chargeerde naderhand
en stootte de wolf met zoveel kracht
dat hij op zijn rug viel en men dacht
dat hij hem had omgebracht.
De wolf was zo toegetakeld,
dat hij authentieke kreten slakend
aan iedereen daardoor deed kond
dat gekomen was zijn laatste stond.
Alle omstanders riepen met één stem:
- Lieve heer Tibelijn, spaar hem,
hou ermee op, het kan volstaan,
ge hebt nu uw plicht voldaan.
D'egel is daarop ingegaan
en Ysegrijn is duizelig opgestaan.
Rond hem komen de kleine dieren
om zijn hergeboort te vieren.
Ze zegden hem: - Heer Ysegrijn,
vergeet het want de straf was klein.
Gij had een grote fout begaan,
toen gij, het hele hof ten overstaan,
door onze koning te blameren
en zijn bevelen te negeren
hebt gij hem misprijzen getoond.
Ga vlug nu waar vos Reynaert woont.
Toen Ysegrijn dit verzoek hoorde
antwoordde hij met weinig woorden
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en zwerend op zijn zielenheil,
dat hij niet weet waar Rein verblijft.
- Gij zult in Sint-Ferri, mijn waarde,
hem vinden, zei hem Hermengaarde.
Dan zonder woorden van protest,
sprong Ysegrijn al op zijn hengst
en langs heuvels en langs dalen
reed hij om Reynaert te halen
tot hij eindelijk gekomen was
in de hoger vernoemde stad.
Bij de paters jakobijnen
zocht zorgvuldig Ysegrijn
tot hij Reynaert had gevonden
en hij zei hem onomwonden
dat Nobel en zijn hof al dagen
naar zijn aanwezigheid uitzagen.
Trots bekeek Rein hem uit de hoogte
als hij spottend knipoogde
en zei: - Lieve broeder Ysegrijn,
ook ik heb een soeverein.
Ik zal morgen mijn muildier bestijgen
als ik de toelating kan krijgen.
Maar, beste frater Ysegrijn,
zeg mij waarom zo gekwetst zijn
uw lippen en 't vlees rond uw mond,
die 'k vroeger vond zo welgevormd?
- Rein, gij wilt altijd vlijmend zijn,
al zijt ge een leek of jakobijn.
- Ach, Ysegrijn, waarom antwoorden
met wrok en nijd en kwade woorden?
De vos verliet nu Ysegrijne
en ging naar de abt der jakobijnen.
Hij vertelde hem hoe de wolf
hem sommeerde te gaan naar 't hof
en dit op bevel van de koning.
- Wat is, broer Reynaert, uw beslissing,
vroeg pater abt, wilt gij gaan?
- Ja, pater abt, met u tesaam
- Om wat te doen en wat te zeggen?
- We moeten het zo aan boord leggen,
dat men zal haten d'onverlaten,
die zeggen dat ik maar vijf dagen
in 't convent ben ingetreden,
want als men het zou vernemen
dat ik naar 't hof al was gekomen
om me aan de zieke vorst te tonen,
dan zou men mij terecht misprijzen
en op mijn wangedrag mij wijzen,
want geen van mijn kameraden
konden mijn aanwezigheid raden
aan mijn gedrag noch aan mijn taal
noch aan een ander detail,
hoe nauwlettend z'er voor waakten
om Reynaert als vorst voor te dragen.
Maar als dat zich toch eens terecht
of voor velen onterecht
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aan het hof zou realiseren,
dan zou u de wereld regeren,
u, pater, de hoogste jakobijn.
- Reynaert, wil men de top bereiken,
dan moet men eerst uit de vallei stijgen.
Laten we met kleine stappen gaan,
heel gewoon en langzaamaan.
Sedert gij werdt getonsureerd,
hebt ge mij al zoveel geleerd,
dat ik u weldra zal belonen
door u als vorst te laten kronen.
Beiden begeven zich op weg
en ze rusten niet onderweg
tot ze bij de plaats aankwamen
waar de baronnen vergaderd waren.
In de kamer van de koning
die was bekleed met lambrisering,
lieten de wachters hen binnengaan.
Voor de koning gingen nu staan
vader abt en frater Reynaert.
- Heer, dat God, die is geopenbaard
in drie personen, u stelle in staat
om te plegen een goede daad,
die elkeen zal applaudisseren
en u daarvoor altijd vereren.
- Heren, wees welkom en nader treed.
Broeder Reynaert, hoe zijt gij gekleed?
Draagt een baron zo'n kleed met recht?
- Ach, heer, uw vraag is zeer terecht.
Maar, vorst, wil ons eerst laten weten
de ziekte waaraan ge hebt geleden
en waaraan ge, helaas, nog lijdt.
Spreek ons over uw gezondheid.
- Baron Reynaert, zoals ik kan zien,
kan het u niet schelen, geen zier.
- Ach, Nobel, waarom zegt ge dat.
Is het niet uit rouw en meelij dat
ik heb aangetrokken deze pij.
- Heer, zei vader abt, wist gij, ach wist gij...
Vijf dagen geleden zo dunkt mij,
geraakte Rein zijn verstand kwijt.
Het is dus al een dag of vijf
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dat hij aantrok dit habijt.
Ja, sedert een vijftal dagen
zag men broeder Rein niet slapen,
al wat hij deed was de Heer bidden
u op te nemen in zijn midden
door de kracht van zijn genade.
Niets anders deden ook die dagen
al de broeders van 't convent
met aan hun hoofd hun president.
Dat God u neme in zijn bescherming,
wanneer uw ziel, edele koning,
uw zieke lichaam zal verlaten.
- Reynaert, kan geen hulp meer baten?
- Op niemand kunt ge u verlaten
op niemand, heer, noch op mij
of uw barbier, op niemand, tenzij
op Jezus Christus, Godes zoon,
die naast de Heer zit op de troon.
Alleen Hij kan u nog behoeden,
ofschoon we allen sterven moeten.
Daar ik uw dood niet kan verdragen,
doe 'k boete door die pij te dragen.
- Vlug, baronnen, kom tezamen
en verkies een koning met macht,
een koning goed voor ons geslacht,
want ik wil weten voor mijn dood
wie dragen zal mijn gouden kroon.
Daar ik als vorst heb d'eerste stem,
verklaar ik bewust en met klem,
tot mijn opvolger en erfgenaam
Tibelijn die mij voor mijn raad
heeft verdedigd en gewroken
en zich ook niet heeft verdoken
achter excuses, al is hij klein,
Tibelijn zal koning zijn.
Eer dan gij heren of uw magen,
kan hij kroon en scepter dragen.
Ik wil dat u allen ten overstaan
zweren en 't u goed doen verstaan.
Daarom, breng vlug uit uw stem
voor iemand anders dan voor hem.
Reynaert zegt: - Als ik u bidden mag,
zeg mij voor ik gerust vertrekken kan,
waarom uw voorkeur voor Tibelijn,
door niemand aanvaard naar 't mij schijnt?
- Baron Reynaert, vertrek gerust
en wees, bij God, niet ongerust.
Vraag aan de baronnen hier tezamen,
die zullen verklaren en beamen,
waarom naar d'egel mijn voorkeur gaat.
't Was op de dag van Hemelvaart
dat onenigheid was ontstaan
in Quaburcht, 't koninklijk paleis.
En uiterst talrijk waren zij,
zowel de kwaden als de goeden
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die de stemming beïnvloedden.
Reynaert, goed ter spraak en onderlegd,
ging met veel branie en veel lef
voor zijn zieke koning staan
en ving als volgt te spreken aan.
- Heer Nobel, wil een kort moment
aandachtig luistren naar mijn stem.
- Goed, zei de vorst, ik ga akkoord,
van nu af aan hebt gij het woord.
- Waar is 't heer, dat niet lang geleden
ik in 't convent ben ingetreden
omdat ik oud ben en versleten
om met de hulp van zedige lieden
aan 't kwade tegenstand te bieden
en de mij nog toegemeten tijd
te werken aan mijn zaligheid.
Heer, ziehier mijn zoon, sterk en schoon,
staan voor uw koninklijke troon,
wijl ik oud en vermoeid, voortaan
ver van de wereld zal leven gaan,
een wereld die in vuil vergaat
en aan verraad ten ondergaat.
Heer, als ik om mij henen kijk
dan zie ik dat uw koninkrijk
een naarling als zijn koning krijgt,
een persoon vol haat en nijd,
wat mij bedroeft en niet verblijdt.
- Baron ook mij maakt dat niet blij.
Ga nu terug naar uw abdij.
Daarop de vos Reynaert recht springt,
en zijn habijt gooit op het grind
om in wapenrok te verschijnen
met als compeer zoon Renardijne,
waarover ik u heb verhaald.
Hij sprak luid en hij sprak klaar:
- Compeers en baronnen kom naderbij
en voer uit wat de koning zei,
bevelen die gij hebt gehoord.
Ik verzwijg hier elk wederwoord
dat gezegd werd en gehoord.
Op 't eind ging iedereen akkoord

Tiecelijn. Jaargang 19

86
dat Ysegrijns naam werd geschrapt
omdat hij de vorst beledigd had.
Er werd ook overeengekomen,
dat, om Tibelijn eer te betonen
en ook aan 't witte ram Belijn
die zich wreekten op Ysegrijn
om 's konings eer te vrijwaren,
dat zij zouden kiezen tegader
in peis en vrede een wijs man
voor het vacante koningschap,
die evenwel niet kon zijn
het ram Belijn of Tibelijn.
Ze gingen akkoord en iedereen hing
zijn zegel aan het zegellint.
Daarvan waren uiterst tevreden
het wit schaap en ook de egel.
Ze kweten zich ernstig van hun taak
en samen hielden zij beraad.
De egel zei: Ik weet het niet,
wie gij, Belijn, als koning ziet.
- Wie mag voor u de koning zijn?
- Wel, op mijn eer: baron Ysegrijn,
die is van mij een goede vriend.
- Denkt gij dat hij het verdient
of spreekt gij uit genegenheid?
- Maar neen, ge moet niet bezorgd zijn.
Spreek gij eerst, maar wel naar waarheid.
- Voor mij is het Capra, de geit.
- Een groot koning zou dat zijn,
God in de hemel, spotte Tibelijn.
Waarheid zegt hij die beweert
dat dwaas is wie zichzelf negeert
als hij door anderen wordt geëerd,
wat dagelijks wordt geconstateerd.
Daaruit vloeit de leuke zedenles:
Belijn, ex re nomen habes.
Schaap zijt gij en schaap gij blijft
tot 't einde van uw levenstijd.
Maar zeg me nu, baron Belijn,
om welke reden, welk profijt
wilt gij tot vorst Capra de geit?
Hoe groot is haar intelligentie,
dat gij een koning in haar ziet?
Omdat ik klein ben, denk toch niet
dat ik volg uw redenering
en zal kiezen voor uw koning.
Wel neen, ze heeft weinig verstand
al is haar sikkebaard wel lang.
In een baard steekt geen verstand,
want als 't verstand zich zou bevinden
in baarden, dan zouden ook hinden
en geiten zeer verstandig zijn.
Uw argument, baron Belijn,
geeft u zeker geen gelijk.
Voor uw geluk hebt ge alles veil.
Ge denkt niet aan 't algemeen heil.
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Alleen voor eigen welbehagen
wilt gij de koningstroon verlagen.
Capra heeft u in haar macht,
daarom wilt gij het rijk ontkracht.
- Wel, stel dan iemand anders voor,
antwoordde Belijn, die hierdoor
zijn felle wrok en woede toonde
die toen helaas in hem woonden
omdat zijn voorstel werd weerlegd.
- Welnu, heeft d'egel dan gezegd,
ik stel voor dat baron Rein
onze vorst en koning zou zijn,
want geen andere kandidaat
of wie dan ook is in staat
aan hem te kunnen ontkomen
al draagt hij de korte kap van Rome,
een tabbaard of zelfs een tuniek,
aan zijn gerecht ontsnapt men niet.
Daarom verlaat ik mij op hem.
Ik weet niet wat ge daar op zegt.
- Hoezo, mijn beste Tibelijn,
Dat kan toch maar een grapje zijn!
Werd Rein dan niet schuldig erkend
aan de verkrachting van Hersent?
En heeft hij niet al zijn buren
dikwijls gelegd in de luren?
En hen ook vaak onrecht aangedaan.
In hem woont meer nijd en verraad
dan in ons en in heel de raad.
- Arm schaap toch, wat beweert ge daar.
Als hij in 't kwade is bekwaam
dan kan hij 't ook in 't goede zijn.
Ik ken geen sterveling, heer Belijn,
belast met 't bestuur van een rijk
die zou waard zijn een florijn
als hij goed en kwaad niet kan scheiden.
Daarom, Belijn, blijf ik belijden:
een vorst moet kunnen onderscheiden
wat voor zijn land goed is of kwaad.
Weet dat de machtigen der aard
om de vrede te behouden

Tiecelijn. Jaargang 19

87
kunnen de goeden van de stouten
goed onderscheiden van elkaar.
Laten we dus kiezen voor Reynaert,
want ik zie er geen, gewis,
die een betere kandidaat is.
Koning Nobel werd beledigd
en geen baron heeft hem verdedigd,
niemand, terwijl ik, de booswicht
heb gekwetst in zijn aangezicht
en gij, toen hij al was verslagen.
Uit wrok hebt gij hem geslagen
en hebt daar roem uit gesponnen
voor altijd bij de baronnen,
bij de goeden en bij de kwaden.
Daarom durf ik u hier vragen
om al dan niet met welbehagen,
toe te geven aan mijn verzoek.
- Weet, heer, dat ik alles zou doen
om uw vriend te zijn, daar gij gewis,
vol wijsheid zijt en vol kennis,
en gij zijt, heer, ook meer bezonnen
dan de meeste der baronnen.
't Is jammer als ge dood zoudt gaan
en spijtig is het ook voorwaar,
dat gij niet sterker zijt fysiek
en ook op financieel gebied,
want groter zou dan zijn uw macht.
We gaan naar de vorst die ons wacht
om hem eindelijk mee te delen,
wie met niemand de troon zal delen,
van de nieuwe koning de naam,
die ons regeren zal voortaan.
- Goed gesproken, zei Tibelijn.
Weet dat ik steeds voor u zal zijn.
U maak ik van de wereld heerser
en van het koninkrijk de meester.
Geen lange psalm kon worden gezongen
eer zij voor de koning stonden.
Daar was het stil een hele tijd
want daar is niemand - 't is de waarheid die niet hoopt, die niet verwacht
meer te verkrijgen dan hij dacht.
Daarom denk ik dat geen woord
hier gezegd werd of gehoord,
zelfs niet door de groten onder hen.
Niemand van hen verhief zijn stem.
Dan gingen ze van hoog tot lage
op banken zitten en op schragen.
Tot de koning sprak Tibelijn
die vergezeld was van Belijn.
- Heer koning, wil ons verlenen
uw aandacht en van ons vernemen
wie uw opvolger zal zijn.
We hebben, ik en heer Belijn,
tezamen een akkoord bereikt.
Koning, ondanks ons klein verstand,
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zijn we gekomen tot een bestand.
Na overleg en goed bezonnen
hebben wij onder uw baronnen
gekozen een koning, o Nobel.
Die keus bij voorbaat met ons zegel
werd door ons beiden bekrachtigd,
zodat geen verzet, klein of krachtig
door de raadslieden uiteraard
kan worden toegestaan of aanvaard.
Maar toch willen we eerst nog vragen
of het uw baronnen zou behagen
zonder verwijl nu te beamen
dat ik de zuivere waarheid zeg
en als iemand komt in verzet,
dat hij nu bezwaar aantekent
alvorens wordt de naam bekend.
Toen riepen allen als een stem,
dat zij akkoord gingen met hem:
- Heer Tibelijn en gij, Belijn,
spreek ons toe in volle vrijheid,
want wij hebben u al gezegd
en daarbij de eed afgelegd,
niet aan te vechten uw besluit
en dat voeren wij nu uit.
Onder ons zal er niemand zijn,
die weigeren zal, heer Tibelijn.
- Eerwaarde, toen de egel zei,
kom wat dichter naderbij.
Ten overstaan van iedereen
vragen wij u welgemeend,
dat gij de nieuwe vorst presenteert
en hem ook uw zegen geeft,
de lieve Here God ter ere
en tot profijt van al de heren.
Hij zei: - Dat God gezegend zij,
dat zijn genade ruste op mij.
Maar laat de baronnen en hun magen
u duidelijk naar de naam vragen.
Allen vroegen het hem luidruchtig
en luisterden daarna aandachtig.
Toen men de naam had gehoord,
viel er stilte, men zei geen woord.
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Wanneer pater abt had vernomen
dat Rein tot koning was gekozen,
hij niet onder de indruk kwam
voordat hij van Tibelijn vernam
de redenen van hun besluit.
Tibelijn legde het zo goed uit
met argumenten en decretalen
en veel juridische citaten,
dat rechtvaardig was hun keus
en in 't geheel niet pernicieus
dat Reynaert tot vorst werd gezegend.
Maar de anderen daarentegen
die zich slecht zagen bejegend
en die nog minder dan een hond
verdienden het opgelopen affront
uiteindelijk toch accepteerden
zij de keus en approuveerden,
dat ze verloren, door die hoon,
alle rechten op de troon.
Die gedachte deed hen bewegen
om Rein de titel te geven,
al was de vos niet aangewezen,
daar hij aan 't hof niet was verschenen.
Hij werd niettemin gerekend
onder de integere lieden
die alom ontzag genieten.
En vader abt heeft dan verklaard
waarom gekozen werd Reynaert.
Zo werd de vos dan de machtigste,
de moedigste en de dapperste,
de wijste en de virielste
en bovendien de subtielste
om uit te voeren project en plan.
Toen vader abt alles gehoord had,
dankte hij God diep in zijn hart
voor 't eerbetoon aan broeder Reynaert,
want het zou moeilijk zijn en hard
om nog te houden in de hand
hun aller broeder, de sluwe hals
die nu hun imperator was.
Luister nu wat de pater sprak
en wat hij te verklaren had
en hoe hij handig met praatjes
goed gevuld kreeg al de gaatjes.
- Heren, ik zou het niet verdragen
dat mijn woord u zou mishagen
en aan de raad en aan het hof
niet zou brengen eer ende lof.
Nochtans blijft het pertinent
dat men nooit d'instemming kent
van iedereen die kiest en stemt.
Daarvoor bestaat een goede reden:
verjagen doen de goede zeden
en bovendien de goede daden
uit 't paradijs al de wandaden;
op aarde komt men allerwegen
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die goede ommekeer vaak tegen.
Maar hier ligt alles ondersteboven
zoals trouwens aan alle hoven.
Men handelt uit hebzucht en begeert
want het doel - dat wordt geleerd heiligt de middelen van het kwaad
en, zoals het meestal gaat,
gaan tenonder dader en doel.
Er is dus niets anders te doen
dan te bidden de ware Koning,
dat hij me schenkt bezinning
en mij de woorden inspireert
waaruit iedereen dan leert
het goede te doen t'allenkant
en dat over het hele land.
Heer Reynaert, nobele persoon,
ontvang hierbij de koningskroon
uit naam van d'egel Tibelijn
en tevens van het ram, Belijn,
want ook voor hem zijt ge loyaal
en van de vorst trouwe vazaal,
die gij grootmoedig hebt gediend
als uw heer en als uw vriend.
Aanvaard nu ook zijn koningschap
want ge hebt in ware vriendschap
hem gesteund op zijn lijdensweg
met zoveel inzicht en overleg
en voor hem d'hemel opengezet
door uw vasten en uw gebed,
zodat de Heer hem opnemen zal
in zijn paradijselijk dal
als hij eindelijk verlaten gaat
deze wereld van duivels kwaad.
Dit kon men immers goed vaststellen
toen hij de haren wou uittrekken
van Hermengarde in Malpertuis.
Die gebeurtenis haal ik uit
het decreet waarvoor de baronnen,
waren en nog zijn, denk ik, gewonnen.
Ze hebben geen hand uitgestoken
en zo bleef Nobel ongewroken.
Ze worden dan ook naar de wet
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uit het koningschap gezet.
Baron Reynaert daarentegen
die aan 't hof niet was aanwezig
toen de vernedering en de smaad
de lioen werd aangedaan
door hen die ik acht onwijs,
verdient de kroon van 't koninkrijk.
Maar dat is niet de enige reden
waarom als vorst hij mag aantreden.
Hij is waarlijk op elk domein
de verstandigste paladijn.
Geen mensenkind ook is in staat
hem aan te doen enig kwaad
en alles door hem ondernomen
is tot een goed einde gekomen.
Het is billijk dat zo'n persoon
de scepter krijgt en draagt de kroon.
Het is daarom, begrijp het goed,
dat ge vos Reynaert kronen moet.
Ga dan recht staan en in houding
en kroon hem als uw heer en koning.
Toen ze die toespraak hadden gehoord,
waren hof en koning zeer bekoord.
Ze sprongen recht met uitzondering
van Nobel, de zieke koning.
Ze grepen Reynaert vrolijk vast,
die toonde dat hij niet gediend was
met de keuze van de raad.
- Heren, denkt gij dat ik het waag
mij door u te laten kronen
als nog in leven is de koning?
D'enige kroon die 'k ambieer
is deze die mijn bisschop geeft.
- Hoezo, zei daarop de luipaard,
weigert gij de kroon, Reynaert?
Voorzeker, op mijn erewoord,
als vorst Lioen niet gaat akkoord.
De koning is nog oppermachtig,
ik wil dat hij uw keus bekrachtigt.
De koning kan niet langer zwijgen
en hij spreekt dan traag en hijgend:
- Reynaert, Reynaert, slechts een woord.
Gij hebt herhaaldelijk gehoord
dat mijn voltallig parlement
u mijn kroon heeft voorbestemd
als ge uit genegenheid voor mij
een rechtvaardig vorst wilt zijn.
- Heer Nobel, wees daar zeker van!
Het hof juicht nu zoveel het kan;
de machtigen - tegen hun zin steken Reynaert de hoogte in
en naar de kerk brengen zij hem
en doen hem zweren het serment
ten aanschijn van al de heiligen,
dat hij de kroon nooit zal ontheiligen,
maar verdedigen te allen tijde.
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Dat zweert vlug de pas gewijde,
en hij zou ook hebben gezworen
alles wat ze maar wilden horen.
De kroon op het hoofd van Reynaert
plaatsten Ysegrijn en luipaard,
en daarbij hielp hen de los,
want die voorzag wat met de vos
veranderen zou in 't koninkrijk.
Hij had daarop een klare kijk.
Dan klonken weer van heel de groep
ovaties en hoerageroep
waarin hoge heren 't voortouw namen,
terwijl de kleine erfgenamen
zich gingen mengen onder hen
maar niet verhieven hunne stem.
Tibelijn die uitgelaten deed
stak met zijn stekels iedereen
en trachtte bij de vorst te komen
om zijn genegenheid te tonen,
maar ook opdat Reynaert zou weten
hoe goed hij zich had gekweten
van de hem opgedragen taak.
Maar velen waren op hem kwaad
omdat hij hen onverdroten
met zijn stekels bleef bestoken.
En ook Reynaert was het beu
en zei: - Gooi die vlegel aan de deur.
Ik wil in mijn buurt geen stekelaar,
en ook geen naïef ram of schaap,
want ze zijn lastig en vervelend.
Schapen, dat is algemeen bekend,
zijn hardleers bij het leren.
Ik wil ze uit mij hof dus weren.
En wat betreft heer stekelhaar
die schaamteloos, in 't openbaar,
hier uithangt de onnozelaar
en dat doet met mooie zinnen
om mijn genegenheid te winnen,
dat hij maar goed oplet, zoniet...
want als ik uit mijn krammen schiet
zou hij het zich kunnen beklagen
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dat hij wist mij te mishagen.
En omdat ik niet ben gesteld
op 't schaap noch op stekelig geweld,
worden ze aan de deur gezet.
Volgens de natuurlijke wet
was Ysegrijn nabij getreden
en had de egel vastgegrepen
om hem te gooien uit de zaal.
Maar zonder woorden of omhaal,
liep deze vlug naar Nobel toe
die zieker was en stervensmoe.
- Nobel, zei hij, ik kom mij beklagen
en gerechtigheid u vragen
voor het onrecht en de schade,
de ondank en al het kwade
mij door Reynaert aangedaan
die ik tot koning had gemaakt
en die zo vilein is opgetreden
door mij uit zijn hof te weren.
- Vriend, zei de vorst, het spijt me zeer,
maar ik zeg u tot zijn verweer
dat hij niet meer dezelfde is
nu hij tot vorst verkozen is.
Reynaert weet wat hem te doen staat.
Weet dat ik mij niet meer inlaat
met de zaken van het land,
ik zal door ziekte overmand
nog alleen met mezelf bezig zijn
en dat vraagt al mijn kracht en brein.
Wie schenkt een hoge positie
lere uit die situatie.
Hij zal de gevolgen ervan dragen
en zichzelf moeten verlagen.
Dat is precies wat heeft verklaard
over u beiden, de vos Reynaert.
Hier nu vertelt ons het verhaal
dat Pinksteren viel 's anderendaags,
daarom hield iedereen zich ook
aan Reynaerts zijde bij de troon.
Men groette hem als een onderdaan
en bood hem ook geschenken aan.
Zij die hem geschenken aandroegen
smeekten hem in dezer voege:
- Heer koning, wat zijn uw bevelen?
'k Geloof niet dat ooit zoveel juwelen
aan de koning werden gegeven.
Hij nam echter geen geschenk aan,
maar Renardijn, zijn oudste zoon,
en Hermengard zonder schroom
namen die vele geschenken aan.
Koning Reynaert dankte minzaam
voor de grote eer hem aangedaan.
Onverwijld benoemde de vorst
heer luipaard tot baljuw en drost
om recht te spreken lijk 't hem behaagt.
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Grote verantwoordelijkheid draagt
hij als de meester van 't paleis.
Daarna benoemt Rein op eendere wijs
de tijger tot zijn kamerheer;
Dat was voor hem een grote eer.
De trage olifant kreeg als take
de toegangsdeur te bewaken
vooral de dag van grote feesten
toen er toeloop was van beesten.
De buffel die kloek was en sterk
ging als deurwachter aan het werk
om buiten te houden de lieden
die zonder geschenken zich aanbieden.
Simia en Pirolus werden
aangesteld als wijnschenkers.
Rangiver en sinjeur Talpa dan
zwaaiden met pollepel en pan.
Ursus, de beer, toen zeer diep boog
omdat hij zou instaan voor het brood.
Taurus en Aper werden boden
en 's rijks gezanten daarenboven.
Wat wenst ge dat ik nog vertel?
Het paleis van koning Nobel
kreeg - en dat was zo gebeurd een grondige opknapbeurt
en werd zo met Hemelvaart
het hof van koning Vos Reynaert.
Toen iedereen was aangesteld
stonden nog niet opgesteld
de tafels al was het al laat.
Er werd dan ook niet meer gedraald.
Toen de vorst was neergezeten
begon ook het hele hof te eten.
Ysegrijn was de beste hoveling
want hij bediende eerst de koning.
Wie hier aanschouwd had en gezien
de knechten en andere lien
aanbrengen eten in overvloed
had gehad een goed gevoel.
Vader abt op d'ereplaats gezeten
had het dankwoord al gebeden
toen hij zei: - Lieve heer en vorst,
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al deze schalen van goed eten vol,
zijn een belediging voor God.
- Vader abt, antwoordde de koning,
u wist het toch dat ik ging
opnieuw inrichten het paleis
op een zeer radicale wijs,
want vaak bij voltallig parlement
heeft men hier honger gekend.
Om 't even wie het zal betalen
zal men nu goed middagmalen
en zijn honger stillen elke dag
alsof het steeds feestzitting was.
Ik zal op dat punt houden mijn rang
als d'eerste burger van dit land.
De koning toonde zich charmant,
maar vader abt van zijn kant
toonde zich vijandig en slecht
zelfs bij het heerlijkste gerecht.
Hij toonde zelfs zijn slecht humeur
tegen de administrateur
die zo goed leidde het feest.
Ze aten en dronken om ter meest
tot de twee aalmoezeniers
een einde maakten aan 't plezier.
Ze lieten de nappen wegnemen
en nadien ook de tafelkleden;
dan werden de tafels weggenomen.
En kijk, daar ziet men al aankomen
de edele Timer, de harp aan de hand.
Hij speelt niet als een dorpsmuzikant.
Hij zong een lied dat iedereen beviel,
maar hij begon te hoog en viel
uit de toon. 't Was niet om aan te horen
dat geschetter in aller oren.
Het lied mishaagde de Lioen,
die was zijn doodsgebed aan het doen.
Hij vroeg hem naar de kerk te dragen
daar hij 't niet langer kon verdragen.
Men deed het en een tijd nadien
zong men devootlijk de vigiliën.
's Avonds kwam iedereen naar de zaal
voor een overvloedig avondmaal.
Toen zij hoorden hoe Tibelijn
en het edele schaap Belijn
van honger schreeuwden om medelij,
zette niemand een stap opzij.
De tafels werden niet klaar gezet
omdat Rein ging naar de kerk.
't Avondmaal ging elkeen voorbij
en een boosaardig dienaar zei:
- Men beval mij u mee te delen
dat men vanavond niet zou eten.
Daarom ging iedereen boos naar huis.
Wat kan ik nog zeggen tot besluit?
De nacht viel, de dag doofde uit.
De volgende dag stierf d'oude koning,
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zo hadden Trots en Nijd het gewild,
zij die voeren naar de dood
de stervelingen klein en groot.
Lust en Hoogmoed en Renardije
behoeden de slechten en doen lijden
tot in de dood de brave ziel.
Het is wat aan Nobel geviel,
een der edelste die er waren.
Hij moest dus de dood ervaren,
worden gekist en dan begraven,
want voor geen goud of tienden
of voorspraak van magen of vrienden
kon hij aan de dood ontgaan.
Zo gebeurde het. Zo is heengegaan,
Nobel, de goede koning Lioen.
En dat gebeurde door toedoen
van hem die van begin af aan
- zoals ik trouwens heb verhaald steeds wou klimmen hogerop
om te staan eens aan de top.
En hij slaagde in zijn opzet
door geluk en eigen inzet.
Deze opgang bracht onheil hen
die op hem uitbrachten hun stem.
Zij moesten als eersten betalen
zoals ik het u mocht verhalen.
Veel anderen kenden narigheid,
als het boek zegt de waarheid
dat ik gevolgd heb en verder zal
verhalen in ieder geval.
Maar voor ik eindelijk besluit
vertel ik nog d'eerste jaren uit
zijn regering en heerschappij
en dan is het gedaan voor mij.
Maar ik moet nu eerst vertellen
hoe Reynaert - hij vare ter helle zijn slot Malrepair heeft verlaten.
Toen koning Lioen was begraven,
stelde hij iedere prins gerust
en verleende daarna gunst
na gunst aan baronnen en graven,
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maar niets schonk hij aan de laten,
geen goud of zilver, zelfs geen lood
hij aan d'arme lieden bood,
geen trekdier, geen paard of ezel,
geen kleed of laken, zelfs geen schoeisel.
Ver van mij u te bedriegen
of zelfs maar te beliegen:
nooit was er zo'n slechte koning
als Reynaert was na zijn kroning.
Van Malrepair is hij vertrokken
en in Grenomenil ingetrokken
een van zijn talrijke sloten.
Op een morgen, ongenodigd,
zijn 't schaap en d'egel aangekomen,
van wie ik eerder heb gesproken.
Zij verhieven hun stem zeer hoge.
- Ach, heer koning, wil ons aanhoren.
Rein was niet hautain maar genegen
en toch hield hij hen even tegen.
- Waarover gaat het? - Wil 't vernemen,
edele koning, sprak de egel.
Als we gekomen zijn vandage
is 't niet om een gunst te vragen,
maar veeleer om aan te klagen
't onrecht door u ons aangedaan.
- Hoezo, u onrecht aangedaan?
Meen niet dat ik u kan anders maken
dan God die u heeft geschapen,
gevormd heeft en geboetseerd
zoals onze religie het leert,
d'een als schaap, d'ander als egel,
als twee huiselijke wezens,
waaraan men niets heeft of niet veel.
Denkt gij, heren, het tegendeel?
Dat ik aan u mijn koningschap
te danken heb? Ja? Denkt ge dat?
Hoe dwaas en stom zijt ge allebei,
die mij dat verwijten durft? Mij!
Denkt gij dat een dronken vink
geen dissonante noten zingt?
Van de ijdele en domme bever
wil ik u de verklaring geven
dat hij u goedschiks in zijn leven
u iets zal ten geschenke geven.
Daarop vertrok hij en zij bleven
die hem geen antwoord konden geven.
Castor de bever hield hen tegen.
Hij had 's konings bevel gehoord
en hij gaf hen als antwoord:
- Als ge de vorst goed hebt verstaan,
is hij bedriegerij toegedaan.
Wat er nu ook moge gebeuren,
mij zal die raad altijd heugen,
want 't is een slechte raadgeving
die gegeven heeft de koning:
geen boete te doen voor zijn gebreken
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maar wraak te nemen en zich wreken.
Geen rechten hebt ge in de regel
als ge niet meer zijt dan een egel
of een schaap in de bergerie.
De vorst heeft het niet slecht gezien
als hij u houdt voor wat ge zijt:
mensen vol onderdanigheid;
dat komt hem goed uit bovendien,
want anders zou geen recht geschieden
onderworpen aan zijn bevel.
Wees dus tevree met wat ge hebt
want ge zult niet meer ontvangen.
Hebt ge toch een ander verlangen,
ga in op wat hij heeft beloofd
want Reynaert staat nu aan het hoofd
en onder geen omstandigheid
raakt hij zijn oude listen kwijt.
Daarom houd ik u voor onwijs
om zo onderdanig te zijn
en daardoor verplicht te zijn
een beroep te doen op zijn goedheid.
Zo luiden mijn advies en reden
opdat ge leven zoudt in vrede.
Dan is de bever weggegaan,
met d'anderen vlug achter hem aan.
Ze deden wat een reiziger doet
die ergens op tijd aankomen moet.
Alleen de egel en het schaap
bleven achter stomverbaasd
en erg belachelijk gemaakt.
En zo kwam het dat Stekelaar
uiteindelijk wist zonneklaar
dat slecht was de vorst Reynaert,
rebels, verrader, deloyaal.
Toch koos hij hem tot hoofd van 't rijk
om hem slaafs terwille te zijn
en werd daar niet voor beloond
zoals ge hierboven hebt gehoord;
hij werd zelfs harteloos verlaten
en door d'andren achtergelaten.
Daar konden alleen profijt bij vinden
zij die slechts misprijzen verdienden.
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En hij van wie ik naar waarheid
zoveel kwaad al heb gezeid,
Reynaert, reed in groot gezelschap
recht op Grenomenil af.
Daar liet hij wekenlang werken
om zijn kasteel te versterken.
Nadien reisde hij overzee
naar Solyma d'heilige stee.
Men zegt dat hij op 't Heilig Graf
offrandes bracht en geschenken gaf.
Alvorens Reynaert terug wegging
kende men hem als woesteling
- dit is geen onzin, gein of grap over 't hele Oosten, overal.
De verraders waren in hun sas
omdat ze wisten dat Reynaert
hen als raadslui had aanvaard
en vrienden van hen had gemaakt
om hun lasterlijke ergernis.
Bovendien, als ik mij niet vergis,
hield hij van kwaadspreken, gewis,
om hun geroddel over 't rijk.
Hij hield van wie door zijn gevlij
en laster hem aan 't lachen bracht.
Wie door laster schade toebracht
was een man die hem beviel
en van wie hij danig hield.
Wat verder verteld? Een scheve neus
maakt elk gezicht heel curieus.
Vorst Reynaert liet overal weten
in Galilea en andere streken,
dat blauw linnen niet paars is,
dat een leugen steeds onwaar is,
dat afgunst jaloersheid wekt
en dat sluwheid is geen spel,
dat een bontmuts geen hoed is
en een schrijn ook geen hoes is
en een tabbaard evenmin.
Nog andere zulke dwaasheden
liet hij omroepen in de steden.
Heel wat wetten en dekreten
liet Reynaert de bevolking weten
voor hij zijn koninklijk gebied
voor enkele maanden verliet.
En hij is rechtstreeks gereden
naar Toledo, de vurige stede
waar men hem meteen herkend had
daar hij er vroeger al geweest was.
Een hele winter en een zomer
leerde hij er magie en tovren.
Er was geen klerk in heel Frankrijk
die zoveel kende van toverij.
In toverkunst en hekserij
was geen mens aan hem gelijk.
Wat verder nog? Bij zijn terugkeer
wist hij veel meer dan iedereen.
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Langs valleien, over stromen
is hij met zijn hof teruggekomen
naar het zoete land Frankrijk.
Ze zijn gegaan recht naar Parijs
waar hij meteen werd aanvaard
door klerken en doctors en onthaald
door de vorst met een parade
die verzocht had om een bijdrage
aan elke rijke onderdaan.
Wie met het koninkrijk was begaan
ging voor Reynaert naar Parijs
waar werd gefeest; aan arm en rijk
bood de vos een mooi geschenk aan.
Zijn reputatie en zijn faam
waren hem vooraf gegaan,
zo dat de edelen van 't land
volgden zijn rijke levenstrant.
Zij hadden zelfs aan hun banieren
om vos Reynaert te plezieren
linten en strikjes vastgebonden
en geen enkele der baronnen
die niet navolgde de rage
zich naar zijn mode te gedragen
die over het hele Franse rijk
al door Reynaert was verspreid.
Wat verder nog gezegd? Zijn faam
verspreidde zich over de hele aard.
Tot zelfs in de pauselijke staat
werd vorst Reynaert geëerd
en boven iedereen vereerd
om zijn verstand, sluwheid en streken
en zijn maniertjes en zijn knepen.
Zoveel bastaarden als hij
maakte geen koning in zijn rijk.
Er was geen recht, er was geen wet
of hij had ze opzij gezet
want hij kon het zo goed zeggen
en de slechtste wet uitleggen
dat ze zoet werd en plezant
en aanvaard door heel het land.
Denk nu niet dat ik hier lieg,
of u misleid of u bedrieg,
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neen de kern der bedriegerij
staat in een wettekst die misleidt,
een passus die als volgt vangt aan:
het heeft geen of weinig belang
waar men u met leugens vangt.
En op een andere plaats staat nog
wat dat standpunt staaft als volgt:
zonder protest onderwerp ik mij
aan wie een berg noemt een vallei
en daarvoor door allen wordt geëerd.
De paus ook was zo geïntrigeerd
door Reynaert dat hij hem liet halen
op aanraden van zijn kardinalen.
Wat verder verteld? In groot ornaat
kwam de pauselijke heraut naar
Parijs. Hij was niet verbouwereerd
en vond de koning die verbleef
in 't convent der dominicanen.
Toen hij met broeders franciscanen
een huldemis had bijgewoond
waardoor de vorst had aangetoond
dat hij welkom was, toen werd gegeven
aan Reynaert de pauselijke zegen.
Ik herinner mij zelfs geen kwart
van de vreugde van vos Reynaert
als hij naar hem toe zag komen
de pauselijke gezant van Rome.
Juwelen en een kist vol geld
werden door de gezant neergezet.
Reynaert wachtte geen volle dag
om te gaan al aan de slag
en maakte zich klaar voor de tocht;
ook zeg ik: als hij vliegen kon
zou hij niet eer zijn aangekomen
op het grondgebied van Rome,
waar hem feestelijk onthalen
de Romeinse kardinalen
die hem tegemoet kwamen te paard.
Zelfs edelvrouwen en ja, voorvaar,
ook freules waren gekomen
- niet de lelijke maar de schone allen met hun bewonderaars,
met hun geliefden en hun minnaars
en iedereen had fijne manieren
om met Reynaert feest te vieren.
Wat hier aan toe te voegen? Naar
de paus is Reynaert dan gegaan
en is voor hem recht blijven staan
en sloeg zijn armen om zijn schouders
- daarvan scheen iedereen te houden en dan een paar stonden later
knielde hij voor d'heilige vader.
- Reynaert, ik beschouw het als een eer
dat gij wilt knielen voor mij neer.
- Vader, zei Rein, 'k waardeer u zeer.
Gij zijt voor mij mijn vorst en heer.
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- Heer, Reynaert, alles goed en wel,
maar ik heb zorgen en veel kwel
omdat niet elkeen speelt het spel
dat ik verlang en hen opleg.
Ik heb u dan ook geïnviteerd
opdat ge mij uw toeren leert,
want men heeft mij laten horen
dat geen kasteel, dat geen toren
u kan trotseren of weerstaan
tot gij hun muren hebt neergehaald
en ze volledig hebt vermaald.
Van een deur maakt gij een venster
en van een oude pot een ketel,
van kousen maakt gij een kaproen,
van een want een geitharen schoen,
van een stekelvarken een haas
en van een kraan een stekelaar.
- Vader, zegt Rein, men zegt gewis
dat het leven geen lachertje is.
't Is waar 'k maak van een schaap een paap,
van een abt een rammelaar,
een goede pater van een geilaard
en een bisschop van een onnozelaar.
Maar ik wil hier laten uitschijnen
dat zij niet worden uw paladijnen
als ze niet goed worden beloond
met goud, met mijters of een kroon.
Het is nodig voor die snaken
een zalf of liniment te maken
en te gebruiken enige tijd
want anders is 't verloren tijd.
Hem die lang op gunsten rekent
geeft men beter geen liniment.
Ik zeg u, zalf is van die aard
dat als zij lang wordt bewaard
geleidelijk verliest haar kracht
voor het doel dat werd bedacht.
Daarom zeg ik, om niet te liegen
of u, vader, te bedriegen
dat niet alles lukt want het smeer
heeft geen effect op iedereen.

Tiecelijn. Jaargang 19

95
't Gebeurt dan ook dat men moet
al eens het tegengestelde doen.
Daarom zal men die kwade lieden
soms gebieden en soms verbieden
om ze op hun nummer te zetten.
Ook moet men wetten stemmen
voor zo'n toestand ter sprake komt.
Dit systeem is voor de toekomst
geschikt voor hen die men uitnodigt
want, en dit is zeer gewichtig,
een strikte methode moet er zijn.
De paus hoort het en hij begrijpt.
Dan Reynaert hij zijn handen reikt
en heeft hem omarmd en gekust
het hoofd dat op zijn schouder rust.
Hij zegt: - In u heb ik vertrouwen
maar mijn kardinalen moet ik houden
want onder hen is geen wijs man.
Iedereen die naar d'audiëntie kwam
zag dat Reynaert zijn plaats had
naast de paus die nog glimlacht
omdat Rein hem had bijgebracht
om bisschoppen met staf en mijter
te maken van schapen en van geiten
en van pakezels zelfs bosuilen,
en verder, om te besluiten,
om d'eersten als laatsten te plaatsen
en van alles een chaos te maken.
Hij zou het liniment al fijnmalen
en bereiden al de zalven.
Namaak, zegt hij, vrees ik niet
in mijn streng bewaakt gebied.
Ook heeft hij al het zegelrecht,
zodanig dat hij onterecht
Sint-Pieter en Paul, de zendeling,
geplaatst had op zijn zegelring
met hoofd en nek goed uitgebeeld.
Zij droegen tot het lijmen bij
al was 't louter bedriegerij.
Toen de paus zoals 't betaamt
de kap gegeven had aan Reynaert
en hem zijn zonden had vergeven
en drie lichte slagen had gegeven
op zijn schouders met een palmtak,
nam Rein de sluwste kardinalenclan
met zich mee naar zijn verblijf
dat gelegen was in een paleis.
Wat nog gezegd? Zoveel jolijt
maakte nooit een sterveling
als Rein de nieuwe vertrouweling
zoals ik verteld heb en verhaald.
Ik weet niet hoe 't verder is gegaan,
welke woorden werden gezegd,
wat op de recepties werd verteld,
maar al die dikke kardinalen
wilden dat Rein hen zou verhalen
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over zijn listen en zijn lagen,
zoals hier later wordt besproken.
Wanneer de tijd was aangebroken
om naar huis terug te keren
was heel Rome goed doordesemd
van zijn sluwheid en zijn streken.
Hij vertrok dan naar Engeland
waar hij meer dan in welk land
koks hoopte te vinden en ook vond.
Het verhaal ook ons verkondt
dat ze vlug zijn streken leerden;
vandaar ook dat hij zich dra keerde
naar Duitsland met zijn gezelschap,
waar hij zoveel succes had,
dat daar was geen enkele man
die niet naar zijn lering kwam.
Een man werd niet geapprecieerd
Die niet bij Rein was in de leer.
Reynaert vermeed toch te jagen
want als hij zich op jacht zou wagen
liep hij voorzeker het gevaar
dat men hem herkent voorwaar
en hij gebracht wordt in gevaar
bij de toeloop en 't gedrang
van iedereen die hem aanhangt.
Iemand die een zaak onderneemt
die een verkeerde wending neemt
komt weldra in de verdrukking
omdat iedere nieuweling
- ik wil hier niemand vermelden hem niet zo goed kan helpen.
Wie zich afgeeft met vos Reynaert
weet niet hoe hij later vaart
want hij kent nog geen derde van
wat hij al te weten kwam.
Zo gebeurt het dat niet weten
zij die een zaak ondernemen
dat hen wachten scha en schande
zoals ondervonden het ram
en de egel die van Reynaert
hun heer en meester hadden gemaakt.
Rein die hen zal desavoueren
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en als het pas geeft zelfs onteren.
Daarom: waren zij wijs geweest
zouden zij door hem zijn geëerd
zoals hij met kwade lieden doet.
Maar de zaak verliep niet goed
zodat menig dier sterven moest
voor wie men ooit had geëist
vergelding of hoge losprijs.
'k Wil daarom zeggen kort en goed
omdat mijn verhaal eindigen moet
hoe Rein gehoord had de koekoek
in het bos bij Malpertuis,
dus niet verre van zijn huis,
die hem voorspelde dertien jaren
zoals hij in d'armen van zijn gade
haar toevertrouwde in grote minne.
Om aan zijn opgang te beginnen
was hij zich nog aan 't bezinnen
als Ermengarde zijn gade
hem niet had aangespoord tot daden.
Hij wou zich op zijn dood bereiden
om in Gods gouden huis te verblijven.
En dit is geen leugen voorwaar
want aan het werk ging toen Reynaert.
Elke dag ging hij aan 't strijden
om 't beoogde doel te bereiken.
Hij was niet zo dwaas en gek
dat hij begon in 't wilde weg
zoals veel anderen doen helaas
die zaken beginnen zo massaal
dat ze op 't einde niet meer weten
waarvoor ze werkten en ook streden.
Maar vos Reynaert met veel gemak
maakte af wat hij begonnen was
zoals hierboven geschreven staat.
Toen Reynaert het hele land
sluw gezet had naar zijn hand
keerde hij naar Grenomenil weer
waar hij als allerhoogste heer
dragen zou de scepter en de kroon
zoals ik al heb aangetoond.
Toen Reynaert in Grenomenil kwam
was daar een menigte in groot getal
die hem wachtte lange tijd al
om te bepleiten hun twistzaken.
Daar waren prinsen, barons en graven,
burgers, rijkaards en edelvrouwen
waarvan ik de naam niet kan onthouwen.
Armen, ouden en zwakkelingen
werden niet aanhoord, wel hovelingen.
Laster, Hypocrisie en Hoogmoed
omringden Rein zo dicht en goed
en hadden hem zozeer omprangd
dat hij de druk haast niet ontkwam.
De olifant, tot huiswacht aangesteld,
weerstond aan de druk en het geweld,
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zodat men langs geen enkele kant
kon komen aan de binnenkant.
Alom hadden zich opgesteld
arme lui die riepen: Geld! Geld,
gij doet deze deuren opengaan
en gij doet ons de dood ingaan,
daar wij u niet kunnen bezitten.
Van geld zeg ik, dat velen bidden
om het te hebben en zij begaan
geleidelijk en langzaamaan
wandaden en geven ergernis
omdat geld hun zo dierbaar is.
Geld, dat zich aan u binden laat
als men het u ontnemen gaat.
Geld, men kan het wel vergaren
door op te potten en te sparen
als men het niet wil uitgeven.
Geld, waarom verzet ge u tegen
de neiging om u uit te geven?
Geld, door u komt het dat de armen
zich 's winters niet kunnen verwarmen.
Geld, door u hebben wij verloren
onze meester, zo edel geboren.
Geld, wie gij hebt tot slaaf gemaakt
is tot weinig goeds in staat.
Geld, gij kunt heel goed namaken
witte bijen en rode schapen.
Geld, wat is uw advies wel waard
als geen sterveling is in staat
u te verwijten en te blameren
om een zaak die gij wilt ruïneren?
Geld, gij kunt neerslaan wie ge wilt,
of in rang herstellen als 't u zint,
behalve een dode; die kunt ge niet
doen herrijzen met een ziel
want voor de dood geldt geld toch niet.
Dood, waarom laat gij ons wachten
zonder ons lijden te verzachten,
op ons einde onontkoombaar?
Dood, waarom met één gebaar
slaat ge ons neer van hoog tot laag?
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Dood, waarom voor heel ons leven
hebt ge ons Rein als vriend gegeven?
Dood, waarom hebt gij dat gedaan?
Wij zijn nu helaas voortaan
aan uw wandaden gewoon
zoals ik dikwijls heb gehoord.
Aai, Dood, waarom hebt gij gekozen
voor het leven al is het broze?
Dood, beter is het een goede dood
dan te leven als een malloot.
Dood, is 't leven van een idioot
meer waard dan een edele dood?
Dood, meen niet dat een slecht einde
zoveel waard is als edel verscheiden.
Dood, waarom aanziet ge voor saffraan
de distelbloem en 't giftig graan?
Dood, hoe arm moet uw geschenk zijn
als ge azijn schenkt voor zoete wijn!
Dood, waarom hebt ge ons gezeid
dat het donker helder is in mei?
Dood, hoe blij hebt ge ons gemaakt
blijkbaar alleen voor uw vermaak!
Dood, toon ons toch een levensbaan
die we in vrede kunnen gaan!
Dood, ik zie geen ander leven
dan stervend elke dag te beven.
O Dood, ik loof u niet meer
daar ge alles deprecieert.
Dood, wil toch niet vergeten,
dat al is mijn heer overleden,
zijn naam en faam blijven voortleven;
ook zeg ik u met recht en reden
dat zijn naam voortleeft onverminderd,
in elk seizoen, zomer en winter.
En zo heb ik u aangetoond
dat de naam van wie bleef ongekroond,
al is hij dood, veel meer is waard
dan die van de heersende Reynaert.
Ik sla daarom veel hoger aan
de naam van een prins met faam
die, naar mij voorkomt, hoger staat
dan Reynaert die momenteel heerst
overal waar hij is geweest.
Het is dus beter in alle ere
steun te zoeken bij baron of here,
steun om rechtvaardig te regeren
veeleer dan gezag te verwerven
door gevlij van rijke erven.
Ach, graaf Willem, iets anders dan eer
hebt gij niet gezocht of begeerd;
men zag in u terecht een koning
en dat waart ge naar mijn mening.
De markies van Namen, naar 't schijnt,
op u zo wonderwel gelijkt
geeft niet toe aan renardij.
Daarom zeg ik hier onomwonden
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dat het mij niet heeft verwonderd
dat vos Reynaert door zijn gedrag
aan d'oorzaak en de basis lag
dat heel het hof nu is verrot
en verziekt tot op het bot.
Ach, heer graaf, wat bedroeft het mij
dat gij niet vermoedde dat Rein
bezig was voor eigen belang
te werken aan uw ondergang;
helaas, ge wist het veel te laat
van zijn gekuip en zijn verraad.
Daarom is het dat ik verklaar
dat zij die zich aan 't schaken zetten
niet merken al de goede zetten
die op het schaakbord bleven staan.
Zo gebeurt het dat wie kwam 't laatst,
van op zij, in 't lang en breed
het spel overschouwend, weet
welke zet wint de partij.
En daarom zeg ik hier en schrijf
dat steunen in trots en listigheid
hen die ons een rad draaien voor d'ogen
en bedriegen met list en logen
de zwakke lui zonder talent
tenzij men hen koopt met geld,
is ons sleuren in een strijd
waarover men met pijn en spijt
spreekt in het hele koninkrijk.
Daarom plaatste ik in mijn proloog
de goede graaf Willem zo hoog
zoals Marie de France deed
die d'Esopet voor hem herschreef,
en daarom zij het mij gegund
hier te zetten een eindpunt
aan Reynaert die de kroon mocht dragen
- zoals ge hier al hebt vernomen en bevestigd werd door Rome,
zodat hij dragen mocht die krone
in Frankrijk en in heel Bretagne,
in Engeland en Allemagne,
in Poitou en in Oostenrijk,
in Saksen en het Schotse rijk,
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in Lotharingen en Armenië,
in Champagne en Bourgondië,
in Azië en in Griekenland
en bovendien in 't Heilig Land.
Verder, wat nog? Er is geen streek
in de wereld waar Reynaert geen
man heeft hem toegewijd en genegen
die van hem niets heeft gekregen,
want ik zeg het, 't is bewezen,
dat geen ondermaans wezen
van renardij ooit is genezen.
Maar de raadslui schonken recht
aan wat ik in mijn verhaal bevecht,
verhaal dat ik heb geschreven
- ik liet het u al meermaals weten voor Willem de ingoede graaf
die ik een warm hart toedraag.
En ik herhaal het ofschoon met spijt
dat niemand nu nog macht verkrijgt
als hij niet doet aan renardij.
En daarom ook, weet het wel
wou ik mijn heer helpen op weg
om hem beter te leren jagen
dan hij nu doet heden ten dage
en dat zou verheugen heel terecht
zij die eerbiedigen het recht.
Daarom ook wil ik nog zeggen
waarom ik mij wil toeleggen
om te vertalen met veel inzet
de fabels van de Esopet.
Veel geluk, een gelukkig leven
moge de Heer de grave geven
voor wie ik, ten zeerste toegewijd,
met zorg en al mijn kundigheid
verteld heb en nog zal vertellen
de zaken die een mens verheffen
als hij voor het goede leeft.
Heren, wil nu zeer aandachtig
luisteren hoe Marie zo prachtig
heeft verteld en op rijm gezet
de fabels die zij vond bij Esopet.
Dies luister nu zonder verlet.

Eindnoten:
1. Het was niet gemakkelijk deze uitgave te vinden. Uiteindelijk heb ik via het internet de hand
kunnen leggen op een reprint van de originele uitgave van Foulet (Kraus Reprint Corporation,
New York, 1965). Ik vond ze in Australië.
2. Zie o.a. in J. Flinn, Le Roman de Renart dans la littérature française et dans les littératures
étrangères au Moyen Age, Parijs, 1963.
3. A. Strubel, Le Roman de Renart, Parijs, 1998, p. 1428. (Pléiade.)
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naschrift
■ Rik van Daele
De kroning van Reynaert, een tijdsklacht
De tot nu toe nooit in een moderne taal vertaalde Le couronnement de Renart smeekt
om verder onderzoek. Hij kan misschien een nieuw en ander licht werpen op de
Reynaertmaterie en de literatuur aan het hof van de graven van Vlaanderen. Als
eerste aanzet willen wij de context schetsen. De analyse van de tekst is voor later.
De Couronnement de Renart is een bijna tijdgenoot van Van den vos Reynaerde,
die wij enkele maanden geleden toeschreven aan de grafelijke clericus en cisterciënzer
lekenbroeder Willem van Boudelo tussen 1250 en 1255. Met 3408 verzen is deze
Franse Couronnement maar een fractie langer dan zijn Vlaamse tegenhanger Van
den vos Reynaerde (3369 verzen) - in de nieuwe literatuurgeschiedenis van Frits van
Oostrom terecht als het beroemdste en grootste meesterwerk van onze (middeleeuwse)
literatuur beschouwd.
De band tussen de Vlaamse graven en de Reynaertmaterie kennen we ondertussen
al. In Gewijde van Dampierres psalterium van circa 1266-1275 verschijnt de alleen
in Van den vos Reynaerde voorkomende scène waarin Reynaert Cuwaert tussen de
benen neemt (Brussel KB ms. 10.607 fol. 86 ro). Deze drolerie of randminiatuur
wordt trouwens nog in enkele andere uit de Dampierre-omgeving bewaarde
handschriften aangetroffen (o.a. Yale 229, fol. 133 vo en Dublin, Chester Beatty
Library, 61 fol. 61 ro). In Gewijdes psalmenboek komt ook het Esopisch tafereel van
de raaf en de kaas voor (folio 88 ro).
Aan Jan van Vlaanderen, de vierde zoon van Gewijde van Dampierre en Mathilde
van Béthune, werd na 1271 de Latijnse vertaling van Van den vos Reynaerde, de
Reynardus vulpes opgedragen. Rond 1270 zijn er dus enkele opvallende getuigen
die de Reynaertmaterie aan het Vlaamse gravenhuis binden. Ook Le couronnement
de Renart past in deze context. De datering van de tekst is af te leiden uit de namen
van de historische personages.
De onbekende (Vlaamse?) auteur schrijft zijn bijtende satire ter nagedachtenis van
graaf Willem (ook wel Willem II genoemd) van Dampierre, de oudste zoon van
gravin Margareta van Vlaanderen en de oudere broer van Gewijde van Dampierre.
Willem was op 5 mei 1251 op 26-jarige leeftijd overleden (door paarden vertrappeld)
tijdens een toernooi in het Henegouwse Trazègnies. De Vlaamse graaf wordt als
wijs, gul, edelmoedig en hoofs omschreven. Zijn dood is volgens de auteur de schuld
van de allegorische personages Hoogmoed, Laster en Afgunst. In juli 1246 werd hij
door een scheidsrechterlijke uitspraak van koning Lodewijk IX van Frankrijk (de
Heilige) en bisschop Odo van Tusculum erkend als erfgerechtigde in Vlaanderen
(terwijl zijn stiefbroer Jan van Avesnes Henegouwen kreeg toegewezen). Graaf
Willem diende het vruchtgebruik over te laten aan zijn moeder. Lange tijd werd
verondersteld dat de dood van Willem diende gezocht te worden in de strijd tussen
de Dampierres en Avesnes. Het lijkt voor de hand te liggen de tekst vrij snel na 1251
te dateren.
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Maar omdat Willems broer Gewijde, de latere graaf, in Le Couronnement als
markgraaf van Namen wordt vermeld, is de terminus a quo van deze tekst 1263. Op
19 maart van dat jaar kocht Gewijde immers het graafschap Namen. Pas in 1278 zou
hij na de troonsafstand van zijn moeder Margareta (die in 1280 overleed) titelvoerend
graaf van Vlaanderen worden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij nadien nog

Tiecelijn. Jaargang 19

100
als markies van Namen werd aangesproken. Een zekere terminus ad quem is 1289,
de datum waarop er duidelijke intertekstuele referenties naar de Le couronnement te
vinden zijn in Renart le Nouvel van de Rijselse dichter Jacquemart Gielee.
J. Flinn poogde op basis van de overlijdensdatum van de Franse koning Lodewijk
IX de tekst vóór 1270 te dateren. Ook de vermelding van de honden van de graaf
van Poitiers (v. 443), dit is Alphonse, de broer van Louis IX, die in 1271 overleed,
lijkt deze datering te bevestigen. Wij mogen in elk geval concluderen dat Le
couronnement de Renart geschreven is tussen 1263 en 1289, wellicht zelfs 1271.
Over de anonieme auteur van Le couronnement is weinig bekend. We kunnen toch
een en ander uit de tekst zelf afleiden. Volgens tekstbezorger A. Foulet, J. Flinn en
S. Lefèvre werkte hij aan het grafelijke hof als klerk of dienaar. Volgens Flinn was
hij wellicht lid van de grafelijke kanselarij. Hij vermeldt Gewijde van Dampierre in
de epiloog als ‘zijn heer’ (vers 3392) en in de proloog deelt hij mee dat hij aan Willem
al zijn talent heeft gewijd (‘M'est pris talens et volentés’, vers 11). Hij kende net als
‘Willem die Madocke maekede’ het recht, Latijn en de Roman de Renart. En meer
dan waarschijnlijk kende onze anonieme auteur ook Renart le Bestourné van Rutebeuf
(uit 1263). In elk geval lag op zijn schrijftafel de inhoudstafel van het vierde boek
van het Liber de natura rerum (de eerste versie dateert van 1224 en de tweede van
1244) van de dominicaan Thomas van Cantimpré (1201-1272), de brontekst van
Jacob van Maerlants Der naturen bloeme (circa 1270). Onze onbekende
Couronnement-auteur somt alle viervoeters die hij in De natura rerum vindt op om
zo de universaliteit van Nobels hof te onderstrepen, maar wellicht ook het allegorische
karakter van het werk in de verf te zetten. Waarschijnlijk etaleerde onze auteur hier
ook zijn kennis mee en wilde hij zijn publiek kennis laten maken met dit
encyclopedische overzicht. In elk geval is onze auteur een geleerd iemand die voor
een ‘geleerd’ publiek schrijft. Er wordt wel eens op gewezen dat de syntaxis in Le
couronnement meermaals geweld wordt aangedaan, maar of dit op het conto van de
auteur te schrijven is, is nog maar de vraag.
In zijn proloog geeft de auteur blijk van zijn kennis van de ridderliteratuur. Gavains
(vers 53 en 107) verwijst naar de ridder van de tafelronde Gawein. Hij plaatst zijn
verhaal in het kader van de ridderlijke en hoofse Arturverhalen en vergelijkt de
strijdende en ondergaande graaf Willem met de ridderhelden Piercheval (Perceval
bij Van Keymeulen, vers 107), Bohort (Boholt, vers 108), Yvain (Ivan, vers 108),
Lanceloot (Lanselot, vers 109) en Tristan (Tristran, vers 110). Het personage Hue
(vers 48, door Van Keymeulen vertaald als Hugo), dat in vrouwenkleren loopt,
verwijst naar het chanson de geste Huon de Bordeaux (en niet naar een fabliau zoals
A. Foulet vermoedt). Het vermelden van ridderhelden in een proloog (of een epiloog)
van een Reynaerttekst is niet ongewoon. In de epiloog van branche VIIa (Chantecler,
Mésange et Tibert, in de klassieke nummering: II) worden Yvain en Tristan (matière
de Bretagne, vermoedelijk zelfs het lai Chèvrefeuille van Marie de France!) en Paris
en Helène (verwijzend naar de Troiestof) genoemd; evenzo in branche XXV, Les
enfances de Renart.
Hoewel Le couronnement de Renart een epigoon is, past hij perfect in de traditie van
de Roman de Renart en bevat hij enkele typisch Reynaerdiaanse motieven: de
vijandschap met de wolf, de vos die niet aan het hof aanwezig is, de zieke leeuw, de
verwijzing naar een verblijf in Toledo om er de nigromantie (branche XXIV, vertaling
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in Tiecelijn, 2005, p. 218 e.v.) onder de knie te krijgen, enzovoort. Timer de ezel
verschijnt in branche XII (Renart et Liétard, Martin IX. Enige motieven lopen
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zelfs verrassend parallel met Van den vos Reynaerde: het voorkomen van een bever,
een reis naar het Heilig Land. Wij knopen hier geen verdere conclusies aan vast.
Zoals in Reynaert I staat in Le couronnement de vossentaal centraal. De vos is in
zijn afwezigheid aanwezig en triomfeert door middel van het gesproken woord.
Tot slot van onze intertekstuele verkenning willen we wijzen op de dubbele, toch
wel bijzondere, maar ook vreemde verwijzing naar de Esopische fabels van Marie
de France in de epiloog van Le couronnement (vers 3362 en 3405). Vooral de eerste
melding verdient onze aandacht.
Onze auteur deelt in vers 3362 mee dat Marie de France haar Fables (Isopet) opdroeg
aan Guillaume (‘Willem’):
Et pour çou dou conte Guillaume,

Daarom plaatste ik in mijn proloog

Qui ceste honor eut encharcie,

de goede graaf Willem zo hoog

Pris mon proloque com Marie,

zoals Marie de France deed

Qui pour lui traita d'Izopet.

Die d'Esopet voor hem herschreef.

Le couronnement staat in het handschrift Parijs, B.N. ms. 1446, het enige
manuscript waarin de tekst is overgeleverd, vóór de Fables van Marie. Ofwel is in
de laatste verzen een kopiist aan het woord (volgens A. Foulet zijn beide teksten
door dezelfde hand geschreven), ofwel heeft onze auteur zijn werk sterk binnen een
geheel gecomponeerd. Het handschrift bevat trouwens grotendeels teksten die aan
de hoven van de Dampierres en de Avesnes hebben gecirculeerd.
Onze anonieme auteur heeft zijn verhaal blijkbaar geschreven om vóór Maries fabels
te worden gelezen/gedeclameerd. Tot slot deelt hij (de auteur of kopiist) ook mee
dat hij zelf de Esopische verhalen wil vertalen voor de graaf. Wie zou dit anders zijn
dan Gewijde? En als de Esopische fabels reeds in Maries versie in het Frans
bestonden? Waarom zou hij dan nog in een andere taal willen vertalen dan... in het
Nederlands? Zouden de Esopische verhalen zoals de Reynaertverhalen (in later tijden)
gediend kunnen hebben om Nederlands aan te leren of om het Nederlands te
promoten? Werden ze vertaald om aan leden van de grafelijke hofhouding te
verstrooien en te beleren? Hebben we hier met een vertaler van de Middelnederlandse
Esopet te maken? Werkte hij in de onmiddellijke entourage van Gewijde (in wiens
psalterium Esopische scènes voorkomen...), aan wie hij Le couronnement opdraagt?
De Middelnederlandse Esopetversie die wij momenteel kennen, wordt toegeschreven
aan Cal(f)staf en Noydekijn (waren dit spelnamen?) en wordt (op basis van een
melding in Jacob van Maerlants Spiegel historiael, Eerste Paertie, derde boek, III,
vers 9) circa 1284 gedateerd.
Het zou ook kunnen dat de kopiist hier bezig is en dit deel van de epiloog niet bij
de echte tekst hoort. Het zou ook kunnen dat de auteur aangeeft dat hij meer Esopische
fabels in het Frans wil vertalen (want de collectie van Marie is kleiner dan de Latijnse
collecties fabels). Tenslotte zou het kunnen dat hij zijn eigen tekst ziet als een
Esopische fabel. Middeleeuwers onderscheidden minder duidelijk tussen fabels en
dierenepiek als wij tegenwoordig doen. De materie dient verder uitgespit te worden.
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Nemen we er nog even de epiloog van de Fables bij:
Al finement de cest escrit
Que en romanz ai tretié e dit,
Me numerai pur remembrance:
Marie ai nun, si sui de France.
Put cel estre que clerc plusur
Prendereient sur eus mun labur,
Ne voil que nul sur li le die;
Cil fet que fol ki sei ublie.
Pur amur le cunte Willame,
Le plus vaillant de nul realme,
M'entremis de cest livre feire
E de l'engleis en romanz treire.

Bij het einde van dit werk, dat ik geschreven en verhaald heb in het Frans,
zal ik mijn naam vermelden om blijvend herinnerd te worden en voorspoed
af te dwingen: Marie is mijn naam en ik ben van Frankrijk. Het zou kunnen
dat vele schrijvers mijn werk als het hunne zullen voorstellen, maar ik wil
niet dat iemand dit doet, want ik wil niet in de vergetelheid belanden. Uit
liefde voor graaf Willem, de dapperste van enig rijk, heb ik dit boek
geschreven en het uit het Engels in het Frans vertaald.
Marie de France, ‘Marie ai num, si sui de France’ in de epiloog van haar Fables,
leefde en werkte aan het Engelse hof, meestal wordt aangenomen tussen 1160 en
1215. Men verbindt deze vrouw die én de oudste Franse dichteres wordt genoemd
én een van de grootste mysteries uit de Franse literatuurgeschiedenis, met het hof
van Henry II en Eleonore van Aquitanië. Van haar is geweten dat ze werk opdroeg
aan een nobele koning (die dan Hendrik II Plantagenet van Engeland of zijn oudste
zoon zou zijn) en aan een graaf Willem (‘Pur amur le cunte Willame’, waarbij dan
vaak de namen van William van Mandeville, William Marshall en vooral William
Longsword († 1226), waarschijnlijk een natuurlijke zoon van Hendrik II, genoemd
worden).
Willem van Dampierre werd pas in 1225 geboren. De kans dat Marie op hoge
leeftijd voor de zeer jonge zoon van Margareta nog de Esopet vertaalde, is wellicht
kleiner dan dat onze auteur van Le couronnement zich vergist. Dat er een tweede
Marie in het spel zou zijn, is wellicht ook geen echte verklaring. Misschien heeft de
auteur een autoriteitsargument gebruikt en de beroemde Marie in een soort wishful
thinking als auteur in dienst van de betreurde graaf gezien? Of is dit ook een
kopiistentoevoeging?
Dat de graven belangrijke literatoren in dienst hadden, is in elk geval bewezen.
Ook de grote Chrétien de Troyes kwam in zijn laatste levensjaren naar het Vlaamse
hof om daar in opdracht van Filips van den Elzas aan een graalroman te werken: de
Perceval of de Conte du Graal... Deze graalroman werd afgewerkt door Manessier
in opdracht van Johanna van Constantinopel. Ook Margareta verzamelde heel wat
dichters en minnestrelen rond zich, maar helaas zijn er geen rekeningen of
bewijsstukken bewaard. Een van de hofdichters was Baudouin de Condé, waarover
Jef Janssens meedeelt: ‘Gewijdes moeder Margaretha van Constantino-
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pel was de beschermvrouw van onder meer Baudouin de Condé; hijzelf liet omstreeks
1295 door Baudouin Butor een Arturroman schrijven, waarvan vier prologen bewaard
zijn. Hij gaf verder de opdracht tot het schrijven van een voortzetting van de Sept
sages de Rome en trok vanuit Brabant de Franstalige dichter Adenet le Roi aan. Deze
was wellicht bekend met de Rijselse dichter Jacquemart Gielee, de auteur van Renart
le Nouvel (1289)’ (p. 123).
Na deze uitweiding over tijdstip en milieu van ontstaan, willen wij graag nog even
stilstaan bij de bedoelingen van de auteur en de betekenis van het werk.
Het opvallendste gegeven is in elk geval de dood van Nobel en de kroning van de
vos, die voor het eerst in de Renarttraditie wordt gekroond. Reynaert wordt doorheen
heel het verhaal bijzonder negatief afgebeeld. De vos staat voor hebzucht, geld- en
machtshonger en de wil om van sociale status te veranderen. Vooral het opportunisme,
verpersoonlijkt in ezel en egel, maar ook in de franciscanen en de dominicanen, die
allemaal in Reynaerts dienst staan, krijgen een centrale rol. In dit opzicht staat de
tekst sterk in de lijn van Renart le Bestourné en Renart le Nouvel. Het stuk ageert
niet tegen bedelmonniken op zich, wel tegen de verloochening van onthechting en
armoede ten voordele van geldhonger. De bedelorden zijn instrumenten in Reynaerts
handen. Hun nieuwe God is Reynaert. Reynaert staat voor de laster, de afgunst, de
hoogmoed, de list en valsheid, de geldhonger en het egoïsme in deze wereld. De
nieuwe rijken willen in Reynaerts huis zijn en de roep van de armen om gerechtigheid
wordt niet meer gehoord. Geld is de nieuwe meester. Reynaert staat voor de nieuwe
idealen en voor de nieuwe tijd. De oude Nobel heeft afgedaan.
Men zou hierin ook een politieke evolutie kunnen zien, namelijk die van de feodale
adel naar de geldadel onder de invloed van het rijke, stedelijke patriciaat. Het stuk
ademt vooral een feodale sfeer en is gericht op het bewaren van de oude, feodale
waarden. De auteur voelt duidelijk heimwee naar de aristocratische en feodale geest
die aan het Vlaamse hof heersten. J. Flinn meent dat het niet om een echte ‘roman à
clef’ gaat en geenszins om een verdoken verslag van de strijd tussen Dampierres en
Avesnes. Waar wij wel van overtuigd zijn, is dat de auteur rouwt om de steeds
belangrijker wordende rol van het geld. En misschien kan dit wel met de historische
situatie verbonden worden. De grafelijke familie had niet alleen de machtige steden
tegen zich, ook de dure hofhouding, de grote familie en vooral de twisten met de
Avesnes kostten handen vol geld.
De Vlaamse burgerij stond op goede voet met de bedelorden, die hun rijkdom
uitbouwden ten koste van de klassieke orden die vaak met de oude adel verbonden
waren (o.a. de cisterciënzers die op goede voet met de Dampierres stonden). De
auteur klaagt de discrepantie aan tussen de woorden over onthechting en armoede
en het daadwerkelijk verwerven van rijkdommen via de stedelijke hiërarchie. Ook
de alliantie tussen de Heilige Stoel en de bedelmonniken wordt om dezelfde reden
gehekeld.
Deze tekst staat hierom ook dicht bij de tijdsklacht op het einde van Reynaerts
historie:
Van Reynaert is een groot zaet+
Gebleven, dat dair nu zeer op gaet,+
Want men wijnt nu meer Reynaerd -

+

geslacht
opklimt

+
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Al en hebben sy geen rode baerd Dan men ye dede hier te voren.
Gerechticheit blijft al verloren.
Trou ende wairheit sijn verdreven.
Ende dair voor is ons gebleven
Ghiericheit, loosheit, hat ende nijt.+
Dese hebbent al in hoor bevrijt.+
Sy ende hair coninghinne hoverdy+
Regneren nu op eerden vri,
Al ist int paeus oft keysers hoff.
Elck pijnt den anderen te steken off+
Van sijnre eren ende stemmen,+
Ende selve myt vordel clymmen,
Mit symonien ofte myt gewelt.
Men kent te hove niet dan gelt.
Tgelt isser meer gemynt dan Got
Ende men doet meer door sijn gebot,
Want wie gelt brenct, is wel ontfaen
Ende sijn begeren sel voort gaen,+
Ist aen heren oft aen vrouwen. (B 7674-7696)
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portret
Jaak van der Helst: theaterfreak en vos
Wie de vacht van Reynaert eenmaal heeft geroken,
blijft zijn spoor volgen,
je kan je daar niet tegen verzetten.
Jos Houben

Er hangt vossengeur - wellicht vrucht van mijn verbeelding - in de laan waar Jaak
van der Helst woont: de Stijn Streuvelslaan. Ik denk spontaan terug aan de
West-Vlaamse auteur die zich als het ware letterlijk in de scherp geurige pels van
de vos begroef. Als adelbrieven gelden Frank Lateurs vele bewerkingen. De
vossengeur wordt nog een flink stuk doordringender wanneer ik na een gulle
begroeting de hal binnenstap. Een indrukwekkend vossenmasker kijkt me stout en
toch olijk in het gezicht, een kostbaar reliek uit een van de vele Reynaertspelen.
Erboven hangt een lijst met Delftsblauwe tegeltjes. Een vos is fluks op stap in de
Hulsterse ‘ommeganck’ die Jaak van der Helst in 1980 regisseerde.
JvdH: ‘Het masker heb ik nog maar een week in mijn bezit. Alle rekwisieten van de
Reynaertspelen lagen te verstoffen ergens op een zolder.’
In de woonkamer toont hij me fier een Venetiaans lederen masker dat aan de
commedia dell'arte doet denken; een kleine etagère verrast door de meer dan honderd
vossenbibelots waarmee ze gevuld is. Vosjes in alle kleuren, alle houdingen en alle
materialen. Zeer leuk is de balpen met guitige vossenkop, een zeldzaam kleinood
dat de bezitter op de Canarische eilanden op de kop kon tikken.
De obligate fles wijn - rood natuurlijk - staat op tafel. Wij starten een gezellige
babbel die mij laat ervaren dat Jaak van der Helst nog niets heeft ingeboet aan fel
temperament (‘fel’ niet de Middelnederlandse betekenis, maar wel: bruisend, vol
verbeelding en geregeld doorspekt met guitigheid). Het ging de laatste tijd nochtans
niet zo goed met de gezondheid. Hij verbleef meer tussen ziekenhuismuren dan hem
lief was. Vandaag lijkt alle kommer en kwel voorbij. ‘Ik speel mee in Die Lustige
Witwe’, gooit hij er tussenin. Ooit hoorde ik hem zeggen dat hij het liefst zou sterven
op de scène.
Jaak van der Helst is Hammenaar. Hamme ligt aan de Durme, op de scheidingslijn
van het Waasland/Reynaertland en Klein Brabant. Hij werd er geboren in 1939. Ik
leerde hem kennen als leerling aan de Sint-Niklase Broederschool, waar ik zelf les
gaf en de vos meer dan eens losliet. Zijn eerste toneelpasjes zette hij in de plaatselijke
toneelgroep Van God en evenmens en eenmaal bij de ‘Broeders’ speelde hij mee in
het openluchtspel De gondelier van God naar aanleiding van het 100-jarig bestaan
van de school in 1957.
JvdH: ‘Een ontdekking voor mij, mijn eerste contact met een massaspel. Ik was
verrukt en droomde. Ik ontmoette er ook voor het eerst de man die op mij de sterkste
indruk heeft nagelaten en die steeds de belangrijkste inspirator bleef toen ik zelf
volop met massaspelen bezig was: Mark Liebrecht.’
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Tussen 1968 en 1971 volgde Jaak regiecursussen bij Frans Roggen, toen geen
onbekende in de theaterwereld, en hij volgde de lessen aan het Gentse conservatorium.
Luk Philips hielp hem in Mechelen en Antwerpen (conservatorium) verder in de
toneelwereld. Het toneelvirus had hem in zijn macht en bracht hem de nodige
successen (waaronder een zilveren medaille in Aalst). Jaaks theatercarrière is bijzonder
rijk. Hij regisseerde onder andere massaspelen in Meerdonk, Kallo (Canelaus),
Stekene (Jan van Steene), Lebbeke, Hamme en Sint-Niklaas (zie verder), bouwde
en regisseerde stoeten en ommegangen in Opwijk en Hulst en hanteerde het regiestokje
tijdens het vijftigste Nationaal Zangfeest in het Antwerpse Sportpaleis. We ontmoetten
hem in Brugge tijdens Bruges Celebrations, een evocatie van de Bourgondische tijd,
en in Alden Biesen, waar hij een Internationaal Jeugdfestival in goede banen leidde.
Verder in zijn curriculum vitae: optredens in de Sint-Niklase toneelkringen Genesius
en Tijl, tv-optredens in Beschuldigde sta op, Dirk van Haveskerke, Klein Londen,
klein Berlijn, co-regisseurschap met Jo Daems, Dré Poppe, Dries Waterschoot, Luk
Philips, Mark Liebrecht, Paul Cammermans en andere theatercoryfeeën. Tientallen
keren dirigeerde, regisseerde en speelde hij zelf de hoofdrol in Het gezin van Paemel
van Cyriel Buysse naar een eigen uitgewerkt concept en dit in verschillende
boerderijen in Sint-Niklaas, Belsele, Hamme en Klein-Sinaai (in de schaduw van de
Boudeloabdij). In Sint-Niklaas zette hij in de stadsschouwburg het totaalspektakel
Scrooge naar het kerstverhaal van Charles Dickens op de planken. Zeer recent verraste
hij mij in de rol van de sluwe Njegus in Die lustige Witwe van Franz Lehar door het
Sint-Niklase operettegezelschap Belcanto. Het personage deed me voortdurend aan
Reynaert denken. Gluiperig leep, intrigerend, narrig van verschijning, scheve kop,
huppelend en vleierig onderdanig, zich in bochten wringend. En of die vos hem
bekend is! Hij speelde de hoofdrol in het eerste Sint-Niklase Reynaertmassaspel,
regisseerde de volgende edities en werd ook voorzitter van de Orde van de Vos
Reinaert.
Jaak van der Helst is tevens de auteur van de anekdotische bundel Lijdensweg van
een regisseur en van het naslagwerk Van Broederschool tot Landjuweel 1906-1986
over de Sint-Niklase toneelkring Sint-Genesius. Ook heel wat scenario's vloeiden
uit zijn pen. Hij was medeauteur van Ik, Reynaert! en auteur-regisseur van Mensen
achter de dijk, een spectaculaire massaspelevocatie van het werk van Hammenaar
Filip de Pillecijn, vol historische geladenheid en poëtische kracht.
Maar Jaak is niet alleen een rasechte theaterman. Hij is ook iemand die zich met
hart en ziel sociaal engageert voor de armsten en meest noodlijdenden. Hij is
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gewestelijk coördinator van de Actie dorpen Roemenië en actief in plaatselijke
Roemeniëcomités. Vele malen leidde hij expedities met volgeladen vrachtwagens
naar verre en moeilijk te bereiken Roemeense bergdorpen.
Maar het doel van het interview is natuurlijk zijn vele ontmoetingen met de
vossenfiguur.
Wanneer kreeg Reynaert je voor het eerst te pakken?
JvdH: ‘Bij Marcel Ryssen. Jij las het verhaal, neen, jij speelde het. Ik zie je nog op
de tafel staan, gesticulerend. Ik was toen al een toneelfreak en ik dacht: in die tekst
zit theater. Ik fantaseerde en breidde uit. Ik zag het verhaal zich zo voor mijn ogen
ontrollen, weids en vol afwisseling. Jij speelde op een tafel en ik zwierf op datzelfde
moment al in mijn gedachten tussen struiken en langs kromme paden. Het decor
ontplooide zich zonder enige moeite in mijn verbeelding. En toen kwam het massaspel
De Gondelier van God. Er opende zich een nieuwe wereld voor mij (hoewel ik die
in mijn verbeelding reeds had betreden): de wereld van het groots opgevatte massaspel
in een ruimte die bijna geen grenzen kent. Mark Liebrecht was daarin de gids. Het
orgelpunt was ongetwijfeld het Sint-Niklase Reynaertspel op de Grote Markt in een
regie van Mark en met mezelf in de hoofdrol in mei 1973. Het was Liebrecht die
Reynaert definitief in mijn leven verankerde.’
Wat boeit je in de Reynaertfiguur?
JvdH: ‘Wat ongemeen boeiend is, is dat er in ieder van ons een stukje vos zit. Ik
herken in het verhaal ook het menselijk en het maatschappelijk gebeuren door alle
tijden heen. Vandaag hoef je maar het politieke toneel te bekijken, nationaal en
internationaal. Als je dat schouwspel door de ogen van de vos ziet, dan wordt het
amusement, zij het een beetje wrang, maar het geeft je inzicht. Reynaert is een
wereldfiguur, een archetype. Zonder naar iemand specifiek te verwijzen, boeit de
figuur op zich. Het Reynaertverhaal is een ragfijn spinsel van vele menselijke
karakteristieken. In iedere woonkamer zou er een Reynaert moeten hangen als
zelfportret. Ook al herkent men zich niet ten volle, er zal altijd een trekje zijn dat
past. Mijn “Reynaertfobie” werd hechter en verdiepte zich toen ik zelf Reynaert was
in 1973. Ik heb vele nachten met Liebrecht gepraat, zoekend naar de vos die ik moest
neerzetten, op dat immense podium, op die immense markt, zodat iedereen de “echte”
vos zou herkennen. En daarvoor moest ik Reynaert zelf doorgronden. Het was een
heerlijke tijd. Ik ging met de vos slapen en stond met hem op.’
Het Reynaertspel van 1973, een absoluut hoogtepunt?
JvdH: ‘Ongetwijfeld. De schrijver ervan was Jos Houben [Antwerpenaar, geboren
op 5 maart 1939], bekend als dramaturg-acteur en toneelschrijver en verbonden aan
het Reizend Volkstheater. Ooit zei Houben me: ‘het massaspel heeft zichzelf
geschreven, ik mocht de pen vasthouden’.
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Mark Liebrecht (pseudoniem voor Marcel Oger, geboren in Sint-Truiden in 1916,
overleden in Mortsel in 1975) regisseerde en had de algemene leiding. Als eerste
regisseur fungeerde Fred Kuypers. Het enorme decor van 86 meter breed met een
loopbrug naar het stadhuis en aan weerszijden twee reusachtige schermen van zestien
bij 25 meter, werd ontworpen door Maurits Fels. Fernand van Durme arrangeerde
de sterk beeldende muziek (onder andere de Reynaertliederen van de Elegasten).
Jacques Delsing leidde de choreografie. Kunstenares Vera Neels ontwierp de
kostuums. De acteurs werden gerekruteerd uit de plaatselijke toneelgezelschappen.
Niet minder dan 600 jongeren zorgden voor de figuratie (waaronder de jonge Tom
Lanoye als vossenwelp).
Het spel overtrof alle verwachtingen. De krantenartikels waren bijna eensluidend
lovend. Onuitputtelijke verbeeldingskracht, titelde Het Vrije Waasland van 21 mei
1973. Het was een overweldigend kijkspel waar zelfs vuurwerk bij te pas kwam.
Dezelfde krant loofde ‘een denderende Reynaert, sober en precies in de uitbeelding
van zijn karakter’, die op iedereen grote indruk maakt (25 mei 1973). Zelfs de soms
stekelige plaatselijke columnist en Reynaerdist Theo Penneman gewaagde in Het
Vrije Waasland van 1 juni 1973 van een ‘misbaksel door regie en vertolking gered’.
Het verhaal begint (toen nog) origineel. Willem verschijnt voor het hof, maar is
er niet welkom. Hij wordt beschouwd als een lastpost. Maar hij is nu eenmaal zo
populair geworden dat het gezelschap hem wel moet toelaten zijn stuk Van de vos
Reynaerde op te voeren. Willem zal de rol van Reynaert spelen. Ook het volk mag
meedoen. Iedereen vermomt zich in dierentooi. Het beestenspel kan beginnen. Dit
procédé zal Jaak van der Helst ook in latere Reynaertspelen toepassen.
JvdH: ‘Het was een gigantische opgave. Op zo'n immens podium verschrompel je
als mens tot een mier. Hoe wordt je gebaar voor de massa herkenbaar? Hoe overwin
je de afstand? Ik probeerde het met korte, dansende pasjes en vleiende
hoofdbewegingen.’
In 1985 nam de intussen gestichte Orde van de Vos Reinaert het initiatief het
Reynaertspel opnieuw op te voeren, zij het dan in een nieuw kleed. De grote inspirator
was Jaak van der Helst. Hij paste de tekst van Houben aan en regisseerde zelf. 600
spelers riepen een nieuwe Reynaertwereld op. Er werkten meer dan 90 mensen mee
achter de schermen. Het moest een overweldigend spektakel worden waarbij de
modernste middelen aan bod kwamen.
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Vervolgens naar een Malpertuus in de schaduw van kasteel Walburg te Sint-Niklaas?
JvdH: ‘Ja, een totaal ander spel, een andere kijk op het verhaal, met andere accenten,
zonder de inhoud van de Middelnederlandse tekst al te veel te verraden. Het werd
een stuk met verwijzingen naar de actualiteit van de jaren 80 met de koning, de
koningin, de eerste minister, de generaal en heel wat hoogwaardigheidsbekleders in
dierenhuid. Het Reynaertverhaal was een soort alibi, een gezelschapsspel.
Wanneer het spel voor sommige spelers al te gênant wordt, besluiten ze terug in
hun rol van hedendaagse gezagdragers te kruipen. Een spel in het spel, vol scherpe
kritiek op het militarisme, de gezagsdragers en de kritiekloze volgzame burgers, de
wolven die meehuilen in het bos. Voortdurend werden heden en verleden door elkaar
gehaald. Het Reynaertverhaal kwam niet volledig aan bod: geen Courtois, geen
Belijn, geen lekenbiecht en geen pleitrede rond de fabuleuze schat.’
Het was een spectaculair spel, met schitterende evocaties (zelfs hollende paarden
ontbraken niet!), een feeëriek gebeuren waarbij kleur, licht en klank met elkaar
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wedijverden in intensiteit. Boeiend, meeslepend, wervelend, met een ongebreidelde
verbeelding. Jaak van der Helst is een meester in het bespelen van de ruimte. Hij
kende de taal en de stijl van het massaspel zo goed als zijn leermeester Mark
Liebrecht. Wat mij nog duidelijk voor ogen staat is het idyllische tafereel van Reynaert
en de zijnen in het veilige Malpertuus. De negen opvoeringen waren alle even
succesvol.
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Waarom de Orde van de Vos Reinaert?
JvdH: ‘Het Reynaerttreffen van 1973 smeedde een hechte band tussen alle
medewerkers. De idee groeide om die band te bestendigen in een vereniging, een
orde, die in de eerste plaats voor een vervolg zou zorgen van het eerste spel. Het
stadsbestuur werd aangesproken en daar zag men het wel zitten, maar om mij nog
altijd onbekende redenen haakte men toch af. De nagestreefde “officialisering”
mislukte dus, maar wij gaven het niet op. Op 7 maart 1976 werd uiteindelijk de Orde
van de Vos Reinaert gesticht op initiatief van enkele enthousiastelingen. Een
vossenraad van maximum tien leden vormde het dagelijks bestuur. De “grootorde”
verzamelde personen die zich op bijzondere wijze op Reynaerdelijk gebied hadden
onderscheiden. Ze werden opgenomen op voorstel van de vossenraad. Alle
rechtstreekse medewerkers waren “vossen”. Fernand van Durme werd de eerste
voorzitter. Ikzelf zat in de raad en werd de tweede voorzitter. Onze eerste droom
werd de realisatie van een Mark Liebrecht-avond. Heel wat illustere “Reynaerdisten”
werden toen opgenomen in de grootorde, onder anderen Mark Liebrecht, Broeder
Aloïs (postuum), Anton van Wilderode, André Stoop, Maurice Nonneman, Jozef de
Wilde, Marcellijn Dewulf, de Hulsterse burgemeester P. Molthoff, Willem Melis,
Maurits Gysseling, Jef Burm, Tine Ruyschaert, Albert Poels en Marcel Ryssen. De
grootordeleden kregen na een laudatio een “grootlint” opgespeld. Een eregast
verzorgde een academische rede. Op een bepaald ogenblik werd gestopt met deze
nominaties omdat wij in een ruimer rekruteringsgebied wilden terechtkomen. Vanaf
1989 werd overgegaan tot nominaties van Wase toneelspelers. We waren toen van
oordeel dat amateurtoneelspelers meer waardering verdienden en te weinig aan bod
kwamen. Voortaan reikten wij dus, omtrent de “sinksendagen”, vossenpluimen en
“oscars” uit voor uitzonderlijke prestaties op gebied van acteren, regie, technische
omkadering... Met die oscars waren we echter zuinig. Ze werden bijvoorbeeld slechts
uitgereikt bij beëindiging van een carrière of een uitzonderlijk goede vertoning. Een
oscar was een eikenhouten schild met inscriptie op een koperen plaatje, plus een
bas-reliëf waarop een of ander Reynaertfragment werd uitgebeeld. Maar lang werd
dit niet volgehouden. Het werd stil rond de Orde. We namen nog het initiatief tot het
totaalspel Scrooge, maar daarna bleven wij inactief. Maar goed, feitelijk bestaan we
nog. En wie weet ...’
En nog was het niet gedaan met de vos in Sint-Niklaas?
JvdH: ‘Het Reynaertvuur was blijkbaar nog niet geblust. In 1992 kwam de loze vos
opnieuw aan zijn trekken, zij het dan in een andere pels met IK, REYNAERT! (met
uitroepteken) nabij kasteel Walburg, waar ook in 1985 het spel werd gespeeld.
Spetterend was het zeker. De tekst van Houben was verouderd en wij (Yvan de
Maesschalck, Freddy Poeck, Jaak van der Helst en Marcel Ryssen] schreven een
nieuwe tekst. Twee jaar pennen, samenleggen van ideeën en teksten, wikken en
wegen en vooral schrappen, tot uit eindeloos overleg een eindredactie tot stand kwam.
De eisen die specifiek zijn aan een massaspel, de beschikbare ruimte in het stadspark
en de regie die ik in mijn hoofd had, waren bepalende factoren voor die tekst.
Vanzelfsprekend dus dat ik het laatste woord had... en misschien af en toe wel eens

Tiecelijn. Jaargang 19

ongenoegen opwekte bij de andere auteurs. Maar het liep. Ik wilde de vos en zijn
kompanen een Europese pels aantrekken. De Europese gedachte kreeg in
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die jaren meer en meer vorm en ik wilde dat eenwordend Europa een beetje in zijn
hemd zetten. Ik liet dus gekroonde en ongekroonde hoofden lustig kibbelen terwijl
ze intussen fel in het ootje genomen werden door een sluwe en vooral zeer kritische
vos. Het werd een van de moeilijkste zaken die ik ooit gedaan heb. De hofdag vond
plaats in het Engelse koninklijk kasteel. Een bloemlezing van toenmalige Europese
leiders zwermde rond de troon van Elisabeth en Philip: Margaret Thatcher, Helmut
Kohl, François Mitterand, Giscard d'Estaing, Ruud Lubbers, Wilfried Martens, Rainier
van Monaco en Juan Carlos van Spanje, maar ook Michael Gorbatchov en paus
Johannes-Paulus II. Reynaert kronkelde zich tussen deze leiders. Hij belichaamde
het desastreuze. Opnieuw zette het spel in met een verkleedpartij. Dan kon het spel
in het spel beginnen: een machtsstrijd met vooral ellebogenwerk, dwarsliggen en
elkaar de duivel aandoen. Alleen Reynaert, Hermeline en hun kinderen bleven
zichzelf. Het oorspronkelijke verhaal liep als een rode en zeer herkenbare draad
doorheen het Europese gehakketak: de hofdag, de verdediging door Grimbaart, de
dagingen door Bruin, Tibeert en de das, Reynaerts biecht aan het hof, het goudverhaal,
de ontschoeiing, het vossenhol Malpertuus, Belijn en zijn Cuwaertkopbrief, vaak
verwezenlijkt met flashbacks.’
Ik herinner me nog levendig hoe verbluffend met klank, kleur en temporijke beweging
werd gespeeld. Het ene speciale effect volgde op het andere. De laatste technische
snufjes werden ingeschakeld zodat bijvoorbeeld Tiecelijn over de vijver naar de galg
kon vliegen. Yvan de Maesschalck schreef toen: ‘de gehele Reynaert aan plakken
gesneden, maar in theatraal opzicht één brok onversneden passie.
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Pakkend, vertederend, ontluisterend, wrang, onheilspellend lief.’ Reynaert kreeg een
grotere kop dan de andere dieren om zijn suprematie te accentueren. Hij verstoorde
doelbewust de vrede. Hij was door en door slecht, de verpersoonlijking van het
kwaad. In mijn geheugen staan nog steeds de dansende biggetjes in hun ‘roze
balletten’, de scène waar Reynaerts kinderen met het schoeisel van Isegrim en
Hersinde spelen en de spookachtige effecten met zwaailichten. Het was opnieuw een
gigantische organisatie met 400 medewerkers, waarvan 200 technische assistenten,
tien kilometer tekstband, 37 geluidsfragmenten, 65 lichtstanden, 195 kostuums, 50
maskers en een rekening van meer dan 40.000 euro.
Ook in Hulst was je de vos op het spoor tijdens de Reynaert Ommeganck op 21
september 1980?
JvdH: ‘Het concept was door mij bedacht. Ik voerde de regie en had ook mijn aandeel
in het scenario van Joke Bijnsdorp, Denise Verpaalen en Wim Snuverink. Aanleiding
was het 800-jarig bestaan van de Reynaertstad Hulst. De Reynaertstichting wilde
met die stoet een hoogtepunt in die viering leggen.’
Het initiatief van een Reynaertstoet of -spel in Hulst was echter niet nieuw. Reeds
in 1956 werd een dergelijke Reynaertmanifestatie een groot succes. Dan waren er
opvoeringen in 1958 en 1961 (de laatste geregisseerd door Antoon van der Plaatse).
In 1968 zou er een vierde uitgave komen, maar de financiële middelen ontbraken.
In 1980 waren die middelen er in de stadsjubileumviering wel. Er namen dertien
wagens deel. Een nar en een heraut van Nobel zetten de parade in. Daarna volgden
de belangrijkste episodes uit het dierenepos. Alle episodes werden gespeeld. Als
afwisseling tussen de wagens kwamen er groepen met vossenspreuken en
vossengezegden, vendeliers, uitbeeldingen van fabels van La Fontaine, oude
instrumenten en oude volksmuziek. En tot slot het vossenlied dat in 1973 door de
Elegasten werd gezongen:
Dit was het lied
het scheve lied
het lied van Reyn de Vos
Zijn oog is vlug, zijn tong is los
en kwalijk zijn zijn streken.

Tot slot
Niemand verstaat de kunst van het totaalspektakel beter dan Jaak van der Helst. Hij
weet welke rol de taal daarin moet spelen: kort gebald, eenvoudig, op de man af en
vooral beeldend. Toch blijft de boodschap telkens overeind. Ze wordt niet
weggemoffeld achter retoriek en overdreven effecten. Jaak van der Helst wil dat de
kijker kan volgen en de symboliek verstaat. Hij heeft naar mijn gevoel het goede
evenwicht gevonden tussen het spektakel en de diepere inhoud. Zijn mateloze fantasie,
zijn gevoel voor de ruimte waarin het gebeuren zich moet afspelen, zijn kennis van
de modernste toneeltechnieken en zijn taalbeheersing maken hem tot een talentvol
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regisseur. Het is een grote verdienste dat hij voor vele duizenden toeschouwers het
Reynaertverhaal op beeldende wijze toegankelijk heeft gemaakt.
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Over de vos schreef hij in zijn laatste Reynaertregie uit 1992:

Reinaert...!
Je gewetenloze optreden
doorheen zeven eeuwen
heeft mijn diepste zinnen geroerd.
Net als die duizenden Vosse-delvers
heb ik bij jou
geen oplossingen gevonden alleen maar vragen
zonder antwoorden.
Net zoals al die anderen
zet je me ook voor schut
en je blaft me laatdunkend na:
‘Je krijgt me niet!’
Vos - ik heb me met je pels omhuld
ik heb je lijfgeur
maar ook je dodend instinct maar je aardse wezen
moet ik nog steeds nahollen.
Ook nu weer
zet ik je op een schavotje
maar val zelf
onder het mes
van de guillotine...
Vos - krijg ik je dan
nooit klein...?
Dit was mijn laatste jacht, Reinaert
Ik ga heen als
een geslagen jager...
Heb ik de buit gemist?...
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Naschrift
De Reynaertmassaspelen waaraan Jaak van der Helst meewerkte, worden
gedocumenteerd in de archieven van de Bibliotheca Wasiana en het Stadsarchief te
Sint-Niklaas. Yvan de Maesschalck schreef over het massaspel van 1973 het artikel:
Reynaertspelen in Sint-Niklaas, in: Archivaria, 1 (1992) 2, september, p. 69-74.
In Tiecelijn jaargang 5 (1992), nummer 4, verschenen artikels over Ik, Reynaert!,
m.n. van Rik van Daele (Ik, Reynaert!, een vos in dienst van Europa), p. 160-162 en
Yvan de Maesschalck (Ik, Reynaert!, of een zachtzinnige nabeschouwing), p. 163-164.
De foto's bij deze bijdrage zijn alle afkomstig uit het Stadsarchief Sint-Niklaas (met
dank aan Piet van Bouchaute en Patty de Meester). De foto's werden genomen door
Foto Delro te Sint-Niklaas. De centrale Reynaertfiguur is telkens Jaak van der Helst.
De overzichtsfoto met tribunes en lichtmasten wijst op het spectaculaire karakter
van het geheel.
De grafische werken zijn de logo's van de drie grote Sint-Niklase
Reynaertmassaspelen. De cartoon werd in 1995 vervaardigd door Ernest Mets.
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vertaling
■ Paul van Keymeulen
Over de nobele leeuw of het gezelschap van Reynaert
De leeuw, ook soms Nobel genaamd,
bevond zich eens in een wijngaard
in vlak land, aan de rand van een bos,
met Ysegrijn en Rein, de vos.
Grote honger had iedereen.
Nobel, de leeuw, liet een luide geeuw.
De vos, verbaasd, met zijn rechterpoot,
maakte een kruisteken zeer hoofs
toen hij zijn adem zag verschijnen.
- Heer, vleide de huichelaar Reintje,
aan uw buik gezien en gemeten
hebt ge vandaag nog niet gegeten.
- 't Is waar antwoordde de koning.
Ik zal graag tot mijn voldoening
- ik zie er begerig naar uit meteen eten een flinke buit.
Laten we dus een verbond smeden
en beloven vanaf heden
samen te jagen en te eten
en eerlijk elke prooi te delen.
Dat beloofden en zwoeren zij
leeuw, wolf en vos, alledrij.
Daarna begaven ze zich op weg
langs bouwland omboord door een heg
tot ze aan de zoom van een bos
ontmoetten een sterke trekos
die rustig aan het grazen was
met een bonte koe en een vaars.
Ze lieten ze nog ongemoeid.
- Heer koning, zei Rein, 't lijkt me goed
dat we onze prooien nu verdelen.
Zei Ysegrijn: - 'k Ben daar niet tegen.
- En ik evenmin, sprak de leeuw
en liet alweer een luide geeuw.
Ysegrijn, 'k beveel u, verdeel
en maak dat ieder krijgt zijn deel
naar zijn grootte en zijn macht
en de waarde van zijn geslacht.
- Ik geef u de voorkeur met plezier,
zei de wolf. Heer, voor u de stier,
mij de koe. Rein die 't wild opdrijft
het jong vaarsje toebedeeld krijgt.
Daarmee, zo heb ik het verstaan
heb ik het zeer billijk gedaan.
De koning zei: - Dat zullen we zien!
In een woedeaandrift, koleriek,
met zijn klauw in Ysegrijns gelaat
een breed bloedspoor achterlaat.
Met zijn poot stroopt hij naar beneden
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Over zijn snuit zijn huid van leder.
d'Arme Ysegrijn koos meteen
het hazenpad en hij verdween.
- Welnu, zei Nobel tot Reynaert,
geef nu gij aan ieder zijn paart.
- Zeker, heer, zei de slimme vos.
Voor u is de volledige os.
Naar de leeuwin die mijn dame is
gaat de koe die dik en vet is.
Aan de kroonprins, de lieve welp
wordt de jonge vaars besteld.
Zo lijkt mij, mijn heer en koning,
Goed en billijk de verdeling.
- Rein, zegt de vorst, mijn beste vriend,
bij uw vader die mij heeft gediend,
wie leerde u zo goed te verdelen?
- Bij Sint-Stefaan, 'k zal 't niet verhelen:
het is het dier daar vol euvelmoed
die nu draagt een bloedrode hoed.
Deze voorbeeldige geschiedenis
leert ons dat het aangewezen is
te leren van andermans kastijding
van wie ze ook komt, vorst of koning.

Vertaald naar: Du noble lion, ou la compagnie de Renart, in: A. Strubel, Le Roman
de Renart, Parijs, 1998, p. 843-844. (Pléiade.)
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■ Paul van Keymeulen
Het meisje en Ysegrijn
Een meisje werd verliefd op Ysegrijn
die een dierentemmer toonde op het kerkplein,
verliefd nog wel op haar trouwdag.
Hij was trots, naargeestig en slecht van gedrag.
Hij deed daarom mislukte toeren
en scheen de zweepslagen niet te voelen.
Het zien van een geketende wolf
geeft weer moed aan het gewone volk:
in de trouwstoet maakte men dan ook veel plezier
en bruidjonkers treiterden het dier
en overal klonk spot en scheldwoord.
De bruid zei geen woord.
Het was geen vrolijke trouwpartij.
Zij was mooi, puur en wijs.
Zij trouwde met instemming van het volk
met een jonge rijkaard uit het dorp
die sinds zijn geboorte was misvormd.
Dat is van arme meisjes het droevig lot.
Terwijl de temmer met zijn zweep
de sombere Ysegrijn dansen deed,
wisselden de wolf en de bruid
in stilte een veelzeggende blik uit...
Zij gooide koperen munten naar de zigeuner
terwijl de trouwstoet haar meesleurde
naar het feestelijk gebeuren en het festijn.
Op 't einde van de schranspartij
- zoals dat de gewoonte is in Frankrijk werd de bruid gedefloreerd.
Maar toen 's nachts de rust was weergekeerd
en haar man na zijn opoffering
als een os aan 't snurken ging,
onbezorgd voor het bloed dat bij 't vrijen
gestroomd was langs haar volle dijen
is zij gegaan naar de woonwagen
en maakte zij zonder dralen
de wolf in de wolfskooi los
en is hem gevolgd naar het bos
om er te worden zijn vriendin,
zijn minnares en gemalin.
De volgende dag brak het schandaal los.
De boeren trokken gewapend naar het bos.
Men vindt er het meisje halfnaakt
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dat naast wolf Ysegrijne slaapt.
Men nam ze allebei gevangen.
De wolf werd opgehangen
en de bruid voor de rechter gedaagd.
Men vroeg haar waarom ze dat had gedaan,
waarom ze zo gespot had met de goden.
Zij keek allen recht in de ogen,
haar man van drie turven hoog,
de buikronde pastoor, de rechter in zijn toog,
de boeren wat bedeesd en naïef
en zei hen dat ze van mannen hield
en dat de wolf als man haar erg beviel.

Vertaling naar: Jean Anouilh, Fables, Lausanne, La Guilde du livre, 1962.
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intro
Je t'adore
Zes! Het ‘Je t'adore’ als titel van deze intro is geen verwijzing naar het begin van
Reynaerts lekenbiecht aan Grimbeert, waarop de das heftig fulmineert met: ‘Oem,
wat walschedi?’. De Vlaamse lezer zou kunnen vermoeden dat wij de woorden citeren
om te verwijzen naar de door de VRT met belastinggeld bekostigde (vossen-) rode
jurk (met split!) van Eurovisiesongkandidate Kate Ryan, en dit met de bedenking
dat met de kostprijs van het halvefinalekleed Tiecelijn drie jaar zou kunnen
gesubsidieerd worden. De Nederlandse lezer zou kunnen vermoeden dat het een
referentie is aan het bedrag van de Europese promotour van Kate (waarmee we twaalf
jaar Tiecelijn zouden kunnen maken). Neen, niets van dit alles.
‘Je t'adore’ verwijst naar de auteur van Stemmen op schrift, Frits van Oostrom,
wiens boek samen met dat van Hugo Brems op 23 februari 2006 in de Grote Kerk
van Breda aan de adorabele prinsessen Mathilde en Maxima werd geschonken, en
dit onder het oog van alle camera's der Nederlanden. De gewone stervelingen
bewonderden een Maxima in een verblindend vossenrood lederen pakje dat Reynaerts
hormonen op hol zou hebben gebracht. Als Mathilde en Maxima het boek ondertussen
hebben uitgelezen, beschouwen zij nu het Reynaertverhaal als de onvervalste topper
uit de Vlaamse literaire canon. Van Oostrom: ‘Bij een enquête in 2002 onder de
leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kwam de Reynaert als de
op één na waardevolste tekst van de Nederlandse literatuur naar voren en moest hij
alleen Max Havelaar voor laten gaan. In Vlaanderen behaalde Vanden vos Reynaerde
bij dezelfde enquête zelfs de palmares, ruim boven grootheden als Willem Elsschot,
dat andere genie van een klein oeuvre over schone schijn, en Louis Paul Boon, die
andere criticaster van de macht.’ (p. 464). Tiecelijn bevat een bijdrage van Jan de
Putter over Stemmen op schrift.
‘Je t'adore’ verwijst in dit Tiecelijnnummer nog meer naar Paul van Keymeulen.
Deze romanist publiceert sinds enkele jaren de vertalingen van de Roman de Renart
(meer dan 30.000 verzen!) in Tiecelijn, waardoor dit tijdschrift nog decennia lang
gezocht zal blijven. In dit nummer publiceren wij de voor de Nederlandse letterkunde
belangrijkste branche, de directe bron van Willem: Le Plaid (Het rechtsgeding / Het
vonnis). Meteen ook nemen wij de vrijheid om de eerste 60 verzen van zijn recent
klaargekomen Franse vertaling van Van den vos Reynaerde te introduceren. Het is
meer dan twintig jaar geleden dat de laatste Franse vertaling verscheen (Reynaert le
goupil van Liliane Wauters bij uitgeverij La renaissance du livre in de Collection
Unesco / D'oeuvres representatives, série européenne). De volledige vertaling van
Van Keymeulen verschijnt binnenkort op onze website, die sinds kort een nieuwe
naam heeft: www.reynaertgenootschap.be. Misschien wil een gesubsidieerde uitgever
wel eens de moeite nemen om te onderzoeken of hij deze tekst in zijn fonds wil
opnemen. Dan zullen wij tegen de subsidiërende overheid en die uitgever zeggen
wat we momenteel tegen de 86-jarige Paul van Keymeulen uitroepen: ‘Je t'adore’.
Admiratie is er ook voor Philipp Poeth, die Van den vos Reynaerde in het Duits
vertaalde, voor Sofie Moeyaert, die een Italiaanse versie bezorgde (binnenkort ook
op de site) en voor Hans Rijns, die een indrukwekkend werk voorbereidt, een

Tiecelijn. Jaargang 19

synoptische editie van gedrukte Reynaertteksten van 1479 tot 1700. Wij kijken met
spanning uit naar deze ‘Hellinga II’.
Rik van Daele
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Afb. 1. Van 1930-1939 verscheen het rechtse satirische blad Reinaert. Op 7 november 1936 verschijnt
een satire op Paul de Mont die toenadering zocht tussen de Rexisten van Degrelle en de
Vlaams-nationalisten. De karikatuur is van Klepel.
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artikel
■ Rik van Daele
‘Het onderwerp is waarlik onbetaalbaar’ De
Reynaerttoneelbewerkingen van Paul de Mont
Paul de Mont
Paul de Mont (Ninove, 1 juni 1895-Ninove, 10 november 1950) was de neef van
volks- en letterkundige en criticus Pol de Mont (1857-1931), in zijn tijd een van de
meest vooraanstaande figuren binnen de Vlaamse Beweging. Oom Pol zou het
schrijverschap bij zijn neef hebben aangewakkerd en aangemoedigd. De jonge neef
wilde met het toneel doen wat zijn oom met de poëzie had gedaan: zijn levensambitie
was het Vlaams toneel op een Europees peil tillen (dat lezen we in een brief van Paul
aan Pol De Mont van 9 november 1925, enkele maanden na de première van zijn
Reinaert).
De jonge Ninovieter trekt na zijn humaniorastudies aan het plaatselijke
Sint-Aloysiuscollege en het Sint-Jozefscollege te Aalst naar Leuven om zich in te
schrijven aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, sectie Germaanse filologie, in
het eerste oorlogsjaar 1914. Hij maakt zijn jaar niet af en meldt zich als vrijwilliger
in het Belgische leger. De oorlog zou De Monts leven ook fysiek zeer ingrijpend
tekenen. De jonge officier verliest bij een Duits loopgravenbombardement op 15
oktober 1917 beide benen.
Aan het front had De Mont kennisgemaakt met het Fronttoneel van (Jan) Oscar
de Gruyter. De Mont ontwikkelt zich na ‘den Grooten Oorlog’ tot een succesrijk
toneelauteur met antioorlogsstukken zoals o.a. Nuances in 1925 en Het Geding van
Onze Heer in 1926. In 1925 schrijft hij ook zijn flamingantische, antioorlogsversie
van de Reinaert. In totaal zal hij een twintigtal toneelstukken creëren en enkele
artikelenreeksen en essays schrijven, vooral over de figuur van Jacob van Artevelde.
Ondertussen was hij stadssecretaris geworden in zijn geboortestad Ninove.
Van 1930-1936 is Paul de Mont hoofdredacteur van Het Algemeen Nieuws, een
cultureel bijblad in Sportwereld, het sportdagblad van Karel van Wijnendaele. Hij
ontplooit zich als specialist in cultuur- en onderwijsmateries en hij ontwikkelt een
sterke Vlaamse reflex. Hij is verder actief bij diverse vredesacties. In 1936 wordt hij
gecoöpteerd senator voor Rex, de beweging van Léon Degrelle. De Mont ijvert intens
om een samenwerking te realiseren tussen Rex en het VNV (Vlaamsch Nationaal
Verbond) van Staf De Clercq. Ontgoocheld in het antidemocratische karakter van
Rex, de harde politieke realiteit waarin weinig of geen plaats was voor idealisme en
eerlijkheid, en over het ‘negativisme’ en ‘hypercriticisme’ van de rexistische pers
neemt hij in februari 1939 ontslag. Hij wordt nadien, tot de Duitse inval, commentator
voor De Standaard. Onder het pseudoniem Oslower publiceert hij diverse pleidooien
voor vrede. Zijn laatste artikel wordt op de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940,
gepubliceerd. Na de oorlog wordt hij medewerker aan De Nieuwe Standaard (NEVB,
2086-2087). Volgens zijn biograaf A. Demedts schreef hij zijn beste werk na de
Tweede Wereldoorlog met het drama Artevelde's val uit 1948 en De bloeiende gaarde.
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Kroniek van het Kloosterhof een roman uit 1949 over de opkomst van de industrie
in een kleine Vlaamse stad in het midden van de
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negentiende eeuw. De Mont situeerde zichzelf in ‘het kamp van de jonge katholieke
kunstenaars zoals Moens en Van de Velde’.
Ondanks het zware lichamelijke lijden zou Paul de Mont een optimistische en
humoristische persoonlijkheid geweest zijn. In een brief aan Willem Putman uit 1930
lezen we:
Vier maanden lijden, zooveel als het een redelijk schepsel Gods kan
gegund worden. De dokters vreesden dat ik er gek bij zou blijven! Ik ben
er alleen maar tooneelschrijver bij geworden.
(Vandaag, Vlaamsche halfmaandelijkse kroniek, januari 1930)

Het Vlaamsche Volkstoneel
De Gentse flamingant en intellectueel Oscar de Gruyter (Gent, 10 maart 1885-Nice,
27 februari 1929) zag in theater het middel om het Vlaamse volk zowel ethisch als
esthetisch te verheffen. Dit probeerde hij eerst te realiseren in de Vlaamsche
Vereeniging voor Tooneel- en Voordrachtkunst (VVTV) en later tijdens zijn
mobilisatie aan het IJzerfront binnen het door hem en Juliaan Platteau opgerichte
Fronttoneel (Vlaamsche Afdeeling van den Schouwburg der Koningin), dat pas van
start zou gaan op 21 mei 1918, enkele maanden voor het grote slotoffensief. Tijdens
dit offensief werd de groep, die o.a. in Hoogstade en De Panne speelde, ontbonden.
Na de oorlog werd het gezelschap voor een korte periode heropgericht.
De Gruyter trad echter op 12 september 1920 in Maldegem met een nieuw, reizend
gezelschap voor het voetlicht, met onder anderen Staf Bruggen (toneel van het
Verbond der Vlaamse Oud-strijders) als steracteur en Jozef Goossenaerts als
(mede-)organisator en secretaris. Het was de bedoeling om via dit gezelschap kunst
en pedagogie te verzoenen: ‘het volkstoneel was een reizende volksuniversiteit’
(NEVB, 3433-3436). Theaterkunst was volgens de initiatiefnemers
gemeenschapskunst. Toneel stond in dienst van de culturele emancipatie van de
Vlaming. Door de goede keuze van klassieke stukken (Philoctetes en Iphigeneia en
naast die stukken van Sofocles en Euripides, werk van Schnitzler, Wilde, Vondel,
Shaw e.a.) moest de massa bewogen worden. Tegen de officiële, wat wufte en soms
verfranste schouwburgen in wilde men een Vlaamsgezind theater stichten met een
hoger streven. Toneel stond in dienst van de literatuur en de literatuur in dienst van
de ‘zich bevrijdende volkscultuur’ (Het Toneel, 15 september 1923). Het Vlaamsche
Volkstoneel (VVT) was geboren. De Gruyter zou het VVT leiden tot in 1924, ook
nadat hij in 1922 tot directeur van de Antwerpse KNS (Koninklijke Nederlandse
Schouwburg) was benoemd. Door het vertrek van De Gruyter verloor het gezelschap
zijn oorspronkelijk elan.
Met het aantrekken van Wies Moens als secretaris (in 1923) en onder impuls van
Moens, Frans Delbeke, priester Jan Bernaerts, Jan Boon en Lokerenaar Prosper
Thuysbaert werd het gezelschap fundamenteel veranderd. Eigenlijk werd het een
overname met voorwaarden: het nieuwe gezelschap nam het passief van het VVT
over en bevestigde de functie van Wies Moens. Op 12 april 1924 werd het nieuwe
Katholieke Vlaamsche Volkstooneel gesticht. Wies Moens werd de algemene leider
en de Nederlander Johan de Meester werd aangetrokken als regisseur. De nieuwe
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wilde op deze manier meegaan in de expressionistische theaterexperimenten die o.a.
in Duitsland en Rusland hun intrede hadden gedaan. Niet al deze modernistische
pogingen konden rekenen op de steun van de (katholieke) pers en het gezelschap
kreeg het moeilijk. Er werden vraagtekens geplaatst bij de vernieuwingsdrang van
de groep.
Wies Moens nam al na een jaar ontslag omdat hij zich meer op de Vlaamse
volksaard wilde concentreren (samen met de ‘Gruyterianen’ waaronder Staf Bruggen).
De groep rond De Standaard-redacteur Jan Boon (en met hem Prosper Thuysbaert),
die modernisme en internationalisme in het vaandel voerde, maar ook erkenning
wilde in Brussel, bij de Franstaligen en de andersdenkenden, kreeg de bovenhand.
Boon werd algemeen secretaris en later directeur en voerde een dubbel repertoire in.
De meer progressieve, modernistische voorstellingen werden in de grote steden
geënsceneerd, veelal door De Meester, terwijl er meer herkenbare producties met
een sterke sociale inslag werden opgezet voor de kleinere provinciesteden en het
platteland, veelal in een regie van Staf Bruggen. In het eerste seizoen (1924-1925)
van het duo Boon-De Meester bracht het gezelschap Waar de ster bleef stille staan
van Felix Timmermans en Eduard Veterman en Reinaert de Vos van Paul de Mont
(1925). De Reinaert van VVT-huisschrijver Paul de Mont sloot aan bij de lijn van
de koppeling van de middeleeuwse (Vlaamse en katholieke) traditie met het moderne
levensgevoel. Wellicht het belangrijkste VVT-stuk uit die periode was het
constructivistische, Vlaamsnationale toneelstuk Tijl van Anton van de Velde (1925).
De scharnierjaren in het bestaan van het zogenaamde tweede VVT waren 1927,
het jaar van de nationale en internationale doorbraak (maar ook van financiële
problemen als gevolg van de keuze voor prestigeprojecten), 1929, het jaar van de
volledige doorbraak, waarin expressionisme, constructivisme en futuristische
vernieuwingen werden bekroond met een voorstelling van De Geschiedenis van de
Soldaat aan het hof te Laken, en 1931-1932, de jaren van crisis en de uiteindelijke
ontbinding (nog steeds als een gevolg van de oorspronkelijke tegenstelling tussen
de traditionalisten en de modernisten én van contracteisen van de spelers).

Doelstellingen van het VVT
De voorzitter van de beheerraad van het VVT, Hector Stevens, verwoordde de keuzes
van het gezelschap in De Standaard van 14 augustus 1925 - een maand na de première
van de Reinaert te Mortsel - als volgt:
Het Volkstooneel is zich bewust, dat het om zijn opvoedende taak volledig
te vervullen, naast een op artistiek gebied richtgevend repertorium, speciaal
berekend voor de grootere centra, ook nog een meer bevattelijk speelrooster
moet bezitten ten behoeve van de bevolking van onze kleinere steden en
gemeenten, die trapsgewijze moet opgeleid, en artistiek ontwikkeld worden.
(...) Het Volkstooneel streeft er naar om al die oude Vlaamsche stukken,
die sinds eeuwen de gunst van ons publiek genieten, op te knappen en te
monteeren. (Croux, 104)
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vurig pleidooi van vijftien ‘kernpunten’ het VVT schetst. We citeren de belangrijkste
ideeën, die mede aan de basis hebben gelegen voor de drie jaar eerder door De Mont
geschreven Reynaertbewerking, en die bovendien richtinggevend waren voor vele
latere opvoeringen (en voor een aantal punten - met name 6 en 14 - ook voor de
bewerkingen) van het verhaal van Reinaert de Vos in het algemeen:
1.
Dank zij het Vlaamsche Volkstooneel is Vlaanderen het eenig land van Europa
waar het modernistisch tooneelleven een demokratische faktuur heeft [...]. In
Vlaanderen leeft een geheel volk [met] het toneel-modernisme mee [...].
2.
Door het rondreizend gezelschap wordt geheel het Vlaamsche volk bereikt
en in kennis gebracht met modern tooneel, waarvan het meerendeel vroeger
gespeend bleef.
3.
De gewone tooneelkringen trachten nu eveneens beter de door hen geliefde
kunst te dienen.
4.
Openluchtopvoeringen hebben overal ingang gevonden in Vlaanderen en zijn
gelegenheden tot feestelijke Vlaamsche verbroedering.
5.
Het repertorium werd grootendeels aan de eigen Vlaamsche tooneelliteratuur
ontleend en in hoofdzaak bij de jongere auteurs. We bekomen alzoo allengerhand
een nationaal Vlaamsch tooneel.
6.
Tusschen het repertorium wordt vooral gezocht naar wat meest de Vlaamsche
ziel weerspiegelt. [...]
7.
[Het VVT] geeft zelfs opdrachten aan de schrijvers tot het verwerken in
tooneelvorm van Vlaamsche motieven.
8.
Bevordert dus de Vlaamsche tooneelletterkunde doordat er nu gelegenheid
bestaat spoedig populair te worden heel het Vlaamsche land door.
9.
Schiep een eigen Vlaamsche speelstijl, waarbij ook Vlaamsche
tooneeldichters, decorateurs en tooneelbouwers hun meewerking verleenen.
[...]
14.
[Door de buitenlandse aandacht voor het VVT] en zijn verband met de
Vlaamsche beweging, werd aan den vreemde geleerd dat Vlaanderen nog elders
leeft dan in musea en bibliotheek, en dat het Vlaanderen der groote
middeleeuwen springlevend is en geen afstand gedaan heeft van eigen geest en
geloof. (Croux, 101-102)
Paul de Mont assimileert in zijn Reynaertbewerking de theatervernieuwing, maar
neemt toch in het debat eigen stellingen in. Voor De Mont geldt vooral de vernieuwing
van het uiterlijke. Hij wil de toneelvorm en de toneeltechniek wijzigen en verruimen:
‘Moderniseering van het uiterlijke en niet deformatie van het innerlijke, is dus de
toekomstformule van het tooneel’, schrijft hij in De Standaard van 21 april 1925.
De mens blijft eeuwig dezelfde, op een oppervlakkig laagje beschaving na.

Reinaert de Vos van Paul de Mont
Reinaert de Vos is een uitgesproken Vlaams en volks stuk, gebracht in openlucht en
bestemd voor de provinciesteden en het platteland. Het was een opdrachtstuk
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en combineerde volgens de leiding van het VVT het volkse of volksgerichte, het
Vlaamse en het middeleeuwse aspect. We vinden dezelfde ideeën met betrekking
tot de Reynaert reeds vroeger het best verwoord door Stijn Streuvels in zijn in 1909
geschreven beroemde inleiding tot de Davidsfondseditie van zijn Reynaertbewerking
(uit 1910). Streuvels had de Reynaert getypeerd als:
‘ons nationaal kunstgewrocht’, ‘ons schoonste gedicht’, ‘waar de ziel, de
lustige adem, het sappige bloed, de zwaai, de zwier, de lenigheid van het
machtig leven, waar de bruischende tocht van den gezonden, vlaamschen
geest in steekt en heel het werk doorwaait als een felle tocht.’
Het is ‘het werk waarin het vlaamsche volk vooral zijn eigen wezen en zijn eigen
aard verkent’. Dit gedachtegoed gaat terug op wat de vader van de Vlaamse Beweging
en van de Reynaertfilologie, Jan Frans Willems, in zijn inleiding tot zijn
Reynaertbewerking uit 1834 had geschreven: dat
inzonderheid by de Nederlandsche natie, doch vooral in Vlaanderen
(...) de naem van Reinaert (...) sints onheugelyke tyden, en by alle standen
des volks, in levendige bekendheid’ was (Willems, III).
Toch moeten we hier onmiddellijk aan toevoegen dat tijdens en vooral na de
bewerkingsarbeid De Monts Reinaert ook anders werd geduid. In een niet
gepubliceerde inleiding uit het VVT-archief van Jan Boon schreef De Mont: ‘Reinaert
is niet het werk van één mensch. Reinaert is niet het bezit van één volk. Reinaert is
een internationaal thema’. Deze uitspraak tekent enerzijds zijn interpretatie van het
werk, maar anderzijds ook de internationale ambitie die De Mont later zou koesteren
om het stuk ook in het buitenland (o.a. de grote Nederlandse schouwburgen) te laten
opvoeren en om zijn eigen toneelarbeid naar een Europees niveau te tillen.
De Mont kreeg de Reynaertopdracht als jonge Vlaamse auteur. Hij was toen nog
geen 30. Over de precieze context van de opdracht zijn we voorlopig slecht ingelicht
en is ons geen correspondentie bekend. Het archief van De Mont berust wellicht nog
deels in familiebezit (gedeponeerde brieven zijn te vinden in het Archief en Museum
van het Vlaams Cultuurleven (AMVC) te Antwerpen en in het Kadoc te Leuven).
Zoals ook bij Streuvels het geval was, heeft Paul de Mont meer dan één bewerking
van de tekst geschreven.
Toch zijn er enkele boeiende bronnen uit de ontstaansperiode van De Monts
Reinaert bekend. Het archief van Jan Boon, die na het vertrek van Wies Moens medio
1925, algemeen secretaris en later directeur werd, is wel volledig bewaard en berust
in het Kadoc te Leuven, waar wij het konden inkijken. In het Boonarchief is een
uitvoerige briefwisseling bewaard van Paul de Mont, met Wies Moens en vooral met
Prosper Thuysbaert (1889-1965) - wiens rol binnen het VVT niet kan overschat
worden en bij ons weten nog zelden ten gronde werd belicht (de enige uitzondering
hierop is Geert Opsomer). De aanzet tot de Reinaert van De Mont en de productie
ervan zijn in de bewaarde bronnen nauwelijks te volgen. Wellicht moest alles zeer
snel gaan. Er is wel een volledig dossier bewaard over de financiële afspraken. De
Mont ontving in een eerste fase 10.000 frank en vroeg later bescheiden
opvoeringsrechten van 25 frank per voorstelling. We leren de Ninovieter
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Afb. 2. Kaft van de Reynaertbewerking van Paul de Mont uit 1925. Vormgeving door de abstracte
kunstenaar Victor Servranckx.
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vooral kennen als iemand die zoveel mogelijk de financies van het VVT wilde sparen,
een idealistische medewerker die (eventueel met de nodige tegenzin) aan zijn rechten
verzaakte in ruil voor 400 exemplaren van de publicatie van zijn Reynaertdrukje
(waar hij wellicht niet zoveel mee kon doen, twee tot drie jaar na de publicatie ervan).
Over de financiële toestand van het VVT schreef De Mont aan Emiel Hullebroeck
enigszins geagiteerd op 29 oktober 1928:
By het Volkstoneel heeft het geen nut dat ik nog aandring: ik heb het
al zo dikwijls gedaan, en zelfs myn auteursrechten (meer dan 2000) + veel
schryversrechten op de uitgave van Reinaert kwijtgescholden om de
finanties een beetje te ontlasten.
We zijn via het archief ook goed ingelicht over het trage drukproces van de tekst
zelf. Op een bepaald moment waren de drukproeven zelfs verloren gegaan. Blijkbaar
werkte de Moderne drukkerij De vereenigde invalieden uit Gent - die de aanbesteding
had verworven - met een slordige Brusselse zetter. Pas op 20 januari 1926 reageert
De Mont dat hij enkele exemplaren heeft ontvangen. Hij beklaagt zich erover dat hij
de laatste proeven niet meer had gezien met als gevolg een half dozijn (weinig
storende) drukfouten. Het boek rolde dus van de persen nadat de meeste opvoeringen
hadden plaatsgevonden. De eerste uitgave van de tekst krijgt de titel: Reinaert de
Vos. Volksspel. Dramatische bewerking van het oude dierenverhaal aan de hand
van de 2e tekstuitgave door J.F. Willems en is uitgegeven als nr. 2 van de ‘Vlaamsche
Volkstooneel-uitgaven’. Het is getooid met een sterke modernistische omslagillustratie
van de abstracte kunstenaar Victor Servranckx (1897-1965). Het boekje vermeldt
1925 als jaar van uitgave, maar wellicht verscheen het pas rond of na Kerstmis van
dat jaar. Na de titelpagina volgt informatie over de winteropvoeringen met de melding
dat er tussen 10 juli en eind december 1925 al 37 opvoeringen waren gespeeld met
Staf Bruggen in de rol van Reinaert. De Mont heeft het in een schrijven van 9
november 1925 aan zijn oom Pol de Mont over zelfs over 26 opvoeringen eind
oktober met het perspectief van 50 rond nieuwjaar. Het zouden er in totaal zo'n 50
worden over twee seizoenen.
De Monts Reinaert is opgedragen ‘Aan mijn goede vrind Hector Stevens’. We
vermoeden dat deze persoonlijke opdracht een gebaar van dank is voor de opdrachten
die de jonge De Mont van de voorzitter van de beheerraad van het VVT kreeg. Stevens
was fabrikant te Meerbeek en dus een streekgenoot van De Mont.
De opdracht tot het schrijven van het Reynaertstuk werd wellicht eind 1924
gegeven, of misschien zelfs maar in de eerste maanden van 1925, vóór het vertrek
van De Monts vriend Wies Moens bij het VVT. Jan Boon schreef in Toneelgids van
1925 (nr. 6 p. 187) dat De Mont het stuk had klaargemaakt ‘gedeeltelijk naar
aanduidingen van Johan de Meester en van Wies Moens’. De Meester heeft het stuk
in elk geval mee gestuurd en regieaanwijzingen gesuggereerd. In de briefwisseling
tussen Wies Moens en E.H. Bernaerts van 25 december 1924 is er ook sprake dat
het stuk zou worden geschreven door De Mont en Felix Timmermans. De Lierenaar
kon zich waarschijnlijk niet aan de al te strakke timing houden, waardoor De Mont
de opdracht alleen uitvoerde. Het werk werd voltooid begin mei 1925, echter zonder
inbreng van Moens. De Mont schrijft op 7 mei aan Boon:
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immers myn specialiteit niet - maar ik heb het alleen moeten doen - en
helemaal à vue.
In dezelfde brief vraagt De Mont zich af of ‘het boeleren’ van Reinaert en Hersinde
niet een beetje ‘te cru is voor pastoorsoren’. ‘Retouches’ moeten nog mogelijk zijn.
Met het oog hierop vraagt hij aan Jan Boon of hij de eerste repetities kan meemaken.
Hij heeft de tekst te snel moeten schrijven:
gezien de overhaasting die me opgelegd was heb ik myn werk niet zo
goed kunnen verzorgen, als ik het vermocht had, indien ik over een paar
maanden meer beschikt had. Maar het kan er geloof ik toch door en de
Reinaert zal doen lachen: het onderwerp is waarlik onbetaalbaar.
Het stuk werd gecreëerd in een erg moeilijke periode voor het VVT, de tijdsspanne
waarin de problemen met Wies Moens hun hoogtepunt bereiken. De katholieke
Vlaming Wies Moens wilde de niet-katholieke Nederlander De Meester buiten en
hij beklaagde zich voortdurend over het feit dat De Meester de sfeer verziekte (brief
van 14 april 1925 van Moens aan Boon). Organisatorische problemen en boycotacties
zouden uiteindelijk leiden tot het ontslag van Moens. Midden in deze woelige tijden
kwam dus het snel geschreven stuk van De Mont klaar (op 8 mei 1924). Veel tijd
om de tekst in te studeren kregen de acteurs trouwens niet. De première vond in
Mortsel plaats aan de vooravond van de Vlaamse feestdag van 11 juli - symbolischer
kon niet.
Voor zijn dramatisering vertrok De Mont naar eigen zeggen van de tekst van Jan
Frans Willems' ‘2de tekstuitgave’. Dit was in het onderzoek tot nu toe (volgens J.
Goossens en K. Croux) het te Mechelen uitgegeven Reynaertboekje Tot schoolgebruik
en nuttige lezingen ingerigt, dat bij P.J. Hanicq in de aartsbisschoppelijke stede werd
gedrukt. Wij willen een andere brontekst voorop stellen als directe bron: het eveneens
in Mechelen (en Leuven/Gent/Leiden) uitgegeven schoolboekje van E.H. Constant
Lindemans (1896-1977): Reinaert de Vos. Naar de schooluitgave van Jan-Frans
Willems door C. Lindemans, pr.. De verschijningsdatum van het boekje (1923) past
in elk geval wonderwel en de verwijzing naar de tweede druk van Willems is ook te
verklaren vanuit dit boekje (met de eerste uitgave wordt dan het drukje bij Van Han
in Eeklo uit 1834 bedoeld).
Kristien Croux heeft in haar licentiaatsverhandeling de verschillen tussen de
Willems- en de De Montversies opgesomd (o.a. het weglaten van het gevecht tussen
Bruun en de dorpers, van stukken uit de lekenbiecht en van de zogenaamde
‘pudenfabel’). Zij wijst erop dat de plot van het stuk niet werd gewijzigd, maar in
de sfeer van gefaald vredeswerk - een van De Monts geliefde thema's - wordt
geplaatst. Zinsneden als ‘vredeswerk is utopie’ (vers 2580) en:
Voor ons allen zal hij bloeden
En de diepe les bevroeden
Van dit tragies avontuur:
't is de wet van de natuur,
als de groten mochten falen,
dat de klein 't gelag betalen...
(2645-2650)
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zijn hier alleszins het bewijs van. Het laatste citaat wijst ook op een van De Monts
andere accenten: het aanklagen van de afstand tussen de heersende klassen
(bijvoorbeeld de volksvertegenwoordigers) en het gewone volk. Door zijn
actualiseringen verdiept hij de maatschappijkritische ondertoon van het
Reynaertverhaal. De dieren zijn mensen, maar de menselijke gedragingen worden
haast grotesk. Een scherpere kritiek kan men op de mens niet geven dan hem in het
vel van een beest te stoppen.
Het stuk, zoals in de middeleeuwse tekst geschreven in gepaarde rijmverzen, is
onderverdeeld in drie bedrijven. In het begin van het eerste bedrijf stellen de spelers
zich op rond de troon van de koning. Het tweede bedrijf bevestigt de eenheid van
plaats en begint opnieuw aan het hof op het moment dat de vos en de das er na een
lange wandeling aankomen. In het derde bedrijf staat de vos bij aanvang naast de
koninklijke troon, waar ook de samenzweerders gebonden liggen.
Op het microniveau (lexicale, semantische niveau) zijn er twee interessante
wijzigingen tussen de brontekst van Willems (en ook het origineel) en de tekst van
De Mont, met name antropomorfisering (1) en actualisering (2).
(1) De dieren worden vermenselijkt, wat niet abnormaal is in een spel van mensen
over dieren. Het antropomorfisme wordt groter doordat bijvoorbeeld Reinaert de
mouwen opstroopt en de koning een sigaar rookt.
(2) De eigentijdse verwijzingen zijn duidelijk aanwezig: er is sprake van 't
Armbestuur of 't Wezenhuis, / Sint Vincentius en 't Rood Kruis' (779), de ‘zeepbaron’
(1147), de ‘businessmethoden... van de Joden’ (1559), ‘de nieuwe rijken’ (1689),
‘Mussolini’ (1695) en de ‘bolsjevisten’ (1798). Hierdoor ontstaat een effect van
moderniteit en actualiteit.
We komen in de VVT-uitgave uit 1925 niet alleen veel te weten over het aantal
opvoeringen (zie boven), maar ook over de dramaturgische aspecten. De leiding was
in handen van Johan de Meester, die ook voor decor en kostumering zorgde, én van
Staf Bruggen. Ook de bezetting is bekend: Staf Bruggen speelde de rol van Reinaert,
Lode Plaum Nobel en Stella van de Wiele de koningin. Lode Geysen kroop in de
huid van Grimbaert de das en Maurits Hoste was Bruin de beer.
De (voor)première van De Monts Reinaert vond plaats op initiatief van industrieel
en kunstmecenas Lieven Gevaert (1868-1935), die de voorstelling had ingehuurd
voor een privé-voorstelling in de ‘hovingen’ van kasteel Elsdonck te Mortsel
Oude-God. Op het kunstfeest van de NV Gevaert Photo-Productions maakten ruim
3000 aanwezigen de drie uur durende voorstelling mee. Een populaire mars voor de
intrede van het hof, de dodenmars van Chopin bij de intrede van Coppe en La Madelon
bij het slot kleurden het geheel muzikaal, zo vernemen we uit een ongedateerde brief
van Jan Boon aan de commissaris van de raad van beheer, Prosper Thuysbaert.
Op 12 juli werd er gespeeld in Meerbeek, de woonplaats van Hector Stevens, en
de dag nadien was er een voorstelling tijdens het Guldensporenfeest te Brugge. Latere
voorstellingen zouden plaatsvinden in o.a. Nederbrakel (op 15 september voor 800
tot 1000 bezoekers), ‘Moll’, Diest, Gent, Antwerpen, Laken, Overmere-Donk, Belcele
(Waas?, Evergem?) en Opoeteren. De reacties van de organisatoren waren meestal
lovend, zeker bij mooi weer. De uitkoopsom bedroeg 1050 frank voor een
enkelvoudige voorstelling, 975 frank per voorstelling in een reeks van twee en 925
frank als men driemaal kon spelen. Vaak werden meer dan 1000 bezoekers geteld.
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gingen in de rolbezetting. Zo speelde Renaat Verheyen koning Nobel en Antoon
Vander Plaetse Canteclaer te Amersfoort (programmaboekje van 6 januari 1927).
Wellicht haalde de productie bijna 50 opvoeringen, zoals De Mont aan Boon schreef:
‘Dat Reinaert in Holland gaat, doet me genoegen, zo geraakt hy misschien toch nog
aan de 50’ (brief van 8 september 1926). In elk geval toont de Hollandse reeks aan
dat het stuk niet enkel een plattelandsstuk is geweest. Het platteland werd verlaten
om te spelen in ‘de plechtige schouwburgen van Rotterdam, Amsterdam, Brussel
enz.’ waar het stuk ‘even grooten byval [vond] by het welgezette publiek’ (uit een
niet-gedateerde beoordeling van Boon in het archief Boon over De Monts Reinaert).
Dat het stuk ook in de schouwburgen succesvol bleek, weten we uit de voorstelling
te Rotterdam. Daar werden in de ‘orkestkelder’ nog vier rijen stoelen bijgezet.
Algemeen secretaris van het VVT Jan Boon was naar aanleiding van de
Reynaertversie erg tevreden over De Monts analytisch vermogen en zijn moderne
nuancering. Aan de middeleeuwen herinnerden de ambachtelijke verfijning, de
gedegenheid van zijn taal en de uittekening van de personages. In De Monts Reinaert
werden de opties om te kiezen voor het katholieke (hoewel soms ter discussie, zie
verder), het Vlaamse, het volkse en het middeleeuwse gerealiseerd. Hoewel de
middeleeuwse stof bewaard werd, werd ze getransponeerd naar de actualiteit van
oorlogscollaboratie en machtsmisbruik.
De reacties na de eerste voorstellingen in de pers waren lovend. Toch waren er
ook kritieken hoorbaar, vooral dat het stuk te langdradig (o.a. in Het Laatste Nieuws
van 14 juli 1925) was, dat de toespelingen niet voor iedereen begrijpelijk waren en
dat niet alles verstaanbaar was. Vooral het volkse en Vlaamse karakter werden
geprezen. De spelersprestaties, vooral die van Staf Bruggen, werden erg lovend
becommentarieerd, net als de spitse tekst ‘die krioelde van de allerleukste details’
(De Standaard van 14 augustus 1925). In de bespreking in de Gazet van Gent (8
november 1925) vinden we de doelstellingen van het stuk (en het VVT) het duidelijkst
verwoord:
De oude algemeen bekende dierensage is in luimig-satierieken, min of
meer gecaricaturiseerden en wel wat bijtend-spottenden trant weergegeven.
De stijl en 't gehalte der verzen zijn merkbaar voor 't volk geschreven:
eenvoudig wars van hoogdraverij, vol leuke zetten en in onze Vlaamsche
gouwen gebruikelijke, nauwkeurig toestanden-schetsende uitdrukkingen.
En 't merkwaardigste: de dracht van het epos lijdt er niet door, wel
integendeel, de handeling verkrijgt meer innig en waar leven, meer
communicatieve strekking.
In De Standaard van 24 juli 1925 klinkt het:
Ik heb Reinaert gehoord, en ik zeg: hij is een fontein van geestigheid,
een piramide van loosheid, een berg van cynisme. Hij spint het garen der
leugens met zulk een duivelsche handigheid dat het een monsterachtig
kluwen wordt [...]
Nu voegen wij hier dadelijk aan toe dat het, in de omwerking van Paul De
Mont, nog eens zoo pikant en actueel geworden is. Daar steken schatten
humor in die, bij stonden, bijten kan als vitriool.
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[...]
Dit is nu eens een stuk, alhoewel stellig nog heel wat fijnheid ervan voor
het doorsnee-publiek te loor gaat, dat bij ons volk inslaat, en het werkelijk
te pakken krijgt.
Eerder genuanceerd en deels afwijkend is de commentaar in het Gemeen
Handelsblad van 17 juli 1925:
Ja, Paul de Mont krijgt den roem; wordt om zijn Volksspel Reinaert de
Vos in de bij het Volkstooneel betrokken Katholieke kringen flink
gehuldigd, en zijn naam zal, daar 't Volkstooneel met Reinaert de Vos van
dorp tot dorp hoopt te gaan, in Vlaanderen mondgemeen worden - wat ik
den verdienstelijke jongen die Paul de Mont is van harte toewensch - maar
Jan Frans Willems komt de eer toe. De Mont's tekst is nog niet in druk
verschenen, maar naar ik bij de vertooning horen kon, zijn drievierden
van het toneelstuk van Willem's berijming ontleend. [dit is niet geheel
terecht] [...]
Maar eerlijk gezegd, die kwinkslagen, zetten en concetti vermoeien al heel
gauw; zij zijn niet bijzonder fijn, niet bijzonder scherp, niet bijzonder
kruidig. Zij behooren eerder in een revue thuis.
In de conservatieve Gazet van Antwerpen laakt de recensent het bespotten van
geestelijke zaken. Blijkbaar was het voorgevoel van De Mont in verband met de
‘pastoorsoren’ niet helemaal ten onrechte. Ook in de Rotterdamse katholieke De
Maasbode verscheen op 28 januari 1926 kritiek. Men nam onder andere aanstoot
aan het ‘in ordinair rijmeffect bezigen van den Zoeten Naam’ en men had liever de
biecht zien verdwijnen. Grappen met religieuze zaken achtte het Nederlandse
katholieke schouwburgpubliek ‘minder tolerabel’. Conclusie was dat het stuk diende
herwerkt te worden en dat men tot zolang het bijwonen van de voorstellingen alleen
maar kon reserveren voor volwassenen.
De scherpste katholieke reactie tegenover het katholieke VVT kwam van kanunnik
dr. Floris Prims (1882-1954), een oud-leerling van (o.a.) het Sint-Jozefscollege van
Herentals, die in 1923 stadsarchivaris van Antwerpen was geworden. Te Leuven
behoorde hij tot de Amicitiagroep van Prosper Thuysbaert en misschien ligt daar de
kern van zijn betrokkenheid bij het VVT. Na een van de opvoeringen van de Reinaert
(wellicht in Opoeteren) schrijft hij op 17 oktober 1925 een scherpe brief aan Jan
Boon:
Waarde Heer en vriend,
't Is aan den sekretaris van het volkstooneel dat ik schrijf: ik ben bedroefd
en ontstemd teruggekomen uit Reinaart de Vos. Het heeft mij en de
menschen rond mij erg tegen het hoofd gestooten, die ‘Jezus’, die ‘Heilige
Maagd’ die biecht met dien proficiat, en die schandige doenerij van den
biechtvader. Dit is ontstichtend, waar het katholieke volkstooneel
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integendeel zou moeten opvoeden! Ik kan in die omstandigheden niet
dulden dat mijn naam in uw eerecomiteit sta.
Gelief mij de verzekering te geven dat ik niet meer verantwoorde-

Tiecelijn. Jaargang 19

134
lijkheid hebbe en verergernis geve met die aanstootelijkheden, gelief
daarom te melden dat ik mij heb teruggetrokken, of mijn naam te doen
verdwijnen op alle de voorhanden druksels. Of kuisch den Reinaart. Dat
zou in elk geval moeten gebeuren! Wanneer zal ons volkstooneel toch
eens katholiek gevoel krijgen?
[...]
Eerbiedige groeten.
Flor. Prims
De censuur in de Reynaert is dus geenszins aan de volksboekenperiode gebonden,
maar had nog uitlopers tot ver in de vorige eeuw (minstens nog tot in de jaren 70).
De Monts Reinaert werd voor het VVT afgesloten met een algemene afrekening
na het seizoen 1927-1928. Op 10 juli 1928 ontving De Mont van algemeen-secretaris
Jan Boon een regeling in verband met de auteursrechten. De Mont liet, zoals reeds
gezegd, al zijn rechten vallen in ruil voor 400 exemplaren. Dit wil zeggen dat er ruim
tweeëneenhalf jaar na de publicatie van de oorspronkelijke oplage van 1060
exemplaren op gewoon papier en de 60 luxe-exemplaren op Japans papier nog heel
wat exemplaren in voorraad waren. Bij publicatie had De Mont 25 auteursexemplaren
ontvangen en waren er 40 recensie-exemplaren verzonden. Het VVT-secretariaat
had vijf exemplaren behouden. Van de luxe-exemplaren had de auteur er vijf
ontvangen en het ministerie twee.

Een tweede Reinaard de Vos van De Mont
Er is ook nog een tweede, totaal andere versie van De Monts Reynaerttoneeltekst
uitgegeven. Deze niet gedateerde, ‘tweede druk’, Reinaard de Vos. Volksspel.
Dramatische bewerking van het oude dierenverhaal, verscheen bij de Antwerpse
drukker Piet Vink. De tekst is een ‘volksspel’ gebleven, maar de verwijzingen naar
het VVT en naar J.F. Willems als bron zijn verdwenen. Het opvallendst is dat de
uitgave een totaal andere tekst bevat, die veel sterker verwijderd is van het origineel
dan de voor het VVT geschreven tekst. Van deze uitgave met op de omslag een
eenvoudige tekening van Anthony Pan verscheen bij dezelfde drukker een
ongewijzigde ‘derde druk’ (eigenlijk betreft het hier een identieke tweede druk van
de tweede versie) in een roze bandje. Het is deze tekst die de Vlaamse
voordrachtkunstenaar en regisseur Ast Fonteyne (1906-1991) als basis van zijn
Reynaertregies zal gebruiken, zoals we bijvoorbeeld in de programmabrochure van
zijn eerste Reynaertregie in Hoogstraten kunnen lezen: Reinaard de Vos. Volksspel
in drie bedrijven. Dramatische bewerking van het oude dierenverhaal, door Paul
De Mont.
Heeft De Mont de tekst gewijzigd op basis van sommige negatieve kritieken, zoals
bijvoorbeeld in het Gemeen Handelsblad (te dicht bij de brontekst van J.F. Willems,
te veel actualiseringen, te veel woordspelingen die gingen vervelen en te vermoeiend
waren)? Vond hij de tekst zelf te langdradig? Misschien waren er ook positieve
motieven voor een nieuwe bewerking. Het stuk bleek erg succesrijk en misschien
kon een nieuwe tekstversie ook zorgen voor nieuwe stimulansen (en misschien ook

Tiecelijn. Jaargang 19

meer inkomsten)? De nieuwe tekst werd gedeponeerd bij Sabam en was duidelijk
bedoeld voor opvoeringen (bij elke opvoering was men verplicht minstens acht
exemplaren te bestellen). De voornaamste reden voor de herwerking was wellicht
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de veranderde tijdsgeest in combinatie met de blijvende vraag naar
Reynaertopvoeringen. De jaren twintig met de opkomst van Mussolini en het
interbellum hadden plaatsgemaakt voor eerst het bezette en later het naoorlogse
Vlaanderen van de jaren veertig. De hoop op vrede had plaats gemaakt voor de
realiteit van de oorlog. Misschien kreeg De Mont de vraag om zijn tekst te bewerken
voor een specifieke voorstelling of voor een speciaal soort voorstellingen, met name
de schoolvoorstellingen?
De totstandkoming van deze nieuwe versie verloopt over enkele jaren. Het eerste
spoor is te vinden in een brief van Paul de Mont aan Antoon Vander Plaetse van 18
november 1941 waarin hij schrijft:
Van myn nieuwe versie van Reinaert heb ik nog geen uitgave of er nog
niet naar uitgekeken: ik wacht daarmee liefst tot na een opvoering, voor
het geval dat ik hier of daar nog wat moest bywerken. Doch ik laat myn
dactylo een paar doorslagen maken en bezorg er u een, zoohaast mogelyk.
(AMVC M 761)
In hetzelfde schrijven meldt De Mont aan Vander Plaetse - de Canteclaer uit de
VVT-opvoeringen tijdens het tweede seizoen - dat hij geen ‘versie voor de colleges’
heeft. Vander Plaetse wordt gemachtigd om een tekst voor de scholen naar ‘eigen
hand te zetten’.
In maart 1941 informeert De Mont bij Vander Plaetse wat hij voor de schooleditie
van de oorspronkelijke tekst heeft overgehouden. Het eerstvolgende in het AMCV
bewaarde schrijven (26 oktober 1947) tussen beiden heeft het weer over een
Reynaertversie die tijdens de oorlogsjaren is gegroeid voor de colleges.
Mogelijkerwijze komt het idee dus van Antoon Vander Plaetse en misschien heeft
hij ook aan een eerdere tekstversie (mee) geschreven. De Mont meldt dat zijn archief
bij zijn terugkeer na de vlucht naar Frankrijk in 1940 bij aankomst in Ninove
‘dooreengeschud en doorregend’ was na beschietingen van een brug nabij zijn huis.
Hij had al een tweede Reynaertversie klaargemaakt, maar wellicht moest hij (deels)
opnieuw beginnen, wat een passage uit een brief aan Rik Jacobs van 19 juli 1947
zou verklaren:
Meteen spreek ik u dan ook van een nieuwe versie van Reinaert,
waarvoor ik eventueel op medewerking van Marcel Poot [de componist?,
1901-1988] zou kunnen rekenen: maar dit, voorlopig, onder ons nog.
(AMVC, M 761)
Er was in elk geval vraag naar de Reinaert van De Mont - en meer specifiek naar
een bewerking voor de colleges.
Aan de Vlaamse letterkundige Louis Sourie schrijft hij op 23 juni 1949 dat zijn
Reinaard ‘eerlang bij Vink (in druk)’ verschijnt. De uiteindelijke publicatie van de
nieuwe versie bij de Antwerpse drukker Piet Vink dateert uit 1949 en werd dus
uitgegeven in De Monts laatste levensmaanden. De Mont stierf immers op 10
november 1950, 55 jaar oud.
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De tekst die De Mont voor het VVT schreef, was een andere dan de tekst die Ast
Fonteyne gebruikte en die later in Vlaanderen nog zovele keren werd opgevoerd. De
nieuwe Reynaerttekst is veel verder van het origineel verwijderd - wat verklaart
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dat J.F. Willems als bron van de titelpagina is verdwenen -, maar is grotendeels vanuit
dezelfde motieven (bijvoorbeeld met betrekking tot de Vlaamse aard) geschreven.
Bij de figuranten ligt de nadruk meer op de dieren (vossenwelpen en kippetjes)
dan op de menselijke figuratie. De apathische Nobel is een uitgebluste vorst die het
regeren moe is. Firapeel grijpt van bij het begin in. Hij bestookt de koning en begeleidt
hem met ‘grillig gestreel’, mogelijk een verwijzing naar Lilian Baels (1916-2002),
die op 11 september 1941 met koning Leopold III was gehuwd. Indien de tekst in
1941 zijn eerste aanzet kende, is deze interpretatie zeker plausibel.
Laten we nog enkele tekstuele verschillen bekijken. Het aantal sprekende
personages (dertien) is gebleven, maar diverse dieren zijn geweerd (Panser de Bever
en Courtois de Hond moeten plaats ruimen voor Kuwaard de haas, Firapeel de luipaard
en Hersinde de wolvin). Af en toe worden tussen de nieuwe verzen hele tekstpassages
behouden, maar door een ander personage uitgesproken. De klachten van Panser en
Courtois worden behouden, maar door de beer verwoord (bijvoorbeeld het ‘credo
zingen’ wordt woordelijk behouden), waardoor het aantal dramatis personae wordt
beperkt. Lange tekstpassages worden ingekort, zoals Grimbaards reactie op het
blindplassen van de wolvenwelpen, maar er zijn ook nieuwe interventies zoals
bijvoorbeeld van Belijn die oproept om een onderzoekscommissie te installeren. De
teksten lopen weer enigszins samen vanaf de aankomst van de haan met de vermoorde
Koppe. Toch schrijft De Mont een duidelijk nieuwe tekst, ver verwijderd van zijn
vroegere bronnen. Vertrek en tocht van de beer naar Mapertuis zijn in beide versies
(1925 en 1949) net als de conversatie tussen Reinaard en Bruin bijna identiek.
Vervolgens worden het gevecht met de dorpelingen en de vlucht via de rivier
weggelaten. Tijbaards straf in 1949 is milder dan die van voorganger Tybert uit 1925,
weerom omdat de mens wordt verbannen. In de eerste versie geraakt de kater in de
strik en bijt hij de koster de neus af. In de tweede versie heeft de vos ‘de deur op zijn
nek toegesmakt’. Zo verliest de kater een oog en een stuk neus, waardoor het in beide
versies uit 's katers mond (met J.F. Willems) klinkt: ‘Al genees ik van de pijn / 'k zal
een ongeneusde zijn!’ De ontmoeting tussen de familieleden Reinaard en Grimbaard,
het afscheid van de vos en de terugweg naar het hof (de ‘lekenbiecht’) zijn identiek.
Het einde van het eerste bedrijf ligt wel op een ander punt in het verhaal. In 1925
vóór de lekenbiecht (het eerste van drie bedrijven), in 1949 erna (eerste van twee
delen). Tegen dit punt in het verhaal lijkt de oorspronkelijke ijver om heel het verhaal
grondig te veranderen al sterk afgenomen. Interessant blijft het om precies op deze
punten de verschillen te interpreteren.
Opvallend is de bitse toon van de vos over Nobel in de latere versie (1949):
[...] 'n Ouwe snul,
muil genoeg, maar 'n grote nul!
Bij zijn modepop van 'n gade
Vind ik gauw genoeg genade:
(p. 77)

In deze passages heeft De Monts tekst de allures van een sleutelroman met Nobel
en zijn vrouw (Leopold III en Lilian), Firapeel en Belijn in de hoofdrollen. Toch zijn
de toespelingen veel minder duidelijk dan in de eerdere versie (naar bijvoorbeeld de
zeepbaronnen en de joden), waarin de koningin trouwens ook al een modepop was.
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Reinaard noemt zich in zijn verdediging een ‘landverraar’. De verklaring van de
samenzwering loopt in beide versies weer uiteen. Geen verraad meer en geen
samenzwering nabij Hijfte, maar wel een berenvel en een kattenoog als het bewijs
dat de beide baronnen naar Malpertuis togen om de schat te stelen in plaats van de
koning te dienen. Eén van de gevolgen is bijvoorbeeld dat de gehele
Reynaerttoponymie (Hijfte, Gent, Hulsterlo, Kriekeputte, Waas en eerder in het
verhaal al Absdale en Belsele) uit het verhaal van 1949 verdwijnt, maar ook dat de
tekst zeer sterk wordt ingekort en vereenvoudigd.
Op het einde van het verhaal lopen de teksten sterk uiteen en volgt De Mont de
tweede Reinaert, die wordt afgesloten met een duel tussen de wolf en de vos. Opnieuw
zijn vereenvoudiging en inkorting voor de toneeltekst interessant en bovendien is
een tweegevecht dramatisch gezien veel interessanter. De Mont houdt de dialogen
kort en spits en schrijft hier zijn beste Reynaertbladzijden. Zoals te verwachten valt,
is het einde van het gevecht te braaf: in plaats van een pijnlijke vossenbeet in de
wolventestikels slikt de wolf zijn eigen staart in. Plots vergeten alle dieren hun
aanklachten en hypocriet als ze zijn, herstellen ze de vos in zijn eer.
In plaats van hier te eindigen, voegt De Mont aan het stuk nog de boetetocht van
de vos toe. Reinaert snijdt zelf een tas uit de wolvenhuid en trekt met ram en haas
op weg naar Rome. In het hol lopen de beide teksten opnieuw grotendeels samen.
De uiteindelijke tekst is - op het dramatisch interessantere tweegevecht na - minder
vlot, minder spits en bevat meer karamellenverzen (zo bij de aankomst van Bruin
aan het hof: ‘Ach! Eilaas, driemaal! Ajakkes! / Eens zo schoon en nu zo'n bakkes’,
p. 48). Door het weglaten van de menselijke belagers verliest het verhaal erg veel
humoristische kwaliteiten (naamgeving, de aard van de verwondingen bij mens en
dier, enzovoort). Door het weghalen van de toponymie en de concrete toespelingen
uit de eerste versie krijgt de tweede versie een algemener en een meer tijdloos
karakter, maar staat ze nog verder van het origineel.

Ast Fonteyne en de Reinaert van Paul de Mont
Het is het (derde) drukje uit 1949 dat Ast Fonteyne gebruikte voor zijn Reynaertregies.
Wij vinden in het Fonteyne-archief tweemaal de tekst met aantekeningen. De eerste
versie diende wellicht voor de opvoering te Hoogstraten (of voor de NIR-bewerking,
d.i. de voorganger van de VRT). Fonteyne maakte het bandje los, voegde naast elke
gedrukte bladzijde een witbladzijde toe en liet de boekjes herinbinden in drie volumes
met een bruin bandje (en creëerde zo een zogenaamd ‘doorschoten’ exemplaar). De
tekst van De Mont wordt door de regisseur haast volledig gerespecteerd. Hij grijpt
nauwelijks in de tekst in. Vrijwel de enige aanpassingen zijn verkortingen. Tiercelijn
vervangt hij door twee hanen. Fonteyne grijpt echter wel in de tekstregie in.
Honderden nauwkeurig geschreven notities vormen het verhaal van De Mont om tot
zijn eigen Reinaert. Op de pagina met de dramatis personae heeft hij de orde van
verschijnen veranderd in een orde van belangrijkheid van de personages, bepaald
door het aantal uit te spreken regels (Reinaard met 924 en Nobel met 308 regels
nemen de eerste twee plaatsen in). Bovendien heeft hij bij elk dier een karakterisering
toegevoegd, iets wat De Mont enkel in zijn VVT-tekst had gedaan. Wellicht heeft
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Fonteyne hier eigen ingrepen verricht. Interessant is de vergelijking tussen de vos
bij de beide ‘bewerkers’. Voor De Mont heeft de vos in zijn versie van 1925 een
‘rosse baard als Bernard Shaw. Iets
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geslepens en slordigs: joods type. Homme du monde, als hij het goed vindt: onctueus
als een diplomaat en brutaal als een dokker, naar gelang van het ogenblik.’ Hoewel
de vos er in De Monts tweede versie zeker anders uitziet, is er een verschil met de
interpretatie van Fonteyne. Die noteert m.b.t. zijn hoofdpersonage de volgende
kernwoorden: ‘Humor - vinnig - sierlijk - volslagen comediant - alle gevoelens ...’.
Fonteyne heeft de personages in twee categorieën ingedeeld: pro Reinaard (Grimbaard,
Tijbaard, Kanteklaar, koningin en Hermelijn) en contra Reinaard (Firapeel, Isegrim,
Bruin, Belijn, Kuwaard, Hersinde en Nobel). Verder staan de timing, de gedetailleerde
bewegingen, de gelaatsuitdrukkingen en emoties van elk personage en de interpretatie
van scènes naast de teksten geschreven. Zelfs de intonatie wordt zin per zin
aangegeven zodat er voor de spelers nog weinig ruimte voor interpretatie blijft. In
de tekst zijn twee handen te zien: die van Fonteyne zelf en wellicht de hand van
repetitor E.H. Jef Sterckx.
In het tweede, volledig uitgetypte manuscript zijn meer tekstpassages geschrapt,
wellicht door eerdere ervaringen van te lange voorstellingen. Hierdoor dient hier en
daar een regel extra te worden gefantaseerd om het rijm te respecteren. De
aantekeningen van Fonteyne getuigen van een bijna maniakale manier om de details
van de regie en de intonatie uit te schrijven. In elk geval blijkt voor alles Fonteynes
grote respect voor de tekst zelf, die hij (behalve verkortingen) niet aanpast. De tekst
was heilig. De regisseur is en blijft regisseur.
Auteur Paul de Mont heeft in twee golven met een tussentijd van 24 jaar zich
steeds losser van zijn bronteksten opgesteld. Het belang van zijn bewerkingen is niet
te onderschatten. Via Fonteyne werden duizenden scholieren naar de Reynaert
toegeleid. Als we alle opvoeringen van De Monts Reynaertbewerkingen tussen 1925
en 2006 zouden opsommen, een schier onmogelijke opdracht, dan zou het om vele
honderdvouden hiervan gaan. Terecht mag men zeggen: De Mont heeft zijn volk de
Reynaert laten zien, net zoals Stijn Streuvels en Jan Frans Willems hun volk de
Reynaert hebben laten lezen.
Deze bijdrage werd geschreven op vraag van de Stichting Ast Fonteyne en vormt
onderdeel van een publicatie over de Reynaertregies van Fonteyne, die in de loop
van 2007 zal verschijnen.

Bronnen
De biografie van Paul de Mont is o.a. gebaseerd op de bijdrage van F. van
Waeijenberghe, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo,
1998, p. 2085-2087. De verwijzing naar André Demedts is te vinden via
www.dbnl.org. De Reynaertbewerking wordt geanalyseerd in de
licentiaatsverhandeling van K. Croux, Reinaert de vos van epos naar drama.
Beschrijvende vertaalstudie van de bewerkingen van Jan Frans Willems en Paul de
Mont naar de Middelnederlandse tekst uit het A-handschrift, Leuven, KULeuven,
1987.
Voor het VVT baseerden wij ons o.a. op de bijdrage van Bernard van Causenbroeck
in: NEVB (1998), p. 3433-3436 en: J. Verhoogen & G. Opsomer, Inventaris van het
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archief van het Vlaamsche Volkstooneel, Leuven, Kadoc, z.j. (waarin een boeiende
VVT-bibliografie).
De citaten uit de tekst van De Mont komen uit: Reinaert de Vos. Volksspel.
Dramatische bewerking, Antwerpen, G. Janssens, 1925, (Vlaamsche
Volkstooneel-uitgaven, nr. 2); en Reinaard de Vos. Volksspel. Dramatische bewerking
van het oude dierenverhaal, Antwerpen, P. Vink, (1949), (Derde druk).
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De belangrijkste archiefbronnen zijn:
Kadoc Leuven: het archief Jan Boon en het archief van het VVT, (J. Verhoogen
& G. Opsomer, Inventaris, nrs. 1.2.1, 1.2.3, 2.3.1.2, 2.4.1.16-17-25-34, 2.4.4.8.1-2-3
enz. Binnen dit fonds maakten wij o.a. gebruik van de briefwisseling van Boon,
Thuysbaert, De Meester, Moens en de stukken m.b.t. tot De Monts Reinaert, AMVC
Antwerpen: de collecties M 761 (briefwisseling Paul de Mont) en T 2975:
(briefwisseling Prosper Thuysbaert); Bibliotheca Wasiana Sint-Niklaas: mappen 19
en 73.
Wie zich verder wil oriënteren, verwijzen wij:
voor Het Vlaamsche Volkstooneel: o.a. A. Vander Plaetse, Herinneringen aan het
Vlaamse Volkstoneel, Leuven, Davidsfonds, 1964. (Keurreeks van het Davidsfonds,
80) en de publicaties van Geert Opsomer. Voor deze studie relevant is vooral: G.
Opsomer, Reconstructie en evaluatie van het ontslag van Wies Moens als algemeen
secretaris van het Katholieke Vlaamse Volkstoneel (april 1925), in: Handelingen
der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, XXXVIII, 1984, p. 109-129. (In deze studie o.a. noot 1 over de
schrijfwijze van het VVT.); voor Prosper Thuysbaert naar: Nico van Campenhout,
Jonkheer Prosper (Paul) Thuysbaert (1889-1965): aanzet tot een biografische studie,
in: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 108
(2005), p. 15-84; voor Ast Fonteyne naar: P. Anthonissen, M. Beyen, L. de Cock
e.a., Ast Fonteyne 1906-1991. Een kwestie van stijl, Leuven, Universitaire
Pers/Kadoc/Stichting Ast Fonteyne, 1999; voor Van den vos Reynaerde: J.D. Janssens
& R. van Daele, Reinaerts streken. Van 2000 voor tot 2000 na Christus, Leuven,
Davidsfonds/Literair, 2001, hoofdstukken 12 (Willems), 15 (Streuvels) en 18 (toneel,
o.a. De Mont).
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onderzoek
■ Hans Rijns
Afwijkingen in bestaande diplomatische edities, bijlagen in: De
gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en
synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700
Inleiding1.
In 2001 kondigde ik in Tiecelijn de bezorging aan van een synoptische2. en
diplomatische editie3. van de Nederlandse gedrukte Reynaerttraditie van 1497 tot
1700 (Rijns 2001: 57-59). Deze editie zou de opvolger moeten worden van die van
Hellinga uit 1952. In de editie van Hellinga zijn, zoals bekend, alle bronnen van de
Reynaert van vóór het jaar 1500 synoptisch opgenomen. Eén van de doelstellingen
was dat de nieuwe uitgave zou aansluiten op Hellinga's editie zodat men alle bekende
Nederlandse Reynaertteksten vanaf de eerste geschreven bronnen tot en met de
gedrukte volksboeken uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zou kunnen
bestuderen. Het is mij een genoegen te kunnen meedelen dat de editie gereed is en
waarschijnlijk in 2006 bij Verloren in Hilversum uitgegeven zal worden. De editie
draagt de werktitel: De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische
en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700 en is voorzien van een
Ten geleide door Paul Wackers.
In dit artikel doe ik verslag van mijn onderzoek naar afwijkingen en fouten in de
edities die ik gebruikte bij de transcriptie4. van de bronnen. Het is een samenvatting
van de bijlagen in mijn uit te geven editie. Ik heb gemeend het gebezigde vakjargon
te moeten handhaven en begrippen die mogelijk onbekend zijn bij de lezer in
eindnoten toe te lichten. Dit houdt ‘de vaart’ erin, wat het leesplezier verhoogt. Door
het vakjargon te handhaven kan dit artikel ook beschouwd worden als een kleine
inleiding in de Boekwetenschap.

Bronnen
In het Reynaertonderzoek wordt naar de uitgever verwezen en niet zoals gebruikelijk
naar de auteur. Van geen van de gebruikte bronnen in mijn editie is de naam van de
auteur bekend. In de editie zijn de volgende bronnen opgenomen:
Gheraert Leeu, Die hystorie van Reynaert die vos. Gouda, 1479 (Pg);
Jacob Jacobszoon van der Meer, Die hijstorie van reijnaert die vos. Delft,
1485 (Pd);
Christoffel Plantijn, Reynaert de vos. Een seer ghenuechljicke en de
vermakelijcke historie, met haer moralisatien ende corte wtlegghingen
(H1564);
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Christoffel Plantijn, Reynaert de vos. Een seer ghenouchlicke ende
vermakelicke historie: in Franchoyse ende neder Duytsch. Reynier le
renard. Histoire tresioyeuse et recreatiue, en François et bas Alleman
(H1566);
Bruyn Harmansz Schinckel, Van Reynaert die vos een seer genoechlijcke
ende vermakelijcke historie met haer moralisatien ende korte wtlegginghen
voor die capittelen gestelt van nieus oversien ende verbetert. Met schoone
figueren gheciert. (Hn1589);
Jacob Mesens, 't Vonnis der dieren, over Reynaert den vos oft spiegel der
archlisticheydt. Waer-inne beschreven wordt het leven vanden vos, ende
aff-beldinghe vande hypocriten. etc. (Hz1651);
Hieronymus Verdussen V, Reynaert den vos, oft der dieren oordeel. In
het welck door coninck Lion ende sijne heeren, de schalckheydt van
Reynaert den vos, ondersocht ende gheoordeelt. t'Verhael seer
ghenuchelijck ende profijtighe morale beditselen mede-brenghende
(1695-1713? = Hz1700).
Bij de transcriptie van Pg, Pd, H1564, H1566 en Hz1651 maakte ik gebruik van
microfilms beschikbaar gesteld door bibliotheken in Europa en Amerika. De
microfilms van Pg, Pd, H1564, H1566 en Hz1651 werden gekopieerd op A4 met
behulp van een microficheprinter. Paul Wackers stelde zijn kopieën van Hn1589 ter
beschikking aangevuld door Hubertus Menke met enkele ontbrekende kopieën.
Hz1700 werd overgenomen uit het facsimile van Erwin Verzandvoort en Paul Wackers
(Verzandvoort en Wackers 1988). Alle bronnen zijn in autopsie5. beschreven daarbij
maakte ik dankbaar gebruik van de beschrijvingen door Menke (Menke 1992). De
beschrijvingen van Menke werden gecontroleerd en eventueel aangevuld met eigen
observaties zoals de gebruikssporen die niet door Menke zijn beschreven.

Edities
Om niet alle teksten uit de bronnen letter voor letter over te moeten typen, zijn de
teksten uit bestaande edities gescand met behulp van OCR-software (Optical Character
Recognition). Bij de transcriptie van de bronnen maakte ik gebruik van de volgende
edities:
Ludewig Suhl, Die historie van reynaert de vos. Nach der Delfter Ausgabe
von 1485. Lübeck/Leipzig, 1783;
Ernst Martin, Das niederländische Volksbuch Reynaert de vos nach der
Antwerper Ausgabe von 1564 abgedruckt mit einem Facsimile des Titels.
Paderborn, 1876;
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J.W. Muller en H. Logeman, Die hystorie van Reynaert die vos, naar den
druk van 1479, vergeleken met William Caxton's Engelse vertaling, met
inleiding en aanteekeningen. Zwolle, 1892;
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Maurits Sabbe en Leonard Willems Az., Reynaert de vos: herdruk van de
Plantijnsche uitgave van 1566 met een voorbericht van Maurits Sabbe en
een inleiding van Leonard Willems Az. Antwerpen, 1924;
W.Gs Hellinga, Van den vos Reynaerde. I teksten. Diplomatisch uitgegeven
naar de bronnen vóór het jaar 1500. Zwolle, 1952;
Walter Roossens, Studie en tekstuitgave van 't Vonnis der dieren, over
Reynaert den vos oft spiegel der archlisticheydt. Deel II: tekstuitgave.
Leuven, 1981.
Voor de tekst van Leeu (Pg) en van Van der Meer (Pd) gebruikte ik de editie van
Hellinga (Hellinga 1952). De editie van Martin werd benut om de tekst uit Plantijn
1564 (H1564) te scannen (Martin 1876). De gescande tekst van Martin werd ook
aangewend voor de teksten uit de drukken van Plantijn 1566 (H1566), Bruyn
Harmansz Schinckel (Hn1589) en Hieronymus Verdussen (Hz1700). Vanwege de
afwijkingen in H1566, Hn1589 en Hz1700 ten opzichte van H1564 moest de tekst
vaak handmatig aangepast worden. Vooral de tekst van Hz1700 moest vanwege de
verkortingen en aanpassingen, ten gevolge van de rooms-katholieke censuur, vaak
worden geadapteerd6.. De Middelfranse tekst in H1566, die in romein gezet is, kon
gescand worden met behulp van kopieën van de bron zelf. De hoofdstuktitels van
de Middelfranse tekst in H1566 moesten echter wel uitgetypt worden omdat de
gebruikte OCR moeizaam letters in italiek (cursief lettertype) kon lezen. De tekst
van Segher van Dort (Hz1651) werd gescand uit de tekstuitgave van Roossens
(Roossens 1981).
Omdat in de gescande teksten sommige lettertekens niet goed weergegeven werden
(een e werd door de OCR bijvoorbeeld soms voor een o aangezien) voerde ik, op
advies van Marita Mathijsen, drie correctiegangen uit (Mathijsen 1997: 248-250).
Bij de eerste correctiegang werd de verkregen basistekst woord voor woord vergeleken
met de bronnen en de edities. Deze externe collatie7. bracht niet alleen de foutief
weergegeven letters door de OCR aan het licht, maar ook de adaptaties per bron en
de afwijkingen en fouten in de gebruikte edities ten opzichte van de bronnen. Een
ware schat aan gegevens. Het aantal aangetroffen afwijkingen en fouten in de edities
is samengevat in de onderstaande tabel. Om niet steeds aan te moeten geven of het
een bewust door een editeur aangebrachte emendatie8. ten opzichte van een bron is,
dan wel een fout die tijdens het productieproces van een editie is binnengeslopen,
gebruik ik voor beide verschijnselen het woord ‘afwijking’, ongeacht hun herkomst.
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bron + jaartal

editeur + jaartal

Van der Meer 1485

Suhl 1783

aantal afwijkingen in de
editie
408

Plantijn 1564

Martin 1876

288

Leeu 1479

Muller & Logeman 1892

66

Plantijn 1566

Sabbe 1924

215

Leeu 1479

Hellinga 1952

331

Segher van Dort 1651

Roossens 1981

55

De criteria die ik hanteerde bij het vaststellen van de afwijkingen zijn in
overeenstemming met de principes van Hellinga voor het strikt diplomatisch uitgeven
zoals hij deze heeft uiteengezet in zijn artikel Principes linguistiques d'édition de
textes (Hellinga 1952-1953). Bouwman vatte de principes van Hellinga voor een
diplomatische transcriptie zeer bondig samen:
een uitgave die de tekst geeft zoals het lezende oog deze na het
gereedkomen van de codex9. zag, waarbij de translitteratie10. het aangetroffen
tekensysteem integraal overneemt, inclusief fouten en inconsequenties.
Dat betekent dat abbreviaturen11. kunnen worden opgelost, desnoods zonder
cursivering, maar dat de spelling van ‘u’ en ‘v’ niet mag worden aangepast
aan het moderne gebruik omdat deze twee lettervormen (anders dan
bijvoorbeeld die van ‘s’, ‘r’ en ‘d’) beide meer dan één klank aanduiden.
(Bouwman 2003: 148).
Echter alle edities, op die van Roossens na, stammen van vòòr 1952. Uit de
inleidingen van de edities, maar ook uit de confrontatie met de bronnen, bleek dat
de editeurs er zeer uiteenlopende opvattingen over diplomatisch editeren op na
hielden. Ook werden emendaties niet altijd verantwoord in de inleidingen. Suhl geeft
een summiere toelichting in zijn verantwoording op de toegepaste aanpassingen.
Ook Martin beperkt zich tot enkele opmerkingen over zijn ingrepen in de tekst.
Muller & Logeman daarentegen zijn zeer uitgebreid in hun verantwoording. Sabbe
schrijft in zijn voorbericht dat hij een goed gelijkend ‘fac-simile-druk’ van Plantijn
1566 wilde uitgeven en gaat zelfs zover dat hij aangetroffen fouten zonder commentaar
overneemt. Roossens ten slotte bracht enkele emendaties aan die hij zorgvuldig
toelicht in de verantwoording bij zijn uitgave.
Om vast te stellen waar een editeur afweek van zijn gebruikte bronnen, om zo een
beeld te geven van de kwaliteit van een editie, bestudeerde ik ook de verantwoording
van de editeur per editie. Als een editeur een bepaalde afwijking ten opzichte van
zijn gebruikte bron verantwoordde, beschouwde ik deze afwijking niet als een fout.
Als hij daarentegen ‘zondigde’ tegen zijn eigen verantwoorde emendaties, emendaties
zonder verantwoording aanbracht of foutieve weergaven ten opzichte van de bron
in de editie aangetroffen werden, bestempelde ik deze afwijkingen ten opzichte van
de bron genadeloos als een afwijking.
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Het door Hellinga verwoorde principe over het ‘integraal overnemen van fouten
en inconsequenties’ heeft mij hoofdbrekens gekost. Discutabel is bijvoorbeeld het
al dan niet weergeven van spaties binnen een woord (bijvoorbeeld ‘ghe vinden’ >
‘ghevinden’ in Pg regel 1531 (Hellinga 1952)). Deze spaties, die met name in de
incu-
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nabelen12. Pg en Pd voorkomen, zijn in bijna alle gevallen het gevolg van los zetsel13..
Voorstanders van het ‘strikt diplomatisch transcriberen’ zullen het niet weergeven
van een spatie binnen een woord als een fout beschouwen. De wat rekkelijker
filologen14. zullen dit rigide vinden. Ik wilde niet op de stoel van de toekomstige
gebruiker gaan zitten en heb dan ook alle spaties binnen een woord weergegeven.
De gebruiker van mijn editie kan dan zelf bepalen of hij bij het citeren uit de editie
de spaties binnen een woord al dan niet overneemt.
In de uit te geven editie zijn bijlagen opgenomen waarin per editie de aangetroffen
afwijkingen worden besproken en opgesomd. Na een inleiding, waarin de typen van
de meest voorkomende afwijkingen behandeld worden, volgt een lijst bestaande uit
twee kolommen. In de eerste kolom staan de afwijkingen in de desbetreffende editie,
in de tweede kolom de woorden zoals die zijn aangetroffen in de brontekst. Een
uitzondering is de lijst van afwijkingen in de editie van Hellinga. In de eerste kolom
staan niet alleen de afwijkingen in de editie van Hellinga zelf, maar ook de
afwijkingen in de edities van Suhl en Muller & Logeman die in de editie van Hellinga
zijn terechtgekomen omdat veel afwijkingen in de editie van Hellinga, zoals hier
verderop zal blijken, zijn overgenomen uit de edities van Suhl en Muller & Logeman.
Om een indruk te geven van de afwijkingen in de edities volgt hieronder een
bespreking per editie van de meest opvallende afwijkingen. De lijsten die daar bij
horen zijn (om begrijpelijke redenen) niet opgenomen in dit artikel. De paragrafen
worden afgerond met een karakterisering van de beschreven editie.

Afwijkingen in de editie van Hellinga 1952 (Leeu 1479)
Ondanks de door Hellinga zorgvuldig geformuleerde principes met betrekking tot
het strikt diplomatisch afschrijven (zie hierboven) zijn er in zijn editie in Pg veel
afwijkingen aangetroffen. Ik vond bij de confrontatie van Pg met de tekst in Hellinga's
editie ruim 300 afwijkingen.
Het integraal overnemen van het aangetroffen tekensysteem, inclusief fouten en
inconsequenties, voert Hellinga, ondanks zijn principes, niet altijd strikt uit (Hellinga
1952-1953). Voorbeelden hiervan zijn: ‘d eden’ > ‘deden’ (regel 1793) en ‘d ie’ >
‘die’ (regel 1794). Hellinga geeft spaties binnen een woord soms wel en soms niet
weer. Een andere veel voorkomende fout is de transcriptie van de u. Vaak plaatst
Hellinga een v in plaats van een u, terwijl hij in zijn artikel pleit voor het niet
aanpassen van de spelling van de u en de v aan de moderne spellingswijze (Hellinga
1952-1953). Ook wordt vaak, ondanks zijn aankondiging in de verantwoording van
zijn editie, een opgeloste abbreviatuur niet cursief weergegeven (Hellinga 1952: VI).
Opvallend is ook dat Hellinga de hoofdstuktitel Hoe reynert ende ysegrym begonnen
te campen xcvii (Hellinga 1952: 3) opneemt in de inhoudsopgave van Pg. Deze tekst
komt noch in de inhoudsopgave van Pg, noch in die van Pd voor. Het bleek een
toevoeging van Logeman in de editie van Muller & Logeman te zijn. In de inleiding
van de editie uit 1892 schrijft Muller: ‘De tafel is afgedrukt met inlassching der twee
in G (= Pg, hr) overgeslagen titels van hoofdstukken, en met bijvoeging der door ons
aangebrachte nummering.’ (Muller 1892: XXXIX). Hellinga neemt overigens alleen
de bovenvermelde hoofdstuktitel inclusief de nummering van deze hoofdstuktitel
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over. Hij kon weten dat het een toevoeging van Logeman was. In een voetnoot geeft
hij aan dat deze hoofdstuktitel niet in Pd voorkomt. Een zeer opmerkelijke kantte-
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kening, want de desbetreffende hoofdstuktitel komt ook niet voor in Pg, die hij nota
bene in bruikleen had (Hellinga 1952: VIII).
Het grote aantal afwijkingen in de editie van Hellinga bleef mij bezig houden. Hoe
konden zoveel afwijkingen in een editie van een alom gerespecteerd filoloog op het
gebied van diplomatisch uitgeven terechtkomen? Een deel van het antwoord op deze
vraag werd geleverd toen ik de edities van Muller & Logeman (1892) en Suhl (1783)
confronteerde met Pg en Pd. De editie van zowel Muller & Logeman als van Suhl
bevat veel afwijkingen. De overeenkomst van een groot aantal afwijkingen in de
editie van Hellinga, in zowel de hoofdtekst (Pg) als in de voetnoten (Pd), met
afwijkingen in de edities van Muller & Logeman en Suhl is frappant. De herkomst
van de aangetroffen afwijkingen is hieronder in een grafiek weergegeven.

Herkomst afwijkingen in de editie van Hellinga

Van de in totaal 331 getelde afwijkingen in de editie van Hellinga komen 95
afwijkingen overeen met afwijkingen in de editie van Muller & Logeman. 58
afwijkingen komen overeen met de afwijkingen in de editie van Suhl. De overige
178 afwijkingen zijn niet op voorgangers te herleiden. Van deze 178 afwijkingen
zijn 155 afwijkingen in de hoofdtekst (Pg) en 23 afwijkingen in de voetnoten (Pd)
aangetroffen. Het niet weergeven van spaties binnen een woord in de editie van
Hellinga is als een afwijking meegeteld.
Voor Pg maakte Hellinga gebruik van zowel de druk van Leeu uit 1479 als van
de editie van Muller & Logeman. Hellinga gebruikte het exemplaar dat zich in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt. In de verantwoording bedankt Hellinga
de KB voor ‘het in leen geven [...] van de Reynaert-incunabel Gouda 1479’ (Hellinga
1952: VIII). In de editie van Hellinga zijn zetfouten en spaties binnen een woord uit
Pg, zij het inconsequent, overgenomen. Deze kan Hellinga alleen maar gezien hebben
als hij het exemplaar van Leeu in handen heeft gehad. Logeman neemt de zetfouten
en de spaties binnen een woord niet over. Wellicht heeft Hellinga teveel vertrouwd
op onervaren studenten. Hij bedankt hen in de verantwoording voor het afschrijven
van tekstgedeelten. Waarschijnlijk hadden zij niet de beschikking over het exemplaar
van Leeu dat zich in de Koninklijk Bibliotheek in Den Haag bevond en gebruikten
de studenten de editie van Muller & Logeman. Dit kan een mogelijke verklaring zijn
van de constatering dat soms wel en soms niet de in Pg aangetroffen slordigheden
(o.a. spaties binnen een woord) zijn overgenomen in de editie van Hellinga. De
overeenkomst van 95 afwijkingen in de edities van Muller & Logeman en Hellinga
ondersteunt de aanname dat bij de transcriptie van de hoofdtekst (Pg)
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gebruik is gemaakt van de editie van Muller & Logeman. Het zou interessant zijn
als één van de studenten die toen aan editie van Hellinga heeft meegewerkt ons zou
kunnen vertellen hoe de editie van Hellinga, en dan met name de tekst van Pg, tot
stand is gekomen.
Van de edities van Suhl en Muller & Logeman maakte Hellinga gebruik als het
ging om tekstvarianten in Pd ten opzichte van Pg. Deze varianten ‘voorzover zij van
belang geacht werden voor de tekst- en boekgeschiedenis’ zijn door Hellinga uit
deze edities overgenomen (Hellinga 1952: IV). Hellinga had niet de beschikking
over één van de twee bekende exemplaren van Van der Meer (Pd). Eén exemplaar,
‘het exemplaar Vergauwen’, in 1952 ook bekend als ‘Campbell 977’ (Campbell
1874: 271), berust sinds 1926 in de Huntington Library in San Marino, Californië
USA. Hellinga kon in 1952, zo schrijft hij in zijn verantwoording, dit exemplaar niet
achterhalen. Ook over het tweede bekende exemplaar van Pd, dat werd bewaard in
Lübeck, kon Hellinga niet beschikken omdat dit exemplaar ten gevolge van
oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar beschadigd was (Menke
1992: 112). De varianten in de editie van Suhl (Pd) ten opzichte van Pg zijn dus in
de editie van Hellinga terechtgekomen zonder dat Hellinga de varianten kon toetsen
aan één van de twee bekende exemplaren uit 1485. Suhl gebruikte het exemplaar in
Lübeck als legger15. voor zijn editie. Logeman maakte gebruik van het exemplaar dat
zich thans in de Huntington Library bevindt.
Hellinga was zich bewust van de afwijkingen in zijn editie. In een artikel in Spiegel
der letteren (Hellinga en Vermeeren 1964-1965: 31-37) gaat Hellinga in op een
aantal ‘leesfouten’ in zijn ‘editio maior’ (in de Verantwoording van de uitgave kondigt
Hellinga een tweede deel aan: Tekstkritiek (Hellinga 1952: VI)). Dit tweede deel is
echter nooit verschenen). Hij behandelt de handschriften A, F, B en de fragmenten
van de rijmdruk van Reynaerts historie (D), maar laat de fouten in de incunabelen
(Pg en Pd) buiten beschouwing.

Het standaardwerk in het Reynaertonderzoek
De in 1952 bij de uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink in Zwolle verschenen
en nog steeds imponerende editie van W.Gs Hellinga bevat, zoals gezegd, alle bekende
Nederlandse bronnen van de Reynaert16. van vóór 1500. Daaronder bevinden zich de
volledige handschriften (bekend onder de siglen17. A, B en F), de fragmenten (C, D,
E en G), de Latijnse vertaling Reynardus Vulpes, de incunabel Pg en een aantal
varianten in Pd ten opzichte van Pg. In de Verantwoording van de uitgave licht
Hellinga het belang van zijn editie toe. Aanvankelijk moest de nieuwe uitgave een
herdruk worden van Van den Vos Reynaerde in de reeks ‘Zwolsche Herdrukken’, in
1921 uitgegeven door Buitenrust Hettema (Buitenrust Hettema 1921). In deze uitgave
kon men alle toen bekende redacties (wij zouden nu zeggen ‘bronnen’ - HR) van
Van den vos Reynaerde terugvinden. In de uitgave van 1921 waren het Comburgse
handschrift (A), het Dyckse handschrift (F) en het Darmstadse fragment (E)
opgenomen. De herdruk van de editie uit 1921 zou aangevuld moeten worden met
de Rotterdamse fragmenten (G), die voor het eerst in 1939 waren gepubliceerd. De
in de naoorlogse, volop in ontwikkeling zijnde, historisch letterkundige wetenschappen
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vroegen volgens Hellinga om beter vergelijkingsmateriaal dan alleen de redacties
van Reynaert I (Van den vos Reynaerde). Dankzij de belangstelling van Tjeenk
Willink konden de redacties van de Reynaert
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I en Reynaert II (Reynaerts historie), inclusief de eerste prozabewerkingen in druk
van voor 1500 diplomatisch en concorderend18. worden uitgegeven. Na enige
opmerkingen over de ‘strikt diplomatische’ wijze van uitgeven en de verantwoording
van de transcriptie en de manier waarop de teksten concorderend zijn gemaakt,
bedankt Hellinga uitgebreid een ieder die meegewerkt heeft aan de totstandkoming
van deze editie. Dan volgen de teksten gezet in twee kolommen per pagina zodat
men vier teksten uit vier verschillende bronnen (A, F, B en Pg) tegelijkertijd kan
vergelijken. Onder de vier kolommen loopt de tekst van Reynardus Vulpes mee.
Afwijkingen in Pd ten opzichte van Pg, die Hellinga belangrijk vond, staan onder de
kolom van Pd in voetnoten vermeld. Vanaf pagina 222 eindigen de teksten van Van
den vos Reynaerde. Handschrift B (Reynaerts historie) en de incunabel Pg (de
prozadruk van Reynaerts historie) gaan uiteraard verder en worden vanaf pagina 225
in twee kolommen per pagina geplaatst. De fragmenten C, D, E en G worden ook
concorderend in de kolommen afgedrukt zodat ook deze fragmenten in ‘één
oogopslag’ te vergelijken zijn met dezelfde passages in de andere teksten. De editie
is 24 centimeter hoog en 24 centimeter breed en wijkt hiermee af van gangbare
boekafmetingen. Het 343 pagina's tellende boek mag eigenlijk niet ontbreken op de
boekenplank van elke zichzelf respecterende Reynaertvorser. De editie van Hellinga
is al decennialang het standaardwerk in het Reynaertonderzoek.

Afwijkingen in de editie van Suhl 1783 (Van der Meer 1485)
De titelpagina van de editie van Suhl vermeldt dat deze uitgave ‘Nach der Delfter
Ausgabe von 1485’ gemaakt en ‘zum genauen Abdrucke befordert’ is. In het begin
van zijn woord vooraf heeft Suhl het over ‘diesen unveränderten und sehr genauen
Abdruck des Reynaert die Vos’. Hoewel Suhl zeer nauwkeurig de folia en regels in
Pd overneemt en zelfs ‘in ieder [sic] Zeile eben so viele Sylben und Buchstaben’ als
in Pd plaatst, zijn meer dan 400 afwijkingen aangetroffen.
Suhl geeft in zijn woord vooraf aan ‘alle, in sich zum Theil sehr unbedeutende
Eigenheiten des Originals’ te handhaven. Evenwel brengt hij, zonder enige toelichting,
emendaties aan. In de slordig gedrukte Delftse uitgave zijn soms woorden
samengevoegd waar men een spatie of een punt verwacht. Suhl drukt deze los van
elkaar af, bijvoorbeeld: onsAI (E8v26) > ons AI; velleEnde (F1r25) > velle Ende;
alsdie (F1v11) > als die. Soms neemt Suhl deze aaneenschrijvingen wel over,
bijvoorbeeld ontsculdigenSo (K1r8); stenenEnde (M2r04) en gebrochtElck (O7r12).
Omdat Suhl soms wel en soms niet een spatie aanbrengt in de aaneenschrijvingen,
kon niet volstaan worden met deze constatering. Als Suhl een aaneenschrijving in
de bron ten onrechte opheft, wordt dit in de lijst van afwijkingen aangegeven.
Naast deze door Suhl stilzwijgend aangebrachte verbeteringen leest Suhl niet altijd
een tilde19. in het veelvuldig voorkomende woord conic en geeft hij het woord vaak
zonder tilde weer: conïc > conic. In Pd wordt deze tilde boven de i vaak aangegeven
met een grotere punt dan bij de normale i. Maar ook hier is Suhl niet consequent.
Soms neemt hij de tilde wel over, bijvoorbeeld: conïc (L2r25); conïc (L3r16). Ook
conïghinne en conïghinnen wordt een aantal malen als conighginne en conighginnen
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weergegeven. De plaatsen waar Suhl geen tilde weergeeft die wel in de bron zijn
afgedrukt, zijn opgenomen in de lijst van afwijkingen.
Opvallend is verder dat Suhl moeite heeft met de Nederlandse ij, een fenomeen
dat zich ook nu nog voordoet als Duitsers mijn naam spellen. Rijns wordt door hen
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vaak als Ryns gespeld. Suhl leest soms een y waar een ij moet staan, Bruijn > Bruyn,
huijs > huys, muijs > muys.
De initialen20. en paragraaftekens21. zijn bij Suhl niet ingevuld. Er is wel ruimte
opengelaten om de initialen en paragraaftekens in te tekenen. Dit is in
overeenstemming met het exemplaar dat zich in de Stadsbibliotheek van Lübeck
bevond. Suhl gebruikte dit exemplaar (Muller 1892: XXXIV).

Pleiter voor de Nederlandse oorsprong van Reynke de Vos uit 1498
De diplomatische editie van Die hijstorie van reijnaert die vos (Pd) werd door
Ludewig Suhl, stadsbibliothecaris en conrector van het Gymnasium te Lübeck,
bezorgd in 1783. Zijn editie, die ik gebruikte bij de transcriptie van Pd is, getuige
een ingeplakte mededeling op de versozijde22. van het tweede schutblad, een
‘GESCHENK van Prof. Dr. J. VERDAM, aan de Leeskamers van de Literarische Faculteit
der Leidsche Universiteit’. Het is dezelfde Verdam (1845-1919) die vooral bekend
is geworden vanwege zijn medewerking aan het Middelnederlandsch woordenboek.
De editie van Suhl meet 11 bij 17 centimeter. Na het titelblad, zonder afbeelding,
volgt een korte inleiding van nog geen acht pagina's. Suhl opent met de opmerking
dat hij met de totstandkoming van deze editie een belofte inlost en dat zijn editie,
zoals wij hierboven al zagen, een onveranderde en zeer getrouwe afdruk is van het
origineel. Suhl gaat verder niet in op zijn wijze van uitgeven terwijl hij toch, gezien
de vele afwijkingen die in zijn editie voorkomen, emendaties aanbrengt. Suhl is
zonder meer van mening dat het opnieuw uitgeven van oude teksten zonder
verbeteringen en nauwkeurig in overeenstemming met het origineel moet zijn. Hij
bekritiseert ene professor Müller in Berlijn (niet te verwarren met Jacob Wijbrand
Muller (1858-1945)) die een kritische tekst23. van het Liets der Niebelungen [sic]
heeft uitgegeven. Suhl is een fervent tegenstander van het kritisch uitgeven van een
tekst. Als voorbeeld noemt hij het vertalen van de Bijbel waarbij betekenissen kunnen
veranderen door het onjuist aanbrengen van interpunctie. Na dit pleidooi voor, wij
zouden nu zeggen, diplomatisch uitgeven, gaat Suhl in op het stemma24. van de
Reynaert, die in de Duitse taal alleen al in 1783 minstens twintig uitgaven telde. Ook
noemt hij de Latijnse, Deense, Zweedse, Nederlandse (holländische), Hoogduitse,
Engelse en Franse uitgaven. Na de vermelding dat in 1740 de Duitse boekdrukker
J.H. van Seelen reeds bericht over de in Lübeck in 1498 uitgegeven Reynke de Vos
en Pd, en dat ook enkele andere Duitse onderzoekers in de loop van de achttiende
eeuw het bestaan van Pd melden, hekelt Suhl enkele uitgevers en editeurs die ervan
uit gaan dat Reynke de Vos de bron is van de Duitse Reynaerttraditie. Zij noemen in
de inleidingen de dertien jaar eerder verschenen uitgave van Van der Meer niet als
bron voor Reynke de Vos. Hij wijt dit aan ongepast patriottisme. Dit is dan ook de
reden dat hij Pd uit wil geven. Dan bespreekt Suhl uitgebreid het verschil tussen Pd
en Reynke de Vos. Pd is in proza geschreven, Reynke de Vos in verzen. Ook behandelt
Suhl de toegevoegde uitgebreide glossen in Reynke de Vos die in Pd ontbreken en
de hoofdstukindeling in beide drukken. Ondanks de grote verschillen beschouwt
Suhl Pd als ‘die Mutter der lübeckischen Ausgabe’. Suhl besluit zijn inleiding met
alweer een belofte: hij levert nu alleen de tekst, maar verplicht zich tegelijkertijd een
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vertaling van Pd uit te geven. In die vertaling zal hij ook een kritisch commentaar
toevoegen over o.a. het ontstaan, de auteur en bestaande vertalingen. Die vertaling
is, en Amand Berteloot bevestigde mijn vermoeden, nooit ver-
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schenen. Dan volgt de tekst die qua indeling zeer nauwkeurig Pd volgt. Helaas bevat
de editie van Suhl ondanks zijn goede bedoelingen zeer veel afwijkingen en moet
deze editie als onbruikbaar voor het Reynaertonderzoek beschouwd worden. Dat is
jammer want de uitgave van Suhl is tot nu toe de enige editie van Pd.

Afwijkingen in de editie van Martin 1876 (Plantijn 1564)
Martin streeft ernaar om de tekst zo nauwkeurig mogelijk te transcriberen. Hij heeft
‘selbst die Druckfehler (volgt een opsomming van drukfouten in H1564) wiederholen
zu müssen geglaubt.’ Desondanks bevat de uitgave van Martin talrijke afwijkingen.
Bij vergelijking van de editie van Martin uit 1876 met de druk van Plantijn uit 1564
werden een kleine 300 afwijkingen aangetroffen.
Martin heeft andere opvattingen over de behandeling van woordscheiding,
bijvoorbeeld: vanden prince (A3r8) > van den prince; Inden eersten (A3r21) > In
den eersten. Ook het gebruik van het negatiepartikel en wordt niet altijd door Martin
volgens de nu geldende normen omgezet. Hij koppelt het negatiepartikel vaak aan
het daarop volgende finiete werkwoord, bijvoorbeeld: en soude / en salt / en was
(A4v16, 19 en 25) > ensoude / ensalt / enwas. Daarnaast heeft hij moeite met de
transcriptie van dat men en datmen. Beide vormen komen inconsequent voor in
H1564.
De kapitalen25. H, K en P zijn in civilité, het lettertype dat gebruikt is bij de druk
van H1564, nauwelijks te onderscheiden van de h, k en p in onderkast26.. Ook hier
transcribeert Martin regelmatig inconsequent. Beide vormen bijvoorbeeld van
Kuwaert, Kuwaert en kuwaert, komen voor in zijn editie. Problemen had Martin ook
met de v. De gebruikte civilitéletter kent twee vormen voor de letter v: de v met een
uitbundige linker schuine poot naar boven en een op de u lijkende v. Naast deze twee
vormen van de v wordt ook de u gebruikt op plaatsen waar in de hedendaagse spelling
een v geschreven wordt (houe > hove; bouen > boven). Soms transcribeert Martin
de v als u dan weer als v. Met name de v in nv. De kapitaal I transcribeert hij soms
als I dan weer als J. Het gebruikte lettertype kent alleen de I voor zowel de I als de
J.
Naast deze inconsequenties bevat de uitgave van Martin ook ‘gewone’ foutieve
transcripties, bijvoorbeeld: sy (H1564 A3r03) > sij; lest-leden (H1564 A8r04) >
lesleden. Op vier plaatsen wordt het Middelnederlandse ick in de editie van Martin
vervangen door het Duitse ich.

Vinder van H1564 in Freiburg im Breisgau
Ernst Martin bezorgde de tekst en schreef ook de inleiding van de diplomatische
uitgave van Plantijn 1564 (H1564) die de uitgever Ferdinand Schöningh te Paderborn
in 1876 op de markt brengt. Het boekje (het is slechts 9 bij 7 centimeter) dat ik
gebruikte bij de transcriptie van H1564 is eveneens een geschenk van Verdam. De
ingeplakte mededeling met zijn naam staat op de versozijde van de titelpagina. De
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editie van Martin opent met een korte inleiding van tien pagina's. In de inleiding zegt
Martin dat hij de uitgave van Plantijn uit 1564 onverwacht aantrof in de
Universiteitsbibliotheek in Freiburg im Breisgau (Zuidwest Duitsland). Tot deze
vondst dacht men, volgens Martin, dat Plantijn alleen de toen bekende tweetalige
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uitgave (Middelnederlands en Middelfrans) in 1566 op de markt had gebracht. Martin
nam aan dat de uitgave van H1564 met een naald op metalen platen, waarop men
was had aangebracht, uitgeschreven was en daarna afgedrukt (de zogenaamde
vlakdruk27.). De gebruikte civilitéletter zag hij aan voor een handschrift. Problemen
had hij dan ook met de hoofdstuktitels, de initialen aan het begin van een hoofdstuk
en de moralisaties die in romein gedrukt waren. Later zou Martin toegeven dat hij
een verkeerde gevolgtrekking had gemaakt. Martin gaat in op het stemma van de
Reynaert en concludeert onder andere dat de beide Plantijnuitgaven onderling weinig
verschillen en dat de beide uitgaven van Plantijn ten grondslag liggen aan de
Noord-Nederlandse volksboeken. Ook behandelt hij de Zuid-Nederlandse volksboeken
en de oorsprong van Reynaerts historie in proza. Hij baseert zijn conclusies op die
van Jacob Grimm en vermeldt ook de uitgave van Ludewig Suhl uit 1783. Opvallend
is dat Martin geen verantwoording opneemt over zijn wijze van uitgeven die, zoals
wij hierboven zagen, nogal afwijkt van de huidige opvattingen over diplomatisch
uitgeven. Na de inleiding volgt het op de voorpagina aangekondigde facsimile van
de titelpagina van H1564. De tekst volgt de indeling van Plantijn 1564 op de voet,
inclusief de katernsignaturen28. en de custoden29.. Het boekje sluit af met twee pagina's
waar de uitgever Schöningh in Paderborn een aantal werken uit zijn historisch
letterkundig fonds aanprijst. Het boekje van Martin is nog steeds goed bruikbaar mits
men rekening houdt met de bovenvermelde afwijkingen.

Afwijkingen in de editie van Muller & Logeman 1892 (Leeu 1479)
Hoewel Muller & Logeman zich hadden voorgenomen een diplomatische tekst van
Pg te bezorgen, met verbeteringen van de drukfouten en een verbeterde interpunctie30.,
rezen gaandeweg bij hen twijfels over deze wijze van uitgeven. Even overwogen zij
een geheel kritische tekst te leveren, maar daar werd uiteindelijk vanaf gezien, omdat
zij geen volstrekte zekerheid bezaten over de ontstaansgeschiedenis van de teksten
(Muller 1892: XXXVII). De twijfel over de wijze waarop de tekst getranscribeerd
zou moeten worden, is terug te vinden in de door Muller geschreven verantwoording
van de uitgave (Muller 1892: XXXVI-XLI).
De letters u, v, i, y en ij in onderkast zijn door Logeman weergegeven zoals
aangetroffen in Pg, de kapitalen I en J en U en V als I en U. In een voetnoot geeft
Muller aan dat het misschien beter was geweest als voor de J en de V gekozen was
(Muller 1892: XXXVIII, voetnoot 1). De gerubriceerde initialen in Pg geeft Logeman
consequent aan met een vetgedrukte kapitaal van twee regels hoog. Dit is niet in
overeenstemming met de rubricaties in Pg. Soms is een gerubriceerde initiaal31. één
regel, soms twee regels hoog in Pg. Kennelijke drukfouten zijn hersteld en in cursief
afgedrukt. In de voetnoten worden deze verbeteringen door Logeman verantwoord.
Afkortingen zijn opgelost, aanvullingen in cursief weergegeven. Woorden of gedeelten
van woorden die verkeerd aaneengedrukt of vaneen gedrukt zijn, of gedeelten van
woorden aan het eind van een regel zonder afbreekteken, zijn genormaliseerd,
bijvoorbeeld: als o (63v17) > also (91/14; No chtans (64v18) > Nochtans (92/27).
(De getallen met een slash verwijzen naar de editie van Muller & Logeman. Het eerst
getal geeft de pagina aan, het tweede getal de regel). Deze verbeteringen zijn door
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Logeman stilzwijgend uitgevoerd. Bij twijfel is het woord door Logeman in zijn
editie onveranderd weergegeven. Logeman transcribeert consequent de
voornaamwoordelijke bijwoorden en de onderschikkende voegwoorden als daarmede
en omdat
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zoals ze afgedrukt zijn in Pg. Deze samengestelde woorden worden in Pg soms
afgedrukt als daar mede en om dat. Muller merkt over dit verschijnsel op dat ‘die
woorden voor het taalgevoel van dien tijd nog niet geheel tot één woord
samengegroeid waren: veranderen’, zo meent hij, ‘ware dan moderniseeren.’ (Muller
1892: XXXIX). Afwijkingen van Pd ten opzichte van Pg worden opgenomen als het
om vergissingen of verbeteringen van de Delftse drukker gaat. Over de correctie van
de samengestelde zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden merkt Muller in een
voetnoot op dat deze ‘niet altijd nauwlettend genoeg [is] geweest’, hij verwijst daarbij
naar de ‘Nalezing’ (Muller 1892: XXXIX, voetnoot 2). Verschillen in spelling worden
niet door Logeman in de voetnoten vermeld. Veel voorkomende verschillen zijn:
eerst (Pg)/ ierst (Pd) en mit (Pg)/ met (Pd). Over de verschillen in de spelling in Pg
en Pd brengt Muller te berde dat het verschil in dialect tussen Gouda en Delft een
denkbare verklaring zou kunnen zijn. Verder onderzoek zou volgens hem in dit
opzicht meer zekerheid moeten verschaffen (Muller 1892: XXXVI). Verbetering
van de interpunctie wordt slechts een enkele maal door Logeman toegepast en
verantwoord in een voetnoot. Per hoofdstuktitel voert Logeman een Romeins cijfer
in, zowel in de inhoudsopgave als in de tekst. Dit is niet in overeenstemming met
Pg. In Pg zijn de hoofdstuktitels alleen in de inhoudsopgave voorzien van een
Romeinse cijfer. De hoofdstuktitels in de tekst zijn in Pg zonder Romeins cijfer
weergegeven. De hoofdstuknummering in de inhoudsopgave in Pg is zeer
onregelmatig en loopt niet parallel met de toegevoegde hoofdstuknummering van
Logeman. De inhoudsopgave van Logeman telt 45 hoofdstuktitels van I tot en met
XLV. De inhoudsopgave in Pg begint bij II en eindigt bij CVIII. De inhoudsopgave
in de editie van Muller & Logeman is, zoals hierboven bij de bespreking van de
afwijkingen in de editie van Hellinga vermeld, uitgebreid met twee niet in de
inhoudsopgave van Pg voorkomende hoofdstuktitels:
(Cap. XL) Hoe reynert ende ysegrym begonnen te campen xcvii
en
(Cap. XXIII) Hoe die coninc feest hielt ende hoe lapreel dat canijn den
coninc clagede ouer reynaert xlv
Logeman begint ten opzichte van Leeu met de foliumnummering pas vanaf A3v.
(Leeu A3v = Logeman A1v) zodat de editie uit 1892 steeds twee folia achter blijft
ten opzichte van Pg.
De aanpassingen van Logeman zijn in strijd met het strikt diplomatisch afschrijven.
Vanwege de uitgebreide verantwoording van Muller en de nauwgezette toelichting
in de voetnoten door Logeman zijn deze echter niet als afwijkingen opgenomen de
lijst van afwijkingen. Inconsequenties ten opzichte van de verantwoording van Muller
zijn wel als afwijkingen aangemerkt.

Een terecht in het licht gezonden uitgave
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De editie van Muller & Logeman verschijnt in 1892 bij de uitgeverij Tjeenk Willink
te Zwolle, die later ook de editie van Hellinga in 1952 op de markt brengt. Afgaande
op de met de hand geschreven mededeling op de rectozijde van het tweede schutblad
heeft Verdam deze editie van de bewerkers, Muller & Logeman, persoonlijk
ontvangen. Muller & Logeman openen hun editie met een prachtige negentiende-
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eeuwse volzin: ‘Bij het in 't licht zenden dezer uitgave zij vermeld...,’ waarna zij
vermelden dat de tekst (Pg) werd vergeleken met de Engelse vertaling van Reynaerts
historie van William Caxton. Muller is verantwoordelijk voor de inleiding en de
aantekeningen, Logeman voor het hoofdstuk over Caxtons Engelse vertaling The
history of Reynard the Fox en het afschrijven van Pg. Muller & Logeman gebruiken
voor de Middelnederlandse teksten de oudste bekende druk, Leeu 1479 (Pg), die
berust in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, en het toentertijd aan professor
Alphons Willems te Brussel toebehorende exemplaar van Van der Meer 1485 (Pd).
Logeman gebruikt voor de Engelse editie, die voor het eerst werd uitgegeven in 1481,
de uitgave van professor Arber (Londen 1878). Na dit informatieve Voorbericht
opent Muller de uit vijf hoofdstukken bestaande inleiding met een overzicht van de
jongere bewerkingen van de Reynaert. Hij start bij de Latijnse vertaling Reynardus
Vulpes uit 1473 en eindigt bij de Noord-Nederlandse en Zuid-Nederlandse
volksboeken. Bij de bespreking van de incunabelen, Pg en Pd, staat Muller lang stil
bij de vraag of Pg de legger is geweest van Caxtons vertaling of dat beide bronnen
teruggaan op een niet overgeleverd handschrift of druk die hij met ‘p’ aanduidt. Dan
bespreekt Muller in het tweede hoofdstuk de omzetting van de verzen in Reynaert
historie (B) in proza en de ingrepen van de prozaïst in de tekst. In het derde hoofdstuk
worden door Muller uitgebreid de incunabelen Pg en Pd alsmede de herdruk van
Suhl uit 1783 besproken. Hierna leidt Muller in hoofdstuk 4 de uitgave van hemzelf
en Logeman in en geeft hij een zeer nauwkeurige uiteenzetting van de wijze van
uitgeven waardoor, zoals hierboven vermeld, veel afwijkingen in de editie van Muller
& Logeman verantwoord zijn en niet als ‘fouten’ gerekend konden worden. Logeman
behandelt in het vijfde hoofdstuk de Engelse vertaling door William Caxton. Dan
volgt de tekst van Pg met in de voetnoten opmerkelijke varianten in Pd en de
verantwoording van de door Logeman aangebrachte emendaties. In de aantekeningen,
die na de tekst volgen, geeft Muller uitleg van woorden en plaatsen die niet duidelijk
zijn en wordt door vergelijking van Leeu 1479 met Reynaerts historie (B), Plantijn
1564 en de uitgave van Caxton door de bezorgers geprobeerd de oorspronkelijke
lezing in de niet overgeleverde prozatekst (p) op te sporen. De editie van Muller &
Logeman is wat de inleidingen als wat de tekst zelf betreft zeer nauwkeurig. Hoewel
bepaalde inzichten inmiddels zijn achterhaald, is met name de tekst (Pg) goed
bruikbaar voor de Reynaertonderzoeker.

Afwijkingen in de editie van Sabbe 1924 (Plantijn 1566)
Sabbe wil een zo getrouw mogelijke herdruk maken. In het voorbericht schrijft hij:
dat het boekje een ‘fac-simile-druk’32. is en ‘geen anastatische reproductie’33.. ‘Het
formaat en de bladschikking werd zooveel mogelijk behouden en de letters [...]
gelijken goed op die welke Plantin gebruikte.’ (Sabbe 1924: VIII). Nergens is sprake
van het aanbrengen van emendaties in de tekst. Het boekje is opnieuw gezet maar
tijdens dit proces is een aantal afwijkingen ingeslopen.
Herman Teirlinck noemt deze ‘fac-simile-uitgave’ een ‘merkwaardige herdruk’.
Teirlinck vergeleek de herdruk van Sabbe en Willems met het tweede, in een door
hem in 1933 in de boekenkast van de graaf de Hemricourt de Grunne gevonden
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exemplaar van H1566. Bij de bespreking van de editie van Sabbe en Willems wijst
Teirlinck op enkele onvolkomenheden. Hij trof zetfouten, letterverspringingen,
verschuivingen, foutieve aansluitingen en verkeerd overgenomen verbindingstekens
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aan. Daarnaast stelde hij verkeerde katernsignaturen en custoden vast (Teirlinck
1933: 325-327). Teirlinck is wat zijn constatering over de verkeerde katernsignaturen
en custoden betreft te snel met zijn oordeel. Het gaat slechts om één verkeerde
katernsignatuur en één ontbrekende custode. De editie van Sabbe is door mij
vergeleken met het exemplaar dat in München berust. Wat bleek? Sabbe heeft zeer
getrouw de fouten in H1566 overgenomen. In de uitgave van Plantijn ontbreekt de
katernsignatuur A5, B3 moet zijn C3 en E3 moet zijn F3. Sabbe maakt in zijn editie
alleen een fout in katern K. In zijn editie ontbreekt de katernsignatuur op K4, op K5
staat ten onrechte K4, dit moet K5 zijn. Ook wat de verkeerde custoden aangaat, is
Teirlinck te voorbarig met zijn constatering. Het betreft alleen de ontbrekende custode
op E5v. Sabbe heeft zeer precies de foutieve custoden getranscribeerd en de
ontbrekende custodes niet weergegeven. Menke laat zich ook kritisch uit over de
herdruk van 1924. Hij spreekt over de ‘fehlerhafter typographischer Nachdruck des
Münchener Exemplar’ (Menke 1992: 118).
Tijdens de transcriptie van Plantijn 1566 (H1566) werd de editie van Sabbe door
mij vergeleken met H1566. Er werden 214 afwijkingen aangetroffen, 138 in de
Nederlandse tekst, 76 in de Franse tekst.
De veelvuldige maar consequente foutieve weergave in de Nederlandse tekst van
de t met het weglatingsteken ('t of t'), afhankelijk van het woord waaraan het
gekoppeld moet worden, is opvallend: t'selue (H1566) > 't selue; maeck't (H1566)
> maeck 't. De U en de V in de Nederlandse tekst worden door Sabbe aangepast aan
de twintigste-eeuwse schrijfwijze: NV > NU; DVrend > DUrende. De lettertypes
textura en italiek, die Plantijn in 1566 gebruikt voor de hoofdtekst, bevat slechts één
letter voor de kapitalen V en U, namelijk de V. Ook de kapitaal I transcribeert Sabbe
volgens de gangbare spelling in de twintigste eeuw. De I zet hij over in een I of een
J.
Deze consequente afwijkingen, t met het weglatingsteken ('t of t') en de foutieve
weergave van de kapitalen V en I, zijn niet opgenomen in de lijst van afwijkingen.
In de hoofdstukaanduidingen in de Middelnederlandse tekst, die in romein zijn gezet,
wordt de w uit de onderkast soms als vv (dubbele v) en soms als w door Sabbe
getranscribeerd. De romeinletter in H1566 kent voor de w in de onderkast alleen vv
(dubbele v). De kapitaal W wordt wel gebruikt. Ook deze inconsequentie van Sabbe
is niet als afwijking opgenomen in de lijst.

Ware liefhebbers
De editie van Sabbe verschijnt in 1924 als een herdruk van de uitgave van Plantijn
uit 1566 bij de uitgeverij van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen. De druk
van Plantijn uit 1566, die bewaard wordt in de Bayerische Staatsbibliothek in
München, ligt ten grondslag aan de door Maurits Sabbe en Leonard Willems bezorgde
herdruk. Sabbe opent met de titelpagina in kleur (rode en zwarte drukletters) en de
afbeelding waarop Koning Nobel omringd door dieren te zien is. Dan volgt een
pagina uit de uitgave van Plantijn 1564 (H7v). Ik kon niet vaststellen of het hier
facsimiles betreffen of zeer goed geslaagde nabootsingen. Het boek dat ik raadpleegde
is, net als de editie van Martin uit 1876 die Verdam aan de Leidse Universiteit schonk,
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‘historisch’. Op het schutblad, dat tussen de titelpagina uit 1566 en de titelpagina uit
1924 is tussengevoegd, staat in blauwe inkt ‘Prof. Dr. J.W. Muller’ gestempeld. Het
voorwerk34. in de editie van Sabbe is tweetalig. Op de versozijden staat de Nederlandse
tekst, op de rectozijden de Franse tekst. In het voor-
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bericht vermeldt Maurits (Maurice) Sabbe, conservator van het Museum
Plantin-Moretus in Antwerpen, dat de bekende Plantijnuitgave uit 1566 lang zoek is
geweest. Het was Leonard Willems die het tot dan toe enig bekende exemplaar vond
in de Bayerische Staatsbibliothek in München (Willems 1911: 217, voetnoot 2). Dit
exemplaar is gebruikt bij de totstandkoming van de editie van Sabbe. Sabbe motiveert
zijn uitgave vanwege de ‘groote zeldzaamheid’ en het ‘onloochbaar belang voor de
Reynaert-studie’. Dan volgt een inleiding door Leonard Willems. Hierin wordt de
geschiedenis van het stemma van de Reynaert kort samengevat, gaat hij even in op
de toen lopende polemiek over de twee auteurs (Willem en Arnout) om vervolgens
uit te komen bij de bespreking van de Plantijnuitgave uit 1566. Daarna bespreekt
Willems in het kort het hectische leven van Florianus, die door Plantijn gevraagd is
de Franse vertaling te bezorgen. Even staat Willems stil bij de aanpassingen van
Plantijn in de tekst om de katholieke censuur te omzeilen waarna, ondanks de ingrepen
van Plantijn, het boek toch op de index wordt geplaatst. Willems vermeldt ook de
totstandkoming van de houtsneden in H1566, maar maakt daar een vergissing. Hij
meent dat er in totaal 43 houtsneden zijn opgenomen waarvan 18 herhalingen. Ook
Debaene (1977: 154) en Van Daele (2000: 108) gaan ten onrechte uit van 43
houtsneden en 18 herhalingen. In H1566 zijn weliswaar 43 houtsneden afgedrukt
maar, met de titelpagina meegerekend, zijn er slechts 3 herhalingen (zie ook Menke
1992: 118). De tekst van H1566 is door Sabbe, zoals in de bron, gedrukt in twee
kolommen met op de versozijden in de eerste kolom de Franse en in de tweede kolom
de Nederlandse tekst. Op de rectozijden staat in de eerste kolom de Nederlandse en
in de tweede kolom de Franse tekst. Ook de 43 houtsneden van Geoffrey Ballin (die
zijn gesneden door Jehan de Gourmont HR) zijn opgenomen in deze uitstekend
verzorgde editie. Gezien het betrekkelijk aantal kleine fouten is de editie nog goed
bruikbaar. Wel moet men bedacht zijn op de afwijkingen die hierboven zijn vermeld.

Afwijkingen in de editie van Roossens 1981 (Hz1651)
Roossens geeft in zijn verantwoording van zijn tekstuitgave aan dat hij enkele
emendaties heeft aangebracht in zijn editie die hij stilzwijgend oplost. Het betreffen
volgens hem ‘duidelijke zetfouten’. Hij onderscheidt daarin de volgende categorieën:
aaneenschrijvingen, samenstellingen die in twee delen uiteen vallen, en kapitalen.
Roossens normaliseert aaneenschrijvingen, bijvoorbeeld: nietgheklaeght (Hz1651
A3va30) wordt niet gheklaeght (6/27). (De cijfers met een slash geven de pagina en
de door mij aangebrachte regelnummering per pagina aan in de tekstuitgave van
Roossens.) Samenstellingen die in twee delen uiteenvallen, voegt hij samen tot één
woord: loos heydt (G3vb17) > loosheydt (141/97). Kapitalen die worden vergeten
of die voorkomen waar zij niet thuis horen, past hij naar eigen inzicht aan: TYbaert
(C1ra29) > Tybaert (38/32). Ook past hij ‘vergeten aanhalingstekens’ aan ‘die er in
de contekst van het hele werk toch moesten staan.’: Den boosen (Hz1651 D2r5) >
‘Den boosen (65/04). Het door Roossens aangehaalde voorbeeld over de
uiteengevallen samenstellingen is niet in overeenstemming met de parallelle plaats
in H1651. Op deze plaats is in H1651 geen samenstelling uiteengevallen. Er staat
loosheydt (G3vb17). Bovendien klopt de door hem opgegeven kapittelaanduiding
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niet: XXIV (G3r7) > XIV. De bovenvermelde verantwoorde emendaties zijn niet als
afwijkingen gerekend.
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Naast de emendaties komen in de teksteditie een aantal aanpassingen voor die
Roossens niet verantwoordt. Zo transcribeert Roossens de t met een weglatingsteken
(t' en 't) als hoe t' ginck en in 't werck. In Hz1651 worden deze afgedrukt als: hoe
t'ginck en in't werck. Aangezien Roossens hierin consequent is, zijn deze emendaties
niet in de lijst opgenomen. Roossens is ook consequent in de weergave van de kapitaal
I. Hij transcribeert de kapitaal I in een I of in een J volgens de moderne schrijfwijze.
Dit is niet in overeenstemming met het lettertype (textura) waarin de verhaaltekst
van Hz1651 is gezet. De textura kent slechts alleen de I voor de kapitalen I en J. Ook
deze consequente aanpassingen zijn niet als afwijkingen opgevat. De derde persoon
enkelvoud u zet Roossens soms om in U (11/04). Omdat Roossens deze emendatie
niet verantwoordt, wordt, indien ten onrechte een hoofdletter U is geplaatst, dit als
een afwijking meegeteld.

De editie met de minste afwijkingen
De tekstuitgave die Walter Roossens in 1981 bezorgt van Hz1651 is door hem
samengesteld om de graad van licentiaat in de Germaanse filologie aan de Universiteit
van Leuven te verkrijgen. Roossens gebruikt het exemplaar dat berustte in de abdij
van de Norbertijnen in Postel in België. Het boekje is aan het begin van de jaren
tachtig van de twintigste eeuw uit de abdij verdwenen (Menke 1992: 158). Roossens
is hier niet verantwoordelijk voor. Het door hem gebruikte exemplaar is
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het voormalige bezit van de hertog van Arenberg.
Voor mijn editie maakte ik gebruik van het exemplaar dat berust in de Zentral
Bibliothek in Zürich. Gezien een aantal opmerkingen van Roossens in de voetnoten
is het exemplaar in Zürich niet gelijk aan het exemplaar dat zich in Postel bevond.
In een voetnoot in de tekstuitgave van Roossens staat dat de o in bevro'en (B3ra12)
in de originele uitgave horizontaal is doorgestreept. Dit is niet het geval in het
exemplaar dat bewaard wordt in Zürich. Volgens Roossens ontbreken er drie letters
in: li[iff] (Er3v20). In het exemplaar dat in Zürich berust staat lijff. Ten slotte geeft
Roossens aan dat op H1r de beginletters van vier regels ontbreken (H1ra14). De
beginletters van de betreffende regels in het exemplaar dat in Zürich berust zijn goed
te lezen. De huidige onrechtmatige (?) eigenaar van het exemplaar dat zich in Postel
bevond is hiermee gewaarschuwd. De 153 pagina's tellende tekstuitgave van Roossens
is, als onderdeel van een proefschrift, uitgegeven als een enkelzijdig gestencilde
uitgave op A4 formaat. Ik kreeg deze editie in bruikleen van Rik van Daele waardoor
het voor mij mogelijk was de gehele tekst van H1651 te scannen. De verantwoording
is door Roossens kort gehouden, nog geen anderhalve pagina tekst met veel witregels
en regelafstand anderhalf. Roossens verwijst aan het begin van zijn verantwoording
naar een uitvoerige beschrijving van het origineel in deel I. De tekst is, in tegenstelling
tot de bron die in twee kolommen is gezet, uitgetypt in één tekstblok, ook met
regelafstand anderhalf. Roossens heeft zelf een regelnummering aangebracht. Dit
doet hij per ‘Capittel’. In de linkermarge geeft hij steeds, als verwijzing naar de bron,
de paginanummering uit H1651 en per pagina de kolomaanduiding aan, bijvoorbeeld
P. 6, kol. 1. De katernsignaturen uit H1651 neemt Roossens niet over. Als extra heeft
Roossens de houtsneden uit de bron gekopieerd en deze zoveel mogelijk
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overeenkomstig de bron in de tekst geplaatst. In voetnoten verantwoordt Roossens
soms een emendatie of geeft hij opmerkelijke zaken aan, bijvoorbeeld zoals de
hierboven al vermelde constatering dat ‘de o in
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bevro'en (B3ra12) in de originele uitgave horizontaal is doorgestreept.’ Voor zover
ik kan nagaan is de tekstuitgave van Roossens de enige editie van H1651. Menke
kondigt in zijn Bibliotheca Reinardiana de uitgave van een facsimile van H1651
aan, maar deze is nooit verschenen (Menke 1992: 158). Menke heeft mij tijdens een
bezoek aan hem in Kiel in mei 2006 gezegd dat hij daar niet aan toe gekomen is en
dat hij afziet van het maken van het facsimile. Menke heeft geen exemplaar van Van
Dort maar slechts een microfilm van de editie die berust in Zürich.
De tekstuitgave van Roossens is zeer betrouwbaar en bevat de minste afwijkingen
van de gebruikte edities, slechts 55. Vanwege het doel van deze tekstuitgave, bijlage
bij een proefschrift, zal de uitgave van Roossens echter moeilijk beschikbaar zijn.

Tot besluit
Tijdens mijn onderzoek had ik vaak de ervaring met echt historisch onderzoek bezig
te zijn. De bronnen, waarvan één in Amerika terechtgekomen is en de overige
verspreid zijn in Europese bibliotheken, zijn stuk voor stuk unieke exemplaren die
talrijke bekende Reynaertonderzoekers in hun handen hebben gehad (o.a. Suhl,
Serrure, Alphons Willems, Leonard Willems, Muller, Logeman, Sabbe, Hellinga).
De edities die in de Leidse Universiteitsbibliotheek bewaard worden, waren ooit in
het bezit van Muller en Verdam, grote namen in de historische letterkunde. Ik kon
gebruik maken van de moeizame arbeid en ervaring van illustere voorgangers.
Het is daarom met respect dat de in de edities aangetroffen afwijkingen in de
bijlagen in deze editie zijn opgenomen. Het gaat om edities door pioniers, waaronder
twee Duitstalige editeurs, op het gebied van Middelnederlandse tekstbezorging. De
kennis van het Middelnederlands was, toen de edities gemaakt werden, nog niet zo
ver gevorderd als in onze dagen (zie bijvoorbeeld de door Muller geschreven
verantwoording in de editie Muller & Logeman (Muller 1892: XXXVI-XLI)).
Bovendien hadden de editeurs niet de beschikking over de digitale hulpmiddelen
waarover wij thans kunnen beschikken. Het betreffen vaak kleine onnauwkeurigheden
zoals het niet cursief afdrukken van een n of het omzetten van een v in een u. De
teksten worden op geen enkele plaats inhoudelijk aangetast.
Vaak wordt in de vakliteratuur aangegeven dat een editie ‘niet foutloos is’ of dat
een editie ‘veel fouten bevat’. Nergens echter kan men informatie vinden over het
aantal, de ernst en de aard van de afwijkingen. Met de bijlagen wordt een inzicht
verschaft in de hoeveelheid afwijkingen per editie. Ook geven de bijlagen een indruk
over de kwaliteit van de edities.
Moeten de bestaande edities nu als curiosa voorgoed opgeborgen worden?
Natuurlijk niet. De edities zijn, met inachtneming van de hierboven vermelde
afwijkingen en op de editie van Suhl na, stuk voor stuk goed bruikbaar, zeker als
men de abbreviaturen stilzwijgend oplost en kennelijke zet- en spellingsfouten herstelt.
Beter is het natuurlijk om de nieuwe editie aan te schaffen. Men kan dan de
afwijkingen in de edities die men in bezit heeft, met behulp van de uitgebreide lijsten,
handmatig verbeteren. Zelf heb ik de afwijkingen in een exemplaar van de editie van
Hellinga uit 1952, die ik in mijn bezit heb, met potlood aangegeven en verbeterd.
Bij mij staat nu voor wat Pg en Pd betreft een foutloze ‘Hellinga’ op de plank.
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Gebruikte literatuur
Bronnen
Leeu, Gheraert, Die hystorie van Reynaert die vos. Gouda: 1479. Koninklijke
Bibliotheek Den Haag, signatuur 169 G98.
Meer, Jacob Jacobuszoon van der, Die hijstorie van reijnaert die vos. Delft
1485. Henry E. Huntington Library, San Marino/Californië USA, signatuur:
100244 (PR 8873.5).
Mesens, Jacob, 't Vonnis der dieren, over Reynaert den vos oft spiegel der
archlisticheydt. Waer-inne beschreven wordt het leven vanden vos, ende
aff-beldinghe vande hypocriten. etc. Antwerpen 1651. Zentral Bibliothek Zürich,
signatuur: Gal.XXV 1793.
Plantijn, Christoffel, Reynaert de vos. Een seer ghenuechljicke en de
vermakelijcke historie, met haer moralisatien ende corte wtlegghingen.
Antwerpen 1564. Universitätsbibliothek Freiburg, signatuur: E 7963 (Rara).
Plantijn, Christoffel, Reynaert de vos. Een seer ghenouchlicke ende vermakelicke
historie: in Franchoyse ende neder Duytsch. Reynier le renard. Histoire
tresioyeuse et recreatiue, en François et bas Alleman. Antwerpen 1566.
München, Bayerische Staatsbibliothek, signatuur: Rar. 714.
Plantijn, Christoffel, Reynaert de vos. Een seer ghenouchlicke ende vermakelicke
historie: in Franchoyse ende neder Duytsch. Reynier le renard. Histoire
tresioyeuse et recreatiue, en François et bas Alleman. Antwerpen 1566. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, signatuur LP 3678 A.
Schinckel, Bruyn Harmansz, Van Reynaert die vos een seer genoechlijcke ende
vermakelijcke historie met haer moralisatien ende korte wtlegginghen voor die
capittelen gestelt van nieus oversien ende verbetert. Met schoone figueren
gheciert. Delft 1589. Fotokopieën van het exemplaar uit de voormalige collectie
van G.J. Jaspers uit Aerdenhout. Er werd gebruik gemaakt van kopieën die ter
beschikking zijn gesteld door P. Wackers en H. Menke.
Verdussen, Hieronymus, Reynaert den vos, oft der dieren oordeel. In het welck
door coninck Lion ende sijne heeren, de schalckheydt van Reynaert den vos,
ondersocht ende gheoordeelt. t'Verhael seer ghenuchelijck ende profijtighe
morale beditselen mede-brenghende. Antwerpen 1695-1713?. Amsterdam,
Universiteitsbibliotheek, signatuur: 1514 G 1.
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Edities
Buitenrust Hettema, F. & H. Degering, Zwolsche herdrukken no. 18 Van den
Vos Reynaerde. Tweede herziene druk. Uitgegeven naar het Comburgse en
Darmstadse handschrift door Dr. F. Buitenrust Hettema naar het Dyckse
handschrift door Dr. H. Degering. Zwolle, 1921.
Editions Libro-Sciences, Reynaert de vos. Een seer ghenouchlicke ende
vermakelicke historie: in Franchoyse ende neder Duytsch. Reynier le renard.
Histoire tresioyeuse et recreatiue, en François et bas Alleman. Antwerpen 1566.
Een fotomechanische herdruk van de uitgave van Plantijn 1566. Brussel, 1989.
Hellinga, W.Gs, Van den vos Reynaerde. I teksten. Diplomatisch uitgegeven
naar de bronnen vóór het jaar 1500. Zwolle, 1952.
Martin, Ernst, Das niederländische Volksbuch Reynaert de vos nach der
Antwerper Ausgabe von 1564 abgedruckt mit einem Facsimile des Titels.
Paderborn, 1876.
Muller, J.W. & H. Logeman, Die hystorie van Reynaert die vos, naar den druk
van 1479, vergeleken met William Caxton's Engelse vertaling, met inleiding en
aanteekeningen. Zwolle, 1892.
Roossens, Walter, Studie en tekstuitgave van 't Vonnis der dieren, over Reynaert
den vos oft spiegel der archlisticheydt. Deel II: tekstuitgave. Leuven, 1981.
Sabbe, Maurits & Leonard Willems Az., Reynaert de vos: herdruk van de
Plantijnsche uitgave van 1566 met een voorbericht van Maurits Sabbe en een
inleiding van Leonard Willems Az. Antwerpen, 1924.
Suhl, Ludewig, Die historie van reynaert de vos. Nach der Delfter Ausgabe von
1485. Lubeck/Leipzig, 1783.
Verzandvoort, E. & P. Wackers, Reynaert den vos oft Der dieren oordeel.
Facsimile van het rond 1700 in de drukkerij van Hieronymus Verdussen
vervaardigde volksboek. Antwerpen/Apeldoorn, 1988.

Secundaire literatuur
Bouwman, André, Zestig jaar filologie. Jacob Wijbrand Muller (1858-1945),
in: Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse
letterkunde. Onder redactie van Wim van Anrooij, Dini Hogenelst en Geert
Warnar. Amsterdam, 2003.
Campbell, M.F.A.G., Annales de la Typographie Néerlandaise au XVe siècle.
Den Haag, 1874.
Debaene, L., De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de
Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540. Hulst, 1977 (eerste
druk 1951).
Hellinga, W.Gs, Principes linguistiques d'édition de textes, in: Lingua, 3
(1952-1953), p. 295-308.
Hellinga, W.Gs & P.J.H. Vermeeren, Codicologie en filologie XIII. Collatie,
in: Spiegel der letteren, 8 (1964-1965), p. 31-37.
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Janssens, Jozef & Rik van Daele, Reinaerts streken. Van 2000 voor tot 2000 na
Christus. Leuven, 2001.
Mathijsen, M., Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Den Haag, 1997.
Menke, Hubertus, Bibliotheca Reinardiana. Teil I: die europäischen
Reineke-Fuchs-Drucke bis zum Jahre 1800. Stuttgart, 1992.
Rijns, Hans, Hellinga II? Een synoptische uitgave van de Nederlandse
Reynaertedities van 1500 tot 1700, in: Tiecelijn, 14 (2001), p. 57-59.
Teirlinck, Herman, Een tweede exemplaar van de Plantiniaansche
Reinaert-uitgave (1566) ontdekt, in: Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Gent,
1934.
Willems, Leonard, Reinaerdina VII. Nog eene onbekende Nederlandsche
bewerking van den Reinaert, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en
Letterkunde XXX, Leiden, 1911. Over het gevonden exemplaar van Plantijn uit
1566, zie p. 217, voetnoot 2. Over het exemplaar van Segher van Dort uit 1651,
zie p. 216-223.

Eindnoten:
1. Met dank aan Wim van Anrooij, Willem van Bentum, Miriam Grootscholten, Hettie Staats en
Paul Wackers voor de aanvullingen en correcties.
2. Synoptische editie: een uitgave waarin overeenkomende passages uit verschillende bronnen
naast elkaar geplaatst zijn.
3. Diplomatische editie: een uitgave waarin de teksten volkomen gelijk aan het origineel zijn
afgedrukt in moderne lettertekens.
4. Transcriptie: weergave van letters of tekens uit een bepaald stelsel in die van een ander stelsel,
of van klanken in schrifttekens. In ons geval het omzetten van oude letters in moderne letters
waardoor de teksten leesbaar zijn voor de moderne lezer.
5. Beschrijven in autopsie: het beschrijven van een bron die men daadwerkelijk in handen heeft.
6. Adapteren: het aanpassen of bewerken van een tekst.
7. Externe collatie: de vergelijking van een afschrift met het origineel of van verschillende
handschriften of drukken van één tekst.
8. Emendatie: een in een tekst door een editeur aangebrachte verbetering.
9. Codex: een handschrift (met name in een band bijeengehouden). Hellinga bestudeerde
aanvankelijk alleen codices; pas later ging hij zich ook interesseren voor gedrukte bronnen.
10. Translitteratie: het letter voor letter weergeven van tekens uit het ene schrift in het andere.
11. Abbreviatuur: een afkorting.
12. Incunabelen: de eerste drukken, ook wel wiegendrukken genoemd, die na de uitvinding van de
boekdrukkunst (door Johannes Gutenberg omstreeks 1455) tussen ca. 1455 en 1500 gedrukt
zijn.
13. Los zetsel: tot woorden en regels gezette letters, gezet werk, dat enigszins losgeraakt is doordat
het touw dat om het zetsel is gewonden en het zetsel bijeen moet houden, te losjes is gewonden.
14. Filoloog: een wetenschapper die zich bezighoudt met (de verklaring van) de taal en letteren
van een volk, vaak in samenhang met de cultuurgeschiedenis.
15. Legger: eigenlijk een reeds bestaande middeleeuwse tekst waarvan de kopiisten in een
scriptorium afschriften maakten. Suhl gebruikte de druk van Van der Meer uit 1485 als ‘legger’
voor zijn editie.
16. Met Reynaert wordt bedoeld: zowel alle bronnen van Van den vos Reynaerde als alle bronnen
van Reynaerts historie.
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17. Sigle: om precies vast te stellen om welke bron het gaat, zonder steeds weer de gehele titel te
herhalen, geeft men met behulp van hoofdletters aan welke bron bedoeld wordt. In de
Reynaertstudie zijn de siglen zeer bekend. Iedere ingevoerde Reynaertonderzoeker weet dat
met A het Comburgse handschrift (Van den vos Reynaerde) wordt bedoeld en met B het Brusselse
handschrift (Reynaerts historie).
18. Concorderen: het naast elkaar plaatsen van overeenstemmende passages uit verschillende
bronnen.
19. Tilde: een dwarsliggend streepje boven een klinker of medeklinker dat aangeeft dat er hier
sprake is van een afkorting, bijvoorbeeld vā = van of conīc = coninc.
20. Initiaal: een grote, in meerdere of mindere mate versierde beginletter in een handschrift en, in
navolging daarvan, ook in gedrukte teksten.
21. Paragraafteken: een teken dat het begin van een nieuwe passage in een tekst aanduidt. Dit teken,
een omgekeerde P (£) komt vooral voor in handschriften, maar werd een tijdlang ook nog
gebruikt in de incunabelen.
22. De versozijde van een pagina: de ommezijde, achterzijde van een blad (bij een opengeslagen
boek is dat de linkerpagina), de rectozijde de voorzijde van een blad.
23. Kritische uitgave: een uitgave waarin kritiek geleverd wordt op de overlevering van de tekst,
dus met aanwijzing en verbetering van fouten.
24. Stemma: een stamboom die het verband tussen verschillende (versies van) handschriften en
gedrukte bronnen illustreert.
25. Kapitaal: hoofdletter.
26. ‘Letter in onderkast’: een kleine letter. De letterkast is een bak waarin zich de gewone letters
bevinden en die op de hellende bok of de werktafel vlak voor de zetter staat. De onderkast
bevindt zich onder de bovenkast, die verder van hem af staat.
27. Vlakdruk: het aanbrengen van inkt op platen die chemisch bewerkt zijn zodat bepaalde
beeldgedeelten (de letters) inkt vasthouden. Hoogdruk is het rechtstreeks drukken van teksten
met behulp van loden letters (of van afgietsels daarvan).
28. Katernsignatuur: een letter en een cijfer aan de voet van de bladen op de rectozijden van een
boek om de volgorde daarvan aan te geven. De letter geeft het katern aan, een cijfer het blad
(niet de bladzijde). Deze katernsignaturen zijn bedoeld voor de binder zodat hij de vellen papier
goed kan vouwen tot katernen en in de juiste volgorde kan binden.
29. Custode: de eerste lettergreep van de volgende bladzijde die in vroegere drukken als vervolgof merkteken onder aan een bladzijde werd geplaatst.
30. Interpunctie: het plaatsen en de wijze van plaatsen van leestekens.
31. Rubriceren: het met rode inkt aanbrengen van beginkapitalen (hoofdletters). Dit gebruik, bekend
uit de handschriften, werd na de uitvinding van de boekdrukkunst ook in de incunabelen nog
toegepast.
32. Facsimile: nauwkeurige nabootsing, een reproductie, in 't bijzonder van handschriften en prenten.
33. Anastatische druk: een herdruk waarbij de tekst niet opnieuw gezet, maar op stenen of zinken
platen overgebracht is en daarmee gedrukt of fotomechanisch vermenigvuldigd wordt.
34. Voorwerk: wat aan het eigenlijke boekwerk voorafgaat (voorplaat, titel, voorbericht, inleiding,
soms ook de inhoudsopgave).
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grafiek
■ Rik van Daele en Willy Feliers
Het Reinaartje van Theo van de Goor
Begin 2006 zagen wij bij het Zeeuws-Vlaamse antiquariaat Secundus in Ter Hole
een merkwaardig en uniek boek: Het Reinaartje van de Nederlandse kunstenaar Theo
van de Goor. De publicatie, die het midden houdt tussen een boek en een kunstmap,
werd in eigen beheer uitgegeven (Eindhoven, 2005). De oplage van de prenten is 50
stuks, maar er werden er slechts 25 met de hand ingebonden door het Boek-Bindatelier
Koningsoord te Berkel-Enschot voor de handel. Het werk oogt fraai in verguld rood
linnen band in een linnen slipcase met twaalf eenzijdig op rectozijde bedrukte bladen
van 29 × 21 cm. Het Reynaertvignetje op het voorplat is van de hand van de
kunstenaar. Na een geëtst inleidend gedicht van Peter Everaers vinden we tien etsen
van Theo van de Goor, die de titel-ets met de hand bijkleurde. Alle etsen zijn
genummerd en gesigneerd en door de kunstenaar zelf gedrukt op de kleine pers van
het Grafisch Atelier Daglicht te Eindhoven op BFK Rives 250 grams etspapier met
scheprand. Zijdepapier beschermt de etsen. Dit prachtwerk is niet de eerste
Reynaertuitgave van de kunstenaar. Het is ook niet zijn eerste publicatie. In 1998
verscheen het etsenboek Het prentenboek van de duivel. Sindsdien gaf hij
verschillende etsenboeken in eigen beheer uit.

Graficus Theo van de Goor
De Eindhovense graficus Theo van de Goor (geboren in Sevenum op 2 juli 1954)
schildert, etst en maakt kleine beschilderde objecten. Tussen 1971 en 1976 volgde
hij een lerarenopleiding tekenen te Tilburg en nadien (tot 1978) bekwaamde hij zich
verder aan de Jan van Eyck Academie van Maastricht. In de jaren 80 volgden
soloexposities in Deventer, Eindhoven, Enschede met grote uitstappen naar de
Verenigde Staten (The International Bookstore in Morgantown, Virginia) en Japan
(een selectie in het Suntory Museum in Tokyo).
In de jaren 90 kon zijn werk bekeken worden in Roosendaal, Hengelo, Alkmaar,
Amsterdam en Breda. In de Amsterdamse galerie The Living Room exposeerde hij
ondertussen driemaal: in 1998 met Het gevecht met de Engel, in 1999 met Accrochage
en in 2001 met Blij bedrijf. In 2000 toonde het Centrum Beeldende Kunst De
Krabbedans in Eindhoven een overzichtsexpositie van Kleine objecten 1983-1993.
De lijst deelnames aan groepsexposities is indrukwekkend lang (o.a. met werk in
Belgische tentoonstellingen in Sint-Truiden, Hooglede en Denderleeuw). Vaak komt
een band met het boek of de taal in de titels van de tentoonstellingen naar boven (Eye
Love Books in het S.B.K. te Amsterdam in 1999, Het woud dat hoort, het veld dat
ziet in het Grafisch atelier Den Bosch en Airbag: De Toren van Babel in de Artotheek
van Schiedam). Werk van Theo van de Goor wordt uitgeleend in de artotheken van
o.a. Utrecht, Maastricht, Deventer, Amsterdam, Eindhoven, Breda, Zwolle, Alkmaar,
Almelo, Arnhem en Den Bosch en bevindt zich in de collecties van de steden
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Amsterdam en Eindhoven en de Rijkscollectie. Tot slot is ook werk te vinden in de
bedrijfscollectie TPG Post Kunstcollectie in Den Haag en in vele privécollecties.
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Van 3 juni tot 10 september 2006 stelt hij tentoon met Etsenboeken in Museum De
Wieger in Deurne (NL). Vanaf 10 juni 2006 is zijn werk te zien op de tentoonstelling
Hommage aan Couperus in het Couperusmuseum in Den Haag.
Naast de kleine objecten zijn de etsenboeken, veelal geïnspireerd op literaire
teksten, Theo van de Goors handelsmerk geworden: o.a. Het prentenboek van de
duivel (1998), Van den vos Reynaerde (2004), De Berg van Licht (2004, naar
Couperus), Een droom die niet gedroomd werd. Allusies op het werk van Paul van
Ostaijen. (2004) en nu Het Reinaartje, telkens in kleine oplagen van 50 exemplaren.

Etsenboek over Reynaert de Vos
Theo van de Goor werkt uitdrukkelijk figuratief en vanuit de fantasie. Zijn werk is
ook vaak autobiografisch. De waarnemingen van zijn omgeving worden via associaties
op papier gezet. Zijn tekeningen ontstaan uit herinneringen, fantasieën en associaties.
Van de Goors tekeningen en etsen kenmerken zich door speelsheid en
oorspronkelijkheid.
Toen Theo van de Goor een jaar of zeven was (in 1961) schreef hij in een
schoolschriftje een Reynaertverhaal en hij tekende er de dieren die hij van de boerderij
kende bij. Hij vermoedt dat een leerkracht op school of iemand van de scouting het
verhaal heeft verteld.
Een aantal jaren geleden kwam hij in de bibliotheek weer een Reynaertboek tegen
en toen is het idee ontstaan om Reynaertetsen te maken naar analogie met zijn
Duivelsboek. Na een eerste ontstond ook een tweede Reynaertboek met etsen.
Momenteel is hij ook met olieverf in de weer met Reynaert als inspiratiebron. Vooral
de taal in de Reynaert spreekt Theo erg aan. De teksten roepen allerlei beelden bij
hem op. Als tekstuele bron bij het maken van zijn Reynaertetsboeken gebruikte hij
de negende druk van de uitgave Tinbergen-Van Dis (Van den Vos Reynaerde).
Wellicht heeft hij ook, zoals elke kunstenaar, iconografische Reynaertbronnen op
zijn netvlies. Zijn werk kan niet eenduidig teruggevoerd worden tot ander werk, maar
het lijkt mij niet onmogelijk dat hij het werk van Wilhelm von Kaulbach en diens
eeuwgenoot Grandville heeft gezien (Vie privée et publique des animaux). Van de
Goors Reynaerttekeningen doen ook denken aan de werkelijk schitterende uitgave
Reynard the Fox. Adapted from a classic folk tale and Illustrated by Alain Vaës, een
werk dat weerom schatplichtig is aan Kaulbach, die we als de vader van vele moderne
Reynaertillustratietradities mogen beschouwen. Het werk van Vaës roept dan weer
herinneringen op aan de fraaie dierenportretten die ik van de Nederlandse schilder
Ton Boks in Hulst zag. In wat volgt bespreken wij acht prenten van Van de Goor
die ons laten kennismaken met een getalenteerd kunstenaar. We plaatsen ze in de
verhaalchronologie. Beginnen doen we evenwel met een portret van de vos en
eindigen doen we met het portret van zijn belangrijkste antagonist: koning Nobel.

Acht Reynaertetsen
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1.
In de titel-ets (afb. 1) uit Het Reinaartje toont Theo van de Goor dat hij vooral sterk
is in het uitbeelden van expressieve dierenkoppen. Vanuit een fraai geëtste
renaissancekraag tovert de kunstenaar een vinnige Reynaert met flitsende ogen. De
fraai
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afb. 1

geëtste mouw toont hoe knap de artiest de etstechniek in de hand heeft en een vlak
tot leven kan brengen. Door de tegenstelling tussen het esthetisch mooie vlak van
de mouw en de klauwhand van Reynaert accentueert hij ook het kwaadaardige
karakter van de vos. In deze klauwhand legt de artiest symbolisch alle boosaardigheid
van Reynaert. Hand, mantel en kraag accentueren het antropomorfe karakter van de
vos. De kraag en mantel geven de vos een aristocratische uitstraling. De hand is
menselijk, maar bedreigend. De cirkelvormige achtergrond plaatst een aureool om
Reynaerts kop. De prent evoceert de spanning tussen mens en dier en tussen goed
en kwaad.

2.
‘Doe quamen tes coninx hove alle die diere, groot / Ende cleene, sonder vos Reinaert
alleene.’ etst Van de Goor onder de fraaie vierde prent in Het Reinaartje (prent uit
2004, afb. 2). De tocht gaat van donker naar licht. De dierenkoppen zijn
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afb. 2

weer prachtig geëtst: levendig en expressief. Van de wolf zien we enkel kop en poot.
De wolvenkop is met fijne etslijntjes zeer mooi neergezet. Er gaat daadkracht vanuit.
Cuwaert in monnikspij en met paternoster in de hand lijkt op bedevaart en schijnt
de rol van Reynaert te spelen. Moet de haas daarom sterven? Tibeert draagt de
banderol van Nobel en brengt door zijn suggestie van beweging dynamiek in de
prent. Hofkapelaan Belijn de ram draagt wel een klein kruisbeeld, maar oogt toch
minder sereen. Zelfs de minder valide muis mag ‘tes coninx hove’ niet ontbreken.
De beide muizen lijken Tibeert zelfs de weg aan te wijzen. Hoe lang nog, vooraleer
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afb. 3

ze in zijn gulzige muil verdwijnen? De muizen zijn de humoristische component in
deze prent en verwijzen meteen naar mogelijke bronnen. Zo bevat het boek van Alain
Vaës op zowat elke prent een muizenissig intermezzo. De tekst onderaan is anders
geëtst dan op de Tibeertprent (zie afb. 6). Hij golft wat en suggereert beweging. Toch
vormt de tekst geen harmonisch geheel met de prent.

3.
Ongeveer dezelfde scène zien we afgebeeld op een van de oudere Reynaertprenten
van Theo van de Goor uit 2005. Op deze in sepiakleur afgedrukte
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afb. 4

prent (afb. 3) zien we de meute dieren in optocht naar Nobels hof. Belijn breekt uit
de diagonale lijn, die de prent mooi in donker en licht verdeelt. Juist onder Belijn
zien we nog vaag, de met zeer fijne lijntjes neergezette contouren van de wolf. Links
staan donkere silhouetten van eekhoorns en een muisje, rechts roept het wit een
schittering op, of is het het onbekende? Het oog van de haas spreekt boekdelen, hij
draagt een stevig boek onder de arm. Heeft hij daaruit samen met Reynaert het
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credo geleerd en gaat hij dit voor Reynaert belastend stuk voorleggen aan Nobel?
Naar zijn status van aankomende ‘capelaen’ verwijst ook het kruisbeeld in zijn hand.
Voor de haas uit lopen van groot naar klein de kat en een eend, beide met een hoedje,
aldus sterk aansluitend bij een tekenfilmachtige, Heer Bommel-achtige traditie,
evenwel zonder dat hier van enige epigonisme sprake is. Van de Goor heeft een eigen
en sterke kijk op de materie, die hij origineel in beeld brengt.

4.
Een van Van de Goors oudste Reynaertprenten (afb. 4) roept opnieuw de tegenstelling
tussen licht en donker op. Is Tibeert vertrekkensklaar om Reynaert te dagen, goed
gewapend (sleutels en een wapen) en met in de bek een sliert worsten als proviand?
Misschien is het eerder de diefstal van de worst van de slapende molenaar. Zegt
immers Tibeert niet dat de worst van Courtois door hem gestolen was, 's nachts, van
een slapende molenaar? En is het touw dat hij vasthoudt een vooruitwijziging naar
de strik waarin hij zal belanden? In elk geval staat de kater op scherp: de staart staat
ruig opgespannen, de ogen spuwen vuur, de tanden laten de prooi niet los.
We hebben al in andere prenten gezien dat de kunstenaar in zijn composities knap
gebruik maakt van donkere en lichte vlakken. Tibeert wordt hier prominent naar
voren gebracht door hem deels voor een donkere achtergrond te plaatsen. Het lijkt
weer een tocht van donker naar licht. Tibeert verlaat de donkere, dreigende stemming
van de plaats van de diefstal. Van de Goor is een figuratieve etser, maar beperkt zich
niet tot het louter figuratieve uitbeelden van zijn verhaal. Hij kan zeer mooie vlakken
creëren. Het achterlijf en de volumineuze prachtige staart van Tibeert zijn mooie
voorbeelden van hoe fraai, warm en levensecht hij een vlak kan etsen. Hij leeft zich
daarin uit, anders had hij de vlakken niet zo geaccentueerd door ze voor een donkere
achtergrond te plaatsen. Daardoor trekt de mooie, proportioneel kleine kattenkop
niet direct onze aandacht. De grimmig ogende Tibeertkop moet even wachten om
onze blik te vangen, maar eens hij ons beet heeft, laat hij zijn prooi niet meer los.
De expressieve kop doet vermoeden dat Tibeert zich bewust is van zijn gevaarlijke
opdrachten.

5.
Canteclaer ruikt gevaar. Nog voor de dageraad het eerste licht over het erf werpt,
gaat hij op verkenning. Onder het schaarse licht van een kaars, dat ook (en vooral)
Canteclaers fiere borst doet oplichten, zien we hem trots en heerszuchtig het erf
opstappen. Canteclaer staat graag in de spotlights. Met grote stappen en zijn
gevaarlijke poot als afschrikwekkend wapen vooruit zoekt hij de indringer. Niets is
gevaarlijker dan een hanenpoot, maar zal dat volstaan tegen de listen van Reynaert?
Wij weten wel beter. Van de Goor creëert in deze prent (afb. 5) een harmonisch
evenwicht tussen licht en donker. Wellicht heeft hij verschillende etstechnieken
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gebruikt om deze zeer geslaagde ‘gothic novel’-sfeer in de prent te leggen. Het
resultaat is een inhoudelijk, technisch en visueel zeer mooie prent.

6.
Op pagina zeven van Het Reinaartje vinden we Tibeert de kater in de strop (afb. 6).
Door het spel van licht en donker en vooral door de zeer expressieve kattenkop creëert
Van de Goor een sfeer van angst. Met zijn (erg zware) staart tussen zijn poten wacht
de kater op de fatale aanval van de pape. Een cynische Reynaert licht
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afb. 5
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afb. 6

op uit de donkere, gearceerde bovenrand. De weinig uitgewerkte vos contrasteert
scherp met de angstige kater die een soort scepter vasthoudt. We krijgen niet de fatale
sprong te zien, wel het steeds strakker aanspannen van de strop. Van de Goor houdt
van de Reynaertverzen en verwerkt ze daarom ook in zijn prenten. Hij citeert zelfs
de versregels 1199 en 1201. Teksten harmonisch in een prent verwerken is zeer
moeilijk. Als we het in de Reynaerticonografie veelvuldig beoefende exlibriswerk waar ‘tekstverwerking’ een essentieel onderdeel van het genre is - van grafici
chronologisch naast elkaar leggen, zien we dat het lang duurt eer ze daarin slagen.
Een harmonisch verwerkte tekst geeft een meerwaarde aan de prent. In een
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afb. 7
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vrije prent is dit erg moeilijk. De tekstverwerking bij Van de Goor geeft inhoudelijk
wel een meerwaarde aan het werk, maar grafisch en esthetisch is ze onzes inziens in
enkele gevallen geen verrijking. Daarvoor is de belettering in diverse prenten te
wisselend van kwaliteit.

7.
Zoals de Canteclaerprent is ook de ‘Ysengrijn’-prent uit 2001. Op deze ets (afb. 7)
heeft een getemperde, zachtgrijze kleurtoon de bovenhand. Door enkele fijne
arceringen en door de plaattoon, verkregen door een kleine hoeveelheid inkt achter
te laten op de niet bewerkte delen van de koperplaat, creëert de artiest een sfeervolle
kleureenheid. We vinden op de ets een geslaagde mix van het antropomorfe en het
dierlijke: Ysengrijn is een middeleeuwse baron en tegelijkertijd een wolf. Zijn
rechterhand rust op zijn zwaard en zijn linkerhand is een dreigende klauw (een
techniek die Van de Goor ook bij de vos toepaste). Zijn staart steekt dreigend als een
tweede zwaard naar voren. Nauwelijks zichtbaar onderscheiden we achter de wolf
wellicht nog een medestrijder. Vanuit de grijze achtergrond brengt Van de Goor
Ysengrijn op een fijnzinnige manier tot leven in een harmonische prent die door zijn
eenheid van kleur en door het scherp uitbeelden van een chagrijnige Ysengrijn een
knap staaltje etswerk oplevert.

afb. 8
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8.
Alvorens Het Reinaartje in 2005 verscheen, maakte Van de Goor in 2004 een eerste
geëtst Reynaertboek: Van den vos Reinaerde. De laatste prent die we bespreken is
een oudere ets uit 2000. De prent die we afdrukken (afb. 8) is een ‘derde staat’. Van
de Goor is een gedreven graficus: hij wil zijn werk steeds verbeteren en heeft de
plaat van de eerste en de tweede staat bewerkt tot hij deze zeer mooie Nobelkop kon
afdrukken. Met tientallen fijne lijntjes heeft hij een prachtige en waardige leeuw tot
leven gebracht. De prent straalt levensechtheid en warmte uit. De leeuw is echter
geen partij voor de vos: hij wentelt zich in aristocratische waardigheid. De leeuw is
te weinig scherp om de sluwe, lepe vos van antwoord te dienen. Van de Goor heeft
Nobel (hoewel frontaal geplaatst) in dezelfde houding afgebeeld als de vos op het
vignet van zijn latere etsenboek (vgl. afb. 1). Zoals de vos uit een donkere cirkel
tevoorschijn komt, zo komt ook Nobel uit de lijst (gesymboliseerd door de uit de
lijst hangende arm) naar voren. Ook in deze prent zijn het dierlijke (de kop, met licht
geopende mond en weinig agressieve tanden) en het menselijke met elkaar in
spanning. De koning is tuk op zijn koninklijke symbolen (de kroon en ook de al bij
Kaulbach in de samenzweringsscène te vinden zgn. rijksappel, een bol die de aarde
symboliseert, gesteld onder het kruis van Christus, een symbool dat veelal gedragen
wordt door God de Vader) en straalt met zijn hermelijnen schouderstuk koninklijke
waardigheid uit. Toch vinden wij de vossenprent sterker vanwege de dreigende
mensenhand. Ook Nobels rechtermouw is volledig uitgewerkt, maar de rechterhand
is verborgen.
Deze leeuwenprent vat het werk van Van de Goor goed samen: het is technisch
zeer sterk en wat vooral opvalt zijn de prachtige dierenkoppen en zijn uitstekende
verdeling van licht en donker. In zijn etskunst weet hij dramatische spanning op te
bouwen en het Reynaertverhaal te vertellen als een confrontatie van grimmige
karakters. Licht en donker verwijzen in vele van zijn etsen naar goed en kwaad, naar
veiligheid en gevaar. Toch blijft er naast het grimmige ook een humoristische reflex
in vele prenten hangen, opgeroepen door kleine dieren zoals muizen en eekhoorns,
maar ook in de attributen als een fluffig hoedje of een renaissancekrans. Van de
Goors Reynaertoeuvre balanceert tussen de grimmige Van den vos Reinaerde en het
frivole Het Reinaartje.
Met hartelijke dank aan Peter Everaers.
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interview
■ Rik van Daele
Paul van Keymeulen: vertaler van de Roman de Renart, piraat van
Tiecelijn

Paul van Keymeulens wieg stond niet ver van die van zijn streekgenoot Louis Paul
Boon (o1912). Hij zag het levenslicht op 3 februari 1920 in Erpe-Mere. Zijn
humanioratijd bracht hij door ‘chez les bons pères’ te Aalst. Na de jezuïetenjaren
trok hij naar de Rijksuniversiteit Gent, waar hij vanaf 1938 en in volle oorlogstijd
Romaanse filologie studeerde. Zijn thesis handelde over Jean Nicolas Coomans, een
bescheiden journalist en auteur van historische verhalen à la Walter Scott. In 1948
begon hij aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen als leraar Frans. Na veertien
jaar werd hij inspecteur Frans en achttien jaar later, in 1980, ging hij met pensioen.
Hier bleef het echter niet bij. Paul van Keymeulen ontwikkelde voor, tijdens en
na zijn lange schoolcarrière bloeiende literaire activiteiten. Hij publiceerde drie
gedichtenbundels, schreef talloze toneelstukken die opgevoerd werden in het Antwerps
Jeugdtheater en een tiental stukken voor volwassenen, die werden uitgegeven bij het
Toneelfonds Janssens te Antwerpen. Een van deze titels was trouwens Van den vos
Reynaerde (Tiecelijn, 2002, p. 112 e.v.), daarnaast Candide (naar Voltaire), De
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jaloerse echtgenoot, Jeanne d'Arc, De klucht van meester Patlijn enzovoort. Voor
het NIR (d.i. de voorloper van de VRT) schreef hij enkele luisterspelen. Hij
publiceerde artikels in het Nieuw Vlaams Tijdschrift, de Vlaamse Gids en Gierik. Hij
was daarvoor als student ook betrokken bij de stichting van De Faun. Critisch bulletin,
letteren, kunst, geestesleven (1945-1946), samen met Paul Rogghé, Piet van Aken,
Annie Lannoo en anderen. Aan de eerste jaargang werkten naast Van Keymeulen
onder meer Ben Cami en Hubert Lampo mee. Van Keymeulen was ook betrokken
bij de uitgave van de Bibliotheek van Vlaamse Letteren bij uitgeverij Ontwikkeling,
samen met enkele germanisten (een reeks waarin werk van Willem Elsschot, Antoon
Coolen en Karel Jonckheere werd uitgegeven).
Vaak is Van Keymeulens literaire oeuvre te verbinden met zijn aangeboren passie
(zijn moeder was Française) voor de Franse taal en literatuur. Hij schreef diverse
schoolboeken Frans (Exercices en cursorische lectuur), samen met zijn collega Jean
Pianet, en minstens twintig scenario's voor tv-documentaires in de reeks Les auteurs
chez eux, onder anderen over Balzac, Sand, Mauriac en Verhaeren. Voor uitgeverij
Ontwikkeling werkte hij onder andere aan de tijdschriften Courier-Sud voor de
Vlaamse leerlingen met vereenvoudigde teksten uit het Frans en voor Wallonië aan
De Lage Landen (in oplagen van meer dan 20.000 exemplaren bij uitgeverij De
Sikkel) en English Pages.
Het is niet verwonderlijk dat Paul van Keymeulen ook Franse literatuur in het
Nederlands vertaalde, vooral na zijn pensionering. Het vinden van een uitgever voor
dit vertaalwerk in het Nederlandse taalgebied met zijn matige interesse voor de Franse
cultuur was helaas een probleem. Het begon met een vertaling van werk van Rimbaud
in samenwerking met Bert Decorte (Een lappendeken voor Rimbaud) en ging verder
met Open je poortje, lieve vriendinne. Middeleeuwse poëzie van 1000 tot Villon.
Voor dit laatste boek liep een poging tot uitgave bij Lannoo spaak na de kwalificatie:
‘schitterend!’ De uitgever kon het echter niet publiceren. Veel vertaalmateriaal werd
in tijdschriften gepubliceerd: teksten van Prévert, Apollinaire, de Ysopet, Anouilh
en natuurlijk de Roman de Renart. Van Keymeulen heeft ook nog de vertaling van
de laat vijftiende-eeuwse Le roman de Jean de Paris in portefeuille steken. Van het
Nederlands naar het Frans vertaalde hij onder andere de Beatrijs van Boutens en
gedichten van zijn vriend Bert Decorte. In Tiecelijn werden ondertussen reeds meer
dan twintig branches van de Roman de Renart en diverse andere kleinere teksten
(fabels uit de Ysopet, van La Fontaine, Anouilh en anderen) vertaald. Tijd voor een
gesprek met deze ‘piraat van Tiecelijn’, zoals hij zichzelf noemt omdat zijn teksten
zoveel pagina's benemen.
Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat u zo sterk door de literatuur en
vooral de Franse literatuur bent aangetrokken?
Paul van Keymeulen: ‘De keuze voor het Frans staat ongetwijfeld in verband met
de invloed van mijn moeder, een Française. De liefde voor de literatuur werd gevoed
door mijn oud-leraren en professoren. Bij de jezuïeten in Aalst had ik les van een
zekere Van Daele en van pater Louis Monden, een Antwerpenaar die fantastisch les
gaf. Eigenlijk gaf hij geen les, hij las de hele poësis door volledige literaire teksten
voor: de Beatrijs van Boutens, Timmermans, Coolen, en ik herinner me nog goed
de lectuur van Kaas en Lijmen van Elsschot. Ik vond dat een fantastische vorming.

Tiecelijn. Jaargang 19

Hij kon ook zeer goed voorlezen. De man schreef ooit een bekend Marialied. Ik kon
helaas geen Engels volgen en dus moest ik wel Frans studeren, wat goed
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ging. Daarom heb ik in Gent Romaanse filologie gevolgd. Een fantastische ervaring.
Als leraars had ik professoren als Gust Vermeylen, Paul van de Woestijne, Frank
Bauer, Hans van Werveke en Edgar de Bruyne (die nog geregeld geciteerd wordt).
Franse literatuur kreeg ik onder anderen van de Beatrijsspecialist Robert Guiette, de
broer van de schilder René Guiette. Met Guiette heb ik veel gepraat omdat hij zich
zeer sterk voor de Nederlandse literatuur interesseerde, onder meer voor Bert Decorte,
die in 1937 zijn eerste bundel Germinal uitgaf. Guiette was een autoriteit in verband
met La légende de la sacristine, de Beatrijs, waarover hij in 1927 zijn thesis had
gepubliceerd.’
Uw vertaalarbeid leidde u uiteindelijk naar de Roman de Renart?
Paul van Keymeulen: ‘Ik vertaal Le Roman de Renart volgens het manuscript
“Paris-Arsenal 3334”, uitgegeven door Armand Strubel in de Pléiade uit 1998, het
recente standaardwerk over de Franse Roman de Renart, waaraan onder anderen de
romanisten Roger Bellon, Dominique Boutet en Sylvie Lefèvre hebben meegewerkt.
Vooral de laatste dame is erg goed in haar commentaren en haar wetenschappelijke
arbeid.
Mijn interesse voor het werk werd gewekt door een bespreking van deze uitgave
in Le Monde in de zomer of de herfst van 1998. Vooral aan de branche De dood van
Reynaert werd veel aandacht geschonken omdat er een aantal schunnige passages
in voorkomen. De recensent zette deze schunnigheden in de verf en mijn aandacht
was getrokken. Die passages trokken mij zo aan omdat ik mij afvroeg of ze in het
Nederlands konden worden weergegeven en hoe ze zouden klinken. Ik ben eraan
begonnen... en dat liep goed. Ik dacht ook aan de vele Reynaertbewerkers die de
scène tussen de pape en Tibeert hadden verdoezeld. De “pape” was in de meeste
gevallen niet meer naakt - en dit terwijl men in de middeleeuwen in zijn “nakie”
sliep, wat trouwens vele voordelen bood... De kater uit de Reynaert die ik in mijn
lectuur in diverse uitgaven had bezig gezien, nam meestal genoegen met een hap uit
de neus, al had ik het gevoelen dat de familiejuwelen van de pastoor hem veel
bereikbaarder en aantrekkelijker leken. Ik heb altijd veel binnenpret gehad met de
wetenschap dat “des papen wijf” naderhand ook zou betreuren dat haar liefdesspel
op de helling zou komen te staan. Goed, ik vertaalde die branche met veel plezier en
wellicht op een speciale manier.’
Hoe gaat die vertaalarbeid concreet in zijn werk?
Paul van Keymeulen: ‘Ik las namelijk niet eerst de volledige tekst, maar vertaalde
vers na vers, zonder een zicht te hebben op het geheel. Op die wijze, dacht ik, zou
ik het ontstaan van de tekst nauwer kunnen volgen. Ik stond dan eigenlijk in de
schoenen van de auteur. Ik schrijf met de auteur mee, ik kom zijn moeilijkheden
tegen naarmate hij vordert. Ik vind dat geen slechte methode. Die werkwijze heb ik
voor de hele vertaling van de Roman de Renart gevolgd.’
Een zware job?
Paul van Keymeulen: Vertalen deed ik bijzonder graag. 's Morgens als ik wakker
werd, wist ik wat ik moest doen en dat maakte het prettig. Tegen een ritme van circa
50 regels per dag vertaal ik van het Nederlands naar het Frans. Omgekeerd gaat
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het trager. Ik ga ervan uit dat de tekst niet van mijzelf is. Ik probeer bij mijn
vertaalwerk de definitie van Umberto Eco toe te passen: ‘vertalen is zo dicht mogelijk
bij het origineel blijven’. Ik beschouw het vertalen als een puur mechanische arbeid.
Soms zit de rijmdwang je dwars. Maar het is mijn tekst niet. Ik kan mij voorstellen
dat kopiisten soms wel iets veranderden, maar veel bijschrijven? Dat betwijfel ik.
Eigenlijk ben ik een soort kopiist. Het moeilijkste is om te vermijden dat je jezelf
niet teveel herhaalt in dezelfde rijmen. Soms slaag je daar niet helemaal in. Ik hecht
veel belang aan het metrum en probeer sterk op de verslengte (zeven of acht syllaben)
te letten. Ik ben minder bezig met de betekenis van het verhaal, ik bekijk en geniet
van de techniciteit van de vertaling en de techniek van de schrijver.’
Hoe kwam u met Tiecelijn in contact?
Paul van Keymeulen: ‘Toen de vertaling van Reynaerts dood (branche XVIII in
de telling van Strubel) klaar was en ik alles netjes had overgetypt (de computer is
niet aan mij besteed), informeerde ik bij Gierik voor een mogelijke publicatie. Gierik
was geïnteresseerd, maar de redactie vond de tekst toch te lang, zelfs indien hij in
twee kolommen zou worden gedrukt. Guy Commerman, de redactiesecretaris van
Gierik, gaf mij de wenk om bij het Boonfonds in te zenden. Vandaar stuurde men
mij de suggestie om het bij Tiecelijn te proberen. Tiecelijn was erg gelukkig met het
stuk, verzekerde de opname en liet mij weten dat mijn vertaling van die branche de
eerste in het Nederlands was. Men keek uit naar de vertaling van nog andere
branches... Zo ben ik geheel onverwacht en onvoorzien in de Reynaertmaterie
terechtgekomen. Ik heb naarstig verder vertaald omdat ik niets anders te doen had
en de smaak te pakken had. Bovendien was er een zekere “Henri” van Daele die mij
steeds aanporde... En nu is hij volledig af.’
Hoe lang bent u bezig geweest?
Paul van Keymeulen: ‘Meer dan een half decennium. Reynaerts dood verscheen
in het najaar van 2000 in Tiecelijn. Daarna volgden nog vele branches, zodat ik op
den duur beschaamd werd dat zo vele pagina's van Tiecelijn in beslag werden
genomen. De redactie stelde me echter gerust, waardoor mijn gewetenswroeging
wegebde. Vooral toen ik van de redactiesecretaris hoorde dat mijn arbeid (die hij
steeds als bovenmenselijk omschreef) uniek was binnen de Reynaerdistiek en
bovendien voor de studie van de “matière renardienne” een enorme meerwaarde
betekende. Berichten dat een hoogleraar bijvoorbeeld de Tiecelijnnummers bestelde
“vanaf de eerste vertaling van Paul van Keymeulen” deden natuurlijk deugd. De
redactiesecretaris is er trouwens van overtuigd dat binnen 100 jaar het tijdschrift
zeker vanwege de Reynaertvertalingen gezocht zal worden, is wel wat overdreven.
In elk geval, mijn medewerking verliep uiterst vlot. Ik was er mij van bewust dat er
ook binnen de redactie nog veel werk aan de winkel was omdat ik alle teksten getypt
en toch niet inscanbaar aanleverde. Rik van Daele, Hilde Reyniers en Willy Devreese
typten duizenden octosyllaben. Ik corrigeerde telkens met bekwame spoed de
drukproeven - want er was altijd haast bij - en bleef de redactie overstelpen met
nieuwe branches, maar ook met andere teksten die de middeleeuwers en moderne
auteurs ons over dieren hadden overgeleverd en aangeleverd: fabels uit de Ysopet en
van Jean de la Fontaine, teksten over de leeuw en moderne fabels van Jean Anouilh.
Op het redactieadres liggen ook nog teksten zoals Over het ver-
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stand van Jean de Condé en weldra stuur ik de vertaling van Le roman de Jean de
Paris op. Dat men niet alles kan publiceren, daar ben ik mij van bewust.
Maar dat binnenkort de hele Pléiade-editie van de Roman de Renart zal vertaald
zijn, meer dan 30.000 verzen, doet mij veel plezier. Dat er een eerste en nog zeer
vaag tussencontact is met een uitgever voor de mogelijke publicatie van “kleinere”(!?)
onderdelen, is natuurlijk verheugend nieuws. Net als het feit dat men erover nadenkt
om de gepubliceerde vertalingen op de website van het Reynaertgenootschap te
plaatsen.’
U bent ondertussen Reynaertspecialist?
Paul van Keymeulen: ‘Neen. Ik beschouw mij niet als een Reynaerdist of
Reynaerdofiel. Ik blijf een buitenstaander. Maar ik ben natuurlijk wel specialist
geworden op diverse vlakken. Ik stootte hier en daar op onnauwkeurigheden en
fouten. Onze zuiderburen hebben moeite met het correct spellen van onze teksten,
zo o.a. Armand Strubel (“Van den vos Reinarde”) of Dominique Boutet (“Le Reinaert
de vos flamand, au XIIe siècle”). Die foutjes bij specialisten maanden mij tot
nederigheid aan en tot grotere aandacht en nauwkeurigheid, die ik in het vroege
vertaalwerk (La mort de Renart) niet goed had toegepast. Een van de valkuilen bij
het vertalen van passages waar koning Nobel optreedt, is de vertaling van het
aanspreken van de vorst. De tekst zegt in vele gevallen: “sire!”. De vertaler is geneigd
om de aanspreking te vertalen door “sire!”, en ik heb dit, mea culpa, in het begin
gedaan, maar naderhand vertaald door “heer”.
In de branche over Reynaerts dood bijvoorbeeld beginnen de baronnen tijdens de
nachtwake aan een ruw spel dat ik oninteressant vond en oversloeg, maar gedeeltelijk
verving door het schunnig, maar onschuldig Liedje van de vink. De overgeslagen
verzen heb ik naderhand aan de redactie bezorgd en zullen, naar ik verneem, bij dit
interview in dit nummer verschijnen. Op vraag van de redactiesecretaris van Tiecelijn
ben ik steeds dichter bij de bronteksten gaan vertalen. Indien het dus ooit tot een
uitgave als boek komt, dien ik de eerst gepubliceerde teksten nog even te bekijken.
Teksten die gemakkelijk apart te vertalen zijn en die ik daarvoor sterk genoeg vind,
zijn onder andere L'escondit, La confession de Renart, Het vonnis (Le plaid, branche
I), Reynaerts dood (branche XVIII) en De kroning van Reynaert (de epigoon Le
Couronnement de Renart, die gepubliceerd werd in het eerste nummer van de
negentiende jaargang).’
Le couronnement is een verhaal apart?
Paul van Keymeulen: ‘Le couronnement de Renart is inderdaad een verhaal op
zich. Zowel als tekst - het is een epigoon in de middeleeuwse Renarttraditie -, maar
ook binnen mijn vertaalarbeid is het een buitenbeentje. Oorzaak van mijn voortdurend
bezig zijn, is het pushen van Rik van Daele, die mij steeds bleef aanporren. De tekst
is in de Pléiade-uitgave slechts ten dele opgenomen. De uitgever van de tekst, Sylvie
Lefèvre, excuseert zich dat zij niet alles kan vertalen. Het is een heel moeilijk boek.
Ook de eerste uitgever van de Oudfranse tekst, Alfred Foulet, wees in 1929 reeds op
de zeer gebrekkige overlevering van het enige bewaarde manuscript, en ook hij
slaagde er niet in om alles te vertalen. In de woordenlijst staat er soms een vraagteken.
Toch heb ik de indruk dat er in de nieuwe Nederlandse vertaling een zekere eenheid
zit, dat ze coherent is. Het vinden van een editie was niet
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gemakkelijk. Uiteindelijk heb ik met de hulp van mijn dochter en via het Internet in
een Australisch antiquariaat een exemplaar van de reprint van Foulets dissertatie
gevonden. Ik heb het exemplaar besteld en van de andere kant van de wereld laten
overkomen.’
En het is nog niet gedaan?
Paul van Keymeulen: ‘Momenteel heb ik Van den vos Reynaerde in het Frans
vertaald. Of ik een uitgever vind, weet ik niet. Ik ben al heel tevreden dat de
Tiecelijnredactie het stuk op de website wil plaatsen en een fragment in het tijdschrift.
Ik ben nog op zoek naar een goede titel. L'histoire de Renart le goupil of Les aventures
de Renart le goupil vind ik minder geslaagd. Wat vind je van Le dit du goupil Renart?’
Dus toch een complete kenner van de materie?
Paul van Keymeulen: ‘Intussen heb ik natuurlijk wel stilaan de Reynaertmaterie
kunnen assimileren en stond en sta ik versteld dat er over onze vos al zoveel
geschreven is en nog zoveel te schrijven valt. Voor het meesterschap waarmee de
Reynaertthema's behandeld werden en worden, neem ik ootmoedig mijn hoed af.
En hoewel ik een vertaler ben, stel ook ik me vragen. Hoe werden de teksten
overgeleverd? Hoe kwam het Reynaertverhaal van bij Willem ooit tot in het
Comburgse handschrift? Hoe werkten de kopiisten? Was het een voorleestekst? Hoe
is de perceptie van de Reynaert in andere literaturen? Is er nergens een sympatieke
vos te vinden? Op die laatste vraag heb ik een antwoord: ja, in het werk van Antoine
de Saint-Exupéry. In onze Reynaert echter, is de vos geenszins sympatiek.’
Is er een verschil tussen de vos in de Renart en de vos in Van den vos Reynaerde?
Paul van Keymeulen: ‘Neen, volgens mij is er geen fundamenteel verschil. In mijn
ogen is Reynaert een grote smeerlap. Als hij ergens optreedt, is hij negatief. Zo
bijvoorbeeld steeds wanneer de wolven Hersinde en Isegrijn in de buurt zijn. Reynaert
de vos is een van de pairs van Nobel, een baron. Sympathiek is hij nergens, wel slim
en sluw. De Reynaert zou het verhaal kunnen zijn van een verlopen baron die zich
richt tegen de maatschappij. Ik ben op school nauwelijks met de vos in contact
gekomen, zeker niet bij de jezuïeten, wel via kinderboeken. Voor mij is Reynaert
zeker geen verpersoonlijking van de Vlaming. Als beeld van de Vlaming zie ik eerder
Uilenspiegel, wiens farcen plezanter en boertiger zijn. Van den vos Reynaerde en de
Roman de Renart staan wel vol schunnigheden (lees maar Comment Renart parfit
le con...). De Reynaert en zijn voorbeeld Le plaid zijn bijzonder sterke teksten. Eén
van Willems sterkste stukken vind ik de vertelling over de schat van Ermenrike, de
leugen, het schoonvegen van de aarde met de staart, de opgelegde vrede als einde...
De overgangen tussen het menselijke en het dierlijke vind ik bijzonder sterk,
bijvoorbeeld bij het afscheid nemen.’
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Afscheid
Alvorens wij afscheid nemen, gaat het gesprek nog even over Louis Paul Boon, die
een goede bekende van Paul van Keymeulen was toen hij in 1944-1945 uit Antwerpen
naar zijn geboortedorp Erpe-Mere was gevlucht. De familie Boon (Louis, Jeanne,
die de lakens uitdeelde en daartussen de kleine Jo) woonde op de Gentsesteenweg
te Aalst. Het was in de tijd dat Boon met zijn uitleenbibliotheek begon (waar geen
kat een boek kwam lezen - maar Boon verkocht af en toe wel een boek, zo aan Van
Keymeulen, die er een gehandtekende bundel van Bert Decorte kocht). Van
Keymeulen leverde Boon Engelse sigaretten, Boon Van Keymeulen Boekuiltjes uit
de Vooruit van Herreman. Ben Cami kwam er toen ook over de vloer.
Van Keymeulen vertelde mij nog een mooie Boonanekdote. Boon zou een tekst
schrijven voor een van de schoolantologieën (zowel een novellenbibliotheek als een
gedichtenreeks) die Van Keymeulen voorbereidde voor uitgeverij Kompas uit
Antwerpen (die later door Veen in Amsterdam werd overgenomen). In deze
novellenbibliotheek verscheen uiteindelijk slechts één werkje, Balladen van François
Villon, vertaald door Bert Decorte (Antwerpen, Het Kompas, 1947). Decorte en Van
Keymeulen hadden elkaar voor het eerst ontmoet op de Poëziedagen bij Basiel de
Craene in Merendree in 1938. [Van Keymeulen was toen pas 18.] Uitgeverij Kompas
had veel geld verdiend tijdens de oorlog, toen er op gazettenpapier werd gedrukt.
Toen het boek van Boon zeven bladzijden te lang bleek, nam Boontje zijn pen en
streepte na een kort onderzoek ter plekke onmiddellijk de gevraagde hoeveelheid
tekst door. Hier een stuk, daar een bladzijde. Het boekje is echter nooit gepubliceerd.
Paul van Keymeulen en ikzelf nemen afscheid na een boeiend gesprek, een glas
champagne en een bezoek aan restaurant De Loteling in Schilde (ja, daar waar
Conscience...). Ik heb aan tafel over Renart le nouvel gesproken en over Renart le
contrefait. Ik bedenk dat ‘de Key’, zoals een van onze redacteuren Paul van
Keymeulen recent in een mail noemde, 86 is. Onvermoeibaar. Dat is tweemaal 43,
denk ik, verschrikt. Bij leven en welzijn en als het God belieft, groet hij.
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artikel
■ Paul van Keymeulen
De Renartbranches vóór Le Jugement de Renart
Wanneer Pieter, afkomstig van Saint-Cloud (Sanctus Clodoaldus, een klooster
genaamd naar de kleinzoon van Clovis), wanneer die Pierre (ook Pierrot of Pierken
genoemd), circa 1175 zijn eerste Reynaertverhaal op rijm zet, richt hij zich tot
‘seigneurs’, dit wil zeggen edelen, die hij veronderstelt geletterd te zijn. Dat blijkt
uit de proloog waarin hij zegt:
Heren, u hebt tot hiertoe het verhaal gehoord van Paris die Helena schaakte,
van Tristan en Isolde, van Yvain en zijn leeuw, en ook heldendichten hebt
gij beluisterd en zelfs fabliaus. Maar ik zal u nu iets brengen dat u nog
nooit hebt gehoord, namelijk over de wrok en de vijandschap tussen de
barons Reynaert en Ysegrijn.
Pierrot wendt zich niet tot de ‘gentes dames’, maar tot stoere ridders. Hij is een
meester in de captatio benevolentiae en ook een meesterlijk verteller, want na deze
korte vleierij steekt hij meteen van wal en al bij vers 21 luidt het:
Luister en u hoort het begin
van hun wrok en hun onmin
en hoe tussen die twee baronnen
de vijandschap is begonnen

om dan meteen leukweg te starten met het bezoek van Reynaert aan de kippenkwekerij
van boer Constant des Noes, waar de hennen zich onder de bescherming hebben
gesteld van Canteclaer. Om een goed overzicht te hebben over het verkeer op het erf
nestelt de haan zich op de nok van het dak naast de schoorsteen waar hij van het
‘zware werk’ in slaap valt en door een nachtmerrie wordt bereden. In zijn droom
slokt een monster hem op. Geheel van streek vertelt hij zijn droom aan Pinte, zijn
favoriete hen ‘die grote eieren legt’. Pinte verklaart zijn droom en waarschuwt de
haan voor de vos. Canteclaer hecht geen geloof aan Pintes uitleg en valt weer in
slaap. Nu acht Reynaert zijn tijd gekomen. Hij mist echter zijn sprong. Canteclaer
vlucht op de mesthoop. De vos begint dan Canteclaers ‘kraaikunst’ te loven. De haan
laat zich door dit gevlij vangen. De vos vlucht met zijn prooi. Pintes lamento alarmeert
heel de boerderij. Het boerenvolk zit de vos achterna. Canteclaer ontsnapt, vliegt in
een boom en bespot zijn belager. Reynaert verdwijnt in het bos waar hij een mezennest
ontdekt met twaalf eitjes. Rein nodigt de mees naar beneden te komen om de
vriendschapskus te ontvangen. Tot driemaal toe is de mees haar compeer te vlug af.
Dan verschijnen ruiters met hun meute ten tonele en Reynaert vlucht. Hij wordt
belaagd door de meute en door een passerende lekenbroeder met twee honden die
hem de weg versperren. Reynaert bepraat de lekenbroeder: samen zullen zij een
renwedstrijd houden met een gans als inzet. Alweer ontsnapt Reynaert. Nadien
ontmoet hij Tibeert, die vertelt dat hij Ysegrijn de oorlog heeft verklaard en op zoek
is naar huurlingen. De vos aanvaardt hem te helpen, maar de sluwe Reynaert leidt
de kat recht naar een strik. Reynaert belandt zelf in de strik,
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maar hij ontsnapt dankzij een boer met een bijl die door een misslag de vos ongewild
bevrijdt.
In deze vier episoden, die nagenoeg 800 verzen tellen, die losjes aan elkaar hangen
en op vingeroefeningen lijken, is er - opmerkelijk genoeg - geen sprake van de
aangekondigde strijd tussen Ysegrijn en Reynaert. Hun bloedvete wordt zeer terloops
behandeld in de branche met de dubbele titel: Tiecelijn / De verkrachting van Hersent.
In deze, op één na oudste branche, belanden we echt in de Reynaertmaterie. Vooreerst
in het verhaal van de vos en de raaf. Niet de kaas is Reynaerts primaire doel, maar
de raaf zelf (die er vier pluimen bij inschiet). Reynaert trekt verder op jacht tot hij
komt aan een groot hol,
een somber en donker gat.
Daar heeft hij een avontuur gehad
dat hem veel kwel bezorgde en pijn
vanwege connetabel Ysegrijn.
De wandaad die Rein daar beging
- want duivels was zijn ingeving was de oorzaak van de vete
die hier niemand zal vergeten.

De vos glijdt behoedzaam in het hol om er een rustplaats te zoeken, maar hij belandt
in de grote zaal van Ysegrijns slot. (Het eerste antropomorfisme in de
Reynaertmaterie?) In die zaal ontwaart hij dame Hersent, die haar vier welpen zoogt.
Pikant (?) detail: Hersent draagt de muts van de kraamvrouw niet meer, waarmee de
auteur waarschijnlijk bedoelt dat ze weer beschikbaar is voor het liefdesspel. Reynaert
wil zich achter de deur verstoppen, maar Hersent heeft hem opgemerkt en spreekt
hem spottend toe. Zij vraagt hem waarom hij haar tijdens haar kraambed niet is
komen bezoeken. Dat komt, zegt Reynaert, omdat Ysegrijn mij in 't oog houdt en
mij naar 't leven staat, ofschoon ik hem nooit enig kwaad heb berokkend. En wat
meer is, hij heeft alles in het werk gesteld om mij te schande te maken, ofschoon ik
u liefheb met hoofse minne. Die verklaring volstaat voor de wulpse Hersent. Om
zich op haar man te wreken, vliegt zij Reynaert om de hals, heft zij haar dij op en
laat zij de vos zijn zin doen. Het overspel is voltrokken. Alvorens te vertrekken bepist
Rein de vier welpen en slaat hij het huisraad aan diggelen (en dat had hij niet mogen
doen). Hersent probeert haar jongen het zwijgen op te leggen, maar tevergeefs.
Wanneer Ysegrijn thuiskomt, zit het er natuurlijk bovenarms op, vooral omdat de
welpen hun vader vertellen dat de vos hen voor bastaards heeft uitgescholden en
hem, hun vader, voor hoorndrager. De ruzie wordt enigszins bijgelegd als Hersent
zweert haar minnaar te zullen aanpakken als de kans zich voordoet.
Een tijdje later, ‘quand on avait les pois soiés’ (‘wanneer men de erwtjes had
gedopt’), ontmoeten de drie protagonisten elkaar in het open veld. Reynaert slaat
wijselijk op de vlucht en verdwijnt in zijn kasteel Val Creux. Hersent, door lust
gedreven, volgt hem, maar blijft steken in de ingang van het hol, zodat ze noch
vooruit, noch achteruit kan. Als Reynaert dit ziet, grijpt hij meteen de kans om haar
te naaien ‘tout à loisir et à grant aise’, al zijn tijd en zijn plezier nemend, én met
instemming van de wolvin: ‘Renars, c'est force et force soit’ (‘Reynaert, dit is
geweldpleging, en vooruit dan maar’); dit alles onder het oog van Ysegrijn, die zijn
aartsvijand wel zeven keer ziet klaarkomen. Die bezigheid noemde men in de
middeleeuwen al
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verkrachting, en dit was de reden waarom baron Ysegrijn - hoe onwijs! - zich bij
koning Nobel zal gaan beklagen.
Al gaat het twee keer om een vrijpartij met instemming van het wijfje en al tilt
Ysegrijn zeer zwaar aan die belediging, toch hecht de auteur niet erg veel belang aan
de eerste copulatie. Hij schildert die eerder af als een logisch gevolg van de minne
tussen de vos en de wolvin. De hoofse liefde die, als ik mij niet vergis, nogal eens
als platonisch voorgesteld wordt, beantwoordt in feite niet aan wat ze was. De minne
eiste van de minnaar bepaalde regels en riten te volgen. Zoals het voorspel, waarbij
de ‘chevalier servant’ een dienende (haast slafelijke) rol speelt. Evenwel, die tijdelijk
opgelegde platonische rol leidt heel logisch tot het minnespel in het ledikant, waarin
de middeleeuwer gewoon was naakt te slapen. De roos, beveiligd door haar doornen,
wordt uiteindelijk geplukt. De weg tot dit plukken kan lang zijn - meer dan 20.000
verzen in de Roman de la Rose -, maar ook kort, zoals in de Roman de Renart, waar
de vos de regels aan zijn laars lapt. Dient men daarin niet de reden te zoeken waarom
de eerste vrijpartij van Reynaert en Hersent slechts als overspel wordt bestempeld,
en de tweede, waar de vos er meteen tegenaan gaat, als verkrachting? En dus in hoge
mate te veroordelen omdat het ritueel niet gerespecteerd werd? Hier is Reynaert dan
ook de onhoofse bij uitstek.
In de Reynaertbranches is de erotiek vrijwel altijd scabreus en platvloers: men
castreert er lustig op los en de treurzangen van de vrouwen betreffen het in de
toekomst onmogelijke ‘klokkenspel’. Dit alles maakt van onze vos een weinig
sympathiek, maar succesvol personage. Seks verkocht in de middeleeuwen blijkbaar
even goed als heden ten dage.
L'escondit (De verdediging, branche Vc) volgt chronologisch op de verkrachting
van Hersent. Ysegrijn heeft de verkrachting van zijn vrouw niet verteerd en blijft
haar uitschelden en mishandelen, tot zij er genoeg van krijgt - want gedane zaken
nemen geen keer. Zij raadt haar hoorndrager aan de zaak voor Nobel te brengen. Ze
vertrekken samen naar het hof en vragen daar gerechtigheid na de vos eerst grondig
te hebben beklad. Hersent neemt ook het woord en verklaart dat Reynaert toen ze
nog maagd was ook haar deugd al had belaagd en ook later, toen ze al getrouwd was,
toenadering had gezocht. We krijgen nog het hele verhaal van de verkrachting te
horen, tot jolijt van de aanwezigen en tot schaamte van Ysegrijn. Het is dan ook met
een monkellach dat Nobel verdere ophelderingen verlangt, die het echtpaar het hof
blijkbaar maar al te graag verschaft. Het wordt meteen duidelijk dat Nobel Reynaert
niet zonder meer zal veroordelen omdat de hoorndrager zich zo belachelijk aanstelt
en vooral omdat Hersent uit hoofse liefde beminde.
Als Rein in hoofsheid heeft gevrijd
is dat een verzachtend feit
en heeft hij uit liefde bedrogen
dan is 't niet strijdig in mijn ogen
met waardigheid en distinctie.

Nochtans zal men Reynaert voor de raad dagen, en het wordt helemaal komisch als
de kameel, de gezant van de paus van Rome, in zeer gebrekkig Diets tussenkomt en
deze rede lardeert met Latijnse en Italiaanse uitdrukkingen en bovendien Nobel de
raad geeft autoritair op te treden. Dan treden Brichemer, Bruun en Beaucent naar
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voren en klagen de vos aan. Er wordt heel kunstig debat gehouden, de meesten contra,
een minderheid pro Reynaert, en de verkrachting wordt nog eens gretig

Tiecelijn. Jaargang 19

183
opgerakeld, de standjes van Hersent nog eens onder de loep genomen en Reynaerts
wandaden in de verf gezet. Bruin vertelt over zijn avontuur bij Constant de Noes
waar geen pot honing op hem wachtte, maar een pak slaag. Ook het avontuur van
Tiecelijn en dat van Tibeert en de mees (verwijzingen naar branches VII en IX)
komen opnieuw aan bod. Beaucent de ever verklaart met overtuiging dat men de
tegenpartij moet horen. De procedure wordt besproken en er wordt gewaarschuwd
voor mogelijke procedurefouten. De raad beslist Reynaert te dagvaarden en haar
besluit wordt aan Nobel meegedeeld door Brichemer, die zich als een redenaar
ontpopt. Grimbeert zal naar Reynaert gaan en hem een koninklijke brief bezorgen,
waarin staat vermeld dat Roönel de hond als rechter zal zetelen. Grimbeert keert
echter alleen terug en in afwachting dat de vos aan het hof verschijnt, gaat Roönel
Ysegrijn opzoeken. Samen bespreken ze het proces en stellen een hinderlaag op. Het
zal dus geen eerlijk proces worden.
De dag van het rechtsgeding is aangebroken. Dit is voor de auteur de gelegenheid
om op te sommen wie in de raad zetelt of aan het proces zal deelnemen. De toeloop
was geweldig: meer dan 600 hazewinden die Reynaert zouden verslinden bij het
eerste signaal. Het plan lijkt op een putsch, wat het in feite ook is. Maar de vos
doorziet de snode plannen en weigert de relieken te kussen of zelfs maar aan te raken.
Sterker, hij maakt zich los uit het gewoel en vlucht ‘langs een oude holle weg’,
achterna gezeten door al de honden en de auteur laat niet na er de belangrijkste van
op te sommen (wat het verhaal remt). Reynaert wordt neergeslagen en gestroopt.
Half dood bereikt hij Maupertuis.
De originaliteit van deze 1957 verzen tellende branche ligt - zo wordt algemeen
aangenomen - in het belang dat de auteur hecht aan de lang uitgesponnen juridische
debatten die het vonnis voorafgaan, een valkuil waarin de auteur van branche I en
Willem die Madocke maakte niet trappen. In L'escondit zijn toch heel wat elementen
die later zullen worden gebruikt in Le plaid. In de eerste plaats de rechtszitting, die
in Le jugement de Renart (branche I) en in Van den vos Reynaerde kern en scharnier
zullen vormen. Verder het zenden van een bode naar de beklaagde. Ook de structuur
van het verhaal werd nagevolgd, met name de voorstelling van een personage dat
pas naar het einde toe effectief ten tonele wordt gevoerd en dat zijn straf ontloopt
waardoor een open einde ontstaat dat verdere avonturen toelaat.
De chronologisch volgende branche, Reynaert en de palingboeren (X), is een kort
eenlijnig avontuur van 512 verzen. In deze vertelling gebruikt Reynaert (een variant
op) de list die bestiariumauteurs zo vaak vermelden. De vos sluit de ogen, laat zijn
tong uit zijn muil hangen en houdt zich voor dood. Door die list vangt hij gewoonlijk
vogels en ander pluimvee. Hier neemt hij palingboeren in de maling die een lading
vis naar de markt brengen. Ze zien de vos liggen, wanen hem dood en in het
vooruitzicht van een goede prijs voor zijn vacht, gooien ze hem op hun kar, waar de
vos zich te goed doet aan de verse paling. Hij neemt bovendien nog een heel snoer
mee voor zijn gezin.
Na 164 verzen is dit avontuur afgelopen, maar het krijgt nog een vervolg. In
Maupertuis is de vossenfamilie nog maar pas aan het schransen, of aangetrokken
door de gebraden vislucht, verschijnt Ysegrijn ten tonele. Hij komt van een kale jacht
terug en smeekt Reynaert om aan zijn tafel uitgenodigd te worden. De vos houdt
hem voor 't lapje: hij kan de wolf niet ontvangen omdat hij kanunniken op bezoek
heeft en dus alleen een monnik mee mag aanzitten. Ysegrijn verklaart zich daarop
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bereid zich te laten tonsureren en hoofdhaar en baard te laten afscheren. Reynaert
tonsureert de wolf met kokend water en scheert hem half kaal. Alvorens in te treden
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staan de wolf nog andere proeven te wachten, waaronder de visvangst in een bevroren
wad (de derde episode van deze branche, die rond Kerstmis plaatsvindt ‘wanneer
het spek in de pekel ligt’). De episode eindigt alweer met een achtervolging van
honden, dit keer echter op de wolf, die zweert dat hij zich op Reynaert zal wreken,
wat hun vijandschap moet bestendigen.
Deze drie episodes zullen in Le jugement en in Van den vos Reynaerde zonder
uitweiding vermeld worden. Armand Strubel noteert fijnzinnig bij deze branche dat
de drie episoden keurig verbonden worden door vis en visvangst.
De bornput (branche Va, 554 verzen lang) is chronologisch het volgende verhaal.
Ik ga nu, zo begint de auteur, een vermakelijk verhaal vertellen, een avontuur om te
lachen, want ik weet, toehoorders, dat u niet houdt van sermoenen of heiligenlevens.
Ik weet nu wel dat iedereen mij voor gek verklaart, maar ik weet ook dat een gek
wijze dingen kan zeggen. Ik eindig mijn proloog en begin meteen. Ik ga dus een
branche opzetten over... wie anders dan over ‘Renart, qui ne va nul en destre’ (over
Reynaert die kromme paden volgt). De branche begint, zoals vele andere, met een
uitgehongerde vos die vruchteloos op jacht is gegaan, want ‘grant faim avoit en son
pais’ (er heerste hongersnood in het land). Als de nood het hoogst is, komt Rein aan
een versterkte en dus welvarende abdij. Reynaert geraakt moeizaam bij het hennenhok
en daar begint hij te aarzelen of hij het erop zal wagen. Hij verschalkt drie kippen
en vreet ze op. Dit overvloedig maal vraagt om drank bij het voedsel en hij sluipt
naar de ‘bornput’ die water bevat, waar de vos niet bij kan geraken. Maar dan, beweert
de auteur, gebeurt er een mirakel. In de put hingen twee emmers en ‘als d'een klimt,
d'ander daalt.’ Reynaert buigt zich voorover en ziet zich voorwaar weerspiegeld in
het water. Hij denkt dat het vrouwe Hermeline is. Hij kruipt in een emmer en is
meteen beneden en... in zorgen. Gelukkig komt Ysegrijn opdagen, die zich eveneens
over de rand van de waterput buigt. Ook hij denkt dat hij zijn vrouw ziet en dat ze alweer! - niet alleen is. Hij scheldt Hersent de huid vol, hoort de echo en meent dat
ze hem brutaal van antwoord dient. Reynaert neemt over en laat Ysegrijn verstaan
dat hij zich in het paradijs bevindt, en in goed gezelschap. De wolf wil onmiddellijk
ten hemel dalen. Hij springt in de bovenste emmer en daalt terwijl Reynaert, die
lichter weegt, stijgt en ‘in de bornput halverwege / kwamen ze elkander tegen’. Nu
zit de wolf in de nesten. Gelukkig hebben de paters bonenpuree gegeten en grote
dorst gekregen. Tot hun verbijstering komt de wolf in de putemmer boven. Ze slaan
hem bont en blauw en maken zich klaar om hem te villen. Vader abt beveelt het beest
te laten leven. Thuis laat Ysegrijn de chirurgijnen komen die hem verzorgen en
genezen. Zijn strijd met Reynaert kan opnieuw beginnen.
De volgende branche (in chronologische volgorde) bevat een dubbel verhaal, eerst
De gestolen ham, gevolgd door Reynaert en de krekel. Deze branche van amper 391
verzen vervolgt de vorige en is volgens Armand Strubel opgebouwd volgens een
volmaakte symmetrie. Het eerste avontuur (143 verzen) gaat over de ontmoeting van
de vos en de wolf die op jacht zijn. Ysegrijn molesteert de vos, maar krijgt er spijt
van, want daar verschijnt een boer met een ham. Ze zullen samen de ham bemachtigen.
Reynaert verkrijgt de ham door een list, maar Ysegrijn verslindt de buit alleen, ook
Reynaerts deel. Reynaert aanvaardt deemoedig zijn wanbof en trekt op bedevaart.
In een tuin vol ratten van een pastoor (waarvan hij er geen enkele kan vangen) ontmoet
hij Frobert de krekel. Reynaert vreest dat de krekel hem zal verraden. De krekel is
op zijn hoede. Toch in 't nauw gedreven wordt Frobert gered door - alweer - de komst
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van een meute honden. Reynaert verstopt zich in de oven waar ook de krekel zijn
verblijf heeft en scheldt hem de huid vol.
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Reynaert en Primaat, de chronologisch volgende branche, is een goed geconcipieerd
verhaal dat los van de andere branches staat. Het begint zoals een episch gedicht met
de klassieke aanhef, de beschrijving van een idyllisch landschap (de klassieke lieflijke
plaats of locus amoenus):
Het was in mei, het nieuwe seizoen
als de natuur bloeit pril en groen
rond de mooie pinksterdagen.

In het volgende vers klinkt de al even klassieke klacht dat Reynaert thuis vol
onbehagen met een lege schapraai zit. De honger jaagt hem zijn veilig Maupertuis
uit. Hij gaat hoopvol op jacht, ontmoet Tibeert en trekt met de kat naar een goed
omheind boerenerf, waar in een houten kist een lekkere teil melk op Tibeert schijnt
te wachten. Terwijl de kater zich te goed doet aan de romige melk, houdt Rein het
deksel van de kist omhoog. Wanneer dit hem te zwaar wordt, laat hij het deksel vallen
en snijdt zo Tibeerts staart in tweeën, zodat een stuk ervan in de kist achterblijft. De
twee kompanen kibbelen, maar trekken dan toch naar het kippenhok. Ze wekken
boer Gombeert en die stuurt zijn honden op de inbrekers af. Tibeert kan vluchten,
Reynaert wordt door de honden mishandeld. Dat zal hij de kater betaald zetten. Hier
breekt de auteur zijn verhaal af en brengt hij een pape ten tonele die onderweg is
naar zijn pastorie met een doos hosties, die hij verliest. Reynaert vindt ze en eet de
100 hosties op, behalve twee. Hij ontmoet Ysegrijns broer Primaat, aan wie hij over
de vondst vertelt en hem zelfs de resterende ouwels cadeau doet. Reynaert vertelt
hem dat in de kerk nog meer lekkers te vinden is. Ze trekken naar het godshuis en
vinden er in een kast achter het altaar een overvloed aan ouwels en een kist tot de
rand gevuld met brood en vlees en zelfs wijn. Er volgt een schranspartij waarbij de
gulzige Primaat, mee door toedoen van de vos, vlug boven zijn theewater geraakt en
gekke streken begint uit te halen. Hij wil de mis lezen en zijn zangkunst tonen. Om
de mis te lezen moet je getonsureerd zijn, roept de vos. Wat gebeurt. Vooraleer de
mis kan beginnen, moet Primaat de klokken luiden. Het lawaai maakt de dorpelingen
wakker die met de pastoor voorop komen toegelopen. Ze gaan de ‘duivels’ in hun
kerk te lijf. Reynaert kan ontsnappen, maar eer Primaat veilig is, wordt hij lelijk
toegetakeld. De twee vinden elkaar in het bos terug en besluiten naar Arras te
vertrekken om er de misgewaden van de pastoor te verkopen. Onderweg ontmoeten
ze een pape die de gewaden koopt voor een gans, die de vraatzuchtige wolf integraal
wil opeten tot ergernis van Reynaert. Maar zie, daar komt Moufaert de gier
aangevlogen, die met de gans wegvliegt. De vos trekt alleen verder. Onderweg stoot
hij op een wagen vol met haringen en pladijzen. Reynaert beproeft zijn oude truc en
legt zich voor dood langs de weg. Hij laat zich op de kar gooien en doet zich te goed
aan de vis. Hij keert met één haring terug naar Primaat, aan wie hij zijn avontuur
vertelt en de haring geeft. Primaat is niet meer te houden en heeft trek in een vismaal.
Op zijn beurt gaat de wolf voor dood langs de weg liggen, maar deze keer zijn de
visboeren op hun hoede en willen zekerheid over de dood van de wolf. Primaat kan
tijdig vluchten. De volgende morgen trekken vos en wolf naar een hoeve waar
hammen op hen wachten. Rein eet er met mate van. Primaat ‘vreet zodanig van de
ham / dat hij nu breder is dan lang’ en blijft in het gat steken. Primaat moet een stuk
vel achterlaten en wordt door de boer afgerost. In het bos lokt de vos Primaat in een
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strik en neemt zo wraak. De vos trekt naar Maupertuis en vertelt Hermeline zijn
avonturen.
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Nog twee korte branches gaan chronologisch Le plaid vooraf, de branche die veelal
wordt beschouwd als een van de centrale teksten van de Reynaertmaterie. Het zijn
Tibeert en de worst (branche Vllb) en Tibeert en de twee papen (VIII). Vllb sluit aan
bij de oudste branche: Canteclaer, de mees en Tibeert, waarin Reynaert het slachtoffer
wordt van de kater (noteer dat in de vier avonturen van deze twee branches Reynaert
aan het kortste einde trekt). De vos is op jacht, gedreven door honger en vervuld van
wraakgevoelens tegen Tibeert. Achter de kromming van een pad stoot hij op de kater
die meteen wil vluchten, maar zich vermant. De twee spitsbroeders zweren elkaar
trouw en bijstand. Ze trekken samen verder en vinden langs de weg een worst. De
vos zal hem dragen, maar hij laat de uiteinden van hun prooi in het stof slepen, wat
Tibeert niet kan dulden. Hij neemt de worst over. Aan een kruis op een heuvel
gekomen, vlucht Tibeert met de worst op de kruisbalk. Hoe de vos ook bidt en smeekt
en dreigt, de kater eet de worst op en dit terwijl er een processie aankomt vergezeld
van bloedhonden. Reynaert maakt zich uit de voeten.
In de korte branche Tibeert en de twee papen komt Reynaert niet voor, behalve
dan in de aanvangsregels: ‘Tybers li cas dont jou ai dit / doute Renart assés petit’
(‘Zoals ik zei heeft de kat Tijbaert / zeer weinig ontzag voor Reynaert’). Deze branche
is eigenlijk niet meer dan een fabliau en vertelt hoe Tibeert voor twee papen op een
kruishout vlucht. De geestelijken kibbelen over wie de kattenpels zal krijgen, maar
net als ze de kater willen vangen, valt een van hen van zijn paard. De kat springt op
het rijdier dat ijlings naar huis rent en zijn stal opzoekt, tot ontsteltenis van de vrouw
van de pape. Thuisgekomen vertelt haar man dat de duivel hem heeft aangevallen
en dat hij als bij wonder nog leeft.
Pas dan (op de tiende plaats) komt chronologisch gezien Le jugement de Renart
(of Le plaid, branche I) waarmee haast iedere uitgave van de Roman de Renart opent.
Terecht wordt Le plaid de scharniertekst van de ‘matière renardienne’ genoemd. Het
is trouwens ook de belangrijkste bron van Van den vos Reynaerde. Ofschoon
schatplichtig aan de Franse tekst is Van den vos Reynaerde een (deels) vrije hertaling,
een meesterwerk dat zijn voorbeeld evenaart én overtreft, onder meer vanwege het
briljante einde (het tweede deel), waarin de vos zich niet alleen redt uit de klauwen
van Nobel, Bruun en Ysegrijn, maar als een wereldberoemde BV (Bekende Vlaming)
in het nirwana verdwijnt.
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vertaling
■ Paul van Keymeulen
Het rechtsgeding (branche I)
Inleiding
Het verhaal dat hier vertaald wordt, is deze keer bekend. Immers, branche I (Strubel
benoemt ze la) is de directe voorbeeldtekst van de Reynaertdichter. De koning houdt
hof tijdens de lente. Iedereen is aanwezig, behalve de vos. Ysegrijn klaagt Reynaert
aan, maar stelt zichzelf daardoor meteen voor als een hoorndrager. Het grote thema
van de ‘matière renardienne’, de grote oorlog tussen wolf en vos, staat meteen centraal.
Het verhaal komt slechts echt op gang na de moord op Coupée, de dochter van
Canteclaer. De vermoorde kip krijgt zelfs de status van een halve heilige als Cuwaert
op haar graf van koorts geneest. Na de begrafenis van het slachtoffer, is Bruin de
eerste bode, maar hij strandt in een boom op zoek naar honing. Tybaert is de tweede,
maar hij wordt verleid door muizen. Grimbeert zal erin slagen de vos mee naar Nobel
te brengen. Reynaert neemt afscheid van zijn kroost, biecht zijn zonden op aan de
das en vertrekt. Na een lange verdedigingsrede wordt de vos aan het hof veroordeeld
en geblinddoekt weggebracht. Grimbeert dient echter een genadeverzoek in en stelt
voor dat Reynaert op bedevaart zou gaan. Als gevolg van deze smeekbede wordt
Rein vrijgesproken. Men brengt hem kruis, pelgrimsstaf en -tas. Vooraleer Reynaert
vertrekt, slaagt hij erin Nobelines ring af te troggelen. Hij vertrekt te paard en ontvoert
de haas. Op een hoge bergtop gooit hij zijn pelgrimsattibuten naar de hofgemeenschap
als teken dat hij aan de bedevaart verzaakt. De haas kan ontsnappen. Reynaert wordt
achtervolgd en onder leiding van Langzaamaan de slak (Tardif) wordt hij ingehaald
en afgeranseld. Hij kan ternauwernood ontsnappen naar Malpertuis, waar hij door
zijn vrouw wordt verzorgd.

Tekst
Pierken die met kunst en kundigheid
Reynaerts avonturen heeft berijmd
en die van Ysegrijn, zijn maat,
vergat de plot van het verhaal
daar hij ons niets heeft verteld
over het oordeel dat werd geveld
in koning Nobel zijn paleis
over de grote hoererij
van Rein, het kwade voorbestemd,
met wolvin, vrouwe Hersent.
Dat verhaal vangt aan hierbij.
De wintertijd was reeds voorbij,
de meidoorn bloeide overal
en ook de rozen ontloken al;
't was volop hemelvaartweer
toen koning Nobel, de Leeuw,
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alle dieren, klein en groot
naar zijn raadszitting ontbood.
Geen enkel dier durfde het aan
om niet naar het hof te gaan,
maar reisde erheen zo vlug hij kon,
behalve één, een groot baron,
Reynaert de vos, de vuile dief
die iedereen scheert en bedriegt.
Voor zijn hoogmoed en voor zijn trots
klaagde men hem aan bij de vorst.
En Ysegrijn die Reynaert haat
en hem toewenst alle kwaad
sprak tot Nobel: - Here koning,
doe mij recht, geef mij vergelding
voor het overspel en de ontrouw
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van Reynaert met mijn eigen vrouw,
de edelvrouwe, dame Hersent
die hij heeft gegrepen en geklemd
in Malpertuis, achter zijn grachten,
om haar schofterig te verkrachten,
en hij deed het, de rosse baard.
Ik ben er droef van en zeer kwaad.
Dan heeft hij op mijn jongen geplast
en dat is mijn nieuwste aanklacht.
Rein aanvaardde wel te verschijnen
om ons zijn onschuld te bewijzen
maar toen men de relieken bracht
heeft de renegaat zich bedacht
en maakte hij cito rechtsomkeert
en heeft zich thuis gebarricadeerd.
- Ysegrijn, geef dit geding op
want het brengt u niets anders op
dan herinnering aan uw schande.
Dwaas is de adel hier te lande
en zij die zich zo trots gedragen
zijn veelal vandaag hoorndragers.
Zij tonen nooit uw razernij
voor zulk een geringe averij.
Menigeen verzwijgt schande en verdriet:
erover praten helpt toch niet.
Dan is Bruin, de bere, opgestaan:
- Vorst, ge kunt zelfs vergaan.
Is dood soms of gevangen Ysegrijn
dat hij niet zelf in staat zou zijn
om zich te wreken op Reynaert?
Ysegrijn is toch zo onvervaard
dat, als de vos viel in zijn macht
en 's konings vrede niet was van kracht
die we onlangs hebben gezworen,
de vos dra 't pleit hadde verloren.
Heer, gij die van 't land meester zijt,
wie gij haat zullen ook wij haten.
Laat beiden voor uw rechtbank dagen
en mocht de wolf zich nog beklagen
dat dan plaats vinde 't rechtsgeding.
Dat is de beste oplossing.
Als de een de andere bedroog
dat hij hem stelle schadeloos.
Laat Reynaert uit Malpertuis ontbieden
en als gij het mij wilt gebieden,
als ik hem vind, breng ik hem hier.
- Heer Bruin, zegt Bruyant de stier,
vervloekt weze hij - ik bedoel u niet die aan de koning zou aanraden
om een vergoeding te aanvaarden
voor 't wangedrag, de schand, 't vreemdgaan
die Rein zijn vriendin heeft aangedaan.
Zoveel geweld heeft hij gepleegd
en zoveel dieren al onteerd
dat hij krijgt noch recht, noch respijt.
Is het nodig dat Ysegrijn pleit
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voor een misdrijf zo evident
en door iedereen goed gekend?
Ik weet, wat men ook zeggen mag,
dat hij die ons tot schande bracht,
Reynaert is, de schoft, de leperd.
Had hij mijn vrouw zo gegrepen
en haar geneukt tegen haar zin
nooit vond hij nog veiligheid in
een door hem gebouwd hol of slot,
tot ik hem ontmand had en daarop
gedumpt had in een modderpoel.
Hersent, vanwaar die euvele moed?
Zeker is 't een soort delict
als aan 't muisje van Hersent zit
een verrader van het rosse ras.
- Heer Bruyant, zegt Grimbeert de das
als we de kwaal niet bestrijden
kan ze alleen in omvang stijgen.
Men kan ze stimuleren inderdaad
en ook verspreiden als goed zaad
tot men ze niet meer meester is.
Maar als het uit liefde is
dat Reynaert het met Hersent deed,
wat geldt de klacht, wie geldt het leed?
Sinds lang was Rein haar boezemviend.
Zij zou geen klacht hebben ingediend
indien hij haar had verkracht.
Ysegrijn - dit is mijn gedacht heeft het te zeer ter harte genomen.
Voor de barons en de voor de koning
worde in eer hersteld Ysegrijn,
maar als de schede gekwetst zou zijn
of versmald door toedoen van Rein,
zelfs maar voor de waarde van een noot,
doe hem betalen voor die stoot
als hij gedagvaard hier verschijnt
en 't vonnis zal uitgesproken zijn.
't Is beter, meen ik, dat de blaam
niet kleven blijft aan Hersents naam.
Helaas, wat voor eer heeft u bereid,
een man die klagen komt en pleit
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ten overstaan van de hele baronnij?
Voorzeker, gij verdient groot verwijt
wanneer ge hem ter wille zijt
als hij u zijn lieveling noemt
daar hij geen min voor u gevoelt.
Hersent wordt rood en beschaamd
en al haar haren gaan rechtstaan.
In een zucht antwoordt zij koen:
- Heer Grimbeert, ik kon er niets aan doen.
Ik had verkozen, echt en waar,
vrede tussen mijn man en Reynaert.
Want nooit, zoals men beweert,
deed ik iets zondigs of verkeerd.
Ik ben zelfs bereid, ja, ik sta klaar
om de twee proeven te ondergaan.
Maar waartoe dient mijn verdediging,
Mij, ongelukkige sterveling,
die hier geen enkel dier gelooft?
Maar bij al de heiligen die men looft
- dat God mij genadig moge zijn nooit deed Reynaert ooit met mij
wat hij zijn moeder niet doen kon.
Ik zeg dit niet voor Reynaert, de baron
noch om te kiezen zijn partij.
Wat men met hem doet is mij gelijk,
of men van hem houdt of hem haat,
't is mij geen ezeldistel waard.
Maar ik zeg het voor Ysegrijn,
die voor iedereen als jaloers verschijnt
en denkt gecocufieerd te zijn.
Bij de ziel van mijn oom Pinchart,
op één april was het tien jaar
dat Ysegrijn en ik werden een paar
op paasdag zoals hij beweert.
Zo'n succes kende ons huwelijksfeest
dat onze holen en onze zalen
zo overvol van dieren waren
dat gij met moeite, dat is waar,
voor een gans had gevonden een plaats
waar ze haar broedeieren legt.
En zo werd ik zijn wederhelft.
Beschouw me niet als een concubine
die alleen leugens kan verzinnen.
Om tot mijn verhaal terug te komen
sedertdien - de Heer zal mij horen wie mij geloven wil mij hore,
deed ik met mijn lijf geen overspel,
ontucht of een ander boos spel
of ook een zondig onfatsoen
dat een non niet zou doen.
Toen Hersent zich had vrijgepleit
en van elke blaam had bevrijd,
zei de ezel die het hoorde
en zich verheugde om haar woorden,
dat wis en zeker heer Ysegrijn
niet gecocufieerd kon zijn.
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- Ach, barones, lieve vriendin,
waren zo trouw mijn ezelin,
hond, wolf, de dieren allemaal
als gij waart aan uw gemaal!
Zo goed hebt gij gezworen en getuigd
dat ge mij hebt overtuigd.
Nooit twijfel ik nog aan wat ge zegt.
Deze eed doe ik, ja, 't is echt,
dat als God mij zijn genade schenkt
en mij vinden laat een distelveld
dat zeer mals is om kaal te vreten,
dan zweer ik dat gij in uw leven
nooit om vos Reynaert hebt gegeven
noch om zijn lust en zijn plezier,
noch om zijn minne, neen, geen zier.
Maar de mensen zijn zo kwaad,
zo lasterlijk en zo laakbaar:
zij blameren wat is te loven
om ons leugens te doen geloven.
Ach, Reynaert, voor 't ongeluk beschoren,
onder welk gesternt zijt gij geboren,
verwekt, gebakerd en getogen
dat men u nooit wil geloven.
Hoe vlug had het nieuws zich verspreid
dat gij met Hersent had gevrijd!
Zij wou voor de raad aantonen
dat het zover nooit is gekomen.
Ysegrijn hoort het en zegt niets
en hij toont ook zijn woede niet,
hij zwijgt dus en hij houdt zich kalm,
want wie zich niet verdedigen kan
krijgt het zeer hard te verduren
van al zijn vrienden en geburen.
Dan staat recht Grimbeert, de das,
die Reynaerts volle neve was.
Hij gaat op koning Nobel af,
vermant zich en neemt zijn hoed af
en zegt: - Barons, zwijg nu eens goed.
Lieve koning, vroom van gemoed,
in deze zaak laat heersen vrede
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en wil Reynaert genade geven.
Laat mij hem voor uw raad hier leiden
met als waarborg een vrijgeleide.
Heeft wolf hem terecht aangeklaagd
dan wordt door Rein 't vonnis aanvaard,
dat hem zal opleggen uw raad.
En als het is wegens misprijzen
dat hij hier niet wil verschijnen,
dan moet hij vergiffenis vragen
aleer het hof weer te verlaten.
- Heer koning, antwoordt de raad,
bij ons geloof in Sint-Renaat,
wil niet, tenzij 't u zou behagen,
Reynaert voor zijn rechters dagen
vandaag niet en ook morgen niet,
maar overmorgen als 't u belieft.
Laat hem goed- of kwaadschiks voorleiden
en hem zulk een ontvangst bereiden
dat hij zich beraamt en bezint
en zich bedenkt eer hij begint.
Te vaak was hij ongegeneerd,
dat hij het deze keer dan leert.
Nobel zegt: - Ge hebt ongelijk
Rein te berechten zonder pleit.
Van 't zelfde laken krijgt een broek
die mij betonen zou hoogmoed
want 't zelfde hem te wachten staat.
Omdat menigeen over hem klaagt
voel ik daarom voor Rein geen haat
om hem met schande te overladen
als hij mij niet wil gehoorzamen.
Ysegrijn, aanvaard de ordalie
die Hersent, uw vrouw, u biedt
als ge uw aanklacht niet verzaakt.
- 't Is met vreugd dat ik ze aanvaard.
Maar als Hersent de proef niet doorstaat,
verbrand wordt en schuldig verklaard,
zullen 't vernemen alle dieren.
Mijn vijanden zullen dan feest vieren
en schaterlachend allen samen
mij bedenken met dwaze namen
en roepen: - Awoe, lamzak, slappeling,
hoorndrager zonder lulleding.
Ik doe er dus veel beter aan
de schande mij door Rein gedaan
lijdzaam te dragen en te doorstaan,
tot ik me op een dag kan wreken,
want eer dat zij zullen aanbreken
van de wijnoogst de goede weken
heb ik Reynaert de oorlog verklaard
en hem behoedt hemel noch aard.
- Wat betekent dat! roept de vorst.
Ysegrijn, in de naam van God
komt dan aan uw wrok geen einde?
Wat voor baat vindt gij bij 't bedreigen
van mijn baron, de vos Reynaert?
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Bij mijn geloof in Sint-Leonard,
ik ken Reins karakter te goed
dat gij het mij niet herinneren moet.
Ik weet dat hij u meer kan schaden
dan hij van u zou moeten verdragen.
Bovendien werden godsvrede en peis
uitgevaardigd in 't koninkrijk.
Wee hem die de wet overtreedt
daar hij zijn straf niet overleeft.
Als Ysegrijn de vorst hoort reden
die bezorgd was om de vrede
weet hij uit schaamte niet wat gedaan
noch bij wie hij om raad moet gaan.
Tussen twee stoelen gaat hij plaats nemen
met zijn staart tussen zijn benen.
Reynaert de vos nu van zijn kant
had het geluk al aan zijn kant
als de Heer God het had gewild.
De vorst was de vrede zo gezind
dat als, ondanks de domoren,
de misnoegden en kniesoren,
de vrede zou gesloten zijn
tussen Reynaert en Ysegrijn
als daar Pinte en Canteclaer
met drie gezellen al te gaar
voor het hof kwamen opdagen
om over vos Reynaert te klagen.
Nu zal het vuur niet meer uitgaan,
want heer Canteclaer, de haan,
en Pinte, die zoals men zegt
reuzegrote eieren legt,
Zwarte, Witkap en Brunette
trekken samen een karretje
dat bedekt is met een gordijn;
daarin ligt als in een schrijn
dat veel geleek op een draagstoel
uitgestrekt een dode hoen.
Reynaert had haar zo toegetakeld
en met zijn tanden zo mishandeld
dat hij haar dijbeen gebroken had
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en haar rechtervleugel afgeknakt.
Precies op 't ogenblik dat de koning
nog vermoeid van het rechtsgeding
met volle maag van tafel ging
komen daar de vier hennen aan
en handenklappend ook de haan.
Van verdriet maakt Pinte groot misbaar
gevolgd door d'anderen bij de baar.
- Bij God, roepen zij, edele lieden,
honden en wolven, gij alle dieren,
help mij rampzalige en bied troost.
'k Vervloek de dag van mijn geboort.
Vijf broers had ik van mijn vader.
Hen verslond Reynaert de verrader.
Groot was dat verlies en onze rouw.
Van mijn moeder, de goede vrouw,
zou ik vijf lieve zusjes krijgen,
jonge kippen, mooie meisjes,
die knappe hoenders zouden worden
daar Graard Frenen ze goed verzorgde
voor de eieren en de leg.
Hij heeft ze helaas vetgemest
tot zijn wanhoop en verdriet:
niet één der vijf Reynaert hem liet.
Rein slokte ze allemaal naar binnen.
En gij, mijn zoete hartsvriendinne,
mijn liefste zuster die daar ligt
onbeweeglijk in die kist,
hoe mals waart gij en struis en dik.
Wat geworden uw zusters, wat geword ik
die u met zoveel verdriet aanschouw.
Dat in de hel brande de rabauw,
die ons zo dikwijls heeft belaagd
en achtervolgd en opgejaagd
en vaak verscheurd ons vederpak
onheil stichtend in ons park.
Gisterenmorgen, bij de poort,
hebt gij mijn zuster hier vermoord
en zijt ge door het dal gevlucht.
Het paard van Graard was niet zo vlug
om u te kunnen achterhalen.
Ik ben u hier komen aanklagen,
maar ik vind, helaas, niemand hier
die mij recht zal laten geschien,
want gij vreest niemands bedreiging
noch iemands woede of afschrikking.
Na deze woorden viel van hartepijn
d'arme Pinte op de vloer in zwijm
en haar zusters met haar tezamen.
Om te helpen die vier dames
van hun krukjes, op dan stonden
al de dieren, wolven en honden.
Zij gieten op hun hoofden water.
Toen ze weer bij bewustzijn waren
- zoals in 't boek geschreven staat
en Nobel zagen en zijn raad -
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zijn de hennen met zijn allen
voor zijn voeten neergevallen
en ook de hane knielde neer
en bette zijn voeten met zijn tranen.
Toen Nobel zag de jonge hane,
was hij erg met hem begaan
en verdrietig en zo geheel ontdaan
en slaakte zulk een diepe zucht,
dat iedereen zeer was beducht.
En toen hij dan het hoofd ophief
was geen enkel dier zo driest
of het was van schrik vervuld
als de koning zucht en brult.
Cuwaert, de haas, was zo van streek
dat hij twee dagen aan koorts leed.
Het hele hof in angst leefde
en zelfs de koenste van schrik beefde.
Nooit was groter woede gevoeld
dan bij de brullende Lioen.
Hij heft het hoofd een tweede keer
en gaat van woede zo tekeer
dat het in 't hele paleis weergalmt.
Dan spreekt hij resoluut en kalm:
- Vrouwe Pinte, bij mijn vaders ziel,
voor wie ik vandaag en hier
nog geen devotie heb gebracht,
uw leed heeft me van streek gebracht,
maar ik kan ze niet doen keren.
Ik zal Reynaert convoceren.
Als uw zuster zal zijn begraven
zult ge met eigen ogen ontwaren
dat groot zal zijn 's konings wrake
want ik zal er zelf over waken
dat uiterst streng worde gestraft
uw schade bij deze doodslag.
Als hij hoort wat de koning zegt
springt heer Ysegrijn terstond recht.
- Heer, zegt hij, 't zou een weldaad zijn
als Pinte zou gewroken zijn
en haar zuster vrouwe Coupée,
die Reynaert opgevreten heeft.
Heer, u honoreren zou die daad.
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Ik zeg dit beslist niet uit haat,
maar voor de hen die men begraaft
en die vermoordde de renegaat
Reynaert, die leeft voor 't kwaad.
De koning zegt: - Baron, de rouw
waarin ons dompelt de rabauw
is ver van d'eerste bij mijn weten.
Bij u en bij andere hoge heren,
klaag ik hem aan, het is mijn taak,
wegens overspel en ander kwaad
en 't verraad tegen mij begaan
en de vrede die hij heeft overtreden.
- Laten we daarover niet meer spreken.
Bruin, doe de stola rond uw arm
en gij, de stier, here Bruyant
beveel Pintes ziel aan God aan.
Daar in dat vlakke stuk aarde,
onder de blaren van de gaarde,
zult gij voor Pinte een graf graven
en daarna zullen we verder praten.
- Heer, zegt Bruin, gij hebt bevolen.
Hij neemt van Nobel aan de stole
en gaat in de kerkdienst voor.
Nobel, als eerste, en in koor
met zijn baronnen en de familie,
begon te zingen de vigilie.
Heer Langzaamaan, de huisjesslak,
de drie lezingen dan voorlas
en Roönel, de jagershond,
de aangepaste psalmen zong.
Samen met het hert Brichemer
in driezang met Bruin, de beer,
oraties en doodsgebeden baden
opdat God het niet zou toelaten
dat haar ziel naar de hel zou gaan.
Toen de vigilie was gezongen
liep het stilaan naar de morgen.
Ten grave zij vrouw Coppe droegen
en in een loden kist begroeven,
zoals er nooit een was vertoond.
Ze legden haar onder een boom
en een marmersteen op het graf.
Op die steen men geschreven had
haar levensbaan met epitaf,
met een beitel of stift geschreven,
ik weet het niet, maar om het even.
Als grafschrift stond erop te lezen:
‘In deze grond, onder deze linde
rust Coupée, zuster van Pinte.
Rein, wiens slechtheid elke dag vergroot,
deed haar sterven de marteldood.’
Wie Pinte wenend had horen vervloeken
en Rein verwensen en verdoemen
en Canteclaer de vleugels strekken
had veel meelij zien verwekken.
Toen de begrafenis was gedaan,
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was ook de rouw al wat vergaan.
- Koning, vroegen raad en hof,
wil ons nu wreken op die schoft,
die vaak met ons heeft aangebonden
de strijd, en de vrede heeft geschonden.
- Zeer gaarne, antwoordt hen 's lands here.
Ga naar Rein toe heer Bruin, de bere,
in mijn naam. Ge hebt niets te vrezen
en zeg de vos van mijnentwege
dat ik op hem wacht al drie dagen.
- Heer, zegt Bruin, ik doe het grage.
Bruin vertrekt en in telgang
rijdt hij in een dal vol bouwland
zonder rusten, zonder verpozing.
Toen gebeurde aan het hof een ding
dat de zaak Reynaert heeft verzwaard:
een mirakel deed Coupée daar,
want de haas, messire Cuwaert
die nog steeds van angst en schrik beefde
en twee dagen in koortsen leefde
was dank zij de voorspraak Gods
van zijn ijlkoortsen verlost
op wijlen vrouwe Coupées grave.
Want toen ze eervol was begraven
kon hij haar rustplaats niet verlaten
en bleef hij op haar grafsteen slapen.
Toen aan Ysegrijn werd gezegd
't mirakel der martelares
zei hij dat hij erge oorpijn had
en Roönel raadde hem aan dat
hij moest gaan slapen op het graf.
Hij deed het en zijn oor genas.
Maar omdat het geen geloofspunt was
- het geloof verdraagt geen onzekerheid en omdat Roönel het had bepleit
geloofde men eerder aan bedrog.
Toen het nieuws bereikte het hof
vonden velen 't verhaal oprecht.
Maar voor Grimbeert was 't onecht
daar hij 't voor Rein opgenomen had
tezamen met Tybaert de kat.
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Als Reynaert geen list bedenkt
ziet het er niet goed uit voor hem,
want de beer staat al voor de poort
van Malpertuis, zijn toevluchtsoord,
dat door hoge struiken was omboord.
Daar Bruin te groot is van lijf
past het dat hij buiten blijft.
Hij nadert nu de barbacaan
en Rein zit aan een torenraam.
Om uit te rusten trekt zich de vos
terug in 't diepste van zijn hol.
Hij had zijn schapraai pas gevuld
met een malse kip al heel geplukt
en die morgen met veel appetijt
had hij gegeten wild konijn.
Nu rust hij uit met welbehagen
maar daar staat Bruin al voor de hage.
- Reynaert, roept de beer, spreek tot mij,
kom naar buiten, waar zit gij?
Ik ben Bruin, 's koning Nobels bode.
Baron, gij wordt naar 't hof ontboden.
Reynaert weet dat het is de beer
want hij zag hem gaan heen en weer.
Hij vraagt zich af met welke list
hij de zoolganger fopt en klist.
- Bruin, roept Reynaert, dierbare vriend,
waaraan hebt gij het toch verdiend
dat men u deze berg deed nemen.
Naar 't hof te gaan was mijn voornemen,
maar 'k wou nog smullen voor die tijd
van een Franse specialiteit.
Baron Bruin, ge weet toch heel goed
dat wie aan 't hof de rijkaard groet
met een ‘uw handen wassen, heer’
zeker is van geluk en eer
en hij zijn mouwen vasthoudt ook.
Zij krijgen eerst rundvlees met look
en dan volgen er nog rijkere spijzen
die de heer wenst en ook zal krijgen.
Maar een pauper en armoedzaaier
zal alleen in duivelstront graaien.
Hij eet niet bij het vuur gezeten
maar krijgt op zijn schoot zijn eten
te midden van de honden vele
die 't brood hem uit de handen stelen.
Ook wacht die sukkel tevergeefs
dat men hem tweemaal drinken geeft.
Waarlijk er komt geen tweede maal.
De knechten bereiden hem een maal
van botten droog en afgeknaagd
waaraan zelfs een hond niet meer knaagt.
Iedereen houdt zijn brood goed vast
want de meesters van de broodkast
hebben de knechten goed doen leren
het brood zeer zuinig te beheren.
Vaak daarom missen grote heren
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wat 't voetvolk heeft in overvloed.
Ach, mocht hen verteren d'hellegloed.
Vlees en brood leggen zij opzij
en betalen daarmee hun hoererij.
Om dat ook te kunnen doen
bracht ik, heer Bruin, deze noen
al mijn voedsel hier tezaam
en heb er mij tegoed aan gedaan.
Zo at ik wel voor zes dukaten
honingtaarten van verse raten.
- Nomine patre, Christum file,
zucht Bruin, de bere, bij Sint-Gilles,
Rein wat gij daar hebt in overvloed
is op de wereld 't beste goed
waarnaar mijn maag het meeste langt.
Ach, geef me, heer, wat ik verlang
in Godes naam, mea culpa.
Reynaert de vos maakt een grimas
denkend aan de poets die hij hem bakt.
De arme Bruin merkt echter niet
dat hij gestuurd wordt in het riet.
- Bruin, zegt Rein, kon ik u betrouwen!
Als gij niet beschaamt mijn vertrouwen
en vond ik bij u hulp en alliantie,
bij mijn zoon Rosvel, de deugniet,
dra zou ik vullen uwe mage
met verse en nieuwe honingraten.
Hier tegenover, als men betreedt
het bos dat ene Lanfroot beheert.
Maar wat heeft het al voor zin,
want breng ik u er middenin
en zou ik u, Bruin, uw zin geven
zoudt gij er later van profiteren
om mij te schaden en te deren.
- Wat zegt gij daar, baron Reynaert?
Ben ik uw vertrouwen dan niet waard?
- Voorzeker! Wel dan? Gij zijt in staat
tot trouweloosheid, tot verraad.
- Vriend Reynaert, gij beledigt mij,
dit is gewoon kwaadsprekerij.
- Akkoord, ik zal het voortaan laten.
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Waarom ook, heer, zou ik u haten?
- Maar goed, want nu ik Nobel de Lioen
mijn hommagium ben gaan doen,
heb ik alle lust opgegeven
om met u in onmin te leven.
- Ik vertrouw u, antwoordt de deugniet,
en een waarborg vraag ik niet.
Vriend, ik vertrouw u op uw woord.
Bruin gaat met de vos akkoord.
Ze zijn op weg gegaan tezamen
en laten hun paarden goed draven
tot aan vester Lanfroot zijn bos.
Daar hielden ze in hun strijdros.
Lanfroot, voor het bos aangesteld,
had een eikenboom neergeveld
om er planken uit halen
en brede tafels van te maken.
Hij had de eikenstronk voorzien
voor- en achteraan van spieën
zodat hij beter splijt en klieft.
- Bruin, zegt Reynaert, goede vriend,
ziehier wat ik u heb beloofd:
de raten zitten in die kloof.
Laat ons eten en drinken gaan,
met een stuk hout kom ik eraan.
En terwijl de arme beer Bruin
in de spleet al steekt zijn snuit
en bovendien nog zijn voorpoten
heeft Rein de wiggen weggenomen
en is hij wat opzij gaan staan
om Bruin te houden voor de aap
en hem te draaien een flinke loer:
- Hoerenzoon, open uw smoel,
ge komt er met uw tong haast aan.
Hij houdt hem heerlijk voor de aap
want daar zit honing in noch raat.
Wijl Bruin er toch tracht bij te komen
had Rein de spieën weggenomen
wat hem veel moeite heeft gevraagd.
Toen Rein de wiggen ongevraagd
had weggenomen zat Bruin ocharme
in de eikenstronk gevangen
en lijdt daar nu helse pijn.
Zijn huid bleef plakken in de eik
zodat zijn hart het haast begaf.
Bruin was nu tot wanhoop gebracht
door Rein, die nimmer had gebiecht
en nooit een goede daad had verricht
en nooit aan liefdadigheid gedaan.
Spottend gaat Rein weer opzij staan.
- Bruin, zegt hij, ik wist wel,
dat er sluwheid stak in uw spel
en dat er voor mij van d'honingraten
geen enkele raat zou zijn te rapen.
Ik weet nu wel wat ik zou doen
als deze zaak was te herdoen.
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Wat zijt gij voor een onverlaat
dat gij mij geen honingraat laat.
Hoe vlug in Sint-Gillishospitaal
zoudt gij mij opsluiten, helaas,
als ik in armoede zou leven.
Rotte peren zoudt ge mij t'eten geven.
Na die uitwisseling van gedachten
verschijnt sire Lanfroot, de boswachter,
en knijpt de vos ertussenuit.
Toen hij de beer zag met zijn snuit
zitten in de eik die hij moest kloven,
is hij meteen naar 't dorp gevlogen,
roepend: - Er zit een beer gevangen!
Kom, mensen, laten we hem gaan vangen.
U moest de boeren zien buitenkomen
en de straat komen opgelopen
de een met een bijl, de ander met een knots,
of met een vlegel of een meidoornstok.
Zoals het er daar nu aan toegaat,
is Bruin bang voor zijn ruggengraat.
Vooraan loopt mister Hoerenboer
en Piot-van-de-Dikke Hoer
en de lijkbidder Baldewijn
die zijn wijf van acht'ren bestijgt
en de stinkende Huwelijksvierder
die op de loop gaat voor de vliegen.
Als de beer ziet die lange stoet
beeft hij en verliest zijn moed
en denkt: ‘Ik verlies beter mijn snuit
dan Lanfroot te laten heel mijn huid.’
Zo hard trok hij - zoveel leed Bruin dat zijn aders springen en zijn hart
breekt en zijn kop kraakt en barst.
Hij verliest onzeggelijk veel bloed
en 't vel van zijn poten en zijn snoet.
Nooit heeft men zo'n lelijk beest ontmoet.
Zijn snuit zit volledig onder 't bloed
en van zijn gezicht is 't vel verdwenen.
Door het bos neemt Bruin de benen
achtervolgd door 't gillend boerenvolk
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en hij gaat schuil bij een rots.
De zielenherder van de parochie,
vader van Martijn van Orliens,
die net mest uitgestrooid had
sloeg hem hard op rug en flank,
terwijl de dorpers in groot getal
hem afgrijselijk sloegen overal,
zodat hij nauwelijks kon ontkomen.
Het zal Reynaert slecht bekomen
als hij in Bruins handen valt.
Nu hoort hij hem van verre al
janken en, langs een omweg, vlucht
hij naar Malpertuis, zijn burcht
waar hij heir noch hinderlaag vreest.
Op 't ogenblik dat Bruin passeert
bedenkt hij hem nog met een sneer:
- Bruin, hebt gij goed geprofiteerd
van al die honing van Lanfroot,
die gij, slokop, zonder mij genoot?
Uw kwade trouw komt u duur te staan,
want geen pape durft het aan
om u bij uw sterfbed bij te staan.
Tot welke orde wilt gij behoren
met die rode kap over uw oren?
Bruin, de bere, was zo ontredderd
dat hij geen enkel woord kreeg gezegd.
Hij vlucht weg in volle vaart
want hij is te zeer vervaard
om te vallen in de handen
van Lanfroot en zijn trawanten.
Zo hard liep de beer onderweg
dat hij veel weg heeft afgelegd
en toen de klok de middag sloeg
hij arriveerde in de steengroef
waar Nobel en raad in zitting zijn.
Op 't plaveisel valt Bruin in zwijm.
Het bloed trekt uit Bruin zijn gezicht
die daar halfdood zonder oren ligt.
Het hof ziet het en staat verbluft.
De vorst vraagt: - Wie heeft dat gedurfd?
Wie heeft uw kap zo afgetrokken?
- Vorst, Rein heeft me dat berokkend
en toegetakeld zoals gij kunt merken.
Hij gaat zich voor Nobels voeten werpen.
Luid hoorde men Lioen toen brullen
en zag hem zijn manen wild uitrukken
en zweren bij Christus' leed en dood.
- Bruin, roept de vorst, Rein heeft u gedood.
Nooit zult gij van hem meelij krijgen,
maar bij Jezus' wonden met de spijkers
zal ik zulk een wraak op hem nemen
dat heel Frankrijk er zal van spreken.
Waar zit de kat, waar zit gij Tybaert?
Gij gaat vanwege mij naar Reynaert.
Zeg voor mij aan die rooie schoft
dat hij cito komt naar mijn hof
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om te verschijnen voor mijn raad.
Zeg hem dat geld noch goud hem baat,
noch schone woorden voor zijn zaak,
maar dat het galghout al klaar staat.
Tybaert durfde niet te refuseren,
want durft hij het bevel negeren
dan rijdt hij niet over de wegen.
Of hij het wil of niet, de pape moet
elke dag zijn kerkdienst doen.
En Tybaert neemt de linkerpoort.
Hij heeft zijn ezelin aangespoord
zo dat hij door het dal met vaart
dra aankomt aan Huize Reynaert
en daar smeekt hij Sint-Leonard
die de gevangenen bijstaat
dat hij hem behoedt voor de wraak
van de vos Reynaert, zijn kompaan,
want hij weet Reynaert trouweloos,
een smerig beest zonder geloof,
zonder respect voor een eerlijk man.
Maar wat het meest verontrust de kat,
is wat hij voor de poort daar ziet,
in een es of een den ginds zit,
de sint-maartensvogel, de kiekendief.
Tybaert, de kat zijn stem verhief:
- Vlieg rechts, vlieg toch rechts, vlieg...
Maar hij vliegt de linkerkant uit.
Tybaert rust nu een lange poos uit.
Ik zeg u dat dit de oorzaak was
van wat hem kwelde en dwars zat.
Hij voorvoelt dat hem te wachten staat,
veel onheil, oneer en veel kwaad.
Hij is voor Reynaert zo beducht
dat hij haast niet binnengaan durft.
Van buitenaf roept hij zijn opdracht
maar 't heeft hem geen soelaas gebracht.
- Reynaert, roept hij, beste kompaan,
zit gij daar in een barbecaan?
Tussen zijn tanden sist Reynaert dan
zo zacht dat niemand 't horen kan:
- Tybaert, mocht gij voor uw ondergang
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in mijn tuin zijn aangeland
en voor uw smart en droefenis
waarvoor 'k gebruiken zal mijn list.
Daarna roept hij met luide stem
en groet hem en verwelkomt hem:
- Al komt ge van Sint-Gillis of van Rome,
kom binnen, ge zijt willecome.
Treed toch binnen zonder versagen
alsof het was op Sinksendage.
Als het met mooie woorden is
kost een nederig welkom niks.
De kat sprak hem goedmoedig aan:
- Reynaert, denk niet dat ik u haat.
't Is koning Nobel die u bedreigt
want Bruin en hoorndrager Ysegrijn
en het hele hof klaagt over u.
- Vriend, daarover zwijgen we nu.
Over andere zaken komt gij spreken.
Ik zal zo lang mogelijk leven.
Ik zal naar de raad toegaan
en luisteren naar wie mij aanklaagt.
- Dat zou zeer wijs zijn, edele heer,
en ik raad het u aan zonder meer
omdat ik u eer en respecteer.
Maar nu is mijn honger zo groot
dat mijn ruggengraat ervan plooit.
Hebt gij soms op dit moment
in uw schapraai geen haan of hen
of iets anders om te eten?
- Tybaert, vriend, ge moest toch weten:
kip en haan zijn luxe-eten.
Maar als een rat of muis u zint
wordt gij in overvloed bediend.
- Reynaert, gij zegt in overvloed?
Van muizen word ik nimmer moe.
- Ik zal er u genoeg bezorgen
voor de dageraad van morgen.
Volg mij dan, ik ga voorop.
Reynaert kwam dan uit zijn hol
en Tybaert ging achter hem aan
want hij vermoedt noch list noch kwaad.
Dra komen ze in een gehucht aan
waar een twintigtal huizen staan.
- Tybaert, weet ge wat we gaan doen?
Hier woont een pape die ook boert.
Luister, ik ken zijn huis zeer goed.
Hij heeft graan en haver in overvloed
waaraan de muizen zich tegoed doen.
Het is die knagers zelfs gelukt
ervan te vreten haast een mud.
Ik was daar nog niet lang geleden
en ving er toen een stuk of negen.
Een deel heb ik in mijn kast gestopt
en de rest at ik vanmorgen op.
Kijk, door dit gat kwam ik in 't huis,
kruip erdoor en prop vol uw buik.
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Maar de bedrieger liegt hem voor
want de pape die daar woont
bezit geen haver en geen graan.
Van hem hield geen parochiaan
omdat hij een hoer onderhield
- de moeder van Martijn van Orliens die hem compleet had geruïneerd
en heel zijn fortuin had verteerd,
zodat hij os noch koe bezat
of kalf, tenzij van hetzelfde ras
tien kippen waarvan Reynaert al
vier vogels opgevreten had.
Martijn, die sedertdien intrad,
had om Reynaert de vos te vangen
voor het gat een strik gespannen.
God hoede de pape voor een zoon
die zich zo sluw en listig toont
om te vangen zowel vos als kat.
Reynaert die de list geroken had
zegt er niets van aan zijn kompaan.
- Tybaert, vooruit, zegt Rein, komaan;
verrek, zijt ge bang? Stel u niet aan.
Vooruit, ik ga hier op de wacht staan.
Tybaert glijdt erin maar hij vindt
geen haver en graan evenmin,
maar een strop die hem de nek snoert
en of hij nu trekt of duwt of woelt
de strop blijft om zijn nek hangen
en houdt hem jammerlijk gevangen.
Hij wil tevergeefs elders zijn
omdat daar plotseling verschijnt
de jonge klerk, zoon Martinet.
- Opstaan, roept hij, opstaan, uit bed,
opstaan vader, vooruit, opstaan,
en ook gij, schoonmama, opstaan
en steek vlug een waskaars aan,
er zit een vos in mijn strik, komaan!
De moeder schiet wakker, springt uit bed
en heeft een kaars vlug klaargezet
wijl de paap zijn balzak bedekt
en uit zijn bed springt terwijl
hij inderhaast een spinstok grijpt.
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Dan vallen ze de arme Tybaert aan
die veel slagen moet ondergaan
eer hij op de vlucht kan slaan.
De Martijns nemen hem onder handen
en Tybaert toont zijn scherpe tanden.
Hij lonkt naar de ballen van de paap
lijk in 't verhaal te lezen staat.
Met zijn tanden en zijn klauwen
heeft hij één hanger afgehauwen.
Als de dame dit ongeluk ziet
en zich rekenschap geeft van 't verlies
jammert ze na elkaar drie keer
en valt in zwijm bij de vijfde neer.
Terwijl Martinet zijn moeder bekloeg
die buiten kennis lag op de vloer,
maakte Tybaert zich uit de strik los
en verdween ijlings door het hol.
Hij werd wel vreselijk toegetakeld
maar had wraak genomen op de pape,
die hem geslagen had zo hard.
Ach, kon hij zich maar wreken op Reynaert,
maar die snoodaard, van zodra
Martinet alarm geslagen had,
was hij vlug op het hazenpad
en gevlucht naar zijn vossengat
terwijl men afranselde de kat.
Hoe verwenste de kat Tybaert
de gemene streken van Reynaert!
- Ai, roept hij, Reynaert, Reynaert,
nooit wordt uw ziel door God aanvaard.
Ach, moest ik het alweer bekopen,
ik die zo dikwijls werd bedrogen
door de sluwheid van die rosse aap.
Wat betreft die hoorndrager van een paap,
dat God hem in 't ongeluk stort
en hem ontneme brood en gort
en aan zijn vrouw die vuile kalle
die mij zo driest heeft aangevallen.
Maar hij verloor één van zijn ballen.
Daardoor nam ik voor zijn
parochie wraak,
want 't klokkenspel heeft nu afgedaan.
En zijn zoon, Martijn van Orliens,
moge voor hem God nooit voorzien
een greintje voorspoed of geluk
want hij sloeg danig op mijn rug;
hem worde beschoren een kort leven
zodat hij de tonsuur kan vergeten;
hij worde als een dief gehangen.
Zo lang duurden Tybaerts klaagzangen
dat hij aankwam in de vallei
waar Nobels raad zetelt voor 't pleit.
Als hij de koning ziet en groet
knielt hij neder voor zijn voet
en vertelt hij zijn kwaad avontuur.
- God, roept de koning overstuur,
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geef mij raad, verlicht mijn geest,
de vos is een demonisch beest
dat mij beledigt en onteert,
en ik vind niemand die in staat
is ons te wreken voor zijn kwaad.
Here Grimbeert, ik ga me afvragen
of het niet is op uw aanraden
dat Rein mij met de nek aanziet.
- Ik, here koning, zeker niet!
- Vertrek dan vlug en ontbied hem
en keer niet weer zonder de schelm.
- Heer koning, dat kan ik niet doen
want de vos kent geen fatsoen,
hij is zo verdorven en zo stout
dat ik het niet voor mogelijk houd
hem te brengen naar uw hove
als ik niet met een brief kan tonen
dat ik ben des konings bode.
Maar als hij bemerkt uw zegel,
bij mijn devotie voor Sint-Israël,
dan zal hij, denk ik, met mij meegaan
om te verschijnen voor uw raad.
- Dat is goed gesproken, zegt de vorst
en hij dicteert dan zijn gebod
aan het everzwijn Baucent
en verzegelt het perkament
en geeft aan Grimbeert de boodschap,
die langs een weide gaat op stap
voor hij een groot bos binnentreedt.
De huid van zijn rug was zeer bezweet
als hij aan Reins woning komt.
Hij vond langs pas ontgonnen grond
een pad dat hem in de richting bracht.
Hij is bij Rein voor valt de nacht.
De toegang is smal, de muren hoog.
Grimbeert komt binnen langs de poort
die hij nog van vroeger kent.
Reynaert die steeds is zeer attent
en een aanval vreest als hij de das
hoort binnenkomen langs het sas,
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wil dicht blijven bij de toren
zodat hij het bezoek kan horen
en weet waarvoor komt de das.
Rein heeft gezien dat het Grimbeert was
aan 't zakken van de ophaalbrug
en hoe hij eerst met gat en rug
en pas daarna met zijn kop
binnenglijdt in Reynaerts hol.
Nu heeft Rein zijn neef herkend
en is daarover zeer content.
Feestelijk nu is zijn ontvangst
daar hij hem omhelst en omarmt
en omdat Grimbeert is zijn neef,
hij hem twee zachte kussen geeft.
En de das toont zich heel wijs
daar hij zwijgt over Nobels eis
alvorens hij goed heeft gegeten.
Dan heeft hij zich van zijn taak gekweten.
- Oom Reynaert, zegt Grimbeert de das,
niets dan komedie was uw gedrag.
Verneem dan wat Nobel u laat weten.
Hij vraagt niet meer, hij geeft bevelen
dat gij hem laat wedervaren recht.
Wordt uw oorlog dan nooit beslecht?
Wat verwijt ge aan Ysegrijn dan,
aan Bruin, de bere, of aan de kat?
Slecht wordt dergelijk gedrag beloond.
Als ge geen beterschap betoont
wint ge hierbij alleen de dood
voor u en voor uw hele kroost.
Ziehier de brief van koning Nobel,
neem hem en verbreek het zegel
en neem kennis van de inhoud.
Nu trilt op zijn benen de rabauw
als hij ontzet het zegel breekt
en zuchtend d'eerste regels leest.
Ziehier wat hem de brief beveelt:
- Monseigneur Nobel, de leeuw,
die over alle landstreken regeert
en eveneens over elk beest,
belooft zich te zullen wreken
en geen buit meer aan te nemen
eer Reynaert schande ondergaat
en zware foltering doorstaat
en zelfs in de oorlog wordt gestort
als hij niet verschijnt aan 't hof
om te pleiten voor mijn raad.
Brengt hij goud of zilver 't hem niet baat
en minder nog zijn schone woorden;
hij brenge mee een hennepkoorde.
Toen Rein die woorden gelezen had
breekt zijn hart in zijn borstkas
en zijn gezicht slaat vaalbleek uit.
- Bij God, Grimbeert, roept de schavuit,
heb erbarmen, vriend, en geef raad
aan d'arme man die voor u staat.
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Vervloekt zijn mijn levensjaren
vermits ik morgenvroeg zal hangen.
Waarom mocht ik geen monnik zijn,
ach God, in Clerf of in Clunij?
Voor mij zijn monken zo'n huichelaars
dat ik vreesde voor lijfsgevaar
als ik zou verlangen in te treden.
- Ge maakt u zorgen zonder reden,
zegt Grimbeert, maar ge loopt wel gevaar
daar 't morgen om uw leven gaat.
Zolang ge er zijt toe in staat
is 't beter dat gij uw biecht nu doet
en gaat met een gerust gemoed.
- Neve Grimbeert, antwoordt Reynaert,
dat is voorwaar een goede raad
en zeer handig nog bovendien,
want heb ik mij aan u gebiecht
voor ik onderga de kwelling
en de schande van het geding,
dan wordt mijn ziel aleer ik sterf
toch nog van 't vagevuur gered.
Dit zeg ik u, neef, onomwonden.
Wil nu vernemen al mijn zonden.
Dominee, 'k heb verleid en gevrijd
met Hersent, de vrouw van Ysegrijn.
Ik beken 't, ze werd ont'recht verdacht
want ik heb ze echt verkracht.
Mea culpa, daarvan heb ik spijt
omdat ik maar één keer heb gevrijd.
Zoveel scha deed ik Ysegrijn
dat hij gekozen heeft voor pleit.
De goede God moge zijn ziel ontvangen.
Drie keer liet ik Ysegrijn vangen.
Ik zal u zeggen op welke manier.
Eerst toen hij in een wolfsklem viel
de dag dat hij een lam verslond.
Veel stokslagen kreeg toen die hond;
honderden kreeg hij er te verdragen
eer hij uit de klem kon geraken.
Ik liet hem in een schaapsstal slapen,
waar de herders van de schapen
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zo vreselijk sloegen op zijn rug
als op een ezel voor een brug.
Een andere keer wist ik tien hammen
in een nonnenklooster hangen
en ik liet er hem zoveel van eten
dat hij zo was volgevreten
en hij niet meer door het hol,
ocharme, weer naar buiten kon.
Ik liet hem ook eens vissen vangen
tot zijn staart vast in 't ijs bleef hangen.
Op een nacht, bij volle maan,
wou hij in de bronput dalen
omdat 't weerschijnsel van de maan
hem lokte als een verse kaas.
Ook werd hij door mij eens verraden
vanop een kar met pladijs geladen.
Wel duizend keer heb ik hem bedrogen
door sluwheid, listen en door logen.
Van hem maakte ik zelfs een monnik,
maar hij waande zich kanunnik
als men hem braadvlees t'eten gaf,
daarvoor verdiende hij het rad.
In één dag kan ik niet verhalen
hoe ik hem met schand heb overladen.
Tybaert deed ik lopen in een val
toen ik hem beloofde muis en rat.
Van dame Pintes nageslacht
heb ik elke haan en hen geslacht,
behalve Pinte en haar tante.
Toen gewapend tot de tanden
en door iedereen zeer geducht
het leger verscheen voor mijn burcht
- de evers, de koeien en de stieren
en met hen nog vele dieren aangevoerd door een kapitein,
namelijk hoorndrager Ysegrijn,
om een eind te maken aan de krijg
heb ik Roönel ingelijfd.
Hij kwam met wel dertig kompanen,
rekels en teven al tezamen,
maar ze werden slecht onthaald
en met knuppels en stokken betaald.
Ik hield bovendien nog voor mij
het grootste deel van hun soldij.
Toen de legers slagvaardig waren
heb ik zonder de minste bezwaren
door bitsigheid en spotternij
verdonkeremaand heel hun soldij.
En toen ze naderhand afdropen
heb ik mijn tong nog uitgestoken.
God, daar heb ik nu spijt over.
Mea culpa, 'k heb iedereen bedrogen.
Ik wil nu penitentie doen
voor al mijn zonden van nu en toen.
- Oom Reynaert, antwoordt Grimbere,
ge hebt al uw zonden nu beleden
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en de misdaden door u begaan,
als God u bijstaat voor de raad
zodat ge, oom, vrijuit kunt gaan,
zorg ervoor dat ge niet hervalt.
- Moge God, de meester van 't heelal
mij niet zo straffen en zo haten
dat ik de zonde niet zou laten
en mij ontnemen zijn genade.
Rein was nu bereid te voldoen
aan al wat Grimbeert hem opdroeg.
Dan viel de zondaar op een knie
en kreeg hij de absolutie.
De das gaf d'absolutie aan Rein
voor de helft in 't Frans en in 't Latijn.
En de volgende dag, bij dageraad,
kuste Rein, die zijn gezin verlaat,
zijn vrouw en zijn hele kroost
en hun verdriet was luid en groot.
Toen hij afscheid nam van zijn gezin:
- Kinderen, zei hij, edele afstamming,
welk lot mij ook valle ten deel,
draag goed zorg voor mijn kasteel;
het beschut u tegen iedereen,
want ik zie niet zo meteen
prins, graaf of legerkapitein,
die zo verwaand en driest zou zijn
om te belegeren mijn burcht.
Laat opgehaald de ophaalbrug
zodat niemand u kan schaden.
Ge hebt hier genoeg voorraden
en wapens, meen ik, voor een jaar.
Waarom u noemen bij uw naam.
Ik beveel u allen aan God aan,
die mij behoude wel en goed.
Alvorens hij dan scheiden moet
stampt hij op de drempel met zijn voet
en begint te bidden tot de Heer.
Heer God almachtig, gij Algoed,
neem mij, zondaar, onder uw hoede
en houd, ik smeek het u, houd in stand
al mijn kennis en mijn verstand.
Heer, laat mij niet onmondig doen
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voor koning Nobel, de Lioen,
als Ysegrijn me aan zal klagen.
Heer God, het moge u behagen
mij goed te laten motiveren
door te pleiten en te negeren
wat mij ten laste wordt gelegd.
Houd mij gezond en welgesteld
opdat ik luchten kan mijn hart
tegen al wie mij beschimpt en tart.
De vos knielde op de grond en
beleed driemaal zijn zonden,
dan maakte hij het kruisteken
om Godes hulp af te smeken
en ook uit schrik voor de koning,
want groot was zijn angst en aandoening.
Naar 't hof zijn de barons vertrokken
en zijn de rivier overgetrokken
en de gevaarlijke bergpassen
en zij komen dan in de vlakte.
Terwijl Rein klaagt en lamenteert
zijn zij kwijt, hij en Grimbeert,
hun weg en de te volgen baan.
Een langere weg zijn zij gegaan
eer zij in het dal komen aan
een erf behorende aan nonnen.
In hun boerderij werd gewonnen
al wat d'aarde voortbrengen kan
en neerhofdieren van hen tot gans.
En Reynaert zegt: - Neef, laat ons naar
het neerhof met de hennen gaan.
Daar, langsheen de doornstruiken
ligt het pad dat ge moest gebruiken
en dat ge helaas hebt verloren.
- Rein, die praat wil ik niet horen.
Satan is 't die u zo doet spreken,
gij hoerenzoon, gij ketter, gij rekel!
Hebt gij dan uw zonden niet beleden.
Wilt gij hervallen in zondigheden.
Hoorde ik u niet tot de Heer smeken?
Maar Rein was dat alweer vergeten
en zegt: - Kom, laten we maar verder gaan.
- Reynaert, Reynaert, gij renegaat,
zijt gij dan ontoerekenbaar?
Gij verkeert, dwaas, in doodsgevaar,
gij hebt gebiecht, ik heb u gezegend
en toch wilt gij alweer een moord plegen.
Gij zijt ten prooi aan zondigheid.
Vervloekt weze en vermaledijd
het uur waarop ge geboren zijt.
Wanhoop werd uw vader beschoren
omdat hij u ooit heeft verwekt
onder een hemel slecht bestemd
zodat de hele wereld u verwenst.
De twee rijden in telgang voort,
gezapig en door geen dier gestoord
en Reynaert houdt zich wat gedeisd
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omdat zijn neve hem terecht wijst,
maar toch draait hij zich vaak omme
naar de kippen van de nonnen
waarvan hij verder gaat vandaan.
Hij zou ze hebben doodgedaan,
hij zou ze hebben opgegeten
als Grimbeert niet had ingegrepen.
De twee trekken verder ongestoord.
God wat stapt mooi in telgang voort
het muildier van baron Grimbeert
en Reynaerts strijdros evenzeer.
In zijn borst bonst 't hart van Reynaert,
want meer dan ooit vreest hij Liebaert.
Ze rijden nu door dal en bos,
samen stapvoets of in galop,
de heuvels af, de heuvels op
tot ze kwamen in de vallei
die recht naar het hof hen leidt.
Langs d'ophaalbrug gaan ze in 't paleis.
Zodra Reynaert verscheen aan 't hof
bevindt zich daar geen enkel dier of
het maakt zich klaar uit onbehagen
om van hem rekenschap te vragen
Reynaert krijgt het dra te verduren,
want het zal niet lang meer duren
of hij wordt in 't nauw gedreven.
Zonder scha zal hij niet keren,
want Ysegrijn scherpt al zijn tanden
en ook al klaar staan zijn trawanten,
Tybaert de kater en bere Bruin
met als hoofd een bloedige kruin,
en Canteclaer, die zich houdt klaar,
en Roönel, die hem beloert voorwaar.
Maar of men hem vreest of haat,
een laf figuur zal Rein niet slaan.
Hij neemt met opgeheven hoofd
in 't midden van de zaal het woord.
- Vorst, roept hij, aan u de groet
van hem die u is groter goed
dan al de baronnen van uw rijk.
Slecht handelt hij die mij beslijkt.
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Ik weet niet of 't aan mijn ster lag
dat ik ook maar één enkele dag
zeker was van uw genegenheid.
Eergisteren verliet ik uw paleis
met uw sympathie en affectie
en zonder wrok of irritatie
en vandaag hebben de kwaadsprekers,
die zich op mij willen wreken,
u, koning, al zover gebracht
dat ge mij misprijst en veracht.
Maar van 't ogenblik dat een koning
gelooft een slechte hoveling
en van zijn baronnen versmaadt
genegenheid en goede raad
en boven 't hoofd verkiest de staart,
dan komt zijn koninkrijk in gevaar,
want zij die geboren zijn als slaaf
houden immers nimmer maat.
Om zich aan het hof te verheffen
gaan ze van iedereen kwaad zeggen,
want een hond die grote honger heeft
tot zijn keuken geen toegang geeft.
Zij die 't goudgehalte afromen
laten d'arme lui omkomen
en zetten bovendien aan tot kwaad
en ze weten hoe het moet en gaat
om andermans geld op te strijken.
Ik zou graag weten wat mij verwijten
Bruin de bere en de kat Tybeert.
Zeker, als de koning het beveelt
kunnen ze mij doen veel kwaad
al heb ik hen geen kwaad gedaan
en kunnen ze niets attesteren.
Als Bruin de honing heeft gegeten
en Lanfroot hem erg bestookte
waarom zich niet op hem gewroken?
En als meester Tybaert de kater
de muizen en ratten niet kon laten
en werd met schande overladen
waarom wil men mij daarvoor schaden?
Ben ik soms provoost of burgervader
om over mij te komen klagen?
Waarom willen ze van mij dan eisen
wat ze elders niet kunnen krijgen?
Wat nu de wolf Ysegrijn betreft
weet ik echt niet wat gezegd
en loochenen kan ik evenmin
dat ik zijn eega heb bemind.
Vermits zij geen klacht heeft ingediend
en geen geweld heeft plaatsgevonden
deur ingebeukt of vrede geschonden,
als ik van haar en zij van mij houdt
waarom klaagt dan die jaloerse wous?
Moet men mij daarvoor dan hangen?
Neen, dat kan God niet verlangen.
Koning, is 't voor mijn loyauteit,
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voor mijn respect en genegenheid,
die ik u altijd heb betoond
dat ge mij zo wreed beloont?
'k Ben oud en kan me niet meer weren
en mis kracht om te procederen.
Het is een fout om mij te dagen,
maar als mijn vorst het zou opdragen,
is het rechtvaardig dat ik ga.
En nu ik voor mijn koning sta,
dat hij me dan laat arresteren
en mij laat hangen of cremeren.
Ik zal er mij niet tegen verzetten
daar onkracht het mij zou beletten.
Maar 't zou zijn een povere wraak
als ik sterf zonder rechtspraak
waarover lang zal worden gepraat.
- Reynaert, Reynaert, vorst Nobel riep,
vervloekt weze uw vaders ziel
en de hoer die u gebaard heeft
en geen abortus heeft gepleegd.
Vertel me, gemene verrader
waarom kunt gij 't liegen niet laten?
Ge kunt goed veinzen en goed praten,
maar geen zier zullen u baten
de stijlbloempjes der rethorica.
Zeer sterk moet ge zijn in fysica
om hier levend te ontsnappen.
Gedaan met list en vet van katten.
't Heeft ook geen zin om 't grof te spelen
want 't is gedaan nu met uw streken.
Het worde mij nooit meer vergeven
als ik uw woord niet heb gekregen.
- Vorst, zei Grimbeert, de neef van Rein,
als we u gehoorzaam willen zijn
is 't om ons te onderwerpen
aan het gerecht en aan de wetten
en aan wijsheid, rede en maat
in onze feodale staat.
Daarom ook moet ge ons niet dagen
en nog minder een straf vragen,
maar betrachten peis en vrede
volgens de wet en onder ede
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met uw baron na arbitrage
door het raadsoordeel gedragen.
Luister naar mij, als 't u belieft,
Rein kwam met een vrijgeleidebrief
om zijn zaak u voor te leggen
en de klachten te weerleggen
als iemand over hem zou klagen
en schadevergoeding vragen.
Eer de das zijn pleit had gedaan
was Ysegrijn al opgestaan
en met hem Belijn, het schaap,
Tybaert de kat en Roönel
en ook het damhert Plantenel,
en Bruin, met zijn snuit nu schoongeveegd,
en het hert, meester Brichemeer.
Als de raad nu was vergaard
begon het rosse beest Reynaert
te beven over al zijn leden,
want hij moest het nu wel weten
dat zijn rechtszaak is beslecht
en zijn doodvonnis al geveld
en dat hij levend niet zal keren.
Hij wou graag naar zijn kasteel keren
en zijn burcht goed barricaderen.
Zelfs als Grimbeert op bezoek kwam,
Bruin de bere, of Tybaert de kat
of Liebaert, Nobel de vorst
met al de barons van zijn hof
ze kregen hem niet uit zijn hol
want sterk als een rots is zijn slot.
Maar nu zit Reynaert in de knel
en weet ‘dit is geen kinderspel’,
want hij kan zich niet vrijpleiten
van de hem ten last gelegde feiten.
Hij zal betalen het gelag
en weldra bengelen aan de galg.
Maar luister nu, wat Belijn doet
die van Ysegrijn niets hebben moet
omdat hij hem ooit wou opvreten
en nu wil de ram zich wreken.
- Gij zijt veel te jaloers, Ysegrijn.
Doet het werkelijk zo'n pijn
door Rein gecocufieerd te zijn?
Hij deed het gewoonweg voor uw goed.
Kwamen de honden u nu tegemoet
om als een meute aan te vallen
en ze deden u in een gracht vallen
die diep is en ook zeer breed
ge zoudt hem oversteken zonder leed,
onverschrokken en onbevreesd.
Ge weet wat men zegt tot een hoorndrager:
Vuile hoerenzoon, steek maar over,
wees gerust ge drijft wel boven.
Belijn zwijgt na deze woorden,
daar zij die ze niet graag hoorden
het op Reynaert hebben begrepen
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wegens zijn listen en zijn streken.
Bruyant, die 't op 't schaap gemunt had
stond op zijn voeten recht en sprak:
- Here Belijn, houd u gedeisd
want we verliezen onze tijd.
Kocht Rein u soms om met als beloning
een grote portie van zijn honing?
Maar, op mijn trouw aan u gegeven
en aan koning Nobel, mijn here,
wordt Rein vanavond niet gehangen
dan heeft hij dat aan u te danken.
Zeg mij, gij heren van de raad,
wat doen we met die renegaat
en met die gluiperige schoft
die ons allemaal heeft bekocht
en ons belazert elke dag?
Brichemer die op vinkenslag lag,
sprak op zijn beurt tot het gehoor:
- Heren, luister, leen mij uw oor.
Ik raad u in naam van de koning
dat Reynaert bij d' avondschemering
zou hangen, daar zijn veroordeling
is aanvaard door elke hoveling.
Zij hebben de vos vastgenomen
en zijn met hem voor de vorst gekomen
al roepend: - Reynaert aan de galg,
wij willen dat vos Reynaert hangt!
Zijn sluwheid zal hem niet meer redden.
We maken met hem nu korte metten.
De hoge raad is bij elkaar
en geblinddoekt wordt Reynaert,
die naar 't galgenhout wordt gebracht
en zich vergeefs te redden tracht.
Gaarne was hij nu gevlucht
naar Malpertuis zijn sterke burcht
om zich gezellig te installeren
als het behagen mocht de Here.
Reynaert is gevat en gebonden;
zeer aangenaam velen dat vonden:
Ysegrijn, Pinte en Canteclaer.
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Zij wanen zich nu buiten gevaar,
maar als Reynaert kon ontsnappen
zouden ze uit een ander vaatje tappen.
Wie nu uithangt de trotse held
lag dra met open muil geveld
of was in zijn zadel aan het beven.
Wie geen zier geeft voor Reins leven
zou, als hij ontsnapt, nog veel wenen.
Grimbeert staart nu met doodsangst
naar zijn oom en hij is zeer bang.
Hij staat voor de vorst en buigt het hoofd:
- Heer, met als waarborg mijn geloof,
zweer ik hierbij een dure eed,
dat oom Reynaert, om wie ik geef,
niemand nog tijdens zijn leven
zal verdriet doen en doen beven
als hij hier vrij vandaan mag treden.
Heer, oordeel uw baron met rede
en heb meelij met uw vrijheer.
Wordt hij gehangen, gij onteert
zijn familie en zijn verwanten
en brengt ze allemaal te schande.
Als hij, heer, vrijuit mag gaan
doe ik hem op beevaart gaan.
Ik bid u, heer koning, en ik smeek,
vergeef hem nog een laatste keer.
De vorst ging na een aarzeling
op Grimbeert de das zijn bede in
en men bracht Rein voor de koning,
die hem rechtop liet staan.
- Hewel, zegt hij, rosse snoeshaan,
zijt gij nog altijd tot kwaad in staat,
gij verachtelijk creatuur?
U verwekkend heeft de natuur
een grove vergissing begaan
daar ge alleen voor 't kwade gaat,
gij hoerenzoon, gij galgenaas.
Reynaert gaat voor de koning staan
en zegt hem met een zucht en een traan:
- Ach, nobele vorst, in Godes naam,
aanvaard mijn trouw en ik zweer 't
over mij hoort gij geen klachten meer.
Nobel antwoordt: - Ik ga akkoord,
maar misdraagt ge u, op mijn woord,
begaat ge diefstal of, erger, moord,
dan krijgt ge zonder pardon de koord.
Van vreugde gaat Reins hart te keer.
Hij valt voor Nobels voeten neer.
Nobel helpt hem op te staan
en vraagt dat men om het kruis zou gaan.
Bruin de beer is het gaan halen
om het op Reins schouder vast te maken.
Met vreugd heeft hij het kruis ontvangen,
maar of hij de beevaart zal aanvangen!?
Maar hoe dan ook hij is de houder
van 't kruis op zijn rechterschouder.
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Men brengt hem tas en pelgrimsstaf
en voor de tocht wat proviand.
Al de dieren zijn fel aangeslagen
en die hem zijn komen aanklagen
zeggen dat ze het zich al beklagen.
Daar staat Reynaert dan ter beevaart
met essenhouten staf al klaar.
De koning vraagt hem om te vergeven
al het kwaad aan hem bedreven
en af te zien van zijn sluwe streken.
Sterft hij dan is zijn ziel gered.
Reynaert heeft zich niet verzet
tegen de eisen van de koning;
hij aanvaardt ze zonder beding
tot hij van 't hof afscheid neemt.
Hij breekt de strohalm en vergeeft
en vertrekt zo iets voor drieën
en iemand groeten doet hij niet;
in zijn haat tart hij de hofhouding,
behalve de koning en de koningin,
de fiere en trotse Nobeline,
die zeer hoofs is en heel schoon.
Heel lief richt zij tot hem het woord:
- Heer Reynaert, gedenk ons in uw gebeden
en ook wij zullen u niet vergeten.
- Dame, zegt Rein, zeer hoog voorwaar
sla ik uw bidden voor mij aan.
De man voor wie een vorstin bidt,
is een gelukkig sterveling,
maar droeg ik uw vingerring,
ik nog geruster op weg ging.
Als u mij schenken wilt de ring
zal daarvoor groot zijn mijn beloning.
Bij mijn terugkeer, 'k wil het zweren,
zal ik u mijn juwelen geven
die waard zijn meer dan honderd ringen.
Haar hand biedt hem de koninginne
en Rein neemt de ring van haar vinger
en spreekt haar toe met zachte stem:
- Wie de ring niet heeft gezien, wee hem,
daar niets of niemand hem beschermt.
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Aan zijn vinger steekt Rein de ring
en neemt dan afscheid van de koning.
Dan jaagt Reynaert zijn rijdier op
en vertrekt in volle galop.
Nabij de haag is hij gekomen
waarin Cuwaert zich had verscholen.
Reins honger is groter dan voordien
en vasten wil hij beslist niet.
Dadelijk dringt hij in de haag.
Cuwaert, verschrikt door dat gedraaf,
gaat op zijn achterpoten staan
en spreekt Reynaert groetend aan.
- Heer baron, ik ben zeer blij
dat ge nog steeds in leven zijt.
Reynaert, die iedereen bedriegt,
antwoordt: - Als mijn wanbof u verdriet
moge God mij de genade geven
om uw ellende op mij te nemen.
Cuwaert de haas begrijpt heel goed
wat die wens betekenen moet.
Voor zijn leven is hij beducht
en maakt zich klaar voor de vlucht
en zoekt daarvoor de open heide,
maar Rein grijpt zijn paard bij de breidel.
- Verrek, zegt Rein, wat zijt gij vervaard!
Maar uw vurig en snel paard
zal, bij God, toch niet verhinderen
dat gij de prooi wordt voor mijn kinderen,
en hij steekt hem met zijn pelgrimsstaf.
Het hof, de koning en zijn krijgsstaf
rijden in een brede vallei
tussen vier steile rotsen op een rij.
Reynaert klimt naar de hoogste spits
en beledigt Cuwaert scherp en bits.
Reynaert, die slechts met verraad kan leven,
zal hem aan zijn jongen t'eten geven.
Moge God de haas verlossen.
De vos kijkt in de richting van de bossen
en ziet de koning en de koningin
en zoveel barons en dieren daarin
dat als bij onweer voor de regen
de bomen schijnen te bewegen.
Ze praten tezamen over Reynaert,
maar weten niet dat d'onverlaat
meesleurt naar zijn hol Cuwaert
zoals een dief en moordenaar.
Gegrepen heeft Reynaert het kruis
en roept tot de koning fors en luid:
- Nobel, kijk, ik trek mijn plunje uit.
Moge God vervloeken de kornuit
die mij gaf boetekleed, tas en staf.
Rein veegt er zijn gat mee af
ten overstaan van 't hele dierenrijk
en al de hoofden van het rijk.
- Heer koning, roept hij, luister goed,
ik breng u van Nouredin de groet,
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vermits ik een pelgrim ben nu.
Voorzeker de heidenen vrezen u
en gaan ook op de vlucht voor u.
Zolang heeft Rein hem met spot bestookt
dat Cuwaert zich heeft losgeknoopt
en weer zit op zijn vurig ros
dat gemaakt heeft zulk een sprong
dat eer Reynaert het had waargenomen
aan 's konings hof was aangekomen
de haas op zijn pijlsnelle paard.
De lies en flanken van Cuwaert
liggen nog open van de slag
hem toegebracht door Reynaerts staf,
die deels nog in de wonde stak.
De huid van zijn voeten en zijn handen
is gescheurd en hangt aan flarden.
Gevlucht is Cuwaert met zoveel spoed
dat hij neerstort voor Nobels voet.
- Heer koning, roept hij, help mij, help mij,
tegen Reynaerts duivelarij.
- God, zegt Nobel, ik ben verbijsterd,
ik werd door de schoft voor schut gezet.
Hij misprijst mij, nu weet ik het.
Zie, ginder, hoe hij op de vlucht slaat.
Bij God, als hij ons ontgaat
wordt ge allemaal ter dood gebracht.
Geadeld tot in zijn nageslacht
wordt hij die vangt de bandiet.
Toen had ge Ysegrijn moeten zien
en het schaap, meester Belijn,
en Scoonlied het everzwijn,
Bruin de bere en Tybaert de kat,
en meester Kaalkop de rat,
en vrouwe Pinte en Canteclaer
en het dubbel hennenpaar
die aan het hof kwamen opdagen
om straf en eerherstel te vragen
en meester Ferrant, het pakpaard,
en het geitenlam, meester Blankaard
en de waakhond, heer Roönel
en ook Frobertje de krekel.
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Hen volgt Tiecelijn de raaf,
en de fret, heer Snuffelaar.
Bruyant de stier zit stevig vast
in de sporen, zoals het past.
En wie viert de teugels? Brichemier!
En wie draagt trots de krijgsbanier?
Wie anders dan Langzaamaan de slak,
achter wie men de rivier overstak.
Achterom kijkend ziet Reynaert
het leger naderen in volle vaart
en wapperend in de wind de standaard
van d'aanvoerder, de slak Langzaamaan.
Vos Reynaert weet niet wat gedaan.
Hij springt opzij, weg van de baan
en heeft een binnenweg genomen,
want hij ziet het leger aankomen,
wat hem bang maakt en hem deert.
Men bedreigt hem en men zweert
dat palissade, vestingmuur noch gracht
hem zullen beschermen voor d'overmacht
en dat hij zeker wordt gevangen,
levend gevild en opgehangen.
Rein ziet dat hij tegen die lieden
niet de minste weerstand kan bieden
en noch vluchten kan of wegtrekken.
Hij begint al te schuimbekken
en de anderen sleuren en trekken
aan zijn pels en aan zijn bont
dat de plukken vliegen in het rond.
En eenmaal dat hij is omsingeld
valt aan vluchten niet te beginnen.
Nochtans slaagt Reynaert erin
te breken door d'omsingeling
en zich te verschansen in zijn vesting
Malpertuis, de sterke burcht,
waar hij aanval noch leger ducht.
Nu hij zit in zijn versterkte tent
vreest hij dood noch dreigement
en als men van hem niet houden kan
dat men hem verdoeme dan.
Hem tegemoet komt zijn lieve vrouw
die hem bemint en van hem houdt.
Die nobele dame drie zonen had:
Doordhage, Qautack en bovenal
de mooiste, de kleine Renardijn.
Ze willen bij hun vader zijn
en trekken aan de slip van zijn jas.
Toen ze zagen dat hij gewond was
begonnen ze te janken en te klagen
en kwamen met witte wijn aandragen
om de wonden wat te betten.
Men liet hem op een kussen zetten
en maakte toen het eten klaar,
maar zo moe en uitgeput was Reynaert
dat hij alleen een kippenbout at.
Zijn vrouw maakte voor hem klaar een bad,
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liet hem aderlaten en laatkoppen zetten
om de koortsen te beletten,
zodat Reynaert heel vlug genas
en werd zoals hij vroeger was.

Naschrift
De bekendste branche van de Roman de Renart, een kluwen van vossenverhalen uit
(vooral) het vierde kwart van de twaalfde eeuw, is ongetwijfeld Le plaid. Voor de
Nederlandse literatuur is het ook de belangrijkste branche omdat Le plaid de
duidelijkste en de belangrijkste brontekst van onze Reynaertdichter was. De discussie
over welke variant(en) Willem gebruikte en hoé hij die gebruikte, is wellicht nog
niet definitief beslecht. Het bewerkingsgedrag van de Reynaertdichter is uitvoerig
in kaart gebracht door A.Th. Bouwman in zijn uitstekende dissertatie Reinaert en
Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de Oudfranse Roman
de Renart, (Amsterdam, Prometheus, 1991). Liefhebbers van het literaire debat
kunnen wellicht ook snoepen van de recensie van dit boek door ondergetekende in
Spiegel der Letteren, 1994, nr. 1, p. 77-89.
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Van Keymeulen vertaalde de tekst naar de uitgave in de Bibliothèque de la Pléiade
van Armand Strubel (Parijs, Gallimard, 1998). Strubel geeft deze branche het nummer
la. Le siège de Maupertuis / De belegering van Maupertuis benoemt hij als Ib en
Renart Teinturier. Renart jongleur als Ic. Bij Martin en Roques is Le plaid branche
I, bij de Japanse tekstuitgevers Fukumoto-Harano-Suzuki branche 10. Om verwarring
te voorkomen hebben wij de klassieke nummering van Martin en Roques in de titel
uitzonderlijk behouden. Hoewel deze branche chronologisch niet de oudste is (ze
wordt meestal circa 1179 gedateerd), beginnen de meeste Oudfranse anthologieën
met deze tekst.
De lezer kan ongetwijfeld een vergelijking maken met Van den vos Reynaerde.
Willem heeft diverse verzen zelfs letterlijk vertaald. Interessantst is het echter om te
zien hoe Willem scènes heeft bekort (bijvoorbeeld woord en wederwoord rond de
verkrachting van de wolvin), andere heeft bijgevoegd (onder andere de klachten van
Courtois en Pancer) en hoe hij diverse motieven in zijn eigen verhaal heeft uitgewerkt
(bijvoorbeeld de pelgrimstas en -staf en de ring van de koningin, die wellicht in de
Reynaert heeft geleid tot de gouddorst van het koningspaar en de schat van koning
Ermenrike).
Rik van Daele
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vertaling
■ Paul van Keymeulen
Le dit du goupil Renart
Le dit du goupil Renart Van den vos Reynaerde
Guillaume qui le Madoc écrivit

Willem, die [Madocke] maecte,

et pour ce veilla mainte nuit

Daer hi dicken omme waecte,

fut tellement désapointé

Hem vernoyde so haerde

que ne fut oncques composé

Dat die avonture van Reynaerde

le Roman de Renart en flamand

In Dietsche onghemaket bleven

(qu'Arnould commença pourtant)

- Die Willem niet hevet vulscreven -

qu'il fit de Renart chercher la vie

Dat hi die vijte van Reynaerde soucken

et d'après livres français se mit

Ende hise na den Walschen boucken

à la rimer en langue thioise.

In Dietsche dus hevet begonnen.

que Dieu nous aide de sa grâce.

God moete ons ziere hulpen jonnen.

Mais comme l'envie m'en est venu,

Nu keert hem daer toe mijn zin

je veux prier en ce début

Dat ic bidde in dit beghin

les gens de condition minime,

Beede den dorpren enten doren,

s'ils viennent écouter mes rimes

Ofte si commen daer si horen

et les paroles que je dis

Dese rijme ende dese woort,

- bien qu'ils n'en auront profit -

Die hem onnutte sijn ghehoort,

de n'y toucher d'aucune façon:

Dat sise laten onbescaven.

ils ressemblent trop aux fanfarons

Te vele slachten si den raven,

qui sèment fausses significations

Die emmer es al even malsch.

tant ils jugent légèrement

Si maken sulke rijme valsch

et s'imaginent tout bonnement

Daer si niet meer of ne weten

que je ne sais comment se nomment

Dan ic doe, hoe datsi heeten

les habitants de Babylone.

Die nu in Babilonien leven.

Que ces gens se tiennent donc cois.

Daden si wel, si soudens begheven.

Je ne le dis pas pour moi,

Dat en segghic niet dor minen wille:

car j'aurais ce roman laissé

Mijns dichtens ware een ghestille,

si une dame ne m'avait prié,

Ne hads mi eene niet ghebeden
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une dame de haute qualité

Die in groeter hovesscheden

à l'amour courtois attachée.

Gherne keert hare saken.

Elle me confia cette matière

Soe bat mi dat ic soude maken

pour l'étudier et en faire

Dese avontuere van Reynaerde.

les aventures de Renart.

Al begripic die grongaerde

Bien que je blâme les grognards,

Ende die dorpren ende die doren,

les vilains et les illettrés,

Ic wille dat die ghene horen

je voudrais que furent touchés

Die gherne pleghen der eeren

ceux qui savent la courtoisie

Ende haren zin daer toe keeren

et qui ayant ses lois suivies

Datsi leven hoofschelike,

vivent en toute honnêteté

Sijn si arem, sijn si rike,

soit en richesse ou pauvreté

Diet verstaen met goeden sinne.

qu'ils m'entendent justement.

Nu hoert hoe ic hier beghinne!

Il faut commencer à présent.
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C'était un jour vers l'Ascension.

Het was in eenen tsinxen daghe

Bois et bocages en floraison

Dat beede bosch ende haghe

de verdure étaient couverts.

Met groenen loveren waren bevaen.

Le bon roi Noble avait fait

Nobel, die coninc, hadde ghedaen

crier sa cour en tous les lieux

Sijn hof crayeren over al

pensant qu'ainsi il serait mieux

Dat hi waende, hadde hijs gheval,

respecté, avec l'aide du Ciel.

Houden ten wel groeten love.

Vinrent à la cour Noble-le-Bel

Doe quamen tes sconinx hove

les animaux grands et petits,

Alle die diere, groet ende cleene,

tous, sauf maître Renart, le goupil.

Sonder vos Reynaert alleene.

Il avait tant fait de forfaits

Hi hadde te hove so vele mesdaen

qu'il n'osait aller au palais,

Dat hire niet dorste gaen.

car qui est coupable craint.

Die hem besculdich kent, ontsiet!

C'est ce qui à Renart advint.

Also was Reynaerde ghesciet

Il évita donc la cour du roi

Ende hier omme scuwedi sconinx hof

où il jouissait de peu de foi.

Daer hi in hadde crancken lof.

Quand la cour fut assemblée,

Doe al dat hof versamet was,

il n'y eut baron, le blaireau excepté,

Was daer niemen, sonder die das,

qui ne se plaignît de Renart,

Hine hadde te claghene over Reynaerde,

le baron roué et roublard.

Den fellen metten grijsen baerde.

Une plainte générale s'éleva.

Nu gaet hier up eene claghe.

Avec les siens, Ysegrin se leva

Isingrijn ende sine maghe

et devant le roi se posta.

Ghinghen voer den coninc staen

Puis il commença, sans tarder,

Ysengrijn begonste saen

et dit: - Beau et gentil sire,

Ende sprac: ‘Coninc, heere,

en qui haute noblesse se mire,

Dor hu edelheit ende dor hu eere

veuillez par droit et volonté

Ende dor recht ende dor ghenade,

que les crimes soient vengés

Ontfaerme hu miere scade

qu'aux miens Renart a faits.

Die mi Reynaert heeft ghedaen,

Grande honte il m'a fait

Daer ic af dicken hebbe ontfaen

et plus grand encore déshonneur.

Groeten lachter ende verlies.

Noble Seigneur, vengez sur l'heure

Voer al dandre ontfaerme hu dies

qu'à ma femme il fit violation

Dat hi mijn wijf hevet verhoert

Tiecelijn. Jaargang 19

et qu'après - ô malédiction! -

Ende mine kindre so mesvoert

il compissa mes louveteaux

Dat hise beseekede daer si laghen,

que deux d'entre eux, les plus beaux,

Datter twee noint ne saghen

eurent les yeux aveuglés.

Ende si worden staer blent.

Depuis il m'a encore trompé.

Nochtan hoendi mi sent:

A tel point on était arrivé

Het was sint so verre comen

Que le procès fut préparé

Datter eenen dach af was ghenomen

où Renart serait convoqué

Ende Reynaerd soude hebben ghedaen

pour baiser les saintes reliques

Sine onsculde. Ende also saen

et se défendre en public.

Alse die heleghe waren brocht,

Mais le coquin changea d'avis

Was hi ander sins bedocht

et s'enferma à Maupertuis.

Ende ontfoer ons in sine veste.

Sire, barons et grands seigneurs

Heere, dit kennen noch die beste

connaissent tous mes malheurs.

Die te hove zijn commen hier.

Renart le plus vil des animaux

Mi hevet Reynaert, dat felle dier,

m'a fait souffrir tant de maux

So vele te leede ghedaen,
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que le drap, devenu parchemin,

Ic weet wel al sonder waen,

que l'on tisse à Gand et teint

Al ware al tlaken paerkement

ne suffirait à ses méfaits.

Datmen maket nu te Ghent,

C'est pourquoi je me tairais

In ne ghescreeft niet daer an.

si le déshonneur de ma femme

Dies zwijghics nochtan,

- devant dieu je le proclame -

Ne ware mijns wives lachter

par vous, sire, était vengé

Ne mach niet bliven achter,

et Renart enfin condamné.

No onversweghen no onghewroken!’

Quand Ysegrin eut parlé

Doe Ysengrijn dit hadde ghesproken,

un petit chien s'est levé

Stont up een hondekijn, hiet Cortoys,

qui a nom maître Courtois

Ende claghede den coninc in Francsoys

et il dit en français au roi

Hoet so arem was wijlen eere,

qu'il était si pauvre autrefois

Dat alles goets en hadde meere

qu'un hiver par un temps très froid,

In eenen winter, in eene vorst,

il n'avait dans sa maison

Dan alleene eene worst

pour subsister qu'un saucisson

Ende hem Reynaert, die felle man,

que hélas, Renart lui déroba.

Die selve worst stal ende nam.

Tybert, le matou, se fâcha

Tybeert die cater die wart gram;

et il commença à parler

Aldus hi sine tale began

au milieu de l'assemblée.

Ende spranc midden in den rinc

Après s'être éclairci la voix,

Ende seide: ‘Heere coninc,

il s'adressa ainsi au roi:

Dor dat ghi Reynaerde zijt onhout,

- Sire, parce que le goupil

So en es hier jonc no hout,

est devenu votre ennemi,

Hine hebbe te wroughene jeghen hu.

tout le monde ici présent

Dat Cortoys claghet nu,

se plaint de lui ouvertement.

Dats over menich jaer ghesciet.

Ce que vient de dire, ô roi,

Die worst was mine, al en claghic niet.

sur Renart maître Courtois

Ic hadse bi miere lust ghewonnen

est depuis si longtemps passé

Daer ic bi nachte quam gheronnen

que je l'avais presque oublié.

Omme bejach in eene molen,

Sire le saucisson était mien

Daer ic die worst in hadde ghestolen

et pourtant point ne me plains.

Eenen slapenden molen man.

Une nuit, à la chasse étant allé,

Hadder Cortoys yewet an,
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dans un moulin m'étais glissé

Dan was bi niemene dan bi mi.

sans faire le moindre bruit.

Hets recht dat omberecht zi

Au vieux meunier tout endormi

Die claghe die Cortoys doet.’

j'ai donc une andouille volée
et à la maison emportée.
De Middelnederlandse tekst (in de versie van het Comburgse handschrift) werd
door de redactie naast de vertaling van Paul van Keymeulen geplaatst als referentie.
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vertaling
■ Paul van Keymeulen
Reynaerts dood, branche XVIII, verzen 642-785
Toen de eindpsalm gezongen was
en de vigilie een einde nam
verlieten ze het koor op een rij
om hun liturgische kledij
af te leggen, en allemaal
keerden ze terug naar de zaal.
En toen ze waren omgekleed
en naar de zaal teruggekeerd,
zijn ze gaan zitten rond de baar
als één grote vriendenschaar.
Talrijke schitterende lampen,
zo leek me, hingen aan de wanden
en verlichtten 't hele paleis
op een overvloedige wijs.
De hele nacht werd feest gevierd
met veel gezang en veel plezier.
Tot bij het eerste morgenlicht
speelde men voetje-stamp-uit-evenwicht.
De eerste die voor niemand beducht
zijn voet omhoog stak in de lucht,
was de wolf, baron Ysegrijn.
Kater Tybaert sloeg hem onverwijld
heel kalmpjes en heel zachtjes aan
en deed hem achterover slaan.
Daarmee was 't voor de wolf gedaan.
Dan stak Primaat zijn voet vooruit.
Brichemer deinsde niet achteruit
maar hij gaf de wolf zo'n stoot
dat door zijn been een rilling schoot
en dat het overmoedig dier
als een blok log achterover viel.
't Hert ging zitten, stak zijn voet op.
't Is nu de beurt aan Bruyant om
toe te brengen zijn stoot en slag
en dat deed hij zo onzacht
en met zo'n verbazende kracht,
dat Brichemer geterrifieerd
van kleur verandert en verbleekt,
maar de harde en vele slagen
bleef hij onverstoord verdragen,
maar vergaf het hem zeker niet.
Heer Frobert, die de slagen ziet,
stort zich dan vol razernij
op die wilde tegenpartij,
die toch volgens de spelregels
voor hem zijn voet had opgeheven.
Heer Frobert geeft hem zo'n slag
dat zijn voet haast open lag,
zodat Bruyant verdoofd en verstijfd
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en zwijmelend achteruit wijkt.
Brichemer was zeer verheugd
en steekt zijn voet uit op zijn beurt.
Meteen, in volle allure, rent
op hem af 't everzwijn Beaucent
en geeft de krekel zo'n klap
dat hij op zijn knieën valt.
Maar Frobert kruipt meteen weer recht
en tot het everzwijn dan zegt:
- Heer Beaucent, een mooie slag
hebt ge mij daar toegebracht.
Bij mijn geloof in broeder Bert,
waardeer en eer ik u, Frobert,
omdat een ridder, zo gewaardeerd
mij in de zavel bijten deed.
Daar ben ik blij om en content.
- Baron Frobert, antwoordt Beaucent,
bij mijn geloof in Sint-Laurent,
ik heb het maar als spel gedaan.
Hij gaat zitten en strekt zijn voet.
Traagzaamaan zich meteen ontdoet
van zijn kapmantel en valt aan
en slaat Beaucent met zo'n geweld
dat hij languit ligt neergeveld
en van kleur verandert zijn gelaat.
Zodra hij ertoe is in staat
keert hij zich moeizaam op zijn zij
en zijn pijn verbijtend, vol razernij,
richt hij zich tot Traagzaamaan,
maar die spreekt hem sussend aan:
- Heer Beaucent, laat het blauwblauw.
Op dat ogenblik komt de pauw
Trippelpas daar aangetreden,
die zeer kwaad is en ontevreden,
maar hij doet de slak niet schrikken,
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die heel rustig neer ging zitten.
De pauw verzamelde al zijn krachten
en brengt hem toe een slag, zeer machtig,
waarvoor Langzaamaan niet bewoog,
al werd zijn gezicht toch hoogrood.
De pauw zag dat hij hem had gewond
en excuseerde zich terstond.
- Baron, maak u op mij niet kwaad,
maar drink wat en 't zal overgaan.
De nacht is nog lang niet gedaan,
laten we met feesten verdergaan.
Heer, geef bevelen in die zin.
Heer slak ging op die suggestie in.
Men bracht wijn voor ieder dier
en er was ook voor iedereen bier.
Zij dronken en maakten veel plezier.
Toen men verzadigd was van drank,
ging de pauw zitten op de bank.
Langzaam naderde toen de rat
en gaf heer Trippelpas een slag.
Hij had zijn voet niet uitgestoken
en toch had hij zijn stok gebroken,
want hij had gebruikt zoveel kracht
dat de stok in twee stukken brak.
Die slag had Ysegrijn gezien
en hij was daarom vol verdriet.
Hij is op heer Kaalkop toegegaan
en liet hem duidelijk verstaan
dat het Nobel niet was ontgaan.
- Heer Kaalkop, ge hebt een fout begaan
door zo hardhandig toe te slaan.
De woede steeg mij naar het hoofd
en zo heb ik het God beloofd
dat ik u te allen prijze
op mijn beurt terecht zou wijzen.
Baron Kaalkop tot hem sprak:
- Ysegrijn weet dat ik niet had
de bedoeling hem te verwonden,
dat zweer ik hier onomwonden,
al schoot ik er mijn vel bij in
of verloor ik erbij een pink.
- Goed, laten we het hierbij laten,
maar gij moet toch het spel verlaten.
- Wat!, roept Kleinprofijt en springt vooruit
en hij schreeuwde het zeer luid,
- Wat!, daar is geen sprake van.
Wij spelen door tot de nieuwe dag,
maar wel lief en zoetjes aan
zoals het onder vrienden betaamt.
Kaalkop, ga zitten en speel voort.
De rat strekte uit zijn poot.
Zie daar kwam nu aangerend,
heer Profijt, die met groot geweld
zo'n slag toebracht aan Kaalkop de rat,
dat die meteen buiten westen lag.
Wat wilt ge dat ik nog vertel

Tiecelijn. Jaargang 19

over dit ruwemannenspel?
Ze speelden nog zo lang en hard
tot aanbrak de nieuwe dag
en hielden het pas voor bekeken
toen de nachthemel ging verbleken.

Verantwoording
In de hertaling van La mort de Renart (branche XVIII; zie Tiecelijn, 13 (2000), p.
173-197) heeft Paul van Keymeulen de passage over ‘le jeu des plantées’ (hier en
daar nog steeds een populair kinderspel), zijns inziens een nogal saai en ruw spel,
vervangen door het Liedje van de vink. Zo bleven 143 verzen onvertaald. Hierbij
wordt die lacune weggewerkt (zie het interview).
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artikel
■ Jan de Putter
Firapeel helpt!
N.a.v. Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Amsterdam, Bert Bakker,
2006. ISBN 90-351-2944-X.
Ik herinner me het gevoel van opwinding toen ik in 1986 voor het eerst een artikel
van Frits van Oostrom onder ogen kreeg. Het stond in het tijdschrift Literatuur en
had als titel De oude orde in verval. Hollandse hofliteratuur en Huizinga's Herfsttij.
Ineens was daar een neerlandicus die zich wilde meten - en kon meten - met historici
als Le Roy Ladurie, Duby en Peter Burke, de vaandeldragers van de nieuwe
mentaliteitsgeschiedenis. De sleutel die Van Oostrom aanreikte om de deur naar de
middeleeuwse mentaliteit te openen, was het begrip eer. In die jaren kreeg het
paradigma vorm waarmee hij beroemd geworden is: de contextuele benadering van
de middeleeuwse literatuur. Hij heeft dat vooral gedaan in korte bijdragen die even
sprankelend en briljant zijn als een Beatle-song. Fans van Van Oostrom verschillen
van mening over wat nu zijn mooiste bijdrage is. Voor mij was het hoogtepunt
Reynaert primair, waarin hij beweerde dat de vos niet de held was van de opkomende
burgerij, maar een hate-figure van de adel. Er werd in die dagen gefluisterd dat aan
de Utrechtse universiteit een nieuwe Huizinga zou opstaan.
Nu is er dan het boek dat de vergelijking met Herfsttij ruimschoots kan doorstaan.
Het is beeldend, het heeft diepgang, maar wat het boek vooral zo aantrekkelijk maakt,
is de lichtvoetigheid. Van Oostrom bezit het vermogen om als een impressario de
stemmen van middeleeuwse schrijvers zo aan de man te brengen dat je je schuldig
voelt dat je het bouc der minnen nog niet gelezen hebt. Onbekende schrijvers werpt
hij een reddingsboei toe om ze aan boord van de canon te brengen. Veldeke,
Hadewijch, Jacob van Maerlant en Willem krijgen een ereplaats op de brug. Voor
Van Oostrom zijn dit degenen die hun volk hebben leren lezen. Met treffende citaten
karakteriseert hij hen als de scheppers van de Nederlandse literatuur. Begiftigd met
een vermogen methodologische vernieuwingen te incorporeren, is de ‘esthetische
wending’ in de literatuurgeschiedenis niet aan hem voorbijgegaan. Stijl is een
hoofdthema in zijn literatuurgeschiedenis.1. Het boek laat zien hoe de eerste woordjes
in de marge van Latijnse geschriften allengs evolueerden tot de virtuoze taal van de
Reynaert. De schrijver van deze literatuurgeschiedenis is een gepassioneerd promotor
van all this useless beauty.
In de jaren tachtig was er een ander geluid. Toen wilde Van Oostrom dat in een
nieuwe literatuurgeschiedenis de band tussen literatuur en leven centraal zou staan.
Zo schreef hij in 1985 dat literatuur een richtsnoerfunctie had voor de werkelijkheid.2.
Literatuur ontstaat in het spanningsveld tussen dichter en publiek. Een
literatuurgeschiedenis zou het beste te schrijven zijn vanuit het ontstaansmilieu van
de teksten met veel aandacht voor het geïntendeerde publiek. Aan die
benaderingswijze danken we twee mooie boeken. Het woord van eer en Maerlants
wereld zijn introducties tot de middeleeuwse mentaliteit. Zoals ook Jef Janssens
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signaleerde in De Standaard, neemt Van Oostrom in zijn laatste boek wat gas terug.3.
Zijn
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benadering van literaire teksten is minder functioneel historisch dan in eerdere studies.
Nergens is dat duidelijker dan in zijn analyse van de Reynaert.

Water bij de wijn
Van Oostrom leest de Reynaert als een meerduidig verhaal met een hoofdpersoon
die onze sympathie opwekt. Constituerend voor deze nieuwe visie op Reynaert is
een grensverleggend artikel van de Gentse literatuurhistoricus Jo Reynaert geweest.
In Botsaerts verbijstering wees hij erop dat in de Reynaert onze sympathie niet uitgaat
naar de slachtoffers, maar dat we sympathiseren met de vos.4. Voor Van Oostrom
zijn in de fictionele wereld van de vos goed en kwaad, mooi en lelijk niet meer van
elkaar te onderscheiden. Dat heeft de Reynaert gemeen met Richard III van
Shakespeare, Under Milkwood van Dylan Thomas en de middeleeuwse Tristan. De
Reynaert is een satire waarin de dichter zijn morele verontwaardiging heeft
omgesmeed in destructieve humor. Zijn werk geeft een ontluisterende blik op mens
en macht. ‘Hoe het recht zijn loop (niet) krijgt is voor hem niet slechts decor en
vehikel van zijn verhaal, maar ook het verhaal zelf.’ (Stemmen op schrift - SOS, p.
499). Het recht kende de dichter Willem ongetwijfeld uit de praktijk, mogelijk als
taalman, een middeleeuwse advocaat. Met zijn pen, zijn humor en zijn taal laat
Willem ons kennis maken met de zwarte kanten van het mens-zijn. Hij is een eenling,
een onverwachte komeet aan het firmament van de Nederlandse letteren, die zijn
publiek verbluft achterlaat. En de moderne onderzoeker, want op de keper beschouwd,
onttrekt de Reynaert zich nog steeds aan categorisering, duiding en contextualisering.
Zelf zegt Van Oostrom daarover in een interview in het Reformatorisch Dagblad
van 1 maart:
Neem de Reinaert, ik heb een manmoedige poging gedaan om hem te
plaatsen, maar het blijft gebrekkig in verhouding tot de hele wereld die je
erachter vermoedt. Het is typisch een tekst die ontzettend veel te maken
heeft met een bepaalde omgeving, maar er is zo'n gat in onze kennis dat
je maar beter een andere weg kunt bewandelen en de tekst laten spreken
- en wat dat betreft heeft de Reinaert óók veel te bieden. Als je met de blik
van vandaag kijkt, moet je zeggen: de Reinaert is toch het werk dat het
meest beantwoordt aan wat we vandaag van literatuur verwachten.
Er valt zeker veel voor te zeggen om de aantrekkingskracht van de Reynaert te
zoeken in de ‘moderniteit’ van het verhaal. De Reynaert moet het hebben van het
conflict, de emoties en de dramatiek. Meer nog dan de hechte structuur, de humor
of de stijl bestaat de grootsheid van de tekst eruit dat nergens water bij wijn is gedaan,
maar de tekst altijd ad fundum gaat, schrijft Van Oostrom. Zijn interpretatie van het
slot is echter in dit verband merkwaardig, want juist in het slot lijkt de dichter wél
water bij de wijn te doen.
Van Oostrom onderschrijft de opvatting van Rik van Daele niet, dat aan het einde
de hofwereld ophoudt te bestaan, maar stelt dat aan het einde het proces tegen
Reynaert formeel afgerond wordt door Firapeel. Uit oogpunt van de moderne smaak
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is het misschien jammer dat de kaalslag minder definitief gemaakt is, het maakte wel
vervolgverhalen mogelijk. In zijn recensie in Vrij Nederland merkte Pleij terecht
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op dat zo gelezen het verhaal nog even ‘napruttelt’ in de slotverzen.5. Daar helpt geen
Firapeel meer aan, schrijft Van Oostrom, en middeleeuwse toehoorders die opgelucht
ademhaalden, hadden Willem slecht begrepen (SOS, p. 488). Ik moet bekennen dat
ik even moest slikken toen ik zijn parafrase van mijn opvattingen over het slot las.
Ik geloof namelijk dat het publiek wel opgelucht adem kon halen.
In de paragraaf over het slot speel ik een klein bijrolletje: ‘ontdekker’ van de
rechtshistorische achtergrond van het slot. Op zich is die vermelding een bekroning
van mijn omgang met Van Oostroms wetenschappellijk gedachtegoed, maar dat
Firapeel formeel een einde maakt aan het proces tegen Reynaert is bepaald geen
‘loepzuivere’ parafrase van wat ik geschreven heb. Met openheid van geest heeft
Van Oostrom dit echter onmiddellijk gecorrigeerd op de flankerende website. Daar
valt te lezen dat Firapeel een allesvernietigende vete tussen de koning en zijn baronnen
weet te bezweren.6. De implicatie daarvan is dat in het slot de dichter nu juist geen
water bij de wijn doet. Firapeel helpt wel degelijk. Deze lezing van het slot opent de
mogelijkheid om de Reynaert in zijn context te plaatsen en zo het gat in onze kennis
te dichten.

De verzoening
‘De Middeleeuwen zijn anders’, om de gevleugelde woorden van Jef Janssens te
herhalen. Er kan niet genoeg benadrukt worden dat de context anders is dan die van
een moderne roman. Een rechtshistorische lezing van het slot maakt het mogelijk de
Reynaert te verbinden met zijn historische context. Anders dan in een modern proces,
waar bestraffing van de misdaad het hoofddoel is, streefde men in de dertiende eeuw
naar verzoening van dader en slachtoffer. Het gaat er dus niet om dat de vos aan het
einde van het verhaal bestraft wordt, maar of de vrede hersteld is aan het hof. Doel
van een hofdag is om pays te maken door recht te spreken.7.
Van Oostroms opmerking dat Firapeel formeel het proces beëindigt, geeft dan ook
niet goed de middeleeuwse rechtsgang weer. Firapeel zorgt niet voor de formele
beëindiging van het proces tegen de vos, maar brengt een vrijwillige verzoening tot
stand tussen de koning en zijn baronnen. Bij de zoen tussen Nobel en zijn baronnen
is de vos zelf niet eens als partij betrokken. Een zoen is een buitengerechtelijke
procedure die het karakter heeft van een bemiddeling. Ze valt het best te vergelijken
met een minnelijke schikking. Partijen willen elkaar recht doen zonder dat er recht
gesproken wordt.
Strikt genomen was het proces tegen Reynaert afgesloten met zijn veroordeling.
Daarna was de vorst vrij het vonnis ten uitvoer te brengen. De vorst besluit echter
genade te verlenen in ruil voor een niet-bestaande schat. In moderne ogen is het
aanvaarden van een som geld in ruil voor genade corruptie. In middeleeuwse ogen
was het aanvaarden van een schat in ruil voor genade beslist niet onrechtmatig. Het
was zelfs regel.8. Deel van de verzoening is echter ook Reynaerts ‘onthulling’ dat
Bruun, Isegrim en Tibeert een samenzwering tegen de koning beraamden. Door de
verzoening met Reynaert geraakt de koning in veeten ende in ongheval (vers 2171)
met zijn baronnen.
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De gevangenneming en mishandeling van Bruun en Isegrim op instigatie van de
vos zijn wel onrechtmatig. Wanneer de koning beseft dat hij bedrogen is door de
vos, slaakt hij een vreselijke kreet. Zijn vrienden, in de middeleeuwen betekende dat
bondgenoten, de wolf en de beer, heeft hij verloren. Van Oostrom interpreteert die
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kreet als een oerschreeuw, waarmee de dichter duidelijk maakt dat achter een dun
laagje beschaving uiteindelijk een morele jungle schuil gaat. Die opvatting is gangbaar
in het Reynaertonderzoek, maar Van Oostrom verwijst ook naar een artikel van
Stephen D. White, waar echter iets heel anders staat. White wijst het idee af dat
vorstelijke woede een teken van psychische instabiliteit of een primitieve emotie is,
maar ziet die woede juist als een oproep van de vorst om een einde te maken aan de
vernederende toestand waarin hij zich bevindt.9. Anders is het voor hem beter te
sterven dan te schande gemaakt worden.
Firapeel weet echter hoe de koning uit deze netelige toestand kan komen. Hij stelt
voor dat koning Nobel zich verzoent met zijn baronnen en dat ze daarna gezamenlijk
de achtervolging op Reynaert zullen inzetten om wraak te nemen. De zoen die Firapeel
bewerkstelligt, is een hoofse oplossing om een allesvernietigende vete tussen de vorst
en zijn baronnen te bezweren. Bruun en Isegrim krijgen als genoegdoening, naast
de huid van Belijn en zijn magen, een vooraanstaande positie aan het hof, waardoor
de koning zijn eer kan bewaren. Namens de koning voert hij de onderhandelingen
met Bruun en Isegrim. Het lijkt alsof in de slotverzen de luipaard de regie van de
koning heeft overgenomen. De meeste onderzoekers (en ik behoorde daartoe) menen
dat Firapeel iets anders aan de baronnen voorstelde dan hij deed aan de koning.
Firapeel doet weliswaar het aanbod aan Bruun en Isegrim dat ze Reynaert en zijn
geslacht mogen belagen waar en wanneer ze willen, maar een vergelijking met
Reynardus Vulpes leert dat dit niet betekent dat de koning het plan laat varen om
Reynaert te achtervolgen.10.
Verder krijgen de wolf en de beer het recht om op Belijn en zijn familie te jagen
van nu toten domsdaghe, wat Van Oostrom de opmerking ontlokt dat de dieren
bijbelvast waren. Andere onderzoekers hebben er een allusie op een zondeval van
de dieren in gelezen. Een verwijzing naar een zondeval van de dieren is het zeker
niet. De schrijver van Reynaerts historie, een bewerking uit het begin van de vijftiende
eeuw, interpreteert de uitdrukking als voor eeuwig en altijd. In de Moriaen komt de
uitdrukking ook voor, zonder dat er bijbelse consequenties aan verbonden kunnen
worden. Waarschijnlijk is ‘van nu toten domsdaghe’ niet meer dan een staande
uitdrukking voor voor eeuwig en altijd.11.
Bruun en Isegrim kunnen zich in dit voorstel vinden en gaan naar de koning om
‘pays’ te maken. Dergelijke bemiddelingspogingen in een vete tussen vorst en
baronnen waren heel normaal. In het derde capittel van De historie vanden vier
Heemskinderen stuurt koning Karel maar liefst drie ambassadeurs naar een opstandige
vazal om een vete te verzoenen.
Meer opmerkelijk is het plotse optreden van Firapeel. Misschien de meest
eenvoudige verklaring is dat voor hem geen rol in de voorafgaande verzen was
weggelegd. De taak van Firapeel is te bemiddelen bij verdeeldheid aan het hof. Voor
een eerder optreden had de luipaard simpelweg geen gelegenheid. Van Oostrom
karakteriseert hem als een spindoctor met een scheutje Raspoetin en Machiavelli,
maar daarmee krijgt hij een te uitgesproken profiel. Firapeel is meer zoals Jean-Luc
Dehaene een loodgieter. Zijn adagium: ‘een probleem moet je pas oplossen als het
zich stelt’, verklaart het plotse optreden van Firapeel.
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Wie de klappen ontvangt, is belachelijk
Firapeel herstelt de rechtsorde zodat koning Nobel er zonder kleerscheuren afkomt.
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Een verzoening aan het eind is literair gezien niet onproblematisch. Waarom ondergaat
de hebzuchtige vorst niet hetzelfde lot als Bruun, Isegrim en Tibeert? Uitvoerig
beschrijft de dichter de mishandeling van Reynaerts slachtoffers. Het geeft Van
Oostrom de indruk dat de wereld van de beesten een sadistisch universum is en dat
de wreedheid typerend is voor de Reynaert. Niets is minder waar. Hoewel het
voorbeeld van de Reynaert, de Franse Roman de Renart, beslist onderdoet voor het
aanschouwelijk voorstellen van de wreedheden, is de tekst per se niet minder wreed.
Van Oostrom meent ten onrechte dat Renart niet de bedoeling had om Brun de dood
in te jagen. Waar zouden de dorpelingen anders op uit moeten zijn dan op de huid,
of beter het vel, van de beer? In het Franse voorbeeld zegt Renart dat Brun nog bijna
zonder priester zou zijn gestorven, als hij niet ontsnapt was (Roques, vers 713). Ook
in andere teksten worden met veel plezier wreedheden beschreven. In Van Oostroms
boek zijn daar meer voorbeelden van te vinden. In de Aiol wordt een frauduleuze
boodschapper zo wreed aan zijn lippen - waarmee hij zijn misdaad bedreven heeft getrokken dat zij scheuren en zijn tanden bloot komen (SOS, p. 181). Wat te denken
van Maerlants commentaar wanneer de sluwe Odysseus een speer in de geopende
mond van een Trojaan steekt, die er bij neervalt: ‘Wie het zou hebben gezien zou
moeten lachen.’ (SOS, p. 520). In zijn plezier om wreedheid blijkt Maerlant niet
onder te doen voor Willem. Wie de klappen ontvangt, is belachelijk. Deze regel geldt
voor meer teksten dan alleen Van den vos Reynaerde. Het plezier om fysieke
vernedering was in de middeleeuwen nog geen taboe. Zoals de historicus Groebner
heeft laten zien, werd de eer bepaald door iemands fysieke integriteit. Verminking
betekende in de middeleeuwen zonder meer ontering en dus spot.12.
In de episodes met de bodes Bruun en Tibeert weet Reynaert de lachers op zijn
hand te krijgen. De bodes die Reynaert doet verminken hebben hem iets misdaan.
Bruun en Tibeert zijn zijn vrienden geworden, maar weigeren honing of muizen te
delen. Wanneer blijkt dat deze dieren de eed van vriendentrouw met Reynaert breken,
laat de vos ze vernederen door de dorpers. Koning Nobel echter, is wel partij voor
Reynaert. De verzoening van de koning met Reynaert was voor de vos geen reden
om zich op hem te wreken, integendeel. De diepere reden dat Nobel ontsnapt aan de
wraak van Reynaert is, zo meen ik, dat de vorst zich steeds op het laatste moment
weet te beheersen. Om die reden kan de koning ontsnappen aan een vernedering door
de vos. Ontering in middeleeuwse verhalen is meestal het gevolg van laakbaar,
onhoofs gedrag. In de middeleeuwse literatuur heeft mishandeling zelden het karakter
van zinloos geweld.

Willem en het hof
Het zal altijd wel speculatie blijven door wie, voor wie en in wiens opdracht Van
den vos Reynaerde geschreven is. Maar toch is het nuttig de interpretatie van een
tekst te verbinden met een schrijver, een publiek en een opdrachtgever. Het profiel
van auteur en publiek zijn een soort toetssteen voor de interpretatie. In Reynaert
primair heeft Van Oostrom de mogelijkheid geopperd dat de Reynaert geschreven
is voor het hof van de Vlaamse gravin. De meeste onderzoekers wijzen die
mogelijkheid af, omdat het hof Franstalig zou zijn. Ook Van Oostrom is in Stemmen
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op schrift bijgedraaid. Hij ziet het hof nu als primair Franstalig, maar uit de
receptiegetuigen concludeert hij dat het verhaal wel bekend was in de hoogste Vlaamse
kringen.
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De mogelijkheid dat de Reynaert geschreven is voor het Vlaamse hof mag echter
niet uitgesloten worden. Er zijn in ieder geval sporen van het gebruik van Nederlands
in de directe grafelijke omgeving. Wanneer de Vlaamse graven Nederlandstaligen
als gelijkwaardige partner aanspraken, wilden ze nog wel eens het Nederlands
gebruiken. Zelfs in de onderhandelingen in 1299 tussen de Vlaamse en Hollandse
graaf werd het Nederlands gebruikt, niettegenstaande dat de moedertaal van zowel
Gwijde als Jan II het Frans was. Waarschijnlijk was de reden daarvoor dat de bij de
onderhandelingen betrokken Zeeuwse adel het Frans niet machtig was. Aan een van
die edelen schenkt de Vlaamse graaf gronden in de Vier Ambachten. Voor hem laat
hij ook een Nederlandstalige oorkonde opstellen.13. Nog opmerkelijker is een oorkonde
uit 1261 die Beatrijs Augustyn ontdekt heeft in het grafelijk archief. Het is een
zoenovereenkomst tussen de heer van Beveren en de gravin, in het Nederlands
opgesteld door de heer van Beveren over betwiste moeren. Hoewel de gravin niet
persoonlijk betrokken was bij het maken van de zoen, is het duidelijk dat haar
vertegenwoordigers bij gelegenheid gebruik maakten van de taal van haar
onderdanen.14. Zeker lijkt het dat de voertaal bij de grafelijke rechtspraak het
Nederlands was. Bekend is dat in Gent de grafelijke rechtspraak in het Nederlands
plaats vond. Toen namelijk in 1289 de Franse koning tijdelijk de macht verkreeg in
Vlaanderen, eiste hij dat er Frans gesproken zou worden.15. Tien jaar later richten de
inwoners van Damme zich in het Nederlands tot de graaf met klachten over hun
baljuw.16. Het Nederlands werd dus gebruikt bij de grafelijke rechtspraak, al zullen
lieden die zichzelf ‘Courtois’ vonden wel het Frans hebben gebezigd.
Om de taalsituatie aan het hof te begrijpen is het nuttig een onderscheid te maken
tussen de hofhouding van de gravin en haar hof. De grafelijke hofhouding (de
meisniede) is ongetwijfeld Franstalig geweest, maar op hofdagen kan de taal wisselend
geweest zijn. De vorst riep hofdagen op verschillende plaatsen bijeen om te overleggen
over bestuur en politiek en om recht te spreken. Al naar gelang van de plaats van
bijeenkomst zal de voertaal wel verschillend geweest zijn. Niet alle Vlaamse edelen
spraken Frans. De grafelijke klerk Diederic van Assenede heeft Floris ende
Blancefloer gedicht voor den ghenen, diet Walsche niet en connen. Zou het niet
kunnen dat de gravin hofdagen in het Nederlandstalige deel van haar graafschap
gedichten liet voordragen in vloeiend Vlaams? Het zou een geste zijn naar diegenen,
zoals de heer van Beveren, waarvan de moedertaal het Nederlands was.
Willem houdt zijn publiek aan het hof een vreemde spiegel voor. Hij heeft een
verhaal geschreven over een hofdag in het dierenrijk. Vreemd genoeg noemt Van
Oostrom de Reynaert een satire, een hekeldicht, maar laat hij connecties met de
fabelliteratuur onbesproken. Fabels en andere dierverhalen zijn exempla. Ze werden
gebruikt om een politieke situatie te duiden en bespreekbaar te maken. Een traditie
die teruggaat tot voor het jaar 1000. Juist Reynaertverhalen waren bijzonder geschikt
om verbonden te worden met de politieke situatie. Zo verbond de Menestrel de Reims
omstreeks 1270 een Reynaertverhaal met het conflict tussen de Avesnes en de
Dampierres.17. Het lijkt erop dat ook Willem het grote conflict van zijn tijd, de strijd
tussen de Avesnes en Dampierres, niet onbesproken laat. Ook Willem heeft een
bestaande fabel verbonden met de politieke werkelijkheid. Een fabel die al circuleerde
over een samenzwering van een beer, een wolf en een vos tegen de leeuw, de koning
der dieren, past hij toe op de Vlaamse situatie. In plaats van een verhaal over een

Tiecelijn. Jaargang 19

echte samenzwering maakt hij er Reynaerts leugenverhaal van. Voor schalken, die
net als Reynaert, geruchten verspreiden over samen-
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zweringen tegen de vorst, zou geen plaats moeten zijn aan het hof. De plaatsnamen
suggereren dat het verhaal gericht zou kunnen zijn op edelen uit het, in de tekst
weliswaar soet genoemde, maar omstreden Waasland, van wie de gravin de steun
niet kon ontberen in haar strijd tegen de Avesnes. Willem schroomt niet om duidelijk
te maken hoe de vrede aan het hof in tijden van oplopende spanningen moet worden
bewaard. De Reynaert zou wel eens voor het eerst voorgedragen kunnen zijn op de
hofdag in Gent die plaats vond in juni 1248 (in 1248 viel het pinksterweekend in
juni), waar de gespannen politieke situatie het voorwerp van gesprek was. ‘Literatuur
opinieert’, zoals Van Oostrom wel eens gezegd heeft, en Willem is een spraakmaker.
Van Oostrom ziet Willem als een cynische buitenstaander. Hij denkt dan aan
iemand die als taalman vertrouwd is geraakt met de zwarte kanten van de mens.
Over literaire activiteiten van dergelijke advocaten weten we zo goed als niets. Alleen
al om die reden is het voorstel van Rik van Daele om Willem te identificeren met de
lekenbroeder Willem van Boudelo veel minder gratuit dan Van Oostrom meent. Het
profiel van de dichter past bij dat van Willem van Boudelo. Willem van Boudelo
was een convers die de belangen behartigde van de gravin int oest hende van
Vlaendren. Zijn werkzaamheden waren vergelijkbaar met die van Diederic van
Assenede, de schrijver van Floris ende Blancefloer. Wat Willem van Boudelo
bovendien een geschikte kandidaat maakt, is dat hij namens de gravin betrokken was
bij het tot stand brengen van een zoen in de Vier Ambachten. Een taak die veel weg
heeft van die van Firapeel!18.

De aantrekkingskracht
Willem is een dichter die iets te zeggen heeft, hoe vaag die uitdrukking ook mag
zijn. Willem heeft geen meesterwerk geschreven dat het publiek verbluft en zwijgend
achterlaat. De kracht van het werk is dat het het publiek uitdaagt vergelijkingen te
maken met de eigen situatie. Bij de presentatie van Stemmen op schrift liet de Vlaamse
minister Bert Anciaux zich ontvallen dat hij in zijn politieke leven wel eens een
Reynaert tegenkwam. Sluwe politici als Reynaert die eloquentie combineren met
oproepen tot agressiviteit zijn er. Reynaert lijkt verdacht veel op Filip Dewinter. De
aantrekkingskracht van de Reynaert voor hedendaagse lezers schuilt in de
toepasbaarheid van het verhaal op hedendaagse situaties.
Ook voor het middeleeuwse publiek moet de literaire kracht van de Reynaert erin
gelegen hebben dat het verhaal op het eigen leven betrokken kon worden. De oudste
prozadruk werft lezers door te beloven dat het de lezer uit dit verhaal de subtile
scalcheden die dagelics in der werelt gebruijct worden laat zien. In de veertiende
eeuw prijst de Antwerpse schepenklerk Boendale de Reynaert aan als een fabel die
ingewikkelde zaken helder maakt. Voor het primaire publiek dat alle toespelingen
begreep, moet Willem van Boudelo geweest zijn als Holly Martins in The Third man:
doing something pretty dangerous, mixing fact and fiction. Ik geloof dat daarin de
grootsheid van de Reynaert bestaat: uit die vermenging van feit en fictie.
De Reynaert is een tekst die toegang biedt tot een wereld waar schande en eer
sleutelbegrippen zijn. De conflicten en bijbehorende emoties in de Reynaert krijgen
vorm in een wereld die ver van ons afstaat. De dramatiek van het verhaal vloeit voort
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uit het balanceren van koning Nobel tussen wraak en verzoening. Voor mij schuilt
de aantrekkingskracht van de Reynaert dan ook in de ‘historische sensatie’
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die het verhaal teweegbrengt. Het verhaal geeft inzicht in a country that operates
along entirely different lines. De Reynaert verdient geplaatst te worden tegen de
achtergrond van die vreemde, achterliggende wereld. Als bij het onderzoek van de
Reynaert het woord van eer centraal staat, is er nog een wereld te winnen, zoals Van
Oostrom zelf ook wel beseft.
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■ Paul Wackers
Philipp Poeth, Von dem Fuchs Reinart
Philipp Poeth, Von dem Fuchs Reinart. Deutsche Reimfassung der
Dichtung ‘Van den vos Reynaerde’ (= Reinaert I) aus dem 13. Jahrhundert
von ‘Willem, der den Madock machte’. Münster, Monsenstein und
Vannerdat OHG, 2005. ISBN 3-86582-123-5.
Het hart van dit boek is de vertaling in moderne Duitse verzen die Philipp Poeth
maakte van het Middelnederlandse Van den vos Reynaerde. Het ging Poeth er niet
in eerste instantie om een zo letterlijk mogelijke vertaling te produceren, hij wilde
de kwaliteiten van het werk toegankelijk, ‘voelbaar’ maken voor een Duits publiek
zonder kennis van het Middelnederlands. Om dat te bereiken heeft hij gekozen voor
een versvertaling die meer naar de geest dan naar de letter is, maar die anderzijds
probeert dicht bij het origineel te blijven. Hij kiest voor wat hijzelf ‘knittelverzen’
noemt: rijmende regels zonder vast metrum, met een wisselend aantal heffingen en
lichtjes variërende lengte. Dit is een zeer goede keuze, want het is het type versificatie
dat ook in het origineel gebruikt is. Poeth hanteert dit verstype virtuoos. Zijn vertaling
leest als een trein en weet de spanning, de levendigheid en de ironie van het origineel
heel goed op te roepen. Zijn zinnen lopen en er zijn relatief weinig plaatsen waar je
als lezer merkt dat hij vanwege rijmdwang tot een vreemde woordkeus of een
ongebruikelijke zinsbouw komt. Over het algemeen gebruikt Poeth evenveel verzen
voor zijn zinnen als het origineel, maar soms heeft hij een regel meer nodig. De
versnummers bij zijn vertaling corresponderen dus niet geheel met die van het
origineel. In de laatste editie1. telt het verhaal 3469 verzen, Poeth heeft er 3488 nodig.
Heel geleidelijk gaan die twee nummeringen dus verder uiteen lopen. Dit is
onvermijdelijk, maar wie vertaling en origineel wil vergelijken moet er wel even op
bedacht zijn.
Door het noemen van origineel en vertaling wordt een wellicht onverwachte vraag
opgeroepen: wat is eigenlijk het origineel dat Poeth vertaalt? De vraag is relevant
omdat er twee volledige handschriften van Van den vos Reynaerde bestaan die in
veel opzichten van elkaar verschillen. Wie de Reynaert wil bestuderen, kan dus
kiezen om te werken met een van de twee volledige handschriften of daaruit te
reconstrueren wat de oorspronkelijke tekst van Willem geweest zou kunnen zijn.
Tekstreconstructie van volkstalige epiek wordt tegenwoordig door de meeste
onderzoekers met argwaan benaderd, omdat het intussen heel duidelijk gebleken is,
dat binnen dit genre eerbied voor de auteurstekst eigenlijk niet bestaat. Kopiisten
grijpen vrijelijk in en echt stabiele teksttradities bestaan bijna niet. Dan ligt het voor
de hand om uit te gaan van een van de twee overgeleverde handschriften. Wat dat
betreft is de overlevering van de Reynaert niet de meest gelukkige. Het ene
handschrift, het Comburgse, is een zorgvuldig afschrift van een slechte voorbeeldtekst.
Het andere, het Dyckse, is een slordig afschrift van een veel beter voorbeeld. Ze
hebben dus allebei hun duidelijke nadelen. Toch wordt tegenwoordig eigenlijk
unaniem voor Comburg gekozen omdat dat handschrift in Vlaanderen geschreven
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tot
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Dyck, dat in Holland of Utrecht geschreven is en nogal inconsistent is in zijn
tekstweergave). Een tweede reden om de voorkeur aan Comburg te geven is, dat het
een uitgebreider slot heeft, dat naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk is.
Hoe gaat Poeth nu met deze problematiek om? In zijn voorwoord (p. 4) zegt hij
dat zijn vertaling gemaakt is op basis van de diplomatische editie van Hellinga.2. Dat
helpt de lezer niet echt verder, want Hellinga bevat de tekst van alle
Reynaerthandschriften die in 1952 bekend waren. Achter in het boek (p. 124-127)
gaat Poeth opnieuw op de kwestie in. Hij geeft aan dat de Delta-editie (zie noot 1)
zich baseert op Comburg en formuleert dan kritiek op die keuze. Hij laat zien dat in
de proloog de tekst van Comburg een aantal zeer problematische plaatsen heeft, waar
Dyck steeds een zinvollere lezing biedt. (Dit wordt door alle onderzoekers eveneens
erkend. Alle recente edities op basis van Comburg kennen een aantal ingrepen in de
proloog.) Poeth leidt daaruit af dat men voor de hele tekst de twee handschriften
moet vergelijken en nu eens voor het ene en dan weer voor het andere moet kiezen.
Eigenlijk bepleit hij dus een reconstructie van het origineel. Hij geeft echter niet
duidelijk aan hoe hij zich die samengestelde tekst dan voorstelt.
Naar mijn indruk is er feitelijk het volgende gebeurd. Poeth heeft zeer intensief
gebruik gemaakt van de Delta-editie en wel voor allerlei aspecten van zijn eigen
boek (bijvoorbeeld de indeling van het verhaal in eenheden, de titels daarvan, de
aard en een flink deel van de inhoud van de ondersteunende delen). Terecht overigens,
want dat is een uitstekende editie. Hij is het echter niet eens met de voorkeur voor
Comburg in die editie. Hij volgt de tekst van de Delta-editie dus grotendeels, maar
af en toe - als hij met de lezing van Comburg om interpretatieve redenen niet uit de
voeten kan - volgt hij Dyck. In tenminste een deel van die gevallen verantwoordt hij
dat in zijn aantekeningen.3. Zie bijvoorbeeld de aantekeningen bij de verzen 149-163
en 243-248. Deze twee gevallen zijn plaatsen waar ook sommige professionele
onderzoekers een voorkeur voor Dyck hebben uitgesproken. Moderne editeurs grijpen
dan toch niet in en wel omdat ze een specifiek handschrift willen uitgeven en geen
reconstructie willen maken. Als het basishandschrift een zinvolle tekst biedt, laten
ze die staan, ook als er redenen zijn om aan te nemen dat het niet om de originele
lezing gaat. Op dit punt gaat Poeth dus verder. Wetenschappelijk gezien zou dit
zorgvuldiger onderbouwd moeten worden en eigenlijk zouden de afwijkingen ook
systematischer gepresenteerd moeten worden. Dat dit echter in een boek voor een
belangstellend lekenpubliek niet gebeurd is, valt ook wel weer te begrijpen. Het gaat
bovendien om een beperkt aantal details. Al zijn Poeths keuzes met betrekking tot
de tekstconstitutie niet steeds die van de meeste Reynaertonderzoekers, het tast de
kwaliteit van zijn vertaling verder niet aan.
Zoals al gezegd, doet het Duits van Poeths vertaling meestal heel natuurlijk aan. De
enige ‘truc’ die mij vanwege het frequente gebruik opviel, is het weglaten van de
persoonsvorm of het werkwoord. Het gaat dan om gevallen als:
Reinart ein Mörder, Betrüger und Dieb,
er hat auch niemanden gern und lieb,
nicht einmal den König, meinen Herren. (129-131)

of:
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Dort traf ich an den Lehrer Reinart,
der seinen Unterricht aufgegeben,
den er begonnen doch erst eben. (154-156).
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Waarschijnlijk is de verklaring voor dit verschijnsel dat Poeth het ritme van de
versregel niet wilde verstoren door het invoegen van ‘ist’ of ‘hätte’. Ik weet niet hoe
Duitstaligen hier op reageren. Mij viel het op. Soms vertraagde het mijn lezen omdat
de zinsbouw en dus de betekenis me niet meteen duidelijk was, maar het wende snel
en meestal had ik ook wel begrip voor de genomen beslissing.
De keus van rijmwoorden is meestal ook heel natuurlijk. Er is mij in dat opzicht
maar een plaats echt opgevallen, namelijk de regels 597-600:
Es ist so viel, Ihr äßet's nicht mit Zehnen.
Ich denk, Eure Gunst dürft ich verdienen.’
‘Mit Zehnen von mir? Wie soll das gehn?
Reinart, nun haltet den Mund mal schön! ...

Bij Zehnen-verdienen als rijmpaar kan ik mij nog iets voorstellen, al lijkt het mij
onzuiver rijm. Maar gehn-schön? In het origineel zou ik hier aan een kopiistenfout
denken. Maar zoals gezegd: het gaat hier om een incident.
De vertaling van Poeth is niet volledig tekstgetrouw. De volgende voorbeelden maken
duidelijk welk soort vrijheden hij zich permitteert.
Als Tibeert de klacht van Courtois bekritiseerd heeft, spreekt Pancer de bever over
de aanslag van Reynaert op Kuwaert. Daarin zegt Pancer o.a. (ik geef zowel origineel,
uit de Delta-editie, als Poeths vertaling):
Wat sechdi van eere laghe?

Zur Neuigkeit ich Euch befrage:

En dedi ghistren in den daghe

Wat tat er gestern am hellen Tage?

Eene die meeste overdaet

Eines der schlimmsten Verbrechen er
begeht

An Cuwaerde den hase, die hier staet,

an Küwart, dem Hasen, der hier steht.

Die noyt eenich dier ghedede?

Noch nie hat ein Tier sich so entschieden.

(135-139)
In de eerste regel wordt laghe (= hinderlaag) veranderd in Neuigkeit. Bovendien
wordt de zinsbouw veranderd. In het Middelnederlands stelt Pancer twee vragen,
eerst ‘Hoe beoordeelt u een hinderlaag’, dan ‘Pleegde Reynaert niet... een van de
grootste misdaden die ooit door een dier begaan werd’. Poeth laat Pancer iets nieuws
aankondigen en dat leidt tot de vraag wat Reynaert gisteren deed. Dat is een van de
grootste misdaden... Nooit heeft een dier tot zo iets besloten. Het stuk over Kuwaert
is in origineel en bewerking vrijwel gelijk. Poeth heeft daarin hellen toegevoegd,
maar dat geeft de bedoeling van het Middelnederlands goed weer, want in den daghe
betekent overdag in tegenstelling tot 's nachts. We zien hier dus verschillen op
woordniveau en in de zinsordening.
In Grimbeerts woorden tot Isegrim gaat het o.a. over de vissen die Reynaert vanaf
een kar aan Isegrim had toegeworpen. In dat stuk staat:
Ende ghi die beste pladijse uplaset

Das Beste der Schollen nahmt Ihr gerne,
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Daer ghi hu ane hadt versadet.

Womit Ihr gesättigt Euren Magen

Ghi ne gaeft hem goed no quaet,

Ihm aber auf sein Bitten und Fragen

Sonder alleene eenen pladijsengraet

Gabt Ihr nichts als einer Scholle Gräten,

Dat ghi hem te jeghen brocht,

Als Ihr schon platztet aus der Nähten.

Dordat ghine niet en mocht.
(211-216)

(212-216)
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De verschillen zijn hier groter. Dat Reynaert Isegrim zijn deel vraagt, zoals Poeth in
vers 214 aangeeft, staat niet in het Middelnederlands (maar is in de gegeven situatie
natuurlijk wel geïmpliceerd). Bij Poeth is Isegrims reden om Reynaert de graat te
geven dat hij niets meer op kan. In het Middelnederlands is die reden dat Isegrim
hem niet lust. In beide gevallen is duidelijk dat het om een schijngave gaat en dat
Isegrim dus verkeerd handelt.
Als Reynaert zijn vrouw na zijn terugkeer uit het hof uitnodigt mee te gaan naar
de nieuwe wildernis, zegt hij daarover o.a. ‘Wi moghen daer... wandelen onder die
scade / Ende hebben daer grote ghenade, / Eer wi worden daer bespiet’ (3161-3164).
Poeth vertaalt: ‘Im Schatten lebten wir dort zwar, / doch komfortabel ganz und gar,
/ bevor man bekäm uns zu Gesicht’ (3177-3179). Op deze manier wordt de schaduw
iets negatiefs. Vanwege de rijmcombinatie scade-ghenade denk ik echter dat die
schaduw positief is. Ghenade is immers in de kern een religieus woord en kan de
bijbelse notie van leven in de schaduw van Gods vleugelen oproepen. Ik denk dat
Reynaert hier met dat religieuze gedachtegoed speelt, al weet ik niet precies wat hij
ermee bedoelt. Ik vind dus ook de vertaling van ghenade met komfortabel niet echt
gelukkig. Dit is overigens een kwestie van interpretatie. Ghenade kan ook wereldlijk
welzijn betekenen en als je aanneemt dat dat hier het geval is, dan is Poeths vertaling
adequaat.
Een laatste geval vinden we even verder in de tekst. Hermeline heeft aangegeven
dat ze het erg vindt dat Reynaert gezworen heeft naar het Heilig Land te vertrekken,
waarop Reynaert zegt dat afgedwongen eden niets voorstellen. In het
Middelnederlands staat er dan: ‘So meer ghezworen, so meer verloren. / Mi seide
een goet man hier tevoren / In rade dat hi mi riet: / Bedwongene trauwe ne diedet
niet’ (3174-3177) Poeth maakt daarvan: ‘Je mehr geschworen, desto mehr verloren.
/ Ein Weiser schrieb's mir hinter die Ohren: / Erzwungne Versprechen gelten nicht!’
(3189-3191). Het In rade dat hi mi riet maakt de indruk een stoplap te zijn: er is een
rijmwoord bij niet nodig. Dat Poeth niet probeert dit te vertalen, is verstandig. Zijn
gebruik van het spreekwoord ‘Schreibe dir das hinters Ohr’ (wat ‘knoop dat in je
oren’ betekent) ter vervanging is uitgesproken geestig en past voortreffelijk bij de
nadruk op advies die het Middelnederlands bevat (zowel rade als riet).
Uit de gegeven voorbeelden moge duidelijk geworden zijn hoe Poeth zijn
vertaalarbeid opvat: hij acht zich niet honderd procent gebonden aan de tekst. Hij
blijft niet bij de indeling in zinnen van zijn voorbeeld en legt her en der eigen
accenten, maar hij verwijdert zich nooit echt van de geest van zijn voorbeeld.
Achter de tekst zijn een aantal hulpmiddelen voor beter begrip opgenomen: een
detailcommentaar, twee namenlijsten - een van plaatsen en een van personages -,
een fictieve (zie p. 4) brief aan een Reineke-Fuchs-Freund, een lijst van geraadpleegde
literatuur en een reeks afbeeldingen.
Het detailcommentaar is op basis van ruime belezenheid samengesteld. Het is
enigszins eclectisch maar bevat over het algemeen zinvolle informatie in beknopte
en heldere vorm. Dit type toelichting maakt het de lezer mogelijk zich een beter beeld
te vormen van waar het in de tekst oorspronkelijk over ging (zou hebben kunnen
gaan, moet ik misschien beter zeggen, want het gaat natuurlijk steeds om
interpretaties). Bij dit stuk van het boek heb ik slechts twee opmerkingen. De ene is
dat in deze toelichtingen veel woorden en zinsdelen vet gedrukt zijn, maar dat ik de
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meent
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te bespeuren tussen losse scènes in het verhaal. Zo ziet Poeth in de molenaar die zijn
worst kwijtraakt een vooraankondiging van de verminking van de pastoor door
Tibeert (p. 100, zie toelichting bij vers 122) en in Reynaerts troost van Julocke (een
kapel kan best met één klok luiden) een toespeling op de klokkenluidende Isegrim
te Elmare uit de biecht van Reynaert (p. 105, toelichting bij de verzen 1290-1301;
vgl. origineel vv. 1483-1498). Dit type relaties vind ik erg vergezocht. De molenaar
is geen geestelijke, dus waarom zouden beiden met elkaar in verband gebracht moeten
worden? En in Reynaerts biecht wordt vooral de gulzigheid van Isegrim benadrukt.
Ik denk dat die dus ook achter de Elmare-episode zit en daarom geloof ik niet in een
verband met de Julockepassage, waar satire op ongeoorloofde seksuele betrekkingen
aan de orde is. En heel algemeen denk ik dat we moeten oppassen in Van den vos
Reynaerde te veel verbanden te zien. Zoals een cabaretvoorstelling een rode draad
kan hebben en toch losse scènes kan bevatten, zo hoeft ook niet alles in de Reynaert
met een of ander groter geheel verbonden te zijn.
Het detailcommentaar geeft tenslotte aanleiding tot een kleine zijstap. Poeth wijst
erop, dat in Coppes grafschrift geen leestekens voorkomen (p. 102, toelichting bij
de verzen 463-466). Daarom ook neemt hij in zijn vertaling van dat grafschrift (p.
21) geen leestekens op. Wat hij over de poly-interpretabiliteit van het grafschrift
zegt, is mij niet geheel duidelijk, maar dat een Middelnederlandse tekst vaak op meer
wijzen in zinnen verdeeld kan worden, is helemaal juist. Dat is een van de redenen
waarom editeurs meestal erg terughoudend zijn met het aanbrengen van interpunctie.
Maar de hele Reynaert bevat nauwelijks leestekens in de handschriften, dus ik begrijp
niet goed waarom dat hier aangegeven moet worden, en elders niet.
De brief aan de Reineke-Fuchs-Freund is wat mij betreft een zeer onbevredigend
stuk. Waarom eigenlijk is deze vorm gekozen voor een nawoord? Zowel de gekozen
vorm als een aantal passages lijken betrekking te hebben op de persoonlijke
levenssituatie van Philipp Poeth. Voor mij als buitenstaander zijn die volstrekt
betekenisloos gebleven en waarschijnlijk is dat maar goed ook. Maar publiceer ze
dan ook niet.
Bovendien is het inhoudelijke niveau hier veel lager dan in de rest van het boek.
Het eclectische en eigenzinnige dat in vertaling en detailcommentaar doorschemerde
wordt hier dominant met negatieve gevolgen. Over Poeths opvatting over de
verhouding tussen Comburg en Dyck is hierboven al geschreven. Daarna gaat hij in
op de mogelijke regio en de sociale en culturele omstandigheden waarin Van den
vos Reynaerde ontstaan is. Als ik hem goed begrijp, denkt hij voor de ontstaansregio
aan het Rijn-Maasgebied en ziet hij de situatie in het Duitse keizerrijk als het
achterdoek waartegen de tekst tot stand komt. Voor zover ik de argumentatie kan
volgen, lijkt ze mij te bestaan uit uit hun verband gerukte elementen uit verschillende,
elkaar feitelijk uitsluitende, Reynaertinterpretaties. Wat mij betreft is er ook na lezing
van deze ‘brief’ geen enkele reden om er aan te twijfelen dat Van den vos Reynaerde
rond het midden van de dertiende eeuw ontstaan is in, of in de omgeving van Gent,
en wel in kringen rond het hof van de graaf van Vlaanderen. Als er een specifieke
politieke strekking in de tekst zit (wat ik niet geloof), dan heeft die op dat hof
betrekking.
Bijna terloops geeft Poeth in deze brief aan dat hij gelooft dat de middeleeuwse
tekst ook een modern publiek nog intellectueel én emotioneel kan raken. Daarin ben
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ik het volledig met hem eens. Hoe sterk de invloed is die de tekst op individuen kan
uitoefenen blijkt wellicht juist uit de uitermate persoonlijke aard van deze fictieve
‘brief’.
Tenslotte enkele opmerkingen over het boek als object. Er is prachtig papier gebruikt,
dat heerlijk aanvoelt. Het is mooi gebonden en het bevat een ruime hoeveelheid
illustraties. Binnen de vertaling is de Reynaertcyclus van Gerard Gaudaen uit 1995
afgedrukt. Verder bevat het boek afbeeldingen van bladzijden uit het Dyckse en het
Comburgse handschrift, foto's van de beide gebouwen waar die handschriften vroeger
bewaard werden, heel oude en zeer moderne Reynaertafbeeldingen, etc. Afgezien
van de afbeelding op p. 138, die zeer onscherp is, zijn de illustraties van goede
kwaliteit.
Een conclusie is dus simpel. Wie zich in het Duits een goed beeld wil vormen van
het literaire kunstwerk dat Van den vos Reynaerde is, of wie als bibliofiel of
reynaerdofiel geïnteresseerd is in alle boeken over de beroemdste vos aller tijden,
die zou deze vertaling van Philipp Poeth moeten aanschaffen. Wie betrouwbare
informatie wil hebben over de originele tekst en zijn achtergrond en over de
wetenschappelijke opvattingen ter zake, die kan zijn heil beter elders zoeken.
Het boek van Poeth bevat de schitterende Reynaerthoutgravures van Gerard Gaudaen.
Wij drukken drie van deze prenten af (met dank van mevrouw J. Gaudaen-Dieltjens).
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Eindnoten:
1. Reynaert in tweevoud. Deel I. Van den vos Reynaerde. Bezorgd door A. Bouwman en B.
Besamusca. Amsterdam, Bert Bakker, 2002.
2. Hellinga, W.Gs (ed.), Van den vos Reynaerde. I Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de
bronnen vóór het jaar 1500. Zwolle, Tjeenk Willink, 1952.
3. Ik maak het voorbehoud omdat ik de vertaling niet systematisch met de Delta-editie noch met
Dyck heb vergeleken.
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poëzie
■ Aleidis Dierick
Ontmoeting
Langs de wisselweg gewandeld.
In de verte bijna
blauwe nacht.
In de struiken bladstil
bramen bijna zwart.
Stilgestaan. Geluisterd.
Weer aan u gedacht.
Mij herinnerd hoe het was.
Sinds ik naar dit land
verhuisd ben
heb ik u verwacht.
Droog geritsel in het gras
en het nauwelijks hoorbaar hijgen
van de naaldboom bijna
van zijn wortels los.
Op het smalle wisselpad
waar alleen de dieren lopen
al de kleuren van het bos.
Roerloos. Wij. En liefde
altijd buitensporig.
Kopertinten honing oker.
Na het zinkwit van de winter.
Zomer. Vos.
april 2006
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‘[Waarde lezer]’
Waarde lezer,
‘Helpe, wat lettren zijn dit’, roept Botsaert op het einde van Van den vos Reynaerde
verbouwereerd uit. Nobel heeft net Reynaerts finale boodschap gekregen. De brief
die Reynaerts overwinning bezegelt laat de koning onteerd achter. De brief onthult
het boosaardige karakter van de vos. Brieven zijn echter zelden eenduidig (dat bewijst
Reynaerts ‘brief’ in elk geval). Niets is immers in het verhaal wat het schijnt te zijn.
Vandaar dat er tegenwoordig nogal wat onderzoekers zijn die het onderzoek naar
Reynaerts boosaardigheid opnieuw openen. De brief met Cuwaerts hoofd wordt
voorafgegaan - vooraf gespiegeld - door de brief met koninklijk zegel die Reynaert
aan de machtsgetrouwe haan Canteclaer toont en die de ondergang bezegelt van diens
geslacht. Willem, de Reynaertdichter, is een ingenieus componist. Het motief van
de brief, duidelijker ingelast dan in zijn Oudfranse bron en wellicht knipogend naar
de Ysengrimus, wordt aan Nobel op een cruciaal moment in het verhaal aangebracht.
Op het moment dat hij als wijze en hoofse vorst de moord op Coppe dient te wreken,
wordt Reynaerts talig meesterschap aan de vorst van naaldje tot draadje uitgelegd.
Nobel krijgt in het begin van het verhaal een staal van de Reynaerdie, zowel verbaal
als schriftelijk. De brief is een essentieel motief in de Reynaert.
De hierboven geschetste interpretatie wordt door vele reynaerdisten gedeeld, maar
niet door alle. De interpretatie van Reynaertscènes heeft al tot meer dan één
brievendispuut geleid. Vooral in de negentiende eeuw was deze communicatievorm
een geliefd middel om diverse materies en interpretaties te bespreken. Deze brieven
werden af en toe gepubliceerd. Beroemd is de ‘pennenstryd’ tussen Jan Frans Willems
en D. Buddingh in de Konst- en Letterbode in 1836-1838 (brief 3), die integraal werd
opgenomen in de postume tweede druk van Willems' Reynaertuitgave van 1850.
Niet zelden begon of eindigde een negentiende-eeuwse studie of editie met een brief,
zoals de Reinhart Fuchs van Jacob Grimm uit 1834 met een schrijven aan Karl
Lachmann. Aan de brief als genre en aan nuanceverschillen tussen inleiding, voorrede,
manifest of brief willen wij in deze publicatie geen theoretische beschouwingen
wijden. Ook niet aan het statuut van bijvoorbeeld de nooit verzonden, afsluitende
Brief aan Wine Klazes in Klaas Heeroma's De andere Reinaert (1970), die mede de
aanleiding vormde tot dit nummer.
Tegenwoordig is de publicatie van een brief weinig modieus, hoewel de brief - en
tegenwoordig de e-mail - nog steeds een belangrijk middel is om over inhoudelijke
kwesties van gedachten te wisselen. Brieven zijn natuurlijk een specifiek genre,
tegenwoordig vaak behorend tot het interpersoonlijke en minder tot het publieke
forum. Brieven kunnen interessante zaken blootleggen die nauwelijks blijken uit
essays, bibliografieën of wetenschappelijke geschriften. Met betrekking tot de
Reynaertmaterie kunnen nooit gepubliceerde inzichten blijken, nooit gerealiseerde
dromen of projecten, de groei van een argumentatie of een misvatting. Maar we
komen ook iets te weten over de intermenselijke relaties tussen zender en ontvanger.
Natuurlijk laat een selectie ook maar zien wat de samensteller(s) wil (willen) dat er
gezien wordt.
Het is onze bedoeling met de in dit nummer geselecteerde brieven de weidsheid
van de materie te laten zien, met brieven van professionelen en amateurs, van
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literatoren en van toevallige Reynaertpassanten, over de grote Reynaertvragen en
-interpretaties, maar ook over -manifestaties en -publicaties.
De brieven werden chronologisch geordend, waardoor in een zeldzaam geval de
thematisch verwante brieven wat verder uit elkaar staan. Toch is de chronologie ook
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thematisch verantwoord. De bedoeling van dit themanummer is een aantal brieven
samen te brengen (sommige al meermaals geciteerd, zoals de nooit beantwoorde
brief van Willem Elsschot aan J.W. Muller) die het lezen waard zijn. Evident was
het gemakkelijker recent en/of gepubliceerd materiaal bijeen te brengen. Ook materiaal
uit eigen kring is gemakkelijk vindbaar. Het Tiecelijnarchief bevat meer dan duizend
brieven en een veelvoud aan e-mails (die op termijn dreigen verloren te gaan, wegens
niet allemaal uitgeprint - een probleem van veel literaire archieven). Het archief van
de Bibliotheca Wasiana bevat eveneens enkele honderden Reynaertbrieven. Dit geldt
ook - en in nog veel grotere mate - voor wetenschappelijke bewaarbibliotheken zoals
universitaire instellingen en letterkundige archieven. De samensteller van een
brievennummer wordt naast de overvloed aan brieven ook geconfronteerd met andere
problemen. Daar waar uitstekend geïnventariseerde instrumenten bestaan, ontbreekt
helaas (maar haast vanzelfsprekend) een trefwoordenindex (zoals bij Agrippa van
het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen, dat 325.000 brieven exemplarisch heeft
geïnventariseerd, en bij de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN), een
gigantische verzameling literaire brieven van wetenschappelijke instellingen in
Nederland). Wil men dus weten in welke brieven Stijn Streuvels over de
Reynaertmaterie schreef, dan is het nodig om naast de gepubliceerde brieven ook de
11.193 brieven van Streuvels, de 2.500 brieven aan Streuvels en bovendien nog eens
de 4.704 brieven uit het archief Streuvels (in het AMVC-Letterenhuis) te doorzoeken
(en dit is dan nog maar een deel van het geheel).
Reynaertbrieven editeren is bezig zijn met de toppen van gigantische ijsbergen,
verzameld of opgemerkt tijdens jarenlang studie- en zoekwerk. Volledigheid en
representativiteit kunnen geen primaire doelstellingen zijn. Wij kunnen niet anders
dan een persoonlijke keuze brengen uit een toevallige hoeveelheid bijeengebrachte
gebruiksvoorwerpen (want dat zijn de meeste van deze brieven in de eerste plaats).
De toevalligheid van de overlevering levert een geheel eigen en een volledig nieuw
verhaal op.
Er werd bij de selectie van de zeventig brieven getracht aan een aantal criteria te
voldoen. De leesbaarheid van de brieven stond centraal. De samensteller hoopt dat
de lezer deze brieven als een roman zal lezen en zich vooral zal amuseren (‘de lust
tot lezen’...). De lengte, de anekdotiek en (als rode draad:) de interesse (nieuwswaarde
en nieuwsgierigheid) vanuit een reynaerdiaans standpunt waren de graadmeters in
functie van de opname.
De manier van uitgeven wordt achteraan in dit nummer beschreven
(verantwoording). Na elke brief wordt de bewaarplaats aangegeven, gevolgd door
een contextbeschrijving en een verklarend apparaat. De briefschrijvers en de
geadresseerden werden in een aparte lijst (correspondenten) beknopt gesitueerd.
Tot slot, waarde lezer, nodigen wij u uit om ons een brief terug te schrijven naar
aanleiding van dit themanummer of om ons nog andere interessante brieven te
signaleren. Er ontbreken immers nog vele namen... Misschien is er ooit nog een
tweede brievennummer nodig.
Ondertussen hopen wij dat uw nieuwsgierigheid geprikkeld is en u zich al lezend
in de brieven uit de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw kunt verbazen
over de veelzijdigheid en de complexiteit van de vossenjacht.
Met vriendelijke groet,
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‘[Brievenuitgave]’
1
Eeklo, 7 september, 1834
Jan Frans Willems aan Jeronimo de Vries
Beste lieve vriend,
Ik zou reeds vroeger op uwe vriendelijke letteren van den 21 Juni jl. U geantwoord
hebben; doch korte dagen daarna en gedurende meer dan twee maanden lang hebben
wij hier in zoodanige bedroevende omstandigheden gezeten, dat mij alle lust tot
schrijven ontbrak. De kleine Mimi, te Eekloo geboren, een alleraardigst, allerliefst
meisje, het grootste vermaak van mijne (sedert de omwenteling en onze ballingschap)
altijd treurende vrouw, is na een ziekte van eene maand, ten gevolge van mazelen
en kinkhoest gestorven.
Van dezelfde ziekte, gepaard met hevige stuipen (convulsiën), lag toen ook mijn
oudste zoontje, August, allerhevigst ziek, en het heeft God behaagd mij ook hem,
nu heden veertien dagen, te ontnemen. Hij was pas zeven jaren, een lieve hupsche
jongen, die zooveel beloofde en zoo allerbraafst en liefgetal in al zijn doen was!
Vooral dit laatste verlies heeft mijne vrouw en mij menigen traan, menigen droeven
nacht gekost. Mijne goede beste gade is er nog ziek van, en zoo wij nog lang hier in
dit ellendige Eekloo verre van alle onze vrienden en nabestaanden moeten blijven
doorbrengen, dan vreeze ik zeer, dat zij nimmer recht gezond worde. Voor het overige
gaat het ons wel.
Ik heb U geen exemplaar van mijne verhandeling over de vloeken toegezonden,
dewijl mij Serrure1. beloofd had, dat hij, bij de verzending der Gentsche
Letteroefeningen, U de geheele drie nummers van dezelve, waarin die verhandeling
staat, zou hebben doen geworden; weshalve Gij veel meer dan de anderen zoudt
hebben gehad. Nu verneem ik, dat hij nog geen gelegenheid gehad heeft om de
verzending te doen, en hij heeft mij dus het exempl. der 3 nummers ter hand gesteld.
Hoe wilt Gij dat ik U daarvan de toezending doe? Ik kan slechts kleine pakjes naar
Zeeland overkrijgen. Vaart er geen Amsterdamsche schipper op Vlissingen of
Middelburg? Geef mij het adres op, en zend mij bij die gelegenheid ook het exemplaar
van Wiselius' Gedichten,2. dat zijn Ed. aan U heeft ter hand gesteld voor mij, naar
hij mij schrijft. Hier nevens ontvangt Gij een exemplaar van mijnen Reinaert en een
voor Potgieter en Schreuder.3. Op het laatste verzoek ik U het adres te stellen. Naar
ik hoor bezit de 2e klasse des Instituuts,4. uit de boekerij van Ten Brouke Hoeckstra
een compleeten Reinaert. Zoudt Gij nu niet kunnen verkrijgen, dat men mij denzelven
mededeelde? Ik zou den oorspronkelijken tekst met mijne vertaling van het geheel,
noten en ophelderingen, uitgeven. Daarentegen ben ik ook bereid uit mijnen voorraad
van HSS. zoodanige communicatie te doen als men verlangen mag. Serrure verlangt
eene kopij te hebben van Bilderdijks5. afschrift des gedichts over den Grimbergschen
oorlog,6. door de klasse aangekocht te 's Hage voor omtrent 60 gulden; want hij bezit
een ander exemplaar en heeft eene uitgave voorbereid. Hij zou die kopij 50 of 60
gulden betalen. Zie of Gij daarvoor een afschrijver vinden kunt en weet het mij te
zeggen.
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Uit de dagbladen zult Gij gezien hebben, dat het Belgische Gouvernement mij
wederom tot de Commissie der historie benoemd heeft. De Van Heelu7. gaat op de
pers en binnen een paar dagen ga ik, op kosten des gouvernements, daarvoor eene
reis doen naar Keulen en Woeringen, ten einde eenige charters op te sporen, die bij
de uitgave dienen zullen. Ware de heer De Jonge8. niet zoo verschrikkelijk
anti-Belgisch-gezind, ik zou zijn Ed. verzocht hebben mij de noten van Van Wijn9.
over
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het gedicht van den slag van Woeringen mede te deelen; doch nu durf ik het niet
wagen. Zijn Ed. (aan wien ik ook een Reinaert zende) zou nochtans moeten bedenken,
dat de Republiek der letteren niets met omwentelingen of scheidingen te doen heeft,
en dat het, voor het algemeen, van belang is, dat de Van Heelu goed te voorschijn
kome.
Men heeft mij ook benoemd tot beoordeelaar van de prijsverzen door het
gouvernement tegen de Septemberfeesten10. uitgeschreven. 32 Vlaamsche dichten
concurreeren. Schoon ik moeite gedaan heb om mij daarvan te verschoonen, zoo zie
ik nochtans de noodzakelijkheid in mijne benoeming aan te nemen. De heeren
Geelhand11. raden het mij sterk af; doch zij zijn door hunne fortuin volkomen
onafhankelijk, en indien ik weiger, vreeze ik zeer mijne demissie te ontvangen.
Mon oncle leeft nog en heeft ons alle jaren bezocht. Nicht Buelens is getrouwd
en heeft reeds een kind. Beide wonen te Antwerpen. Noch zij noch wij zullen nimmer
vergeten de genoegelijke dagen, die wij met U en de uwen hebben doorgebracht.
Groet uwe kinderen en al mijne vrienden hartelijk van mij en wees verzekerd, dat ik
nimmer zal ophouden te zijn
Uw hartelijke vriend,
J.F.W.
Publicatie: Max Rooses, Brieven van Jan Frans Willems aan Jer. de Vries, K.A.
Vervier, E.J. Potgieter, F.H. Mertens, J.B. David, enz., Gent, Boekhandel van Willem
Rogghé, 1874, p. 132-134.
Context: Jan Frans Willems werd in januari 1831 door het Belgische staatsbestuur
naar het verafgelegen en financieel onaantrekkelijke Eeklo verbannen. Voorheen
had hij een lucratieve functie als ontvanger der registratie van burgerlijke akten te
Antwerpen, nu leed hij zwaar inkomstenverlies en leefde hij afgescheiden van zijn
vrienden en zijn bibliotheek. In Eeklo voltooide hij zijn moderne Reynaertbewerking.
Ze werd gedrukt bij de locale drukker Van Han en Zoon. De inleiding is een strijdende
oproep om de Vlaamse letteren en cultuur te bestuderen en cultiveren.

Eindnoten:
1. Constant Philip Serrure (1805-1872). Trad als jongeling in dienst ten kantore van J.F. Willems
toen die ontvanger der registratie te Antwerpen was. Vlaams letterkundige, hoogleraar te Gent.
Gaf samen met Ph. Blommaert De Grimbergsche Oorlog uit in 1852-1854. Redacteur van het
Vaderlandsch Museum.
2. Samuel Iperusz. Wiselius (1769-1845). Noord-Nederlands dichter en toneelschrijver die tot de
kring van Jeronimo de Vries behoorde en na de Bataafse Omwenteling van 1795 deel uitmaakte
van het voorlopig Bewind. Tussen 1813-1840 directeur van de Amsterdamse politie.
3. Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875). Zakenman, literair autodidact. Keerde na de
Belgische opstand in 1830 naar Nederland terug en werd opgenomen in de kring van Jeronimo
de Vries. Oprichter van De Gids. Romantische interesse voor de terugkeer naar de Hollandse
Gouden Eeuw (nationale herleving via dichters zoals o.a.P.C. Hooft); Bernardus Schreuder
(1787-1862) Nederlands onderwijshervormer en -pedagoog.
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4. Koninklijk Nederlandsch Instituut, waarvan Willems eerst corresponderend lid en later lid van
de tweede klasse was.
5. Willem Bilderdijk (1756-1831). Jurist, romantisch schrijver en dichter. Uitgever van o.a.
Maerlants derde deel van de Spiegel Historiael, Huygens' Korenbloemen en Hoofts Gedichten.
6. 14de-eeuws episch (legendarisch) relaas van de tussen 1139 en 1159 gevoerde strijd tussen de
graven van Leuven en het geslacht Berthout, heren van Grimbergen en Mechelen.
7. Beschrijving van de slag van Woeringen in 1288 tussen Brabant en Gelre, half als ridderroman,
half als rijmkroniek, door Jan van Heelu (eig. Jan van Leeuwe).
8. Johannes Cornelius de Jonge (1793-1853). Politicus, rijksarchivaris en biograaf van Van Wijn.
Schreef o.a. H. van Wijn als geleerde en staatsman geschetst, Den Haag, 1832.
9. Hendrik van Wijn (1740-1831), vanaf 1795 Nederlands rijksarchivaris. Zijn Historische
avondstonden (1800) wordt beschouwd als de eerste geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
(tot 1600).
10. Jaarlijks grote feesten te Brussel om de onafhankelijkheid te vieren.
11. De gebroeders Geelhand zijn wellicht Antwerpse penningverzamelaars (-handelaars?). Jeronimo
de Vries was een verwoed verzamelaar van gedenkpenningen die betrekking hadden op de
vaderlandse geschiedenis.
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2
Gent, 13 april 1837
Jan Frans Willems aan Jacob Grimm
Myn heer en zeer geachte Vriend,
Ik heb aen den boekhandelaer Marcus te Bonn een exemplaer voor U afgezonden
van het Iste Nummer van myn Belgisch Museum, en hem ook lastgegeven de twee
eerste stukken van des heeren Bormans1. Notae in Reinardum vulpem UE over
tezenden.
Heb dank voor uwe aenmerkingen2. wegens myne uitgave van Reinaert de Vos
(dezen titel heb ik behouden om dat dien hiertelande altyd populair geweest is). Ik
zie met verlangen uw Artikel over dat boek te gemoet, en zal van hetzelve zeer
waerschynlyk gebruik maken in een der volgende afleveringen van het B. Museum,
waerin ik nog een paer oude Reinaerdien in versen zal mededeelen, door my onlangs
gevonden.3.
Het spyt my zeer uit uwen brief te vernemen dat Gy nog niet overtuigd zyt van
het in wezen zyn eens Vlaemschen Reinaerts omtrent het jaer 1170. Ik vermeende
nogtans dat dit nu ten minste zoo goed kan worden aengenomen als men B.V.
aennemen kan dat Glichsenaeres Reinhart4. omtrent dien tyd bestond. Wanneer zooveel
waerschynlykheden zich vereenigen, dan mag men de zaek zonder gewichtige redenen
niet wel meer betwyfelen. Gaerne wil ik den dichter Willem als maker van het eerste
gedeelte aen het hoofd laten figureeren; doch dan moet men ook zyne verklaring, als
zoude hy naer fransche gedichten gearbeid hebben, of voor een fictie houden (als
meer gebeurd is, en waervan men een voorbeeld in Heinrek van Alkmaer5. aentreft,
wiens zeggen, dat hy naer het fransche rymde, zeer zeker valsch is) of voor een
toevoegsel van lateren tyd beschouwen. Ongetwyfeld verschild de tael van het
Comburgsche M.S. zeer weinig van Maerlants schryfwyze; doch ook de tael van
Maerlant verschilt weinig of niet van die welke men in oudere charters ontmoet, met
name in de keure van Brussel des jaers 1229. Daer men tot laet in de 14e eeuw schier
nog dezelfde schryfwyze behield, als welke men in de 13e gebruikte, zoo kan men
vermoeden dat ook 80 à 100 jaren vóór Maerlant ons vlaemsch reeds zeer gefixeerd
zich voordeed. De franschen weten nog niet wel of Marie de france tot de 12e of tot
de 13e eeuw behoore en het is bekend, dat het provencaelsch byna drie eeuwen lang
hetzelfde gebleven is. Maerlant spreekt van 5 à 6 dichters die hem vóórgegaen zyn,
en ten minste van 10 oudere gedichten. Hoe meer ik de in myn boek herdrukte branche
de Renart uit het midden der 13e eeuw met den Reinaert vergelyke, hoe meer ik
overtuigd ben dat de laetste ouder en oorspronglyker is (zelfs onaengezien het woord
Willecome en de vertaelde versen aengewezen bl XLII der inleiding).
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Indien gy my objecteert hoe het toch mogelyk zy dat een zoo fraei, gedicht reeds
100 jaren vóór Maerlant kan hebben geschreven zyn, dan vraeg ik u op myne beurt
hoe het toch mogelyk zy, dat de Reinaert naer het fr. vertaeld zy, daer er by al de
bekende fransche trouveres geen enkel spoor te vinden is van eenen Renart bevattende
hetgeen de Vlaemsche Reinaert bevat? De een of andere branche-schryver zou er
toch iets van geweten hebben. Zy kennen slechts Perrot de St Cloud, en niemand
weet van een zoo voortreffelyk gedicht! Ik zal ook uwe aendacht verzoeken op
hetgene door my bygebracht is omtrent de Stage van Steen (zeer zeker uit Vlaenderen
en uit de 12e eeuw) de Sage van den oosterschen koning Nobel lion en van zynen
zoon Nobiliter den naem Cortois, in geen der fransche branches bewaerd, myne
verklaring van Cuwaert, enz. Kan men, na dit alles, nog denken dat de Reinaert eene
vertaling naer het fransch zy? Intusschen wil ik niet loochenen dat de text van 1170
vermoedelyk niet geheel overeenkwam met dien van het Comburgsche afschrift.
Maerlant heeft ons geleerd dat men Reinaert dikwyls zeer oneerbiedig behandelde,
en in geen land ter wereld verschillen de handschriften van een zelfde gedicht meer
dan in Vlaenderen.
Prof. Bormans heeft den Reinaert sedert zes maenden vers voor vers bestudeerd,
vergeleken, en op allerlei wyzen getoetst. Hy zal van zyne bevindingen verslag doen
in den Messager des arts. Hy zegt my een vasten regel van de versificatie onzer oude
dichters gevonden te hebben, en dat hy meer dan 6000 regels by Melis Stoke,
Maerlant, de door Hoffmann6. en my gepubliceerde stukken enz, deels door de
varianten, deels door de tael- of schryffeilen, hersteld heeft.
Gy ziet dat men hier te lande lust in de poezy onzer voorvaderen begint te krygen.
Ook de heer Blommaert7. heeft op dit oogenblik het oude gedicht van den
Trojaenschen oorlog onder de pers.
Ten aenzien van het schryven Weten gaen, Weten vechten (Huyd. op Stoke II.330)8.
kan ik u geen enkel ander voorbeeld opgeven. In ruim 100,000 versen der 13e-15e
eeuw welke ik uit MSS. overgeschreven heb, trof ik nimmer dit woord aen, zoo min
als in al wat ik elders van die tyden gelezen heb. Indien er Wemten, instede van Weten
stond, dan zou ik zeer goed kunnen aennemen dat het eene samentrekking van Wi
moeten zy (Dergelyke verkortingen in de uitspraek zyn hier niet vreemd); doch nu
weet ik er geene verklaring voor. Aen heeten (oudtyds ook beloven kan toch niet wel
gedacht worden, (en dus Wi heten) in welken zin het beteekenen zoude, Nous nous
proposons, wy stellen ons voor? N.B dat slechts dit weten in den Walewein alleen
voorkomt. Het is toch zonderling dat een zoo menigvuldigmael gebruikte uitdrukking,
als die van laet ons of wi moeten in geen ander MS. door Weten vervangen wordt.
Prof. Meyer9. te groningen heeft eene evangelieharmonie in Vlaemsch prosa
uitgegeven. De text is zeer belangryk om de tael en schryfwyze en zeker 60 à 80
jaren ouder dan Maerlant. Dit boek verdient door U gelezen en beoordeeld te worden.
Uit myn Belgisch Museum zult gy zien wat ik door Nederland Nederduitsch enz
versta, en hoeverre zich, volgens my, onze nu belgische, natie zich uitstreckte,
weshalve myn gezegde omtrent het Niebel lied minder vreemd luidt dan men by het
eerste inzien gelooven zoude.
Komt Gy dit jaer niet eens naer Vlaenderen over? Zoo ja, dan logeert gy nergens
anders dan by my en verblyft gy eenige dagen te gent
hartelyk
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Publicatie: Ada Deprez en Marcel De Smedt, Drie nieuwe brieven van Jan Frans
Willems aan Jacob Grimm (1836-1837), in: Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, (1990), afl. 1,
(overdruk) p. 16-19. Verdere toelichtingen in deze publicatie.
Context: Willems was in 1835 opnieuw in ere hersteld en kon zijn Antwerpse functie
in het Gentse heropnemen. Hij werd door de koning benoemd als lid van de Commissie
van Oudheiden Geschiedkunde. In 1836 publiceerde hij zowel een uitgave van de
Reynaert als een uitgave van de rijmkroniek van Jan van Heelu over de slag van
Woeringen.

Eindnoten:
1. J.H. Bormans (1801-1878) publiceerde de Notae in Reinardum Vulpem ex editione F.J. Mone
in 1836 (3 delen, 308 p.).
2. Reactie op een brief van Grimm van 29.12.1836.
3. Zal uiteindelijk verschijnen in Belgisch Museum, jg. 6 (1842), p. 409-429.
4. Heinrich der Glichesaere is de vermeende auteur van de Reinhart Fuchs (eind twaalfde eeuw).
5. De auteur-bewerker van de Reynaert II (Antwerpen, 1487).
6. August Henrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874). Bibliothecaris, hoogleraar, dichter
van minne- en kinderliederen, maar vooral ontdekker en uitgever van Middelnederlandse
teksten, tussen 1831-1862 uitgegeven in Horae Belgicae.
7. Jonkheer Philip Marie Blommaert (1808-1871). Gents letterkundige. Na een korte politieke
carrière stelde hij zijn verdere leven in dienst van de letteren; was medeoprichter van de
‘Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen’, waarin hij in 1852-1854 (2e serie, 14) een uitgave
van De Grimbergsche Oorlog verzorgde samen met C.P. Serrure.
8. Verwijzing naar de uitgave van Melis Stokes Rijmkroniek van Holland door B. Huydecooper
in 1772.
9. G.J. Meyer publiceerde in 1835 de dertiende-eeuwse evangeliënharmonie Het leven van Jezus.

3
Gent, 6 januari 1838
J.F. Willems aan de redactie van de Konst- en Letterbode
Myne Heeren!
Ik verwachte andermael van uwe goedheid en onpartydigheid de plaetsing van
eenige regels; tot wederantwoord aen den Heer BUDDINGH.1. Het is een oud gebruik,
dat men beschuldigden het laetste woord late. Ik sta voor uwe rechtbank: Audi et
alteram partem!
Wat ik den Heer B. mag hebben misdaen is my een raedsel. Voorzeker behandelt
hy my niet, gelyk ik tot dusverre gewoon was door Hollandsche geleerden, (op wier
achting ik zooveel prys stelle) behandeld te worden, namelyk met heushheid en
welwillendheid.
Toen de Heer B. my voor de eerste mael ten stryde riep, ben ik, gelyk gy weet,
met eerlyke (onze voorouders zouden gezeid hebben met cortoise) wapenen
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opgekomen, Ik rekende my tot eer, dat een Buddingh met my wel wilde een lans
breken; en zulks kon voegelyk gebeuren zonder bloedvergieten (wie my kent, weet
van overlang wat bloed my door d'adren vloeit). Al is de Heer B. (dacht ik) een
Hollander, en ik een Belg, daerom toch zullen wy geen reden hebben elkander aen
het vel te gaen, of, raken wy al eens aen het worstelen, het zy dan toch maer uit boert
(1), en enkelyk om eens te beproeven, wie van beide de sterkste zy.
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De Heer B. heeft de zaek anders begrepen: hy komt met allerlei slach van scherpe
wapenen, tot ponjaerts toe te voorschijn; hy valt my aen het lyf als of ik zyn
aertsvyand ware, ja, wat nog erger is, hy dryft de indelicatesse zooverre, dat hy my
nu en dan een coup de jarnac durft toebrengen, die my voorzeker onder den voet
zou helpen, wist ik niet by tyds te pareren.
Met andere woorden: de Heer B. heeft in zyn laetsten brief aen u, en in zyne
overlang beloofde en nu eindelyk in het Driemaendelyksch Tydschrift gedrukte
inlichtingen wegens Reinaert, een zoodanig ongetrouw, of laet ik zeggen, valsch
verslag van myn werk gedaen, dat ik in gemoede verplicht ben zyne handelwyze aen
het publiek kenbaer te maken. Door verminking, verdraeijing, of gedeeltelyke
verzwyging van myne argumenten, ten betooge van Reinaerts oudheid, viel het hem
niet moeijelyk my te wederleggen. En wat zal ik zeggen van zyne partydige tactique,
hierin bestaende, dat hy ieder argument van my afzonderlyk, en nooit in samenhang
met anderen beschouwt? Waer stellige bewyzen wegens den oorsprong van een
gedicht ontbreken, gelyk met Reinaert het geval is, daer kan en daer mag een zekere
samenloop van omstandigheden, een zeker aental historische allusien voor bewyzen
gelden, immers tot zoolang men niet iets beters in de plaets hebbe gesteld. Wat doet
de Heer B.? hy tracht al wat ik opbouwde af te breken; hy loochent alles, tot zelfs
het bestaen van eenen oorspronkelyken Reinaert in de Nederlanden. En wat stelt hy
in de plaets? een armzaligen CLAES VAN AKEN,2. wiens ellendig gerymel in het
nagedicht hy niet weet te onderscheiden van de tael des eersten, en des vervolgende
Reinaerts! Waer zyn de bewyzen, die hy voor het bestaen van zynen CLAES, als
dichter, aenvoert? hy toont dat zekere WILLEM en zekere HEIN van Aken gedicht
hebben! o je! en dat noemt hy aen het slot van zynen laetsten brief, zijne nadere
toelichting nopens Claes van Aken, als Schrijver!
Voorzeker stond het den Heer B. vry in myne inleiding op R. geen' enkelen regel
goed te keuren (van myne aenmerkingen op den tekst des gedichts vergeet hy te
spreken); doch had hy het recht de zaken anders voor te dragen dan hy ze by my
vond, wanneer hy verslag deed van myne argumenten? Ik laet u van zyne goed trouw
te mywaerts oordeelen door de volgende staeltjens.
I. De Heer B. ontkent stellig, dat ik het auteurschap van den Reinaert door WILLEM
UTENHOVE3. als waerschynlyk heb voorgedragen. - Hy wil dan over de woorden
chicaneren? Ik heb slechts gezeid, dat WILLEM allervermoedelykst de auteur van den
lateren R. is (inleiding bl. XXIX); thans zie ik, dat myn vermoeden ook op
BILDERDIJKS gevoelen steunt (Brieven V. bl. 206) en door den kundigen L.P.C. VAN
DEN BERGH niet weinig versterkt wordt (in dezes Verhandeling over de Nederlandsche
Volksromans, waerin hy het opnoemen van Hoeckenbroek by Aerdenburg terecht
als zeer gewichtig beschouwt, welk Hoeckenbroek de Heer BUDDINGH opzettelyk
verzwegen heeft).
II. Op bladz. 382 van zyne Rec. verwyt hy my, dat ik de versen van MAERLANT
wegens den Bestiaris van UTENHOVE zou hebben achtergehouden. - Zy staen in myne
inleiding, bl. XXIX en in mynen brief (Letterbode No 32), ter uitzondering van twee
regels, die niets ter zake doen.
III. Zesmael (namelyk Letterbode bl. 325, 329 en Rec. bl. 375, 384, 391 en 393)
vervalscht hy den tekst der nota van CL. VAN AKEN, als of er staen zou: diet boec
screef ENT voorgedicht, en dan redeneert hy daerop voort. Doch er staet:
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Dubbelt vint men sijn naem daerin
Diet boec screef, INT voorgedicht:
Soecten wel, gi vinten licht.
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En dat wil zeggen: Tweemael zult gy den naem des afschryvers in het vorenstaende
gedicht (beginnende met de woorden nu in 't gemein) aentreffen: en zoo is het ook;
men vindt dien naem er dubbelt in. Het woord voorgedicht kan hier niet de Prologhe
van den R. zyn: het dient tot verklaring van daerin, en dus: Dubbelt vint men syn
naem daerin namelyk in het vorig gedicht. Deze nadere aenwyzing was noodzakelyk,
wilde men den lezer niet verplichten het gansche boek door te zoeken.
IV. Louter uit zucht om my tegen te spreken, haelt hy het geval van Guibert de
Nogent aen, in hetwelk teruggezien wordt naer eene volksage van Isengrim, of naer
den latynschen Isengrimus, wiens bestaen lang vóór den Nederlandschen R., ik zelf
erkend had, bl. XV.
V. Hetgeen ik wegens het overbrengen naer Hulsterloo, van een L.V.-beeld heb
bygebracht, ten betooge dat Reinaert vóór de XIIIe eeuw geschreven is, wekt zyn
spotlust (Rec. bl. 397), en hy roept uit: ‘Die duifjes kunnen wel een paar eeuwen
later gevlogen hebben.’ - Ja, indien ik, volgens het Witteboek ter archiven van Gent,
bl. XXXVII myner Inleiding niet gezegd had, dat de toeloop van volk naer dat beeld
reeds in de XIIIe eeuw zeer groot was. B. verzwygt willens en wetens, dat ik van die
XIIIe eeuw gewag maekte.
VI. Volgens den Heer B. zou ik de Branche van den Fr. Renard (in de Bylagen
van Reinaert herdrukt) aen PERROZ DE ST. CLOUD hebben toegeschreven; hy haelt
zelfs myne woorden aen (Rec. bl. 402): ‘WILLEMS, zegt hy, heeft gezegd, dat PERROZ
DE ST. CLOUD de eerste en oudste der branchedichters... zijne stof zou gehaeld hebben
uit zekere geschrevene historie, ce dist l'estoire es premiers vers,’ enz. Dit is al weder
eene valsche opgave. Niet van PERROZ DE ST. CLOUD: maer van de tweede Branche
(Rein. bl. 302-339) heb ik dat gezegd, en deze is blykbaer door eenen anderen dichter
afgeschreven, vermits by den aenvang van dat stuk, bl. 307, getuigd wordt, dat
PERROZ de geschiedenis van Reintjen niet naer behooren had uitgegeven. Al de
schoone redeneringen van B. op dit punt vallen dus in duigen.
VII. De Heer B. zou my gaerne als een plagiaire, aen de kaek stellen. Hy
beschuldigt my, dat ik de historische data wegens den oorlog der Isengrimmers (in
vlaenderen ten jare 1130 uitgeborsten, en welke, een eeuw daerna, ook eeniger mate
naer Zeeland en Holland oversloeg) uit GRIMM'S Reinhart zou hebben genomen,
zonder mynen voorganger te noemen. - Als of ik met de geschiedenis van myn land
niet even goed kon bekend zyn als GRIMM! Wel hoe, ik noem GRIMM niet, wiens
uitgave ik in myn voorbericht verklaer te zullen volgen! GRIMM en MONE4. hebben
Recensien geschreven op myn werk in de Göttingische gelehrte Anzeiger en in den
Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit: indien zy over my te klagen hadden, zy
zouden voor vast die taek aen B. niet overgelaten hebben. B. citeert elders myn artikel
over de Reinaerden, geplaetst in den Messager des arts van het jaer 1833; hy kent
derhalve dien artikel; hy zou dus moeten weten, dat ik, lang vóór de uitgave van
GRIMM'S Reinhart, de opgemelde historische byzonderheden wegens de isangrini
meerendeels daerin had doen kennen, met teregtwyzing van MONE'S berigten. Zou
dan GRIMM, die ze later opnam, en my niet noemt, ook al een plagiaire wezen?
De bedilzucht van den Heer B., zyne drift om my te denigreren, gaet zoo verre,
dat hy durft te verstaen geven, dat ik nog al meer by GRIMM zou gestolen hebben,
dan hy B. in staet zy aen te wyzen! Op bl. 388 van zyne Rec. haelt hy eenige regels
van my aen, opzichtelyk prins Madoc van Wallis, en zegt dan, een weinig lager: ‘Wij
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bovengenoemden Prins van Wallis gelezen te hebben, in genoegzaam dezelf-
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de woorden, welke hier de vraag van WILLEMS bevat; doch wij zoeken er thans te
vergeefs naar.’ Indien dit geen coup de jarnac mag heeten, dan versta ik er my niet
aen.
Dit weinige zal voldoende zyn, om het gedrag van den Heer B. (wiens andere
onnaeuwkeurigheden een' veel te langen brief zouden vorderen) naer behooren te
kenmerken. Gy ziet hieruit, myne Heeren, dat ik met zulk eenen kampvechter niet
langer in het strydperk kan blyven. Het onpartydig publiek, reeds door den Heer VAN
5.
DEN BERGH omtrent sommige punten van ons geschil te regt gewezen, zal nu het
geschryf van den Heer B. weten op prys te stellen voor 'tgeen het is, en ten mynen
aenzien wel zoo billyk willen zyn van geen vonnis te stryken, dan na inzage en
vergelyking der stukken. By het uitgeven van eenige door my onlangs gevondene
Reinardien, welke in myn Belgisch Museum zullen worden opgenomen, verhope ik
myne argumenten omtrent den Nederlandschen Reinaert nog nader te staven.
Ik heb de eer, enz.
J.F. Willems
(1) De Heer B. wil maer volstrekt geen boert in het oude woord boerde zien, al
hebben WEILAND en BILDERIJK in hunne woordenboeken (v. Boert) dat woord
verklaerd, gelyk ik. Ons boerten is eenerlei met stoeien, en beteekent stooten uit spel,
saemgetrokken zynde uit behorten, waervan het oude behort of behoerde, voor
tournooi, middeleeuwsch-lat. Bohordicum, Fr. bourde (en jour de Behourdic) Hoogd.
Buhurt. Later zei men Steekspel, dat is, waer men niet vecht uit ernst, maer uit spel.
Wanneer MAERLANT spreekt van de boerde van den grale of van Reinaerts en Artus
boerden, dan wil hy niets meer te verstaen geven, dan dat die gedichten beuzelachtige
zaken behandelen. De Heer B. heeft het nog niet verre gebracht in de studie van het
oude Nederlandsch: hy zou anders de tael van C. VAN AKENS nagedicht van de
overige versen hebben weten te onderscheiden, en geen zulke verkeerde verklaringen
geven van de woorden schande, scriver, voorgedicht, enz.
Publicatie: Reinaert de Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw,
met aenmerkingen en ophelderingen van J.F. Willems, Gent, By F. en E. Gyselynck,
Boek- en steendrukkers, 1850, p. 366-370. (Bezorgd door F.A. Snellaert.) In deze
publicatie is de volledige briefwisseling Buddingh-Willems opgenomen.
Context: Na de publicatie van Willems' Reynaerteditie in 1836 was er een korte jacht
naar de verborgen naam op het einde van het Amsterdamse of Brusselse handschrift
(hs. B). Bijna gelijktijdig kwamen J.F. Willems, D. Buddingh en L.Ph.C. van den
Bergh met dezelfde naam (Claes van Aken) naar voren. In de pagina's van de Konsten Letterbode ontspon zich vanaf december 1836 een bitse pennenstrijd tussen
Willems en Buddingh. Willems' brieven zijn gedateerd: 2 april en 19 juni 1837 en 6
januari 1838 (de bovenstaande brief, die gepubliceerd werd in de Konst- en
Letterbode van 23 februari 1838).

Eindnoten:
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1. Derk Buddingh (1800-1874). Onderwijzer te 's-Gravenhage en later bibliothecaris en leraar
aan de Koninklijke Academie te Delft. Autodidact met een enorm aantal publicaties over
volkskunde en literatuur. Scheef in 1825 een aanleiding tot de kennis der letterk. gesch. der
Nederlanden.
2. Claes van Aken, kopiist van hs. B van Reynaerts historie. Hij verborg zijn naam op ingenieuze
wijze tweemaal in de afsluitende verzen B 7794-7805, (ed. Hellinga).
3. Willem Utenhove, priester uit Aardenburg (overleden in 1244), door Maerlant aangeduid als
de auteur van een Middelnederlands bestiarium. Door sommige onderzoekers voor de auteur
van de Reynaert gehouden.
4. F.J. Mone (1796-1871). Hoogleraar in de geschiedenis en statistiek te Leuven (1827-1830).
Tekstuitgever.
5. L.Ph.C. van den Bergh (1805-1887). Letterkundige, tekstuitgever, geschiedschrijver,
rijksarchivaris. Publiceerde in 1837 De Nederlandsche Volksromans.
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4
Gent, 6 augustus 1839
Jan Frans Willems aan J.B. David
Reinaert wordt als een schoolboek te Mechelen uitgegeven, doch de geestelijke
censor heeft hem wat al te veel het vel afgedaan. Hij wilde zelfs niet, dat het eene
dier het ander zou toespreken met een God beware U!, schoon die spreekwijze in
het oude prozaïsche schoolboek door twintig andere boekkeurders gelaten was. Wat
zijn er nog jansenisten onder onzen clerus!
Hartelijk en duizendmaal gegroet,
J.F.W.
Publicatie: Max Rooses, Brieven van Jan Frans Willems aan Jer. de Vries, K.A.
Vervier, E.J. Potgieter, F.H. Mertens, J.B. David, enz., Gent, Boekhandel van Willem
Rogghé, 1874,
Context: Nadat hij in 1834 een vertaling van Reynaert I en in 1836 een editie van
de Reynaert (R.I + deel II van R. II) had bezorgd, werd Willems door Jean Baptiste
van Hemel (1798-1866, priester-leraar te Mechelen, vanaf 1835 superior groot
seminarie, later vicaris-generaal en vertrouwensman van het aartsbisdom) gevraagd
om het Reynaertverhaal voor schoolgebruik te bewerken. Blijkbaar was Willems'
zelfcensuur nog niet voldoende en had hij de engheid van zijn opdrachtgever
onderschat. Het schoolboekje verscheen uiteindelijk voor het eerst bij de Mechelse
drukker P.J. Hanicq in 1839 en kende nog diverse herdrukken.

5
Leiden, 2 juli 1895
J.W. Muller aan Leonard Willems
Zeer geachte Heer,
Verschillende bezigheden hebben mij tot dusverre verhinderd te doen wat ik thans
- laat, maar daarom niet minder van harte - doe: U ten vriendelijkste dank zeggen
voor de toezending Uwer ‘Etude sur l'Ysengrinus’. Juist schreef ik een briefje aan
mijn collega De Vreese1. om te vernemen hoe en waer ik Uw geschrift, waervan ik
had gehoord, zou kunnen mechtig worden toen Uw welkome bezending door de post
bezorgd werd: ik behoef U dus niet meer te verzekeren van mijne belangstelling!
Trouwens, al loochent Reinaert ook zijne verwantschap met Isengrijn, mij is een
‘Isengrinianum’ eene gewenschte bijdrage tot mijne verzameling ‘Reinaerdiana’,
die zoetjes aan aerdig aanwast.
Wat nu den inhoud aangaat, niet alleen zal ik mij wel wachten daerover nu, na een
vluchtige inzage, een oordeel uit te spreken; maar ik vrees dat ik ook na gezette
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J.W. Muller (in 1902)
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lezing nauwelijks eene zelfstandige meening zal hebben over een onderwerp dat
zoozeer ingrijpt in de Middeleeuwsche geschiedenis van Vlaanderen, in de
Middeleeuwsch-Latijnsche letterkunde enz. Ik zal het mij echter tot eene eer en tot
een plicht der erkentelijkheid rekenen Uw geschrift aan te kondigen en het zoodoende
in Noord-Nederland meer bekend te maken. Tegelijk hiermede schrijf ik aan de
Redactie van het Museum,2. die mij mijn verzoek zeker wel zal toestaen, tenzij zij
temet reeds een ex. ontvangen en aan een ander ter recensie gezonden mocht hebben.
Is dit laatste niet het geval, dan hoop ik Uw boek - na de weldra beginnende vacantie
- ter hand te nemen.
Het is mij aangenaam U hiernevens een ex. van mijn opstellen Taal en Letteren3.
en ook van het no. van het Museum te kunnen toezenden.
Zeer zeker herinner ik mij U te G. ontmoet te hebben; en wel bepaaldelijk ook op
den avond na het groote banket, toen U mij, kalmen Hollander, op straat deelgenoot
maakte van Uwe stoute droomen over de hereeniging van Noord en Zuid; droomen,
die ik, nuchter en bezadigd maar toch met een warm hart voor de Nederlanden, helaas
alleen illusiën kon noemen.
Mocht U weer eens te Leiden komen dan houd ik mij zeer aanbevolen voor een
bezoek: mijn huis staet dicht bij dat van Prof. Kern,4. U welbekend.
Met herhaalden dank voor Uw onverwachte, schoone gave, en met beleefde groeten,
gaarne
Uw dienstwillige
J.W. Muller
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map 891/B, 59370/511.
Context: Tussen de Nederlandse hoogleraar en Reynaertspecialist J.W. Muller en
de Vlaamse advocaat, voorman en reynaerdist Leonard Willems ontstond een groot
respect en diepe waardering, wat uitmondde in een intense briefwisseling. Muller
publiceerde zijn Reynaertproefschrift - het eerste in de geschiedenis - in 1884 (De
oude en de jongere bewerking van den Reinaert). In 1895 publiceerde Willems zijn
Etude sur l'Ysengrinus (Gent, Librairie Engelcke; Université de Gand. Recueil de
travaux publiés par la Fac. de Philosophie et Lettres, 13), waarin hij het werk dateert
in 1152.

Eindnoten:
1. De Gentenaar Willem de Vreese (1869-1938) was net als J.W. Muller redacteur van het WNT
(Woordenboek der Nederlandsche Taal) - Muller vanaf 1888, De Vreese vanaf 1890. Later
hoogleraar, academielid en bibliothecaris. Samensteller van de indrukwekkende Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta (11.000 ingangen).
2. De recensie zou verschijnen in Museum, 5 (1897), p. 78 e.v.
3. In 1895 verscheen van Muller een bijdrage De oorsprong van den Roman de Renart in: Taal
en Letteren, p. 129 e.v. Het kan hier ook een compilatie betreffen.
4. Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917), taalkundige en indoloog; mede-initiatiefnemer van
het in 1897 opgerichte Algemeen Nederlandsch Verbond en voorzitter van de letterkundige
afdeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
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6
Gent, 4 september 1897
Leonard Willems aan Julius de Geyter
Weledele Heer,
Ik heb drie dagen vacantie genomen en vind uw schrijven van 1e september II. op
mijn tafel liggen. Het spijt me ten zeerste dat ik op een zoo ongepast oogenblik heb
geschreven. Maar mijn schuld is het niet; ik lees regelmatig het Volksbelang en vind
het eene schande dat dit blad geene melding maakt van den rouw die UE treft...1. of
zou ik soms een oogenblik van onoplettendheid hebben gehad bij het lezen van het
blad. Wanneer gij den tijd daartoe zullen vinden (er is geen haast bij), zal ik dan van
uw vriendelijk aanbod gebruik maken. Er is slechts één jaar van het Bijvoegsel op
Reynaert de Vos dat mij nu kan dienen, namelijk jaargang 1866.2.
Zoo gij eene gelegenheid vindt om mij in Vlaanderen Vlaamsch (Antwerpen,
1861)3. door de Stedelijke Bibliotheek te doen toezenden, dan zou ik UE daarover
zeer dankbaar wezen. Onnoodig hierbij te voegen dat ik al hetgeen men mij zou
toezenden na een veertien tal dagen zou terugzenden.
Hierbij zend ik UE tevens een afdrukje van eene studie van mij over een boek dat
gij waarschijnlijk hebt gelezen. Nogmaals dank UE voor al hetgeen gij voor mij doet.
Verschooning dat ik op een zoo ongelegen oogenblik bij UE kom aankloppen.
Hoogachtend, met diepe dankbetuiging
Leonard Willems
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map W 7072/B, 105163/3.
Context: L. Willems produceerde na de publicatie van zijn Ysengrimusstudie een
indrukwekkend oeuvre over de naleving van de Reynaertmaterie, o.a. in de reeksen
in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL of kort: Tijdschrift):
Reinaerdiana, 1897-1908-1911; en de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie (Reinaerdiana I-VII van 1920-1922).

Eindnoten:
1. Niet achterhaald.
2. Het betreft het katholieke Vlaamse satirische weekblad Reinaert de Vos, een zondagsblad voor
verstandige lieden, uitgegeven door L. Vleeschouwer (1810-1866) te Antwerpen (jaargang 1
in 1860, laatste nummer in 1868; het blad werd na de dood van de oprichter-auteur (tijdens
jaargang 7) nog slechts sporadisch uitgegeven. Het had een belangrijk aandeel in het ontstaan
van de Meetingpartij te Antwerpen.
3. Mogelijk gaat het om een herdruk van: In Vlaenderen Vlaemsch. Liedjens uitgegeven door het
Willems-fonds voor 1856. Gent, I.S. Van Doosselaere, 1856, 64 p.

7
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[Gent, 15 september 1897]
Leonard Willems aan Julius de Geyter
[briefkaart]
Weledele Heer!
Besten dank voor uwe bemoeiingen in dit lastig geval. Ik zal trachten het vlugschrift
elders te vinden. Wat den Reynaert de Vos betreft, mag ik UE vragen mij het
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VIIe deel jaargang 1866 voor een paar weken toe te zenden. Ik stuur het U daarna
zorgvuldig terug en blijf U zeer verplicht voor de hulp mij zoo vriendelijk aangeboden.
Nogmaals, Besten dank,
Uw dw. d.
L. Willems
Op het briefkaartje vooraan: Toegezonden de 3 laatste jaren v.R.d.V. den 15den sept.
1897, per ijzeren weg.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map W 7072/B, 96963.

8
Noordwijk aan Zee, 17 maart 1907
Albert Verwey aan Stijn Streuvels
Waarde Stijn Streuvels,
Ik ben erkentelijk voor uw boek, voor uw groeten, en voor de groeten van Reinaert.
Gij kent hem en weet misschien dat de felle met den rooden baarde mijn vriend is
en dat dus zijn groet goedgemeend kan zijn.
De laatste week was ik al bezig uw werk te vergelijken met de oude lezingen. Uw
taal staat er veel dichter bij dan de onze, en toch heeft uw toon er een nieuw verhaal
van gemaakt. Ik was gister bij den blinden Penning. Hij had zich uw Wiedsters1. laten
voorlezen en zei: ik dacht dat ik mijn nederlandsch kende, maar nu heb ik van Stijn
Streuvels geleerd. - In deze vertaling komt nu dat nederlandsch tot een veelzijdig
leven, en toch is er in het heele werk een schoone gebondenheid.
Ik zag al dat ge nu den Reinaert en dan de Historie volgt, maar ik heb hier geen
volksboeken en Reynke. Nu zou ik wel lust hebben de boeken uit Leiden te halen
en eens te zien hoe ge gedaan hebt, maar het kost u misschien kleine moeite mij veel
beter intelichten dan ik het mezelf kan doen. Ik zou vooral willen weten wat ge er
zelf hebt bijgedaan. Bijvoorbeeld de uitbreiding in het begin? en nog een dergelijke
aankleeding?
Ik vraag dit niet zoozeer als schrijver, maar uit lust om te weten: hoe meer ge me
meldt hoe liever het me zijn zal en hoe minder kans er is dat ik mijn dank zal bewijzen
door een overeenkomstig-uitvoerige bespreking.
Ge noemt niet Jonckbloets uitgaaf van 1856. Als ge Martin2. hebt is ze ook
onnoodig. Maar in de rij van de Reinaert-uitgaven heeft ze een groote beteekenis.
Als ge mij een zéér langen brief schrijft, stuur ik u een exemplaar dat ik dubbel heb.
Het ga u wel. Groet uw vrouw en spruit. Dichtergroeten zijn heilzaam.
Uw
Albert Verwey
Hebt gij werkelijk nog 't oude ‘foret’, waar wij ‘fret’ zeggen? Gepubliceerd: Hanot, Michel (ed.), De briefwisseling tussen Albert Verwey en Stijn
Streuvels. De geschiedenis van een samenwerking, in: P.K. King en P.F. Vincent
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(ed.), European Context: Studies in the History and Literature of the Netherlands
Presented to Theodoor Weevers, Cambridge, 1971, p. 302-346.
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Context: In 1907 publiceerde Streuvels zijn eerste Reynaertbewerking en dit op vraag
van L. Simons van de Wereldbibliotheek. De tekst werd vooraf gedeeltelijk in de NRC
van 3 januari 1907 gepubliceerd. Op 20 maart is het boek op de markt. De tekst
bevat grosso modo de tweede Reynaert (Reynaerts historie). Stijn Streuvels en Albert
Verwey onderhielden een intense correspondentie. In 1907 publiceerde Verwey in
zijn tijdschrift De Beweging in voorpublicatie de opeenvolgende hoofdstukken van
De Vlaschaard, Streuvels' meesterwerk dat in 1907 bij L. Veen te Amsterdam zou
verschijnen.

Eindnoten:
1. Tweede hoofdstuk van De Vlaschaard, bestemd voor publicatie in De Beweging.
2. Ernst Martin, Willems gedicht Van den vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung
Reinaerts historie, Paderborn, F. Schöningh, 1874. Bij het overlijden van Streuvels bevatte
diens bibliotheek dit boek (zonder opdracht of notities). Ook W.J.A. Jonckbloet, Vanden vos
Reinaerde, Groningen, Wolters, 1856, staat in Streuvels' bibliotheek op hetzelfde rek.

9
[Ingooigem,] 21 maart 1907
Stijn Streuvels aan Albert Verwey
Waarde,
Reinaerts vrienden zijn mijn vrienden en 't doet me genoegen dat gij dien kerel
ook genegen zijt! 't Doet me nog genoegen dat gij mijne onderneming niet euvel op
neemt! 't Was anders een gewaagd spel en zou het nooit aangegaan hebben daaraan
te roeren had L. Simons het me niet opgelegd. Toen ik ermede begonnen was
ondervond ik het nog beter hoe moeilijk en gevaarlijk zoo'n dingen is. 't Zou me nu
onmogelijk zijn uitvoerig daarover te schrijven - Reinaert ruischt nog te sterk door
mijn hoofd en ik moet hem nu wat ter zijde laten.
Ik heb er een anderhalf jaar aan gewrocht - de voorbereidende lezingen en
onderzoekingen niet medegerekend - maar 't heeft me geen oogenblik verveeld en
'k moet zeggen: dat ik nooit lustiger gewrocht heb. - Mijn doel was: het Epos - 't
beste wat we naar onzen aard bezitten - meer bekend te maken, en genietbaar voor
den gewonen man. - Ik wilde zooveel mogelijk in dezelfde atmosfeer blijven en
letterlijk den Reinaard weergeven gelijk hij was met dit voorbehoud: dat het nù
dienen moest voor de menschen van onzen tijd - Daarom heb ik me veroorloofd de
al te platte voorvallen te wijzigen.1. Daarmede zij 't ook gezegd dat ik niet gewrocht
heb voor Philologen - al wie kennis heeft van middelnederl. kan maar best Willems
Epos nemen gelijk het is In den aanvang van Cap. I heb ik een beetje ‘kleur’ willen aanbrengen - dat is van
't mijne al 't andere heb ik uit de eene of andere uitgaaf opgediept - o.a. de ontmoeting
van den Wolf met den Jager in Deel II. Neen, ik herinner me niet dat ik er iets uit
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me zelf heb bijgedaan - ik heb ook te veel respect voor het origineel om er te durven
aan veranderen.
Jonckbloets uitgaaf heb ik niet kunnen bemachtigen en ik heb er me dan ook in
getroost omdat men mij verzekerde dat ik met Martin genoeg had. Natuurlijk moet
eene uitgaaf van 1856 wel haar belang hebben in de reeks - en als gij er een te veel
hebt zou ik er u zeer dankbaar voor zijn.
Ja, 't foret hebben we nog benevens het gemeener fret!
Aanstaande week komt de Slijting2. te noordwijk toe - en nu het Einde.
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Groeten aan heel het huisgezin van Uw
Frank Lateur
Gepubliceerd in M. Hanot, De briefwisseling tussen Albert Verwey en Stijn Streuvels,
(zie brief 8).

Eindnoten:
1. Vgl. Streuvels' ‘Verantwoording’ in de Davidsfondsuitgave van 1910.
2. Hoofdstuk 4 van De Vlaschaard.

10
Amsterdam, 18 april 1907
Bernard Willem Wierink aan Stijn Streuvels
Waarde Heer Streuvels,
Met veel genoegen heb ik Uw brief gelezen, en zeker had Ge reeds iets van me
gehoord ware het niet geweest, dat ik zooveel ellende had doorgemaakt met m'n
moeder, die nu overleden is, doch die sinds verleden jaar krankzinnig was, en
waarvoor ik heel moeielijk verpleging kon krijgen. 't Was een treurig eind voor die
arme 81jarige, die altijd een zorg voor anderen was geweest.
Als ge den Ouden ‘Breughel’ bedoelt, dan geloof ik wel dat die iets zeer bizonders
van ‘de Vos’ zou hebben gemaakt, maar Breughel leefde in een anderen tijd, dichter
bij dien van Willem die de Madoc maecte. Er zou dus zeker meer in zijn geest zijn
gewerkt, dan ik dat doen kan, evenzeer als een overzetting van Willems ‘Vos’ zooals
Gij die in het Vlaamsch hebt gemaakt dichter bij het origineel komt, en intiemer
klinkt, dan 't door een Noord-Nederlander zou gedaan zijn. Uw taal komt dichter bij
het mooie zoetvloeiende van de Middel-Ned. verzen - De beesten en hun handelingen
hadden mij het meest gepakt, en die zag ik meer dan de landschappen, die toch ook
in Uwe overzetting, of beter, nieuwe creatie, de hoofdzaak zijn, niet de landschappen,
die zijn toch, zelfs in een door Streuvels' geschreven werk nu bijzaak - heel anders
dus als bijv in Uw laatste werk, - waar de landschappen weer domineeren.
Maar ik kan me best op Uw standpunt plaatsen, doch zelf niets anders maken, dan
ik doe - Ik leef nu eenmaal in de XXe eeuw, in een tijd van wurmen en zoeken, die
zich vooreerst mij wel niet zoo beslist zal uitspreken als de middeleeuwen of de
Renaissance. In alle gevalle carricatuurdieren zal ik nooit maken, daarvoor houd ik
te veel van dieren; ik vind het al als jongen misselijk dat al wat tot toen van de Vos
was gemaakt carricatuur was; een leeuw op een troon met een koningsmantel om,
en een scepter, en een jong leeuwtje op een potje1. - De dieren van Willem blijven
zoo goed in hun karakter, en daarom ook trok me de vos altijd zoo aan - en maakte
ik ook geen zalen en kasteelen waar de dieren samenkwamen.
Daarom vind ik het 2e deel ook veel minder dan het eerste. Maar ik wil ook dat
het boek ‘een mooi boek’ wordt, en ben nu bezig om voor alle bladzijden randen te
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snijden, kopstukken en kleine vignetten. Ge vindt het toch ook wel pleizirig uw kind
in een aardig kleed te zien? En 't zou me al heel erg tegenvallen, als dat me niet lukte.
Ik verzeker U, 't is een werk. Ook veel handenarbeid, maar 't boek zal ook daardoor
hoop ik een mooi ding op zich zelf worden. Wanneer ik de randen enz. over een paar
weken klaar heb en we drukproeven van de eerste vellen krijgen, hoop ik ze U te
zenden en dan hoop ik dat Ge tevreden zult zijn.
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Leeuwenjong op potje. Illustratie van Wilhelm von Kaulbach (1846)
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In de platen breng ik zeker ook nog wijziging, ik wil trachten zooals ik U vroeger
reeds schreef, nog wat sterker in het uitdrukken van sommige typen te zijn. Een beer
is den eenen tijd lobbesachtiger dan den anderen, en de leeuw koninklijker en van
zoo'n moment moet ik profiteeren, dan wordt de idee goed weergegeven, en is toch
de prent geen carricatuur, meer een type.
Het deed me genoegen dat U me hebt gerekend tot diegenen, waartegen men open
en oprecht spreken kan - en Uw schrijven was me dan ook welkom en aangenaam.
Laten we mekaar maar eerlijk zeggen waar 't op staat. Er is om ons heen genoeg
draaierij, gelik en opgekam. Dat zal ten Uwent al net zijn als hier.
Veel vriendelijke groeten van
Uw toeg dw.
B.W. Wierink
Publicatie: R. van Daele en Piet Thomas, De vos en het Lijsternest. Jaarboek II van
het Stijn Streuvelsgenootschap, Tielt, Lannoo, 1996, p. 228-230.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map S 935/B, 94927/6a.
Context (brief 10-13): Reeds in de zomer van 1906, dus vóór Streuvels eerste
Reynaertpublicatie bij de Wereldbibliotheek, is er al sprake van een luxe-uitgave bij
Veen. Voor kerstmis 1906 heeft Wierink de opdracht van L.J. Veen gekregen. Streuvels
is niet onder de indruk van de naam: ‘in-connu! Niks gezien nog’, luidt het eerste
oordeel. Waarop Veen verzekert dat de Nederlandse illustrator de Vlaamse bewerker
zal schrijven. Het eindproduct is een van de fraaiste boeken uit de lange
Reynaertgeschiedenis. Voor de inleiding werd eerst gedacht aan professor G. Kalff,
maar al snel blijkt het professor J.W. Muller te worden. De ontdekking van handschrift
F van de Reynaert is één van de redenen waarom het project uiteindelijk flink
vertraagd wordt.

Eindnoten:
1. B.W. Wierink kent zijn ‘klassieken’. Hij verwijst ondubbelzinnig naar de prenten van Wilhelm
von Kaulbach (in 1846 voor het eerst afgedrukt bij de Reineke Fuchs van J.W. von Goethe en
nadien over heel Europa verspreid) of een van diens epigonen. Kaulbach toont de koningin met
twee zuigelingen en een derde jong op de pot, terwijl Nobel de apin aanhoort (p. 251).

11
Utrecht, 26 december 1907
J.W. Muller aan Stijn Streuvels
Zeer geachte Heer Lateur,
Uw beide brieven van 15 en 28 Nov. heb ik schandelijk lang onbeantwoord gelaten.
Toch waren ze mij bijzonder aangenaam, als blijken dat Gij mijne critiek zonder
spijt of wrevel gelezen hadt. Maar de maand December is druk geweest: examens
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en colleges, een aanstaande verhuizing, en nog een zaak, die in nauw verband met
den Reinaert en dus ook met Uw arbeid staat, hebben mijn tijd in beslag genomen.
Zoo ben ik er eerst dezer dagen, in de vacantie (‘oorlof’ of ‘verlof’, als Gij Vlamingen
nog zoo schoon zegt), toe gekomen, Uw herziene bewerking door te lezen. Natuurlijk
heb ik met blijdschap en voldoening gezien, dat Gij zoo goed als altijd aan mijne
wenken en wenschen gevolg gegeven hebt; ook dat Gij terzelfder tijd Uw arbeid op
menige plaats uit eigen beweging herzien (en m.i. bijna altijd verbeterd)
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hebt. Moeilijk blijft het middeleeuwsche termen (uit het rechtswezen enz.) op juiste
en toch niet schoolsche wijze weer te geven: een uitdrukking als ‘rechtszekerheid’
b.v. behoort m.i. wel in een woordenboek (en in mijne verklaring van het Mnl.), maar
eigenlijk niet in Uw Vlaamsch-Nederlandsch thuis; waar het detoneert, maar wat te
doen?
Naar Gij mij verzocht het nog eens na te zien en dan aan den heer Veen te zenden,
heb ik mij veroorloofd op enkele plaatsen, waar mij dit wenschelijk scheen iets in
Uwe gewijzigde bewoording te veranderen of te schrappen, soms ook de lezing te
herstellen; de eindbeslissing blijft natuurlijk aan U: Gij ziet bij de correctie mijne
wijzigingen aanstonds ook enkele op- en aanmerkingen, voor U bestemd (en daarom
omgehaald, opdat de zetter ze niet zette).
Zoo zou ik dus Uw doorschoten ex. aan den heer V. kunnen zenden, en in deze
vacantie zelf mijne inleiding schrijven; en tevens den heer Wierink (wiens teekeningen
ik onlangs te Amsterdam met belangstelling en waardering gezien heb) de beste
redactie, spelling enz. aangeven van enkele plaatsen uit het origineel, die hij onder
zijne platen gedrukt (of liever: geteekend) wenscht te zien!
Maar - intusschen heeft zich iets voorgedaan, dat het, althans voor mij en mij dunkt
ook voor U, gewenscht maakt met de uitgave nog wat te dralen. Er is iets gevonden,
van hoog belang voor den tekst van onzen Reinaert: ik mag, uit achting voor den
vinder, mij nog niet nader daarover uitlaten en moet U derhalve ook verzoeken
hierover een strikt stilzwijgen te bewaren, totdat ik (naar ik hoop over eenige weken)
in de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden (misschien ook in de Vlaamsche
Academie, waar ik U dan misschien persoonlijk zou ontmoeten?) hierover eene
mededeeling in 't openbaer kan en mag doen.1. Nu acht ik 't ongewenscht, dat Gij Uw
bewerking laat zetten en afdrukken, alvorens kennis te nemen van het nieuw gevonden,
dat (ik herhaal het) van grooten invloed kan zijn. Weliswaar zou dit een zeker
verdrietige nieuwe herziening van U eischen, maar Gij zult dit toch stellig gaarne
doen wanneer Uw werk daardoor ‘up to date’ wierd, terwijl 't anders aanstonds na
de verschijning wellicht op menig punt verouderd zou zijn.
In allen gevalle, ik kan mijne inleiding nu niet, althans niet geheel, schrijven
voordat die nieuwe vondst openbaar gemaakt is. Over een maand of drie wellicht
zal ik 't kunnen doen; doch dit hangt ook niet van mij af.
Een en ander is verdrietig voor U, die nu juist Uw werk herzien hebt, en voor de
heren Veen en Wierink, die zeker vooruit willen. Toch zult Gij 't, naar ik vertrouw,
met mij eens zijn dat onverwijld afdrukken thans in niemands belang, uitstel
daarentegen geraden is. Wilt Gij dit den heer Veen mededeelen? Of wilt Gij dat ik
het doe; ik ben bereid.
Het spijt mij dat ik zoo in raadselen moet spreken; ook dat mogelijk de gevolgen
der nieuwe vondst niet zóó groot zijn als ik nu toch reden heb te vermoeden. Hoe 't
zij, Gij wilt er wel met niemand over spreken (dan eventueel met den heer Veen,
voor zoover dit strikt noodig is): voor den vinder en voor mij zou een ontijdige
bekendmaking zeer onaangenaam zijn.
In afwachting van Uw antwoord, met vriendelijke dank voor Uw zeer gewaardeerde
brieven en met mijne beste Nieuwjaarswenschen voor U en voor Uw werk,
Gaarne hoogachtend,
Uw dienstwillige
J.W. Muller
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Publicatie: De vos en het Lijsternest, (zie brief 10), p. 235-237.
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Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 891/B2, 126736/1a.

Eindnoten:
1. In 1908 werd een veertiende-eeuws Reynaerthandschrift (F) ontdekt in de bibliotheek van
Schloss Dyck bij Neuss in Rheinland-Westfalen door H. Degering. Muller besprak de nieuwe
vondst in Gent voor de academie en publiceerde het artikel Een nieuw handschrift van den
Reinaert in de Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taalen Letterkunde, 1908, p. 109-188. De vondst werd eveneens besproken door L. Willems in
La découverte d'un nouveau manuscrit du Reinaert, in: Bulletin de la Société d'histoire et
d'archéologie de Gand, 16 (1908), p. 125-141.

12
Utrecht, 23 januari 1909
J.W. Muller aan Stijn Streuvels
Zeer geachte Heer Lateur,
Dezer dagen ontving ik van den heer Veen blz. 1-88 van den tekst Uwer bewerking
van onzen Reinaert. Ik moet eerlijk erkennen niet juist meer te weten wat wij
daaromtrent afgesproken hadden: of ik den tekst nog eens herzien zou naar dien van
het nieuwe hs. enz. Hoe 't zij, Dr. Degering1. laat zóó lang op zich wachten - ik heb
nu pas twee vel, vs. 1-1000, in proef van hem ontvangen - dat ik begrijp dat Gij en
de heer Veen maar liever Uw tekst zijt gaan drukken; te meer daar inderdaad Uwe
vrije bewerking slechts op enkele plaatsen door dien nieuwen tekst gewijzigd zou
worden.
In allen gevallen heb ik nu echter meer de vrijheid genomen die plaatsen waarvan
bij lezing mij door Dr. D. en door mij in de VI. Acad. was medegedeeld, benevens
die twee proefvellen, met Uwe bewerking te vergelijken, en voorts het geheel nog
eens vlug door te lezen. Als gevolg daarvan zult Gij in het bijgaande ettelijke
potlood-kantteekeningen van mij vinden (naar ik hoop, niet te moeilijk leesbaar):
deels de vrucht der vergelijking met den ouden tekst, zooals ik geloofdet wij hem
nu critisch zullen mogen en moeten herstellen, deels op- en aanmerkingen die ik
eigenlijk aanstonds, bij de eerste lezing, had moeten maken, deels ook (enkele) nog
achtergebleven drukfouten.
Dit alles zult Gij willen aanvaarden zooals het door mij bedoeld is: voorslegen tot
wijziging, die Gij al dan niet kunt aan- en overnemen. Ik dring U mijn wijsheid niet
op; Gij blijft de auteur, meester Uwer kopij, en er ook verantwoordelijk voor. Slechts
enkele malen heb ik aangedrongen op wijziging, waar de ‘vertaling’ mij volstrekt
onjuist schijnt of een gekozen woord op ons, Noordnederlanders, een verkeerde,
door U niet bedoelden indruk zou maken.
Zou 't niet het gemakkelijkst zijn als Gij de kopij aan mij terugzondt, die ze dan
aan de drukkerij doorzend? Dan zie ik met een oogopslag of en wat en hoe Gij nog
een of ander gewijzigd hebt.
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De druk der platen wacht op den daaronder te drukken (ouden) tekst, door mij te
reconstrueren of te redigeeren, die - als gezegd - weer wacht op Dr. D. Ik vrees dat
dit wel een slakkengang zal blijven gaan: 12 Dec. kreeg ik 't eerste, 19 Jan. 't tweede
vel. Nu, het afdrukken van zulke platen pleegt ook wel eenigen tijd te eischen. De
vier die ik er van gezien heb zijn inderdaad zeer fraai van teekening en van kleur;
het kan een schoon geheel worden, waartoe ik 't mij een eer en een genoegen reken
iets te zullen mogen bijdragen.
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Geloof mij intusschen, met mijne beleefde groeten, hoogachtend,
Uw dienstwilligen
J.W. Muller
Publicatie: De vos en het Lijsternest, (zie brief 10), p. 237-238.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map S 935/B2, 126736/5a.

Eindnoten:
1. Herman Degering / hierboven Dr. D. (1866-1942). De latere directeur van de afdeling
handschriften van de Preussische Staatsbibliothek te Berlijn ontdekte het Dyckse handschrift
in 1908 en publiceerde de tekst pas in 1910.

13
Amsterdam, 19 september 1909
Bernard Willem Wierink aan Stijn Streuvels
Waarde Heer Streuvels,
Dat was me een feest toen ik Uw enthousiast schrijven ontving. Ik zat juist aan
den stempel v/d prachtbanden te snijden. Ik was maar steeds kalm mijn gang gegaan
- en vreesde nu en dan wel, dat mijn werk niet in Uw smaak zou vallen - wat me zeer
zou hebben gespeten, al kon ik er niets aan gebeteren - ik deed m'n best om 't werk
zoo mooi te maken als ik kon - en al vond ik veel wat beter had kunnen zijn - Toch
was ik nu en dan tevreden.
Maar nu ga ik weer met dubbele vreugd voort, om de rest af te maken, die zeker
niet minder zal worden vooral wat de uitvoering betreft, dan de vorige prenten.
Dat het een reuzenarbeid is geweest, voor iemand als ik, die nog zooveel andere
dingen moet doen, behoef ik U niet te zeggen.
Ik dank U hartelijk voor Uw vriendelijk schrijven; ik stel het op hoogen prijs.
Hoe gaat 't met 't aardige kleine Lateurtje? Veel groeten aan mevrouw en een hand
van
Uw toegenegene
B.W. Wierink
Publicatie: De vos en het Lijsternest, (zie brief 10), p. 230.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map S 935/B2, 94927/3a.

14
Oestgeest, 14 januari 1936
Mevrouw J.W. Muller-Verdam aan Leonard Willems
Zeer Geachte Heer Willems,
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Mijn man vraagt mij U even mee te deelen, dat hij sinds begin October door een
rheumatische aandoening geplaagd wordt, die hem eerst te bed, daarna op de
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J.W. Muller (ca. 1929)
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slaepkamer hield, ten slotte in zooverre beterde, dat hij weer op zijn studeerkamer
kon zijn, eindelijk weer voor de maaltijden beneden, en ten slotte zelfs, bij zacht
weer, op straat. Doch vlak daarna, op 25 Dec. kreeg hij een bloeding, van maag of
darm, zooals vroeger reeds 3 keer. Deze maakte het noodig, dat op 28 Dec. een
bloedtransfusie plaats had, waerbij onze toevallig uit Groningen thuis zijnde zoon
zijn bloed gaf om zijn Vaders leven te redden. Gelukkig gaet sindsdien alles goed;
al is van aansterken nog niet veel sprake, daar hij alleen op melk leeft. Doch, hij leeft
Goddank! en wij hopen vurig, dat hij volkomen herstellen mag - Ik laat nu verder 't
woord aan hem.
Waarde Vriend. In de Juni aflevering der Versl. der VI. Acad. heb ik gisteren de
korte samenvattting gelezen Uwer mededeeling over den Reinaert: punten waarin
Gij van mijne lezingen afwijkt, eigen emendaties en conjuncturen, de volgorde v.h.
Brune-avontuur, verhouding van R. I tot de Oud-Fr. branche en tot L, enz, enz, samen
‘een dik boekdeel’ vormende!
Wanneer Ge nu weet, dat ik verleden jaar begonnen ben met de revisie van mijn
tekst,1. waarin ik (door deze 2 ziekten) snoodelijk belet wordt voort te gaan, dan zult
ge begrijpen, dat ik nu nog meer dan bij de voorloopige aankondiging uwer
voordracht,2. zéér nieuwsgierig ben naar den inhoud van dat alles. Immers wanneer
het mij vergund mocht zijn van deze ziekte in voldoende mate te herstellen om dien
arbeid voort te zetten, is er, naast mijne eigene aanteekeningen en de mij vroeger
door Frings3. beloofde, maar niet geworden collegeaanteekeningen, wel niets
waarmede ik bij de bewerking v.e. 2e druk zoozeer telkens rekening zou moeten
houden als met den inhoud van ‘dat dikke deel’4. van U. Vandaar mijn (herhaalde)
vraag: zal dat dikke deel weldra, afzonderlijk, of in de Versl. d. VI. Acad. verschijnen?
Wil mij op deze herhaalde vraag eens antwoorden en tevens, zoo mogelijk, Uwe
meening meedeelen over mijn laatste Reinaertstudiën,5. met name mijne gissingen
over de tegenstelling Praemonstraiters en Benedictijnen en over Bouchard van
Avennes. Ten slotte mijn oprechte hulde aan Uw verbijsterend veelzijdige
vruchtbaarheid, in opstellen v.d. meest verscheiden aard. Met onze vriendelijke
groeten aan Mevrouw Willems en
U steeds gaarne de Uwe
p.o.J.W. Muller
A.M.C. Muller Verdam
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 891/B, 59370/496.
Context: In de jaren 30 worden de banden tussen J.W. Muller, dé Noord-Nederlandse
reynaerdist, en L. Willems, dé Zuid-Nederlandse reynaerdist, hechter. Beiden hebben
zich uitgesproken over dezelfde Reynaertproblemen in een hartelijke verhouding, zij
het met soms andere inzichten en standpunten. Voor Muller was pater Jan van Mierlo
meer een tegenstander dan Leonard Willems. In 1936 is Willems 72 jaar oud, Muller
76. Muller is wegens gezondheidsproblemen vervroegd met emeritaat gegaan (hij
was 66, voorzien was tot 70). Beiden zijn echter bijzonder actief. Muller had na zijn
tweede huwelijk in 1916 met Anna Margaretha Cornelia Verdam, dochter van zijn
voorganger en vriend Jakob Verdam (1845-1919), ondanks gezondheidsproblemen
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opnieuw geluk en werkkracht gevonden. In 1933 hadden ze een buitenhuis (‘Calluna’)
nabij het Gelderse Gorssel gekocht (nabij 't Joppe), waar ze vele vrienden ontmoetten.

Eindnoten:
1. Uiteindelijk zou dit leiden tot een dubbele uitgave: eerst Van den vos Reinaerde Critisch
uitgegeven door... Tweede, herziene en vermeerderde druk met XVIII platen en een kaart in
1939 en later de Exegetische Commentaar (1942), beide bij uitgever E.J. Brill te Leiden.
2. L. Willems hield in Gent voor de Academie lezingen over o.a. de ‘Reinaert-proloog’ (postuum
in 1938 gepubliceerd), ‘Reinaert II, vs. 7587 en den Vlaamschen Oorsprong van Reinaert II’
(postuum gepubliceerd in 1939); en over ‘het acrostichon in de Reynaert I’, ‘Prof. Vercoullie
en de Reynaertproloog’ (beide zeker in 1935). Niet gepubliceerd werden toespraken over het
dubbel auteurschap van de Reynaert naar aanleiding van de stellingen van prof. G.G. Kloeke.
3. Theodor Frings (1886-1968). Duits filoloog (taalkundige, literatuurgeleerde en tekstuitgever),
die als germanist het Nederlands systematisch in zijn studie betrok. Vanaf 1927 leerstoel te
Leipzig. Muller omschrijft hem als ‘oud-ambtgenoot en vriend’ (Exegetische commentaar, p.
225).
4. Prof. J. van Mierlo bevestigt dit in zijn levensbericht van L. Willems (Jaarboek van de Academie,
1942, p. 91-106): ‘verder deelde hij mede dat zijn aanteekeningen op Reinaart I een dik boekdeel
zullen uitmaken; er is echter niets van verschenen’ (p. 105).
5. In TNTL, 54 (1935), p. 112-116 (deel van: Reinaert-studiën III. Aernout en Willem. C. De
tijdsen plaatsbepaling van Reinaert I A en B).
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15
't Joppe (Gelderland), 13 augustus 1938
J.W. Muller aan Leonard Willems
Waarde Vriend,
Vermoedelijk hebt Gij van Dr. Gielen1. te Hulst hetzelfde verzoek gekregen, om
bij de onthulling van het Reinaert-gedenkteeken ‘een kort woord’ te spreken, Gij als
Zuid-, ik als Noordnederlandsche ‘vossenjager’? En dit ook reeds aanvaard?
Ik heb aan Dr. G. geschreven dat, indien Gij zijn verzoek aanvaard hebt, en indien
ik op één dag, van Middelburg uit (waar ik vertrouw bij mijn tweeden zoon te zullen
kunnen logeeren; hij is daar nl. rechter in de Arr.-Rechtbank), én die onthulling kan
bijwonen (hier inderdaad ‘meemaken’) én de (indertijd met U beraamde) ‘pelgrimagie
‘naar Hulsterloo en Criekepit (door Dr. G.n.f. ontdekt en gephotografeerd) met
laatstgenoemde of (en?) met U zou kunnen volbrengen, ik allicht bereid zou zijn het
aanbod (de vraag) eveneens te aanvaarden. Ik zou mij dan voorstellen dat Gij over
den R. in Vlaanderen zoudt ‘spreken’ (d.w.z. een geschreven stuk voordragen, zoals
immers ook in Vlaanderen bij zulke gelegenheden gebruikelijk is) en ik daarna, in
aansluiting daarmede, voor de latere ‘avonturen en rollen van R.’ in onze Nederl. en
in de wereldliteratuur: in den trant van (ja, met in casu m.i. geoorloofd ‘auto-plagiaat’
ofte wel herhaling uit de inleiding mijner uitgave en mijne verhandeling in de Versl.
en Meded. der VI. Ac. van 1926:2. oude kost, maar voor een ruimer (hoewel kleiner)
publiek toch allicht nog niet ‘crambe repetita’, voorts wel gekruid met eene enkele
ontboezeming over deze (symbolische) samenwerking van Noorden Zuid-Nederland
op dezen oudvlaamschen grond enz. Alles bijeen een kwartier (a een half uurtje)?
Zou dit eenigszins strooken met Uwe plannen? Ik heb in dit uitstapje wel zin; mits
het niet te druk en te vermoeiend is! Ik ben over 't geheel gezond en welvarend;
edoch: 80 jaar oud, en dus afkeerig van, niet bestand tegen luidruchtig
feest-(maal)gedruisch, met veel getoost enz.; ook mijn maag veroorlooft me dat niet.
Ik zou dus van harte hopen dat daarvan geen sprake was. Liever zag ik dan nog iets
van het oude Hulst, waar ik eens geweest ben, maar kerk en stadhuis niet gezien heb.
Het zou ook een schoone gelegenheid zijn om U weer eens (na alweer bijna 2
jaar!) te ontmoeten; en om met U nog eens mondeling van gedachten te wisselen
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Leonard Willems
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over het beloop der uitgave van mijn Reinaert, niet vanwege de VI. Ac. en bij
Oosthoek,3. maar vanwege Letterkunde bij Brill, in 1939.
Wil mij dus verplichten met een vlugge aanvatting uwer vlugge pen (zonder
uitstel!), ten antwoord op het bovenstaande; waarvan almede mijn definitief antwoord
aan Dr. G. afhangt.
Met ons beider vriendelijke groeten aan U beiden
steeds gaarne de Uwe
J.W. Muller
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 891/B, 59370/493.
Context (15 e.v.): Het gemeentebestuur van Hulst onthulde op 12 september 1938
op de Houtmarkt (thans staat het beeld net buiten de stadspoorten, m.n. aan de Gentse
Poort) een Reynaertbeeld van de Nederlandse Antwerpenaar Anton Damen. Hiervoor
werd een Reynaertcomité samengesteld onder de hoge bescherming van de
Commissaris van de Koningin te Zeeland. J.W. Muller werd gevraagd als voorzitter
van de commissie (de samenstelling van het volledige comité wordt ter illustratie
afgedrukt p. 264, evenals de tekst die op het monument - nu door de tand des tijds
weggeveegd - op de zijkant van het reliëf werd geplaatst). De wetenschap dat Muller
als voorzitter van het comité fungeerde, verklaart de manier waarop hij sterk sturend
Leonard Willems overtuigt op de plechtigheid aanwezig te zijn. De onthulling verliep
luisterrijk, evenwel in afwezigheid van de zieke Muller, die zich op het allerlaatste
moment had verontschuldigd. De gebeurtenissen kennen echter een noodlottige
afloop met de plotse dood van Leonard Willems veertien dagen later. Doorheen de
briefwisseling van Muller, bewaard door de weduwe Willems-Hallett, ervaren we
eerst de haast jongensachtige blijheid rond de Reynaertfeestelijkheden te Hulst en
later de vertwijfeling en het verdriet, voeding gegeven door de oude dag en het
wegvallen van vrienden en kennissen. Muller en Willems hadden elkaar het laatst
ontmoet tijdens de feestzitting naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan van de
Academie in 1934 of tijdens een diner in 1836 te Brussel.

Eindnoten:
1. Dr. J.J. Gielen (1898-1981) was in 1938 bestuurder van de Handelsdagschool te Hulst en
organisator en coördinator van de inwijding van het Reynaertmonument (secretaris van het
feestcomité). Tijdens de voorbereiding van de feesten was hij bezig met zijn verhuis van Hulst
naar Rozendaal, waar hij werd benoemd tot inspecteur lager onderwijs. Nadien hoofdinspecteur
te Nijmegen, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1946-1948, hoogleraar
praktische pedagogiek aan de KU Nijmegen van 1949 tot 1969 en lid Eerste Kamer der
Staten-Generaal. Proefschrift over De wandelende Jood (1931).
2. Reinaerts avonturen en rollen in en na de middeleeuwen, in: Verslagen en Mededeelingen,
1926, p. 306-352.
3. Uitgeverij.
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't Joppe (Gelderland), 22 augustus 1938
J.W. Muller aan Leonard Willems
Waarde vriend,
Uw, met smartelijk verlangen verbeiden, zeer welkomen brief beantwoord ik per
ommegaande, daar er eenige haast bij de zaak is. Over hetgeen gij schrijft aangaande
oude kaarten van Vlaanderen, Van Mierlo's1. ‘laatste (?) woord’, mijne crit. ed.2.
vanwege Lett. x VI. etc. (en ook de photogr. Reproductie van R. II, die ik in 't Museum
aankondig) later, mondeling of schriftelijk. Thans alleen over 't feest te Hulst.
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Dat gij Dr. G.'s vraag toestemmend beantwoord hebt verheugt mij; ook omdat ik 't
nu kan, durf aanvaarden. Edoch... de door u voorgestelde verdeeling onzer
gemeenschappelijke taak is vlak het omgekeerde van de door mij beraamde (waarvoor
ik, als zijnde de eerste voorsteller, zekere ‘praeséance’ of althans ‘praecelentie’
bescheidenlijk zou willen vragen!): wat gij mij hebt toegedacht had ik u toegedacht,
en vice versa! U komt m.i., als Vlaming en als, op (thans politiek)
Noordnederlandschen bodem gast, het eerste, ‘korte woord’, het eerste ‘sprekerschap’
toe, en wel, van nature en van rechtswege, over het (de) Vlaamsche gedicht(en).
Daarna en -naast ik, als Hollander, over de latere geschiedenis van R.'s ‘nazaten’ en
zijne ‘herrijzenis’ in de 19de en 20ste eeuw. Niet om den (‘stinkenden’) lof van Holland
te verkondigen; maar bloot als geschiedenis der latere ‘avonturen en rollen’ van den
Vlaamschen R., een stukje cultuurgeschiedenis: VI. > Holl., ME. > 17de eeuw. Mag
ik, gemakshalve, even verwijzen naar de Inleiding mijner uitgave (die, uitgebreid,
bij- en omgewerkt, nu, met de talrijke aanteekeningen, zoogoed als persklaar voor
mij ligt) en ook naar ‘R.'s avont. en rollen’, in de VMV et. 1926: ik had u toegedacht
de stof van blz. IX-XLVI: iets over de bronnen (met een enkel woord over
dierensprookje, -fabel, -epos), het Germ.-Rom. karakter (in de G.-R. grenslanden),
den (VI.) Ysengrimus, iets over het ‘twijfelstuk’ van het enkel of dubbel auteurschap
(slechts even aan te stippen!); maar vooral de waardeering van het gedicht als
kunstwerk (ik heb mijn 2de hoofdstuk nu gesplitst in: I. Ontstaan en samenstel, II.
Waardeering (= of liever < blz. XXVII-XL, XLVI). Alles natuurlijk zeer beknopt,
èn omdat 't een ‘kort woord’ moet zijn en blijven (ik dacht ruim een kwartier, zeker
niet meer dan een half uur), èn, vooral, omdat het Hulster leekenpubliek (+ misschien
een klein getal Noord- en Zuidnederl. ‘clerke’) stellig geen geleerden, philologischen
kost wil noch kan verduuren! Misschien kunt gij zelfs Balduinus' Lat. vert.3. en R.II
er ook nog wel bijnemen; maar als ‘nazaten’ wil ik ze ook wel bespreken. Meen niet
dat ik zoodoende u den zwaarsten last op de schouders wil laden (= blz. IX-XLVI
mijner Inl., tegenover XLVII-LIX als mijn deel!). Neen; want (nogmaals) het oudere,
verderaf liggende, ‘geleerdere’ deel dient m.i. beknopt behandeld; terwijl over het
nieuwe, incl. de ‘herrijzenis’ van den ouden R.I (dien nu weer meer de plaats en de
eer, zoolang te veel aan den Nederd.4. achterkleinzoon R.V. toegekend, hergeven
dient), en voorts over de huidige vereering door vertalingen, dramatiseeringen,
beeldende kunsten meer gezegd mag en moet worden.
Zóó had ik mij ons beider rollen verdeeld gedacht. Ik heb voor mijn ‘introitus’
reeds bijgaand eerste kladje ten papiere gesteld, dat goed zou aansluiten bij het door
u beraamde slot, waarmede ik van heeler harte akkoord ga: de herrijzenis van
Vlaanderen gaat gepaard met, wordt als 't ware gesymboliseerd door die van Reinaert
I. Wil mij dit klad terugzenden.
Ik zou U dan ook willen vragen of 't misschien niet ‘aardig’ (in Noordnederl. zin!)
en waardig zou zijn, dat wij beiden, samen, na 't slot onzer ‘redenen’, een krans bij
het gedenkteeken neerlegden, met (duidelijk zichtbare) dooreengestrengelde
roodgeel-zwarte en rood-wit-blauwe linten, als symbool onzer gemeenschappelijke
N.-en Z.-Ned. werkzaamheid en vereering? Wat dunkt u? Zoudt gij, bij toestemming
uwerzijds, dan, als naastwonende, voor het bestellen en meenemen willen zorgen
(de kosten natuurlijk te deelen)?
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Mijn zoon, Mr. C.E. Muller, rechter in de Arr.-Rechtbank, zal mij vergezellen
naar Hulst. Dr. G. (die intusschen benoemd schijnt te zijn tot Inspecteur v.h. Lager
Onderwijs te Rozendaal) heeft mij half en half een bezoek aan Hulsterloo en Kriekepit
voorgespiegeld! Bovengenoemde zoon meent, dat o.a. wegens de plech-
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tigheid (de aanwezigheid van en onthulling door den Comm. d. Koningin in Zeeland)5.
een hooge hoed voor ons vereischt zal zijn; wat is uwe (en Dr. G.'s) meening?
Ik hoop hartelijk dat gij mijne ‘régie’ zult kunnen en willen aanvaarden, die mij
inderdaad beter, redelijker schijnt. Maar in allen gevalle vertrouw, verwacht ik een
spoedig (moge 't zijn: instemmend) bescheid. Heden over drie weken moet 't ‘stuk
spelen’; en ik heb tijd noodig voor 't op - en ten papiere stellen (heb geen ‘plume
facile’) en verwacht in deze 3 weken hier nog vele, ook manlijke, logeergasten!
Verheug mij dus weldra met een antwoord, en geloof mij, met vr. gr. den uwe
J.W. Muller
Zullen wij in den open lucht spreken?!
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 891/B, 59370/488.

Eindnoten:
1. Jozef van Mierlo (1878-1958). Jezuïet, literatuurhistoricus, auteur van de Geschiedenis van de
Oud- en Middelnederlandsche letterkunde (1928). M.b.t. de Reynaert: diverse artikels, waarvan
er negen over de auteursproblematiek zijn gebundeld in het aan V.M. aangeboden huldealbum
Prof. dr. J. van Mierlo S.J. en de proloog van de Reinaert (Zwolle, Tjeenk Willink, 1953). Lid
van de Academie.
2. De door Paul de Keyser bezorgde facsimile-editie in zwartwit van het Brusselse handschrift
van Reynaerts historie (Antwerpen, De Sikkel, 1938).
3. Reynardus vulpes, de Latijnse vertaling van de Reynaert I door Boudewijn de Jonge.
4. Reynke de Vos, Lübeckse incunabel uit 1498.
5. Jhr. Mr. J.W. Quarles van Ufford (1882-1951). Overijsselse topambtenaar die in 1921 als
39-jarige werd benoemd tot Commissaris der Koningin van Zeeland.

17
't Joppe (Gelderland), 1 september 1938
J.W. Muller aan Leonard Willems
[briefkaart]
Amice, Eenige of ettelijke dagen geleden schreef ik u een briefje in zake ons
gezamenlijk optreden te Hulst, o.a. over de aanbieding (nederlegging), bij goedvinden
uwerzijds, en bestelling, door bemiddeling van mijn zoon te Middelburg, van een
krans met dooreengestrengelde Belgische en Nederlandsche kleuren (linten); met
verzoek om spoedig antwoord. Nu ik dit laatste nog niet ontvangen heb, ben ik zoo
vrij u daarom even te manen: ik moet daarover nog aan mijn zoon en, aangaande
deze, en enkele andere in mijn brief aan u genoemde zaken, ook aan Dr. Gielen (die
juist in de verhuisdrukte naar Rozendaal zit!) schrijven! Wil dus, liefst per
ommegaande, antwoorden!
Met vr. gr.
de uwe
J.W. Muller
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Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 891/B, 59370/489.
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Kaartje van J.W. Muller aan L. Willems van 1 september 1938
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Inhuldiging Reynaertbeeld van Anton Damen op 12 september 1938 te
Hulst
Beschermcomité
Beschermheer
Jhr. Mr. J.W. Quarles van Ufford,
Comm. der Koningin in de provincie Zeeland
Ere-voorzitter
B.A.Th.M. Truffino, burgemeester van Hulst
Voorzitter
Prof. Dr. J.W. Muller te Leiden
Leden
Prof. Dr. Frank Bauer te Gent
Prof. Dr. G.G. Kloeke te Leiden
Frank Lateur (Stijn Streuvels) te Ingoyghem
Drs. L.C. Michels te Tilburg
Dr. J. van Mierlo S.J. te Antwerpen
Dr. J. Stracke S.J. te Antwerpen
Dr. D.C. Tinbergen te 's Gravenzande
Prof. Dr. C.G.N. de Vooys te Utrecht
Mr. Leonard Willems te Gent
Het uitvoerend comité bestaat uit:
P.A. Eggermont te Westdorpe
J.A. Everaard te St. Jansteen
A.E. Langenhorst te Hulst
Drs. L. Lockefeer te Kapellebrug
Dr. Jos J. Gielen te Hulst
Transcriptie tekst Reynaertmonument Hulst
DE REINAERT-VIERING TIJDENS DE LANDBOUWTENTOONSTELLING VAN DEN N.C.B.
1937 LEIDDE TOT OPRICHTING VAN EEN COMITÉ VOOR EEN REINAERT MONUMENT
DOOR DE MILDE BIJDRAGEN VAN DE GEM. HULST. DE NATIONALE LEVENSVERZ.BANK
N.V. TE ROTTERDAM EN VAN VELE BURGERS IN EN BUITEN DEZE VESTE KON DIT
GEDENKTEKEN ONTHULD WORDEN OP 12 SEPT. 1938 DOOR DEN BESCHERMHEER V./H.
COMITE I.W. QUARLES VAN UFFORD COM. MIS. DER KONINGIN IN ZEELAND.
(Met dank aan Wim en Annemarie Gielen)

Tiecelijn. Jaargang 19

v.l.n.r. Louis Lockefeer (leraar), Emiel Lockefeer (directeur Milockfabriek), A.E. Langenhorst (directeur
middelbare landbouwschool), Antoine Damen (beeldhouwer); en rechts van het beeld o.a.B.Th.
Truffino (burgemeester), Louis Wauters (bierbrouwer), Dr. Jos Gielen (directeur Handelsdagschool)
en E. Doens (pastoor H. Theresiakerk Heilant). Een tweede foto van de inhuldiging werd reeds
gepubliceerd in De vos en het Lijsternest, p. 259.
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18
't Joppe (Gelderland), 5 oktober 1938
J.W. Muller aan mevrouw Leonard Willems
Waarde Mevrouw Willems,
Dezer dagen is mij van meer dan één zijde medegedeeld dat de Nieuwe
Rotterdamsche Courant onlangs... het doodsbericht van Uwen echtgenoot heeft
behelsd!1. Dat dit mij dit hevig ontstelde, behoef ik U wel niet te zeggen. Maar ik
kon, en kan het eigenlijk nog niet gelooven; ook en vooral omdat mij (noch mijn
ex-collega's of vakgenooten Jan de Vries en Kloeke)2. het steeds gebruikelijke
officieele bericht vanwege de Kon. Vlaamsche Academie niet is geworden, en ik
ook in mijn courant geenerlei gewag er van heb gevonden. Ook waren de
bijzonderheden zoo eigenaardig: Uw man zou, tegen den raad van zijn medicus, naar
Hulst zijn gegaan voor de onthulling van het Reinaert-gedenkteeken (op 12 Sept.),
daarna onwel geworden en spoedig overleden zijn! Hetgeen in sommige opzichten
zoveel geleek op mijne omstandigheden: mijne afwezigheid en niet-spreken te Hulst,
mijn ‘onwel worden’ (d.w.z.: een beroerte) ‘op weg naar de onthulling’ (aldus in een
courantenbericht!), dat ik mij afvraagde of hier eenig misverstand en
persoonsverwarring in 't spel is!3.
Vandaar dat ik eigenlijk niet weet hoe ik mij tot U zal richten. Mocht mijn
bovengenoemd vermoeden eens juist, mocht hier inderdaad eens waar blijken: ‘les
gens, que vous tuez, se portent assez bien’... hoe gelukkig zou ik zijn; allereerst om
U en Uwe kinderen, maar daarna ook om mij zelf, die in het laatste halfjaar reeds
zóóvelen verloren heb (een schoondochter, 4 oude vakgenooten en vrienden: Beets,
De Vreese, Kluyver4. en een clubgenoot uit mijn studententijd), dat ik mij reeds zéér
vereenzaemd ben gaan voelen, en zéér noode aan deze lijst ook mijn goeden vriend,
jachtgezel op de vossenjacht en op andere gebieden, zou toevoegen!
Is daarentegen het voor mij nog steeds ongeloofelijke bericht tòch juist, o hoe van
heeler harte betuig ik U dan, ook uit naam mijner vrouw, ons medegevoel met dit
zware verlies, dat U plotseling alleen laat op deze, in velerlei opzicht, vooral in de
laatste jaren, (neen weken, dagen!) verwarde, waarlijk ‘beroerde’ wereld!
Ik heb, met of zonder mijne vrouw, zóó dikwijls in Uw gastvrij huis vertoefd, Uw
samenleven bijgewoond, van zijn altijd levendig, opgewekt gesprek genoten, zijn
uitgebreide, vér-strekkende belangstelling in het vak van wetenschap, dat ons heeft
samengebracht en verbonden, zijne groote kennis, zijn scherpzinnig, vindingrijk
vernuft bewonderd; dat zijn heengaan ook voor mij persoonlijk een groot verlies is
(of mag ik zeggen: ware?!) Hoeveel hebben wij, vooral over den Reinaert,
gecorrespondeerd! Zijn laatste brieven, over den pennestrijd tusschen Van Mierlo
en mij (waarbij hij mij verklaarde aan mijne zijde te staen), en over ons gezamenlijk
Zuiden Noordnederlandsch huldebetoon aan onzen Reinaert te Hulst liggen voor
mij; evenals de photo der onthulling (mij door mijn zoon te Middelburg gezonden),
waarop hij gezond en krachtig, fier, rechtop, na het leggen van den krans, naast het
gedenkteeken staat! Het is mij nog steeds haest onmogelijk te gelooven dat die
ontstellende tijding juist zou zijn! Was hij dan inderdaad reeds geruimen tijd
ongesteld? Zijne brieven deden niets dergelijks vermoeden!
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Ach, hoe eenzaam, hoe verlaten zult (zoudt?) gij U gevoelen in Uw groote, fraaie
huis; hoe moeilijk zal (zou?) U de opruiming dier stapels boeken en papieren op de
studeerkamer vallen, hoe ledig zal (zou?) het leven u schijnen. Het is nu omtrent
twee jaar geleden, dat mijne vrouw en ik voor het halve-eeuwfeest der VI. Acad. te
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Foto: Leonard Willems en zijn familie ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Van links naar rechts, zittend: de dochter
Marie Willems, Leonard Willems, mevrouw Win(n)ifred L. Willems-Hallett, schoonzoon van L.
Willems. Rechtstaand op de eerste rij: de heren Jozef van Mierlo, August Vermeylen, Leo Goemans
(centraal met bril), Leo van Puyvelde, René Verdeyen, E. Priem. AMVC-Letterenhuis, map W 7072/P,
59355/89.
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Gent5. en ook te Uwent waren: toen was Uw man oogenschijnlijk nog volkomen
gezond en sterk, veel meer dan ik, die trouwens in dit jaar mijn 80sten verjaardag
gevierd heb, maar sindsdien, o.a. blijkens mijn wegblijven uit Hulst (wat mij zéér
gespeten heeft) zeker niet vooruitgegaan ben (als op mijn leeftijd dan ook niet meer
te verwachten is!).
Mag ik U een verzoek doen: mij binnenkort eens te schrijven óf het bericht
inderdaad juist is en hoe alles zich heeft toegedragen? Het zou mij uit een pijnlijken
twijfel verlossen! Hoe het ook zij, laat mij U ten slotte verzekeren van mijn warme
sympathie voor Uw man en voor U zelve. Met deze gevoelens teeken ik mij gaarne
als U beider ‘oude’ vriend
J.W. Muller
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 891/B, 59370/47a.

Eindnoten:
1. Leonard Willems overleed op 27 september 1938 aan een hartbreuk (mededeling J. van Mierlo).
2. Jan de Vries (1890-1964) en G.G. Kloeke (1887-1963), beide hoogleraar te Leiden (de eerste
oud-Germaans, de tweede dialectologie) en leden van de Maatschappij voor Nederlandse
Letterkunde.
3. Muller had zich door zijn zoon laten vertegenwoordigen en had zich inderdaad ziek afgemeld.
4. Adriaan Beets (zoon van Nicolaas; redacteur WNT, uitg. Disticha Catonis in 1885), Willem de
Vreese (overleden op 19 januari 1938, zie ook brief 5 noot 1), A. Kluyver (1858-1938), eveneens
WNT-redacteur, hoogleraar te Groningen. Muller schreef over de drie vrienden een In
memoriam in het Leidsch Dagblad, van Kluyver op 16 februari 1938).
5. De vijftigste verjaardag van de Vlaamse Academie werd gevierd op 28 januari 1934 te Gent.
Bij die gelegenheid werd Leonard Willems gehuldigd voor zijn zeventigste verjaardag. (foto p.
266).
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Leiden, 8 oktober 1938
J.W. Muller aan mevrouw Leonard Willems
[briefkaart]
Waarde Mevrouw Willems,
Toen ik U eergisteren schreef over het, voor mij nog steeds ongelooflijke, bericht
over Uw echtgenoot, verzuimde ik (of eigenlijk: schroomde ik) U te vragen of zijn
laatste studie over het Reinaertvraagstuk, waarover hij mij 12 April II. breedvoerig
schreef, dat hij 't met coll. Van Mierlo niet eens was en grootendeels aan mijne zijde
stond; een stuk dat hij zelf, naar ik meen betitelde: ‘Nog steeds de Reinaert-proloog’,1.
en waarop V. Mierlo ook dacht aan 't slot zijner bestrijding van mijn (stellig laatste)
opstel over dit vraagstuk (Versl. en Meded. d.K. VI. Ac. 1938, blz. 438)... of deze
studie van Uwen betreurden echtgenoot inderdaad in diezelfde Versl. en Meded.
verschenen is of wel alsnog verschijnen zal. Ik zou die studie, die mij natuurlijk
buitengewoon interesseert, namelijk zéér gaerne lezen, bezitten en vermelden in de
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Inleiding van den herdruk mijner critische editie van den Reinaert, waarin ik een
beknopt overzicht van den strijd over dit vraagstuk geef, waaraan dan het laatste
opstel van een Reinaert-kenner als Uw man natuurlijk niet mag ontbreken.

Tiecelijn. Jaargang 19

268
Ik zou U in deze droeve en drukke dagen zeker niet durven lastig vallen met een
verzoek om eenig bericht over - en, ware 't mogelijk, van een overdruk der (reeds
afgedrukte, althans gezette?) lezing (of misschien van het handschrift??) -, ware 't
niet dat de tekst mijner Inleiding binnen niet zeer langen tijd ter perse moet gaen.
Met een verzoek om verschooning voor mijn onbescheiden vraag en verzoek, en
met herhaalden deelnemenden groet
Steeds gaarne
Uw dw.
J.W. Muller
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 891/B, 59370/6a.
Context: Deze brief schetst de enerzijds wat verwarde, maar anderzijds doortastende
en kranige Muller, die meteen op jacht gaat naar de teksten die zijn betreurde vriend
had achtergelaten. Muller was wegens zijn wankele gezondheid en hoge leeftijd zelf
niet meer aanwezig op de academievergaderingen (hij was trouwens buitenlands
lid). Hij wil per se de teksten hebben voor zijn finale Reynaerteditie, waaraan hij in
oktober 1938 de allerlaatste hand legt. Het boek verschijnt bij Brill in 1939.

Eindnoten:
1. Van Willems verscheen in de VMA in 1938 nog het postume De Reinaert-proloog of adhuc sub
judice lis est, p. 675-692. Muller reageerde volgens Van Mierlo in 1935 over het auteurschap
n.a.v. de stellingen van Kloeke (‘dat Willem eindigde’, zie Mr. Leonard Willems, in Jaarboek
Kon. VA voor Taal- en Letterkunde, 1942, p. 105).

20
Hulst, 23 december 1938
Bernard Truffino aan mevrouw Leonard Willems
Hooggeachte Mevrouw Willems,
De Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ te Hulst zou het zeer op prijs
stellen, wanneer U het handschrift met de rede van wijlen Uw Echtgenoot,
uitgesproken op 12 September jl. alhier t.g.v. de onthulling van het Reinaert de
Vos-monument, zoudt willen afstaan, om deze in het jaarboek 1939 van den Kring
te doen afdrukken.
Uit pieteit voor den hoog-gewaardeerden vossenjager zouden wij U zeer erkentelijk
zijn, indien U daartoe mocht kunnen besluiten.
Prof. Dr. Muller te Leiden heeft reeds het handschrift zijner rede toegezegd en
Zijn Hooggeleerde zou het eveneens zeer waarderen wanneer de rede van Mr. Willems
kon worden afgedrukt naast de zijne ‘èn om de nagedachtenis van zijn waarden
vriend en mede-“vossenjager” èn voor de volledigheid van het verslag der onthulling’.
Hopende, dat U aan mijn verzoek zult willen en kunnen voldoen, heb ik de eer te
teekenen met gevoelens van bijzondere hoogachting,
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Van U, de dienstvaardige dienaar,
Bernard Truffino
burgemeester van Hulst,
Voorzitter van den Oudheidkundigen Kring ‘De Vier Ambachten’ te Hulst.
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Briefpapier van de Burgemeester van Hulst.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map W 7072/B3, 59370/249.

21
14 februari 1939
schoonzoon mevr. L. Willems aan Bernard Truffino
Hooggeachte Heer Burgemeester,
Mijn schoonmoeder Mevrouw L. Willems uit Gent vraagt mij uw geëerd schrijven
van 23 December 1938 te beantwoorden, waarin U om het handschrift verzocht van
de rede uitgesproken bij de onthulling van het Reinaert-monument.
Het spijt mij ten zeerste dat ik bij de archieven van mijn schoonvader slechts
eenige, meestal onleesbare losse nota's van die rede gevonden heb: gewoonlijk
improviseerde mijn schoonvader dergelijke toespraken.
Die nota's heb ik aan Pater Van Mierlo die hetzelfde vak van mijn schoonvader
beoefent en ook Academielid is, onderworpen - hij ook acht het volstrekt onmogelijk
daarmede de redevoering te reconstitueeren.
Het spijt mij dan ook ten zeerste aan uw vriendelijk en voor de familie zeer vleiend
verzoek geen gevolg te kunnen geven.
Volgens mij is misschien de eenige oplossing extracten uit de dagbladen over te
drukken: ‘Het Dagblad van Noordbrabant’ en Zeeland' van Dinsdag 13 September
1938 geeft mijns insziens een zeer degelijken beknopten inhoud van de toespraak
en in het Belgisch dagblad: ‘Het Laatste Nieuws’ van 20 September verscheen een
artikel van Em. De Bom1. die met mijn schoonvader de reis naar Hulst meemaakte.
Ik zend U hieringesloten het uittreksel van dit dagblad.
Ik weet niet of nog andere bladen artikels over de onthulling publiceerden.
Indien het de bedoeling van den Oudheidskundigen Kring ‘De Vier Ambachten’
is het jaarboek van 1939 uit te geven zoudt U mij zeer veel genoegen doen een
exemplaar daarvan op te zenden ten einde mij in de gelegenheid te stellen de
documentatie betreffende het werk van mijn schoonvader daarmee te kunnen
volledigen.
Met mijn dank op voorhand verzoek ik U, Hooggeachte Heer Burgemeester, de
verzekering mijner oprechte gevoelens van hoogachting te aanvaarden.
De brief aan mevrouw Win(n)ifred Willems-Hallett werd wellicht beantwoord door
schoonzoon (advocaat) Joseph Aerts.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map W 2072/B3, 59370/248a.
Context: De vraag van schoonzoon van L. Willems aan pater Van Mierlo en de
bestudering van de fragmenten in L. Willems' archief leidden drie jaar later in het
In memoriam L. Willems door Van Mierlo tot de volgende conclusie: ‘De tijd had
hem ontbroken om de feestrede te schrijven; hij moest ze door een gejaagde en
daarom afmattende improvisatie vervangen.’ (p. 104; zie brief 19 noot 1).
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Eindnoten:
1. Emmanuel de Bom (1868-1953). Antwerps prozaschrijver, mede-oprichter van Van Nu en
Straks, ambtenaar en bibliothecaris. De beschrijving van de tocht van Streuvels en zijn Antwerpse
vriend De Bom naar Hulst, in: Rik van Daele, Streuvels in het land van Reynaert, in: De vos
en het Lijsternest, p. 257-261 (met een fragment uit het artikel van De Bom in de rubriek Kunst
en Letteren van Het Laatste Nieuws).
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22
Leiden, 31 maart 1939
J.W. Muller aan mevrouw Leonard Willems
[briefkaart]
Waarde Mevrouw Willems,
Ik heb véél verontschuldiging noodig voor mijn al te langdurig vertoef in het
betuigen van mijn zeer hartelijken dank voor de toezending van een ex. van het laatste
in druk verschenen geschrift van Uw, ook door mij zoo zéér betreurden, echtgenoot!1.
Mag ik die verontschuldiging vinden in groote ‘drukten’ met tweeërlei drukproeven
en eene lichte ongesteldheid? Uw geschenk kwam juist op tijd, zoodat ik in de
Aanteekeningen op de Inleiding mijner Reinaert-editie ook deze - gelijk zoo vele
andere ‘Reinaerdiana’ van ‘L.W.’! - nog ‘en toutes lettres’, met deel en blz., heb
kunnen vermelden; hetgeen ik aan Uwe vriendelijke spoedige toezending te danken
heb. Het is voor mij de weemoedige vervulling van een eereplicht geweest telkens
weer, op vele bladzijden, de talrijke bijdragen tot de Reinaert-literatuur van Uw Man
te vermelden. Zijn photo staet voor mijn boekenkast, naast die van vele andere
vrienden en vakgenooten: Kalff2., Kluyver, Beets, De Vreese e.a. een waar kerkhof!
Dat is wel het groote bezwaar, het zwaarste leed van den ouderdom: de vereenzaming
door den dood van zoovele tijdgenooten. Maar wat is dit, vergeleken bij Uwe smart
en eenzaamheid! Met herhaalden dank en ons beider vriendelijke groeten steeds
gaarne
Uw dienstw.
J.W. Muller
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M 981/B, 59370/2a.

Eindnoten:
1. Wellicht gaat het om het in noot 1 van brief 20 vermelde artikel. In elk geval besluit de
vermelding van dit artikel de drie bladzijden tellende noot 21 in het deel A. Ontstaan en samenstel
van de kritische uitgave van 1939 (p. 80 bovenaan).
2. Gerrit Kalff (1856-1923, hoogleraar Nederlandse letterkunde te Leiden). Voor de andere namen,
zie brief 18 noot 4.

23
[Antwerpen], 7 december 1939
Alfons de Ridder aan J.W. Muller
Geachte Heer,
Ik las met het grootste genoegen uwen Reinaert. Ik ken sedert 40 jaar de teksten
van Willems en v. Duyse1., maar de origineele tekst blijft toch de interessantste.
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Mevrouw Winifred Willems-Hallett

Tiecelijn. Jaargang 19

272
Bij het naslaan van ‘Ogerne’ vind ik op pag. 1192.: ‘ontmakigghe van lanternen’ =
oplapster van lantaarns. Nu had ik onder het lezen verstaan ‘uitdoofster (utmaken)
van lantaarns’. Dat zou meer voor een vrouw zijn en het is een nederig, bijna
misprezen vak. Men gebruikt er tot op heden menschen voor die geen bepaald vak
kennen, dus voor niets anders deugen. Uw verklaring beviel mij niet en ik vond de
mijne beter, tot iemand mij deed opmerken dat in de middeleeuwen van geen
straatverlichting spraak was en zeker niet op een dorp.
Toen voldeed mijn eigen verklaring mij ook niet meer. En bij herlezing kwam ik
tot de overtuiging dat die lanternen niets met lantaarns te maken hebben omdat:
1.
Er geen verlichting was op zulk een echt boerendorp.
2.
Omdat een oppoetster of uitdoofster van lantaarns eigenlijk een nederig, maar
toch niet vernederend vak zou hebben uitgeoefend. En de dichter is er op uit,
vooral in dat gedeelte, de laffe belagers van den ongelukkigen Bruin zoo
belachelijk mogelijk te maken. En dan, er zijn geen lantaarns, tenzij in de kerk
misschien, maar daar belast de koster zich wel mee.
Toen heb ik plotseling begrepen dat die lanternen niets anders zijn dan een
verbastering van het fransch LATRINES = schijthuizen. Dus een utmaakster =
ledigmaakster van schijthuizen, une videuse ou vidangeuse de latrines. Dat is
tenminste een vak voor de moeder van ‘heere’ Bertout metten langhen vingheren.
Indien u in 't bezit zijt van den tekst van Roman de Renart dan zou het mij genoegen
doen indien u eens wilde nazien of die Ogerne er in voorkomt en wat haar bedrijf is.
Pag. 111. PUTEPEEL.3. Beteekent volgens mij eenvoudig PUITEPOEL, dus ‘la mare
aux grenouilles’. Put is nu nog zuiver W. Vlaamsch.
VUULMAERTE, pag. 120.4. Misschien is het u niet bekend dat MAERTE in het W.
Vlaamsch dienstmeid beteekent. En wel omdat de meiden tot 1914 (misschien nu
nog wel) in de maand Maart voor den duur van een jaar in dienst genomen werden.
Een Bruggeling spreekt nooit van een meid maar van zijn Maarte: een vule Maarte,
een jonge Maarte, een oude Maarte enz. enz. Dus Vuulmaerte = vuilmeid.
Met hartelijke groeten
Hoogachtend,
[A. De Ridder]
Publicatie: Willem Elsschot Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt
met medewerking van Lidewijde Paris, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V.,
1993, nr. 379, p. 369-370.
Context: J.W. Muller publiceerde in 1939 bij E.J. Brill in Leiden de tweede druk van
zijn kritische editie van de Reynaert. Op Willem Elsschots (pseudoniem van Alfons
de Ridder) brief heeft de oude, zieke en stilaan vereenzaamde Muller aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog nooit geantwoord.

Eindnoten:
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1. Elsschot refereert aan de vele Reynaertuitgaven van Jan Frans Willems (1834, 1836, 1839 en
de latere bewerkingen door De Mont, Lindemans e.a.) en van Prudens van Duyse (1804-1859),
Vlaams dichter, leraar, stadsarchivaris en tekstuitgever, wiens Reynaert in 1882 door Jan van
Beers en Emmanuel Hiel in de nagelaten gedichten werd uitgegeven (met afzonderlijke
herdrukken in o.a. 1887 en 1891, derde en vierde uitgave).
2. Ogerne bij Muller 1939 in regel 799: ‘Ende was sone vrauwe Ogernen, / Eere outmakigghe
van laternen.’
3. Putepeel bij Muller 1939 in regel 1868: ‘Daer na die visse Putepeel’.
4. Vuulmaerte bij Muller 1939 in regel 784: ‘Vrauwe Vuulmaerte scerpe looghe / Ghinckem roeren
met eenen maelstave’.
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24
Gent, 31 juli 1941
Paul de Keyser aan mevrouw Leonard Willems
Zeer geachte Mevrouw,
De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden doet mij de eer aan
mijne medewerking te vragen tot het opstellen van het Levensbericht van Uw man
voor het Jaarboek der Maatschappij. Ik beschik over de bibliografieën en overdrukken
van de Universiteitsbibliotheek, doch Prof. Dr. Apers1. vreest dat de
Universiteitsverzameling niet volledig is. Naar hij mij verzekert beschikt U over de
volledige bibliografie van het werk van Uw man in chronologische orde.
Het zou mijn taak zeer verlichten kon ik over deze lijst of een kopij ervan
beschikken. Mag ik U vriendelijk verzoeken dit in welwillende overweging te nemen.
Ik hoop, en mijn familie met mij, dat u en uwe familie het goed stellen te Antwerpen.
Natuurlijk hoeven we rekening te houden met de omstandigheden, die voor den
inwendigen mensch alles behalve prettig zijn. Ook voor den moreelen mensch is
deze tijd een beproeving, die we, naar we vertrouwen toch zullen te boven komen.
Aanvaard, zeer geachte Mevrouw, met mijn dank bij voorbaat, de verzekering van
mijn hoogachting.
Uw dw.
Paul De Keyser
Briefhoofd Universiteit Gent - Faculteit Wijsbegeerte en Letteren.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map K 392 (K 3919)/B1a, 59370/162.
Context: Het was (en is) de gewoonte dat aan verdienstelijke hoogleraren, leden van
de academies en genootschappen een levensbericht (In memoriam) werd opgedragen.
Tijdens de eerste oorlogsjaren zijn diverse personen tegelijk met een tekst over
Leonard Willems' wetenschappelijke verdiensten bezig. Naar aanleiding van zijn
zeventigste verjaardag had bibliograaf Rob Roemans (1904-1968) in de Verslagen
en Mededeelingen (van de Kon. Vlaamsche Academie) van oktober 1933 reeds een
uitvoerige Analytische Bibliographie van Dr. Leonard Willems gepubliceerd (p.
699-750). Muller was wellicht te oud en hij was bovendien bezig met de voltooiing
van zijn Reynaertoeuvre. De Keyser ontving de vraag van de Maatschappij voor
Nederlandsche Letterkunde, terwijl zijn Gentse collega Frank Baur (1887-1969),
volwaardig lid van de Academie sinds 1939, eveneens bezig was met een bio- en
bibliografie. De Keyser zou pas in 1962 lid worden van de Academie. Uiteindelijk
is het Jozef van Mierlo die de bijdrage zal publiceren. Muller schrijft naar aanleiding
van de publicatie een briefkaartje (nr. 26). De laatste levensjaren van de oude Muller
worden treffend beschreven door zijn biografe J.H. van Lessen (Levensbericht in:
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1945-1946, p. 27-56).

Eindnoten:
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1. R.F. Apers, bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Gent. Publiceerde o.a. over de geschiedenis
van de boekdrukkunst.
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25
Gent, 29 augustus 1941
Paul de Keyser aan mevrouw Leonard Willems
Zeer geachte Mevrouw,
Ik dank U voor Uw schrijven van 7 Aug. II. Natuurlijk ben ik dadelijk op informatie
uitgegaan en vernam ik dat Prof. Baur inderdaad met een levensbericht van uw man
doende was. Daar ik nog maar de eerste werkzaamheden voor een biografie - het
bibliografische gedeelte - was begonnen (het werk van Dr. Roemans, mijn oud-student,
was mij bekend) kwamen we overeen dat Prof. Baur het werk zou voortzetten. Ik
schreef mijnerzijds ook naar Leiden en sluit het antwoord van den secretaris in mijn
brief. Wellicht kan ik een minder bekend gedeelte van het werk van uw man, zijne
bijdragen tot de iconografie van den Reinaert, waarover ikzelf reeds een drietal
opstellen schreef,1. behandelen. Daarom zou het mij aangenaam zijn moest u nog in
het bezit zijn van overdrukken en documenten over de illustratie en de illustrators
van den Reinaert door de eeuwen heen en ze van u in bruikleen te mogen ontvangen.
Ik hoop dat U en uwe familie het steeds naar genoegen stellen en groet u en de uwen
met eerbiedige hoogachting,
P. De Keyser
Briefhoofd Universiteit Gent - Faculteit Wijsbegeerte en Letteren.
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map K 392 (K 3919)/B1a, 59370/163.

Eindnoten:
1. Naast zijn facsimile van Reinaerts Historie (1938), de Avonturen van Isengrijn en Reinaert
(1942) en zijn uitgave van de tekst van Van den Vos Reynaerde (1943) in de Klassieke Galerij
publiceerde De Keyser drie iconografische Reynaertartikels in 1938-1939, m.n. over de
‘verdwenen’ miniaturen in het Brusselse handschrift (Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis),
de Reynaerticonografie op het einde van de vijftiende eeuw (Gutenberg-Jahrbuch) en over de
houtsneden van de Cambridge-fragmenten (‘een Werk van den ‘Haarlemsen Meester’ in het
huldealbum Prof. Dr. Th. Baader).

26
Oestgeest, 16 december 1942
J.W. Muller aan mevrouw Leonard Willems
[briefkaart]
Waarde Mevrouw Willems,
Ontvang mijn zeer vriendelijken dank voor het [van] warme vriendschap en piëteit
getuigende levensbericht van Uwen betreurden echtgenoot door den heer Van Mierlo.1.
Het geeft een zoo juist beeld van den volijverigen, geleerden en vriendelijken man,
wiens heugenis door dit stuk zoo zeer verlevendigd werd. Ik moet bekennen dat ik
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een droevig besef, (dat op berouw en schuldgevoel geleek!) opnieuw heb gevoeld,
alsof het aftelegrafeeren, wegens ongesteldheid, mijner komst te Hulst wellicht mede,
eenigermate, de oorzaak van zijn plotselingen dood geweest zou kunnen zijn!! Hoe
't zij, ik betreur nog steeds zijn dood, die Uw leven zoo zeer vereenzaamd heeft, al
begrijp ik uit Uw Antwerpsch adres, dat U bij Uwe dochter een gezellig tehuis
gevonden heeft: in deze, steeds moeilijker en zwaardere tijden een
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waar geluk, waarmede wij nog gaarne Uw vriendelijk, gastvrij onthaal (in 1936?)2.
herdenkende, U van harte gelukwenschen.
Ons gaat het, naar tijdsgelegenheid, betrekkelijk wel. Wij zijn, wegens de
schaarschte onzer eigene brandstoffen, de koude ontvlucht in onderstaand pension.3.
Maar de kwalen des ouderdoms - ik ben 84 1/2 jaar oud - hinderen mij, lichamelijk
en geestelijk.
Met ons beider vriendelijke groeten, uwe
J.W. Muller
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map M891/B, 59370/207.

Eindnoten:
1. Jaarboek van de Kon. Vlaamse Academie voor Nederlandsche Taal en Letterkunde 1942, p.
91-106.
2. Wellicht was het n.a.v.L. Willems' zeventigste verjaardag eind januari 1934 te Gent.
Mogelijkerwijze ging het toch om het diner van de academie in hotel Métropole te Brussel op
6 oktober 1936 (waar L. Willems in elk geval aanwezig was).
3. Adres: Prof. dr. J.W. Muller (tijdelijk) Lindenlaan 6, Oestgeest.

27
Gent, 22 juli 1946
Paul de Keyser aan Ernest Claes
Waarde Vriend,
Ik dank u voor het vriendelijk toezenden van het hs. van Reinaerts vite, sedert
1941 in bezit van onze vrienden van de Wereldbibliotheek.1. U vraagt me of het werk
iets zou zijn voor de Standaard?2. Ik wil wel, maar ziehier hoe de vork aan de steel
zit? Tijdens mijn ballingschap (ik ben thans weer in dienst) ter oorzake van mijn
zogenaamde grote bereidwilligheid tegenover personen, die sympathiseerden met
de nieuwe Orde! (tekstueel), heb ik van mijn pen moeten leven. Ik vond o.a. een klad
van Rein. vite onder mijn papieren terug en werkte het, op aanvraag van een bevriende
uitgever, om tot een kinderboek (voor grote mensen): De Roman van Reinaert de
Vos en Izegrim de Wolf.3. Hij liet het prachtig illustreren, doch onlangs vertrouwde
hij me toe dat het clicheren alleen hem 100.000 fr. zou kosten! Des aarzelt hij of
beter draalt hij. Zou de Standaard erin toestemmen het werk samen met hem uit te
geven? In elk geval kunt u hem eens schrijven en hem - dit is een persoonlijke dienst
- eens vragen wanneer het 2e deel van mijn ‘Vacantievertellingen uit het Duinenland’
zal verschijnen?4. Ook hier aarzelt hij niet zozeer om het risico (de 1e oplage is
praktisch uitverkocht), maar wegens het gebrek aan samenwerking onder de Vlaamse
uitgevers. Zijn adres is: A. Dubrulle, Uitgaven Daphne, Mageleinstraat, 26, Gent.
Ik hoop dat het u, wat de physische - en morele - gezondheid betreft, goed gaat.
Blijve onaangetast de lust van het fabuleren!
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Hartelijk gegroet,
Paul De Keyser
Bewaarplaats: AMVC-Letterenhuis, map K 392/B, 68036.

Tiecelijn. Jaargang 19

276
Context: De brief verdient verdere studie. In de Reynaertliteratuur is de geciteerde
De Roman van Reinaert de Vos en Izegrim de Wolf van Paul de Keyser onbekend.
Ook over de illustraties is niets bekend. Deze nieuwe vermelding dient herbekeken
te worden in functie van de vele vragen rond het ontstaan van L.P. Boons
Wapenbroeders. Ooit hebben wij vermoed dat Boon naast de Avonturen van Isengrijn
en Reinaert (1942) nog een kinderbewerking als brontekst zou hebben gebruikt. Dat
deze bron bovengenoemd werkje zou zijn geweest, lijkt weinig waarschijnlijk, maar
het is een boeiende piste.

Eindnoten:
1. De Keyser was hoofdbestuurslid van de Wereldbibliotheek-Vereniging te Amsterdam en
bestuurslid van de Vlaams-Belgische afdeling.
2. Claes was na de Tweede Wereldoorlog wegens ‘vermeende collaboratie, aangeklaagd’
(Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 1998, 728), op 7 december 1947 vrijgesproken, maar
slechts eind 1949 na beroep vrijgekomen. Tijdens de oorlog was Claes cultureel adviseur van
een uitgeverij die vele Vlaamse auteurs verspreidde.
3. Onbekende Reynaerttekst.
4. Deel 1 verscheen in 1945 bij Daphne Uitgaven te Gent en werd gedrukt bij Erasmus te Ledeberg
(bij Gent). Er is geen tweede deel of druk gevonden.

28
Borgerhout, 14 september 1947
Gustaaf C. de Bruyne aan Camille Huysmans
Geachte Heer Huysmans,
Zoals ik gisteren schreef neem ik vandaag weer een velletje papier om naar U te
zenden. Ik hoop U niet te storen hiermede. Ik koester deze vrees omdat ik zeer veel
achting heb voor U en daarom niet graag stommiteiten zou begaan. Ik dacht dit reeds
gedaan te hebben met mijn getekend briefken enkele maanden geleden toen ik uw
voordracht van ‘den Haag’ terugzond.1. Een Minister is in den grond eigenlijk wel
een gewoon mens maar de vorm is heel wat anders, ik vrees zowat, met dat briefken
U te veel als mens aangesproken te hebben en niet als Minister. Maar als U van mij
wilt aanvaarden de grote eerbied die ik voor U heb, hoop ik wel dat U zeer breed
tegenover mij zult zijn indien ik weer in deze zondige nalatigheid moest vervallen.
Ik maakte het schilderij over Reynaert de Vos, die nu juist af is. De grootste stamp
onder mijn broek kreeg ik van U. Uw voordracht, Uw gesprek gaf mij de richtlijnen,
ik gebruikte aldus de tekst van Jul. De Geyter2. volgens de Reynaert van Willem van
1260. Ik nam niets dan dieren, de mensen leven aan de horizont dààr rijzen al de
torens van Vlaanderen en van voor dekt Reynaert met een feloenigen blik de wereldbol
waaronder een spreuk voorkomt ‘nil novi sub Sole’3. Reynaert leeft er trouwens zelver
en zal dus niet sterven zolang de mens blijft leven.
De foto hierbij is een klein fragment uit de rechter benedenhoek van het schilderij,
de juiste proportie van dit stukje heb ik in potlood aangegeven op de rug van de foto.
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Het schilderij is 1,00 × 1,50. Mijn hele vacantie heb ik gewerkt aan het doek. Ik ben
tevreden dat ik het maakte maar even tevreden dat het achter de rug is, het was een
zwaar werk.
Om rechtvaardig te zijn tegenover de schuld aan de goede inspiratie van U bracht
ik uw zinnebeeldige meeuw4. op een poot als ‘donateur’ op de getormenteerde wilg.
De Uil is de wijze Willem wiens werk ditmaal behandeld wordt door De Bruyne,
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waarin hij zit met zijn boek. De ram Belyn keert met het hoofd van Cuwaert
koningswaarts, zijn pad is smal en kraaien rond hem zijn de sinistere boden van zijn
lot.
Jammer, dat ik op 't ogenblik slechts de foto van een fragmentje kan opzenden,
omdat het geheel mijns inziens zeker uw belangstelling zal opwekken, maar een foto
is toch maar wit, grijs en zwart en het schilderij geeft de kleuren. Mag ik U vragen
eens te komen zien? Ik zou zeer vereerd zijn uw bezoek te mogen ontvangen en
buiten de eer zou het mij zoveel vreugde geven te weten dat deze picturale voorstelling
van Willems werk voor U eens een variante zal wezen in de ketting der litteraire
Reynaerden.
Ik zal in bange verwachting naar een telefoontje of een berichtje uitzien of U het
wel of niet de moeite waard acht eens in de Groenstraat te stoppen.
Ik blijf inmiddels met de meeste eerbied en hoogachting
Uw
Gustaaf C. De Bruyne
Publicatie: D. de Weerdt & W. Geldolf, Camille Huysmans. Geschriften en
documenten. VI.A. Camille Huysmans en de cultuur, (Standaard),
Antwerpen/Amsterdam, 1979, p. 182-183, document 164. Archief CHA, map f/122/69.
Context: Na de Tweede Wereldoorlog raakte Camille Huysmans, op dat moment
eerste minister, bevriend met de schilder Gustaaf de Bruyne. Huysmans’ kabinetschef
te Antwerpen, Edgar Vande Casteele, had hem opmerkzaam gemaakt op een
tentoonstelling van De Bruyne in een galerie op de Louisalaan te Brussel. Op de
tentoonstelling kocht Huysmans een werk. Bovendien inspireerde hij De Bruyne tot
het schilderen van een Reynaertschilderij. Het schilderij bevindt zich nu in het KMSKA
en werd in zwartwit afgebeeld in J.D. Janssens en R. van Daele, Reinaerts streken.
Van 2000 voor tot 2000 na Christus, Leuven, Davidsfonds/Literair, 2001, p. 236.

Eindnoten:
1. Wellicht gaat het om een Reynaertlezing (zie noot 2).
2. Julius de Geyter publiceerde zijn Reynaertbewerking in 1874 bij H.A.M. Roelants te Schiedam.
Er verschenen herdrukken in 1885 (Schiedam) en 1907 (Antwerpen). De vierde druk werd in
1937 uitgegeven bij De Sikkel te Antwerpen met gravures van Joris Minne. In de periode
1936-1938 was Huysmans zeer actief op het Reynaertfront. Men dacht zelfs dat hij de
Reynaertvoorstelling (die uiteindelijk van E. Veternam bleek te zijn) die in 1938 in de KNS te
Antwerpen in première ging had geschreven. In 1936 had hij het boekje Quatres types uitgebracht
met een boeiend Reynaertessay. De Gentse kunstenaar Oscar Bonnevalle deelde later mee dat
Huysmans ook hem op het Reynaertpad had gebracht, waarna hij minstens twee Reynaertseries
maakte, waaronder de sterk op Kaulbach geïnspireerde prentjes voor het
Reynaert-Victoria-album, waarbij ook de tekst van De Geyter wordt afgedrukt. In deze tweetalige
uitgave uit 1949 is een Franse vertaling van Van den vos Reynaerde opgenomen: wij vermoeden
van de hand van C. Huysmans.
3. Niets nieuws onder de zon.
4. De meeuw op één poot verwijst naar de broosheid van Huysmans' regering, die in 1946-1947
in de Senaat over een meerderheid van slechts één zetel beschikte.
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Sint-Amandsberg, 21 november 1953
Jozef Goossenaerts aan broeder Aloïs
Waarde Vriend,
Over de vergadering te Antwerpen hebt Gij allicht enig verslag gekregen. De
mannen van het Land van Waas hebben zich geweerd, hoor! Intussen verklaarde
pater Stracke,1. die vroeger opineerde voor het Land van Waas, dat uw dienaar
blijkbaar gelijk heeft.
Wat nog niet wil zeggen dat het Land van Waas helemaal zou te verwaarlozen
zijn! In elk geval denk ik niet dat E.H. De Wilde2. er totnogtoe velen, die even
nadenken, zal vermogen te overtuigen. Ernstiger is uw vondst. Dat zou moeten verder
uitgewerkt worden. Maar wie zal ons zeggen welk de andere oude kloosters waren
in deze streek?3. Pater Stracke heb ik er op de vergadering zelf over ondervraagd en
die scheen het niet te weten. Of er bij pater de Moreau4. veel te vinden is, herinner
ik me niet. Ik zal het nog eens moeten nakijken. - Wat de Lede5. en zo meer betreft,
dat kan misschien nog wel interessant worden voor jullie thesis, ik bedoel: voor hen
die meer de nadruk leggen op het Land van Waas. Ik heb daarover uitvoerig
geschreven naar mijn oud-collega Dr Poppe.6. Toen ik hem gisteren toevallig
ontmoette, zei ie me alvast dat de Lede niet zo maar een kanaal was en dat die rivieren
in de Middeleeuwen breder waren dan nu.
In 't midden van volgende week heb ik allicht zijn uitvoerig, geschreven antwoord.
Gaarne deel ik U dat dan weer mede.
Indien er binnen kort iemand naar Gent zou komen per wagen, dan komt hij het
hele dossier over het Reinaartpad, dat Dr Tieleman7. samenstelde, wel eens halen?
Want ik vind met jullie: met dat pad moeten we doorwerken voor volgend jaar.
Met beste groeten, mede voor de vrienden,
Dr J. Goossenaerts
Bewaarplaats: Archief Broeders Hiëronymieten Sint-Niklaas, BA 193.
Context: Op 16 oktober 1953 nodigde de Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas Jozef
Goossenaerts uit voor een lezing over ‘Het land van Waas en de Reinaert’. Het werd
een geanimeerde lezing waarin de Gentenaar (ondanks de titel van de lezing) het
Gentse als bakermat van de Reynaert verdedigde. Goossenaerts besloot de lezing
met een oproep om een Reynaertroute te ontwerpen tussen Hulst en het Campo Santo
te Sint-Amandsberg, waar J.F. Willems, de Vader van de Vlaamse Beweging en de
belangrijkste Vlaamse reynaerdist uit de negentiende eeuw, lag begraven. Er werd
een Reynaertcomité opgericht o.l.v. burgemeester Prosper Thuysbaert van Lokeren.
In kasteel Notax te Destelbergen werd een soort Reynaertacademie geïnstalleerd die
de route inhoudelijk vorm gaf. De Reynaertroute werd ingereden op pinkstermaandag
26 mei 1955 tussen Hulst en Destelbergen, waar een toneelopvoering van P. de
Monts toneelbewerking van de Reynaert werd opgevoerd. Stijn Streuvels was eregast
tijdens de feestelijke rondrit, die het begin van het toeristische leven in het Land van
Reynaert inluidde. Ondanks de grote plannen werd de routebeschrijving niet
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gepubliceerd (dit gebeurde pas in 1991 met Het Land van Reynaert langs een
gewijzigd traject). Wel werden diverse kunstzinnige Reynaertbanken met teksten uit
het Middelnederlandse verhaal langsheen het traject geplaatst en plechtig ingezeten.
Diverse brieven laten ons kennismaken met de praktische aspecten van de
totstandkoming en opening van het Reynaertpad.

Eindnoten:
1. D.A. Stracke (1875-1970). Jezuïet, literair-historicus, Ruusbroec-kenner, stichter van Ons
Geestelijk Erf. Gaf diverse Reynaertlezingen en publiceerde een dozijn Reynaertartikels, o.a.
over de toponiemen Hulsterlo, Kriekeputte (hij ontdekte in 1914 het enige tot nu toe geattesteerde
Kriekeputte (evenwel uit een document uit 1444) in de Reynaertstreek), Hijfte/IJste, deken
Herman, de pape van Boloys, de bronnen en de handschriften van de Reynaert enz. N.a.v. de
Reynaertfestiviteiten in 1955 publiceerde hij in het jaarboek van De Vier Ambachten te Hulst
het artikel Eerste kennismaking met onze Reinaert (1955-1956, p. 17-34).
2. E.H. Jozef de Wilde (1906-1993). Medeoprichter van de Bibliotheca Wasiana, auteur van
historische en toponymische studies over het Waasland en het Meetjesland. Reynaerdist.
Publiceerde op hoge leeftijd zijn Reynaertstellingen in: Van den vos Reynaerde ontsluierd
(Gent, 1989).
3. Wellicht gaat het over het vrouwenklooster in de Reynaert, dat broeder Aloïs vereenzelvigde
met Nonnenbos (Oudenbos) te Lokeren. Zie Aloïs’ artikel over De Geografie van de Reynaert
in het Reinaertnumer van De Toerist, 34 (1955) nr. 10, p. 309-332.
4. In zijn monumentale kerkgeschiedenis Histoire de l'Eglise en Belgique (1948) geeft E. de Moreau
een opsomming van de kloosters gesticht vóór 1559.
5. Het betreft een waterloop (beek) die nabij klooster Nonnenbos loopt en te Lokeren in de Durme
uitmondt.
6. Dr. Poppe: voorlopig niet geïdentificeerd.
7. De in 1951 vroeg gestorven Dr. Edmond Tieleman (o1902), secretaris van de Vlaamse
filologencongressen en heemkundige? Het zou dan gaan om een bundel die bij het overlijden
van Tieleman bij Goossenaerts was achtergebleven.
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Antwerpen, [15 januari 1954]
Gerard Walschap aan Jozef Contryn
Beste Vriend Contryn,
Om een goede inleiding tot Reinaert De Vos te schrijven, zou ik het stuk eerst
grondig moeten herlezen, want het is al vele jaren geleden dat ik het schreef, op een
wens van u, die voor mij, zoals ge wel weet, een bevel was.1.
En waarom heeft de onvergangkelijke historie van de vos, die zo beroemd is als
Uilespiegel, nog een inleiding nodig? Waarom een inleiding van mij? Ik begrijp dat
ge er gene kunt vragen aan ‘Willem die Madoc maecte’ in de jaren dertienhonderd
en zoveel en ook niet aan onze vriend Paul De Mont,2. die nog vóór mij de Reinaert
voor het toneel bewerkte en ook reeds overleed, helaas, maar gij zoudt er wel ene
kunnen vragen aan Dr W. Rombauts, die mijn tekst weer gaat doorspekken met
actuele toespelingen, zoals hij dit reeds zo goed heeft gedaan met mijn ‘Faust’.3.
Maar kom, voor de Vos, waaraan zovelen al hebben gewerkt sedert de veertiende
eeuw, moet ieder doen wat hem gevraagd wordt en ik wens er u dus, bij wijze van
inleiding, evenveel succes mee als met Faust. Ik zal dus nog maar eens gebaren alsof
mijn Reinaert van mij is, dus niet van Willem en niet van Rombauts, maar ik zou
vereerd en gevleid zijn indien mijn tekst, door uw opvoeringen, geleidelijk de
basistekst kan worden van een klassiek poppenspel, waaraan velen, met liefde en
kennis hebben geschaafd en gepolijst tot hij van niemand meer is en daardoor van
ons allen.
Veel succes, vriend!
Gerard Walschap
Publicatie: Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap (ed.), Gerard Walschap.
Brieven 1951-1965, Amsterdam-Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2002, nr. 1125,
p. 363-364. De noten p. 280 zijn grotendeels ontleend aan deze uitgave.
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Context: Gerard Walschap schreef op vraag van Jozef Contryn een poppenspel.
Walschaps Reynaert de Vos. Poppenspel in vier schuifjes werd in Brugge opgevoerd
op 26 maart 1960. De tekst verscheen voordien in Het Poppenspel (Tijdschrift onder
leiding van Louis Contryn), jg. 6 (1954), nr. 2. Ook tijdens de oorlogsjaren had
Walschap over de Reynaert geschreven (in Dietsche Warande en Belfort, 1941) en
zich gemengd in een debat met o.a. Camille Huysmans en Menno ter Braak over het
morele karakter van de vos.

Eindnoten:
1. Het is niet achterhaald wanneer Walschap zijn Reynaertbewerking heeft gemaakt. De inleiding
waarover sprake is nooit geschreven.
2. Paul De Mont, Reinaert de Vos: volksspel (1925). Geschreven voor opvoering door Het
Vlaamsche Volkstooneel. De Mont (o1895) overleed in 1950.
3. De toneelspeler Willem Rombauts (1906-1961). Walschap noemt hem enigszins schertsend
doctor. Hij is duidelijk verbolgen over de wijzigingen van Rombauts in Het poppenspel van
Doctor Faust. Dit luisterspel van Walschap werd uitgezonden door het NIR op 9 februari 1940.
De tekst verscheen in Het Poppenspel, jrg. 1 [1949], nr. 1.

31
Lokeren, 21 oktober 1954
Prosper Thuysbaert aan André Stoop
Reinaertpad
Waarde Vriend,
Tot mijn groot spijt werd ik door een bandbreuk verhinderd om op de samenkomst
Maandag aanwezig te zijn.
Ik hoop dat het goed verlopen is. Zeer veel belang zou ik stellen in prettige en
kunstige wegwijzers. Vermoedelijk zal het niet mogelijk zijn om een gekende
beeldhouwer aan te spreken. Dit zou heel wat kosten en het dreigt aan het kunstige
het prettige te verliezen. In Oostenrijk, Zwitserland en in het Zwarte Woud zijn er
vakmannen beeldsnijders die zeer prettige wegwijzers maken. In België moet U ook
wel vakmannen vinden die dat goed kunnen.
Hoofdzaak zou zijn geestige motieven te suggereren.
Gaarne vernam ik meer over de samenkomst in welke ik bizonder belang stelde.
Wie U absoluut eens moet laten komen is Prof. Rogier van Nijmegen.1. Hebt U
zijn grote geschiedenis gelezen van het katholicisme sinds het herstellen van
bisdommen? Buitengewoon merkwaardig.
Met mijn vriendelijke groeten.
De Burgemeester,
Pr. Thuysbaert

Tiecelijn. Jaargang 19

Briefhoofd stad Lokeren.
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana Sint-Niklaas, 19/1954/B78.
Context: Prosper Thuysbaert was voorzitter van het ‘Reinaert-komitee’ (wellicht in
zijn hoedanigheid van burgemeester én als voorzitter van de Bibliotheca Wasiana).
Zijn suggestie van de houten wegwijzers is nooit uitgevoerd, maar wellicht was ze
de aanzet tot de idee van de fameuze Reynaertbanken. Voor deze banken sprak hij
de Lokerse kunstschilder Romain Goeters aan (1916-1996). Broeder Aloïs maakte
het eerste ontwerp (zie brief 34).

Eindnoten:
1. L.J. Rogier (1894-1974). Kerkhistoricus die pleitte voor een open katholicisme. Publiceerde
diverse standaardwerken. O.a. In vrijheid herboren. Katholiek Nederland, 1853-1953.
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32
Sint-Amandsberg, 18 februari 1955
Jozef Goossenaerts aan broeder Aloïs
Waarde Vriend,
Mede naar aanleiding van de vergadering van eergisteren waar ik zo weinig
mogelijk zocht te diskussiëren, schrijf ik U hierbij over een en ander.
1. Uitzicht van de streek omtrent 1180. Dat moet er zeker bij. De Reinaert kan
toch niet spelen midden in de stad?! Afgezien van de auteur, heeft de streek op
zichzelf toch beslist haar waarde voor al wat er in de Reinaert gebeurt, niewaar?1.
2. Het pad naar Antwerpen toe? Dat heeft met de Reinaert toch niets te maken!
Wil V.T.B. Antwerpen volgend jaar een wandelpad bijmaken Antwerpen richting Hulst: niks op tegen, hé?
3. Ik hoop nog altijd dat al de nodige nadruk gelegd wordt op het Gentse. Hoe
langer hoe meer ben ik er van overtuigd dat de grond van mijn oude stelling
juist is.
4. En de Elmare is zo belangrijk als Hulsterlo, waar trouwens niets gebeurt.
5. Schrijven in Wetenschappelijke Tijdingen is toch niet uitgesloten? Id. in Dietse
Warande en Belfort? Dat was toch allemaal allang beslist vóór wij met Van
Overstraeten2. gepraat hadden. Id. over de Reinaert als proces, want eigenlijk is
het hele epos niets anders, kan er gesproken en geschreven worden door
advokaten. Cfr. bijliggende kopie. Zulkdanige brief gaat van de week nog naar
de Gentse Kultuurvereniging, naar Sint Lievenscollege en mogelijk nog naar
elders in het Gentse.
6. In Roeland liet ik intussen al opschrijven: let op de Sinksendagen.3.
7. Die toespraak te Hulst namens V.T.B. mag toch niet bitter zijn?4.
8. Ik denk er aan voor ons comité speciale briefhoofden te laten maken met de
vossenkop erbij.
Gaarne had ik over alles uw en jullie mening.
Met beste groeten van
Dr. J. Goossenaerts
Bewaarplaats: Archief Broeders Hiëronymieten Sint-Niklaas, BA 193.

1.
2.

3.
4.

Wellicht wordt hier een eerste versie van het Reynaertpad en/of van Aloïs' artikel De Geografie
van de Reinaert besproken.
Jozef van Overstraeten (1896-1986), secretaris en later voorzitter van de Vlaamse
Toeristenbond, secretaris van De Toerist en oprichter (in 1948) van De Autotoerist. VTB
was een belangrijke partner in de totstandkoming van de Reynaertroute. Van Overstraeten
zorgde voor het themanummer in De Toerist en De Autotoerist in mei 1955 en was betrokken
bij de totstandkoming van heel wat Reynaertmonumenten (o.a. in 1958 de monumentale bank
van Albert Poels in het Sint-Niklase stadspark).
Niet geïdentificeerde Vlaamse (Gentse?) publicatie?
Was het op dit moment al duidelijk dat de publicatie er niet zou komen? Of was er een ander
praktisch conflict gerezen?
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Sint-Amandsberg, 22 maart 1955
Jozef Goossenaerts aan broeder Aloïs
Waarde Vriend,
Ik antwoord maar dadelijk op uw brief dd. 21 dezer, al kom ik misschien morgen.
Brievenhoofden. Dat is maar een gesukkel geweest, door het feit dat de
tentoonstelling van Lydia de Ganck1. hier zo druk bezocht geweest is. Ze blijkt
werkelijk geen tijd gehad te hebben en ze wil dat ongetwijfeld zeer goed doen. Nu
zijn we verleden vrijdag zo overeengekomen: zodra de tekening af is, en die stond
op het punt af te zijn, bezorgt ze die aan haar clicheur. Zij zal er voor zorgen dat ons
briefpapier in het Dendermondse gedrukt wordt en er over waken dat het goed is.
Intussen krijg ik proef en misschien komt die morgenvroeg al. Verleden zaterdag
stuurde ik haar de samenstelling van het werkcomité. Daar staat nu Gysselinck bij
als algemeen ondervoorzitter van V.T.B. Ik heb er ook jullie Everaert2. op gezet en
ik moet zijn toestemming nog vragen. (Marcel de Wulf3. zei U misschien wel dat ik
daarover ruggespraak hield met hem). Prof. De Keyser4. heb ik er ook al op gezet.
Die krijgt dan een ex. van de proef en kan oordelen of het gezelschap hem bevalt of
niet bevalt.
Allereerst naar dat brievenpapier heb ik gewacht om uitnodigingen uit te sturen.
In 't gewag van die uitnodigingen: die zijn tweeërlei, niewaar? De ene betreffen
de hele rit en de andere speciaal Destelbergen. Of komt er een derde reeks? Nl. die
welke gevraagd worden tot het bijwonen van plaatselijke ontvangsten als te Sint
Niklaas en te Lokeren? Maar dat zou dan beter ter plaatse zelf geregeld worden.
Wat de officiële uitnodigingen betreft, ik heb daarover gesproken met Grypdonck.5.
Ik heb hem ons (als ge wilt: mijn) standpunt uiteengezet inzake een erecomité. Ik
blijf er bij dat we elk erecomité kunnen missen. In casu ook een comité van
aanbeveling. Met Grypdonck ben ik overeengekomen dat ik namens het comité een
brief zal sturen naar gouverneur, bestendige deputatie enz. en waarvan ik de inhoud
allereerst met hem zal bespreken. Wat de uitnodigingen op Notax6. betreft,
dienaangaande praat ik waarschijnlijk zaterdag a.s. met de hr Felix Saverys want
zonder hem kunnen wij daar niet aan beginnen. Hij wil daar tegen 20 u. in de kelders
tot 80 man uitnodigen.
De burgemeester van Lokeren7. zocht ik aan te spreken toen we de laatste maal
naar Sint Niklaas gekomen zijn. Het is me toen niet gelukt, en ik probeer andermaal
morgen, indien we morgen naar Sint Niklaas komen.
Illustraties. Ik heb naar Streuvels nog niet geschreven. Dat doe ik alvast vandaag
nog. Intussen ontmoette ik gisteren zijn oudste dochter8. en heb met haar de mogelijke
komst van haar vader naar hiertoe gesproken. Ik zal dat vandaag nog herhalen. De
uitgave van Willems,9. waarin fraaie afbeeldingen staan, breng ik ev. morgen wel
mee. We kunnen dan kijken. En Guido de Graeve,10. die zal voeren, zal U wel vertellen
wat naar zijn mening het best geschikt is en het makkelijkst bereikbaar. Aan De
Keyser en aan Saverys vraag ik wel om het gewenste.
Geld. Grypdonck meende dus dat als wij zo de vroede heren uitnodigden, er wel
geld zal komen.
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Wat anders. In uw goed stukje in de Autotoerist zegt Gij niets over de Rallye, zelfs
geen vermelding. Die gaat door, hoor. Initiatiefnemer is de autostal Malpertuus alhier.
Zaterdagvoormiddag gaan De Buck11. en ik prijzen zoeken in het Gentse.
Vertoning. Ik weet nog altijd van niets en hoorde alleen dat ze niet zou kunnen
doorgaan?? Intussen heb ik contact gehad met vertegenwoordigers van twee
verschillende
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Stijn Streuvels en een plaatselijk bestuurslid van het Davidsfonds, dhr. Van Wolvelaer, tijdens de
opening van de Reynaertroute in 1955
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brouwerijen. Zo zou het op te richten podium ons niets kosten. In de pauze kan een
bakker allicht heel wat broodjes verkopen, te meer daar de mensen die om 20 u nog
verwacht worden toch ook moeten eten. Denkelijk zal dat nader geregeld worden
door een van de vertegenwoordigers van een brouwerij, en valt er een kleine percent
af voor ons wat het eten betreft.
Met V.T.B.-Gent ben ik overeengekomen dat ze hier op tweede Sinksendag niets
in zullen richten en de mensen naar de vertoning helpen loodsen.
Gij en pastoor De Wilde12. moeten er ook eens goed aan beginnen denken wat we
zullen klaar maken voor Wetenschappelijke Tijdingen. Daarvoor is echter nog wat
tijd. Het nummer waarin dat vraaggesprek verschijnen zal komt van de pers tegen
15 mei.13. Het mag natuurlijk hetzelfde niet zijn wat in diezelfde dagen in de
Autotoerist verschijnen zal.
Het overige allicht voor morgen.
Met beste groeten van
Dr J. Goossenaerts
'k Moet nog 'n telefoontje krijgen van Karel Aubroeck,14. aan wie ik 'n afspraak
voorstelde op morgen, woensdag, tegen 15 u.
Bewaarplaats: Archief Broeders Hiëronymieten Sint-Niklaas, BA 193.
Context: Goossenaerts is samen met Aloïs dé spilfiguur in de organisatie van de
Reynaertroute 1955.

Eindnoten:
1. Lydia de Ganck: nog niet geïdentificeerd.
2. Dr. Everaert, plaatselijk VTB-verantwoordelijke voor Sint-Niklaas.
3. Marcellijn Dewulf (1898-1980), heemkundige uit Sint-Niklaas. Publiceerde o.a. over het
Bargoens, Reynaert en Uilenspiegel.
4. Paul de Keyser (1891-1966), in 1955 zowat de meest eminente Vlaamse Reynaerthoogleraar,
zie brief 25, noot 1.
5. Dr. Marcel Grypdonck, toenmalig inspecteur-generaal bij de dienst voor Culturele
Aangelegenheden van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
6. Kasteel in de Kwadenplasstraat te Destelbergen. In 1955 eigendom van Felix Saverys, die als
gulle gastheer voor de Reynaertacademie optrad. Diverse reynaerdisten waren ervan overtuigd
dat de middeleeuwse kelder van Notax verband hield met het Malpertuus uit de Reynaert.
7. Prosper Thuysbaert.
8. Paula Vande Meulebroecke-Lateur (1906-1971).
9. Reinaert de Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, met aenmerkingen en
ophelderingen van J.F. Willems, Gent, By F. en E. Gyselynck, Boek- en steendrukkers, 1850.
10. Guido de Graeve (1929-2005). Leraar tuinbouwschool te Melle, meesterglazenier en
kunstschilder. Ontwierp o.a. de Reynaertglasraampjes in de middeleeuwse kelder van kasteel
Notax toen die in 1949 werd drooggelegd.
11. De Buck: niet verder geïdentificeerd.
12. Pastoor Jozef de Wilde (zie brief 29 noot 2).
13. In het door Goossenaerts gestichte Wetenschappelijke Tijdingen verscheen in 1955 het artikel:
Het was in eenen tsinxendaghe. Een vraaggesprek van de uitgever dezes met E.H. pastoor De
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Wilde (Semmerzake), directeur Broeder Aloïs (S. Niklaas), heemkundige Marcel Dewulf (S.
Niklaas) en prof. dr Hellinga uit Amsterdam (WT, 15 (1955) 4, kol. 145-156).
14. Karel Aubroeck (1894-1986). Beeldend kunstenaar uit Temse die o.a. Albert I-monument in
Nieuwpoort ontwierp. Won de in 1930 door het IJzerbedevaartcomité uitgeschreven
beeldenwedstrijd (o.a. beelden van de Gebroeders Van Raemdonck). Een van de juryleden was
Jozef Goossenaerts. De ontmoeting tussen Goosenaerts en Aubroeck resulteerde niet in een of
ander publiek tentoongesteld Reynaertkunstwerk. Aubroeck leende wel Reynaertwerk uit voor
de tentoonstellingen van André Stoop (zie brief 35: context).
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34
Sint-Niklaas, 1 april 1955
Broeder Aloïs aan Prosper Thuysbaert
Geachte Heer Burgemeester,
In verband met het gesprek dat we verleden Maandag met U en het schepencollege
hadden, scheen U genegen te zijn om ter gelegenheid van de Reinaert-fees-telijkheden,
o.a. een paar banken te plaatsen te Lokeren en te Daknam. We hebben deze zaak
eens overdacht.
Daar de banken gelijktijdig met andere, voor uw park bestemd, zouden gemaakt
worden, zou er van onzentwege niets anders moeten ontworpen worden dan de
versiering van de rugleuning met een figuur van de R. en een tekst van twee verzen,
in de zin op bijgaand blaadje geschetst.
Indien U daarmee instemt moeten we voor het maken van een definitieve tekening
de lengte van de bank kennen. [in de marge: 1,75 m]
Te Nonnenbos1. is er alleszins een geschikte plaats van de bank te vinden. Te
Daknam hebben we het terrein verkend van waaruit de vermoedelijke ligging van
het Kasteel zou kunnen bekeken worden; het is nevens de weg van Daknambrug naar
Daknamkerk op de plaats waar de dijk een kromming maakt en de weg er onmiddellijk
nevens loopt. Is de dijk zelf een geschikte plaats?
Maar te Daknam op het kerkpleintje zou een tweede bank kunnen staan (de linde
waaronder Coppe begraven werd). Vermits die bank buiten het kerkhof zou staan
kan de pastoor (!!) moeilijk bezwaren maken.
Kan er op onze suggesties voortgebouwd worden? Dit hadden we graag te
vernemen. Dr Goossenaerts gaf me de opdracht in naam van het Comité met U
daarover te spreken.
Inmiddels verzoek ik U, Mijnheer de Burgemeester, mijn eerbiedige hoogachting
te aanvaarden.
Br. Aloïs
Briefhoofd Vrije middelbare landbouwschool ‘Sint-Isidorus’ Sint-Niklaas - Directie.
Kopie in collectie Rik van Daele.
Context: zie brief 31.

35
Ingooigem, 14 mei 1955
Stijn Streuvels aan André Stoop
Waarde Heer,
Het spijt mij aan Uw verzoek niet te kunnen voldoen. Vooreerst bestaat er geen
Reinaert-handschrift. In dien tijd hadden zulke dingen geen belang of waarde - ze
1.

Wijk Oudenbos te Lokeren (nabij Zeveneken).
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gingen naar de scheurmand. En voor de rest: de ondervindingen die ik met dergelijke
uitleeningen heb opgedaan, deden er mij toe besluiten er van af te zien. De
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kostelijkste merkweerdigheden van mijn bezit zijn op die manier verloren gegaan.
Bij de aanvraag, àl wat ge wilt, en bij het terugkrijgen, zijn er dingen gestolen of
beschadigd, of ge krijgt ze in 't geheel niet meer terug!
Ik twijfel niet aan Uw goede inzichten, maar bij mij is het ‘princiep’ geworden.
Hoogachtend gegroet
Stijn Streuvels
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana, 19/1955/B 19.
Context: In 1955 organiseerde de Sint-Niklase stadsarchivaris André Stoop n.a.v.
de openingsfeesten van het Reynaertpad en het eerste landelijk congres van het
Vlaamse boekwezen een bijzonder interessante en belangrijke Reynaerttentoonstelling
in het ‘Stadsmuseum’ van Sint-Niklaas: Reinaert de vos in het boek en de beeldende
kunsten. De tentoonstelling, die ingeleid werd door prof. P. de Keyser, bevatte 220
nummers en liep slechts van 29 mei tot 6 juni 1955. De volledige briefwisseling van
Stoop met zeer vele Reynaertwetenschappers en -kunstenaars wordt bewaard in de
Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas.

36
Sint-Amandsberg, 2 juni 1955
Jef Crick aan Romain de Vidts
Geachte Heer Burgemeester,
In verband met de onlangs gevierde Reinaert-dagen, en de nog aan gang zynde
tentoonstelling in Uwe stad, heb ik de eer en het genoegen Ued. met zelfde post een
exemplaar te zenden van myn grote Willems-biografie.1. Heel wat studie en
opzoekingen heeft ze my gevergd, maar toen is my ook zonneklaar gebleken hoe
Willems als een reusachtige intellectuele figuur gans zyn tyd beheerste, en met de
uitgave van zyn Reinaert de Vos in 1834 de rol van een Vlaams Levenwekker speelde.
Ued. zult in myn boek een speciaal kapittel aantreffen, dat aan de Reinaert-historie
is gewyd, alsook, in de Bylagen, een beschouwing over het Reinaert-pad, dat, naar
myn diepste overtuiging, en volgens al de regels der logica, zyn eindpunt zou dienen
te hebben aan het graf-mausoleum van J. Fr. Willems in het befaamd Campo Santo
van Sint Amandsberg.
Het heeft me wel verbaasd dat tydens de jongste Reinaert-dagen zyn naam weinig
of geenszins werd vermeld als historische Reinaert-pionier der vorige eeuw, en dat
ook het bedoelde eindpunt van het Reinaert-pad buiten bespreking bleef.
Wellicht, Geachte Heer Burgemeester, kunt U verder, als hoofd een onzer
voornaamste Vlaamse steden, Uw invloed en prestige aanwenden om die zaak te
berde te brengen, en J. Fr. Willems in de Reinaert-geschiedenis de kapitale plaats te
geven die hem toekomt.
Inmiddels groet ik U met de meest oprechte waardering,
Jef Crick
1.

Crick schreef o.a. Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn
volledig levensbeeld (1946).
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37
Sint-Niklaas, 6 juni 1955
André Stoop aan Camille Huysmans
Excellentie,
De Reinaertfeesten in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen zijn tot een succes
uitgegroeid, het spijt ons dat we U op die dagen niet onder het gezelschap hebben
gehad. We genoten het uitzonderlijk voorrecht Stijn Streuvels onder het gezelschap
te tellen. Niettegenstaande het succes is het finantieel een ramp geworden. Een
degelijke staatssubside zou ons finantieel kunnen helpen. Hierbijgaande laat ik U
een dubbel geworden van de aanvraag aan de Directeur-Generaal, mag ik U verzoeken
om persoonlijk deze aanvraag te willen steunen?
Er bestaat nu reeds een plan om in 1957, rond Sinxen een Internationaal
Wetenschappelijk Reinaertcongres te beleggen te St. Niklaas, toezeggingen werden
reeds gedaan uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en de U.S.A. Het is evident dat we
hopen dat U aan dit congres zult deelnemen.
Met de meeste hoogachting en beste dank bij voorbaat.
André Stoop
Stadsbibliothecaris-Archivaris
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana, 19/1955/B 48.
Context: Camille Huysmans, in 1955 Minister van State en voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, was gevraagd diverse reynaerdiana te ontlenen. In
elk geval leende hij een beeldhouwwerkje van Albert Poels uit. In 1955 was ook
professor Hellinga in het Land van Reynaert aanwezig. Hij sprak op 30 mei te Hulst.
De ontmoeting met andere reynaerdisten (De Keyser, Stracke...) werkte inspirerend.
Immers, nog voor de eerste congresplannen in Hulst in de jaren 1960-1970 onder
impuls van J. Flinn, het eerste Reynaertcolloquium in Leuven in 1972 en de oprichting
van de International Reynard Society in Glasgow onder impuls van Kenneth Varty
in 1977, was reeds in 1955 sprake van concrete plannen voor een internationaal
congres. Het congres vond nooit plaats. In 1958 was Hellinga opnieuw van de partij
tijdens de Reynaertfeesten in Sint-Niklaas.

38
Amsterdam, 13 juni 1955
W.Gs Hellinga aan broeder Aloïs
Zeer Geachte Broeder Alois,
Sta mij toe dat ik U nog een maal heel hartelijk dank zeg voor de wijze waarop U
de bezoekers uit Amsterdam hebt ontvangen, rondgeleid en voorgelicht. Allen bewaren
wij een prachtige herinnering aan het Waasland en de mensen in het Waasland en
aan het levend beeld van de Reynaert in die wereld, zoals dat door U en Uw vrienden
weer is opgeroepen en tot werkelijkheid geworden. Bij alle opgewektheid en
vrolijkheid waardoor een bezoek aan Vlaanderen steeds extra aantrekkelijk wordt,
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is zeer sterk in ons nagebleven de indruk van een waarlijk levend cultuurleven. Ik
hoop dat U dit ook wilt overbrengen aan de anderen in Uw kring, en mijn dank
namens al mijn medereizigers herhalend wil ik niet nalaten hier persoon-
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lijk de wens aan toe te voegen dat ik nog dikwijls door de Reynaert-studie in uw
midden zal mogen terugkeren.
Met gevoelens van respect en de meeste hoogachting
W.Gs Hellinga
Briefhoofd Universiteit van Amsterdam.
Bewaarplaats: Archief Broeders Hiëronymieten Sint-Niklaas, BA 180.

39
Amsterdam, 13 juni 1955
W.Gs Hellinga aan André Stoop
Zeer geachte Heer Stoop,
Ik wil U gaarne nogmaals recht hartelijk bedanken voor de ontvangst van onze
reisgroep in Sint Niklaas en voor alles wat U bij de tentoonstelling hebt meegedeeld.
Tevens wil ik U bij deze gelegenheid graag nog eens zeggen waarover allen het hier
eens zijn, namelijk hoe voortreffelijk beeld U van de Reynaert-philologie en van de
Reynaert-tekst als cultuur-element hebt gegeven. Wij vonden het een eminente
tentoonstelling en ik meen dat een herhaling hiervan in Gent1. en eventueel elders
zeer toe te juichen is. Mijn fotomateriaal zou ik na de maand September daarvoor
wel weer een aantal weken beschikbaar willen stellen. Zoals U weet, moet ik het nu
binnenkort zelf weer gebruiken voor het gereedmaken van het tweede deel van mijn
editie in de komende zomervacantie.2.
Ik moge thans nog voor een bijzonder geval Uw hulp inroepen. Het adres van de
Heer Lavaert3. is mij niet bekend, maar ik zou hem zeer gaarne nogmaals namens
allen zeer hartelijk willen danken voor zijn begeleiding en voor zijn hartelijkheid in
Sint Niklaas. Mag ik U verzoeken hem deze zo oprecht gemeende woorden te willen
overbrengen?
Met een tot weerziens en herhaling van mijn dank
met gevoelens van hoogachting
W.Gs Hellinga
Briefhoofd Universiteit van Amsterdam.
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana, 19/1955/B 54.
Context: De Reynaertdagen kregen grote en nationale uitstraling in de pers. Ook
alle gasten waren bijzonder opgetogen. Hellinga is enkele malen in het Waasland
op bezoek geweest met een aantal studenten.

Eindnoten:
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1. Een Gentse Reynaerttentoonstelling heeft in of kort na 1955 niet plaatsgevonden. Enkele
decennia later organiseerde Ph. Proost i.s.m. het Historisch Archief en Documentatiecentrum
van het Onderwijs van de stad Gent de tentoonstelling Reynaert de vos gaat naar school in het
museum De School van Toen (Klein Raamhof) van 21 juli tot 18 oktober 2002. Als een eminente
Reynaertstad heeft de Arteveldestede slechts zeer bescheiden het Reynaertverhaal centraal
gesteld. Toch komt de toerist de vos momenteel in Gent (o.a. 't Vosken en het J.F.
Willemsstandbeeld op het Sint-Baafsplein) af en toe tegen.
2. Het tweede deel van de synoptisch-diplomatische Reynaerteditie van Hellinga is nooit
verschenen.
3. Louis Lavaert (1905-1957). Wisselagent en heemkundige. Lid van de Bibliotheca Wasiana en
enthousiast onderzoeker van de plaatselijke geschiedenis.
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40
Brussel, 16 juni 1955
Camille Huysmans aan André Stoop
Waarde Heer Stoop,
Ik versta werkelijk niet, dat in het milieu van St. Niklaas, waar zoveel welhebbende
personen wonen, het onmogelijk is, het miserabel tekort dat U opgeeft, te dekken.
Met de meeste achting,
Cam. Huysmans
Briefhoofd Voorzitterschap Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana, 19/1955/B 47.
Context: Antwoord op brief nr. 37 van 6 juni 1955.

41
Antwerpen, 30 september 1958
Alfons de Ridder aan Jan C. Villerius [briefkaart]
Waarde vriend,
U schreef mij1. dat u een nieuwe tekst van Reynaert de Vos bezit en dat de uitgave
die ik verloren heb2. (van Prof. Muller) verouderd is. Ik begrijp niet dat de
oorspronkelijke tekst (en dat wás die van Muller) verouderen kan.3. Indien uw Reynaert
eveneens die van het manuscript is, dus in Westvlaams,4. dan zou ik er gaarne een
ex. van ontvangen, liefst gebonden. Laat mij dan tevens weten hoeveel het kost.
Hartelijke groeten
A. De Ridder
Publicatie: Willem Elsschot Brieven (zie brief nr. 23), nr. 1196, p. 1010.

Eindnoten:
1. Brief van 18 september 1958. De nieuwe editie is best mogelijk de synoptisch-diplomatische
editie van Hellinga uit 1955. Er verschenen na de oorlog ook edities van De Keyser (Klassieke
Galerij), Tinbergen-Van Dis (Van Alle Tijden) én de heruitgave van de tekst van J.F. Willems
(bij Bert Bakker, met inleiding van W.Gs Hellinga).
2. Elsschot had dit boek (waarvan gezegd wordt dat het het enige was dat in De Ridders boekenkast
stond) in december 1946 aan Louis Paul Boon uitgeleend. Die had in 1952 op zijn communieziel
beloofd om het na zijn verhuis en uitgave van zijn Reynaertroman terug te bezorgen. Blijkens
deze brief is dit niet gebeurd. Na de publicatie van het Borms-gedicht van Elsschot verzuurden
de relaties tussen de beide Vlaamse literaire coryfeeën. De volledige briefwisseling tussen
Elsschot en Boon is opgenomen in: Willem Elsschot. Brieven, en eveneens in Jos Muyres en
Vic van de Reijt, Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en
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Willem Elsschot, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1989. Wapenbroeders. Een getrouwe
bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus verscheen uiteindelijk in 1955 bij
De Arbeiderspers.
3. Villerius heeft het deels bij het rechte eind: bij elke nieuwe uitgave worden nieuwe opties
genomen. Bovendien geeft Hellinga een directe vergelijking tussen de verschillende
handschriften.
4. De Antwerpenaar Alfons de Ridder gaat blijkbaar uit van een West-Vlaamse i.p.v. een
Oost-Vlaamse Reynaert I. Tenzij hij het over de West-Vlaamse Reynaert II heeft.
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42
Antwerpen, 7 oktober 1958
Alfons de Ridder aan Jan C. Villerius
Zeer geachte Heer Villerius,
Hartelijk dank voor de 2 Reinaardjes,1. zoeven ontvangen.
Ik heb U nooit gezegd dat de editie van Müller goed is. Al de beschouwingen van
Muller interesseren mij niet, op enkele zeldzame uitzonderingen na. Wat mij
verheugde was dat ik eindelijk de oorspronkelijke tekst van onze Reynaert bezat. De
tekst door Dr. Tinbergen zal wel dezelfde zijn want ik zie niet goed in wat hij er zou
kunnen en durven aan wijzigen.
Van Tinbergen maakt dezelfde fouten als Muller.2. Over 804 zegt hij: ‘outmakigghe’
betekent OPLAPSTER. Hij accepteert dus die ‘laternen’ goedmoedig als ‘lantaarns’.
Welke lantaarns zou Ogerne wel opgelapt hebben? De scène speelt in een dorp en
in dorpen was in die tijd zeker geen verlichting. Trouwens waarom moeten lantaarns
‘opgelapt’ worden? Het is gewoon potsierlijk, want Reynaert overgiet die hele laffe
bende die de weerloze beer te lijf gaan met scheldwoorden zoals hij alleen er vinden
kan. En dan zou hij aan die Ogerne het eerbaar bedrijf van oplapster van lantarens
toegekend hebben. Dan had hij haar meteen kunnen decoreren. De schrijver van de
R. is er de man niet naar om zulk een grove fout te begaan. De zaak is nochtans
eenvoudig genoeg. Die laternen zijn geen lantarens. Laternen is een alliteratie van
latrennen dat niets anders betekent dan LATRINES, dus schijthuizen. En ‘outmackigghe’
betekent ‘ledigmaakster’. Die brave vrouw moest dus de latrinen ledigen en Hughelijn
was dus wel degelijk van adel. Zulke adelbrieven kon alleen de schrijver van R.
vinden. Ik heb Muller daar indertijd op gewezen maar hij heeft nooit geantwoord.
Ik herinner mij eveneens dat in het boek het woord ‘putepeel’ voorkomt. Muller
geeft daarvan de onmogelijkste verklaringen maar weet niet wat het betekent. Welnu,
putepeel betekent eenvoudig ‘puitepoel’. En puiten zijn in Vlaanderen kikvorsen,
die, zoals eenieder weet, een voorliefde hebben voor poelen. Ook dat schreef ik aan
Muller met hetzelfde negatief resultaat. Ik weet niet of Dr. Tinbergen het begrepen
heeft want ik heb het woord nog niet teruggevonden. Daarvoor moet ik de hele tekst
nogmaals lezen.
Veel hartelijks van
Uw dw,
A. De Ridder
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Publicatie: Willem Elsschot. Brieven, nr. 1197, p. 1011-1012.
Context: Bijna 20 jaar na zijn brief aan Muller herneemt Elsschot dezelfde
Reynaertproblemen. Een zekere agitatie om het niet-antwoorden van Muller blijft
onderhuids aanwezig. Het feit dat Elsschot nog steeds op de zaak terugkomt, tekent
hoe sterk hij met de Reynaertmaterie begaan is. Villerius is blijkbaar De Ridders
leverancier van reynaerdiana.

Eindnoten:
1. Op 3 oktober 1958 stuurde Villerius Van den vos Reynaerde. Uitgegeven door Dr. D.C.
Tinbergen, 14de druk bezorgd door Dr. L.M. van Dis, Groningen, Wolters, 1956, en: Reinaert
de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door Jan
Frans Willems. Ingeleid door prof. dr. W.Gs Hellinga, Den Haag, Bert Bakker / Daamen, 1958.
Ooievaar-reeks nr. 75.
2. Zie Elsschots brief van 7 december 1939 aan J.W. Muller; onze nr. 23.

43
Gent, 25 februari 1963
Paul de Keyser aan comité Reynaert de Vos-feesten [Bert Peleman]
Geachte Heren,
Ik voel me zeer vereerd zitting te mogen nemen in het beschermkomitee van de
Van den Vos Reynaerde-feesten te Rupelmonde onder het ere-voorzitterschap van
Collega ter Academie Stijn Streuvels. Ik heb het voorlopig feestkalender overlopen
en ik mis daarin een eigenlijk wetenschappelijk gedeelte. De mogelijkheid van een
toponymisch en anthroponymisch Congres over Reinaert de Vos lijkt mij hier goed
op zijn plaats. Er zou kunnen worden uitgegaan van De Toponymie van de Reinaert
van Isidoor Teirlinck.1. Voor de organisatie van een dergelijk Congres zou moeten
beroep gedaan op Dr. J. Goossenaerts, bijgestaan door een komitee van deskundigen.
Niet alleen de namen in Van den vos Reinaerde komen in aanmerking, ook de veel
talrijker namen in Reinaerts historie. Vergeet ook de namen van de vermoedelijke
auteurs niet: Willem (Willems) en Arnout (Arnouts). Ook de niet-eigennamen van
de dignitarissen, de dorpelingen, zoals de Coninck, de Maerschalck, de Cnape, de
ghebuere, Welgheboren, de Pape, van Parijs, van Romen, van lonnen (I. Londen),
de Neve, de Vries, Haeserijn, de Meester, de Vriendt, enz. Het Goossenaerts-komitee
moet daar een lijst van aanleggen.
Ik hoop, geachte Heren, dat U mijn suggestie niet kwalijk neemt, en groet U met
de meeste hoogachting,
Uw dw.
Paul De Keyser
Briefhoofd Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
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Bewaarplaats: Archief Orde van de Vossenstaart.
Context: Bert Peleman organiseerde in 1963 het ‘Reinaertjaar Rupelmonde’. De
officiële opening vond plaats op 1 juni 1963 op het Reynaertpodium nabij Scaldiana
(een cultuurtoeristisch centrum onder de leiding van Peleman) aan de Schelde in
aanwezigheid ‘van alle naamgenoten of verwanten van DE VOS’. Op de startdag
werd de tentoonstelling ‘Reinaert de Vos in de kunst’ geopend en Paul de Monts
Reynaertbewerking opgevoerd door de Reynaertghesellen uit Leuven. De feesten
waren gepland tot eind oktober 1963, maar volgens een mededeling van
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Peleman tot eind van het jaar verlengd. Peleman richtte de Orde van de Vossenstaart
op onder het voorzitterschap van Stijn Streuvels. Broeder Aloïs tekende een kaart
van het Reynaertland met Rupelmondse uitlopers (‘Bi Besele [= Bazel?] onder eenen
boom’). De kunstenaars Wilfried van den Broeck en Paul Mariën zorgden voor de
prille aanzet tot een Reynaertmuseum dat in de Spaanse getijdemolen zou gehuisvest
blijven tot in 1994. Prof. De Keyser, eveneens aangeschreven, mist een
wetenschappelijke toets en schuift Dr. Jozef Goossenaerts als initiatiefnemer naar
voren. Peleman schrijft hierop de leider van Wetenschappelijke Tijdingen aan.
Goossenaerts zou echter op 6 december 1963 op 81-jarige leeftijd overlijden.

Eindnoten:
1. Standaardwerk uit 1910 van Isidoor Teirlinck (1851-1934), de vader van de toneelvernieuwer
en auteur Herman Teirlinck.

44
[Rupelmonde,] 15 oktober 1963
Bert Peleman aan Jozef Goossenaerts
Goede Vriend en ‘Vossenjager’,
Aan Uw zoon schreef ik zopas waarom ik me zo BITTER WEINIG kan laten zien op
allerlei manifestaties die ik zo DOODGRAAG zou bijwonen! Moest ik echter vroeger
vernomen hebben wat er met U gebeurde, ware ik beslist even in het Reinaertspoor
naar Gent gereden om U (in zoverre zulks nodig had mogen blijken!) moed en
vertrouwen in te spreken. Goddank blijkt er evenwel over de ganse lijn verbetering
te zijn wat ik U van harte toewens.
Zo werd dan meteen voor mij het ‘rode raadsel’ opgelost waarom ik U te
Rupelmonde geen enkele maal op onze feestelijkheden rond de ‘felle met de roden
baarde’ ontmoette. Laat ons echter nooit wanhopen vermits de Reinaertfeesten te
Rupelmonde tot einde december werden verlengd!
Ondertussen beleefden we een ‘machtige’ ontvangst van Rupelmonde's Reinaert
o.m. te Gent, Aalter (Nobelstede) en Sint Niklaas terwijl Antwerpen en Luxemburg
nog op het feestprogramma staan. Van een samenwerking met Hulst is er evenwel
(door een reinaerdiaense ruzie onder de vossenjagers te Hulst zelf!) niets gekomen.
Dit alles heeft niet belet dat het Reinaertjaar ‘vlammend’ verliep en verloopt!
Daarom juist hoop ik U zo vlug mogelijk het Reinaertspoor naar Rupelmonde te zien
volgen waar de vos niet alleen in een middeleeuwse onderaardse gang van de
Graventoren zijn ‘Malpertuus’ kreeg maar bovendien een ijzeren beeld van zowat 7
meters hoog te zijner ‘nagedachtenis’ aan de oever van de Schelde opgericht!1.
Tenslotte genoot ook onze tentoonstelling ‘Reinaert de Vos in de kunst’ een
reuzebijval en... triomfeerden we zopas met het ‘Reinaertpaneel’ in de T.V. uitzending
‘'t Is maar een woord!’
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Moge U dit alles mede verheugen en een prikkel zijn tot het belijden van de leuze
dat ‘een oude vos wèl zijn haren maar nooit zijn streken verliest!!’
Beleef derhalve weldra de gulden raad die deze zomer iedere week via Radio Gent
verkondigd werd:
‘Volg van uren in het ronde
't Reinaertspoor naar Rupelmonde!’
Bij voorbaat van harte welkom!
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Briefhoofd Reinaert De Vos feesten Rupelmonde - Waasland
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Met Reinaertgroet!
Bert Peleman
Konservator
Malpertuus.
Briefhoofd Reinaert De Vos feesten Rupelmonde - Waasland. Onder het
ere-voorzitterschap van Meester-vossenjager Stijn Streuvels; met vossenkopje.
AMVC-Letterenhuis, map P 285/B, 124/396/206a.

Eindnoten:
1. Dit beeld werd door Peleman zelf ontworpen. Tijdens een storm in 1970 belandde het werk in
de Schelde. Later werd het o.l.v. directeur Freddy van Bogget door de Nieuwe Scheldewerven
gerestaureerd. Het is nu nabij de scheepswerf in volle glorie te bewonderen.
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[Rotterdam,] 7 juli 1964
A. Stempels aan Elisabeth Cramer-Peeters
Geachte Mevrouw Cramer,
Hierbij zend ik u fotocopieën van een aantal brieven naar aanleiding van uw verhaal
over de Reinaert. Zoals u zult zien heeft iedereen wel de afschrijver Claes van Acen1.
gevonden. Mevrouw prof. dr. Maartje Draak2. weet nog een heleboel meer te vertellen,
allemaal dingen die op zichzelf waarde kunnen hebben maar die veel van hun waarde
verliezen door de emotionele toon die deze dame meent te mogen aanslaan. Het
verhaal van Peter van Eeten was bedoeld ter rechtstreekse publikatie in de N.R.C.
Peter van Eeten is nl. een van mijn redacteuren. Hij is neerlandicus en mag wel geacht
worden te weten, hoe iets wetenschappelijk moet worden aangepakt maar hij geeft
toe dat de hele Reinaertproblematiek niet zijn specialiteit is.
Ik ben van plan om voor a.s. zaterdag een samenvatting te schrijven van de
stellingen die door de verschillende briefschrijvers zijn geponeerd. Op hun veelvuldige
vraag wat er nu eigenlijk met Claes van Acen aan de hand is zal ik kunnen antwoorden
dat deze Claes van Acen een 15e eeuws figuur is die zich heeft bezig gehouden met
het afschrijven van de Reinaert en niet met het dichten. De schijnbaar voor de hand
liggende stelling dat uit de regels waar u zowel Willem Utenhove als Willem de
Berguedan3. vindt ook Elisabeth Cramer kan worden gevonden, kan voldoende worden
weerlegd daar het geen toeval kan zijn dat in een zo beperkt aantal letters deze twee
namen verborgen zijn.
Maak u verder vooral niet ongerust over aanvallen van wetenschappelijke zijde.
Er zijn wel vaker bijzondere dingen gevonden door mensen die zich gespecialiseerd
hadden op een gebied waarin zij niet officieel hadden gestudeerd. Er is voor zover
ik weet, misschien één wetenschap waar dit door de officiële wetenschapmensen
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wordt geaccepteerd, de astronomie. Onze eigen astronomische medewerker is in zijn
vrije tijd burgemeester van Maarn.4. Verder is er een groot en alom gewaardeerd werk
over sterrenkunde geschreven door de Amsterdamse oudhoogleraar in het staatsrecht
prof. George van den Bergh.5. Het wordt tijd dat zulke zaken ook eens in andere
wetenschappen worden geaccepteerd.
Met vriendelijke groeten,
Mr. A. Stempels
(hoofdredacteur)
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Plaatstalen Reynaert van Bert Peleman uit 1963
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Bijlage niet gevonden.
Briefhoofd NRC / Nieuwe Rotterdamse Courant N.V.
Bewaarplaats: collectie van Hans Cramer (Amsterdam).
Context: In de jaren 60 staat de Reynaertstudie op een laag pitje. J.W. Muller is
weggevallen, W.Gs Hellinga heeft de vos gelaten voor wat ie is, F. Lulofs en K.
Heeroma moeten hun eerste Reynaertstudie nog schrijven. In Vlaanderen is de
Notax-groep (M. Gysseling, J. de Wilde, Broeder Aloïs e.a.) nog steeds aan het
woord. In Aardenburg publiceert Elisabeth Cramer-Peeters, nadat zij door W.Gs
Hellinga op 16 februari 1967 in zijn colleges was uitgenodigd, diverse studies. De
meest opmerkelijke stelling was haar identificatie tussen Willem en de verlopen
Provençaalse dichter en edelman Guilhem de Berguedan (Willem de B.).

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Kopiist van handschrift B van Reynaerts historie, zie brief 3 (context).
Maartje Draak (1907-1995), hoogleraar Keltische letterkunde.
Volgens Cramer-Peeters de auteur van de Reynaert I.
Mr. G.A.W.C. baron van Hemert tot Dingshof (1915-1994).
Gedurende de naoorlogse periode ijverde George van den Bergh (1890-1966), hoogleraar in
de staatsrecht in Amsterdam en een liefhebber in de sterrenkunde, in verschillende geschriften
voor de invoering van een tijdregeling waarbij het jaar in een aantal tijdvakken met verschillende
daglengten werd ingedeeld.
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Haren Gr., Midzomernacht 1970
Klaas Heeroma aan Wine Klazes
Dochter van mij, ik wil dit boek, nu ik het klaar heb, in jouw handen leggen. ‘Waarom
juist mij?’ zul je misschien vragen. En daarop zou ik dan verschillende antwoorden
kunnen geven. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘jij hebt ook een poosje nederlands
gestudeerd en bent dus een beetje van het vak; je hebt in ieder geval het gedicht van
Willem die Madocke makede wel eens gelezen; ik draag in jou mijn boek op aan
allen die, samen met mij, gedichten als gedichten willen lezen en verstaan.’ Zoiets
zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, maar het zou je waarschijnlijk niet erg overtuigen.
Er zijn er immers meer die nederlands hebben gestudeerd en het gedicht van Willem
hebben gelezen, ook in mijn naaste omgeving. Ik moet dus een beter antwoord geven
en dat is dan meteen het ware. Terwijl ik van 't voorjaar druk bezig was met mijn
‘Andere Reinaert’, werd daarginds, in de Noordoostpolder, jouw kleine Anno Klaas
geboren. En ik moest denken aan een zin die ik lang geleden eens geschreven had en ook uitgesproken, het was voor M.O.-studenten zoals jij er een geweest bent -:
‘Een boek leeft gemiddeld veel korter dan een mens en daarom is het beter een kind
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te krijgen dan een boek te schrijven’. Dat was destijds bedoeld geweest als een soort
vertroosting voor mijn toehoorders, mensen die voor 't merendeel al volop in het
leven stonden, mannen en vaders, die bij mij hun wetenschap kwamen halen en die
als ieder die wat van de geuren der wetenschap opsnuift eigenlijk wel zouden willen
gaan meedoen aan dat boeiende bedrijf. Een echte wetenschapsman is een
boekenschrijver. Maar ik plaatste tegenover die door mij bij mijn hoorders
veronderstelde hang naar het boekenschrijven mijn vertroosting en vermaning: ‘och,
mensen, stel je van dat boekenschrijven niet teveel voor,
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een boek lééft meestal maar zo kort; ga maar liever verder met kinderenkrijgen, dan
kies je in het leven het betere deel’. Daaraan moest ik van 't voorjaar, schrijvende
aan dit boek terwijl jij een kind kreeg, opeens terugdenken. Kon ik die eenmaal
gesproken zin nu herhalen als een vertroosting voor jou? In elk geval wel als een
gelukwens ter begeleiding van een opdracht: ‘jij, Wine, staat met je kleine Anno in
de wieg aan de goede kant van het leven en daarom draag ik je dit boek van mij op’.
De vermaning was hierbij voor mijzelf: ‘wat stel je je eigenlijk voor,
grootvader-in-deverte, van het leven van je boek dat in hetzelfde jaar geboren werd
als je kleinzoon?’ Zo toegespitst op mijn eigen levenssituatie was de tegenstelling
tussen het boekenschrijven en het kinderenkrijgen 22 jaar geleden nog niet geweest.
Ik kreeg toen zelf nog kinderen en schreef enkel bij gelegenheid ook wel eens een
boek, dat dan meestal een dichtbundel of zo iets was. Ik zat al wel in het
wetenschappelijke bedrijf maar draaide ook nog volop mee in het literaire, ik leefde
nog naar alle kanten. Nu is mijn leven voor een belangrijk deel samengevallen met
het boekenschrijven en produceer ik met een soort bezetenheid het ene boek na het
andere. Nu zou ik zo'n zin als ik van mezelf citeerde niet meer zo losjesweg, bij wijze
van bon mot, kunnen neerschrijven. Hij roept bijgedachten op die ik toen nog niet
kon hebben, de bijgedachten van een zestigjarige die helemaal een boekenschrijver
is geworden.
Begrijp mij goed - maar ik weet dat je mij goed begrijpt -: het leven van kleine
Anno is mij veel kostbaarder dan dat van mijn ‘Andere Reinaert’ en ik zou met liefde
al mijn boeken verscheuren als ik zijn leven daarmee zou kunnen verlengen. Maar
dergelijke offers worden, helaas, nooit van ons gevraagd. Het leven van de kinderen
der mensen is in Gods hand en grootvaders kunnen alleen maar toekijken uit de verte.
Noch boekenschrijvend, noch boekenverscheurend kunnen wij ook maar één jaar
aan het leven van een mensenkind toevoegen. In dat opzicht is het maar een
machteloos bedrijf wat de boekenschrijver uitoefent. Het leven dat hij genereert is
niet alleen kwantitatief ‘gemiddeld veel korter’ dan dat van een mens, het is ook
kwalitatief van ander gehalte, een afgeleid leven, een plaatsvervangend leven.
Wanneer wij hebben te kiezen tussen het een en het ander, kan de keus niet moeilijk
zijn. Dat wilde ik ook wel uitdrukken met mijn kwantitatief formulerende vergelijking
van destijds, en ook in mijn citerend gebruik daarvan als gelukwens voor jou. Ik,
boekenschrijver aan de verkeerde kant van het leven, ben geenszins jaloers op de
jongere generatie die nog aan de goede kant staat, ik wens ze alleen maar geluk.
Maar ikzelf heb geen keus. Mijn leven gaat hoe langer hoe meer samenvallen met
dat van mijn boeken. En dan is het toch een natuurlijke zaak dat ik mij bij de
‘geboorte’ van weer-een-nieuw-boek ga afvragen: ‘hoe lang zal dat boek van mij
eigenlijk wel te leven hebben?’ Die vraag wou ik nu samen met jou onder ogen zien,
omdat ik mijn boek in jouw handen heb gelegd en jij, niet alleen als dochter-van-mij
maar ook als lezer-die-een-beetje-van-het-vak is, om zo te zeggen mijn toekomst
belichaamt. Ik maak van deze brief, die begonnen is als opdrachtbrief, dus nog iets
meer: een afsluitende verantwoording van dit boek, persoonlijker en meer op de man,
de vrouw, de vakgenoot af dan ik het in mijn inleidende stukje gedaan heb.
Dit boek is geconcipieerd toen wij twee jaar geleden met elkaar op mijn
geboorteëiland Terschelling zaten, in een klein zomerhuisje. Je herinnert je misschien
nog wel dat ik toen al maar met de tekstuitgave van Hellinga rondliep en er telkens
in zat te lezen.1. Ik had de Reinaert ontdekt, was bezig hem te ontdekken, dat gedicht
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van Willem die Madocke makede dat ik, net als jij, van mijn schooltijd af al kende,
zonder dat ik ooit een Reinaert-specialist was geworden. Als je met een nieuwe studie
begint moet daar een aanleiding toe zijn. Dat behoeft niet meteen een ‘goeie
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inval’ te zijn, maar als een studie iets zal worden moeten er wel dergelijke invallen
volgen. Ik kan mij geen voortgang van het wetenschappelijk onderzoek voorstellen
dan bij de gratie van de ‘goeie inval’. Dat heb ik uit Leiden meegekregen. Ik hoor
het nog Van Wijk2. op een van zijn colleges zeggen: ‘ja dáárvoor’ - voor de ‘oplossing’
van ik-weet-niet-meer-welk taalkundig probleem - ‘dáárvoor moeten we maar wachten
tot iemand eens een goeie inval krijgt’. Ik weet ook nog hoe ik het meteen begreep,
hoe het voor mij in een flits het wezen van de wetenschap onthulde. Natuurlijk, de
échte wetenschap moest het hebben van de ‘goeie inval’. Maar om een ‘goeie inval’
te kunnen krijgen moest je beginnen met een goed vakman te worden. En om met
een ‘goeie inval’ iets goeds te kunnen doen moest je er als een goed vakman op
reageren. Vakmanschap is het beheersen van de methodes waarmee je je invallen
kunt controleren en uitwerken. Wetenschap is een samenspel van inval en methode.
Je kunt ook wel zonder inval aan een onderzoek beginnen, niet enkel maar een
aanleiding, een opdracht die van buiten tot je komt of die je jezelf geeft. Je kunt jezelf
zo maar, omdat je toch niets beters te doen hebt, de opdracht geven om eens bij een
of ander ‘probleem’ de ‘stand van het onderzoek’ na te gaan, bijvoorbeeld bij een
van de vele ‘Reinaert-problemen’. Dan maak je van jezelf een Reinaert-specialist,
een vakman met, op dit speciale gebied, recht van meespreken. Ik was twee jaar
geleden géén Reinaert-specialist, ik had nooit aanleiding gevonden om het te worden.
Ik had het gedicht vele malen gelezen, omdat het mij boeide, ik kende ook wel de
meeste literatuur erover, had over detailkwestietjes wel eens een paar stukjes
geschreven, maar nee, een Reinaert-specialist was ik bepaald niet. De aanleiding tot
mijn plotselinge bezéten Reinaert-studie - in een zomerhuisje op Terschelling! - was
een inval. Of, als je toch aanleiding en inval wilt onderscheiden, de aanleiding was
een recensie van het boek van Arendt3. geweest, een overdrukje dat een collega mij
had toegestuurd en dat ik beleefdheidshalve had gelezen*. Die recensie had mij ertoe
gebracht de Cuwaert-passages in het gedicht nog eens nauwkeurig door te nemen.
En toen kwam de inval: Willem heeft zich als dichter in zijn Reinaert-figuur
geprojecteerd, Reinaert is een dichter die zich wréékt op mede-dichters en anderen
die hem ‘dood’ willen hebben. Was het een ‘goeie inval’? Dat kon pas blijken bij
een methodische controle. De eerste controle is die van het lezen van het gedicht als
gedicht, het gedicht in zijn gehéél en tót in alle details. Daar was ik toen op
Terschelling mee bezig. ‘Eet dese rolle’, hoorde de profeet Ezechiel eenmaal tegen
zich zeggen, ‘ende vult u ingewant met dese rolle, die ick u geve’. Welnu, ik át de
Reinaert-tekst óp en kon het de profeet nazeggen: ‘het was in mijnen mont als honig,
van wegen de soetigheyt’. Hoofdzakelijk op grond van dit lezen, telkens en telkens
weer, deze volledige ‘toeëigening’ van het gedicht als gedicht, heb ik toen mijn
‘filologisch essay’ geschreven: ‘Willem die Reinaerde makede’.4. Dat is opgenomen
in mijn vorige boek.
Het was niet meer dan een aankondiging. Ik wist dat er veel meer in moest zitten,
een heel boek. Ik wist ook dat ik mijn inval methodisch nog niet voldoende had
gecontroleerd. Weliswaar had ik ondertussen ook het boek van Arendt en alles wat
ik verder maar aan Reinaert-literatuur te pakken had kunnen krijgen gelezen, zonder
dat dit overtuigende tegenargumenten had opgeleverd, maar één belangrijk
controlemiddel had ik nog niet toegepast: de vergelijking van Willems gedicht met
zijn franse ‘voorbeeld’. Ik nam Willem als dichter serieus, ik moest dus ook aannemen
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dat al zijn afwijkingen van zijn ‘voorbeeld’ een dichterlijke bedoeling hadden gehad.
Gelezen tegen de achtergrond van zijn ‘voorbeeld’ moest het gedicht als gedicht nog
completer tot mij gaan spreken. Ik was, dit bedenkende, al bezig aan
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mijn volgende boek, dit boek. Zonder mijn inval zou ik waarschijnlijk nooit tot een
literatuurkundige vergelijking van Reinaert en Renart gekomen zijn. Waarom immers?
Maar nu werd mijn inval aanleiding tot verder methodisch onderzoek. Ik was op weg
om Reinaert-specialist te worden, niet van de stand van het onderzoek uit, maar van
de inval uit. En ik moest verdergaan. Niet alleen het gedicht dat vóór de Reinaert
had bestaan, als ‘voorbeeld’, kon mijn uitzicht op de dichter Willem en mijn inzicht
in zijn bedoelingen verhelderen, maar ook, misschien, het gedicht dat er ná was
gekomen, als ‘navolging’. Daartoe moest ik eerst de éigen bedoeling van die
‘navolger’, de dichter van de ‘tweede’ Reinaert, goed begrijpen. Ik las het gedicht
en ik las alles wat de literatuurkundigen erover hadden geschreven, maar kreeg geen
duidelijk inzicht. En toen kwam de tweede inval: Goethe had zijn Reineke Fuchs
geschreven naar een tekst die van de ‘tweede’ Reinaert was afgeleid,5. Goethe had
dus in feite hetzelfde verhaal naverteld en moest daar iets in hebben gezien. Wát? Ik
hoefde niet lang te zoeken en wist toen ook meteen dat de dichter Goethe de enige
was geweest die de bedoeling van de dichter van de ‘tweede’ Reinaert juist had
geïnterpreteerd. De dichter herkent de dichter en zijn bedoelingen. Mijn fout was
aanvankelijk geweest dat ik de dichter van de ‘tweede’ Reinaert als dichter niet
serieus genoeg had genomen. Dat had mij belet zijn gedicht als gedicht goed te lezen.
Mijn boek groeide verder. En passant was ik bij mijn goed-lezen getroffen door de
‘hollandse’ atmosfeer in de scene van Isengrijn op de dijk. Toen ik daar goed over
na ging denken, werd ik mij ervan bewust dat de rijmen ook wel een beetje
hollands-achtig waren geweest. Ik had daar zo niet op gelet, want ik las het gedicht
als gedicht. Was de dichter een hollander, moest ik mij hem voorstellen in een
hollandse stad, midden in het polderland? Dat kon dan redelijkerwijs alleen maar
Dordrecht zijn geweest, het hollandse Brugge.6. Ik ging ook deze derde inval weer
methodisch controleren - gewoon een stukje dialectologisch vakwerk, maar in dienst
van de díchter - en het bleek redelijk goed waar te maken te zijn. Al kon de dichter
dan geen naam krijgen, hij had, behalve een herkenbare dichterlijke persoonlijkheid,
wel een plaats, een stad, een stukje levensatmosfeer gekregen. Een toegift, maar toch
wel passend in mijn boek. Intussen begon mijn filologisch geweten mij te plagen. Ik
had zo maar Goethe gebruikt om via hem de ‘tweede’ Reinaert als dichterlijke
verbeelding te interpreteren, maar was dat nu wel verantwoord? Goethe's ‘voorbeeld’
was immers, indirect, de ‘derde’ Reinaert geweest, de bewerking die op naam van
Henric van Alckmaer stond.7. Ik moest toch eens methodisch gaan controleren in
hoeverre Henric van zijn ‘voorbeeld’ was afgeweken. En zo ontstond het laatste stuk
van dit boek, hoofdzakelijk ook maar weer gewoon een beetje vakwerk, dat ieder
ander net zo goed had kunnen doen, maar met het mijzelf verrassende resultaat dat
achter de ‘derde’ Reinaert een niet minder herkenbare dichterlijke persoonlijkheid
stond dan achter de ‘tweede’. Uit een soort rebelsheid, en meer bij wijze van
werkhypothese dan dat ik er zelf nu zo erg in geloofde, had ik mij voorgenomen ook
Henric als dichter serieus te nemen, totdat uit de feiten zou blijken dat hij het niet
verdiende. Maar zie, hij bleek het wél te verdienen. Ik was mijn Reinaert-studie
begonnen met, per inval, één dichter te ontdekken en aan het eind van mijn werk kon
ik vaststellen dat ik er drie ontdekt had.
Zo is het gegaan. En nu kom ik weer tot de vraag die ik aan mijzelf en aan jou heb
gesteld: ‘hoe lang zal dit boek van mij te leven hebben?’ Is het een wetenschappelijk
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boek? Dat is een vraag die voor het ‘leven’ wel enig belang heeft. Niet dat
wetenschappelijkheid op zichzelf een lang leven garandeert - zie het citaat van mezelf
dat ik heb gereïnterpreteerd tot een gelukwens voor jou bij Anno's geboorte -, maar
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wetenschappelijkheid vrijwaart een boekenschrijver er in ieder geval wel voor om
door de kritiek meteen als dichter opgehangen te worden. Wat maakt een boek
wetenschappelijk? Moet het daarvoor totaal-camouflerend geschreven zijn? Moet je
bepaald uitgaan van een of ander wetenschappelijk formuleerbaar ‘probleem’, de
‘stand van het onderzoek’ en zo, en dan net doen of God ons geen invallen gaf, maar
heel voorzichtig voortstappend, tussen twee rijen buigende vraagtekens door, de weg
naar je ‘oplossing’ afleggen, met een waarderend knikje voor wat die ene zo goed
heeft gezegd en een terechtwijzend gebaar voor wat die andere zo slecht heeft gezegd,
en vooral een heleboel voetnoten? Ik wil eerlijk voor mijn invallen uitkomen, ik wil
er eerlijk voor kúnnen uitkomen tenminste. Als ik het in het presentatiespel van mijn
teksten niet altijd heb gedaan, heb ik het in elk geval in deze brief willen doen, omdat
ik op dit punt geen enkel misverstand wil laten bestaan. Ik leef van inval tot inval,
met tussen mijn invallen door wat vlijtige methodische controle. Wetenschap is een
samenspel van inval en methode en dat mag, dat móet ook ronduit gezegd kunnen
worden. Zo heb ik als wetenschapsman leren leven en zo wil ik ook blijven leven.
Ik kan niet geloven dat mijn vakgenoten mij daarvoor ‘dood’ zouden willen hebben
en daarom alleen mijn boek als ‘onwetenschappelijk’ veroordelen.8.
Maar er is meer dat ze kan irriteren en dat mijn ‘leven’ in wetenschappelijke kring
zou kunnen bedreigen. Ik wil niet alleen voor wetenschappelijk gehouden worden,
maar ik heb ook nog de pretentie dat ik, door een ‘methode’ die niet op de
gebruikelijke wijze controleerbaar is, iets aan de wetenschap zou kunnen toevoegen.
Tot die ‘methode’ stelt mijn dichterschap mij in staat, om niet te zeggen: mijn
dichterschap dwingt mij daartoe. Als ik mij met een dichter of een gedicht ga
bezighouden, begint dat meestal met een ‘inval’ van een heel bijzondere soort. Er
valt namelijk iemand bij mij binnen, iemand die iets tegen mij zegt wat aankomt, in
mijn gehoor, in mijn verbeelding. Ik begrijp dat ‘iets’ gewoonlijk niet zo dadelijk,
maar het wil doorspreken, het wil verstaan worden. En als ik geluk heb - wat niet
altijd het geval is - kan het eindigen met een herkenning, een ontmoeting, of hoe je
het maar noemen wilt. Zo'n herkenning is niet objectief controleerbaar, wel subjectief,
als ik er maar in slaag er een ‘verhaal’ van te maken, de adequate woorden ervoor
te vinden. ‘Dan kan ieder die zich wil openstellen voor mijn woorden èn die van de
dichter hetzelfde beleven als ik beleefd heb, hij kan zelfs, uitgaande van mijn beleving,
verder komen dan ik, hij kan mijn herkenning aanvullen, verscherpen, corrigeren.
Dat noem ik subjectieve controle. Een herkenning kan ook nog andere consequenties
hebben. Ik kan daarvan uitgaande, daardoor geleid, immers allerlei zaken uit het
gedicht bijeenlezen die wél een objectieve controle toelaten. Die had ik theoretisch
ook wel buiten de herkenning om kunnen ontdekken, maar dat is nu eenmaal nooit
gebeurd, ik had er altijd overheen gelezen en al mijn mede-lezers met mij.
Controleerbare gegevens maken een echt-methodische benadering mogelijk, waarover
je kunt discussiëren met argumenten en tegenargumenten. De methodische benadering
op zichzelf is echter altijd methodisch begrensd. Daarmee alleen kun je nooit tot een
essentiële herkenning komen, tot het werkelijke in-bezit-nemen van dichter en gedicht.
En, zoals ik al liet uitkomen, als je niet uitgaat van een herkenning, zul je licht allerlei
benaderingsmogelijkheden over het hoofd zien die er toch wel degelijk zijn. ‘Wie
zoekt zal vinden’ is alleen maar wáár, voorzover de zoeker al zoekend uit kan gaan
van iets dat hij al gevonden heeft. Je begrijpt dus hoe belangrijk voor mij mijn
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‘methode’ is en dat ik die als een wezenlijke verrijking beschouw voor het
literatuurkundig onderzoek, ook voor het strikt-methodische gedeelte daar-
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van. Ik formuleer het allemaal erg persoonlijk, omdat ik voor mijzelf spreek,
apologetisch. Ik ben nu eenmaal een dichter en heb de neiging om dingen die een
ander niet doet en ik wel, met mijn dichterschap in verband te brengen. Maar jij zou,
voor jezelf sprekend, misschien ook wel kunnen zeggen: ‘ik lees, als ik góed lees,
net zo, ook bij mij komt er dan iets aan dat door wil spreken, alleen ik práát er niet
over’. Als je zoiets zou zeggen, zou je waarschijnlijk nog gelijk hebben ook. Wat ik
mijn ‘methode’ noem zal in de grond van de zaak wel niets anders zijn dan ‘goed
lezen’, met begrip en gehoor en verbeelding. ‘Goed lezen’ is iets wat iedere literaire
criticus doet. Ik zal mijn ‘methode’ wel hebben ‘geleerd’ als literair criticus, ik lees,
de cultuurhistorische en taalkundige afstand daargelaten, middelnederlandse dichters
en gedichten net zo als moderne. En mijn ‘methode’ brengt mij dan winst,
literatuurkundige, filologische winst. leder die een ‘goed lezer’ van moderne gedichten
is zou waarschijnlijk hetzelfde kunnen bereiken als ik, als hij maar de moeite zou
willen nemen goed middelnederlands te leren. Daar hoef je helemaal geen dichter
voor te zijn. Maar ik ben dan wél een dichter en - in zoverre is mijn al te persoonlijk
voormijzelf-spreken toch niet geheel misplaatst - het wordt mij ook als díchter
aangerekend dat ik mijn ‘methode’ op middelnederlandse dichters en gedichten
toepas. Daarop zinspeelde ik toen ik het had over het ‘als dichter opgehangen worden’.
Als ik mij op het standpunt van mijn critici stel, geloof ik dat ik hun geïrriteerdheid
kan herleiden tot deze principiële vraag: mág de wetenschap die filologie heet, zich
bezighoudende met de zaak die gedicht heet, wel probéren boven haar methodische
begrensdheid uit te komen, is dat niet in strijd met de spelregels van de wetenschap
in het algemeen?
Zondig ik tegen de spelregels van mijn vak en breng ik daardoor het ‘leven’ van
mijn boek, dat ik zo graag als een wetenschappelijk boek erkend wil zien, in gevaar?
De wetenschappelijke presentatiewijze die ik hierboven ietwat persifleerde, is op
zichzelf maar een conventie die met het wezen van de wetenschap niets te maken
heeft. Als ik mij niet, of tenminste niet altijd, aan de gebruikelijke etiquette stoor die
het camoufleren van de creatieve invallen voorschrijft, kan dat nog geen reden zijn
om mij als een slecht vakman te disqualificeren. Maar de pretentie dat mijn ‘methode’
van herkenning een legitiem complement zou zijn van de controleerbare methodes,
is mogelijk veel meer dan een inbreuk op de conventie. Die pretentie heeft namelijk
tot gevolg dat ik schrijf zoals ik schrijf: met essay-achtige elementen in mijn
wetenschappelijke ‘verhandelingen’. Dat essay-achtige, dat zijn die adequate woorden
die ik nodig heb om een ander hetzelfde te laten beleven als ik, dat is dat ‘verhaal’
dat ik nodig heb om mijn herkenning over te dragen. Als dat essay-achtige nu maar
beperkt bleef tot bepaalde, isoleerbare passages - die een tolerant wetenschappelijk
lezer zou kunnen overslaan - zou het nog niet zo erg zijn. Maar doordat ik uitgaande
van mijn herkenning ook nog vérder zoek en vind - omdat ik al gevonden heb - kan
mijn hele presentatie, ook die waarin een opzichzelf controleerbare benadering
aangeboden wordt, doordrenkt raken van literairsuggestieve elementen. Ik geef dat
ronduit toe, zelfs meer ronduit dan voor een boek als dit eigenlijk nodig zou zijn.
Want de studies die ik hier bijeengebracht heb zijn niet eens zo verschrikkelijk literair,
ik heb er geschreven die veel literairder zijn. Maar ik wil in deze afsluitende brief,
die een verantwoording is, de kwestie zo scherp mogelijk stellen en daarom wil ik
ook de literaire elementen die ‘De andere Reinaert’ wel degelijk bevat, niet
verdoezelen maar juist met nadruk signaleren. Ik wil er geen misverstand over laten
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bestaan dat ze voor mij essentieel tot mijn wetenschappelijke presentatie behoren,
omdat ik mij zonder die elementen niet compleet

Tiecelijn. Jaargang 19

302
zou kunnen uitdrukken over de zaak die gedicht heet. En ik herhaal mijn vraag:
zondig ik, dus doende, tegen de spelregels van mijn vak, van de wetenschap in het
algemeen, omdat het essay-achtige, ‘oncontroleerbare’ in een wetenschappelijke
verhandeling principieel taboe zou zijn?
Wie moet op die vraag antwoord geven? Moet ik van de vraag een rondvraag
maken, met enquêteformulieren en zo? En moet ik mij dan neerleggen bij het antwoord
van de meerderheid, als goed democraat? Ik wil in elk geval eerst mijn eigen antwoord
geven en dat luidt dan zonder voorbehoud: ‘néén het!’ Want ik kan het niet als
wetenschappelijk beschouwen dat de wetenschap die filologie heet de zaak die gedicht
heet op een incomplete wijze zou onderzoeken en het verslag van haar onderzoek
op een incomplete wijze onder woorden brengen. Ik beschouw het daarentegen wél
als wetenschappelijk wanneer, omdat het object van onderzoek daarom vráágt, de
objectief controleerbare methodes worden gecompleteerd met een die alleen maar
subjectief, controleerbaar is, en dat zij léren daarmee samen te spelen. Is dit nu wel
de goede manier om voor het ‘leven’ van mijn boek te pleiten, in wetenschappelijke
kring? Misschien niet, maar dan vervang ik mijn pleidooi door een geloofsbelijdenis.
Ik wil niet herroepen wat ik vroeger, toen ik nog zoveel meer leven voor mij had, al
te onbekommerd heb gezegd: ‘Een boek leeft gemiddeld veel korter dan een mens’.
Ik weet immers, met zoveel meer leven achter mij, nog beter dan vroeger hoe wáár
dit is. Nochtans wil ik hier als mijn geloof belijden dat, hoe kort mijn boek misschien
ook maar te leven moge hebben, de levenskansen díe het heeft niet zijn gelegen in
het getrouwe, methodische vakwerk, maar juist in datgene wat ik door mijn ‘methode’
der herkenning heb toegevoegd aan de wetenschap der filologie, heb kúnnen
toevoegen, dankzij mijn dichterschap! Het is een uitnodiging om de dichter op te
hangen, ik besef het, maar ik wil desnoods als Reinaert, terwijl de galg voor mij
gereedgemaakt wordt, net zo lang, met alle denk- en dichtbare argumenten, blijven
pleiten, tot ik het verzamelde ‘hof’ der vakgenoten heb ‘verdoort’...
Glimlach je, mijn dochter, over zoveel grote woorden? Ik glimlach met je mee.
Weet je, terwijl ik mijzelf zo zat op te winden, naar die laatste zin toe, zat ik tegelijk
al aan wat anders te denken, aan iets dat ik eens bij Fokke Sierksma9. heb gelezen,
in zijn essay ‘Poëzie als ernst’. Waar zal een mens zijn wijsheid anders vandaan
halen dan uit essays? Ik zoek het op, ja daar staat het: ‘Malinowski vertelt van zijn
Trobrianders, eilandbewoners in de Stille Oceaan, dat er in een stormachtige nacht,
temidden van regen en wind, tegenover de enorme brekers van de Pacific, aan het
strand een paar figuurtjes zitten, die de storm wégzingen’. Ik zie mijzelf daar bij hen
zitten, eilandbewoner, dichtertje, die probeert de storm die over hem opsteekt wég
te zingen. Wat zal ik, in een tijd die het wetenschappelijk denken, ook over de
taalfenomenen, ook over de literatuur, steeds strakker methodiseert en formaliseert,
nog opkomen voor een wetenschap die principieel de grenzen van de methodische
controleerbaarheid overschrijdt? Malinowski moge in zijn tijd dan nog onder de
indruk zijn gekomen van de ‘persistent effort of frail, human voice’, mijn stem zal
míjn eiland wèl niet kunnen redden. ‘Ic waent mine kele sal ontghelden, / Noch heden
al up eene wile’. Wat raad je me aan? Toch maar doorzingen? Ja, toch maar
doorzingen, toch maar doorvechten voor het leven, ook al sta ik misschien allang
aan de verkeerde kant en ook al verwaait mijn boek straks in flarden op de storm!
Ik blijf, in hartelijke toegenegenheid, je tamelijk taaie Vader.
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P.S. Een kus voor Klaartje, die kleine meid. Àls zij dit boek ooit leest, àls het nog
lééft wanneer zij het zou kúnnen lezen, moet zij er toch ook haar naam in kunnen
vinden.
* Als je alles wilt weten: het was de recensie van Cola Minis in ‘Arcadia’, 1968,
Band 3, Heft 2.
Publicatie: Klaas Heeroma, De andere reinaert, Den Haag, Bert Bakker, 1970, p.
251-262.
Context: De mooiste Reynaertbrief ooit geschreven. Het credo voor tenminste één
andere Reynaertwetenschapper. De brief is opgenomen als een opdrachtbrief,
achteraan De andere reinaert en dient tevens, zoals de Fries Klaas Heeroma het zelf
stelt, als een afsluitende verantwoording van zijn boek. Het is ook de afsluitende
verantwoording van zijn wetenschappelijke arbeid. De dichter Heeroma had immers
bakken kritiek gekregen na zijn editie van het Gruuthuse-handschrift, het jubileumboek
voor het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1966).
Hij poneerde dat Jan Moritoen de dichter van het handschrift was. Heeroma's
biograaf J.W. Schulte Nordholt deelt hierover mee: ‘Ook wist hij veel over persoon
en leven van deze dichter mee te delen en beriep zich daarbij op de “evocatie der
verbeelding”. Als dichter meende hij te kunnen resoneren op de stem van zijn collega
uit de 14e eeuw: hij herkende hem. Andere geleerden, die hierin een ontoelaatbare
vermenging van intuïtie en wetenschap zagen, vielen hem fel aan. Hij voelde zich
daardoor zeer geraakt, maar bleef, misschien wel juist daarom, doorgaan met de
stroom van publikaties, over de Vos Reinaarde, de Elegast etc.’ (Biografisch
Woordenboek van Nederland 2, Den Haag, 1985.)

Eindnoten:
1. W.Gs Hellinga, Van den vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen
vóór het jaar 1500. Zwolle, 1952.
2. Nicolaas van Wijk (1880-1941). Nederlands taalkundige. Eerste Nederlandse hoogleraar
Slavische talen. Publiceerde eveneens over de Nederlandse dialectologie.
3. G.H. Arendt, Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos ‘Van den vos
Reynaerde’, Keulen, 1964.
4. Gepubliceerd in 1968.
5. Goethe schreef zijn Reineke Fuchs in 1793 en publiceerde het werk bij Cotta in Tübingen in
1794. Als voornaamste bronnen gebruikte hij de Hoogduitse vertaling van J.Ch. Gottsched
(1752), de prozadruk van 1485 uit Delft, de Reynke de vos uit Lübeck 1498 en de Latijnse
vertaling van Hermann Schopper (1584). Ook een exemplaar van Reinke de Vos mit dem Koker
(1711) had hij bij de hand.
6. Deze stelling bleek achteraf niet houdbaar. A. Berteloot bewees later (o.a.d.m.v. dialectisch
onderzoek en een acrostichon dat Reynaert II of Reynaerts historie wel degelijk een West-Vlaamse
tekst was.
7. Reynaert I is Van den vos Reynaerde, Reynaert II is Reynaerts historie, RIII is de bewerking
van Hendrik van Alkmaar, de directe bron voor de Nederduitse Reynke de vos (Lübeck, 1498).
Omstreeks 1475 maakte Van Alkmaar een bewerking van de Reynaert II, waarbij hij het werk
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in vier boeken verdeelde en in afzonderlijke hoofdstukken, die hij van opschriften voorzag. Deze
bewerking werd in 1487 door Gheraert Leeu in Antwerpen gedrukt. Van deze druk zijn slechts
enkele bladen overgeleverd.
8. De toon verbittert als gevolg van de zware kritiek op zijn wetenschappelijke arbeid.
9. Fokke Sierksma (1917-1977) was theoloog (hoogleraar te Leiden) en literator.

Tiecelijn. Jaargang 19

304

47
Antwerpen, 28 mei 1971
Ger Schmook aan André Stoop
Zeer geachte collega,
Op uw vriendelijk verzoek van 24 mei zou ik graag zijn ingegaan, zo ik het maar
zou gekund hebben! De reden? Mijn zeer mooi koperen Reintje zit op mijn trapleuning
vast: meer, die trapleuning is er in 1933 voor ontworpen. Ik kan u alleen troosten
door u een aantal foto's, zeer mooie, ter beschikking te stellen van Poelse Reinaerden,
alleen of in groep, maar misschien bezorgt de beeldhouwer u die zelf?1
Ik weet nog een houten Reinaert zitten, tegen de muur (en verwijderbaar, zo denk
ik) bij de heer Vic Thys (=Syndicalist van ‘De volksgazet’2.), van Gouv. Holvoetlaan
Borgerhout, een groter model dan het mijne.
Vóor vele jaren werd in het ‘Kunstsalon’ te Antwerpen een tentoonstelling gewijd
aan ‘Legendarische figuren’, waaronder Reinaert. Naar aanleiding daarvan werd een
map aangelegd in de Stadsbibliotheek, die, voor zover ik het weet, nog moet bestaan.
Vraag het aan Mevr. Vydt. Telkens als ik nieuws vond heb ik de details ook
doorgegeven aan de heer Edw. Thys.3. Vergeet ook niet de trefwoordencatalogus van
de Stadsbibliotheek uit te pluizen op ‘Reinaert’, en in het A.M.V.C.4. de desbetreffende
map op te vragen. Zelfs de hoofdwoordencatalogus van de Stadsbibliotheek brengt
Reinaarden aan als titels van tijdschriften, misschien ook uitgeverijen (één kent gij
al vast-zelf). Gedacht aan de Chromos van Liebig? En ttq.? Al met al een fantastisch
onderwerp om duimen en vingeren aan af te likken.
Graag wil ik het resultaat van uw bevindingen kennen. Waarom geen mooi tafereel
laten samenstellen aan de hand van het V.T.B.-wandelpad?
Er schiet mij nog iets te binnen: architect E. Van Steenbergen5. tekende destijds
voor de K.N.S. een schitterende aanplakbrief: de tekening is eigendom van het
A.M.V.C. die (naar ik meen!) nog de kostuumtekeningen moet bezitten ook voor de
vertolkers! Zit bij de Tijl Uilenspiegel, die gediend heeft voor de 80ste verjaring van
Huysmans (reuze-beeld in A.M.V.C., niet los te maken, maar er bestaat een foto ook)
geen Reinaert aan zijn voet en... was niet een van de pseudoniemen van ‘Kamiel’6.
precies Reinaert?
Is de zaal groot genoeg, waar gij alles wilt onderbrengen? Partituren en liederen
zou ik niet vergeten (denk aan Verhulst De Boeck: libretto met tekening!)7. Enz, enz.
Met beste groet,
Ger Schmook
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana, D 787.
Context: In 1971 maakte stadsbibliothecaris-archivaris André Stoop te Sint-Niklaas
opnieuw een Reynaerttentoonstelling, wellicht de grootste collectie reynaerdiana
die ooit bijeen werd gebracht (398 nummers). Ze werd georganiseerd in het
Sint-Niklase stadhuis van 3 tot 30 september naar aanleiding van het 25-jarig bestaan
van het Belgisch-Nederland Cultureel Akkoord. Er verscheen een catalogus, opnieuw
onder de titel Reynaert de vos in het boek en de beeldende kunst (stadsbestuur
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Sint-Niklaas, 1971). De tentoonstelling werd ingericht door de Bibliotheca Wasiana
met als voorzitter de Sint-Niklase schepen van Cultuur Willem Melis (1907-1984,
advocaat, reynaerdist). Ook van deze tentoonstelling is de hele voorbereidende
briefwisseling met tientallen brieven naar en van reynaerdisten, verzamelaars en
kunstenaars bewaard gebleven. O.a. zijn Antwerpse collega-bibliothecaris Ger
Schmook, Camille Huysmans en W.Gs Hellinga werden aangeschreven.
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Affiche Reynaertopvoering KNS in 1938

Eindnoten:
1 Albert Poels (1903-1984). Antwerpse kunstenaar, beeldhouwer van Lange Wapper aan het
Steen te Antwerpen en het Reynaert pelgrim-beeld in het Romain de Vidtspark te Sint-Niklaas.
Bevriend met Camille Huysmans, die ooit Poels de opdracht wilde bezorgen om aan de beide
oevers van de Schelde een beeld van Uilenspiegel (rechter-) en Reynaert te plaatsen
(linkeroever).
2. Antwerpse socialistische krant (opgericht in 1914, later (1978) in een fusie met Vooruit
omgevormd tot De Morgen).
3. Edw. Thys en Mevr. Vydt hebben wij voorlopig niet kunnen identificeren.
4. De Antwerpse Stadsbibliotheek betreft de wetenschappelijke verzamelbibliotheek op het
Conscienceplein; A.M.V.C. heet tegenwoordig het AMVC-Letterenhuis (Minderbroedersrui te
Antwerpen). Beide collecties zijn exemplarisch geïnventariseerd.
5. Edward van Steenbergen (1889-1952). De affiche van voorstelling in de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg te Antwerpen wordt p. 305 afgedrukt.
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6. Op een binnenplaats in het AMVC-complex hangt inderdaad nog steeds het beschreven beeld
van Poels.
7. Van al de suggesties van Schmook was alleen (als nr. 141 in de catalogus): ‘Rafaël Verhulst:
Reinaert de Vos. Het epos van den Middeleeuwschen vrijheidsgeest... Zangspel in drie bedrijven.
Muziek van Aug. De Boeck. Omslagtekening M. Tijtgat. Antwerpen, G. en E. Janssens, 1909’,
uitgeleend door het ‘Kon. Vlaams Conservatorium’ te Antwerpen, aanwezig. Ook de
muziekpartituren van August de Boeck lagen tentoongesteld (nr. 3).
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[Amsterdam,] juni 1971
W.Gs Hellinga aan André Stoop
Zeer geachte Heer Stoop en waarde Vriend,
Welk een aangename verrassing na zo veel jaren! Maar de vrienden van Reynaert
vinden elkaar toch altijd weer. Uw beide brieven bereikten mij ongeveer tegelijkertijd.
Nu heeft U dus mijn adres, - alleen vertrek ik over enkele dagen voor enkele maanden
naar Engeland, zodat ik, naar ik vrees, niet veel voor U zal kunnen doen.
Allereerst moet ik U echter meedelen dat ik, hoezeer het mij ook spijt, niet op de
grote Reynaert-conferentie zal komen. Ik moet mij te zeer ontzien en zuinig zijn met
mijn energie en gezondheid. Ik ga beslist niet naar een kring waar ik heel graag zou
zijn, maar die ik na enkele uren zou moeten verlaten, terwijl ik eigenlijk niet meer
in het openbaar spreek.
Maar voor Uw tentoonstelling sta ik graag U ten dienste. Als U mij, via het
Instituut, schrijft, wat U zou willen lenen, zal ik zien dat ik aan het eind van augustus
tevoorschijn haal, - als dat niet te laat is; maar eerder heb ik geen gelegenheid.
Wat Uw vraag betreft naar sprekers op het Congres:
In Duitsland denk ik aan Hubertus Menke, die verleden jaar over de diernamen in
de R. schreef. U zult hem kunnen bereiken via zijn uitgever: Carl Winter in
Heidelberg, als U in de KB Brussel of de Ak. v. Wetensch- niet rechtstreeks zijn
adres kunt krijgen. Dit laatste geldt trouwens voor alle anderen ook, want die instituten
bezitten daarvoor immers het apparaat.
In Duitsland noem ik verder nog W. Krogmann, die heel goed over de Reineke
Fuchs schreef.
In Engeland noem ik vooral N.F. Blake (uitgever: Oxford University Press, London
(niet: Oxford!). In USA herinnert u zich nog D.B. Sands.
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Voor de romaanse kant: J. Flinn, University of Toronto.
De beste kenner in Nederland acht ik nu Dr. F. Lulofs, Universiteit van Amsterdam.
Heel hartelijk gegroet,
wie weet toch nog eenmaal: Tot ziens!
Uw W Hellinga
Briefhoofd Universiteit van Amsterdam / Instituut voor Neofilologie en voor Neolatijn.
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana 19 / 1971 / V II/1.
Context: Van Hellinga lagen op de tentoonstelling diverse stukken, mogelijkerwijze
kopieën van de stukken uit 1955. Van een internationaal congres, waarover reeds
sprake was in 1955, is in Sint-Niklaas nooit iets gekomen (latere bijeenkomsten van
reynaerdisten waren er wel tijdens Radio 3 bezet de stad Sint-Niklaas met een gesprek
tussen diverse Reynaertspecialisten (P. Wackers, A. Bouwman, J. Janssens, J.
Goossens, R. van Daele, M. Ryssen, W. Gielen en L. Wenseleers) op 25 juni 1994
en de zitting op het stadhuis tijdens het vijftiende congres van de International
Reynard Society (Louvain-La-Neuve, 19-22 augustus 2003) met daguitstap naar het
Land van Reynaert en een lezing van Paul Wackers over de Middelnederlandse
bestiaria in het stadhuis van Sint-Niklaas op 21 augustus 2003. Hellinga noemt
inderdaad een kransje van internationale Reynaertspecialisten: Hubertus Menke
(o1941) schreef inderdaad Tiernamen in Van den Vos Reynaerde en later een
magistrale bibliografie van alle gedrukte Reynaerden tot 1800. Willy Krogmann
(1905-1967) heeft zich slechts sporadisch met de Duitse Reynaertmaterie
beziggehouden. Norman F. Blake (prof. Engelse literatuur aan de universiteiten van
o.a. Liverpool en Sheffield - tot aan zijn pensionering in 1998) publiceerde in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw diverse artikels over de eerste Engelse
Reynaertdruk van Caxton en gaf de tekst ook uit (The History of Reynard the Fox,
(Londen, The Early English Text Society / Oxford University Press, 1970; Ser. Nr.
263). Donald B. Sands publiceerde in diezelfde periode o.a. over Caxtons
Reynaertdruk (in Speculum 1961) en over Reynard the Fox and the Manipulation of
the Popular Proverb, de Reynaertverhalen als picareske romans etc.). De Canadees
John Flinn (Associate Professor, Department of French, University College,
University of Toronto) is auteur van het standaardwerk Le Roman de Renart dans
la littérature française et dans les littératures étrangères au Moyen Age (1963). Voor
F. Lulofs, zie de lijst van correspondenten. Blake en Flinn waren aanwezig op het
Leuvense congres over Animal Epic van 15-17 mei 1972.

49
Schoten, 2 juni 1973
Stan Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas
Mijnheer de Burgemeester,
Heren Schepenen,
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Vergezeld van vrienden uit Belsele, had ik het genoegen één der voorstellingen
van het ‘Reynaertspel’ op de Grote Markt bij te wonen.
Ik houd eraan U van harte te feliciteren voor het tot stand brengen van dit grootse
festijn, waarvan zovele duizenden hebben kunnen genieten. Technisch zowel als
artistiek stond dit massaspel op een zeer hoog peil. De spirituele teksten, de muziek,
de koreografie, de kostumering, de belichting, de regie en de totale inzet van alle
medewerkers, hebben gezorgd voor een boeiend schouwspel dat een diepe indruk
heeft nagelaten. Ook de wijze van opstelling van het reusachtig po-
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dium met Uw prachtig stadhuis op de achtergrond, heeft samen met de dia-projectie
aan het geheel een fantastische aanblik geboden.
Een opzet van dergelijke omvang kon slechts tot stand komen mits geweldige
financiële investeringen. Ik schaar mij bij diegenen die deze uitgaven - in het kader
van een gedurfd cultuurbeleid - volkomen verantwoord achten.
Sint Niklaas heeft de aloude legende ‘van den vos Reynaerde’ op schitterende
wijze opnieuw tot leven gebracht. Het werd een schouwspel, de hoofdstad van het
Soete Waasland waardig!
Voor wanneer in de toekomst een nieuwe reeks opvoeringen?
Met zeer genegen groeten,
Stan Jacobs
Briefhoofd Stan Jacobs / Free-lance reporter / auteur - tekstdichter.
Bewaarplaats: Bibliotheca Wasiana 787 B 37.
Context: In het begin van de jaren 1970 was Sint-Niklaas, mede onder impuls van
Willem Melis en André Stoop, de Reynaertstad bij uitstek. Na de
Reynaerttentoonstelling in 1971 volgde het eerste Reynaertmassaspel in mei 1973
(19-20-26-27 mei) op een reusachtig podium op de Grote Markt. Mark Liebrecht
regisseerde een nieuw stuk van Jos Houben. Jaak van der Helst speelde de hoofdrol,
Willy Coppens vertolkte koning Nobel. In de marge van het stuk ontstonden tal van
commerciële initiatieven, waaronder het Reynaertgebak van de Sint-Niklase
meester-banketbakkers. Ondanks een occasionele cynische noot in de lokale pers
(o.a. van Theo Penneman), waren de reacties bijzonder positief. In 1985 en 1992
vonden in het Romain de Vidtspark opnieuw Reynaertmassaspelen plaats, telkens in
een regie van Jaak van der Helst.

50
Darmstadt, 9 oktober 1975
Helga Egner aan Jan Goossens
Hooggeachte Professor Goossens,
Mogen wij ons tot U richten met een vraag? Uit onze ledenkring bereikte ons het
voorstel een boekje uit te geven waarin de Nederlandse en Nederduitse redactie van
Reynaert, voorzien van commentaar, tekstueel tegenover elkaar geplaatst worden.
Enkele van onze raadgevers vonden dit een goed plan. Er werd meteen ook verwezen
naar U, hooggeachte heer professor. U zou ons zeker voor dit plan goede raad kunnen
geven.
Wij gaan graag in op de suggestie om ons tot U te wenden en vernamen graag van
U of U dergelijk tegenover elkaar stellen met het nodige commentaar zinvol vindt
en of U eventueel zelf bereid zou zijn deze uitgave voor ons te verzorgen.
Wanneer Uw antwoord positief zou zijn, zouden wij graag dit opzet voor de eerste
maal in onze jaarcatalogus van 1975 (april/mei) bekend maken. Dit wil echter niet
zeggen dat op dat tijdstip het manuscript reeds klaar moet zijn. De bedoeling van
deze aankondiging is slechts opmerkzaam te maken op het werk en uit te nodigen
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om erop in te schrijven. Graag hadden wij de einddatum voor het manuscript gezien
binnen een termijn van anderhalf tot twee jaar, maar wat dit betreft vragen wij U
naar Uw eigen voorstel.
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Maquette decor Reynaertmassaspel Sint-Niklaas 1973
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De vergoeding voor het werk zou in het totaal 10% van de verkoopprijs kunnen zijn.
Wat respectievelijk het auteurs- en heruitgevershonorarium betreft, dat hangt o.a. af
van het gebruik van reeds bestaande uitgaven en uitgaven met licentieplicht. Indien
U bestaande uitgaven gebruikt, zouden wij U dankbaar zijn als U deze aan ons zou
melden.
Wat het contractueel voorstel betreft, vindt U informatie in het bijgevoegde
contractmodel.
Het zou ons ten zeerste verheugen als wij binnenkort mochten vernemen wat Uw
standpunt tegenover dit project is.
Met vriendelijke groeten,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Helga Egner
Bewaarplaats: collectie Jan Goossens.
Context: De Leuvense en Münsterse hoogleraar Jan Goossens, organisator van het
Münsterse congres van de International Reynard Society in 1979 is naast dialectoloog
en taalkundige ook reynaerdist. Het resultaat van bovenstaande brief was de
publicatie van Reynaerts historie. Reynke de Vos. Gegenüberstellung einer Auswahl
aus den niederländischen Fassungen und des niederdeutschen Textes von 1498. Mit
Kommentar herausgegeben von Jan Goossens., uitgegeven in 1983 door de
Wissenschaftliche Buchgesellschaft in Darmstadt in de reeks ‘Texte zur Forschung’
als ‘Band 42’. In hetzelfde jaar publiceerde Goossens in dezelfde reeks het boekje
Die Reynaert-Ikonographie.

51
Stekene, 5 januari 1975
Maurice Nonneman aan Theo Penneman
Geachte Heer Penneman,
Ik hou er nogmaals aan U te bedanken voor het uittreksel van uw studie ‘Toverij
in het Land van Waas’, waarin U uwe bevindingen mededeelt betreffende de zaak
Jan Van Steene.1. Sommige gegevens waren mij onbekend.
Ik werk regelmatig mee aan het Gemeentelijk Informatieblad van Stekene. Ik heb
het inzicht deze ongekende gegevens bekend te maken, ik zal niet nalaten de bron
bekend te maken en uw naam te citeren.
Ik neem deze gelegenheid te baat U en uw gezin de beste wensen van geluk en
voorspoed aan te bieden voor het nieuwe jaar.
In mij leeft nog voort de goede kontakten en de vriendelijke omgang die wij
verleden jaar hadden.
De reden van dit schrijven heeft als oorzaak, daar U eveneens vossejager bent, de
publicatie te laten kennen indien U deze nog niet weet van de Heer L. Peeters (gekend
uit zijn studiën over MADOC in de Leuvense Bijdragen, en de Spektator, tijdschrift
voor Neerlandistiek, jaargang 3 1973-1974 no 3 blz. 158-179 en no 5 blz. 347-369)
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over: Historiciteit en Chronologie en Van den Vos Reinaarde. Deze heer is lector
aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.
Deze studie treedt volledig 100% mijn stelling bij (zonder dit te vermelden) Willem
van Baudeloo als dichter van de Reinaart, met de Abdij als middenpunt van het
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epos, hij aanvaardt het Grafelijk Hof met Margareta van Constantinopel als
opdrachtgeefster en Willem van Baudeloo haar klerk enz.
Deze stelling verkondig ik reeds door geschriften, zie Kemseke ook Reinaertland,
Stekene voor 16002. en andere en bij middel van een tiental tentoonstellingen in het
land van Waas en het Antwerpse. Ik heb deze heer geschreven en wacht af. Daar dit
tijdschrift moeilijk te bekomen is ben ik bereid, indien U hiervoor belangstelling
hebt, U mijn exemplaren een 14 tal dagen te lenen.
Ik heb de Heer Stoop hiervan op de hoogte gebracht, die van deze studie fotocopijen
heeft laten maken voor de Bibliotheek van Sint Niklaas.
Ik wou U voorstellen eens nader kennis te komen maken in Groeneputte3. te
Stekene, het zal voor U zeker een veropenbaring en een totale verrassing zijn wat
betreft de Reinaert. Uw echtgenote mag U gerust vergezellen, mijn echtgenote is een
goede en gastvrije vrouw.
In afwachting hieromtrent iets verder te vernemen bied ik U, Geachte Heer
Penneman, mijn hoogachting en tevens mijn beleefde groeten.
Maurice Nonneman
Bewaarplaats: kopie in collectie Rik van Daele.
Context: In de jaren 1960-1970 kwam de Boudelo-abdij voor het eerst scherp naar
voren in de Reynaertstudie (hoewel vroeger ook Napoleon de Pauw en Isidoor
Teirlinck terloops Boudelo in verband brachten met de eerste Reynaert). De eerste
aanzet werd hiertoe ontegensprekelijk gegeven door Maurice Nonneman (1907-1979),
die zich inspireerde op wat prof. Frank Baur aan zijn studenten meedeelde. Nonneman
publiceerde zijn bevindingen in kleinere bijdragen, interviews en in de in noot 2
genoemde publicaties. Door het lokale karakter van de publicaties is het niet helemaal
zeker dat Peeters deze studies kende. De stellingen van M. Nonneman, H. Heyse en
L. Peeters werden recent verder uitgewerkt door Rik van Daele in: De robotfoto van
de Reynaertdichter. Bricoleren met de overgeleverde wrakstukken: ‘cisterciënzers’,
‘grafelijke hof’ en ‘Reynaertmaterie’, in: Tiecelijn, 18 (2005), p. 179-205.

Eindnoten:
1. Stekense heks, die in 1637 werd verbrand.
2. Het betreft de tentoonstellingscatalogi: Stekene vóór en rond de jaren 1600 (Stekene, 1968),
met daarin: Vossenjacht. Van den vos Reynaerde; en Kemzeke vóór de 17de eeuw... ook
Reinaertland (Kemzeke, 1970) met: Missive aan een dame. Over een dame en Willem de B.
3. De naam van Nonnemans woning in het Riet te Stekene.

52
Amsterdam, 31 januari 1984
Jacques Hamelink aan Peter Everaers
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Beste Peter,
Nogmaals dank voor jullie gastvrij en hartverwarmend vriendelijk onthaal. Mocht
ik misschien al veranderd zijn in de loop van de tijd, het Zuiden is het níet.
Het mooist vind ik achteraf dat we Reinaerts pelgrimsstaf hebben rechtgebogen.
Wat kun je meer doen voor zo'n kromme figuur? Maar wat mij betreft is hem het
eeuwige leven beschoren, waar we het zijdelings ook nog even over hadden. Vergeet
niet dat de deur hier voor jullie open staat (en dat het waar is dat ik dat ding altijd
goed in de gaten houd). In de hoop je niet te hebben verveeld met mijn voor-

Tiecelijn. Jaargang 19

312
lezing en ervan uitgaand dat we elkaar - hier of daar - vaker terug zullen zien, met
hartelijke groet (waar Faridah de hare aan toevoegt) voor Maria en voor jou. Je
Jacques Hamelink
1 ex. Montale - reken erop.1.
Bewaarplaats: collectie Peter Everaers.
Context: Het Reynaertbeeld van Anton Damen dat in 1937 op de Houtmarkt, en later
(vóór 1955) nabij de Gentse Poort werd geplaatst, heeft in zijn geschiedenis
meermaals onder vandalisme geleden. In Dagblad De Stem van vrijdag 20 mei 1955,
aan de vooravond van de grote Reynaertfeesten, staat onder de kop Speurderswerk
naar staf en buidel. Betreurenswaardig vandalisme een stuk over de diefstal van
Reynaerts ‘pelgrimsstaf en reisbuidel’ in 1952. Daarop loofde de gemeenteraad een
beloning uit van 100 gulden. De journalist somt vier verdachten op: ‘1. Bruun de
beer; 2. Alle oud-ijzerhandelaren binnen een straal van 10 km. Rond Hulst; 3.
Reinaert zelf; 4. Mannen van Steen’ (het naburige Sint-Jansteen). In 1984 was de
staf allang weer in Reynaerts bezit, maar opnieuw door vandalisme aangetast...
Dichter Jacques Hamelink en antiquaar Peter Everaers hebben geprobeerd dit recht
te zetten.

Eindnoten:
1. De bundel De roos in de kermistent van Eugenio Montale (1896-1981), Italiaans dichter en
Nobelprijswinnaar in 1975.

53
Leiden, 17 februari 1986
Frits van Oostrom aan Rik van Daele
Zeer geachte heer Van Daele,
Met veel excuses voor de vertraging antwoord ik eerst nu op Uw vriendelijke brief
van vorige maand. Laat ik meteen zeggen dat ik U gerust kan stellen: voorzover ik
zie is Uw vermoeden geheel juist, dat de overlap tussen Uw onderzoek en dat van
drs. Bouwman hoogstens marginaal is. Ik meen werkelijk niet dat zich hier een
probleem voordoet, ben eerder nog verheugd dat nu, na zoveel jaren relatieve stilte
rondom de Reinaert, meerdere jongere onderzoekers doende zijn het meesterwerk
van de Middelnederlandse letterkunde vanuit verschillende invalshoek te onderzoeken.
Terecht merkt U op dat Uw ‘ruimte-onderzoek’ op het terrein van de heer Bouwman
komt waar het de vergelijking met de Franse (voorbeeld)tekst betreft, doch als een
en ander niet verder strekt dan dit, lijken de activiteiten mij eerder complementair.
Ik neem aan dat U er geen bezwaar tegen hebt, dat ik drs. Bouwman van Uw
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onderzoekingen op de hoogte stel; wellicht is nader contact tussen U beiden voor
beide ‘partijen’ stimulerend en leerrijk, en zou er op deze wijze nog voordeel kunnen
worden geboekt uit een situatie die aanvankelijk nadelig leek.
Uiteraard wens ik U veel succes bij Uw onderzoek; mocht ik U daarbij ooit van
dienst kunnen zijn (al is mijn Reinaert-kennis bepaald bescheiden én enigszins
weggezakt), dan zal ik dat graag doen.
Met hoogachting en hartelijke groet,
F.P. van Oostrom
Briefhoofd Rijksuniversiteit te Leiden / Faculteit der letteren / Vakgroep: Nederlands.
Bewaarplaats: collectie Rik van Daele.
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Context: In 1986 zijn zowel André Bouwman (te Leiden onder leiding van zijn
promotor Frits van Oostrom) als Rik van Daele (te Leuven o.l.v. Norbert de Paepe)
bezig aan een proefschrift over Van den vos Reynaerde. Beiden wensen een
vergelijking tussen de Reynaert en de Franse bronteksten uit te voeren, Bouwman
als het doel van de studie op zich, Van Daele als hulpmiddel om het landschap en
de ruimtelijke structuren te publiceren. Wanneer in het tijdschrift Dokumentaal (nr.
4 van december 1985, p. 133) een onderzoeksaankondiging van de beide onderzoeken
verschijnt, wordt geïnformeerd of het onderzoek niet teveel overlappend is. André
Bouwman zal promoveren op 10 april 1991 te Leiden en Rik van Daele op 1 juli
1992 te Leuven. P. Wackers, J.D. Janssens en W.P. Gerritsen zetelen in de beide
jury's. Bouwmans studie wordt onmiddellijk gepubliceerd (Reinaert en Renart. Het
dierenepos Van den vos Reynaerde vergeleken met de Oudfranse Roman de Renart,
2 delen, bij Prometheus, NLCM-reeks, in 1991), die van Van Daele in 1994 (Ruimte
en naamgeving in Van den vos Reynaerde, Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Reeks III, nr. 42). Brief 59 is een reactie van F. Lulofs op het
boek van André Bouwman.

54
Amsterdam, 30 juli 1986
André Th. Bouwman aan Rik van Daele
Zeer geachte heer Van Daele,
Een paar maanden terug vernam ik van prof. F.P. van Oostrom van de
Rijksuniversiteit te Leiden dat u in een brief aan hem blijk gegeven had van uw
verbazing over het feit dat zowel u als ik bezig zijn met een dissertatie over Van den
vos Reynaerde. In zijn, naar ik gehoord heb, geruststellende antwoord aan u heeft
prof. Van Oostrom erop gewezen dat onze dissertaties elkaar niet al te zeer overlappen,
aangezien de vergelijking van de Reinaert met de Ofr. tekst niet het grootste deel
van uw onderzoek beslaat, wat bij mijn onderzoek wel het geval is.
Het lijkt me niet meer dan fatsoenlijk dat niet alleen de promotor maar ook de
promovendus met u in contact treedt. En hoewel ik laat ben met mijn schrijven, hoop
ik toch dat het niet te laat is om u te overtuigen van mijn beste bedoelingen.
Sinds enige tijd onderzoek ik hoe Willem de Ofr. tekst Li Plaid heeft bewerkt en
omgewerkt tot Van den vos Reynaerde. De vergelijking van Ofr. en Mnl. redacties
is voor mijn onderzoek, zoals gezegd, van groot belang en in verband hiermee ben
ik doende om vast te stellen of Willems Ofr. voorbeeldtekst verwant is aan een of
meer overgeleverde Ofr. redacties. Met dit laatste houdt u zich in uw studie van de
landschapselementen in Van den vos Reynaerde ook bezig, zo is mij verteld door
prof. Van Oostrom. Is het wellicht een idee om in de toekomst eens nader contact
op te nemen over dit raakvlak tussen onze studies of over andere punten waarmee
wij beiden ons voordeel kunnen doen?
De laatste anderhalf jaar heb ik alleen in de avonduren en in het weekeinde aan
mijn Reinaert-onderzoek kunnen werken maar vanaf 1 augustus zal ik, voor vier jaar
als wetenschappelijk assistent verbonden aan de Rijksuniversiteit te Leiden, circa
3/4 van mijn weektaak eraan kunnen besteden.
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In de hoop u met deze brief van dienst te zijn en in afwachting van een eventuele
reactie groet ik u vriendelijk en met de meeste hoogachting,
André Bouwman
Bewaarplaats: collectie Rik van Daele.
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Leuven, 24 november 1987
Jan Goossens aan Wim Gielen
Zeer geachte Dr. Gielen,
Voor een studie over moderne (19e en 20e eeuwse) bewerkingen van de Reinaert
heb ik verscheidene tientallen teksten doorgekeken, maar er blijft een tekstbestand
over dat tot nog toe aan alle pogingen tot inzage is ontsnapt. De Heer Engels uit
Sittard1. deelde mij mee dat U een privéverzameling van Reinaert-bewerkingen bezit.
Bijgaande lijst bevat de titels van de teksten die ik nog niet heb kunnen inzien. U
zoudt mij een belangrijke dienst bewijzen als U wilde nagaan of uw verzameling één
of meer van deze teksten bevat en als U mij de gelegenheid wilde geven om die te
raadplegen. Ik ben bereid daarvoor eens naar Hulst te komen; als U het niet te riskant
vindt om mij werken uit de lijst toe te sturen, zou dat natuurlijk voor mij nog
gemakkelijker zijn. In dat geval zal ik U gaarne alle onkosten vergoeden. In de hoop
dat door uw hulp de harde kern van moeilijk bereikbare teksten verder zal
samenschrompelen ben ik
met de meeste hoogachting,
Prof. Dr. J. Goossens
Bewaarplaats: collectie Wim Gielen.
Context: Op het eind van de jaren 1980 begint Jan Goossens aan een boek over de
uitbeelding van enkele Reynaertscènes die in de loop der geschiedenis op diverse
wijzen werden bewerkt omdat ze te expliciete, platte, later vaak gecastigeerde
onderwerpen bevatten. Zowel de sprong van Tibeert naar de edele delen van de
pastoor als het gevecht tussen vos en wolf (uit Reynaert II) worden geanalyseerd en
door de eeuwen heen gevolgd. Mentaliteitsgeschiedenis van het zuiverste gehalte!
Het boek besluit met een beschrijvende bibliografie van de Nederlandse
Reynaertbewerkingen uit de negentiende en twintigste eeuw. Voor de samenstelling
van dit immense werk doet hij een beroep op diverse Reynaertspecialisten en
-verzamelaars. In de inleiding (p. 11) worden Wim Gielen en Herman Heyse
uitdrukkelijk bedankt. De studie werd uiteindelijk gepubliceerd als: De gecastreerde
neus. Taboes en hun verwerking in de geschiedenis van de Reinaert. Met een
bibliografie van de moderne Nederlandse Reinaert-bewerkingen, Leuven/Amersfoort,
Acco, 1988.

Eindnoten:
1. J. Engels uit Buchten-Born (NL) was de samensteller van de tentoonstelling Reinaert de vos in
woord en beeld in het kader van de jeugdboekenmaand 1984, van 4 oktober tot 4 november, in
het museum 't Kritzraedthuis te Sittard.
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Almere, 23 mei 1988
Tobias Hagtingius aan Rik van Daele
Beste Rik van Daele,
Ik wil deze brief beginnen met mijn grote waardering uit te drukken voor je uitgaaf
- te zamen met Paul Wackers - van de beschrijving van de Reynaert-scribanen.1. Ik
kreeg ervan jullie kopie. Intussen ontving ik van bevriende hand het desbetreffende
nummer van Antiek toegestuurd met de heel fraaie afdrukken. In concreto zal men
niet gauw zulk een scribaan te zien krijgen, maar het toeval wil dat ik in 1979
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te Hulst - na mijn lezing aldaar, het scribaan uit Sint-Niklaas2. afkomstig gezien heb,
dat er voor de toehoorders was tentoongesteld!
Nog even iets over de prenten. Het valt mij op dat op de tinnen gravures de
eenhoorn nergens meer is afgebeeld. Nu waren zij toch al vrij zeldzaam. In R. de
Vos ofte..., druk Verdussen, met approbatie Antwerpen 1631, komt de unicorn niet
voor, maar wèl in de Delftse druk van 1607.3. Trouwens deze druk ‘reproduceert’
ook de oude prenten van Gheeraert Leeu (wel wat onbehouwen) in de zg.
Culemann-fragmenten van Hendrick van Alcmer; zie desbetr. Cambridge-fragments
van Carl Breul.4. (In Bolsaart i.e. Bolsward is een houtsnede tegen de preekstoel waar
de unicorn zijn kop met hoorn legt in de schoot van de maagd Maria!5. Bij Nijhoff6.
is indertijd (voor de 1e wereldoorlog) een verhandeling over de eenhoorn uitgegeven,
maar de naam van de schrijver ben ik kwijt). De unicorn komt ook voor in Varty's
prachtige fotoboek R. the Fox.7.
Gisteren heb ik op de beeldbuis gezien - en gehoord - de indrukwekkende optocht
uit de Leuvense geschiedenis. Maakte herinneringen wakker aan mijn bezoek (met
dr. Van Dis, prof. Gerritsen, prof. Flinn, prof. Norman Blake, Jan Deschamps e.v.a.
Genoten heb ik o.a. van de inleiding van Jodogne in Aspects. [...]8. Laat ook dit zo
doorgaan.
Ik wilde je nl. een verzoek doen. Een tijd geleden heb ik dr. Jacques de Caluwé9.
gevraagd in een brief - in mijn beste Frans - mij het exemplaar waarin de lezingen
te Spa zijn afgedrukt, toe te sturen (naar ik veronderstel in Marche Romane). Tot
dusver heb ik niets ontvangen. (Ik heb hem mijn adreswijziging gestuurd.)
Het adres van De C. is: [...]
Zou je De Caluwé eens hierover op willen bellen. Weliswaar is mijn verhaal te
Spa afgestoken niet erg bevredigend vanwege de spaarzame gegevens, maar ik stel
toch prijs op alle gehouden lezingen!
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite, en ik blijf met hartelijke
groeten en alle waardering, je
T. Hagtingius
Bewaarplaats: collectie Rik van Daele.
Context: In het Belgische kuuroord Spa (Ardennen) vond van 29 september tot 3
oktober 1985 het zesde tweejaarlijkse congres van de Société internationale
renardienne plaats onder het voorzitterschap van Kenneth Varty. Tobias Hagtingius
sprak er over A Fox Epic in Sumerian cuneiform fragments. Financiële problemen
zorgden ervoor dat congresorganisator Jacques de Caluwé de congresakten in zijn
eigen tijdschrift Marche Romane niet kon publiceren. De oude Hagtingius wilde
absoluut de congresakten zien verschijnen. Als gevolg van de problemen met het
uitgeven van de teksten werd besloten om het internationale jaarboek Reinardus te
stichten in 1988. De nummers 1 en 2 verschenen bij uitgeverij Alfa te Grave; vanaf
nummer 3, jaargang 1990, trad John Benjamins (Amsterdam / Philadelphia) op als
uitgever. De redactie was in handen van Brian Levy (tot zijn veel te vroege dood in
2004) en Paul Wackers. De Spa-akten verschenen pas in een ‘Special Volume’ van
Reinardus in 1993 met als titel The Fox and Other Animals. De bijdrage van
Hagtingius werd niet opgenomen. Hagtingius had blijkbaar zijn Spalezing in 1985
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reeds in eigen beheer uitgegeven. In het Special Volume staan artikelen van mensen
die op een brief van de redacteurs met de vraag of publicatie van hun lezing nog zin
had, met ja antwoordden en hun tekst naar hen opstuurden. Hagtingius hoorde daar
niet bij.

Eindnoten:
1. Rik van Daele sprak in 1987 op het zevende internationale congres van de Reynard Society te
Durham (GB) over een reeks Reynaertscribanen (atelier Hendrik van Soest, circa 1700). De
tekst werd gepubliceerd in Reinardus, 1 (1988, p. 49-60 + illustraties p. 197-204). Nadien
publiceerde hij samen met Paul Wackers twee artikelen over deze Reynaertscribanen in het
tijdschrift Antiek (februari 1988, p. 377-392 en oktober 1988, p. 128-134).
2. Het stadsbestuur Sint-Niklaas kocht een van de zeven nu bekende scribanen op een Parijse
veiling in juni 1974. Ook de kabinetten van de families Janssens-de Varebeke en Melis bevonden
zich ooit te Sint-Niklaas. Momenteel is een van de recenter opgedoken meubels weerom in
Sint-Niklaas (privé-bezit). Het Sint-Niklase meubel in publiek bezit is te zien in de Salons voor
Schone Kunsten in de Stationsstraat te Sint-Niklaas (deel van de Stedelijke Musea).
3. De eenhoorn komt voor in de houtsnede die het tweegevecht uitbeeldt in diverse
Verdussendrukken (zie H. Menke, Bibliotheca Reinardiana. Teil I/ Die europäischen
Reineke-Fuchs-Drucke bis zum 1800, Stuttgart, 1992, [p. 186-187]), die de illustraties van
Quellijn en Jegher volgen. Ook in de Noord-Nederlandse traditie komt de eenhoorn voor, niet
alleen in de Delftse druk van Bruyn Harmansz Schinckel uit 1603, maar ook in latere uitgaven
(o.a. in de laatachttiendeeeuwse druk bij de weduwe Jacobus van Egmont te Amsterdam in de
scène van de aanklacht tegen de vos).
4. The Cambridge Reinaert Fragments (Culemann fragments) / Edited with an Introd. and
bibliography by Karl Breul, Cambridge, University Press, 1927. De auteur van deze
rijmincunabel D, gedrukt door Gheraert Leeu tussen augustus 1487 en 1 september 1490, is
Hinrek van Alckmer (elders: Hendrik van Alkmaar). Het werk wordt geïllustreerd door de
zogenaamde Haarlemmer Meester.
5. Sint-Franciscuskerk Bolsward?
6. Niet geïdentificeerd.
7. K. Varty, Reynard the Fox: a Study of the Fox in Medieval English Art, Leicester, University
Press, 1967.
8. Hagtingius somt een aantal aanwezigen op tijdens het Leuvense Animal Epic congres uit 1972
en citeert het artikel: O. Jodogne, L'anthropomorphisme croissant dans le Roman de Renart,
in: Aspects of the Medieval Animal Epic, Leuven/Den Haag, University Press/Martinus Nijhoff,
1975, p. 25-41.
9. Dr. Jacques de Caluwé was de lokale organisator van het zesde colloquium van de International
Reynard Society en redacteur van het tijdschrift Marche Romane.
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Almere, 16 juli 1988
Tobias Hagtingius aan Rik van Daele
Beste Rik,
In de eerste plaats mijn hartelijke dank voor je brief van 10/5 en voor je
bemoeienissen met betrekking tot de ‘actes’ van ‘Spa’ en de inlichting omtrent de
‘Nieuwsbrief’.1. Ik heb tot dusver nog niets ontvangen van De Caluwé, maar ik wacht
nu ‘rustig’ af. Neem mij niet kwalijk dat ik zo lang niets van mij liet horen. Mijn
excuus is dat ik na mijn verhuizing nog veel zaken op orde moet brengen.
Ontzaglijk blij ben ik met de ontvangst van no 1 van de Nieuwsbrief Tiecelijn. Dat
er geen zekerheid bestaat omtrent de benaming: raaf of kraai (zie Het Nieuwsblad
van 24/5) is natuurlijk onzin.2. Tiecelijn lijkt (blijkt) mij nl. ook een persoonsnaam
te zijn. Het is misschien bekend dat in 1425 de zg. St-Elisabethsvloed enkele eertijds
heel welvarende polders of droogmakerijen, die eertijds ‘aan de zee waren ontrukt’,
zoals dat heet, geheel en al door de zeegang werden verzwolgen. Deze polders,
oudtijds ‘waarden’ geheten, waren de Groote Waert en - een iets kleinere, de
Tijsselijns Waert. Ze lagen resp. ten zuiden en zuidwesten van het Dordtse land. Een
oostelijk stuk van de Grote Waard is het tegenwoordige natuurreservaat ‘de Biesbos’.
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Het - wat de naamgeving aangaat - merkwaardige is de oude naam Tijsselijns Waard
en het in het oostelijk deel van de toenmalige polder gelegen Tijsselijnskerke. Het
lijkt mij toe dat hier sprake is van persoonsnamen. Hubertus Menke3. heeft het wel
over heel oude afleidingen van persoonsnamen, maar niet over later bestaande. Vgl.
bijvoorbeeld: Reynaert met nog bestaande persoonsnamen: Regnerus, Reye'rus en
Reyer en Reinier, Wolfert, Zwaantje, Haasje enz. enz.
Bij Tijsselijnskerke kunnen we, meen ik, niet denken aan de naam van een heilige,
noch aan die van de raaf. Waaraan dan wel? Een persoonsnaam als Reynaert,
Isengrim, Hersinde enz.?
Voor de documentatie van de St. Elisabethsvloed zie A.A. Bouwman, Polders en
Droogmakerijen (hist. atlas) en de kaarten in Nederland als Polderland van dezelfde
schrijver.4.
Misschien is het leuk als je een notitie zou willen samenstellen n.a.v. het
bovenstaande voor een nr. van ‘Tiecelijn’. Het eerste nr. met zijn namen van de
medewerkers heeft vele herinneringen bij mij opgewekt. Ik was eens een begaander
van het Reynaertpad. Ook bezocht ik de tentoonstelling opgezet door Peleman in
Rupelmonde. Daar zag ik een prachtige foto van prof. dr. Jacob Wijbrand Muller.
Ik wilde er graag een kopie van hebben, maar toen ik terugkwam was hij zonder
spoor verdwenen. In Nederland is geen foto van hem te vinden!! Ook zijn foto
gemaakt bij de inwijding van het monument te Hulst is nergens te achterhalen!! Zelfs
un. te Leiden en het Ikonogr. Inst. in Den Haag heeft niets!5.
Intussen mijn hartelijke groet aan de Rjager uit Leuven!!6.
T. Hagtingius
Bewaarplaats: collectie Rik van Daele.
Context: Naar aanleiding van het verschijnen van Tiecelijn. Nieuwsbrief voor
Reynaerdofielen, wijdde Hagtingius een briefbijdrage aan de naam Tiecelijn als
antroponiem en toponiem. De ‘studie’ werd nooit in extenso gepubliceerd maar
alleen beknopt vermeld.

Eindnoten:
1. In juli 1988 verscheen het eerste nummer van het gekopieerde tijdschrift Tiecelijn (16 pagina's).
Het werd gratis verspreid op 200 genummerde exemplaren. Later verscheen een bescheiden
tweede oplage.
2. Wellicht gaat het om een meegestuurd krantenknipsel uit de regionale editie van de Belgische
krant Het Nieuwsblad.
3. H. Menke, Die Tiernamen in Van den vos Reynaerde, Heidelberg, 1970.
4. Hagtingius bedoelt hier Anton Albert Beekman (1854-1947) als auteur van de beide genoemde
studies: Nederland als Polderland (1884) en Polders en droogmakerijen (1909-1911).
5. Ter nagedachtenis aan Tobias Hagtingius publiceren wij in dit nummer twee foto's van J.W.
Muller (p. 244 en p. 256). Het is trouwens opvallend hoe in alle levensbeschrijvingen van Muller
met tekeningen/schetsen wordt gewerkt. De portretfoto die in dit nummer gepubliceerd wordt,
is de enige uit de collectie van het AMVC-Letterenhuis (p. 244). Hagtingius vergist zich m.b.t.
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de aanwezigheid van Muller in Hulst (zie de brieven 15 en volgende). Ongetwijfeld heeft Mullers
zoon wél foto's van de gebeurtenissen te Hulst gemaakt.
6. De geadresseerde was assistent Middelnederlandse letterkunde aan de K.U. Leuven.
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Stekene, 28 mei 1989
Herman Heyse aan Wim Gielen
Zeer geachte Heer Gielen,
Ik heb uw bericht goed ontvangen. Uw interesse in onze aktiviteiten stemt ons tot
vreugde!
Het symposium waaraan u refereert was in feite slechts een spreekbeurt rond
Reynaert. Een brede benadering uit wetenschappelijke, historische, toeristische en
literaire hoek. Dit was een éénmalig gebeuren waarvan slechts persoonlijke nota's
bestaan.1.
Het ligt nochtans in de bedoeling van Tiecelijn en de Heemkundige Kring ‘D'Euzie’
om samen met de V.V.V. Waasland en wellicht ook met de hulp van de
Reynardofielen uit het Hulsterse de Reynaertroute van 1955 te herschrijven en aan
te passen: d.w.z. te aktualiseren en ze toeristisch bruikbaar te maken. In functie
daarvan hopen we rond Pinksteren 1990 klaar te zijn met een brochure over de
Reynaertroute waaraan het grootste deel van de vermelde spreekbeurt zal ten gronde
liggen.2.
Voor de affiche moet ik u teleurstellen. Er werden een aantal affiches verspreid
die niets méér waren dan A3 fotocopies die enigszins met de hand werden ingekleurd.
Alle affiches zijn ‘verbruikt’. Mocht ik er nog eentje op de kop tikken dan zal ik u
dat zeker in vriendendienst bezorgen.
Met hartelijke Wase groet,
Herman Heyse
Bewaarplaats: collectie Wim Gielen.
Context: In het eerste nummer van Tiecelijn van juli 1988 werd een artikel van
Marcel Ryssen over de Reynaertbanken gepubliceerd (Nog zes Reinaertbanken...
maar niet meer verwaarloosd, 1 (1988), p. 2-6). Het artikel wordt afgesloten met een
pleidooi voor een herwaardering van de Reynaertroute. Het wordt na de uitgave van
een tijdschrift de tweede grote uitdaging voor de feitelijke vereniging Tiecelijn. Na
gesprekken met Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen, werd uiteindelijk
scheep gegaan met het Davidsfonds, dat in 1991 Het Land van Reynaert (Rik van
Daele, Marcel Ryssen en Herman Heyse) uitgaf. De route werd feestelijk ingereden
op pinksterzondag 19 mei 1991 met een even indrukwekkende stoet als in 1955 in
aanwezigheid van een schare professoren en literatoren.
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Herman Heyse in 1991

Eindnoten:
1. Lezing van Marcel Ryssen en Rik van Daele op 4 april 1989 in de bibliotheek van Stekene met
als titel: Reynaert in het Waasland: een toeristische, historisch-literaire benadering.
Initiatiefnemer was de Stekense heemkundige kring D'Euzie, waarvan Herman Heyse de
voorzitter was.
2. De voor Pinksteren 1990 voorziene brochure werd een heus boek dat werd voorgesteld op het
stadhuis van Sint-Niklaas op pinksterzaterdag 18 mei 1991 (foto p. 319).
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Norg, 23 april 1991
Frank Lulofs aan André Th. Bouwman
Beste André,
Zoals je ziet, ben ik zo vrij je te tutoyeren, wat dan wederzijds dient te zijn, maar
ik heb de laatste weken reeds zoveel met je gediscussieerd, zij het dan in monologen,
en dat moet jij in de afgelopen jaren met mij hebben gedaan, dat ik deze vertrouwelijke
vorm daar een logisch gevolg van vind.
In de eerste plaats dan mijn hartelijke gelukwensen met het mooie resultaat. Van
Oostrom was zo attent mij de laudatio toe te sturen die hij had uitgesproken. Er valt
zoveel te bespreken, dat ik de aantekeningen die ik maakte - sommige vlak voor de
operatie, de volgende al drie dagen daarna - bewaar voor een gesprek dat ik hoop
met je te zullen hebben - mogelijk tijdens het komende congres.1. Het kost me ook
nogal wat inspanning om te schrijven, dus ik wil het kort houden (als dat kan). Toen
je promoveerde had ik je boek uit en ik heb er bijzonder veel plezier aan beleefd.
Het meest deden me de vele vragen goed die je aan het eind van het boek stelde. Ik
heb zelf altijd beweerd, je moet vragen stellen aan een tekst. Herman Pleij heeft eens
geschreven dat een tekst nooit antwoordt, maar hij is zelf het levend bewijs dat een
tekst dat wel doet, anders schrijf je geen boek over de sneeuwpoppen - dat bedenk
je niet, dat zijn antwoorden op gerichte vragen. Dat je Muller (ook hij was prof. dr.!)
en mij voorin bedankt vind ik bijzonder royaal. Zelf vind ik dat Buitenrust-Hettema2.
meer open stond voor de tekst. Muller valt hem steeds in de rede. Maar ja, hij had
dan ook wel wat te zeggen.
Om me nu tot enkele hoofdzaken te beperken: De juridische onschuld van R. is
geen essentieel probleem. Het heeft geen structurele functie voor de uiteindelijke
interpretatie. Het is een extra aardigheid voor de M.E.se fijnproever. Indien ik gelijk
zou hebben is het een pikante bijzonderheid en als hij al oorspronkelijk door Willem
was bedoeld, dan is het verdwenen uit de latere teksten omdat het in de schriftelijke
overlevering verloren ging. In ieder geval is het een ironisch feit als R. moet hangen
voor een kippetje. En in ieder geval wordt er in de tekst onderscheid gemaakt tussen
de dieren en de vogels: vs. 366 ende oec allen vogelen mede. Mijn vraag blijft: wat
stond er in de koninklijke oorkonde? Ook de vogels? Waarom had Cantecler die
oorkonde dan niet ontvangen? Of was R. niet de bode van de koning? Of laat Nobel
zich de uitbreiding van zijn gezag aanleunen? En valt daar wel tegen te protesteren?
Wat dan, als het enige resultaat is dat R. wordt ingedaagd? Is het dan niet opvallend
dat op de plaatsen waar R. ook lijfelijk ingrijpt en niet alleen verbaal - wat juist zijn
slimheid en boosaardigheid zou releveren - er altijd een variant te vinden is, als het
niet in A zelf is, die doet twijfelen aan de originialiteit v/d tekst? Het valt niet te
bewijzen, maar mij lijkt het nog altijd waarschijnlijk en het kost niet veel moeite de
fijnzinnigheden in de tekst weg te redeneren.
Er zijn een aantal zaken waar ik het wel met je eens ben. Ik had de laatste tijd toch
al getwijfeld of A of de rest nu origineel was in die toespraak van Cuwaert. Hellinga
en ik waren het er over eens geweest dat A hier beter was, ook op grond van het feit
dat A veel meer van de tekst had bewaard dan de rest. Maar in dit geval was ik zelf
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toch ook al aan het aarzelen. Vooral ook omdat L bij nader inzien veel beter is dan
A of F. Zij het door de gekozen versvorm vaak min of meer toevallig, maar daardoor
niet minder waardevol.

Tiecelijn. Jaargang 19

321
Principieel blijf ik het met je oneens dat R. zonder interne reden naar het hof zou
gaan. Je verzwakt Willems verhaal onnodig en het berust op een a-historische
gedachte. In de grond komt het er op neer dat R.'s boosaardigheid individualistisch
zou zijn. Dat bestaat niet in die tijd. Zelfs Abelard en St. Franciscus zijn geen
individualisten in de moderne zin. Al R.'s handelingen worden bepaald door zijn
functie als clanhoofd - een functie die de das overneemt in R.'s afwezigheid, en na
R.'s veroordeling. Je redeneert veel te praktisch modern als je zegt dat de das er niet
mee opschiet als de koning toch wraak zal nemen. In de eerste plaats heeft de koning
daarmee gedreigd, maar kan hij het waar maken? Schapen worden door wolven en
beren gedood, maar dassen en vossen? Probeer ze maar te pakken! Maar bovendien
werd het recht en zeker het vonnis anders ervaren dan nu. Aan de ene kant had God
als het ware gesproken en kon er geen twijfel zijn - aan de andere kant bevestigt
‘God’ in zijn uitspraak wel meestal de sociale positie van de verdachte. Iedereen en
alles was tegen. Hoe zou de uitspraak zijn? Ook terecht? Ja, want dat was het vonnis
en dat was waar. Maar bedenk eens hoe de schepenen in Gent zich maanden lang
lieten gijzelen om geen uitspraak te hoeven doen (zie Blockmans3.), terwijl de feiten
toch duidelijk waren. R. gaat naar het hof bij de derde indaging. Hij had geprobeerd
de eerste twee niet te doen plaats vinden en dan was hij er wel van af geweest. Nu
de derde indaging was al schande. En die schande zou bevestigd worden aan de galg.
De genade van de koning herstelt hem in zijn positie van clanhoofd. Hij heeft
getriomfeerd over al zijn vijanden en tenslotte over de koning. Dat geeft de hele clan
aanzien. Een vete met de koning is onaangenaam maar ook voornaam! Hij moest als
clanhoofd de goede naam van zijn vader en zijn neef herstellen. Dat heeft hij gedaan.
En status is in de clan-maatschappij een levensvoorwaarde - ook als daardoor het
leven serieus wordt bedreigd. Had hij Cuwaert moeten oppeuzelen en er vandoor
gaan? Dan bleven wolf en beer gevangen, maar vader en neef koningsmoordenaars.
Wat kiest hij? Zelf is hij veilig. Komen niet alle motiveringen terug op de
clan-maatschappij? En is dat niet juist de motivering van das én vos om naar het hof
te gaan? Anders is hof, haard en familie toch verloren?
Je veronderstelling dat Willem twee complete hss. heeft gebruikt is wel
waarschijnlijk. Toch vraag ik me af: kan Willem niet zelf als verteller Franse branches
in zijn repertoire hebben gehad? Hij was tweetalig, hij was geniaal. Hij gebruikt ook
teksten die verloren zijn, waarom zou hij die Franse teksten niet in zijn kop hebben?
Het zou de datering enkele decennia kunnen vervroegen. Maar dat zijn maar
veronderstellingen.
Als Tybeert honing weigert, dan is hij op de hoogte wat er in feite met Bruun
gebeurd is. Ja, de kennis van de verteller is via het publiek naar de kat ‘doorgelekt’.
Dramatische ironie. Anders wijsheid of inzicht van de kat. Maar het is wel functioneel
dat R. eerst honing aanbiedt en niet bessen of vis. (In de volksboeken noemt de boerin
nadat de kat de neus van de boer heeft geschonden, de kat Tybeert. Ook zij kent haar
Reynaert!).
Ik meen dat de kater niet van adel is. De koning heeft de graaf Bruun eerst gestuurd.
De kater wordt in functie van een hogere status. Zijn weergeld is in koningsfunctie
verdubbeld volgens het oud-germaans recht. Maar nu ben ik al aan details toe,
waarover het aangenaam discussiëren is. R. is niet overdreven fair om ieder slachtoffer
een kans te bieden. Omgekeerd: het of de boze is voor de wijze of vrome mens als
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hij maar oplet te herkennen. Ondanks R.s list kan hij het kwade niet volledig
camoufleren. Voor de reflecterende beschouwer is de duivel en al het
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slechte herkenbaar: het stinkt of is mismaakt (Moenen met zijn ene oog!). Ik meen
dat hier symbolisch of emblematisch - of hoe je het wilt noemen - een bewuste extra
laag in de misleiding wordt gelegd. Zoals er ook oorspronkelijk een magische functie
aan de dieren werd gegeven, waardoor het publiek graag zag dat beer, wolf en kater
een nederlaag leden. Dat ook de koning de dupe wordt maakt de R. veel grimmiger
en boosaardiger dan de Renart. Of het publiek daardoor verondersteld werd R. toch
nog te accepteren en hem aardig te vinden?
Ad pag. 402: verloopt niet iedere verbale list volgens een zelfde patroon
(Buskenblaser etc.)?4.
Nou, dat is het voorlopig. Mijn waardering staat voorop. Wat ik je heb geschreven
is stof voor verdere discussie. Ik verheug me daarop.
Nogmaals met mijn hartelijke gelukwensen,
je Frank Lulofs
Bewaarplaats: collectie André Th. Bouwman.
Context: Reactie van Frank Lulofs op de promotie en het proefschrift van André
Bouwman. Lulofs reageert met een gedetailleerde kritiek, nog geen twee weken na
de promotie (zie brief 53).

Eindnoten:
1. Van 22 tot 26 juli 1991 vond te Groningen het negende congres van de International Reynard
Society plaats. Norg, Lulofs woonplaats, is minder dan 30 km van Groningen verwijderd.
2. De Fries Foeke Buitenrust-Hettema (1862-1922) had in 1903 samen met J.W. Muller bij Tjeenk
Willink een tekstuitgave van de Reynaert bezorgd. Nadien gingen hun wegen uiteen, mede door
andere accenten, opties (Muller verkoos een meer kritische editie), karakters... In 1910
publiceerde Buitenrust-Hettema het tweede deel van de uitgave: Van den Vos Reynaerde, dl.
II, Inleiding-Aantekeningen-Glossarium (in de Zwolsche herdrukken, XIX-XX).
3. Fr. Blockmans, Het Gentsche stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen enz., 1938.
4. De Middelnederlandse sotternie Buskenblazer gaat over een oudere man die zijn vrouw weer
tracht te behagen, maar die hierbij door een gewiekste marktkramer bedrogen wordt. Ze komt
voor in het Hulthemse handschrift.
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Elene-Zottegem, 3 september 1991
Joel Jozef Janssens aan Jozef D. Janssens
Professor,
Ik heb het Reinaert-boek nog niet kunnen inkijken, maar ik vermoed dat u niet op
de hoogte bent van een ‘verhaal’ en van het bestaan van Reinaert-houtwerk; hoewel
alles zich in Leuven zou moeten bevinden.1.
Een 25 à 30 jaar geleden heeft een vriend van mij, Marcel S., samen met zijn vader
een ‘insteek’ gedaan bij de Leuvense univ. Het ging over de afbraak van een kasteel
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of villa op de Brusselse Louisalaan. Marcel meende dat het gebouw nog gediend had
als Franse ambassade.
De afbraak betrof gemerkte en gefotografeerde stukken schrijnwerkerij: massieve,
eiken deuren, helemaal be-sculpteerd met Reinaert-taferelen en motieven,
lambriseringsfragmenten, delen van een trap, stukken van een zwaar cassette-plafond
waarvan de panelen beschilderd waren met Reinaert-motieven, consoles van balken,
helemaal uitgesneden met... enz.
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De timmerlui hadden welgeteld 2 (twee) dagen de tijd om zich te verplaatsen van
Zottegem naar Brussel en daar tegen een hels tempo de overeengekomen taak uit te
voeren.
Marcel had gehoopt nog wat consoles, briefpanelen, eikehout... voor zichzelf te
kunnen redden (hij had toen bouwplannen), maar driewerf helaas, hij vond geen tijd
meer en de derde dag is de bulldozer erin gegaan. Het werk van kunstenaars en
volmaakte ambachtslui, echte schatten, kende een barbaars, Brussels einde.
De opgegeven stukken werden op een vrachtwagen geladen en zijn naar Leuven
gevoerd, ‘ergens in de kelders van de univ.’
Later heeft Marcel toch nog 2 consoles, gesneden met Reinaert-motieven, verwerkt
in zijn woonkamer. Ik wil die wel eens gaan fotograferen voor U.
Het ganse verhaal schoot mij verleden week te binnen, toen ik ‘Omtrent’2. in handen
kreeg. Ik hoop dat het U interesseert en ik hoop nog veel meer dat deze schatten
misschien weer het daglicht zullen kunnen zien. Dit is immers geen magischrealisme
en God en Marcel weten hoe mooi het was!
Met waardering en hoogachting,
Joel Janssens
Bewaarplaats: Kopie in archief vzw Reynaertgenootschap.
Context: Naar aanleiding van de publicatie van het Davidsfondsboek Van den vos
Reynaerde. Het Comburgse handschrift in 1991 stuurde Davidsfondslid Joël Janssens
een merkwaardig schrijven de wereld in. J.D. Janssens is werkzaam aan de K.U.
Brussel (voorheen UFSAL) en moest dus het antwoord schuldig blijven. Een later
Leuvens onderzoek in de kelders en kunstschatten van de Leuvense alma mater
leverde geen resultaat op. Dit Reynaertmysterie is nog steeds niet opgelost. Wellicht
moet ook in Brussel gezocht worden.

Eindnoten:
1. J.D. Janssens, Rik van Daele, Veerle Uyttersprot en Jo de Vos, Van den vos Reynaerde. Het
Comburgse handschrift, Leuven, Davidsfonds, 1991.
2. Ledenblad van het Davidsfonds.
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Ottenburg, 14 november 1993
Dominique Vanpée aan Rik van Daele
Beste Rik,
Bij het doornemen van jouw bijdrage Die burse al sonder naet in Literatuur en
erotiek (Kortrijk, KULAK; Leuven, Peeters, 1993) heb je het o.a. over ‘het capelaen
maken’. In Brabant (?) bestond er destijds een spel dat ‘burgemeester maken’ heette.
In mijn jeugdjaren werd het ook te Ottenburg gespeeld. Langs achter pakte een jongen
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de teelballen en penis van een kameraad op het onverwachts en drukte ze tegen het
lichaam. Wij gaven het ‘spel’ echter geen naam. (Misschien weet Prof. dr. S. Top1.
de publikatie te achterhalen?)
En wat gedacht van ‘coupe à la jatte’ (kort haar) / tonsuur / voor de ‘jatte’ zijn.
Zou in het Waals (Frans) ook gebruikt zijn: ‘pour la jatte’.
Schijnbaar heeft men jou het standaardwerkje m.b.t. de haas onthouden: C.A.
WERTHEIM AYMÈS, P. VAN SCHILFGAARDE, De symboliek van haas en anjer vanaf
de
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oudste beschavingen tot op heden. Wassenaar, Servire, 1972, 161 p. Mocht je hiervan
geen exemplaar vinden, er is er een in mijn boekencollectie. En heb je al naar het
Franse woord voor haaslegerstede gezocht? Gîte. En gaf de oudere man niet aan zijn
knaap een haas(je) (voor de ‘sexuele’ (?) daad) in 't oude Griekenland? En wat blijkt
het Franse woord voor schandknaap te zijn?: gîton, juist. Graag zou ik ooit dat thema
met je uitwerken. Ben jij ooit een verhaal tegengekomen dat op volgende manier
verloopt:
Arme man / ouder man / nar / kabouter / hongerige man is verliefd op een meisje
dat op een rijke boerderij woont of werkt. Zij wil hem niet. Krijgt advies van
meid/boerin / boer (pachter) / pastoor / pater om op een mesthoop te gaan zitten
(hurken) en (te doen alsof ze) er haar behoefte doet (stoelgang) terwijl ze een boterham
opeet. Wanneer hij dat ziet, zegt hij, bvb.: ‘Kakken en smakken in ene keer. Hier kom
ik van mijn leven niet meer.’
Indien ja, geef mij dan een seintje.
Je nog sukses toegewenst,
& Oprechte groeten van,
Dominique Vanpée
Ken jij de uitdrukking ‘voor het zingen de kerk uitgaan’ voor een onderbroken coïtus?
En de volkskundige studie ‘Uit de vuildoos’ (zie coll.le LVol)?
Bewaarplaats: collectie Rik van Daele.
Context: Briefwisseling naar aanleiding van de geciteerde studie over scabreuze
elementen in de Reynaert. Het was de bedoeling van de auteur aan te tonen dat er
wel degelijk diverse dubbelzinnigheden in het verhaal zitten, maar dat deze door
preutse negentiende- en twintigsteeeuwse onderzoekers onder de mat werden geveegd.
Vanpée vult het overzicht aan...

Eindnoten:
1. Stefaan Top (o1941), hoogleraar Volkskunde K.U. Leuven.
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Brussel, 7 juni 1996
Jean-Luc Dehaene aan Rik van Daele en de leden van Tiecelijn-Reynaert
Mijnheer de Secretaris-penningmeester,
Mijne Heren,
Ik nam met aandacht kennis van uw schrijven van 30 mei 1996 waarbij U mij een
catalogus van de tentoonstelling ‘Reynaert de vos in prent en exlibris’ hebt willen
toesturen.
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Ik dank U zeer oprecht voor deze toezending, alsmede voor de interesse die U
betoont voor mijn passie voor hanen.
Met de meeste hoogachting.
Jean-Luc Dehaene
Briefhoofd van De Eerste Minister.
Bewaarplaats: Archief vzw Reynaertgenootschap.
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Context: Zijn voorganger Camille Huysmans had een passie voor de vos en
Uilenspiegel, de latere Belgische eerste minister Jean-Luc Dehaene was (en is) een
verwoed hanenverzamelaar. Wanneer de vzw Tiecelijn-Reynaert in 1995-1996 een
internationale ex-libriswedstrijd inrichtte, maakte de Oekraïense kunstenaar A.
Poegatsjevski prompt een plasticgravure op naam van de eerste minister. Het ex-libris
werd uitgekozen voor de finale selectie en in de catalogus afgedrukt. De Belgische
staatsman bedankt voor de toegezonden tentoonstellingscatalogus.
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Brugge, 20 december 1996
Isa Lateur-Baert aan Wim Gielen
Geachte Heer Gielen,
Hartelijk dank voor Uw schrijven van 10 dec. en ik wens U van harte geluk met
Uw plannen voor de Reinaerttentoonstelling. U hebt reeds heel wat samengebracht.
Wat de originelen van Gustave van de Woestijne betreft, deze zijn allemaal
verspreid over de familie Lateur, onmogelijk deze nog samen te brengen. Sommige
kleinkinderen van mijn vader wonen in Frankrijk en Duitsland.
Ik heb er natuurlijk enkele, die hier ingelijst in mijn woonkamer hangen, maar
eerlijk gezegd, ik zou ze niet graag afstaan. In de eerste plaats zou ik hier dan op
lege muren moeten kijken en ik heb mijn vader stellig beloofd ze nooit uit het huis
te laten gaan.
Ik had nog gehoopt u de volledige collectie in afdruk te kunnen bezorgen. Daarvoor
heb ik de vroegere directeur van de uitgeverij Orion opgebeld, maar hij laat mij weten
dat de afdrukken die destijds over waren, vernietigd werden. U kan misschien eens
informeren bij de zoon van Gustave v.d. Woestijne of hij soms nog afdrukken of
originelen heeft. Zijn adres is:
Maxime v.d. Woestijne, Rue d'Ottignies 39
B 1380 Lasne. Tel. 02/6333300.
Ik wens U verder heel veel succes met de tentoonstelling en hoop deze zeker tussen
Pasen en Pinksteren in Hulst te bezoeken.
Intussen verblijf ik met beste wensen voor een gezellig kerstfeest en een gelukkig
nieuw jaar
Met vriendelijke groeten
I. Baert-Lateur
Bewaarplaats: collectie Wim Gielen.
Context: Tussen 29 maart en 19 mei 1997 organiseerde de Reynaertbibliofiel dokter
Wim Gielen uit Hulst een bijzonder mooie en sterk uitgewerkte tentoonstelling over
de Reynaertbewerkingen van Stijn Streuvels in het museum De Vier Ambachten te
Hulst. De tentoonstelling werd bijzonder goed voorbereid en de organisator kon zich
verheugen over diverse topstukken.
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Zoetermeer, 5 december 1997
Aad Nuis aan Paul Weemaes
Geachte heer Weemaes,
Met uw bovengenoemde brief, kenmerk LD/JPVG/9710, verzoekt u mij uw project
‘Het land van Reynaert’ moreel te ondersteunen. In antwoord hierop deel ik u het
volgende mede.
U heeft het initiatief genomen om een blijvend overlegplatform op te richten om
de didactische, wetenschappelijke, kunstzinnige en toeristische activiteiten die in het
teken staan van ‘Reynaert’ te coördineren. Het belangrijkste doel hierbij is promotie
van de streek ten oosten van Gent, het Waasland en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen,
en het bevorderen van de Reynaertnaleving.
Graag voldoe ik aan uw verzoek. Niet in de laatste plaats vanwege het belang dat
ik hecht aan het in standhouden en bevorderen van de literaire traditie. Ik wijs u er
dan ook op dat door een subsidie mijnerzijds de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in staat is jaarlijks een aantal opdrachten in het kader van de
literatuurhistorie te verlenen. Ik adviseer u dan ook contact met deze instelling op te
nemen. Het adres is:
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Postbus 9501
2300 RA LEIDEN
Verder maak ik u ook graag attent op de doelstellingen en de hieruit voortvloeiende
werkzaamheden van de Nederlandse Taalunie (NTU). De NTU is opgericht door België
en Nederland om de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied
van de taal en de letteren te bevorderen. De in dit verband relevante doelstellingen
zijn:
- de gemeenschappelijke bevordering van de Nederlandstalige letteren;
- de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde
gebruik van de Nederlandse taal.
De NTU is op het volgende adres te bereiken:
Nederlandse Taalunie
t.a.v. Mw. E. Fernhout
Postbus 10595
's-GRAVENHAGE
Ik geef u hierbij toestemming om bij uw activiteiten melding te maken van mijn
steun aan uw activiteiten. Daarbij kunt u tevens gebruik maken van het logo van het
ministerie van OCenW. Een floppy met daarop het logo van het ministerie doe ik u
hierbij toekomen. Het logo is weggeschreven in het bestand ‘illustrator EPS’.
Het gebruik van het logo is uitsluitend toegestaan voor het project ‘Het Land van
Reynaert’. Voor het gebruik voor andere doeleinden, kan opnieuw een aanvraag
worden ingediend bij dit ministerie. Indien u vragen heeft over de toepassing van
het logo, kunt u deze stellen aan de huisstijlbegeleider van het ministerie, de heer
L.A.M. Wijnhoven.
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Ik verzoek u vriendelijk het floppy na gebruik te retourneren en vijf exemplaren
van het afgedrukte model beschikbaar te stellen: één om controle en beheersbaarheid
van het logo te kunnen waarborgen, de overige zullen in de bibliotheek van het
ministerie worden opgenomen. Deze modellen inclusief floppy kunt u zenden naar:
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Ondertekening van het samenwerkingsakkoord van het Intergemeentelijk Project Het Land van
Reynaert op 7 november 1996 te Hulst: v.l.n.r. Karel Verelst (schepen Sint-Gillis-Waas), Lieven
Dehandschutter (schepen Sint-Niklaas), André De groote (schepen Deselbergen), Paul Weemaes
(wethouder Hulst), Marcel Ryssen (voorzitter vzw Tiecelijn-Reynaert), Antoine Denert (burgemeester
Kruibeke), A. Kessen (burgemeester Hulst), Patrick van Rysselberghe (schepen Lokeeren),?, Pros
van Gucht (schepen Stekene), Erwin Verdurmen (schepen Waasmunster), Franky de Graeve (schepen
Temse) en Roger Heirwegh (schepen Beveren).
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
directie Voorlichting, t.a.v. dhr. L. Wijnhoven
Postbus 25000
2700 LZ ZOETERMEER
Ik wens u ten slotte veel succes toe met het in leven houden van de
Reynaert-traditie.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
A. Nuis
Ondersteuning Intergemeentelijk project
Briefhoofd: OC en W / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Bewaarplaats: kopie in het archief van de vzw Reynaertgenootschap.
Context: Op 7 november 1996 werd te Hulst het Intergemeentelijk Project Het Land
van Reynaert opgericht. De Hulsterse wethouder Paul Weemaes was de eerste
voorzitter (van de oprichting tot en met 31 december 1997). Daarna werd een jaarlijks
wisselend voorzitterschap geïnstalleerd. In 2006 mag de Stekense schepen van Cultuur
Nicole van Duyse de feestzitting naar aanleiding van het tienjarig bestaan als
voorzitter openen. Het IGP Het Land van Reynaert bestaat uit de acht Wase
gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waasmunster, verder de buurgemeenten Destelbergen en Lochristi, de
Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst en Terneuzen en de vzw Reynaertgenootschap.
Bij de start kreeg het project morele steun van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur
Herman Balthazar en de Nederlandse staatssecretaris voor Cultuur Aad Nuis.
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Hulst, 12 januari 1998
Wim Gielen aan Maxim van de Woestyne
Zeer geachte Heer,
Bij de voorbereiding van de tentoonstelling Stijn Streuvels - Reinaert de Vos in
het begin van 1997 heb ik telefonisch contact met U gehad over de Reinaerttekeningen
van Uw vader. Uiteindelijk heb ik slechts de beschikking over twee creaties van hem
gehad.
Onlangs werd ik geïntrigeerd door het zien van een olieverfschilderij getiteld
‘Phantastisch landschap’ dat Uw vader in 1922 geschilderd zou hebben. Heel duidelijk
is dat de frontispicetekening uit het Streuvels - Reinaertboekje van 1909 aan dit werk
ten grondslag ligt. Het modieuze ruiterpaar rechtsonder, de zonnende baadsters links
iets hoger, de schepen op de zee boven en vooral de zon zijn nieuwe elementen,
terwijl een gedeelte van de Reinaert-dieren verdwenen zijn. Hebt U enig idee wat
de beweegredenen waren voor de opzet van dit schilderij. Aan de lijntjes rechtsboven
is ook te zien dat het werk niet af is. Dat is althans de indruk die men krijgt bij het
beschouwen van het doek.
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U zou mij een groot pleizier doen met verduidelijkingen.
U een goed en gezond 1998 toewensend, samen met Uw vrouw, teken ik in
afwachting
Wim Gielen

Tiecelijn. Jaargang 19

329
P.S. Weet U over de tentoonstelling in Antwerpen in 1981 misschien of er een
catalogus bestaat en of ik die nog ergens zou kunnen bemachtigen?1.
Bewaarplaats: collectie Wim Gielen.
Context: Na de Hulsterse Streuvelstentoonstelling in 1997 bezoekt Wim Gielen in
het Museum van Deinze en de Leiestreek de tentoonstelling over Gustave van de
Woestijne (geopend van 27 september tot 14 december 1997). Hij ontdekt er dat Van
de Woestijne de tekening die hij gebruikte om de Streuvelsbewerking van 1909 voor
de Duimpjesuitgave bij Victor Delille (Maldegem) te openen, in 1922 als basis diende
voor het schilderij Fantastisch landschap (thans Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België te Brussel; afgebeeld in: J. Janssens & R. van Daele, Reinaerts
streken, Leuven, p. 200.

Eindnoten:
1. Tentoonstelling naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Gustave van de Woestijnes
geboortedag. Er werd van deze tentoonstelling in het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten
een catalogus uitgegeven.
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Lasne, 27 januari 1998
Maxim van de Woestyne aan Wim Gielen
Zeer Geachte Heer,
Verontschuldig mij voor het laattijdig antwoord, veroorzaakt door de drukte van
de laatste weken.
Volgaarne ga ik op uw belangstelling in. Zoals U opmerkt vertoont ‘Fantastisch
landschap’ reminiscenties met het frontispice uit de Reinaert-illustratie.
Er is geen bijzondere verklaring voorhanden, tenzij dat mijn vader het planmatige
landschap gaarne in olieverf interpreteerde.
Catalogi uit 1981 zijn niet meer te verkrijgen.
Het oeuvrecatalogus waaraan mijn vrouw en ikzelf werkzaam waren is niet kunnen
verschijnen door onenigheid tussen sponsor, uitgever en drukker. Wachten tot het
najaar.
Inmiddels verblijf ik met vriendelijke groeten.
Maxime van de Woestyne
Bewaarplaats: collectie Wim Gielen.
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Groningen, 29 juni 1999
Elze ter Harkel aan Rik van Daele
Beste Rik,
‘Het verdriet van België’ van Claus, 'k heb het een paar dagen geleden uitgelezen,
dat was een mooie literaire begeleiding van onze vakantie in België. Janny leest nog
de ‘Kapellekensbaan’ van Boon. Beide boeken zijn zo omvangrijk en onze
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vakantie was zo actief, dat we eigenlijk weinig aan lezen zijn toegekomen (wat
vreemde zin eigenlijk).
Rik, we zijn dus terug in Groningen, na een geslaagde vakantie. Het begin was
heel verrassend en vormde zeker een hoogtepunt. Nog bijzonder hartelijk bedankt
voor de gastvrije en royale ontvangst bij jullie thuis. De rondgang langs diverse
artdecohuizen stelden we ook erg op prijs. Diverse mensen heb ik al opmerkzaam
gemaakt op al dat schoons in St. Niklaas.
De hofdag in Bazel zal ik ook niet gauw vergeten. Heeft de krant daarover bericht?
Misschien wil je me daar een kopie van sturen?
We hebben prachtig gestaan op het Mercatoreiland. Dat was uiteindelijk ook de
mooiste plek waar we in België gestaan hebben. Van daaruit hebben we een fraai
deel van de Reynaertroute gelopen. We hebben wat afgezweet (het was warm) en
geleden (we waren allebei wat ziek) - maar dat hoort ook bij een pelgrimstocht. Op
camping Reynaert zijn we wat bijgekomen en daarna - vanwege het zomerse weer
- gevlucht naar de kust: Knokke-Heist. Daar genoten van het Zwin (diverse
vogelsoorten), zon en zee. En inderdaad, de boulevards, dat is even wennen. Later
stonden we in Bredene, om van daaruit strand en duinen en Oostende (o.a. Ensor) te
bezoeken.
Regelmatig volgden we de ontwikkelingen rond kippen en eieren en de
verkiezingen.
In Gent genoten we van het stadse gedoe en het S.M.A.K. Ik wilde ook graag
Latemse Leie schilders zien, nou en dat lukte in het Museum voor Schone Kunsten
volop. In St. Martens-Latem hebben we heerlijk aan ons kampeertafeltje gegeten aan
de Leie. We bezochten het huis van Gust de Smet.
In Aalst zagen we de fantastische tentoonstelling over Louis Paul Boon.1. Prettig
vormgegeven en uitgewerkt op drie locaties.
En dan de Schelde. Wat is die rivier prachtig op sommige plekken. Op de kade
van St. Amands was het op een doordeweekse dag zo heerlijk rustig. Er hingen
gedichten van Guido Gezelle in de wind - om te lezen. Met tegenzin verlieten we dit
gebied. Nog even kijken naar de rivier bij Mariakerke.
Je ziet het Rik, we hebben heel wat gezien en gedaan. Met veel genoegen blikken
we terug op onze drie weken België.
Gisteren waren we even in het oosten van onze provincie Groningen: prachtige
luchten, vergezichten, dijken. Punt van Reide, Hongerige Wolf, Oldambt - alleen de
namen al. Het is het armste gebied van Nederland. Maar o zo mooi...
Graag hoor ik van je, nu je waarschijnlijk wat tijd hebt gehad mijn letterproef in
te zien, wat je van Tibeerts* Laatste Strohalm** vindt.2.
Voor je drie kinderen sluit ik een aardigheidje bij: om te roeren en te kleuren. Doe
ze maar even de groeten van ons.
En groet ook vooral je vrouw Els.
Mede namens Janny,
Tot ziens en ik wens jullie een goede zomer!
Elze ter Harkel
Bewaarplaats: collectie Rik van Daele.
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Context: Een Nederlander op vakantie in Vlaanderen... De literatuur, de schilderkunst,
het Waasland, de Leie, de Schelde... en de Groningse tegenhangers. In het Waasland
maakten deze literatuurliefhebbers de zitting van de Orde van de Vossenstaart 1999
mee (waar cartoonist Karl Meersman en professor emeritus Piet Thomas werden
onderscheiden wegens hun
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Reynaertverdiensten). Nadien liepen zij een stuk van het Reynaertlangeafstandspad
(streek-GR van de vzw Grote Routepaden).

Eindnoten:
1. De tentoonstelling Fabrieksstad Aalst - Louis Paul Boon 1912-1979 van 9 mei tot 31 oktober
1999 ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van Louis Paul Boon.
2. Fraaie letterproef van Ter Harkels eigen drukpers over de Tibeertscène.
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Leiden, 6 februari 2004
Hans Rijns aan Bayerische Staatsbibliothek
Betreft: reproductierechtvergoeding Reynaert de vos, Plantijn 1566 (1)
Geachte dames en heren,
Momenteel bereid ik een diplomatische en synoptische editie voor van de
laatmiddeleeuwse Reynaertbronnen (vanaf 1479 tot ca. 1700). De editie is bestemd
als naslagwerk voor het Reynaertonderzoek. Eén van de bronnen is die van Plantijn
uit 1566 die berust in de Beierse Staatsbibliotheek (sign.: Rar. 714). Om de editie
interessanter te maken wil ik een bijlage met houtsneden toevoegen die in de
verschillende bronnen voorkomen. In Plantijn 1566 staan 43 houtsneden die ik graag
in de bijlage zou willen opnemen.1.
Van een van uw medewerksters vernam ik dat per afbeelding € 20,00 aan
reproductierecht betaald moet worden aan de Beierse Staatsbibliotheek. Dat zou
uiteindelijk neerkomen op € 860,00. U begrijpt hopelijk dat zo'n bedrag, bij een toch
al kostbare specialistische uitgave, te zeer op het beschikbare budget drukt.
Ik verzoek u dan ook om mij toestemming te verlenen de houtsneden te kopiëren
en daarbij van de gebruikelijke reproductierechtvergoeding af te zien. Het betreft
hier een niet-commerciële editie. De microfilm van Plantijn 1566 heb ik reeds van
u in mijn bezit. Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u mij toestemming verleent om de
houtsneden van de microfilm over te nemen.
Als referentie geef ik u op dr. A.A.M. Besamusca en prof. dr. P.W.M. Wackers,
beide werkzaam aan de Universiteit van Utrecht, die mij bij dit project begeleiden.
Uw hopelijk positieve antwoord tegemoet ziend verblijf ik hoogachtend en met
vriendelijke groeten.
(1) Plantijn, Christoffel, Reynaert de vos. Een seer ghenouchlicke ende vermakelicke
historie: in Franchoyse ende neder Duytsch. Reynier le renard. Histoire tresioyeuse
et recreatiue, en François et bas Alleman. Antwerpen 1566. München, Bayerische
Staatsbibliothek, signatuur: Rar. 714.

Tiecelijn. Jaargang 19

Context: Hans Rijns bereidt de zogenaamde Hellinga II voor, een
synoptisch-diplomatische editie van alle Reynaertdrukken van 1479 tot 1700. Voor
het publiceren van afbeeldingen uit bronnen moet toestemming gevraagd aan de
bibliotheken waar die bronnen bewaard worden. In de uit te geven editie over de
gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie is een bijlage opgenomen waarin alle
houtsneden uit de gebruikte bronnen afgebeeld zijn. Sommige bibliotheken vragen
geen vergoeding, andere alleen de toezending van één of meer exemplaren van de
uiteindelijke publicatie. De Staatsbibliotheek in München in Beieren vroeg echter
20 euro per afbeelding als ‘Reproduktionsgebühr’ voor de houtsneden in Plantijn
1566. Dat zou neerkomen op 43 × 20 = 860 euro, en daar was zelfs in Nederland
geen subsidiepotje voor te vinden. Rijns zou zijn pre-
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pensioentje moeten aanspreken... Hij besloot een ‘bedelbrief’ te schrijven, samen
met een Duitse vriendin (op vraag van de redactie van Tiecelijn hier door Hans Rijns
vertaald). Moraal van het verhaal: wie waagt, wint!
Bewaarplaats: collectie Hans Rijns.

Eindnoten:
1. De houtsneden van de Plantijneditie werden vervaardigd door twee Parijse grootmeesters.
Godefroi Ballain ontwierp de illustraties en Jehan de Gourmont sneed ze.
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München, 18 februari 2004
Thomas Jahn aan Hans Rijns
[e-mail]
Geachte heer dr. Rijns
In uw geval kan ik u een all-in-prijs van € 150,00 aanbieden voor de
reproductie-rechtvergoeding (inclusief de naar ons kosteloze verzending van 2
exemplaren); dat is nog gunstiger dan de reductie van € 10,00 per opname.
Met vriendelijke groeten
Dr. Thomas Jahn
Bewaarplaats: collectie Hans Rijns.
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Muiden, 19 mei 2005
P.M. Cambeen aan het Reynaertgenootschap
Mijne Dames en Heren,
Naar ik verneem, interesseert U zich voor gegevens, die voor ‘den Vos Reynaerde’
van belang zijn.
Wijlen mijn moeder vertelde mij een oude familieoverlevering, volgens welke de
schrijver begraven is in Absdale (W. van Hulst).1.
De overlevering: Hij werd, als grijsaard, in Absdale onderhouden door een
huishoudster, die hij eigenlijk niet kon betalen. Maar hij werkte aan zijn meesterwerk.
Als hij stierf, mocht zij dat hebben, als loon. Toen hij stierf, ging zij met zijn
meesterwerk naar geletterde lieden in Gent en Sint Niklaas; maar niemand wilde
daar voor betalen. Het énige, wat nog geld opbracht, waren de papieren die hij nog
niet beschreven had. Zijn meesterwerk werd dus in Absdale begraven met de enige
die het waardeerde - hijzelf. Wanneer? Lang geleden.
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Wat de Kriekeputte betreft: op enkele plaatsen in Z. Vlaanderen en Zeeland komen
zoete putten voor. Naar ik aanneem, lekt daar water van de poreuze Krijtlagen door
de afdichtende ‘Boomse Klei’ heen, en zijn ‘putten’ met volkomen zoet water, terwijl
de polders er om heen licht ziltig water hebben. Onder andere ‘de zoete put’, ± 2 km.
pal Zuid van Vogelwaarde. En op Zuid Beveland is een zoete Vrouwenput bij
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's heer Arendskerke, die zelfs ‘heilig’ is. Of er in de buurt van het verdwenen dorp
Hulsterloo2. ook zoiets voorkomt, weet ik niet.
Vóór de invoering van waterleiding waren die zoetwaterputten van groot belang
voor de kleine man. Als in een droge zomer de regentonnen leeg raakten, leverden
die drinkbaar zoet water, terwijl het andere oppervlaktewater dan nóg zilter was. Die
put ligt niet zo ver van Hulst. Ik herinner me nog - 60 j. geleden - dat daar
kwikstaartjes vlogen, die verder in de omgeving niet voorkwamen.
Mijn ouders kwamen uit Zeeuws Vlaanderen, uit het deel dat meer Vlaams dan
Zeeuws was. Er waren daar nog oude overleveringen - mijn vader kende nog een
deel van het Willibrordslied,3. dat bij de kerstening ingevoerd was (een getallenlied,
dat een heidens getallenlied moest verdringen). Er was ook een overlevering, dat het
Oosteinde van de Westerschelde eens onbeduidend was. De heren van Saeftinge en
van Reimerswaal4. reden toen gewoon te paard naar elkaars gebied voor gezamenlijke
jachtpartijen.
Hopende, dat U er wat aan heeft,
Hoogachtend,
P.M. Cambeen
Bewaarplaats: Archief vzw Reynaertgenootschap.
Context: De vzw Reynaertgenootschap ontvangt wekelijks enkele brieven en mails
met vragen of informatie over de Reynaert. Veelal zijn dit vragen over
Reynaertopvoeringen en vragen van studenten of leraren die schoolopdrachten
krijgen of uitdelen... Een van de bijzondere brieven kwam via Toerisme Waasland
bij het Reynaertgenootschap. Met informatie over de Reynaertdichter en Kriekeputte,
twee bekende Reynaertthema's...

Eindnoten:
1. Het Zeeuws-Vlaamse Absdale ligt enkele kilometers ten westen van Hulst, de plek die in Van
den vos Reynaerde in vers 802 wordt vermeld: ‘Hughelijn metten crommen beene / Was zijn
vader dat weet men wale / Ende was gheboren van abscale’ (A 800-802; F: ‘Absdale’). Het
verderop vermelde Vogelwaarde ligt enkele kilometers ten noorden van Absdale.
2. Hulsterloo verdween door de dijkdoorstekingen in 1584-1585, in tegenstelling tot de lager
gelegen dorpen Saeftinghe, Namen, Sint-Laureins en Casuwele, niet van de kaart (thans wordt
dit gebied het Verdronken land van Saeftinghe genoemd). Het hooggelegen Hulsterloo (thans
Nieuw-Namen) bleef gespaard, maar lag op de punt van een schiereiland, dat uitstak in
verdronken land.
3. In 1939 werd de 1200ste sterfdag van de heilige Willibrordus gevierd. Ook in Zeeland zijn
sporen van de verering van de heilige. In Hulst is de basiliek aan Willibrord opgedragen.
4. Nabij Kruiningen, aan de rechteroever van de Schelde.
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Verantwoording
Deze ‘leeseditie’ wil een beeld geven van diverse aspecten van de reynaerdistiek.
Het is niet de bedoeling een wetenschappelijke (en daardoor ongetwijfeld stroevere)
editie van de brieven te bezorgen. Wij willen de lezer niet vervelen met volledige
briefhoofden, referentiegegevens (contactpersonen, telefoonnummers, stempels,
verwijzingen naar andere brieven, adressen...).
Wij baseren ons op de opties uit de leesedities van de brieven van Willem Elsschot
(Em. Querido's Uitgeverij, 1993) en Gerard Walschap (Nijgh en Van Ditmar, 1998
en 2002).
De nog niet gepubliceerde brieven werden voornamelijk geselecteerd uit de
collecties van het AMVC-Letterenhuis (Archief en Museum van het Vlaams
Cultuurleven te Antwerpen), de Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas en het
Reynaertgenootschap. Daarnaast werd gul uit diverse privécollecties geput. Indien
de brieven reeds werden gepubliceerd, werd uitgegaan van de kunde van de vroegere
editeurs en werd de transcriptie overgenomen en de bewaarplaats in de meeste
gevallen niet meer opgespoord.
De brieven (briefkaarten) werden chronologisch geordend en genummerd. Toch
staan de meeste brieven thematisch bij elkaar. Voor de datering werd uitgegaan van
de datering op de brief. In het geval er vierkante haken werden gebruikt, gaat het om
ongedateerde brieven. Hier werd de datum afgeleid van de poststempel, de inhoud,
gegevens in een tegenbrief of externe gegevens. De datum en plaats van verzending
werden geüniformiseerd.
Ook voor de ‘tekstconstitutie’ en de ‘tekstweergave’ grepen wij terug naar de
opties uit de uitgaven van de briefwisseling van Elsschot en Walschap. Aanhef,
insprongen, witregels en ondertekening werden geüniformiseerd. Margeteksten en
later toegebrachte notities of correcties werden op de door de auteur bedoelde plaats
ingevoegd. Naschriften werden onder de ondertekening opgenomen. Bij een
onduidelijke handtekening werd de naam van de auteur volledig opgenomen. De
spelling uit de brieven werd - in tegenstelling tot de hierboven genoemde uitgaven,
waarin het om de briefwisseling van steeds één auteur ging - in deze editie
ongewijzigd overgenomen. De verschillende spellingen werden net als stijl, zinsbouw
en woordkeuze behouden, net als inconsequenties in de titels of de namen
(bijvoorbeeld hoofdlettergebruik). Alleen evidente spel-, schrijf- of tikfouten (bijv.
dubbel typen of schrijven van hetzelfde woord) werden stilzwijgend verbeterd,
behalve in de reeds gepubliceerde brieven (bijv. bij Jan Frans Willems). Niet of
moeilijk leesbare stukken werden tussen vierkante haken gevoegd, evenals adressen
van nog levende personen. De brieven werden niet ingekort.
Interpunctie en alineëring in de eigenlijke tekst bleven grotendeels gehandhaafd.
Toch werd hier en daar een punt toegevoegd (op het einde van een zin) of weggelaten
(in en na de ondertekening) en zijn insprongen, de puntsgewijze opsommingen e.d.
geüniformiseerd. Afkortingen (bijv. van personen, instanties, boek- en tijdschrifttitels)
werden behouden, en waar dit niet uit de context blijkt, in het notenapparaat verklaard.
Dubbel gespatieerde teksten, dubbele aanhalingstekens en dubbele gedachtestreepjes
en punten werden vervangen door enkele. Enkele en dubbele onderstrepingen werden
gecursiveerd. Kapitalen werden behouden, maar vervangen door klein kapitaal.
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De brieven werden na de verwijzing van een eventuele publicatie of de bewaarplaats
kort becommentarieerd, waardoor de context van de brief, de namen van personen
en onderlinge relaties duidelijk worden. De Reynaertmaterie stond hierbij centraal.
De briefschrijvers en hun correspondenten worden kort beschreven in een
afzonderlijke lijst (achteraan). Die beschrijving is toegespitst op de relatie tot de
Reynaertmaterie en de inhoud van de brief.

Dankwoord
Graag danken wij de redactieleden van Tiecelijn voor hun reacties en hun kritische
lectuur. Het leescomité werd gevormd door Marcel Ryssen, Willy Feliers, Peter
Everaers en Hilde Reyniers, die net als Wim en Trude Gielen en Els Wauters ook
de proeven herlazen. Hilde Reyniers en Willy Devreese vergeleken de transcripties
zorgvuldig met de originelen. Marcel Ryssen en Hans Rijns vertaalden brieven uit
het Duits. Brieven en suggesties werden bezorgd door onder anderen Yvan de
Maesschalck, Jozef Vandemaele, Wim Gielen, Jan Goossens, Peter Everaers, Hans
Rijns, Hans Cramer en André Bouwman. Verder zijn wij dank verschuldigd aan
Sander van Daele, Johan de Vriendt (Bibliotheca Wasiana), Diane 's Heeren, Jan van
Heurck en vooral Marc Somers (AMVC-Letterenhuis) - aan hem zijn wij veel dank
verschuldigd - en aan alle briefschrijvers en geadresseerden en/of hun erven en de
beheerders en de uitgevers die de toestemming tot publicatie verleenden.

Tot slot
Er werd getracht om volgens de wettelijke voorschriften alle zenders en ontvangers
of hun rechthebbenden te contacteren voor een toestemming tot publicatie. Indien
wij hier door tijdsdruk of als gevolg van te ingewikkelde speurtochten (erven,
adres-wijzigingen, onbeantwoorde brieven of mails) niet in slaagden, willen wij de
rechthebbenden vragen om met ons contact op te nemen.
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Over de correspondenten
Aloïs (broeder) / Jaak Vandervee (1881-1973). Onderwijzer, directeur, heemkundige,
toponymist en reynaerdist. Directeur der Vrije Middelbare Landbouwschool
Sint-Isidorus te Sint-Niklaas. Publiceerde o.a. over het Reynaertland, de geografie
van de Reynaert en Kriekeputte.
Isa Baert-Lateur (o1922). Jongste dochter van Stijn Streuvels (1871-1969).
André Th. Bouwman (o1958). Promoveerde op 10 april 1991 te Leiden tot doctor in
de Letteren met het proefschrift Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den vos
Reynaerde vergeleken met de Oudfranse Roman de Renart. Momenteel conservator
Westerse handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden.
P.M. Cambeen. Zeeuw, woonachtig in Muiden.
Ernest Claes (1885-1968). Vlaams auteur (van o.a. De Witte). Begon als journalist,
later werkte hij bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1913-1955). Lid van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde (KANTL).
Jozef Contryn (1902-1991). Vlaams essayist, acteur en poppenspeler.
Hoorspelregisseur voor het NIR (Nationaal Instituut voor de Radio-omroep) vanaf
1933. Samensteller van het ‘jeugd-uur’. Stichtte in 1948 in Mechelen Hopla, later
Mechels Stadspoppentheater (thans De Maan).
Elisabeth Cramer-Peeters (1901-1984). Woonachtig in het Zeeuws-Vlaamse
Zuidzande. Eerste reynaerdiste. Haar interesse werd gewekt door de burenstrijd over
het Reynaertauteurschap tussen Aardenburg en Hulst. Publiceerde o.a. in
Wetenschappelijke Tijdingen, De Nieuwe Taalgids en het jaarboek van De Vier
Ambachten. Poneerde enkele betwiste stellingen, o.a. over Guilhem de Berguedan
als Reynaertauteur.
Jef Crick (1890-1965). Publicist, schrijver-om-den-brode, dichter, prozaïst (historische
volksverhalen, biografieën, cursiefjes, jeugdboeken), toneelwerk, kunstkritieken en
interviews. Woonde o.a. op de Antwerpse Steenweg en in de Heiveldstraat in
Sint-Amandsberg (woonplaatsen van J. de Wilde en M. Gysseling). Publiceerde in
Dietsche Warande en Belfort en Ons volk ontwaakt en was redacteur van De
Standaard en Het Volk. IJverde voor de herwaardering van het Campo Santo, waar
ook J.F. Willems begraven ligt. In 1943 dichtte hij een Kantate gewijd aan Jan Frans
Willems, waarvoor R. Herberigs de muziek schreef. Stierf in vergetelheid.
Jean-Baptist David (1801-1866). Rooms-katholiek geestelijke, historicus en
taalkundige (vermaard om zijn tekstedities, o.a. van Ruusbroec). Naar hem is het
Davidsfonds genoemd, de katholieke tegenhanger van het liberale Willemsfonds (dat
naar J.F. Willems is genoemd). Tijdens zijn jeugd was hij apothekersgast te
Antwerpen, waar Jan Frans Willems hem de liefde voor de moedertaal bijbracht.
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Nadien naar het seminarie van Mechelen, waarna hij leraar werd te Antwerpen en
Mechelen. Reeds in 1834 leerstoel vaderlandse geschiedenis aan de Hoogeschool
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van Leuven. Daar werd hij voorvechter van de nationale letterkunde en voorman van
de Vlaamse Beweging.
Gustaaf C. de Bruyne (1914-1981). Belgisch kunstschilder die in 1944 werk van
Streuvels had geïllustreerd. In 1947 kwam hij tijdens een tentoonstelling van zijn
werk in de Brusselse Galerie de l'Art belge in contact met Camille Huysmans. De
Bruyne vereeuwigde de politicus in 1947 op een doek met een uil (Uilenspiegel) en
een vos (Reynaert). Huysmans kocht het schilderij - dat door hem was geïnspireerd
- uiteindelijk voor 85.000 frank. De erven Huysmans schonken het in 1982 aan het
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (inv. 3234).
Julius de Geyter (1830-1905). Liberaal flamingant. Vlaams dichter en prozaïst.
Achtereenvolgens hulponderwijzer en vertaler in Antwerpen, directeur van een bank
van lening, de Berg van Barmhartigheid. Secretaris van de Maetschappy tot
bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde in 1853. Maakte in 1874 een
Reynaertbewerking.
Jean-Luc Dehaene (o1940). Belgisch eerste minister (CVP/CD&V). Leidde twee
coalitieregeringen met de socialisten (Spa) in de periode 1992-1999. Fervent
verzamelaar van hanen (‘what's in a name?’). Na de dioxinecrisis in 1999 kwam er
een paarse regering. Dehaene is momenteel burgemeester van Vilvoorde.
Paul de Keyser (1891-1966). Professor volkskunde en Middelnederlands aan de RU
Gent. Publiceerde diverse Reynaertstudies, o.a. in de oorlogsjaren het vulgariserende
De avonturen van Isengrijn en Reinaert (1942), één van de belangrijkste bronnen
van L.P. Boons Wapenbroeders, en een editie in de reeks De Klassieke Galerij (1943).
Romain de Vidts (1890-1962). Burgemeester van Sint-Niklaas van 1947 tot 1962.
Tijdens zijn burgemeesterschap werden de Reynaertfeestelijkheden van 1955 en
1958 georganiseerd en was er sprake van het organiseren van een internationaal
Reynaertcongres te Sint-Niklaas.
Jeronimo de Vries (1777-1853). Eerst klerk, dan griffier secretarie van Amsterdam.
Redacteur van De Arke Noachs. Zorgde dat Bilderdijk in 1806 vanuit ballingschap
in Nederland terugkeerde. Schreef een Gesch. der Ned. dichtkunde (1810) en gaf
diverse (vooral zeventiende-eeuwse teksten uit (o.a. Nederduitsche Gedichten en het
Bewijs van den waren Godsdienst van Hugo de Groot).
Helga Egner. Medewerkster van de Wissenschafliche Buchgesellschaft te Darmstadt.
Willem Elsschot (1882-1960). Pseudoniem van Alfons de Ridder. Prozaschrijver
(o.a. Kaas, Lijmen / Het Been) en dichter (o.a. Het Huwelijk). Koos zijn literaire
voornaam naar de Reynaertdichter.
Peter Everaers (o1948). Eerst onderwijzer, later (vanaf 1993) antiquaar in Ter Hole
nabij Hulst. Publiceerde enkele Reynaertstudies o.a. over Bernard Wierink en
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A. van der Vossen. Uitgever van bibliofiele Reynaertpublicaties en van boeken over
de Zeeuwse geschiedenis.
Wim Gielen (o1935). Hulsterse huisarts en bibliofiel met sterke interesse voor de
Reynaert- en fabelmaterie. Was diverse jaren voorzitter van de Heemkundige Kring
De Vier Ambachten en van het gelijknamige Hulsterse museum. Organiseerde te
Hulst fraaie Reynaerttentoonstellingen met als specifieke invalshoeken J.W. von
Goethe (1994) en Stijn Streuvels (1997).
Jozef Goossenaerts (1882-1963). Filoloog en flamingant. Streed o.a. voor de
vernederlandsing van de Gentse universiteit, was betrokken bij de oprichting van het
Vlaamsche Volkstoneel. Stichter van Wetenschap in Vlaanderen in 1935, later (in
1940) omgevormd tot Wetenschappelijke Tijdingen. Vader van de idee van het
Reynaertpad, door hem gelanceerd tijdens een lezing te Sint-Niklaas op 21 oktober
1953. Tijdens die lezing, waarin hij de Gentse oorsprong van de Reynaert trachtte
te bewijzen, riep hij de Wazenaars op om meer leven in de brouwerij te brengen.
Jan Goossens (o1930). Gewoon hoogleraar historische taalkunde en dialectologie
aan de K.U. Leuven. Bijzondere interesse voor de Reynaert. Directeur Niederländische
Seminar en leider Nederduitse afdeling van het Germanistische Institut aan de
Westfälische Wilhelms Universität in Münster. Specialist van de Nederduitse Reynke
de Vos (Lübeck, 1498). Uitgever van Reynaerts historie, specialist van de
laatmiddeleeuwse Reynaerticonografie en auteur van het veel geroemde De
gecastreerde neus. Bouwde (het Haus der Niederlände te) Münster uit tot het Europese
Reynaertcentrum en verwierf mede dankzij zijn inspanningen het Dyckse handschrift
voor de universiteitsbibliotheek van Münster. Organiseerde het Münsterse colloquium
van de International Reynard Society in 1979.
Jacob Grimm (1785-1863). Taalkundige en als taalgeleerde de grondlegger van de
germanistiek. Hij verzamelde documenten in het Duits en de Germaanse talen.
Grondlegger van het eerste Duitse woordenboek. Met zijn broer Wilhelm schreef hij
de beroemde sprookjesverzameling Kinder- und Hausmärchen (1812-1822).
Publiceerde in 1834 de Reinhart Fuchs, waarin hij diverse Reynaertteksten uitgaf.
Tobias Hagtingius (1899-1991). Werkte 40 jaar op de afdeling economie en statistiek
van de Hoogovens te IJmuiden. Tot op zeer hoge leeftijd reynaerdist, geïntrigeerd
door dieren- en vooral vossenverhalen overal ter wereld. Publiceerde o.a. in De
Nieuwe Taalgids en in diverse congresakten van de International Reynard Society,
waarvan hij vele jaren de nestor was.
Klaas (Hanzen) Heeroma (1909-1972). Nederlands dichter (o.a. religieuze poëzie
en verzetspoëzie), essayist en taalkundige. Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
te Leiden, o.a. bij A. Verwey. Hoogleraar in Djakarta en Groningen (Nedersaksische
taal- en letterkunde). Publiceerde een omstreden uitgave van het
Gruuthuse-handschrift (1966). De kritiek op de uitgave, waarin hij Jan Moritoen als
dichter van bijna alle gedichten aanduidde, bezorgde hem veel verdriet en het gebrek
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aan collegialiteit griefde hem zeer. Hij publiceerde diverse Reynaertartikels en het
boek De andere reinaert (1970).

Tiecelijn. Jaargang 19

339
Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985). Codicoloog, filoloog, biblioloog. Vanaf 1946
universiteit van Amsterdam: Nederlandse linguïstiek; in 1970 Neofilologische kritiek
en hermeneutiek. Bracht legendarische bezoeken aan het Waasland en het Brugse
Vrije op zoek naar de Reynaert en Maerlant. Publiceerde in 1953 de
synoptischdiplomatische editie van alle toen bekende Reynaertteksten vóór 1500.
Tevens auteur van belangrijke artikels i.v.m. de spelvormen in de Reynaertnaleving
en Reynaertcodicologie en -tekstkritiek.
Herman Heyse (1937-1992). Stekens heemkundige, reynaerdist, bibliofiel en directeur
van de Sint-Maarten-Middenschool te Beveren. Oprichter van de heemkring D'Euzie
en mede-stichter van Tiecelijn. Publiceerde o.a. over lokale toponiemen, Boudelo
en de Reynaert (L.P. Boons Wapenbroeders, Kriekeputte en de ‘scuvuut’).
Mede-auteur van Het land van Reynaert (1991).
Camille Huysmans (1871-1968). Socialistisch politicus, o.a. burgemeester van
Antwerpen 1933-1946, met uitzondering van de oorlogsjaren), minister van Kunsten
en Wetenschappen, eerste minister (1946-1947), minister van Openbaar Onderwijs
(1947-1949) en Kamervoorzitter (1936-1939 & 1954-1958). Fervent reynaerdist die
vele lezingen gaf en enkele werken over de Reynaert publiceerde.
Stan Jacobs, in 1973 free-lance reporter, auteur en tekstdichter.
Thomas Jahn. Dr., medewerker van de afdeling handschriften en zeldzame drukken
van de Bayerische Staatsbibliothek te München.
Joel J. Janssens, (o1938). Gepensioneerd leraar Sint-Maartensinstituut te Aalst.
Jozef D. Janssens (o1944). Gewoon hoogleraar oudere letterkunde en
cultuurgeschiedenis sinds 1970 aan de UFSAL / K.U. Brussel. Afdelingsvoorzitter,
dekaan, vice-rector. Thans bijzonder emeritus met onderwijsopdracht. Publiceerde
wetenschappelijke en populariserende bijdragen en boeken over Arturromans, de
dierenepiek (in 1991 o.a. Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift en in
2001 Reinaerts streken, telkens o.a.i.s.m. Rik van Daele, bij het Davidsfonds), over
het middeleeuwse wereldbeeld, het belang van het historische bewustzijn, enz.
Organiseerde bijscholingscycli, lessenreeksen en tentoonstellingen.
Frank (Francis) Lulofs (1920-2003). Nederlands filoloog, leerling van W.Gs Hellinga.
Reynaert- en Beatrijsspecialist. Hoogleraar te Groningen. Publiceerde in 1967 zijn
eerste Reynaertstudie (over het gebruik van ‘du’ in de Reynaert). Publiceerde een
Reynaerteditie (Van Alle Tijden) en de studie Nu gaet het Reynaerde al huten spele
(1975). Dit laatste boekje is typisch voor de manier waarop Lulofs de Reynaert via
de close-readingmethode leest (vers na vers, detail na detail) en analyseert. Zeer
lezenwaard is zijn lezing Non-conformisme in de Reynaert?
Jacob Wijbrand Muller (1858-1945). Hoogleraar te Leiden, Reynaertspecialist, de
allereerste die ooit een Reynaertproefschrift maakte (in 1884 gepubliceerd). Lid van
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de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, buitenlands lid KANTL. Tot zijn
belangrijkste werken behoren de op hoge leeftijd gepubliceerde Critische uitgave
(1939) en Exegetische commentaar (1942) van de Reynaert.
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Maurice Nonneman (1907-1979). Lederhandelaar, Stekens heemkundige en bibliofiel,
die als reynaerdist een volledige stelling rond de abdij van Boudelo (op lokale
Stekense schaal) ontwierp. Willem de kleine prior was zijn Reynaertauteur.
Organiseerde diverse Reynaerttentoonstellingen in de jaren 1960.
Bert Peleman (1915-1995). Vlaams dichter, journalist en toneelauteur. Scheldedichter,
bezieler van het toeristische leven in Rupelmonde (Mercatoria, Uilenspiegel- en
Reynaertmuseum) en stichter van de Orde van de Vossenstaart.
Aad Nuis (o1933). Nederlands politicus (D66) en literair criticus. Van 1994 tot 1998
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het Kabinet-Kok I.
Theo Penneman (o1935). Leraar Nederlands-Duits te Sint-Niklaas, gevreesd lokaal
columnist, sterke interesse in astrologie, heksen en tovenaars. Publiceerde eveneens
over de bibliotheek van Gerard Mercator en over Reynaert de Vos.
Hans Rijns (o1946). Na twaalf ambachten en dertien ongelukken, variërend van een
opleiding tot patissier aan een ambachtschool tot priester aan een kleinseminarie
voor laatgeroepenen, vond Hans Rijns uiteindelijk zijn draai in de gezondheidszorg
(psychiatrie). In 1990 besloot hij parttime Nederlands te gaan studeren in Utrecht.
Tijdens zijn specialisatie Historische Letterkunde raakt hij, na de enthousiaste colleges
van Bart Besamusca, in de ban van de vos. In 1999 studeerde hij af met het onderwerp
‘obscene en scabreuze passages in Van den vos Reynaerde. Hij werkt momenteel
aan een uitgave van de Reynaertdrukken (1479-1700) in één editie. De uitgave zou
moeten aansluiten op die van Hellinga uit 1952.
Gerard Schmook (1898-1983). Essayist (boek- en bibliotheekwetenschap), conservator
Museum van Vlaamsche letterkunde (vanaf 1945 AMVC-Letterenhuis) en directeur
van de Stedelijke Bibliotheken van Antwerpen (1945-1963). Lid KANTL.
Alex Stempels (1912-1987). Na rechtenstudies te Utrecht sinds 1935 bij de NRC,
eerst als binnenlandjournalist en later als parlementair journalist. Hoofdredacteur
Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC) van 1958 tot 1970. Grote liefde voor de taal.
Publiceerde naast zijn journalistiek werk: Hugo de Groot, Over goede trouw en
onbetrouwbaarheid. Uit het Latijn vertaald (1945).
André Stoop (1922-1994), eerst onderwijzer Broederschool Sint-Niklaas en daarna
bibliothecaris-conservator van de stad Sint-Niklaas van 1946 tot 1987. Ambtelijk
verantwoordelijk voor de door hem mee opgerichte Bibliotheca Wasiana. De grote
man achter de beide tentoonstellingen Reynaert de vos en de beeldende kunsten te
Sint-Niklaas in 1955 en 1971. Eveneens de coördinator van de Reynaertfeestelijkheden
1955 en 1958 en het Reynaertspel op de Grote Markt te Sint-Niklaas in 1973.
Medestichter-secretaris van de Bibliotheca Wasiana.
Stijn Streuvels (1871-1969). Pseudoniem van Frank Lateur. West-Vlaams prozaïst,
medewerker Van Nu en Straks, auteur van diverse romans (De Vlaschaard, De
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teleurgang van de waterhoek, enz.), bewerker van het Reynaertverhaal. Schreef vier
verschillende Reynaertbewerkingen, uitgegeven in circa 20 varianten, zelfs vertaald
in het Maleis. Lid KANTL.
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Elze ter Harkel (o1942), literatuurliefhebber, jarenlang schoolmeester, tot 2007
werkzaam in een Groningse boekhandel. Bezitter van een eigen drukpers en loden
letters, uitgeverij De Vier Seizoenen, magnum opus: Tibeerts* Laatste Strohalm**
(1998), een letterproef.
Prosper (Paul) Thuysbaert, (1889-1965). ‘Groot burgemeester van een kleine stad’.
Politicus (o.a. burgemeester van Lokeren van 1947 tot 1959 en voorzitter
provincieraad), notaris, hoogleraar K.U. Leuven (rechten) vanaf 1933, urbanisator,
publicist, katholiek intellectueel en theaterminnaar (sterk betrokken bij het Vlaamsche
Volkstooneel). Eerste voorzitter van de Bibliotheca Wasiana (1946).
Bernard Truffino (1896-1965). Werd op 5 december 1925 ingehaald als burgemeester
van de Zeeuws-Vlaamse Reynaertgemeente Hulst. Bleef burgemeester tot 1943,
werd vervolgens door de Duitsers afgezet, en werd na WO II opnieuw burgemeester
tot in 1954. Was voorzitter van de heemkundige kring De Vier Ambachten.
Rik van Daele (o1962). Directeur cultuurcentrum Ter Vesten Beveren. Promoveerde
op 1 juli 1992 tot doctor in de Letteren met de studie Ruimte en naamgeving in Van
den vos Reynaerde. Diverse Reynaertpublicaties en -congresdeelnamen.
Hoofdredacteur van Tiecelijn en secretaris van de vzw Reynaertgenootschap.
Frits P. van Oostrom (o1953). Hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de romantiek
te Leiden vanaf 1982 tot 2002. Initiatiefnemer NLCM-onderzoeksproject Nederlandse
Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen. Publiceerde o.a. Reinaert Primair en Het
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intro
Mijn naam is haas
Cuwaert de haas speelt in Van den vos Reynaerde een weinig benijdenswaardige rol.
Een eerste maal wordt over hem gesproken door de mysterieuze Pancer de bever, de
vierde klager aan het hof. Deze vertegenwoordiger van een diersoort die in geen
enkel ander Reynaertverhaal voorkomt, klaagt bij de koning de vos aan, met de haas
in de slachtofferrol. Reynaert had Cuwaert vast tussen de benen terwijl hij hem het
credo aan het leren was in een poging hem kapelaan te maken. Indien de bever niet
toevallig op die plek voorbij was gekomen, had Reynaert de haas al van bij het begin
tot aas gemaakt. De relatie tussen haas en bever, de ene symbool van de wellust, de
andere van de zuiverheid, lag aan de basis voor dit themanummer. Paul Verhuyck
dook in de literaire en wetenschappelijke overlevering naar sporen van haas en bever.
Daarna concentreren de artikels zich op de haas. Hans Rijns onderzoekt de relatie
tussen de haas en homoseksualiteit. Ook in de Reynaertstudie is deze op zijn minst
merkwaardige relatie al meermaals ter sprake gekomen.
De bever-en-haas-scène is door Willem meesterlijk geplaatst. Wanneer men
probeert te detecteren waarin het literaire genie van Willem precies ligt, dan moet
men oog hebben voor zijn kunst om te anticiperen, om subtiele vooruitwijzingen te
plaatsen en om de ene scène als een voorafspiegeling van een andere te componeren.
De brief aan Cantecleer (die de ondergang van de haan in zijn microkosmos inluidt)
is een perfecte vooruitwijzing naar de brief van Reynaert aan Nobel (met name de
hazenkop, die de ondergang van de hofwereld pijnlijk blootlegt). Zo is ook de
moordpoging op Cuwaert in Pancers aanklacht een vooruitwijzing naar de
daadwerkelijke genadeslag voor de haas, die tevens de genadeslag voor de hele
hofwereld betekent. Het is pas door de levenloze kop van de haas te zien, dat de
koning tot het definitieve inzicht komt dat hij zijn eer en geloofwaardigheid kwijt
is. Cuwaert is de gids naar de locus terribilis Kriekeputte, waar honger, koude,
nachtvogels, valsemunterij en sodomie heersen. Dààr is Cuwaert thuis, dààr is ook
Reynaert bekend. Het getuigenis van Cuwaert over Kriekeputte is een van de meest
duistere en meest intrigerende passages uit de Reynaert. De gelaagdheid van de scène
(een reële historisch-geografische, een symbolisch-morele en een bijbelse laag),
maakt ze tot de boeiendste uit de Reynaert. Hier schittert Willem ten volle.
Dat de haas doorheen de cultuurgeschiedenis een interessante rol heeft gespeeld,
blijkt eveneens uit de diverse andere artikels. Yvan de Maesschalck las boeiende
hazengedichten bijeen en illustreert dat de haas onder andere vaak verbonden wordt
met de dood. Van dezelfde auteur is ook een korte tekst opgenomen over Emma
Crebolder, de Nederlandse dichteres, die in de pinksterdagen 2006 te Bazel werd
onderscheiden om haar Reynaertverdiensten. Willy Feliers speurde naar de haas in
het werk van een van de belangrijkste Reynaertillustratoren, de in Alkmaar geboren
zeventiende-eeuwse graficus en schilder Allart van Everdingen. Zijn speurtocht
leverde ook een waarschijnlijke bron en enkele tot nu toe niet ontdekte epigonen van
Van Everdingen op.
Dit nummer besluit met De verzen van de Dood, een vertaling van Les vers de la
Mort van de elfde-eeuwse trouvère en (later) cisterciënzermonnik Hélinant de
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voltooiing van dit werk stuurde Van Keymeulen de redactie deze tekst, enkele
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weken nadat hij samen met Emma Crebolder te Bazel om zijn Reynaertverdiensten
werd onderscheiden. Op 16 oktober overleed hij geheel onverwacht op de gezegende
leeftijd van 86 jaar in zijn woning te 's-Gravenwezel. Wij nemen De verzen van de
Dood in dit nummer op om een merkwaardig man en goede vriend te eren en te
gedenken.
Wanneer u dit nummer ontvangt, staan wij voor de twintigste jaargang van dit
tijdschrift. Stilaan een eerbiedwaardige leeftijd, waar niet al te veel literaire
tijdschriften op kunnen terugkijken. En dit na de dikste jaargang ooit: ruim 420
pagina's. Vorig jaar schrapte het Fonds voor de Letteren de subsidies van dit unieke
literairhistorische tijdschrift, dat een van de weinige teksten uit ons taalgebied die
tot de wereldliteratuur behoren centraal stelt. De schrapping van de subsidie als
literair tijdschrift - het kleinste bedrag dat aan een gesubsidieerd literair tijdschrift
werd toegekend - onder het mom: ‘meer geld voor minder tijdschriften’ heeft stilaan
gevolgen. Ondanks de beschamende motivatie was onze reactie gemengd: enerzijds
dankbaarheid voor wat we in het verleden ontvingen, anderzijds onbegrip over hoe
Vlaanderen omspringt met zijn literaire erfgoed en de naleving ervan. Zijn naam is
haas... Bovendien op ons gelaat een Reynaerdiaanse grimlach om te zien hoe
commissies worden samengesteld, hoe ze functioneren en hoe ze de Reynaerdie
hanteren. Hoe wat aan A wordt opgelegd, voor B niet geldt. Zijn naam is haas...
Tiecelijn, de enige instantie die in Vlaanderen de vos nog bestudeert, zit als de
haas vast tussen de benen van de subsidiërende overheid, in de wurggreep van de
vos. De littekens zijn duidelijk in de nek te zien. Het tijdschrift werd ooit
geprofessionaliseerd en gedrukt op vraag van de subsidiegever. Universitaire steun
is er nooit geweest. Nu de Fondssteun wegvalt, zou het tijdschrift zichzelf moeten
bedruipen. Dit is op termijn onmogelijk. Onze circa 100 buitenlandse abonnees
zouden een verdriedubbeling van de prijs moeten aanvaarden (portkosten).
Om het contact met onze 360 betalende abonnees te behouden werd een plan
uitgewerkt. Tiecelijn voltooit in 2007 zijn twintigste jaargang als literair
driemaandelijks tijdschrift met twee reguliere nummers én een dubbelnummer eind
september. In dit slotnummer wordt teruggekeken en vooruitgekeken. Vanaf jaargang
21 begint een nieuw tijdperk met jaarboeken, ondersteund door een even stevige
website (momenteel bijna 400 bezoekers per week), driemaandelijkse nieuwsbrieven
en nieuwsflitsen ‘als 't past’. De redenen om verder te gaan zijn het geloof dat het
verhaal over de Reynaert, fabels en verwante teksten over dieren nog lang niet is
uitverteld, het geloof in de deskundigheid van de redactie en de medewerkers, het
geloof in de vele vrijwilligers, het geloof dat men tegen de stroom (mainstream,
commercialisering, populisme, vervlakking, verkleutering, verlies aan historisch
besef en historische kennis) in moet roeien en het geloof in de vriendschap tussen
de vele medewerkers en abonnees. Bovendien is er het besef dat Tiecelijn al twintig
jaar elk jaar meer mensen weet aan te spreken. Som ons de andere literaire tijdschriften
of jaarboeken op waar dit jaar na jaar het geval is.
Tiecelijn is geen bange haas. De vzw Reynaertgenootschap kijkt ondertussen
dankbaar naar de overheden die het wel blijven steunen: Toerisme Waasland, de
gemeente Stekene, het Fonds voor de Letteren / sectie literaire genootschappen: 1000
EUR) en de provincie Oost-Vlaanderen (1250 EUR). En vooral is er dankbaarheid
naar het jaarlijks groeiend aantal steunende leden: in 2006 130. Indien onze lezers
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ons in dezelfde mate trouw blijven, dan kan Tiecelijn een mooie twintigste verjaardag
vieren. Mijn naam is Tiecelijn!
Rik van Daele
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artikel
■ Paul Verhuyck
De bever en de haas
De bever
De bever is vooral bekend als architect in en op het water, waar hij kastelen bouwt
en dammen opwerpt. Hij kwam vroeger in heel Europa voor, men denke aan namen
als Beverwijk en Biberach. In het algemeen kan men stellen dat de bever in de loop
van de negentiende eeuw uit de West-Europese natuur is verdwenen. Zijn verdwijning
is een intrieste zaak geweest. Zoals de meeste knaagdieren is de bever een vegetariër.
Hij eet bladeren en schors. Toch dacht men al in de middeleeuwen - onterecht - dat
hij een viseter was. Daarom is hij ook in Nederland uitgestorven, want de vissers
dachten dat de bevers ‘hun’ vissen opaten en hebben de bevers uitgeroeid. Nu zijn
er weer wat bevers in het reservaat van de Biesbosch.
Pancer de bever komt in de Franse Branche I van de Roman de Renart niet voor. Hij
is dus een creatie van Willem, hoe gering ook, want Pancer (de dikbuik) wordt maar
drie keer zeer terloops genoemd. In Van den vos Reynaerde is hij het enige dier dat
niet namens zichzelf klaagt en het dus heeft over leed dat aan anderen werd berokkend.
Dit zou volgens Jozef Janssens (ed. Comburgse Handschrift, 1991, pp. 216-7)
overeenkomen met de positieve rol die de bever in de bestiaria speelt. Daar gaan we
naar op zoek.
In het Latijn waren er twee woorden voor de bever: fiber en castor. Fiber/Beber
heeft bever, Duits Biber, Engels beaver gegeven. Castor is in het modern Frans
overgenomen, hoewel in het Oudfrans ook het woord bievre bestaan heeft. Linnaeus
heeft het dier gecatalogiseerd als Castor Fiber.
De naam bever in het Nederlands gaat terug op een oud Indo-Europees woord,
van de Oudindische stam babhru, dat zoveel als ‘bruin, roodbruin’ betekent. Het dier
is mogelijk naar zijn kleur genoemd. Daardoor kan de bever etymologisch verwant
zijn met de beer, een Germaans woord dat ‘bruin’ betekent: men vermoedt dat de
Germaanse jagers (want het Latijnse woord is ursus) een taboe hebben ontwikkeld
op het rechtstreeks noemen van de naam van de beer. Of dit krachtige taboe,
begrijpelijk voor het grote roofdier beer, ook voor het kleine(re) knaagdier bever zou
gelden, is niet helemaal duidelijk.
Het Latijnse woord castor gaat eigenlijk terug op het Grieks kekasthai, dat
‘schitteren, uitmunten’ betekent. Het woord was oorspronkelijk een antroponiem.
Men denke aan de tweelingbroers Castor en Pollux, de Dioskoeren, zonen van Leda.
Kastor/Castor is dus ‘diegene die schittert, die zich overtreft’ Castor gold als de
beschermer der vrouwen. Vandaar dat zijn naam aan het knaagdier is gegeven, wiens
afscheidingen gebruikt werden voor baarmoederontstekingen. De Latijnse fabulist
Phaedrus zegt trouwens in even zoveel woorden dat het dier naar de held Castor is
vernoemd.
De antieke auteurs (Aesopos, Aristoteles, Phaedrus, Plinius...), Isidorus van Sevilla
en de auteurs van de middeleeuwse bestiaria zien een verband tussen het substantief
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Tiecelijn. Jaargang 19

348
toeschreef. Om nu aan de jager te ontsnappen, castreerde de bever zichzelf: het
schrandere dier beet zijn familiejuwelen af en wierp ze in de richting van de jager.
Die was dan zo blij met de vondst van de klieren dat hij de bever verder met rust liet.
Als diezelfde bever daarna nog eens werd opgejaagd door een jager die niet op de
hoogte was van de voorafgaande zelfverminking, toonde het dier duidelijk de ‘lege
plek’ aan zijn achterkant c.q. onderkant, zodat de jager kon zien dat hij zijn testikels
al kwijt was (‘ik heb al gegeven’) en het dier liet leven.
Zwaar karma. En een fabeltje.
Maar volgens de allegorese die men standaard in de middeleeuwse beestenboeken
terugvindt, stond de bever voor de deugdzame mens, die zijn zondige seksuele
begeerte van zich lossnijdt, zodat de satan hem niet verder meer zou vervolgen. De
duivel vindt dan namelijk niets meer van zijn gading bij die goede mens.
Moraal: wie kuis wil leven, moet zijn ondeugden afsnijden en ze in het gezicht
van de duivel gooien. Vandaar dat de bever soms ook werd gebruikt als embleem
van de Benedictijnen, die kuis en eenzaam leefden.
Dus: zo uw schandelijk lid u ergert, ruk het af. Weg met de zondige verlokkingen
des vlezes. Hierbij kunnen we goed zien hoe deze moraal van de middeleeuwen
eigenlijk een antiseksuele verchristelijking is van de oorspronkelijke, antieke
Aesopische moraal, die veel nuchterder is en over de zelfcastratie des bevers gewoon
zegt: verstandige mensen offeren hun goederen op als hun leven bedreigd wordt.
Ook de middeleeuwse iconografie (illustraties in manuscripten en
beeldhouwwerken) speelt in op dezelfde informatie, met weinig variatie overigens:
de bever wordt voorgesteld als een hondachtig wezen in nogal gewrongen, gedraaide
houding (vanwege de zelfcastratie), meestal met een jager in de buurt. Om zijn ‘lege
plek’ aan de jager te tonen, tilt hij zijn achterpoot op.
De oertekst van de middeleeuwse bestiaria, in het Latijn en de volkstaal, is zoals
bekend de Griekse Physiologos (derde eeuw, Alexandrië). Physiologos betekent
eigenlijk de natuurkundige, de bestudeerder van de natuur, een titel die aan Aristoteles
werd toegedicht. Men meende dan ook aanvankelijk dat de Physiologos een werkje
van Aristoteles was.
De drie voornaamste bronnen voor de middeleeuwse beverkunde zijn - zoals voor
bijna alle dieren uit het bestiarium - de fabels van de Aesopische traditie, de Historia
Naturalis van Plinius de Oudere en de Etymologiae van Isidorus van Sevilla.
Wat Aesopos te melden had over de opgejaagde, zelfcastrerende bever hebben we
hierboven al verteld. Plinius (die zowel het woord castor als het woord fiber gebruikt)
vertelt hetzelfde, noemt de testikelolie castoreum en voegt eraan toe dat de bever
een otterlijf op een vissenstaart heeft - en over stevige tanden beschikt, die bomen
kunnen vellen. Als hij een mens te pakken krijgt, bijt hij tot zijn botten kraken. Ook
de gal en het maagsap van de bever waren volgens Plinius geneeskrachtig - en dus
een reden te meer voor de jacht. Isidorus van Sevilla en Brunetto Latini noemen de
bever ook Pontische Hond (= hond van de Zwarte Zee).
Der Naturen Bloeme, geschreven ca. 1270 door Jacob van Maerlant, is in vele
opzichten een exponent van de traditie en met name van De natura rerum van Thomas
Cantimpratensis. Maerlant bevestigt dat de teelballen, ‘die hoeden’, van de bever bij
de bestrijding van vele kwalen aangewend kunnen worden, zoals jicht en kramp (I,
777-890). Hij zegt trouwens dat de bever op zijn rug gaat liggen om de
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jager te tonen dat hij geen teelballen meer heeft. En Jacob heeft nog meer te melden.
Men kan een aftreksel van bevergeil in wijn mengen. De staart van het dier moet
steeds in de buurt van water blijven. Hij voedt zich met bladeren en bittere schors.
De donkerste beverpels is het meeste waard. Oude bevers hebben geen vacht meer
op hun rug, omdat ze heel hun leven lang bomen hebben versleept. De beverstaart
zou naar vis smaken, en dat is best handig voor de christenen, die dus in de vastentijd
gerust een beverstaart tot zich kunnen nemen! Doch let op: de rest van het
beverlichaam bestaat gewoon uit vlees!
Castor-castrare: we hebben hier dus te maken met een klassiek geval van bijgeloof
dat op volksetymologie teruggaat: het woord bepaalt de perceptie van de (vermeende)
realiteit. Want eigenlijk gaat de naam terug op een Hebreeuws woord dat een soort
muscus aanduidt, het castoreum of bevergeil, de geurstof die door de klieren van het
dier wordt afgescheiden.
In werkelijkheid immers leert de biologie ons dat de beverolie niet door de testikels,
maar door de anaalklieren van het beest geproduceerd wordt: die geurige
afscheidingen worden gebruikt om sporen te markeren en territoria af te bakenen. In
het castoreum zit salicylzuur, bekend als het hoofdelement van aspirine. De bever
zou dat salicylzuur te danken hebben aan het verorberen van schors van wilgen. Het
bevergeil wordt tegenwoordig alleen nog gebruikt in de parfumindustrie.
De mensen joegen niet alleen voor zijn kliersecreties op de bever, maar ook voor
zijn pels, die in kleding werd aangewend. Er zijn met name vele middeleeuwse
vermeldingen van hoeden en hoedjes in beverpels.
Die zachte pels speelt trouwens nog een hoofdrol bij een opvallende semantische
evolutie in het Frans waar castor of demi-castor een dame van lichte zeden kan
aanduiden. Deze evolutie zet in op het einde van de zeventiende eeuw in libertijnse
middens, maar komt nog voor in Le Temps retrouvé van Marcel Proust. En zoals
bekend, noemde Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir ook ‘castor’. In het Engelse
slang trouwens wordt het vrouwelijk geslachtsorgaan om diezelfde aaibaarheidsfactor
beaver genoemd.
En in De ziekte der geleerden (1807) wist Bilderdijk het bevergeil nog aan te
bevelen tegen kramp. Die kramp heeft hij wellicht van Jacob van Maerlant (I, 881),
ofschoon er meerdere medische traktaten waren, die het bevergeil anti-spasmodische
eigenschappen toegedicht hadden.

De haas
In Der Naturen Bloeme (I, 126) geeft Jacob van Maerlant de haas de eigennaam die
hij in Van den Vos Reynaerde draagt: ‘die hase, die bloede Cuwaert’. Zoals bekend
is de karakternaam Cuwaert ontleend aan het Frans couard, dat ‘laf’ betekent.
Plinius zei dat de witte en de rosse haas hetzelfde dier waren. De hazen zijn wit
in de Alpen, wanneer ze zich voeden met sneeuw. Nadat de sneeuw gesmolten is,
worden de hazen bruinros van kleur gedurende de hele zomer. De haas was volgens
Plinius het enige dier waarbij het wijfje al bevrucht kon worden, terwijl ze nog een
foetus in haar schoot had: ze zoogt nog, heeft al een vrucht in haar buik en kan reeds
opnieuw bevrucht worden. Vandaar hun overdreven voortplanting.
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de middeleeuwse bestiaria. Geen hazen in de beestenboeken. Wel in de fabeltra-
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ditie, van Aesopos (zesde eeuw voor Christus?) via Phaedrus (eerste eeuw na Christus)
en Babrios (tweede eeuw), tot Romulus en Avianus (ca. 400), en Marie de France
(twaalfde eeuw). Aesopos heeft een fabel over de leeuw en de haas (nr. 148 of 204),
waarbij echter de haas geen centrale rol speelt. De leeuw heeft een haas gevangen,
maar op dat moment ziet hij een hinde; hij laat de haas los, maar slaagt er niet in de
hinde te vangen. De hebberige leeuw is dus alles kwijt. Dit is het motief van een
andere fabel, waarin een hond een stuk vlees loslaat omdat hij meent in de
waterspiegeling een hond met een groter stuk te zien. Het beroemde motief dus van
de hebzucht waarbij het zekere voor het onzekere verruild wordt of, zoals de Franse
uitdrukking sinds La Fontaine (VI, 17) luidt: lâcher la proie pour l'ombre.
In de fabel van De hond en de haas (nr. 136 of 182) heeft de hond een haas
gevangen, die hij afwisselend bijt en likt: de haas vraagt de hond om duidelijkheid.
Dit is een fabel voor de mens met twee gezichten, luidt de conclusie. Ook hier speelt
de haas niet de hoofdrol. In de volgende fabels echter wel.
Aesopos 256 (of 190) gaat over de hazen die in oorlog zijn met de arenden. De
hazen willen de vossen als bondgenoot. De vossen weigeren, zich goed realiserend
wie ze beter zouden steunen en wie ze beter zouden bevechten.
De bekendste fabel is ongetwijfeld die over de wedren tussen de schildpad en de
haas (nr. 226 of 352). De schildpad wint, omdat de haas sliep. Wereldberoemd is de
conclusie van La Fontaine (VI, 10): ‘rien ne sert de courir; il faut partir à point’.
Phaedrus (I, 9) vertelt nog over de mus die de haas raad geeft: de haas is door een
arend gevangen, de mus spot: ‘waar is je veelgeroemde snelheid gebleven?’, maar
wordt dan zelf door een havik verschalkt. Phaedrus besluit dat andersmans leed troost
biedt.
In De haas en de koeherder (appendix 26 of 28 bij Phaedrus) vlucht een haas voor
een jager in een bosje bij een herder/boerenknecht, die de jager vertelt dat de haas
naar links is gegaan, terwijl hij met zijn ogen naar rechts wijst. Gelukkig voor de
haas, gaat de jager naar links. De haas concludeert dat hij de tong van de herder meer
dank is verschuldigd dan zijn ogen.
Babrios vertelt ook nog over een hond die een haas achternazit, maar hem niet
inhaalt (nr. 69). De hond beantwoordt de spot van een herder met de wijsheid: het
is een groot verschil of je voor de jacht of voor je leven loopt.
In de 102 Fables van Marie de France komen de hazen twee keer voor. In De
hazen en de kikkers (nr. 22) lezen we hoe de hazen hun bos willen verlaten vanwege
de mensen en de honden. Na hun vertrek vinden ze kikkers bij het water. Nu worden
de kikkers bang van de hazen. De hazen concluderen dat er overal angst heerst. Zeer
opvallend is dat de hazen bij Marie de France alleen maar willen verhuizen: bij
Aesopos (nr. 138 of 191), Babrios (nr. 25) en Romulus (nr. 35; Maries bron!) willen
ze zowaar collectief zelfmoord plegen! Aesopos besluit dat een groter ongeluk een
troost is voor de ongelukkigen (cfr. supra Phaedrus, de mus en de haas).
In De haas en het hert (nr. 96), ziet de haas een groot hert met gewei. De haas
vraagt een gewei aan de dierengodin. Die antwoordt dat de haas te klein is om een
gewei te dragen. De haas dringt aan, krijgt een gewei, maar kan dan niet meer lopen.
Moraal: wie te veel begeert, gaat ten onder aan mateloosheid. De bron van deze fabel
van Marie de France is niet bekend: waarschijnlijk een verhaal uit de mondelinge
traditie.
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Met de haas Cuwaert loopt het bij Willem zeer slecht af, dat is bij Tiecelijnlezers
genoegzaam bekend. Dit wrede einde komt enigszins overeen met de fabel van De
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haas en de vos, nummer 158 uit de Griekse verzameling van Babrios' Aesopische
fabels. De haas vraagt de vos of hij veel voedsel in huis heeft. De vos nodigt hem
uit te komen kijken en eet de haas op.
Voor de christenen betekende de haas zwakheid, snelheid en angst. Hij gold als een
onzuiver dier, symbool van promiscuïteit en ongeremde voortplanting. Hij werd op
graftombes afgebeeld, ofwel om aan te geven dat het leven een soort
hardloopwedstrijd is, ofwel om te waarschuwen dat christenen voorzichtig moeten
zijn en de verleidingen moeten ontvluchten. Soms kwam de haas in de iconografie
ook voor als symbool van geilheid en vruchtbaarheid onder de voeten van de maagden:
hij gaf dan aan dat de maagden de verleidingen van het vlees hadden overwonnen
(zoals de maagd Maria de slang). De haas als onrein dier gaat in de bijbel al ver terug:
in Leviticus 11,6 en Deuteronomium 14,7 geldt de haas als onrein, want hij herkauwt
wel, maar heeft geen gespleten hoeven (herkauwers met gespleten hoeven mochten
de joden van Jahwe namelijk wel eten).
Volgens het bijgeloof konden zwangere vrouwen beter geen haas tegenkomen,
want die zou hun kind een hazenlip kunnen bezorgen.
Het Franse lièvre komt van de Latijnse accusatief leporem. Verder is er geen echt
eenduidig Indo-Europees woord voor de haas, waarschijnlijk omdat er ook op hem
een taboe rustte: de haas werd als een slecht voorteken gezien en men vermeed liever
hem te noemen. Alweer bestaat het vermoeden dat bij een aantal ‘haas’-woorden het
dier eufemiserend naar zijn kleur werd genoemd: ‘grijs, grijsbruin, grijsglanzend’,
via het Oudindisch sasa voor ‘haas’. Wel is het Franse woord voor de vrouwelijke
haas, la hase, hetzelfde als het Nederlandse haas.
Van de haas is de hazewind afgeleid, de hond die hazen vangt: dat is in het Frans
ook zo: lévrier komt van lièvre. En zoals de coïtus a tergo in het Latijn werd
aangeduid als more canino (op z'n hondjes) spreekt men in het Frans metaforisch
van de erotische houding en levrette, ‘zoals de hazen’, waarbij de seksualiteit van
de haas wellicht werd afgestemd op die van de konijnen (die, zoals de volksmond
zegt, kweken als konijnen). Alle Reynaerdianen kennen de beroemde illustratie uit
het dertiende-eeuwse Vlaamse psalterium, waarop de vos de haas van achter bespringt,
terwijl hij hem zogenaamd de psalmen leert lezen (Dublin, Chester Beatty Library,
fol. 61 ro). Toch ook weer die seksuele connotatie vanwege de haas?
Maar zoals men weet, zijn er meer dieren die wel in de erotische metaforiek zijn
terecht gekomen, dan dieren die daar niet mee in verband gebracht zijn. A dirty mind
is a joy forever.

Tiecelijn. Jaargang 19

352

artikel
■ Hans Rijns
Het Cuwaertmotief.
Sodomie in de Reynaert?*
Inleiding
Dit artikel is op te vatten als het tweede deel van een tweeluik over de rol van Cuwaert
de haas in Van den vos Reynaerde. In het eerste deel, gepubliceerd in Tiecelijn (1999,
nr. 4), wordt vooral het dubbelzinnig taalgebruik in de Reynaert toegelicht. In dit
tweede artikel kijk ik verder dan mijn Reynaerdiaanse neus lang is en ga ik te rade
bij historische teksten die ons iets meer kunnen vertellen over de
ontstaansgeschiedenis van de connotatie van de haas in de twaalfde en dertiende
eeuw. Ik heb mij hierbij wederom laten inspireren door het onderzoeksmodel van
Rik van Daele (Van Daele 1993: 24-31). Hij pleit voor een viervoudige benadering
van vermeende dubbelzinnige passages in een historische tekst:
1. Zoek naar clusters van betekenissen (isotopieën1.) binnen een bepaalde passage
of tekst (als voorbeeld noemde Van Daele de erotische en religieuze isotopieën
in de Tibeertscène);
2. onderzoek woorden waarvan de dubbelzinnigheid zeker vast staat in een andere
context ook op hun ambiguïteit;
3. gebruik als hulpmiddel de iconografie in de marge van de ‘officiële’ kunst;
4. maak gebruik van gespecialiseerde lexica uit andere perioden en taalgebieden.

Van de strategieën 1, 2 en 3 maakte ik vooral gebruik bij het eerste artikel. In dit
artikel bedien ik mij voornamelijk van de vierde strategie. Geraadpleegd werden
teksten uit het Oude Testament, apocriefe evangeliën, bestiaria, encyclopedieën en
historisch-literaire teksten. Al deze tekstsoorten zijn in het Latijn geschreven, de
wetenschappelijke taal in de middeleeuwen. Om dit artikel leesbaar te houden zijn
de talrijke Latijnse citaten achterwege gelaten. Voor de geïnteresseerde lezer is een
versie beschikbaar waarin alle bronvermeldingen en citaten zijn opgenomen.

Het Cuwaertmotief
Wellicht ten overvloede voor de lezers van Tiecelijn breng ik hier in het kort het
Cuwaertmotief in geheugen zodat duidelijk is om welke passages het gaat. In de
Reynaert wordt verhaald hoe koning Nobel hofdag houdt en hoe Reynaert na talloze
beschuldigingen - waaronder de hoofdklacht van Isegrim de wolf dat de vos zijn
vrouw de wolvin Hersinde zou hebben verkracht - tot de galg wordt veroordeeld.
Reynaert zou Reynaert niet zijn als hij zich niet vrij weet te pleiten met een
leugenachtig verhaal over een complot waarbij zijn aartsvijanden zijn betrokken en
zo uiteindelijk ontkomt aan zijn belagers de wolf en zijn twee indagers Bruun de
beer en Tybeert de kater.
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Onder de vele beschuldigingen is er die van Pancer de bever, die verslag uitbrengt
van een poging van Reynaert om Cuwaert de haas te verschalken (v. 136-148). Hij
treft het tweetal in een merkwaardige positie aan en weet te voorkomen dat de vos
de haas doodt. Uit de beschrijving van Pancer is op te maken dat de vos de haas
tussen de achterpoten had geklemd en dat hij Cuwaert beloofde het credo te leren
om hem kapelaan te maken (v. 142-145). De naïeve bever, toonbeeld van kuisheid
in de middeleeuwen, ziet hier de vos zijn prooi vasthouden terwijl hij klaar is om toe
te bijten (Van Daele 1993: 61-62).
In een ander fragment komen wij de haas onder weer andere bedenkelijke
omstandigheden tegen, ditmaal in het gezelschap van honden. Dit fragment handelt
over geheimzinnige gebeurtenissen bij Kriekeputte, een plaats in de buurt van
Hulsterloo in Zeeuws-Vlaanderen, waar, volgens Reynaert, een legendarische schat
begraven zou zijn en waar alleen Cuwaert de weg naartoe weet (v. 2256-2286). In
deze scène wordt Cuwaert door Reynaert bij de koning en de koningin geroepen.
Koning Nobel wantrouwt de vos en Cuwaert moet van Reynaert als getuige optreden
om Nobel van het bestaan van Kriekeputte te overtuigen. Als Kriekeputte bestaat,
dan zal - volgens de sluwe Reynaert - de koning makkelijker geloven dat de fictieve
schat ook bestaat. In ruil voor deze schat hoopt Reynaert zijn doodstraf te ontlopen.
Cuwaert zegt dat Kriekeputte inderdaad bestaat, maar haalt er zoveel details bij over
duistere zaken, zoals de valsmunterij van Reynout (een jachthond) en de innige
vriendschap die hij daar onderhield met Rijn (een dichtende hond), dat hem door
Reynaert de mond wordt gesnoerd.
Beide fragmenten komen niet voor in de Roman de Renart. In branche I, Le
jugement de Renart, één van de branches die Willem inspireerde voor het schrijven
van zijn verhaal, heeft de haas een bescheiden rol (Bouwman 1991: 133-134). In de
Reynaert is zijn rol flink uitgebreid. Het credo leren en het fragment over Kriekeputte
zijn een vinding van Willem. In deze fragmenten is sprake van een aantal obscene
en scabreuze ambiguïteiten die wij, een kleine acht eeuwen later, maar met moeite
kunnen achterhalen.
Veel commentatoren zien in deze fragmenten verwijzingen naar homoseksualiteit.
Anderen zijn daarvan niet overtuigd en hebben het over een vermoeden. Volgens
Hellinga is dit fragment ‘één plaats in de Reynaert [...] waarbij in de meeste
commentaren veel vraagtekens staan’ (Hellinga 1958/1959: 360). Volgens Wackers
blijven ‘De Cuwaertpassages [...] tot de meest enigmatische delen van de Reynaert
behoren.’ Wackers meent dat ‘homoseksualiteit in de middeleeuwen feitelijk
nefandum, onbespreekbaar was’. Deze uitspraak doet Wackers in een recensie uit
1993 over de scène waarin Reynaert Cuwaert kapelaan wil maken (Wackers 1993:
198-199). Het Kriekputtefragment behandelt Wackers niet, een fragment waarin juist
veel dubbelzinnigheden staan met betrekking tot homoseksualiteit.

Het begrip sodomie
Om te komen tot de homoseksuele connotatie van Cuwaert moeten wij iets meer
weten over de geschiedenis van de homoseksualiteit in de hoge middeleeuwen. De
middeleeuwer kent het begrip homoseksualiteit niet. De term is pas in de jaren zestig
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van de negentiende eeuw geïntroduceerd en door medici in 1892 verbonden aan het
seksueel contact tussen mannen of vrouwen (Hekma 1987: 186). Om seksueel verkeer
tussen mensen van hetzelfde geslacht aan te duiden gebruikte men
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vóór de negentiende eeuw o.a. de term ‘sodomie’. Deze benaming gaat terug op het
Oude Testament (OT). In Genesis 19 is te lezen dat in de stad Sodom Lot twee
engelen ontvangt in zijn huis. Mannen van de stad verzamelen zich rond zijn huis
en eisen dat hij de twee engelen (mannen) naar buiten brengt om ‘gemeenschap te
hebben’ met hen. Lot weigert dit maar de mannen houden aan, zelfs als Lot zijn twee
maagdelijke dochters aanbiedt. Als straf voor de ongerechtigheden in de steden laat
Jahweh zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen. Een soortgelijke passage in
het OT is terug te vinden in Richteren 19. Ook hier omsingelen mannen,
Benjaminieten, bewoners van Gibea, het huis van een oude man die een reiziger
onderdak biedt. Zij eisen de reiziger op ‘opdat zij gemeenschap met hem hebben’.
Dat hier een homoseksuele betekenis aan verbonden moet worden, wordt duidelijk
als de oude man verder in het verhaal zijn eigen maagdelijke dochter of zijn bijvrouw
aanbiedt om te verkrachten om aldus te voorkomen dat Benjaminieten een
‘schandelijke dwaasheid’ begaan (OT, Richteren 19: 11-25).
Volgens sommige wetenschappers berust deze strekking op een verkeerde
interpretatie van ‘gemeenschap hebben’. Het Hebreeuwse ‘gemeenschap hebben’
zou ook ‘iemand leren kennen’, ‘ontmoeten’ kunnen betekenen. In het OT komt
‘kennen’ 943 maal voor. Slechts tienmaal in een seksuele betekenis. Gastvrijheid
was, in de tijd dat het Oude Testament geschreven werd, extreem hoog van waarde.
Wie tegen de gastvrijheid zondigde, werd zwaar gestraft (Boswell 980: 93-94;
Noordam 1995: 25-26). Toch lijkt het mij aannemelijk dat we hier met de seksuele
interpretatie van het woord ‘gemeenschap hebben’ te doen hebben. De aanbieding
van Lot van zijn nog maagdelijke dochters aan de opdringerige mannen van Sodom
spreekt voor zich. Ook de aanbieding van de vrouwen in Richteren 19 wijst in die
richting. Hoe dan ook, de ondergang van Sodom is door de eeuwen heen beschouwd
als een door God gegeven straf voor de tegennatuurlijke seksuele omgang van mannen
met elkaar.
In de derde en tweede eeuw voor Christus interpreteren joodse filosofen en
theologen het Hebreeuws ‘gemeenschap hebben’ als een tegennatuurlijke daad
waardoor het Sodomverhaal een homoseksuele strekking krijgt. Zij nemen hiermee
stelling tegen de Hellenistische cultuur waarin bepaalde vormen van homo-erotiek
gangbaar zijn (Oosterhuis 1992: 16). Philo van Alexandrië (een joodse exegeet uit
het begin van onze jaartelling) neemt de homoseksuele interpretatie van het
Sodomverhaal over. Hij wil bewijzen dat de joodse zedenwet een redelijke basis
heeft in overeenstemming met ‘de wet van de natuur’ (Oosterhuis 1992: 16). In de
Codex Justinianus, een verzameling wetten vernoemd naar de Oost-Romeinse Keizer
Justinianus (483-565 AD), verwijst men naar de ‘Sodom-mythe’ als rechtvaardiging
van de doodstraf voor homoseksuelen die de oorzaak zouden zijn van natuurrampen.
Vanaf de invoering van deze Codex Justinianus komen de begrippen ‘sodomie’ en
‘sodomieten’ als aanduiding voor homoseksualiteit steeds meer in zwang (Spreitzer
1988: 10).
De invloedrijke Karolingischse theoloog Hincmar van Reims (negende eeuw)
gebruikt het begrip sodomie, naast die van de seksuele omgang tussen mannen, ook
voor alle niet op voorplanting gerichte seksuele activiteiten. Daaronder vallen ‘elke
zaadlozing met een non, een kennis, de vrouw van een relatie, een getrouwde vrouw’
maar ook ‘met elke vrouw die zwangerschap uitsluit’ en ‘met een dier’ of
‘zelfbevlekking door manipulatie’.
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Het begrip sodomie is in de twaalfde en dertiende eeuw niet eenduidig. Met
sodomie bedoelt men alle tegennatuurlijke seksualiteit. Sodomie wordt synoniem
aan
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anaal-genitaal seksueel verkeer tussen twee mannen (‘sodomia perfecta’),
heteroseksueel anaal-genitaal verkeer tussen man en vrouw (‘sodomia imperfecta’),
bestialiteit, maar ook ongewenste of gewenste pollutie (masturbatie). Daarnaast
verafschuwt men zowel de hetero- als homoseksuele interfemorale en orale coïtus.
Zelfs een drankje tegen zwangerschap wordt als tegennatuurlijk (‘contra naturam’),
als sodomie bestempeld (Kuster 1977: 14-15).
Ook groeperingen die afwijken van de gangbare normen worden beschuldigd van
sodomie. Ketterse bewegingen, maar ook troubadours en de ridders van de
Tempelorde worden verdacht gemaakt door hen van sodomie te betichten (Kuster
1977: 62-68). Tijdens de kruistochten schildert de Keizer van Constantinopel, Alexius
Comnenus, in een brief (ca. 1100) de moslims af als sodomieten. Een hele waslijst
volgt in een tekst over de zondigheid van de moslims die het Heilig land bezetten en
die niet alleen vrouwen verkrachten maar ook jongens, jonge mannen, oude mannen,
edelen, priesters en monniken en, het ergst van al, bisschoppen. Ook Jacques de Vitry
(1180-1254) beklaagt zich over de ondeugd van sodomie bij moslims (Boswell 1980:
279-281). Aan het eind van de middeleeuwen wordt seksuele omgang tussen
christenen met joden en Turken (moslims) ook als sodomie gezien (Kuster 1977:
15). De verdachtmaking van de moslims heeft hier meer te maken met het motiveren
van deelnemers aan de kruistochten dan met de vermeende homoseksualiteit onder
de moslims. Kuster meent dat de oosterse omgangsvormen emotioneler en tactieler
zijn dan in het Westen en dat deze daarmee nog niet als homoseksueel geduid mogen
worden. In geschriften vindt men veel over deze omgangsvormen terug maar niet
over homoseksuele daden (Kuster 1977: 61).
Wat geldt voor de moslims geldt ook voor de westerse beschrijvingen van
mannelijke vriendschappen. Innige vriendschappen in de middeleeuwen zijn niet bij
voorbaat homoseksueel getint. Zuiver fysieke handelingen zijn zondig (met name
de genitale daad) maar strelingen, kussen, omarmingen en fysionomische
beschrijvingen van de vriend, die wij nu als homo-erotisch zouden interpreteren,
roepen geen weerstand op (Kuster 1977: 48-49; Jeager: 1999: 13-14). Als voorbeeld
van de wijze waarop mannen in de hoge middeleeuwen op vriendschappelijke wijze
met elkaar omgaan volgt hier een citaat:
Mijn ogen verlangen vurig jouw gezicht te zien, zeer beminde; mijn
armen strekken zich uit om je te omhelzen. Mijn lippen hunkeren naar
jouw kussen; al wat mij rest in mijn leven verlangt naar jouw aanwezigheid,
opdat mijn ziel zich moge verheugen in de tijd dat je komt. Je bent
gekomen, je hebt mij in vlam gezet; je hebt mijn ziel met de jouwe laten
vervloeien en samengesmolten;
Het betreft hier een brief van Anselmus van Canterbury (1033-1109) die twee
novices verwelkomt in zijn abdij. De strekking van deze brief zouden wij in het
post-freudiaanse tijdperk onmiddellijk interpreteren als homo-erotisch maar is in de
hoge middeleeuwen niet meer dan gebruikelijk, één van de omgangsvormen tussen
bevriende mannen, of zoals in dit geval, tussen monniken en clerici onderling. Jaegers
Ennobling love is doorspekt met overeenkomstige voorbeelden waarin mannen zich
uitspreken over hun liefde voor de koning, abt of bisschop. Ook Boswell waarschuwt
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1980: 46-47). Dat er in de periode dat de Reynaert ont-
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stond mannelijke homoseksualiteit (sodomie) bekend is, leest men af uit de vele
negatieve veroordelingen die in de twaalfde- en dertiende-eeuwse bronnen zijn terug
te vinden.
Oosterhuis verwijst naar de vele pleidooien binnen de kerk voor een strenger
optreden tegen sodomie onder de geestelijkheid (Oosterhuis 1992: 19). Volgens
Walsh is het opvallend dat er in een samenleving, die gedomineerd wordt door een
christelijke moraal, zo vaak in verwerpelijke bewoordingen geschreven wordt over
sodomie (Walsh 1993: 130-31). Dit gebeurde niet alleen in theologische traktaten
en preken maar ook in wereldlijke literaire werken. Walsh haalt hierbij De planctu
Naturae (‘Over de klacht van vrouwe Natuur’) van Alain de Lille (ca. 1120-1202)
en De Amore van Andreas Capelanus, geschreven tussen 1174-1186, aan. De toon
is bedillerig en veroordelend als het gaat om sodomie.
Volgens deze bronnen hebben de middeleeuwers dezelfde vooroordelen ten aanzien
van homoseksualiteit zoals die nu in sommige kringen heersen. Het valt Kusters op
dat in de middeleeuwse bronnen een consistent beeld van de mannelijke homoseksueel
bestaat: of het zijn pedofielen of het zijn verwijfde mannen. In rechtshistorische
bronnen worden de ‘sodomitae’ verdeeld in ‘patientes’, zij die de daad ondergaan
(vrouwelijke rol) en ‘agentes’ of ‘facientes’, zij die actief een daad voltrekken
(mannelijke rol). De ergste van de sodomitae zijn de verwijfde mannen die mannen
zouden verleiden. Moralisten benadrukken vooral het vrouwelijke kenmerk van de
homoseksuelen. Johannes van Salisbury (ca. 1115-1180) bijvoorbeeld verbaast zich
over het grote aantal verwijfden. Bernard van Morlas (twaalfde eeuw), monnik te
Cluny, heeft het over ‘semiviri’ en ‘semimares’ (halfmannen en halfechtgenoten:
lees getrouwde homo's); (Kusters 1977: 20-21).
In dit artikel wordt met ‘sodomie’ het huidige begrip homoseksualiteit bedoeld,
meer specifiek, in verband met het Cuwaertmotief, de seksuele omgang tussen twee
volwassen mannen en dan met name de anaal-genitale coïtus.

‘Peccatum mutum’, de stomme zonde, een goddeloze misdaad
Wackers heeft ontegenzeggelijk een punt als hij beweert dat homoseksualiteit in de
dertiende eeuw niet bij naam genoemd mocht worden. In veel beschrijvingen van de
middeleeuwse geschiedenis van de homoseksualiteit treft men aanduidingen aan als
‘crimen nefandum’ (goddeloze of onbenoembare misdaad), ‘peccatum mutum’ of
‘peccatum indicibele’ (de onuitsprekelijke of stomme zonde waarover men niet
spreekt). Met deze aanduidingen bedoelde men de seksuele omgang tussen twee
mannen. ‘Nefandum’ wordt vaak gebruikt in combinatie met ‘crimen’ en betekent
de onbenoembare zonde (o.a. Oosterhuis 1992: 15; Wackers 1993: 199; Van der
Meer 1995: 11; Bouwman/Besamusca 2002: 211). ‘Nefandus’ (-a, -um) is een
adjectief en betekent in het klassieke Latijn gewetenloos, goddeloos, misdadig of
verwerpelijk (Pinkster e.a. 2003: 678). In de middeleeuwen krijgt dit bijvoeglijk
naamwoord echter een andere betekenis. In het Lexicon Latinitatis Nederlandicae
medii aevi lezen we dat ‘nefandus’ synoniem is van ‘nefarius’ (‘nefarius id est
nefandus’). Onder het lemma ‘nefarius’ treffen wij de Middelnederlandse betekenis
aan: ‘off dat niet en eyghet (behoort) gesproken werden’ (Fuchs 1994 V: 3156).
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Seksualiteit tussen twee mannen wordt beschouwd als het werk van de duivel; men
durft de praktijken daarom nauwelijks bij de naam te noemen (Joustra 1988: 112).
Dit bewust verzwijgen van de zonde van Sodom is onderdeel van een toenemende
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vijandigheid ten aanzien van sodomieten uitmondend in vervolgingen vanaf de elfde
eeuw met als dieptepunt de veroordeling tot de brandstapel. Dit wordt aan het eind
van de dertiende eeuw in overeenstemming gedacht met de straf van God, die Sodom
en Gomorra met een regen van zwavel en vuur strafte (Oosterhuis 1992: 19). Daarvoor
wordt onder andere door de kerkvaders, Gregorius de Grote, Hieronymus, Ambrosius
en Augustinus, vanaf de vierde eeuw de zonde omschreven als ‘luxuria’ (genotzucht,
losbandigheid), ‘vitium sodomiticum’ (de sodomitische zonde) en ‘peccatum of
vitium contra naturam’ (de zonde tegen de natuur). De ‘vitium sodomiticum’ wordt
weliswaar vóór de elfde eeuw veroordeeld, maar door boetedoening kan de zondaar
weer in de kerkelijke gemeenschap opgenomen worden (Oosterhuis 1992: 18).
Wanneer de termen ‘peccatum mutum’ en ‘crimen nefandum’ voor het eerst gebruikt
werden, kon ik niet achterhalen. In de door mij geraadpleegde literatuur wordt echter
wel beschreven hoe de repressie met name in de twaalfde en dertiende eeuw toeneemt
en hoe de zonde tegen de natuur in toenemende mate onbespreekbaar wordt.
In lerse en Angelsaksische kloosters stellen monniken vanaf de zesde eeuw
boeteboeken samen. In de boeteboeken, die verspreid worden over heel Europa,
wordt de sodomitische gewoonte nog bij de naam genoemd. Columbanus (543-615)
heeft het in zijn Paenitentiale Columbani (ca. 600) over de vrouwelijke
geslachtsgemeenschap met een man (‘Si quis vero laicus fornicaverit sodomitico
ritu, id est cum masculo coitu femineo peccaverit’), een beschrijving die niets te
raden over laat (Bieler: 1963: 102). Ook Petrus Damianus (ca. 1007-1072) is nog
expliciet in het benoemen van de sodomitische ontucht. In zijn Liber Gomorrhianus
(ca. 1051), waarschuwt hij paus Leo IX (pontificaat van 1048 tot 1054) dat de
sodomitische ontucht toeneemt onder de kloosterlingen. Onder de opsomming noemt
hij onder andere de bezoedeling tussen de dijen en geslachtsgemeenschap in de anus
(‘alii inter femora, alii fornicantur in terga’) (Reindel 1983, deel I: 287, 19-2; PL
145: 161). Ook de bisschop Burchard van Worms († 1025) windt er in zijn
Decretorum libri XX (ca. 1008-1012) nog geen doekjes om. In het negentiende boek,
een boeteboek, somt hij een aantal vragen op die de biechtvader kan stellen aan zijn
biechteling, waaronder de vraag of hij zijn roede (‘virga’) in het achterste gedeelte
van de rug en in de anus van een andere man heeft gestoken (‘in masculi terga et in
posteriora’), zodat hij met hem heeft gepaard op de sodomitische manier. Een andere
vraag is of de biechteling geslachtsgemeenschap met een man heeft gehad tussen de
heupen (‘coxas’) om tot een zaadlozing te komen (PL 140: 967-968). In de twaalfde
en dertiende eeuw komt men steeds minder deze expliciete beschrijvingen tegen.
Alain de Lille, bekend van de De planctu Naturae, zegt in een van zijn vermaningen,
het Liber poenitentialis, dat de biechtvader geen gedetailleerde navraag moet doen
naar de ongeoorloofde geslachtsgemeenschap, inclusief de zonde tegen de natuur.
Als hij dat doet, dan biedt hij aanleiding voor zonde; men prikkelt dan de fantasie
van de biechteling en maakt hem nieuwsgierig naar deze smerige praktijken (Jordan
1997: 90). In de eerste decennia van de dertiende eeuw komt een ware hausse op
gang van handboeken en boeteboeken voor de pastorale zorg. Deze opleving van
moralistische geschriften vindt plaats na het vierde Lateraans concilie in 1215. Paus
Innocent III wil de ontucht verbannen, deugden daarvoor in de plaats stellen,
misbruiken corrigeren en de moraal hervormen - een waar ethisch reveil. In de
boeteboeken wordt de biechtvaders aangeraden de zonden discreet en behoedzaam
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te bespreken. Met name de zonden met betrekking tot seksuele aangelegenheden
moeten zeer voorzichtig behandeld worden om de biechteling niet op
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gevaarlijke ideeën te brengen (Jordan 1997: 93). Paulus van Hongarije schrijft kort
na het vierde Lateraans concilie in zijn Summa de poenitentia (ca. 1219-1221) dat
de zonde tegen de natuur niet vergeven kan worden aan iemand als hij de zonde bij
de naam noemt (Jordan 1997: 98).
In de dertiende eeuw worden de homoseksuele praktijken steeds meer verzwegen.
Stomheid, zo kan men lezen in verouderde etymologieën, is afkomstig van het woord
Sodom. Zowel Robert van Sorbonne (1201-1274) als Guillaume Peyraut (Guillelmus
Peraldus, ca. 1200-1271?) verwijzen naar deze fantasierijke etymologie. Robert van
Sorbonne stelt dat de zonde die daar bedreven werd, te erg is voor woorden. Zij die
zich schuldig hebben gemaakt aan de zonde, die niet bij de naam genoemd mag
worden, maken hem minder dan een mens. Voor God zijn zij stom (zij kunnen niet
meer spreken) en zijn zij als stomme dieren (Jordan 1997: 106). Guillaume Peyraut
meent in zijn Summa de vitiis (ca. 1236) dat de zonde van Sodom een onuitsprekelijke
gruwel is. Zij mag niet besproken worden. Hij herhaalt dat degenen die sodomie
bedrijven met stomheid gestraft worden tijdens het Laatste Oordeel (Jordan 1997:
111-113). Thomas van Aquino (ca. 1225-1274) tenslotte, zegt in zijn Scriptum super
IV libros Sententiarum (ca. 1252-1256), als hij de zonde tegen de natuur bespreekt,
dat hij deze zonde, sinds de ontucht tegen de natuur onbespreekbaar is, verder terzijde
laat (Jordan 1997: 150).
De term ‘peccatum mutum’ of stomme zonde is in de dertiende eeuw zo
ingeburgerd dat Jacob van Maerlant (geboren tussen 1221-1235 - gestorven rond
1300, een tijdgenoot van ‘Willem die madocke maecte’), het in de Rijmbijbel (1271)
over de ‘stomme sonden’ heeft zonder enige toelichting te geven. Het betreft Leviticus
18: 22-23 en 29, een passage over huwelijks- en kuisheidswetten.
Oec verbod hi stomme sonden.
Worde man met manne vonden.
Of met beesten men sloeghene dod.
Dar toe mede god ghebod;
(Rijmbijbel v. 5367-5370)

Signaalwoorden
Het begrip sodomie verschijnt in het midden van de twaalfde eeuw als een topos in
de volkstalige romans en staat, zoals hierboven aangegeven, voor alle zaken die
slecht of niet te classificeren zijn. Auteurs behandelen dit vage onderwerp uiterst
voorzichtig en doen er van alles aan om verwijzingen naar sodomie te verdoezelen.
Het kan de lezer/toehoorder alleen maar op duivelse ideeën brengen en zijn zielenheil
in gevaar brengen. Dat wil niet zeggen dat het niet bestond en dat men het er niet
over had (Burgwinkle 2004:1).
Wie op zoek gaat naar aanwijzingen over sodomie in middeleeuwse teksten moet op
de hoogte zijn van ‘signaalwoorden’. Boswell heeft het in dit verband over ‘gay
topoi’ en de karakteristieke uitdrukkingen (slang) van ‘the gay subculture’ in de hoge
middeleeuwen (Boswell 1980: 250-253). Deze topoi en slang komen in de twaalfde
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en dertiende eeuw in heel Europa voor in teksten die bestemd zijn voor zowel een
algemeen publiek als voor bepaalde homoseksuele kringen. De meest prominente
figuur die in de literatuur gekoppeld wordt aan homoseksualiteit is Ganymedes.
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Ganymedes is in de late Romeinse keizertijd synoniem voor de geliefde in een
homoseksuele relatie. In de hoge middeleeuwen staat Ganymedes voor de
homoseksuelen in het algemeen. Daarnaast is Ganymedes in de literatuur het archetype
voor de knappe mooie jonge man. Tegenover de heidense Zeus en Ganymedes staan
de christelijke David en Jonathan (OT I Samuel 18:1-4). Ook Hermaphroditus en
Narcissus behoren tot de mythologische figuren met een homoseksuele connotatie
(Boswell 1980: 185 en 375 noot 50). Woorden als ‘spel’ (ludus) en ‘jagen’ hebben
in een homoseksuele context dezelfde figuurlijke betekenis als het hedendaagse
‘cruising’. ‘Cruising’ is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to cruise’, wat weer
is afgeleid van het Nederlandse ‘kruisen’, een scheepsterm ‘kruyssen’, die al bekend
is in 1762. Cruising is in het Nederlands teruggekeerd met de betekenis van ‘op de
versiertoer zijn’. Meer in het bijzonder het flaneren van homoseksuelen om een
sekspartner te vinden. Een ‘kruisbaan’ is een openbare ontmoetingsplaats (park,
parkeerplaats, plein, urinoir) waar homoseksuelen komen die doorgaans anonieme
seks zoeken (Joustra 1988: 26 en 62). Veel dieren in klassieke, maar ook in
middeleeuwse afbeeldingen verwijzen naar de jacht. De aanwezigheid van een haas,
een hond of een hert op een afbeelding verwijzen naar het verleidingsspel tussen
mannen en jongens of mannen en mannen van gelijke leeftijd of jongens en jongens
van gelijke leeftijd (Hupperts 2002: 32-33). De haas, en dit is belangrijk voor de
connotatie van Cuwaert in de Reynaert, wordt zowel in de literatuur, encyclopedieën
en bestiaria als op afbeeldingen vaak geassocieerd met homoseksualiteit (Boswell
1980: 253).
Burgwinkle meent dat in de Arthurverhalen ook verwijzingen zijn aan te tonen
naar homoseksualiteit onder de ridders van de tafelronde. Hij komt met overtuigende
argumenten waarmee hij aantoont dat, hoewel sodomitische daden niet genoemd
mochten worden, de ridders op hun queesten op zijn minst homo-erotische
betrekkingen hadden met hun wapenbroeders en weinig belangstelling toonden voor
de schone jonkvrouwen die hen probeerden te verleiden (Burgwinkle 2004). Het zou
te ver voeren om hier dieper op de bevindingen van Burgwinkle in te gaan. Belangrijk
is dat men bij het lezen van historische teksten bedacht moet zijn op onderliggende
betekenissen. Er staat niet altijd wat er staat.

De connotatie van de haas
De haas heeft een slechte reputatie die, zover ik na kon gaan, teruggaat op de
Mozaïsche spijswetten in het Oude Testament. In Leviticus 11:6 is te lezen dat de
haas tot de onreine dieren behoort. Onreine dieren mochten de Israëlieten niet eten.
Dit verbod wordt herhaald in Deuteronomium 14:7.
Bij de Grieken wordt de haas geassocieerd met homoseksualiteit. Op amforen (ca.
525 v. Chr.) in het British Museum in Londen zijn afbeeldingen te zien van mannen
en jongens, maar ook van mannen of van jongens van gelijke leeftijd, waarbij tijdens
het verleidingsritueel een levende haas als diergeschenk wordt aangeboden (Hupperts
2002: 28-33) (afb. 1).
In de brief van Barnabas (ca. 140 AD) komen de spijswetten van Mozes ook aan
de orde. Deze brief, geschreven in Alexandrië, is onderdeel van een overgeleverd
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handschrift van de Bijbel: de Codex Sinaiticus, en behoort tot de apocriefe boeken.
De canon van de Bijbel werd in 1546 vastgelegd tijdens het concilie van Trente.
Daarin werd deze brief, die in de twaalfde eeuw bekend was, niet opgenomen,
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afb. 1

zodat hij nu onbekend is. De oorspronkelijk in het Grieks geschreven brief was vroeg
vertaald in het Latijn en bekend in de vroegchristelijke tijd. (Boswell 1980: 137). In
deze brief worden de spijswetten van Mozes vergeleken met dieren die zich overgeven
aan tegennatuurlijke seksualiteit. Achtereenvolgens worden de haas, de hyena en de
wezel behandeld. Volgens de auteur mag men volgens Mozes de haas niet eten omdat
men dan een knapenschender wordt. De haas krijgt er per jaar een anus bij. Aan de
hand van het aantal anussen kan men zijn leeftijd vaststellen. De hyena zal men niet
eten omdat men dan een overspelige of een verleider wordt; bovendien verandert de
hyena elk jaar van geslacht. De wezel tenslotte mag men niet eten omdat dit dier
ontucht bedrijft met de mond en baart via de mond (Barnabas 10.6-10.8). De hyena
en de wezel worden niet genoemd in Leviticus 11 en de verzen 6 tot en met 8 zijn
door anderen aan de brief van Barnabas toegevoegd. Op grond van zoölogische
speculaties krijgen deze dieren in de loop der eeuwen tegennatuurlijke
karaktereigenschappen toegedicht die opgenomen worden in de vertalingen van de
brief van Barnabas (Paget 1994: 150). In een tweetalige editie (Grieks en Engels)
uit 1925 worden de betreffende verzen in het Grieks niet omgezet in het Engels maar
in het Latijn (Lake 1925: 377). Zou de inhoud te onzedelijk zijn geweest? Theologen
als Clemens van Alexandrië (ca. 150- ca. 215), Origenes (ca. 185-254) en Eusebius
van Caesarea (ca. 265-339) nemen dit gedachtegoed over in hun werken. Voor dit
artikel beperk ik mij tot de haas.
Clemens van Alexandrië, hoofd van de catechetenschool in Alexandrië, (190-ca.
203) waarschuwt in zijn Paedagogus de haas en de hyena niet te eten vanwege hun
obsessie voor tegennatuurlijke seksualiteit. Ook hier staat vermeld dat de haas er elk
jaar een nieuwe anus bij krijgt, met de toevoeging dat aan de hand van zijn aantal
anussen zijn leeftijd vastgesteld kan worden. Clemens brengt het eten van haas ook
in verband met pederastie. Clemens verwijst naar Mozes die het eten van hazen
verbood en voegt er zelf aan toe: ‘omdat de haas elk seizoen copuleert’. De haas zou
een dubbele baarmoeder hebben. Mozes wil, volgens Clemens, met de haas duidelijk
maken dat men geen ontucht mag plegen, niet mag echtbreken en geen jongens mag
verkrachten. Clemens leest meer dan dat er in Exodus 20 staat. Alleen het eerste en
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tweede gebod zijn terug te vinden. Het derde gebod heeft Clemens overgenomen uit
de brief van Barnabas.
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In de Physiologus (ook in Alexandrië in de tweede eeuw AD geschreven), een zeer
invloedrijk, veel vertaald en populair werk vol met anekdotes over dieren en beïnvloed
door de christelijke moraal, geschreven door een onbekende auteur, worden de haas,
de hyena en de wezel in verband gebracht met sodomie. Novatianus (ca. 250 na Chr.)
becommentarieert in De cibis Judaicis de joodse interpretatie van hun eigen
wetgeving. In dit schrijven behandelt hij de spijswetten en dan met name de passages
in Leviticus 11 over onreine dieren. Wanneer een redeloos dier om iets afgewezen
wordt, wordt de mens, die met rede is voorzien, juist des te meer veroordeeld. ‘Aldus
is’ volgens Novatianus, ‘in de dieren door de wet als het ware een soort van spiegel
van het menselijk leven gesteld. [...] Wat bedoelt de wet wanneer die zegt: ‘een haas
zul je niet eten? De Wet stelt mannen aan de kaak die zich omgevormd hebben tot
vrouw.’ Ennodius, de bisschop van Pavia, vergelijkt 500 jaar na de brief van Barnabas
schertsend een homoseksuele man met een haas. Plinius (ca. 23-79 AD) meent in
zijn Naturalis Historia dat hazen hermafrodieten zijn. Aelianus (tweede of derde
eeuw AD) weet zeker dat mannetjes-hazen ook jongen dragen en dat zij zowel een
mannetje als een vrouwtje kunnen zijn. Deze geslachtsverandering van de haas komt
reeds voor bij Aristoteles en vindt men terug in veel encyclopedieën en bestiaria.
Daarnaast vindt men ook veelvuldig het aantal anussen als de haas jaren telt terug
en de eigenschap dat de haas zich buitensporig vermenigvuldigt omdat hij de buit
van veel dieren is. Opvallend is dat de eigenschappen van de haas ook worden
teruggevonden bij de wezel, de hyena en de vos en dat deze onderling uitgewisseld
worden. Naast zijn vermogen tot geslachtsverandering en zijn opvallende
vruchtbaarheid worden aan de haas ook geneeskrachtige eigenschappen toegekend.
Zo lezen wij bij Thomas van Cantimpré (ca. 1201-ca. 1270) in De natura rerum dat
de vrouw als zij een gedroogde en verpulverde baarmoeder van de haas vermengd
met gestremde melk drinkt, zwanger wordt van een jongetje. Deze wijsheid ontleent
Thomas aan Plinius (Plinius XXVIII: 248). Het drinken van hazenbloed heeft hetzelfde
effect. Hebben wij hier te maken met een reminiscentie aan de tijd dat men meende
dat men door het eten van hazenvlees een knapenschender wordt?
Eind twaalfde eeuw schrijft Alexander Neckam (1157-1217) in zijn De naturis
rerum over de haas: ‘Heeft de wonderbaarlijke natuur hem hermafrodiet gemaakt?
[...] Men zegt dat hazen lijken op mannen die, verwijfd als ze zijn, de wet van de
natuur [...] schofferen.’ (Boswell 1980: 306).
De seksuele legendes over de haas zijn ook in de invloedrijke encyclopedie De
rerum proprietatibus (eerste helft dertiende eeuw) van Bartholomeus Anglicus terug
te vinden (Boswell 1980: 307). Daarnaast vermeldt Vincent van Beauvais in zijn
Speculum majus, een van de meest bekende encyclopedieën in die tijd, ook de haas
en de wezel. Vincent beweert dat dieren geen homoseksuele activiteiten praktiseren
en dat mannen die dit wel doen, op hazen lijken. In Der naturen bloeme (ca. 1266)
van Jacob van Maerlant, een tijdgenoot van Willem, komt de haas ook voor. Van
Maerlant vertaalde De natura rerum van Thomas van Cantimpré uit het Latijn in de
volkstaal. Bij Van Maerlant wisselt de haas ook elk jaar van geslacht en wordt de
vrouw ook zwanger van een jongetje als zij hazenbloed drinkt, vermengd met de
gedroogde en verpulverde baarmoeder van een haas.
elkes jars dits wonder groot
verwandelt segt die scripture
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so es oec met warmen borne sijn bloet
sine matrice gedroghet dats goet
het want so knapeline ontfanghen doet
ghepuluert ende yminct te hant
dus eist yscreuen dar ict vant.
(Der Naturen Bloeme, v. 3231-3282.)

In de twaalfde eeuw verschijnen er sinds lange tijd weer dialogen over de heteroen
homoseksuele liefde. Deze dialogen, bekend uit de Griekse literatuur en vertaald in
het Latijn, waren sinds de vierde eeuw AD verdwenen. Het meest bekende, en in die
dagen populaire, gedicht is Ganymedes en Helena (twaalfde eeuw). Het betreft een
debat tussen Ganymedes en Helena over de voor- en nadelen van de homoseksuele
liefde. (Een lijst van overgeleverde handschriften is te vinden bij Lenzen 1972:
161-186). Een soortgelijk gedicht, Ganymedes en Hebe, is overgeleverd uit de
twaalfde of dertiende eeuw. Dit keer is Hebe de opposant van Ganymedes. Ganymedes
is opgenomen in de gemeenschap van de goden. Hij krijgt de functie van schenker
ten koste van Hebe. Hebe verdedigt zich voor de raad van goden. Opmerkelijk in dit
gedicht is de passage over een haas die volgens Hebe een andere haas zou najagen.
Een nieuwe prooi is de hemel binnengehaald.
In een bizar verhaal over een jonge naïeve monnik die denkt zwanger te zijn, komt
een haas voor die door de verwarde zeventienjarige monnik als zijn geaborteerde
kind wordt aangezien. Opvallend in dit verhaal is de haas, volgens Spreitzer een
symbool voor de (homo)seksuele ontaarding van de geestelijkheid (Spreitzer 1988:
101-103).
De homoseksuele connotatie van de haas in de Bijbel en de encyclopedieën en
bestiaria komt men wonderwel niet tegen in de volkstalige middeleeuwse bronnen.
Een ‘drijfjacht’ op de haas in het Middelnederlandsch Woordenboek met behulp van
de cd-rom leverde geen homoseksuele haasjes op. De haas staat in de twaalfde en
dertiende eeuw vooral bekend om zijn lafheid, zijn smaak en zijn geneeskrachtige
organen. Dat de homoseksuele connotatie van de haas niet voorkomt in de volkstaal,
is wellicht te verklaren uit het feit dat volkstalige verhalen pas in de twaalfde eeuw
worden opgetekend (Van Oostrom 1993: p. 1-6). Daarnaast is ook de toenemende
vijandige houding ten opzichte van homoseksualiteit in de late middeleeuwen
(1200-1500) een van de redenen waardoor men weinig tot niets terugvindt in de
volkstaal over sodomieten. In de dertiende en veertiende eeuw neemt de intolerantie
ten opzichte van homoseksuelen, maar ook joden en moslims toe. Over de oorzaken
zijn de geleerden het nog steeds niet eens. Boswell noemt een aantal mogelijke
oorzaken voor de afnemende tolerantie en toenemende vijandigheid ten aanzien van
afwijkend gedrag en denken: de absolute macht van de overheid neemt toe, er is een
tendens naar intellectuele eenheid en corporatisme, de inquisitie wordt ingesteld, het
civiele recht wordt vermengd met de christelijke moraal en het Justiniaanse Romeinse
recht wordt herontdekt met daarin veroordelingen van sodomieten. Vrouwen zijn
steeds minder in aanzien, de xenofobie ten gevolge van de kruistochten neemt toe,
de vervolging van joden en moslims wordt ingezet. In een dergelijk klimaat worden
ook de homo's het slachtoffer van intolerantie. (Boswell 1980: 269-274;. Kusters
1977: 73-82; Hekma 1987: 22-24; Spreitzer 1988: 5 en 33; Oosterhuis 1992: 18-20;
Van der Meer 1995: 27-29). Seksuele omgang tussen mannen onderling wordt streng
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gebruik maken van signaalwoorden. Cuwaert de haas in de Reynaert is hier een
voorbeeld van.
Op het leven volgens de wetten van de natuur, de discussies over aangeboren dan
wel verworven homoseksualiteit en het niet voorkomen van homoseksualiteit in de
natuur en de ‘homoseksuele dieren’ kan hier niet verder worden ingegaan. Belangrijk
voor het betoog is dat de haas in de twaalfde en dertiende eeuw een homoseksuele
connotatie bezat en dat deze zeker bekend moet zijn geweest bij de litterati (zij die
het Latijn machtig zijn) in de twaalfde eeuw.

‘Kontwaarts’
Uit geheel onverwachte hoek kwamen argumenten die de homoseksuele interpretatie
van het Cuwaertmotief ondersteunen. Astrid Houthuys gaat in haar artikel ‘What's
in a name’ in de bundel die ter gelegenheid van het afscheid van Jozef Janssens als
hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Brussel
werd samengesteld, uitgebreid in op ‘het credo leren’ en ‘het kapelaan’ maken
(Houthuys 2005: 177-197). Houthuys vat aanvankelijk het bestaande onderzoek
samen maar komt uiteindelijk met een gewaagde, mij niet overtuigende, stelling. De
naam ‘Cuwaert’ zou volgens haar ‘Kontwaarts’ betekenen. Cuwaert ziet zij als een
samenstelling van het Oudfranse cul (achterste) en het Middelnederlandse waert of
wart (in de richting van). Dat de Vlaamse aristocratie, het veronderstelde
geïntendeerde publiek, dit seksueel getinte naamspelletje kon begrijpen, maakt zij
aannemelijk omdat het Oudfranse cul een equivalent had in het Middelnederlandse
cule of cuul (achterste). Via taalkundige wetten van assimilatie en deletie smelt cul
en waert samen tot Cuwaert. Houthuys wijkt bij deze etymologie af van de
naamkundige analyse van Hubertus Menke. Die leidt de naam van Cuwaert af uit
coe en aert. Coe (in zijn analyse) zou afgeleid zijn van cauda (Latijn: staart). Aert
analyseert Menke als een kenschetsend suffix, een geaardheid. Cuwaert is volgens
Menke ‘einer, der mit eingezogenem Schwanz fortläuft; der Feigling’ (‘eentje, die
met een teruggetrokken staart wegrent, de lafaard’) (Menke 1970: 136). Het Engelse
woord voor lafaard (coward) ondersteunt de uitleg van Menke.
Dat de kont van Cuwaert rond 1300 in de belangstelling stond bij illustratoren
tonen niet alleen de drie bekende drôleries waarin de haas geklemd zit tussen de
achterpoten van de vos en een boek vasthoudt (zie Rijns 1999). De kunsthistorica
Martine Meuwese heeft in een Vlaams getijdenboek (ca. 1300) een vierde marginaal
aangetroffen die refereert aan de Reynaertstof. Te zien valt een haas die verstoord
opkijkt uit een boek en die bloederige wonden vertoont aan zijn achterste. Houthuys
concludeert dat Cuwaert door de vos ‘kontwaarts’ is benaderd bij het leren van het
credo en dat daarmee de scène homoseksueel geconnoteerd mag worden (Houthuys
2005: 188-189).
In haar lezenswaardige artikel bespreekt Houthuys de Kriekeputtepassage niet.
Zij benoemt de twee confrontaties tussen Cuwaert en Reynaert, namelijk het credo
leren en de uiteindelijke moord op Cuwaert aan het eind van het verhaal, maar de
duistere passage over Kriekeputte houdt ook zij buiten beschouwing.
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Cuwaert en de honden bij Kriekeputte
Een andere merkwaardige passage in de Reynaert is de getuigenis van Cuwaert over
de locatie van Kriekeputte, waar hij meer dan vriendschappelijke relaties had met
twee honden: Reynout, een jachthond, en de dichtende hond Rijn. Nu doet zich het
probleem voor dat ik geen tot weinig teksten aantrof over homoseksuele gerichtheid
van honden die de dubbelzinnige passage kunnen verklaren. Wel is bekend dat de
hond vaak symbool is voor ongebreidelde seksualiteit. In het Oude Testament wordt
het hoerenloon met hondenloon vergeleken (Deuteronomium 23: 18), wat op een
vroege verwijzing naar ontucht verwijst waarbij de negatieve connotatie van de hond
een rol speelt.
Ook bij de Romeinen wordt de hond geassocieerd met seksuele uitspattingen. We
zagen al dat alles wat met jagen te maken heeft in de middeleeuwen een dubbelzinnige
betekenis kan hebben. Een mooi voorbeeld is de Trojaanse prins Ganymedes op wie
Jupiter verliefd wordt. De legende wil dat Ganymedes op jacht was met een jachthond
op de berg Ida en dat hij door Jupiter, die zich in een adelaar had veranderd, geschaakt
werd om hem als opperschenker (en meer dan dat) te dienen (Boswell 1980: 253 en
afbeelding 4 na pagina 202; d'Hane-Scheltema 2003: 250-251). Ganymedes op jacht
(op zoek naar een homoseksuele partner) met zijn jachthond (verwijzing naar de
jacht = cruising) werd zelf de prooi (homoseksuele partner) van Jupiter (afb. 2).

afb. 2
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Een andere nog meer intrigerende combinatie van de haas en een jachthond trof ik
aan in The Book of Kells (Dublin, cd-rom 2004). Op folium 48 recto staat tussen de
tekst een drôlerie ingetekend. Het betreft een hazewindhond die met zeer veel
belangstelling het achterwerk van een angstig omkijkende haas (of konijn) aanraakt
met zijn linkervoorpoot (afb. 3). De drôlerie staat in de buurt van Matteüs 7: 1-6,
waarin Christus predikt over het oordelen over anderen (The Book of Kells, folium
47 verso): ‘Nolite iudicare, ut non iudicemini’ (‘Oordeelt niet, opdat gij niet
geoordeeld wordt’). In deze verzen heeft Christus het ook over het niet weggeven
van het heilige aan de honden en het niet werpen van parels voor de zwijnen. Een
hoogst merkwaardige context. Rynne vermoedt, gezien de aanhalingstekens die zij
plaatst bij de bespreking van de op een haas jagende hazewindhond (‘the dog
“chasing” the hare’), ook een dubbelzinnigheid in deze afbeelding (Rynne 1994:
317). Jammer genoeg gaat zij verder niet in op deze dubbelzinnigheid. Rynne merkt
over de betekenis van de drôleries op dat het vaak persoonlijke grappen zijn onder
collega's. Zij waarschuwt enerzijds dat wij, met deze wetenschap in het achterhoofd,
niet te snel naar een betekenis moeten zoeken. (Rynne 1994: 311). Henry heeft vier
belangrijke illustratoren in The Book of Kells geïdentificeerd. Eén daarvan is de
‘Animal Painter’. Deze tekenaar van de dieren beschouwt zij als de meest
humoristische van de vier (Henry 1967: 73-77).
Sommige onderzoekers menen dat er geen enkel verband is tussen de drôleries en
de tekst. Andere zien wel degelijk verbanden. Op folium 67 recto bijvoorbeeld staan
een haan en twee kippen afgebeeld in de tekst die gaat over de gelijkenis van de
zaaier waarbij een deel van het zaad langs de weg valt dat door vogels opgegeten
wordt (Matteüs 13: 1-9). Kunnen wij deze afbeelding van de Animal Painter ruim
1200 jaar later nog wel op zijn waarde beoordelen? Is dit een verwijzing van de
tekenaar naar geroddel en achterklap in zijn omgeving over zijn homoseksualiteit?

afb. 3
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Ik zou het niet durven zeggen, maar de verleiding is groot om, gezien de plaats van
de afbeelding bij de tekst over onjuist oordelen over anderen en de connotatie van
de haas in de middeleeuwen, de afbeelding van de hazewindhond en de haas als een
homoseksuele verwijzing te beschouwen.
Alain de Lille schrijft rond 1160 De planctu Naturae (‘Over de klacht van vrouwe
Natuur’). De dichter is bedroefd over de zich algemeen verspreidende minachting
voor de wetten van vrouwe Natuur. Hij wil niet langer zwijgen; sodomie neemt hand
over hand toe. De jammerklacht van vrouwe Natuur is een lange inleiding tot de kern
van haar klacht: de verdoeming van de sodomieten. In deze klacht, doorspekt met
mythologische figuren, komt tijdens de beschrijving van de mantel van vrouwe
Natuur een passage voor over de haas en jachthonden. Op de mantel staat de schepping
afgebeeld. Als in een minibestiarium beschrijft de ik-figuur de aarde met de dieren,
waaronder dus de haas en de jachthond. De haas is blijvend bevangen door dreigende
angst, niet door de slaap, maar omdat hij droomt van de nadering van jachthonden
(Sheridan 1980: 103). Het betreft hier volgens Sheridan geen homoseksuele
connotatie. De beschrijving van de dieren op de mantel schetst de oorspronkelijke
toestand van de schepping zoals door de Schepper is bedoeld. Interessant voor het
betoog is dat de haas van nature doodsbang is voor jachthonden, maar dat daar niets
van blijkt bij de avonturen die Cuwaert beleeft met de jachthond Reynout en Rijn
bij Kriekeputte.
Volgens Thomas van Aquino in zijn Summa theologiae zijn honden (maar ook
katten) promiscu en daarom een slecht voorbeeld voor de mens (Boswell 1980: 319).
Ook Jacob van Maerlant kan niet om de overmatige paringsdrang van de honden
heen. Hij onderscheidt drie soorten honden: jachthonden, brakken en huishonden.
Met name de huishonden hebben volgens hem een onbedwingbare lust om te paren.
dat si bachten te samen cleuen
comet van hare luxurien
(Der Naturen bloeme v. 1376-1377)

Opmerkelijk is dat Reynout de sies een valsmunter is. Hellinga meent dat hier sprake
is van een dubbelzinnigheid (Hellinga 1958/1959: 362). Valsmunterij zou ook staan
voor homoseksualiteit. Ik kon deze connotatie nergens terugvinden. Wel wordt op
ketters, pederasten, bugghers, sodomieten, valsmunters en burzeniders dezelfde straf
toegepast (Le livre des mestiers: 34).
Een laatste argument voor de homoseksuele interpretatie van het
Kriekeputtefragment trof ik aan bij Spreitzer (1988: 55-56). De Waldenzen, een
ketterse groepering die aanvankelijk niet door de Kerk werd vervolgd en minder
gevaarlijk werd geacht dan de Katharen, werden vanwege hun zeer strenge ascese
verdacht gemaakt en van abnormale wellust beschuldigd in geheime oorden.
Ook een andere bij Döllinger geëditeerde, ongedateerde tekst over de
vergrijpen (‘errores’) van de Oostenrijkse Waldenzen blijft in de
beschrijving algemeen als hij de groep afschuwelijke wellustige zonden
(‘abominabiles luxurias’) toeschrijft, die in geheimzinnige oorden
plaatsvonden.
Spreitzer was niet op zoek naar argumenten om de Kriekeputtepassage homosek-
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sueel te duiden. Zijn conclusie past goed in de veronderstelling dat zich bij Kriekeputte
ketterse (lees homoseksuele) taferelen hebben afgespeeld.
Verhaaltechnisch is de Kriekeputtepassage een flashback in de Reynaert. De
raadselachtige gebeurtenissen vinden plaats voordat Reynaert Cuwaert kapelaan
wilde maken. Bij de beschrijving van Cuwaerts avonturen bij Kriekeputte buitelen
de homoseksuele woordspelingen over elkaar en resoneert, om met Bosch te spreken,
‘sodomie als bijbetekenis mee.’ (Bosch 1972: 13). Deze flashback geeft Cuwaert
een verdacht verleden en versterkt daarmee de vermoedens rond het credo leren en
het kapelaan maken tussen de benen van Reynaert. De betekenis van de gebeurtenissen
rond Kriekeputte wordt waarschijnlijk aan het eind van de middel-eeuwen niet meer
begrepen. De homoseksuele connotatie van de haas is dan verdwenen. De passage
over de vriendschap van Cuwaert met de honden komt vanaf Plantijn 1564 tot 1834,
de bewerking van Van den vos Reynaerde door J.F. Willems, niet meer voor in
Reynaerts historie (zie Rijns 1999).

Samenvattend
Het viervoudig onderzoeksmodel van Van Daele is vruchtbaar gebleken bij het
onderzoek naar de connotatie van de haas in de dertiende eeuw.
In het Cuwaertmotief komt veel dubbelzinnig erotisch getint taalgebruik voor met
een homoseksuele lading. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de isotopieën religie,
jacht, spel, poëzie en homoseksualiteit. Mocht bij ‘het credo leren’ nog twijfel bestaan
over de homoseksuele interpretatie, de Kriekeputtepassage laat niets te raden over.
De tekst kan op zich eenduidig worden uitgelegd, maar zowel de locus terribilis, met
zijn honden en haas, als de gedragingen van de honden dragen bij tot de dubbelzinnige
(homoseksuele) interpretatie van deze passage (zie ook Rijns 1999). De beide passages
versterken elkaar. De gebeurtenissen bij Kriekeputte versterken het vermoeden dat
bij het kapelaan maken meer aan de hand is dan alleen het credo leren. In beide
fragmenten heeft Cuwaert de rol van de passieve sekspartner (patiens). Reynaert in
het eerste fragment en Reynout de ‘jachthond’ en Rijn de ‘rijmende’ ‘speelkameraad’
in het tweede fragment hebben de rol van de actieve sekspartner (agens of faciens).
Er is, om de enigszins gedateerde terminologie van Kuster te gebruiken, sprake van
‘sodomia perfecta’. Als Reynaert Cuwaert kapelaan wil maken en hem het credo wil
leren en hem daartoe uitnodigt tussen zijn achterpoten plaats te nemen, dan copuleren
de vos en de haas.
Wanneer hazen, vossen en honden met elkaar in verband worden gebracht, is er
vaak sprake van tegennatuurlijke seksuele toespelingen. Drie randversieringen waar
een haas met een boek in zijn voorpoten stevig tussen de achterpoten van een vos
klem zit, ondersteunen deze anaal-genitale interpretatie. De onlangs gevonden vierde
mariginaal van de haas met het bebloede achterwerk bevestigt nogmaals de
homoseksuele interpretatie van het credo leren door de vos.
De homoseksuele interpretatie van het hier besproken Cuwaertmotief is niet nieuw.
Veel commentatoren kwamen tot deze conclusie maar dan zonder een toelichting op
de historische, culturele en literaire context. Zij veronderstelden veel voorkennis bij
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de lezers. Opvallend is ook dat, zover ik kan overzien, nergens in de commentaren
de homoseksuele connotatie van de haas in de contemporaine Latijnse werken wordt
betrokken. Deze is bekend bij de litterati in de twaalfde en dertiende
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eeuw. De Reynaert past in dit opzicht in het genre van de poésie obscure. Het
middeleeuws publiek heeft een aantal woorden en begrippen ter beschikking om de
seksuele omgang van mannen onderling aan te duiden. De haas behoort tot de
signaalwoorden die verwijzen naar ‘tegennatuurlijke ontucht’.
Als Willem deze dieren, die symbolisch zijn voor overmatige en perverse
seksualiteit, bij elkaar brengt, lijkt mij de interpretatie duidelijk: Willem hekelt met
het Cuwaertmotief op satirische wijze het geestelijke en zedelijke peil (met name
homoseksualiteit) onder de clerici. Hij had geen beter dier kunnen nemen dan de
haas. Als de twee passages geassocieerd worden met homoseksualiteit, worden
vraagtekens opgelost, blijft er weinig duister over en wordt de tekst op deze plaatsen
minder enigmatisch.
Opmerkelijk blijft dat de homoseksuele connotatie van de haas niet is terug te
vinden in de Middelnederlandse volkstaal. De vraag is of het volkstalige publiek in
de dertiende eeuw de verwijzingen naar sodomie begreep of dat de homoseksuele
connotatie van de haas toen alleen bij de litterati onder het publiek bekend was.
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Eindnoten:
* Met dank aan Hettie Staats en Willem van Bentrum die meelazen met dit artikel en enkele
bruikbare suggesties ter verbetering voorstelden.
1. Isotopie: semantische samenhang van een tekst op grond van algemene betekeniscategorieën
als bijvoorbeeld: levend, dierlijk, erotisch, sociaal. Wanneer een tekstgedeelte bijvoorbeeld
handelt over voorwerpen (een huis, bomen) dan moet het erop volgende tekstgedeelte daarmee
in zekere zin samenhangen; d.w.z. dat men dan niet, op gevaar af de isotopie te doorbreken,
zonder overgang een andere topos, bijvoorbeeld erotiek, begint te bespreken. Dit komt weliswaar
voor in metaforische, nonsenciaal (onzinnig) of surrealistisch taalgebruik, maar dan wordt met
opzet een andere isotopie i.v.m. vervreemding, absurditeit (of dubbelzinnigheid, HR) opgeroepen
(Van Gorp 1991: 199).
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grafiek
■ Willy Feliers
De haas in het Reynaertoeuvre van Allart van Everdingen
Allart van Everdingen
De bekende Nederlandse landschap- en zeeschilder Allart van Everdingen (Alkmaar
1621-Amsterdam 1675) genoot eveneens grote waardering als etser en graveur. Hij
is tegenwoordig vooral bekend als schilder en etser van woeste Scandinavische
berglandschappen met grillige rotsformaties, watervallen, prachtige bomen en
berghutten. Deze werken hebben het oeuvre van de Haarlemse landschapschilder en
Van Everdingens tijdgenoot Jacob van Ruisdael (1628-1682) sterk beïnvloed. Bij
beiden krijgen bomen een prominente rol. Volgens kunstschilder en
kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken (1660-1719) leerde Van Everdingen het
schildersvak bij Roelant Savery en Pieter de Molyn. De reis die hij in 1643-1644
naar Noorwegen en Zweden maakte was bijzonder belangrijk voor zijn evolutie als
beeldend kunstenaar. Van die reis bracht hij vele landschapsschetsen mee die hij
verwerkte in zijn later werk. Van Everdingen was trouwens de eerste Hollandse
kunstenaar die het Scandinavische landschap herhaaldelijk uitbeeldde. Hij maakte
zijn Scandinavische reis naar Noorwegen en Zweden op vraag van de welstellende
handelaar en industrieel Lodewijk Trip. De kunstenaar creëerde een groot schilderij
(dat zich nu in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt) van Trips
wapenfabriek ‘Julitabroeck’ in Nyköping in Södermanland (Zweden). De families
Trip en de Geer, die onderling door huwelijken waren verbonden, hadden
verschillende eigendommen in Zweden. Dat Van Everdingen vaak in opdracht van
de Trips werkte wordt bewezen door het vele werk van zijn hand in het mooie
Trippenhuis in Amsterdam, het woonhuis van de broers Trip uit 1660-1662 aan de
Kloveniersburgwal, het breedste grachtenhuis van Amsterdam, dat sinds 1887 geheel
in gebruik is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Na
zijn Scandinavische reis trouwde Allart van Everdingen op 21 februari 1645 met
Janneke Brouwers. Het gezin vestigde zich in Haarlem, waar vier kinderen werden
geboren. Een kind werd slechts enkele maanden oud. Twee zoons werden later ook
schilder. Een decennium later, omstreeks 1657, verhuisde Van Everdingen naar
Amsterdam, waar hij bleef tot zijn dood.
Allart van Everdingen heeft een prachtige suite etsen gemaakt bij de Reynaert.
Die Reynaertprenten werden later in Duitsland als illustraties in Reynaertuitgaven
gebruikt, eerst in de Reynaertuitgave (Reineke der Fuchs uit 1752) van Johann
Christoph Gottsched (1700-1766), later (postuum) ook in Goethes Reineke Fuchs.
In de inventaris van Goethes grafiekverzameling kunnen we zien dat hij een suite
van Van Everdingens Reynaertwerk bezat. In dit themanummer gaan we verder in
op deze prenten, die enkel grondig ter sprake kwamen in een artikel van Erwin
Verzandvoort in Reinardus, het jaarboek van de International Reynard Society. In
deze bijdrage concentreren we ons vooral op de hazen in het werk van Van
Everdingen. Meteen kunnen we de lezer enkele merkwaardige nieuwe bevindingen
presenteren over Van Everdingens mogelijke bronnen en zijn epigonen.
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Goethe en Allart van Everdingen
De Duitse schrijver, wetenschapper en filosoof Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) was een groot bewonderaar van het werk van Allart van Everdingen,
niet alleen van zijn Reynaertsuite, maar ook van zijn landschapsetsen. Goethe was
al zeer jong geïnteresseerd in grafische kunsten en tekenen. Hij leerde zelf ook tekenen
en later, tijdens zijn vele reizen, maakte hij veel landschapstekeningen. In zijn totale
oeuvre vinden we naast zijn literaire werk ook een collectie van 2000 tekeningen.
Hij schrijft over zijn relatie met de beeldende kunsten in Dichtung und Wahrheit.
‘Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich die Welt faßte...’
Het oog was het belangrijkste orgaan waardoor de wereld zich aan mij
voordeed. Ik had vanaf mijn vroegste jeugd tussen schilders geleefd en
het mij eigen gemaakt de dingen om mij heen in relatie tot de kunst te
zien. Nu ik op mijzelf was aangewezen en aan de eenzaamheid
overgeleverd, kwam deze aanleg half van nature, half verworven, tot uiting.
Waar ik ook keek, overal zag ik een voorstelling en wat mij opviel en
vreugde gaf, wilde ik vasthouden en ik begon, hoe onhandig en gebrekkig
ook, naar de natuur te tekenen. Het ontbrak mij daarbij aan niets minder
dan aan alles. Toch bleef ik hardnekkig volhouden om zonder welke
technische vaardigheid dan ook, het heerlijkste dat zich aan mijn ogen
voordeed, te willen afbeelden.’
(Het volledige citaat in de vertaling van E. Tjallinks, p. 205.)
Met zijn ogen begreep Goethe de wereld. Wanneer hij voor de eerste keer Van
Everdingens Reynaertsuite onder ogen kreeg was hij gefascineerd. Met zijn ogen
assimileerde hij de Reynaert. Verder zullen we zien hoe hij er alles aan gedaan heeft
om Van Everdingens Reynaertreeks te verwerven en in zijn verzameling grafiek op
te nemen.
Goethe had een grote belangstelling voor de Nederlandse landschapskunstenaars.
Zijn voorkeur ging uit naar Allart van Everdingen. In maart 1781 kopiëerde hij enkele
landschapsetsen van Allart van Everdingen die hij kon bekijken in Neunheiligen in
Midden-Duitsland. Vol geestdrift schrijft hij op 28 december 1782 aan Charlotte von
Stein: ‘Zwei Landschaften habe ich gesehen: eine von Everdingen, die andre von
Ruisdal [sic], beide gezeichnet, von der größten Schönheit.’ In maart 1781 kon Goethe
voor twaalf ‘Taler’ 102 bladen van Allart van Everdingen aankopen, maar die set
bevatte niet de suite Reynaertetsen. Kort daarna, in 1782, schreef hij aan J.G.I.
Breitkopf te Leipzig, die Gottscheds Reineke der Fuchs gedrukt had, dat hij zeer
geïnteresseerd was in de reeks Reynaertetsen en vooral in de eerste afdrukken. Hij
schrijft verder dat hij eerste afdrukken vraagt omdat hij vreest dat de platen na het
gebruik voor de vele drukken in Gottscheds boek geen goede afdrukken meer zullen
geven. Goethe moest nog wachten tot 1783 alvorens hij Van Everdingens
Reynaertsuite in zijn verzameling kon opnemen. Op 17 april 1783 schrijft hij aan
Charlotte von Stein: ‘Die Kupfer sind da und außerordentlich schön. Die Eberdingen
sind erste Abdrücke und als wie von gestern.’ Als grafiekkenner, zeker voor de
mezzotinten, wist Goethe dat hij enkel op ‘erste Abdrücke’ de ware Van Everdingen
kon bekijken. De eerste afdrukken zijn door de
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kunstenaar zelf gedrukt en hebben naast de grote technische kwaliteit ook de
emotionele waarde van de directe band met de kunstenaar.
Naast Goethes algemene interesse voor het dierenepos waren het ongetwijfeld van
Everdingens illustraties in Gottscheds Reineke der Fuchs die hem stimuleerden de
nuchtere, prozaïsche tekst van Gottsched te bewerken tot zijn poëtische en doorleefde
Reineke Fuchs. Vermoedelijk heeft Goethe Gottscheds Reineke der Fuchs reeds op
jonge leeftijd onder ogen gehad. Als student in Leipzig had hij toegang tot de prachtige
bibliotheek van professor Johann Gotlob Böhme, waar hij de Reinke der Fuchs kon
lezen en de prenten kon bewonderen. We kunnen bij Goethe spreken van een
levenslange bewondering voor het werk van Van Everdingen.

Van Everdingen en de Reynaert
In 1752 verscheen het door Gottsched geschreven en door Peter Schenk uitgegeven
Heinrichs von Alkmar Reineke der Fuchs, mit schönen Kupfern; Nach der
Ausgabe von 1498 ins Hochdeutsche übersetzet, und mit einer Abhandlung
von dem Urheber, wahren Alter und grossen Werthe dieses Gedichtes
versehen, von Johann Christoph Gottscheden. Leipzig und Amsterdam,
Verlegts Peter Schenk, 1752.
Die ‘schönen Kupfern’ die als illustratie in het boek zijn opgenomen zijn 57 etsen
van Allart van Everdingen. Van Van Everdingen zijn in totaal ongeveer 160 etsen
bewaard gebleven, deze suite inbegrepen. De juiste datering is niet bekend. Als we
de Reynaertsuite bekijken in de totaliteit van de bewaard gebleven verzameling
meesterlijke vrije grafiek van Van Everdingen kunnen we alleen maar affirmeren
dat het topwerken zijn. We vermoeden dat ze gemaakt zijn in zijn meest vruchtbare
periode en vóór 1656, want in dat jaar is Van Everdingen met etswerk gestopt. Zeven
van de Reynaertprenten zijn gemaakt in de mezzotinttechniek of de zogenaamde
‘zwarte kunst’. Deze techniek kan ons helpen om de prenten enigszins te dateren.
Ludwig von Siegen, een Duitser die in Utrecht woonde, is de uitvinder van deze zeer
moeilijke grafische kunstdiscipline. Hij is met deze etstechniek begonnen rond 1640
en het heeft nog wel zeker tien jaar geduurd vooraleer de techniek algemeen bekend
was. De Reynaertetsen zijn dus naar alle waarschijnlijkheid te dateren tussen 1650
en 1656. Van Everdingen was toen een dertiger.
Rekening houdend met het feit dat er van een mezzotintplaat maar een tiental
goede afdrukken kunnen gemaakt worden (waarna reeds restauratie nodig is), is het
bijna zeker dat deze zeven prenten niet ontworpen zijn voor illustraties in een boek.
Of dit voor de andere 50 werken het geval is, is niet met zekerheid uit te maken,
maar lijkt waarschijnlijk. De etsen zijn dus vermoedelijk gemaakt als een suite vrije
grafiek en bijna zeker in opdracht, want zonder opdrachtgever maakt een kunstenaar
niet zo een dergelijke, grote reeks prenten. Er zijn trouwens te weinig verzamelaars
die het financieel aankunnen om zo een volumineuze reeks etsen te kopen. Ook om
die financiële reden zijn er weinig afdrukken gemaakt (en dus niet alleen omdat de
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kan men toch een vijftigtal afdrukken maken). Dat er weinig eer-
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ste afdrukken in omloop waren, kunnen we ook afleiden uit Goethes lange speurtocht
om een dergelijke set in zijn verzameling op te nemen.
Na zijn reis door Scandinavië bleef Van Everdingen vriendschappelijke banden
onderhouden met de familie Trip. Deze Amsterdammers hadden een belangrijke
verzameling boeken en beeldende kunst. Erwin Verzandvoort (1995, p. 153) poneert
dat het best mogelijk is dat de kunstenaar de reeks Reynaertetsen voor deze
kunstzinnige familie heeft gemaakt. Dit lijkt ons aannemelijk.
Na de opname in Gottscheds Reineke in 1752 zou het bijna een eeuw duren tot de
reeks opnieuw in een boek werd opgenomen. In 1844 verscheen in Londen Reynard
the Fox van Samuel Naylor met daarin de volledige Van Everdingen-reeks, m.n. de
57 Van Everdingen-prenten samen met de vijf etsen van Simon Fokke (cfr. infra).
Het zal tot 1921 duren vooraleer de volledige suite etsen als illustratie wordt
opgenomen in een Goethe-druk, met name in Reineke Fuchs von Johann Wolfgang
von Goethe. Mit Illustrationen nach den 57 Radierungen von Allart van Everdingen.
Goethe zag zijn lievelingsprenten bij leven niet in zijn Reineke Fuchs verschijnen.
Sterker, het zijn vooral de houtgravures (1841-1846) van Wilhelm von Kaulbach die
Goethes Reineke-uitgave zo populair hebben gemaakt. Van Everdingens etsen zijn
in de jaren 1840 ook gedeeltelijk opgenomen in twee Engelse Reynaertdukken van
J Cundall (in 1843 en 1846).1.
Het is niet bekend welke Reynaerttekst de inspiratiebron was van Allart van
Everdingens Reynaertsuite. Gottscheds Duitse hertaling kwam 100 jaar na de eerste
afdrukken van zijn Reynaertprenten. Uitgever en graveur Peter Schenk heeft de suite
Reynaertetsen aangekocht en de platen laten restaureren door de Amsterdamse graveur
en tekenaar Simon Fokke (1712-1784), die voor de druk van Schenk nog vijf
aanvullende etsen maakte.2.

De haas in de prenten van Allart van Everdingen
We bekijken nu Van Everdingens prenten in de Goethe-uitgave van de Reineke Fuchs
uit 1921 met als rode draad de figuur van de haas. Bij Goethe is Willems haas Cuwaert
van naam veranderd en Lampe geworden. We kunnen ons deze vrijheid van tekstkeuze
permitteren omdat de prenten van Van Everdingen niet voor de Gottsched-uitgave
werden gemaakt. We kiezen voor de Goethe-tekst als referentiepunt omdat wij er
sterk van overtuigd zijn dat Goethe bij het schrijven zich door de prenten van Van
Everdingen heeft laten beïnvloeden. We gebruiken ter aanvulling voor onze studie
van de prenten een losse set prachtige afdrukken (wellicht ooit geknipt uit de
Schenk-uitgave van 1752) uit de verzameling van Erwin Verzandvoort. Niet alle
prenten worden besproken. We maken een verhaalchronologische selectie uit de tien
prenten waarin de haas volwaardig met lijf en leden figureert en een elfde, waarin
alleen de hazenkop wordt afgebeeld.

1
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De eerste prent (afb. 1) waar we in onze bespreking de haas ontmoeten, vinden we
in de Reineke Fuchs bij het Vierter Gesang. De beginverzen luiden: ‘Als man bei
Hofe vernahm, es komme Reineke wirklich’. In de volgende verzen lezen we dat
alle grote en kleine dieren rond Nobel en de koningin zijn verzameld. Ze willen
Reineke zien die met Grimbart sierlijk en moedig door de ‘hohe Straße’ naar het hof
stapt.
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afb. 1

De hofgemeenschap wacht vol ingehouden spanning, eindelijk is de daging gelukt:
‘es komme Reineke wirklich’. Op de prent ziet de toeschouwer Reinekes aankomst
aan het hof. De vos oogt zelfzeker als was hij 's konings eigen zoon en vrij van alle
gebreken. Met nog één poot omhoog zien we de vos zijn laatste stap zetten. Reineke
is door Van Everdingen zelfzeker, levendig en dynamisch neergezet.
Van Everdingen was een befaamde landschapsetser. Hij maakt van deze artistieke
verworvenheid handig gebruik en plaatst het hoftafereel aan de rand van een open
plek in het bos. Nobel zit op een hoge berm onder de bladeren van een boom. Van
Everdingen, die zoals we verder zullen zien, het antropomorfe schuwt, zet Nobel
niet op een troon maar gewoon op de aarde. Hij zit op die hoge berm naast een laagte
in het veld. Rechts, in het lager gelegen vlak, zijn de wolf, de beer, de kat (de drie
koningsbodes) en de haan als aanklagers verzameld. Het lijkt alsof ze in een holle
bosweg zitten die naast die open plek loopt.
Van Everdingen geeft de haas Lampe (Cuwaert) een opvallende plaats, links op
de voorgrond. De haas lijkt rustig, oogt zelfs niet bang, maar zit wel op een goede
plek om vlug te verdwijnen. De manier waarop Van Everdingen Reineke en de koning
compositorisch heeft geplaatst en met een rijke, expressieve lichaamstaal heeft
afgebeeld, is meesterlijk. Ook Nobel oogt zelfzeker en is op dat moment in het verhaal
nog de heerser van het dierenrijk. De vos is ‘frei und ledig von allen Gebrechen’ en
kan nog alle kanten uit.
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afb. 2

2
Op de volgende prent (afb. 2) waar we de haas terugvinden zijn we al een stap verder
in het verhaal. De toeschouwer ziet nu de aanvangsfase van Reynaerts opknoping.
De vos heeft de strop al om de nek en staat nog slechts met één poot op de boomtak.
De kater zit klaar om het koord aan te trekken. We zien een eerder onzekere Nobel,
die met een afwezige blik tegen een zware eik leunt. Nobel volgt de poging van
Hinze, de Duitse tegenhanger van Tibeert, om de vos aan de boomtak op te hangen
niet. De koningin draait zelfs haar hoofd van de dramatische scène weg.
De kunstenaar heeft zijn prent diagonaal verdeeld. Links, naast en voor het
koningspaar, troepen de aanklagers samen. Ook de fraai uitgewerkte voorgrond zit
mooi in dat linker diagonaalvak. Het groepje het dichtst bij de vos toont een agressieve
haan, een eerder rustige haas Lampe en een hond die wat lichaamstaal betreft
onzekerheid uitstraalt. Hij blijft toch nieuwsgierig en wendt zijn kop naar rechts om
de poging tot opknoping goed te kunnen volgen. Het tafereel is midden in het bos
geplaatst. De bladeren van de bomen vormen een mooie achtergrond.
Rechts zien we het actieve gebeuren dat levendig en suggestief uitgebeeld is. De
linkse passieve groep angstig kijkende dieren is qua lichaamstaal en sfeercreatie
prachtig weergegeven. Van Everdingen heeft een slanke en weinig robuuste wolf
neergezet. Zijn profiel oogt zo vosachtig dat we eerst aan een spielerei dachten. Op
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afb. 3

enkele van zijn prenten laat de kunstenaar de vos immers van op een afstand de loop
der gebeurtenissen overzien. Hier staat echter de op een vos gelijkende wolf midden
in het gebeuren. Als we de staarten vergelijken, moeten we concluderen dat het dier
een wolf is. Hij heeft geen pluimstaart zoals de vos. De alerte wolf staat met zijn
lichaam afgewend en kijkt, zoals de hond, met gedraaide kop naar de opknoping.
Het is knap hoe de kunstenaar het actieve en passieve zo harmonisch in de prent weet
te plaatsen.

3
Op het einde van het Funfter Gesang, waar Reynaert zijn verhaal van de schat nabij
de Krekelborn (Kriekeputte) opdist, plaatst de uitgever van deze Reineke Fuchs de
prent van Van Everdingen waar we Nobel aandachtig zien luisteren naar Reynaerts
leugenverhaal (afb. 3). De kunstenaar verdeelt zijn prent weer diagonaal. Daardoor
creëert hij een sterke dynamiek en kan hij de taferelen evenwichtig in het plaatje
verdelen. Van Everdingen, als befaamd landschapskunstenaar, gebruikt hier opnieuw
dit verworven meesterschap en etst een prachtig landschap als decor voor dit
Reynaerttafereel. Rechts staat en zit een groepje dieren te luisteren met op de
achtergrond een fraai berglandschap met een kerkje. In dit bergachtige landschap
zien we duidelijk Van Everdingens herinneringen aan zijn Scandinavische reizen.
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afb. 4

Overschaduwd door een massieve eikenboom plaatst de kunstenaar koning Nobel,
de koningin en Reineke links op de voorgrond. Nobel luistert aandachtig naar
Reinekes schatverhaal en ook de koningin is een en al oor. Ook op deze prent is de
eikenboom de prominente speler die het beeld overheerst. Nobel en de eik gaan
trouwens goed samen. Zoals de leeuw de koning van de dieren was, was voor de
middeleeuwse mens de eik de koning van het woud (nog vroeger ook een heilige
boom). Rechts, met de vredige kerk op de achtergrond, zien we tussen het passief
ogende groepje dieren een kleine, maar toch opvallende Lampe (Cuwaert).

4
Reynaert heeft met zijn leugenverhaal over de schat het pleit gewonnen en kan op
bedevaart vertrekken. Zoals op de meeste van zijn Reynaertprenten vertrekt Van
Everdingen voor de uitbeelding van deze scène van een diagonale verdeling van zijn
tafereel en krijgt de eik een prominente en overkoepelende plaats (afb. 4). Reineke
zit sereen achter de klaarliggende pelgrimsattributen met naast hem een angstig
ogende haas. Bellyn is uitgebeeld als een priester die de pelgrim zegent. Tevens wijst
hij met zijn zegenende linkerpoot de weg die de pelgrim moet gaan. De koning en
de koningin kijken enigszins wantrouwig naar deze dubbelzinnige scène. De
kunstenaar geeft door het gebruik van de donkere linkerpoot en de zwarte schaduwen
een voorafspiegeling van wat staat te gebeuren. De prent speelt bijna volledig
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in de dierenwereld; de pelgrimsstukken zijn de enige elementen die naar de mens
verwijzen (het huis-kasteel op de bergtop buiten beschouwing gelaten). We zien
opnieuw dat Van Everdingens prenten zelden naar menselijke attributen verwijzen.
Ook hier slaagt de kunstenaar erin zijn tafereel meesterlijk te componeren.

5
Blijkbaar zonder aarzelen (afb. 5) gaat Lampe met Reineke mee in het vossenhol.
Van Everdingen blijft trouw aan zijn dierenwereldconcept (het menselijke is alleen
in de achtergrondgebouwen en in de pelgrimsstukken te bespeuren) en kiest voor
een natuurlijk vossenleger. De ingang van het vossenhol ligt in de berm dicht bij de
stam van een indrukwekkende eik. Links op de prent zien we de actiescène: de sierlijk
afgebeelde vos kijkt toe hoe de haas het vossenhol binnenwipt. De linkerkant is
donker en dreigend. Rechts staat Bellyn verwonderd toe te kijken hoe gemakkelijk
Lampe zich in het donkere hol laat meeloodsen. In de rechterbenedenhoek ligt de
pelgrimsstaf achteloos weggeworpen. Op de achtergrond, als tegenstelling met de
harde, donkere linkerkant, zien we het zeer licht geëtste, dromerig ogende decor met
een vredig kerkje tussen het groen. Bellyn krijgt nu al een dominante plaats als
voorafbeelding van wat hem te wachten staat. Ook hier overkoepelt het bladerdak
van de eik de scène.
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afb. 6

6
Bellyn is aangekomen aan het hof, heeft zijn ‘brief’ aan de koning bezorgd en kijkt
verbouwereerd naar de afgebeten hazenkop (afb. 6). Nobel, gezeten onder de koning
der bomen, slaakt een oerschreeuw en lijkt wel kleiner te worden naast de massieve
eikenstam. In het midden van de prent is de aap nog verder in de zak aan het zoeken,
maar hij zal geen brief vinden. In de verzen van Goethe: ‘Und es ließ der König
sogleich dem Biber gebieten’ is het de bever Bokert die de zak opent. Waarom
gebruikt Van Everdingen hier de aap als koningshelper? Erwin Verzandvoort schrijft
hierover: ‘Hier is het de aap die het hoofd van de haas uit de tas haalt, terwijl dit in
de traditionele illustraties gebeurt door de kat [zoals ook bij Kaulbach]. De Reinke
de vos illustraties tonen duidelijk een katachtige (en minder duidelijk, een bever);
[...] Waarom gebruikt Van Everdingen dan zo duidelijk de aap? Ik denk dat hier een
andere oude traditie gevolgd wordt, met name die waarin de aap als het symbool van
het kwaad gezien wordt.’ (vertaling van p. 159). De uitleg is misschien nog meer
voor de hand liggend. Gebruikte Van Everdingen een van de Middelnederlandse
verhalen?
De wolf staat aan de rand van het gebeuren en kijkt vol aandacht naar de reactie
van Nobel. Zoals ook in de galgscène (afb. 2) laat Van Everdingen Reineke zelf de
gebeurtenis mee beleven.
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Van Everdingens iconografische bronnen
We weten niet welke Reynaerttekst Allart van Everdingens inspiratiebron was voor
zijn suite Reynaertetsen. Het zou ons niet verwonderen indien we in de Nederlandse
traditie zouden terechtkomen. De speurtocht zou in Holland (Amsterdam) kunnen
beginnen. Ook over zijn beeldbronnen tasten onze voorgangers in het duister. Kende
Van Everdingen ook kunstenaars die dieren en vooral de vos uitbeeldden? In de
periode dat Van Everdingen zijn Reynaertsuite maakte woonde hij in Haarlem. Als
man van zijn tijd zal hij het te Amsterdam uitgegeven fabelboek van Joost van den
Vondel, Vorstelijcke Warande der Dieren uit 1617 wel gekend en bekeken hebben.
In Vondels beestenboek staan 107 fraaie gravures van Marcus Gheeraerts de oude
(1516/21-na 1586) aangevuld met achttien later gemaakte gravures (ofwel van Philippe
Galle ofwel van Marcus Gheeraerts). De koperplaten van Gheeraerts werden in 1571
door de Antwerpse graveur-uitgever Philippe Galle (1537-1612) gekocht. Hij drukt
het Esbatement moral, waaraan de achttien etsen worden toegevoegd. Later komen
de koperplaten in handen van het atelier van Pers, die aan Vondel vraagt om er teksten
bij te schrijven.
Op vijftien prenten in dit boek figureert de vos. Gheeraerts 107 platen werden
voor het eerst gedrukt in De warachtighe fabulen der dieren uit 1567 van de Brugse
rederijker Eduard de Dene (1505-1578). Mogelijk kende Van Everdingen de
beestengravures van Gheeraerts ook uit deze uitgave, maar ook de verwantschap met
de toegevoegde platen doen ons voor de Vorstelijcke Warande der Dieren als
mogelijke bron kiezen. Als we de prenten van Van Everdingen en de vossenprenten
in Vondels Vorstelijcke Warande der Dieren naast elkaar leggen, is er een vermoeden
van beïnvloeding.

afb. 7
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Bekijken we de prent (afb. 7) bij De Vos en de Druyven met als beginverzen: ‘Oom
Reyntjen werd verlieft eens wijngaerts purpre Druyven, / Indient gelucken wou,
smaecklustigh op te kluyven’. Deze prent is een goed voorbeeld voor de bronnenstudie
van Van Everdingens Reynaertprenten. Als ijkpunten denken we aan de houding van
de fraaie en sierlijk uitgebeelde vos, de compositorische plaatsing van de scène in
het landschap en de prominente plaats van een zware eik in het tafereel. Al deze
elementen vinden we met een zekere mate van gelijkenis ook terug bij Van Everdingen
in de reeds besproken illustraties.
Voorts ziet de toeschouwer in de Vorstelijcke Warande der Dieren bij de fabel De
Vos, Hond en Haese een gravure van Marcus Gheeraerts waar de vos en de haas
frontaal tegenover elkaar zitten (afb. 8). Voorafgaand heeft de hond de vos vast en
wil hem oppeuzelen. De vos kan hem overtuigen dat vossenvlees te hard is en
‘qualijck om verdraghen’ en dat hij beter een haas kan vangen: ‘Ziet daer loopt wel
te passe een langh-gheoorden Haes, / Zijn vleesch is delicaet, en laet zich lieflijck
stoven.’ De hond gaat achter de haas aan - actie die de toeschouwer ziet in het midden
van de prent - maar de haas is te vlug. De hond is haas en vos kwijt... In de tête à
tête op de voorgrond klaagt de haas de vos aan voor dit verraad.
Een dergelijke compositionele uitwerking zien we herhaaldelijk bij Van Everdingen,
waar een belangrijk onderdeel van het verhaal op de voorgrond wordt verbeeld en
in het midden de voorafgaande verhaalepisode grafisch wordt verteld.
Van Everdingen gebruikte volgens Erwin Verzandvoort ook nog andere bronnen.
Hij meent dat Van Everdingen vermoedelijk prenten uit de Nederlandse volksboeken
heeft gekend (1995, p. 160-161). Hij verwijst onder andere naar de prent waar het
roven van de vissen wordt uitgebeeld (vooral het gebruik van het hoedje) en het
plaatje waar Van Everdingen Reynaert aangekleed als heremiet voor de haan

afb. 8
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plaatst. Hij denkt ook aan enkele prenten in de Lübeckse Reynaertdruk van 1498
(onder andere het plaatje waar Bruun, die op de oever van de rivier ligt, door Reynaert
wordt uitgelachen.).

Van Everdingens epigonen
Zoals het in bijna elke goede iconografische traditie past, wordt een kunstenaar
beïnvloed door voorgangers, maar wordt hij op zijn beurt ook inspiratiebron van een
aantal navolgers. Erwin Verzandvoort verwijst in Reinardus naar enkele prenten in
het Reynaertoeuvre van Wilhelm von Kaulbach, die vanaf 1841 voor Goethes uitgever
Cotta begon aan zijn imposante reeks illustraties voor Goethes bewerking. Goethe
was reeds overleden (1832) en heeft deze prenten nooit gezien. Verzandvoort
bespreekt de befaamde castratiescène, afgedrukt van een mezzotintplaatje, waar
vooral de houding van de geestelijke en de diverse menselijke personages duidelijke
overeenkomsten vertonen met de figuren op het blad van Van Everdingen. Voorts
wijst hij onder andere ook naar het optreden van Reynaert als heremiet en naar de
afbeelding waar Isegrim een klap krijgt van de hoeven van een paard.
Ook in De Kluchtige avonturen en listige streken van Reintje de vos. Voor de jeugd
bewerkt (uitgegeven te Deventer door A. ter Gunne, s.d.) vindt hij illustraties waar
de invloed van Allart van Everdingens prenten onmiskenbaar is.

afb. 9
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Maar er is meer. In 1836 verscheen bij de gebroeders F. en E. Gyselynck te Gent een
wetenschappelijke uitgave3.: Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en
dertiende eeuw. Met aenmerkingen en ophelderingen van J.F. Willems. Zowel in de
eerste druk (1836) als in de tweede (1850) staan twaalf litho's met als onderschrift:
‘Lith. van F. en E. Gyselynck te Gent’. De reeks uit 1850 is verder afgewerkt dan
de eerste. Op het einde van het Voorbericht lezen we dat er drie platen ‘naer het
handschrift zijn vervaerdigd’, dat andere naar de plaatjes in de Latijnse Reineke van
Hartman (sic) Schopper4. zijn gemaakt en - wat ons hier bijzonder interesseert - dat
één plaat is gemaakt naar een prent uit de ‘prachtuitgave van Gottsched’ (p. XI).
Deze overeenkomst is tot nu toe in het onderzoek steeds onbesproken gebleven. Het
betreft de litho die in J.F. Willems' Reinaert de Vos... is opgenomen als ‘Bl 142’ (afb.
9). Er is geen twijfel mogelijk.
Als we deze litho naast de prent (afb. 10) leggen die Van Everdingen bij dezelfde
scène etste, dan zien we op kleine details na een kopie. Deze litho is een leuk plaatje,
maar artistiek toch veruit de mindere van Van Everdingens ets. Bij Van Everdingen
is de eik een natuurlijk element in het landschap; op de litho hangt de boom als het
ware in de prent. Het overschaduwende bladerdek oogt op de litho ook niet natuurecht,
maar lijkt eerder een gearceerde vlek die aan een geknotte tak hangt. Het grootste
verschil zien we bij de dieren die frontaal zijn afgebeeld: bij Van Everdingen zijn ze
levensecht; op de litho zijn het meer marionetten. De ets is sfeervol en knap van
compositie. De litho, hoewel op dezelfde manier gecomponeerd, is toch statisch en
mist sfeer. De lithoprent is louter vakwerk en mist de ‘magic touch’

afb. 10
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van de ware kunstenaar. Voor dit hazennummer is het meegenomen dat de haas ook
in beeld komt om de terugkeer naar het hof van Bruun en Isegrim mee te vieren.
Hoewel de gebroeders Gyselynck slechts eenmaal (impliciet) naar Van Everdingen
verwijzen, lijkt het ons zeer waarschijnlijk dat ze meer dan eens naar de illustraties
uit de druk van Schenk gekeken hebben. Zo doet de opbouw van de litho ‘Bl 15’
(afb. 11) ons denken aan de manier waarop Van Everdingen zijn prenten samenstelt
en opbouwt. De invloed van de illustraties uit de uitgave van de Latijnse Reineke
van Hartmann Schopper door Virgil Solis en Jost Amman vinden we in die prent
niet terug. Trouwens in Hartmann Schoppers Reineke konden we de uitbeelding van
deze scène ook niet vinden. De prent is dus gemaakt naar het handschrift waar we
lezen dat Reynaert ‘quam (...) als een hermijt’, maar ook Van Everdingens invloed
speelde mee. Het tafereel speelt zich af onder een eik met een bladerdek dat de scène
overkoepelt. Op de achtergrond ziet de toeschouwer, met zachte contouren
opgebouwd, een berglandschap en een wegvluchtende vos. Het landschap is een
sfeergevend onderdeel van de prent. Dit zijn allemaal stijlelementen die we bij Van
Everdingen terugvinden. Voorts tonen de makers ons wel een natuurgetrouwe haan,
maar die staat tegenover een vos gekleed als heremiet. We weten dat de afgebeelde
dieren op de prenten van Van Everdingen zelden antropomorf zijn. Maar de
Haarlems-Amsterdamse meester heeft dit tafereel ook uitgebeeld en op die prent
gebruikt ook hij een vos met menselijke trekjes. Ook Van Everdingens (afb. 12) vos
staat rechtop en is gekleed als heremiet. Als we deze prent nauwkeurig
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analyseren, komen we tot de conclusie dat de ontwerper van deze plaat deels de
compositie en nog meer de stijl van de prenten van Allart van Everdingen als
voorbeeld had.

Besluit
Allart van Everdingen brengt de toeschouwer met zijn suite Reynaertetsen een
magnifieke evocatie van de belangrijkste Reynaertscènes. Dit is de top van de
Reynaertgrafiek. De toeschouwer ziet niet alleen het actieve en passieve gebeuren,
maar wordt ook opgenomen in het sfeervolle perspectief van de achtergrond. De
kunstenaar schenkt ons een prachtig totaalbeeld van de gekozen Reynaertscènes.
Bij van Everdingen worden de dieren zelden antropomorf uitgebeeld. Op enkele
prenten is er soms een kleine verwijzing naar de mens zoals de pelgrimsstaf, een
draagbaar om Coppe naar het hof te brengen en we zien in de reeks ook een prent
waar Reynaert gekleed als pelgrim wordt afgebeeld. Doordat de kunstenaar het
antropomorfe bijna altijd buiten beschouwing laat, krijgen we reële en evenwichtige
dierenscènes. De dieren ogen als dier en zijn sierlijk en met een rijke lichaamstaal
begiftigd. Ook de haas mocht steeds op een natuurlijke manier optreden. De cruciale
scène uit de Reynaert met de hazenkop is door de kunstenaar prachtig uitge-
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beeld. Van Everdingen toont ons niet alleen de belangrijkste Reynaertscènes, maar
plaatst de taferelen ook in meesterlijk uitgewerkte landschappen. Een dergelijke
compositorische opbouw kon men van Allart van Everdingen ook verwachten, want
in zijn tijd was hij beroemd om zijn landschapsetsen en -schilderijen.
Hoewel qua aantal drukken en navolgingen Van Everdingen zwaar moet onderdoen
voor Wilhelm von Kaulbach, heeft hij op velen meer indruk gemaakt dan Kaulbach.
Zo was Johann Wolfgang von Goethe helemaal weg van de suite, die hij pas in 1783
kon aankopen. Een onderzoek naar de invloed van Allart van Everdingens prenten
op Goethes bewerking loont beslist de moeite. We kunnen met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid stellen dat er zonder Allart van Everdingens
Reynaertsuite geen Reineke Fuchs van Goethe zou geweest zijn. In dat geval zou de
Reynaert in Midden- en Oost-Europa ook niet zo'n grote verspreiding hebben gekend.
Met dank aan Rik van Daele voor het verstrekken van de documentatie en de
verwijzing naar de prenten in Vondels Vorstelijcke Warande der Dieren en in J.F.
Willems' Reinaert de Vos (1836 en 1850) en aan Erwin Verzandvoort voor de
informatie en het ter beschikking stellen van diverse boeken en een prachtige set
losse afdrukken van de etsen van Van Everdingen.
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Eindnoten:
1. In Engeland zijn er reeds vóór 1921 diverse uitgaven verschenen waarin Reynaertprenten van
Allart van Everdingen zijn opgenomen:
- 40 prenten in: Joseph Cundall, The pleasant history of Reynard the Fox, Londen, 1843.
- 24 prenten in: Joseph Cundall, The most delectable history of Reynard the Fox, Londen, 1846.
2. In de Vierter Band van Johann Christoph Gottsched Ausgewählte Werke kwam er in 1968 een
herdruk van zijn Reineke der Fuchs. Met de 57 prenten van Allart van Everdingen en de vijf
aanvullende van Simon Fokke.
3. Daarom is deze uitgave niet opgenomen in het bibliografische Tiecelijn-nummer, jaargang 2004
nummer 3.
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4. De illustraties in Hartmann Schoppers Latijnse bewerking zijn van Virgil Solis en in de latere
drukken van Jost Amman. De ‘latijnschen Reineke’ is een Latijnse bewerking door Hartmann
Schopper van de Frankfurtse Hoogduitse Reineke-tekst van 1564. Jan Goossens noteert
hieromtrent: ‘De Solis-cyclus werd op zijn beurt weer nagesneden. Zes illustraties van deze
nieuwe reeks dragen de initialen IA van de houtsnijder Jost Amman (1539-1591). (...) Deze
cyclus verschijnt voor het eerst in de tweede druk van Hartmann Schoppers Latijnse vertaling
Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et astutia vulpeculae Reinikes libri quatuor,
Frankfurt 1574/75’ (p. 82-84).
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artikel
■ Yvan de Maesschalck
‘De schoonheid van dit drieste dansen’.
Over hazenvreugd en hazenleed in enkele naoorlogse gedichten
Inzoomen
Naar het einde toe van de meeslepende Italiaanse film La meglio gioventù laat dokter
Nicola een dyslectische jongen dieren nabootsen. In een kring neergezeten kinderen
mogen raden wat er wordt uitgebeeld. Het duurt niet lang of allerlei dierennamen
buitelen over elkaar heen. Even lijkt het erop of de jongen ‘una lepre’, een haas,
imiteert. Dat blijkt niet te kloppen, maar de stemming kan niet stuk. En dus laat
Nicola onbekommerd een voor hem bedoelde brief voorlezen door diezelfde
stuntelende jongen: daarin wordt hem de onverwachte dood van zijn oude moeder
gemeld. Meteen slaat de stemming om en zoomt de camera in op het door verdriet
verkrampte gezicht van de dokter.
De hierboven aangehaalde scène illustreert treffend de fatale vanzelfsprekendheid
waarmee haas en dood in elkaars buurt te vinden zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld ook
uit de aanhef van een titelloze column die Eva Gerlach in De Morgen publiceerde
en later opnam in de bundeling Een losse bedrading (2003): ‘Herinnering: een pad
omlaag in je opent zich. Daar rennen hazen, stijgt rook op, daar zie je als je afdaalt
iemand geslacht worden tussen de struiken, wie ook maar weer’.1.
Diezelfde onuitgesproken gedachte komt ook voor in Willem Frederik Hermans'
oorlogsroman De donkere kamer van Damokles (1958). Nadat het hoofdpersonage
Osewoudt de NSB'er Lagendaal heeft omgebracht, komt hij vrijwel onmiddellijk
daarna voorbij aan ‘twee witgeschilderde zwerfkeien die een soort van primitieve
ingang’ vormen. Op die keien staat ‘DE HAZENWAL’ te lezen (p. 132). Natuurlijk
gaat het hier om een van de vele grensovergangen die Osewoudt een halt toeroepen,
maar ook om een onbegrepen vingerwijzing dat de dood levensgroot nabij is. Dat
geldt uiteraard voor de net vermoorde Lagendaal, maar veel later ook voor Osewoudt
zelf, die in déze fase van het verhaal de ironische vooruitwijzing niet begrijpen kan.
Tot mijn niet geringe verbazing heb ik de vreemde broederschap tussen dood en
haas ook aangetroffen in Hazepeper (1985) van Charlotte Mutsaers. Dit boek, dat
zoals alle lichtvoetige essays van haar, het midden houdt tussen associatief met elkaar
verbonden aantekeningen en persoonlijke herinneringen, opent met een onovertroffen
tekst over de haas. De schrijfster zingt in alle toonaarden de lof van dit ontembare
dier: ‘Een haas is rank, slank, lang en stevig en heeft een prachtige musculatuur en
aders als koorden’. Ze wijst op zijn legendarische uithoudingsvermogen, zijn
‘apartheidsdrang’, de erotische betekenis van het ‘hazensymbool’2., op hazenboleten,
hazenliederen en hazenverhalen (onder meer die van William Cowper, La Fontaine,
W.B. Yeats, Koolhaas, Jan Hanlo en Gerard Reve). Maar op meer dan één moment
sluipt ook hier de dood binnen, bijvoorbeeld wanneer Mutsaers uitweidt over de
‘Zwarte Haas’ en lyrisch wordt bij een tekening van Carlo Chiostri (afb. 1). Ze
kanttekent: ‘Vier zwarte hazen torsen een lijkkist. Het kan haast
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niet macaberder en toch straalt dat zwarte hazenpak tegelijkertijd iets onnoemelijk
feestelijks uit. Ik weet het al: de zwarte haas, dat is voor mij de vleesgeworden
hartstocht’.3.
Het opstel van Mutsaers bevat een heerlijke, bijna gastronomische staalkaart van
wat er over de haas te verhapstukken valt. Ze betreurt dan ook dat niet de jager, maar
altijd weer de haas het loodje legt wanneer ze het tegen elkaar opnemen. Maar het
met de maan geassocieerde dier heeft blijkbaar zoveel in zijn goddelijke mars4., dat
het ook dichters niet onberoerd kan laten. In wat volgt trekken dichter en lezer dus
het open veld in, op zoek naar hazenvreugd en hazenleed. In de bange hoop dat laatste
niet in elk gedicht aan te treffen.

Angsthaas
Het valt moeilijk te begrijpen waarom, maar in de omgangstaal wordt de haas
doorgaans geassocieerd met gebrek aan durf, dodelijke schuwheid, lafheid. Het
volstaat hierbij te denken aan de naam van de enige haas in Van den vos Reynaerde:
de woordenboekbetekenis van ‘Cuwaert’ is lafaard (cf. Engels: coward; Frans:
couard). In de middeleeuwse iconografie bijvoorbeeld wordt lafheid gewoonlijk
voorgesteld
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als een gewapende man die vlucht voor een haas. De basisconnotatie van haas is dus
ronduit negatief, zoals blijkt uit de samenstelling ‘angsthaas’ (terwijl even schuwe
dieren als vos, konijn en das die bijgedachte niet oproepen). Daar zinspeelt een
baldadig dichter als Ilja Leonard Pfeijffer op in één van zijn ‘grote gedichten’ uit de
bundel In de naam van de hond (2005), waarvan hierna de begin- en eindsequensen
zijn opgenomen.

elegie van de bangbroek met miss
de want van de wezel vergeeft zich te staren
in zonderbaar droevend vermis
is angst hazig wegwees tot bleke gebaren
als mist over shropshire lad's pis
met puisten op pummel zijn priemen op grien
in wilgen zijn lippen van toen
prikt merel de dag groen de miss op half tien
slaat hardhout aan stukken van woen
en ver zijn de emirs met dolken van rif
en paars zijn de hoofden van zeg
die prauwen beslijpen in gaven van gif
en ver is het paars is het weg
dus treurblikt de toogziel zich snikkerend snotten
zo stil als een broek in de hoek
en rietstriemt het rood op zijn blozend botten
zo stil als een broek in de hoek
de muis van de muis aan de muis sla de muis
o muis moge dat ik mij losmaak
zo zing mij de wrok en vertel mij de man
met muis op beroeibankte zwartaak
(...)
zo zing mij de wrok en vertel mij de man
met muis op zwartzeilende roeiaak
zo zweemt zich de hang tot de haal van tenimmer
de miss maakt hoogpotige brokken
op hardhouten banken schreeuwt dat ik herinner
het want van het hoe maar haar rokken
en ik ben de wezel de egel de merel
de deur die ze sluit om half vier
het gif op haar prauwen haar zoetzemel keren
haar leger haar angsthazig dier
en ik ben haar paarse en pissende pummel
verlos mij o wondere geest
en ik ben het uitzicht de kniebroekse lummel
verlos mij o bloederig beest
en ik ben haar wanbof haar mist en haar woen
verlos mij o wondere geest
er is aan mij niets maar dan niets ook te doen
verlos mij o bloederig beest
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(Ilja Leonard Pfeijffer, In de naam van de hond. De grote gedichten, Amsterdam, De
Arbeiderspers, 2005)

Bovenstaande tekst lijkt, zelfs bij herlezing, een amalgaam van nonsensikale
nieuwvormingen en gedurfde kromtaal. En toch wordt hij tegelijkertijd
samengehouden door een opvallend vlechtwerk van klanken, rijmen en assonanties,
waar je als lezer niet bepaald vrolijk van wordt. Het gaat dan ook om een elegie, een
klaagzang, een litanie waarin een getergde ik-figuur bij herhaling om verlossing
smeekt. De tekst kan, naar 's dichters eigen voorschrift, onder meer worden gelezen
als een soort partituur, waarvan de lexicale betekenis van totaal ondergeschikt belang
is.5. Wat maak je bijvoorbeeld van een ‘toogziel’ die ‘treurblikt’ of van ‘haar paarse
en pissende pummel’? Hoezo ‘rietstriemt het rood op zijn blozend botten’? Enzovoort.
De verwijzingen naar het eerste vers van Homerus' Ilias en Odyssea (‘zing mij de
wrok en vertel mij de man’), naar een aan het want vastgebonden man (Odysseus?),
naar de muze (verschreven tot miss of muis?) verlenen het gedicht evenwel een vage
epische allure. De ik-figuur valt te denken als een hopeloos verliefde man die
rondzwalpt op het schip van de liefde (cf. ‘want’, ‘beroeibankte zwartaak’,
‘zwartzeilende roeiaak’, met ‘man’ en ‘muis’ vergaan). Maar net als de levenslang
eenzame Housman, dichter van de beroemde bundel The Shropshire Lad (1891),
blijft de ik-figuur hangen in de netten van zijn eigen gevoelens, wordt zijn liefde niet
beantwoord, blijft hij voor de aanbedene een ‘bangbroek’, ‘haar angsthazig dier’.
Volstrekte hopeloosheid en defaitisme klinken op in het thematisch verwante
gedicht van Charles Ducal. Deze dichter, die uitmunt in een genadeloze zelfanalyse
en graag een wrange toon aanslaat, verleent in onderstaand gedicht stem aan de
existentiële angst van de ik-figuur. De nachtmerrie waarin hij het wrede lot deelt van
de haas, eindigt niet bij het wakker worden. De angst die hem redeloos maakt (‘Haas
is een hartslag op lopers’) drijft hem, over de rand van de droom heen, ‘in handen
van stropers’. De overmoed (hybris) die hem in zijn droom doet overleven en zelfs
de wind (borealis?, de (meerkoppige) hond(en) van de onderwereld?) geketend houdt,
maakt hem blind voor het echte gevaar. Wat hem (de ik-figuur, de haas) te wachten
staat, lijkt in ieder geval weinig benijdenswaardig.

Haas
Het veld was modder. Ik meed de wegen.
Regen waste het avondlicht schoon.
Prikkeldraad aan de rand sloot te hoog
om de verte tegen te spreken.
Ik had zoveel jeugd bij te benen,
angst stuwde op in mijn bloed,
kreeg snelheid, werd overmoed.
De wind hield zijn honden geketend.
Haas is een hartslag op lopers,
een springveer door hoepels van licht.

Tiecelijn. Jaargang 19

392
Ik liep. Ik zag niet de strik.
Ik werd wakker in handen van stropers.
(Charles Ducal, De hertog en ik, Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 1989)

Hazen die door het lint gaan, slaan op de vlucht. Ze gaan daarbij zo uitzinnig te keer
dat ze zichzelf dreigen voorbij te lopen. Die uitzonderlijke, onvoorwaardelijke
overgave heeft de jonge dichteres Peggy Verzett bewogen tot het schrijven van een
zesdelige hazencyclus in haar opgemerkte debuutbundel Prijken die buik (2005).
Mutsaers beschrijft in haar opstel hoe hazen ‘als een bliksemschicht door het veld’
schieten, ‘op boomstammen’ springen of ‘over sloten van wel meer dan tien meter
breed scheren’.6. Verzett vat die activiteit in het ene woord ‘schrezen’. In een naar
aanleiding van haar bundel afgenomen interview zegt ze: ‘Je kunt het analyseren als
een contaminatie van schrijden, pezen, vrezen...ik noem maar wat. Het is de enorme
bedrijvigheid van een haas’.7.
Zelf lees ik het woord ook als een verhaspeling van ‘schreeuwen’, iets wat de haas
in doodsangst hoogstemmig doet. Wat de haas presteert, acht Verzett in ieder geval
een passend eerbetoon aan diens schepper, de ‘Grote Haas’. De dichteres laat het
ranke dier in klimmende orde ‘schrezen’ in stad, land, wereld, heelal: er zijn geen
grenzen aan het ‘inlegwerk’ (de haakse sprongen?) waarmee het zich door de ruimte
slingert.

De hazen
5
schrezen schrezen
in het plantsoen van deze woonwijk in de slaapstad
schrezen schrezen
in het land dat van houtwal naar houtwal liep
schrezen
in de wereld waar halvezool haverbrood en hazenvel
schrezen
in het drommend heelal
om mooier spul
inlegwerk?
van Grote Haas voor evenknie
(Peggy Verzett, Prijken die buik, Amsterdam, Van Oorschot, 2005)
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Hazen
1
de hazen zijn al wakker
wij droomden over hazen
en alle voorwerpen die weerkaatsten
de wijzen van voortplanting
nauwelijks omslachtig
Grote Haas zag alles rooskleurig in
we klommen in boomtoppen
en gingen voorbeeldig om
met sterren
naast de riviermond
tussen het riet
kelderde een aloude twist
tussen winter en zomer
de aarde droeg een rok
vijf lagen
meer was het niet

Hazenspiegel
Bovenstaand gedicht is even lichtvoetig als de sprong van de haas, maar confronteert
de lezer, wellicht als een eerbiedig eerbetoon aan Lucebert, ook met zijn nietige
plaats in de kosmos.8. In het eerste gedicht van dezelfde cyclus vormen de hazen
daarenboven het aangrijpingspunt voor een soort evolutionaire bespiegeling. Haas
en mens zijn in dat gedicht elkaars gelijken, al gaat de mens graag ‘voorbeeldig om
met de sterren’, zoekt hij zijn plaats in een kosmisch verband. Er is een natuurlijke
orde, een ongecompliceerd evenwicht tussen de seizoenen: ‘de aarde droeg een rok
/ vijf lagen / meer was er niet’. De slotverzen suggereren niet alleen dat er niet méér
hoeft te zijn, maar roepen ook het beeld op van een gerokte ui waarvan de lagen mooi
om elkaar heen sluiten: haas en mens in volslagen harmonie. Hoe kan het anders met
een Grote Haas die ‘alles rooskleurig’ inziet?
Verzetts gedicht is een representatief voorbeeld van hazenpoëzie waarin de mens
gespiegeld (‘weerkaatst’) wordt in de haas, of de haas in ieder geval de mens
voorgehouden wordt als een spiegel. Wat de hazenspiegel toont, kan vele richtingen
uit, omdat het de mens nu eenmaal gegeven is zich in om het even welk dier te
herkennen als het hem zo uitkomt.9. In onderstaand gedicht van Ed Leeflang tonen
de hazen datgene waar de mens al lang niet meer toe in staat is: de ‘schaamteloosheid’
van de ‘rondedans’ herinnert hem aan zijn ‘eigen argwanendheid’ en ‘verloren
natuurlijkheid’. De hazen bezorgen de toeschouwers een ware katharsis: wat ze zien
brengt hun ingeslapen gevoel voor goed en kwaad met een schok weer tot leven.
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De hazen
We waren in een weitje waar camille
het meeste te vertellen stond en hadden
een paal voor een waslijn in de grond gezet,
toen twee hazen uit het jonge koren dansten,
rechtop bewegend, in een aangrijpend menuet.
Dat kinderboekenhazen bleken te bestaan ze droegen dan wel parmante jassen,
maar hadden die aandoenlijke en overduidelijke
oren aan - het was zo schokkend als midden in
de goedheid of in de oudste angst voor donker
zijn te komen staan.
De schaamteloosheid van hun rondedans
en de driftige ernst van hun door
plotselinge versteningen onderbroken spel
deden ons de eigen argwanendheid en
verloren natuurlijkheid beseffen, dat
voelden wij aan onze sprakeloosheid wel.
Het voorjaar leek zelfs dreigend uit den boze
over de onschuld van de polder heen te hangen.
De dans duurde zo'n traag kwartier;
er was nog een kort leven om te blozen,
om naar de schoonheid van dit drieste dansen
te verlangen.
(Ed Leeflang, De hazen en andere gedichten, 1979, ook opgenomen in Sleutelbos. Gedichten
uit zeven bundels, Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 1999)

Het tafereel dat Leeflang oproept, is niet verstoken van idyllische kantjes. Ondanks
de confrontatie met angst en goedheid, is het toch de ultieme, absolute schoonheid
die de mensen naar de keel grijpt: ‘de schoonheid van dit drieste dansen’. De
hazendans bezorgt hun uiteindelijk een onvoorwaardelijke esthetische ervaring,
waarvan de intense traagheid contrasteert met wat er schijnbaar rest aan te veel tijd,
met ‘een kort leven om te blozen’.
Ook in andere gedichten wordt de haas of wat hij uitricht geassocieerd met een
morele categorie, bijvoorbeeld die van de zuiverheid of onschuld. Dat is met name
het geval in ‘De sneeuwhaas’ van Ida Gerhardt, waarin de haas zelfs ‘een kinderstem’
wordt toegedicht. Zoals in zoveel gedichten wordt hij weliswaar gedood, maar het
dode dier geldt tegelijk als een metafoor voor de geliefde vrouw, aan wier
nagedachtenis dit gedicht is opgedragen. In ‘zuivere staat’ spiegelen haas en vrouw
zich keurig in elkaar. De ‘witte haas’ valt, in overeenstemming met de gangbare
christelijke symboliek, op te vatten als een verwijzing naar de overwinning van de
mens op de hem/haar kwellende geneugten des vlezes.10.
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De sneeuwhaas
Zij schoten op de witte haas.
Ik vond hem met gezonken oren
bloedend tussen het groene koren,
de ogen in het licht verbaasd.
Toen klaagde hij met een kinderstem
en stierf. Tussen het groene koren
doofde het laatste licht aan hem.
Het glanzen dat hier niet mocht horen.
Wier zuivere staat men moest verstoren
hoe, in den dood, geleekt gij hem.
(Ida Gerhardt, De slechtvalk, 1966 (Aan de nagedachtenis van Theodora van Buuren); ook in:
Verzamelde Gedichten, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001 en in: Het dierbaarst. Een
bloemlezing uit poëzie over dieren. Keuze en samenstelling: Henk van Zuiden, Utrecht, Kwadraat,
1990)

Een enkele keer krijgt de spiegeling tussen mens en haas een welhaast metafysische
dimensie. Het volstaat om in onderstaand pregnant gedicht van Jozef Deleu ‘hazen’
te vervangen door ‘mensen’ om de schaduw van donkere wolken over het leven te
zien strijken. Net als (jonge) hazen achten (jonge) mensen zich veilig voor de dood,
zolang zij het spel van het leven denken te spelen. Maar deze dichter, die als geen
ander geraakt is door ‘le destin inexorable du mélancholique’11., suggereert
overduidelijk dat het leven weinig meer is dan een voorschot op de dood. Dat de
hazen de wolken denken te ontwijken, maakt de analogie des te opvallender.

Na de storm
Hazen troepen samen
naast de weerschijn
van de wolken
in de plassen.
De dood wordt
aangeleerd en eeuwigheid
voor straks
om in te spelen.
(Jozef Deleu, Hazen troepen samen, 2000; ook in Hoe het licht wandelt. Een bloemlezing uit
de poëzie van Jozef Deleu, samengesteld en ingeleid door Hugo Brems, Leuven, Van Halewyck,
2002)
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Minder droefgeestig maar even melancholisch is het zevende gedicht uit de cyclus
‘De hazen’ van H.H. ter Balkt. Het gedicht herinnert de je-figuur (zijn andere ik?,
de lezer?) aan het onverbiddelijk voorbije van zijn jeugd. Niet alleen de hazen, die
ongrijpbaar en ontembaar leken, zijn dood, maar ook de jagers, de meesters van de
dood zelf. Op de koop toe wordt het natuurlijke landschap van de kindertijd ingeruild
voor het ‘avondrood’, voor het besef dat de ‘gillende jaren, neerstortende jaren dood
zijn’.

De hazen
7
De hazen uit je jeugd zijn dood.
Hun snelle lopers. Hun jagers ook.
De pan waarin zij braadden schroot.
De jagers met hun tenen bloot
begraven in t avondrood. O jaren
verwaaid als rook, als kaf van aren.
De hazen uit je jeugd zijn dood,
zijn dood als de stuivende veren.
Geen hond fluit de jaren terug
de goudgele de van wild zware;
weitassen oplichtend int avondrood.
De patronen in de akker begraven
wachtend op spitters en peillood.
Ik zeg de hazen, de jagers, de hazen
uit mijn jeugd zijn dood, zijn rook.
Hun laarzen en hun snelle loop.
Gillende jaren, neerstortende jaren
je jagers, je hazen zijn dood.
(H.H. ter Balkt, Uier van t oosten, Amsterdam, De Bezige Bij, 1970; ook in: In de
waterwingebieden. Gedichten 1953-1999, Amsterdam, De Bezige Bij, 2000)

Hazendood
In nagenoeg alle spiegelgedichten vinden hazen op een of andere manier de dood,
of roept het woord haas spontaan de dood op. Het lijkt wel of de haas voorbestemd
is om te worden bejaagd. De haas, het enige poëtische kleinwild dat in onze contreien
nog niet is getemd, lijkt zijn leven met een onnatuurlijke dood te moeten bekopen.
Die fataliteit klinkt in ieder geval op in het eens te meer korte, omineuze gedicht van
Jozef Deleu.
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De vader de zoon
De jager is dood.
Je ziet patrijzen
luid ontkomen
aan het lood.
Met grote oren
hoort de haas:
de jager
heeft een zoon.
(Jozef Deleu, De jager heeft een zoon, Leuven, Van Halewyck, 1995; ook opgenomen in de
bloemlezing Hoe het licht wandelt)

Over dit gedicht schrijft Hugo Brems dat de dichter ‘niet sympathiseert met de haas.
(...) Die zit als verlamd wanneer hij na de dood van de jager hoort dat die jager ook
nog een zoon heeft en dat er hoe dan ook geen ontkomen aan is. Maar hij is evenmin
de naïeve patrijs uit het zelfde gedicht, die met veel misbaar in de illusie leeft dat
alle gevaar geweken is’.12. Daarnaast kan de haas ook staan voor de kwetsbare dichter
en de jager gezien worden als de verpersoonlijking van de dood. Zo gelezen wordt
de betekenis nog grimmiger. De slotverzen knipogen wellicht niet toevallig naar het
eerder geciteerde gedicht van Deleu: ook hier herinnert de dichter eraan dat het leven
weinig meer is dan een wachtkamer van de onderwereld.
Hazen vormen hoe dan ook een ambivalent symbool. ‘De hazen betekenen voor
Deleu energie, vitaliteit, speelsheid als tegengewicht voor de in dezelfde tekst beleden
sombere visie op het bestaan als een besmettelijke ziekte en voor zijn diepste
overtuiging dat de twijfel in de kern van de ziel zit’.13. Ook in andere teksten van de
schrijver, zoals in het symbolische verhaal De hazen aan de kim (1985), komen
dezelfde spelemeiende dieren voor en krijgen ze op de grens van het zichtbare het
voordeel van de twijfel, althans zolang de jagers nog niet zijn verschenen. ‘Nu hebben
de hazen nog tijd om verder te spelen voordat ze voorgoed de vlucht moeten nemen
om te ontkomen aan de dood’ (p. 43).
Maar vluchtende hazen, zoveel is intussen wél duidelijk, vluchten ten hoogste de
dood tegemoet. Willy Spillebeen kadert de sprong van de haas in een traditionele
jachtscène die, om allerlei redenen, doet denken aan een Brabants of Oudenaards
groengetint wandtapijt. De haas vormt niet het hart van het dynamische tafereel,
maar figureert onopvallend in de marge (bijna zoals Icarus in vele gedichten en
doeken). Toch is dat figuratief optreden tegelijk voldoende krachtig om de
onoverbrugbare afstand tussen het aardse en bovenaardse te laten aanvoelen. Zelfs
wie de ruimte bespringt, is geen spat dichter bij God geweest.

Jacht
Hertejongen besnuffelen de geurende leest
met natte snuitjes de blonde schouder
van de landouw het groot goedig beest.
Zij trappen afwaarts de ladder der bomen
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schaduw na schaduw met messcherpe pootjes
als bladeren langs de trap van de wind.
Plots blaffen honden naar bomen en vogelswaanzinnige angstkreet van klepperende eend
plant door het bos de windhoos van echo'sZij hebben hartvormige sporen beroken
en kwijlen verlangen naar bloederig vlees.
De hertejongen hebben onwetend gedronken.
In de bron kleurde het struikgewas: dood.
Het schot is plots met genadeloos schroot
in hun steigrende lijfjes gedrongen.
De haas heeft van doodsangst de ruimte besprongen
maar is niet dichter bij God geweest
dan de kleine onschuldige hertejongen
die zich neervlijden in een vreemde vrees
waarvan ook ik niet genees ...
(Willy Spillebeen, Naar dieper water, 1962; ook in: Gedichten 1959-1973. Een teken van leven,
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1973)

De vraag rijst waarom hazendood in poëzie even onstuitbaar opduikt als in de
werkelijkheid. Hoewel een enkelvoudig antwoord wellicht niet voorhanden is, lijkt
het doden van de haas / hazen een bijna ritueel gebaar. De onvoorspelbaarheid en
overgave waarmee de haas zich voortbeweegt, maakt het doden ervan tot een
exclusieve uitdaging, tot een soort rite de passage, tot een krachtmeting van mens
tegen haas. Dat blijkt alvast met zoveel woorden uit onderstaand gedicht van Koos
Geerds. ‘Ouwe Hooikammer’ verschuilt zich niet in de anonimiteit van een klopjacht,
maar voorziet zich van één kogel per haas. Wie meer kogels veil heeft voor een haas
treedt ‘the unforgiving laws of nature’ met voeten, schiet in het wilde weg, komt
onvermijdelijk ‘met lege handen thuis’. Hooikammers welgerichte kogels zijn
uiteindelijk een paradoxaal eresaluut aan de haas.

Als alle jagers
Als alle jagers gingen jagen,
bleef de ouwe Hooikammer thuis.
Hij deed niet mee aan de drijfjacht,
waarbij een salvo het startschot
voor de hazen was om wei in wei uit
de hijgende meute te grazen te nemen,
en waarvan alle jagers aangeschoten
en met lege handen thuiskwamen.
Als het weer rustig was in het veld,
nam hij zijn dubbelloops jachtgeweer,
controleerde het mechanisme,
stak twee patronen in z'n broekzak
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en stapte bedaard op de fiets.
Enkele uren later zagen we hem terugkomen,
even bedaard fietsend - aan het stuur,
aan elke kant één, bungelend, de beide hazen.
(Koos Geerds, Staphorst, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1998)

Diezelfde combinatie van onafwendbare doem en hazendood treft de lezer aan in het
bevragende gedicht van Huub Beurskens. Het gedicht scharniert taalkundig ‘omheen’
de naar elkaar knipogende, op elkaar rijmende werkwoorden ‘breken’ en ‘steken’.
Tegelijk stelt het de vraag naar de relatie tussen de menselijke taal, waarin
bijvoorbeeld over hazen wordt gereflecteerd, en het bestaan van die hazen zelf. Wat
doorgaans voor waar wordt aangenomen, wordt letterlijk en figuurlijk in vraag gesteld.
Hoezeer Beurskens breekt met de gangbare voorstelling, blijkt bijvoorbeeld bij
confrontatie van zijn tekst met het volgende behoedzame gedicht van Eva Gerlach.

Een kus in Ter Kameren
3
Dat de haas sterven moet is goed
maar niet dat ik dat weet of wel?
Misschien is het wel helemaal niet goed
dat sterven moet en ook niet slecht,
is sterven slechts iets dat wordt gezegd?
Dan stierf de haas niet als er nooit
zou zijn gesproken? Net als zijn wezel bestond
de haas niet echt? Steken, stak, gestoken:
de woorden maakten mij om te vermoorden.
Het lijkt wel straf! Dat is het niet.
Met de spraak begon de misdaad pas.
En het ergste moet nog komen. Zeg:
breken, brak, gebroken. Krakend verbogen
in de kamers van het gas. Nu al zijn al
onze uitspraken spreuken van as.
(Huub Beurskens, Bange natuur: en andere gedichten tot 1998, Amsterdam, Meulenhoff, 1997)
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In de verte
Voor Herman
Een haas te zien bij ochtend in het wit
dat uit het gras omhoog doorgaat voor licht.
Lange magere pierlala. Hij zit
stil op zijn achterpoten. Draai hem dichter
bij: alles mis aan hem b.v. zijn verre
opgestoken lange holle oor
daar kan geen voor anderen onhoor
baar geluid meer door
De plek bereiken waar je bent, het schiet
steeds langs, ik oefen hier, hij komt
eruit gerend; ‘niets te zien en dat zien’
als hij nu binnendraafde zigzaggend
juist voor hij kiepte ik hem even maar
groette en werd als hij (zo hier zo waar)
(Eva Gerlach, in: Hoe wordt je halfopen mond gedicht. Gedichten over Herman de Coninck,
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002)
‘In de verte’ verwijst naar Herman de Conincks gedicht ‘De plek’ (Schoolslag, De Arbeiderspers,
1994)

Het is uiteraard ondenkbaar bij lectuur van Gerlachs gedicht niet aan de dood te
denken. Het gaat per slot van rekening om een gedicht dat het plotse heengaan van
haar geëerde vakgenoot wil herdenken. ‘De lange magere pierlala’ slaat zowel op
Herman De Coninck zelf als op de naderende dood. Het gedicht leest als een
bekoorlijk dubbelportret. Wat geldt voor de dode dichter, geldt evenzeer voor de
stervende haas. De lezer krijgt, helemaal in de trant van De Coninks eigen taalspelige
poëzie, twee gedichten voor de prijs van één.
Precies dat talige aspect wordt in Beurskens' gedicht op het nodige scepticisme
onthaald. Het doden van de haas wordt als een misdadige evidentie afgewezen.
Daarenboven wordt de taal, die zonder enige terughoudendheid woorden aanreikt
om de haas de dood in te schrijven/praten, van medeplichtigheid verdacht. Net als
in de bundel In inkt gewassen (2006) van Charles Ducal wordt de menselijke taal,
die het misdadige/menselijke zo makkelijk verbloemt en daarmee als het ware
‘verontschuldigt’, voor haar verantwoordelijkheid geplaatst.14. De taal is overigens
niet alleen het opvallendste kenmerk waarmee de mens zich van het dier onderscheidt,
het is ook het instrument bij uitstek waarmee hij zijn condition humaine bevraagt.
Dat talige vermogen verplicht hem ertoe zich pijnlijk bewust te zijn van zijn bestaan.
En dat is uitgerekend wat alle dieren wordt onthouden. De zalige onbewustheid van
hun bestaan is iets waar de ik-figuur lijkt naar te haken. Die onbewuste zijnstoestand
is ook het benijdenswaardige lot van de haas. Zoals in vele andere dieren-
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gedichten plaatst Beurskens het fatale ‘menselijk bewustzijn van het dierlijk
onbewustzijn’ tegenover het even fatale levenseinde van de haas.15.
In bijna alle hier gebloemleesde gedichten vecht de haas voor zijn leven of wordt hij
in dode toestand uitgebeeld. En als hij nog niet is omgebracht, zijn de jagers steevast
in de buurt om hem zijn onvermijdelijke lot aan te zeggen. Er is dan ook bijna geen
tekst aan te wijzen waarin de jagers niet op zijn minst aan de rand van het tafereel
verschijnen. In een gebald gedicht van Lieve van Impe wordt de haas de ingeboren
bereidheid toegedicht te wachten op zijn noodlot. En dat klopt ook nagenoeg met de
brutale werkelijkheid, want ‘a hare's instinct is to duck down and it is unlikely to run
until they (“de jagers”) are within a few feet’.16. Van Impe vat de bezigheid van de
haas in een aantal ‘passieve’ werkwoorden die gaandeweg meer activiteit oproepen:
hij ‘ligt’, ‘schuilt’, ‘wacht’, ‘vreest’ en ‘leest’. Wat hij ‘leest’, rijmt onheilspellend
op wat hij ‘vreest’: in zijn hitsig bloed klopt de hem verlammende zekerheid dat een
ultieme wedren op handen is.

Haas
Zoals hij ginder ligt
roestig, een kei
wat opgespit land
een kluit van klei.
Als aarde in oktober
roerloos en vreemd kil,
zo schuilt hij stil
aan de rand van winter
en wacht op wie, op wat?
Misschien de jagers die
hij morgen vreest, als lam
hun sporen in zijn landschap leest.
(Lieve Van Impe, In tegenlicht, Torhout, deBeer, 1995)

De haas heeft alle reden om die sporen zorgvuldig te lezen. En toch is ooit door
Willem van Toorn een (beeld)gedicht geschreven waarin jager en haas elkaars
nabijheid probleemloos dulden. De tekst maakt een aantal ironische kanttekeningen
bij het doek ‘De slag bij San Romano’ (afb. 2). Onderaan het gedicht noteert de
dichter: ‘Paolo Uccello (Paolo di Dono, ca. 1397-1475), Florentijns schilder die
bezeten was van de problemen van het perspectief. Het in dit gedicht bedoelde deel
van De slag bij San Romano is te zien in het Uffizi-museum in Florence’. Wat de
dichter op het doek ziet, doet hem hoogst vreemd aan. Terecht merkt Tom van Deel
op dat ‘voor Van Toorn poëzie een middel (is) ter bestrijding van de gebruikelijke
visie op tijd en plaats’. Wat een veldslag zou moeten zijn waar de gensters van af
slaan, lijkt hier gestold tot een statisch beeld. Hoewel de ‘dood’ in elke strofe
aantreedt, gaat geen enkele dreiging uit van het plaatje. Meer zelfs, in het

Tiecelijn. Jaargang 19

‘merkwaardige rechtopstaande achterland dat als een beschilderd toneelgordijn naar
beneden

Tiecelijn. Jaargang 19

402

afb. 2

hangt, is er geen dood te bespeuren’.17. De strijders lijken hun beurt af te wachten en
hebben alle vijandschap afgelegd. In deze roerloze wereld kiezen de hazen ook
allerminst het hazenpad. Ze dartelen heen en weer, houden de jager gezelschap, want
die is voor één keer niet van plan zijn natuurlijke prooi achterna te zitten.

Paolo Uccello, De slag bij San Romano
Gekke Uccello van het perspectief.
De paarden op de voorgrond lijken dood.
De anderen leven maar ternauwernood,
als houten speelgoed, rond en hard maar lief.
De strijd lijkt weinig dodelijk, al staan
lansen schuin dreigend door het beeld omhoog.
Soldaten los van wat hen ook bewoog
elkaar in deze ordening dood te slaan.
Een jager doodbedaard op jacht gegaan.
Het roerloos sterven gaat hem nauwelijks aan:
hij heeft andere pijlen op zijn boog.
De hazen komen niet bij hem vandaan.
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Gestold zal dit geweld de tijd weerstaan.
Ik berg je in de heuvels, achteraan,
verscholen achter hagen voor het oog,
leesbaar voor wie tot het verdwijnpunt gaan.
(Willem van Toorn, Het landleven, 1981, ook in Gedichten 1960-1997, Amsterdam, Querido,
2001)

Hazendrift
Hoe onbewogen de hazen ook mogen lijken in Van Toorns tekst, in verreweg de
meeste gedichten wordt hun een (langgerekt) moment van dolle vreugd gegund.
Zolang ze de kans krijgen of in de waan verkeren niet te worden bespied, is hun leven
een wals van vitaliteit, een ode aan de woudgeesten, een driest menuet. Dat is onder
meer het geval in het fraaie gedicht van Leeflang en in heel wat teksten van Deleu.
Als de mens, zijn laaghartigste vijand, niet in de buurt is, geeft de haas zich over aan
dionysische vervoering, aan uitzinnig vermaak, aan seksuele capriolen. Het verbaast
dan ook niet dat diezelfde Leeflang een weliswaar ‘magere haas’ inbedt in een
utopisch landschap waarin economische of utilitaire motieven ontbreken. De haas
verwordt er tot een ‘contour die slingert, sierend niets, / voorbijschiet en ontroert’.
Hij heeft met andere woorden hooguit een ornamentele functie in een wereld waarin
alleen het broze (sneeuw bijvoorbeeld), ‘de leegte’, het verworpene (een roestende
emmer) de dienst uitmaken.

Werkcoupé
Besneeuwde velden zijn de wereld zelf.
De zwarte hekken sluiten niets meer af.
Tot suikerbeesten eten paarden zich
waarna de bakker ze komt halen.
O palmen van de boerenkool.
Magere haas, golfplaat van eterniet,
contour die slingert, sierend niets,
voorbijschiet en ontroert.
De reigers vasten, maraboes
mijn stiltes trouw gebleven
in menselijk teveel. Tellen
houdt op. Roestende emmer, half bedolven,
steekt schuins zijn hengsel uit
naar het gewapend riet.
Houwdegens posten in de leegte
het liefste bij verdriet.
(Ed Leeflang, Begroeyt met pluimen, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991; ook in Sleutelbos)
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Of Norbert de Beule zich op bovenstaand gedicht heeft geïnspireerd, is nauwelijks
aan de orde, maar in zijn speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht krijgt de
droomwereld waarin de haas zich graag ophoudt letterlijk een ‘fictioneel’ karakter.
De Beule laat een pluchen exemplaar converseren met de gedichten die ‘hem tot
geheugensteun dienen in eigen lettervreten’. De plek waar hij zijn letterkundige
buitelingen volvoert, wordt afgeschermd door twee witregels: het wit van de sneeuw
waarin hij zich zo thuisvoelt, het wit van de stilte waarin hij luidkeels schreeuwt, het
wit van dit gedicht. Die lyrische plek ‘op de boekenplank’ voegt de dichter toe aan
de schoolgedichten uit Leeflangs onvolprezen bundel Op Pennewips plek (1982).
Zo wordt De Beules ode aan de haas ook een openlijke groet aan hazengrootmeester
Ed Leeflang en via hem aan de onbedaarlijke beeldenstormer Multatuli.

De haas staat op de boekenplank
tussen Hasaert en Herzberg
rammelaar voor zoete moertjes
leeflangoor voor letterbesjes
haas die lepelt in de sneeuw
maakt sprongen tussen witte regels
twee boeken dienen hem tot rug
twee dunne bundels geheugensteun in eigen lettervreten
de haas op de boekenplank
zoekt de haas in het gedicht
klaverjas en hazenstrik
een lege plank strekt hem tot leger
twee regels wit schutten hem
zijn plek op Pennewips Plek.
(Norbert de Beule, ongepubliceerd, 2006)

De Beules gedicht vult de lege plek op die Leeflang had achtergelaten in zijn bundel.18.
De ogenschijnlijke leegte krijgt daardoor een totaal nieuwe bestaansreden. In de
leegte (cocon) van zijn leger voelt de haas zich thuis. Dat is ook een ‘boerendichter’
als Ter Balkt bepaald niet ontgaan. In een van zijn Laaglandse hymnen roept hij een
vergelijkbare, in het niets gesitueerde wereld op. In die wereld ‘draven’ de hazen
erop los. Hier is dan ook geen sprake van angst of verschrikking, maar van ‘dappere
hazen’, die blijkbaar zorgeloos kunnen ‘dolen’.
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De hazen
Each outcry of the hunted Hare
A fibre from the Brain does tear.
WILLIAM BLAKE
Ik kwam over de velden van het niets
waar de hazen draven en de kasten leunend aan tegelwanden - in laden,
linnen bewaarden en goudbronspoeder,
vast wel de geheimzinnige lading
van de scheepjes varend op de tegels
onder een blauw zeil naar woudzoom en kust
waar één worden scheepje, haas en jager.
De goudbronzen helmen van de herfst,
gespannen tussen ijle woudzomen,
dolen rond als de dappere hazen.
Omdat zij vos noch jager vrezen, zal
- o steden op wacht - onder de linden,
in de eeuwen altijd hun glans bestaan.
(H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen, Amsterdam, De Bezige Bij, 1991; ook in: In de
waterwingebieden, p. 592)

Nog verder gaat Wouter Godijn. In onderstaande verzen wordt een met verstilling
en tijdeloosheid geassocieerde wereld getekend waaraan de ik-figuur welhaast mag
participeren. Wellicht gelukkig voor de ‘grandioze, torenhoge hazen’ gaat het om
een wereld die door de zon aan de kook wordt gebracht. In zo'n wereld kan een mens
namelijk niet worden opgenomen. Voor één keer worden de rollen omgekeerd: de
hazen zitten de ik-figuur achterna, die het blijkbaar zelf verbruid heeft deel uit te
maken van hun ‘hard landschap’. Overigens begint en eindigt het gedicht met een
verwante omkering: niet de jager spiedt de omgeving af op zoek naar hazen, maar
de hazen zelf houden hem in het vizier. De verpersoonlijking van de hazen wordt
zover doorgetrokken dat de ik-figuur het nakijken krijgt in het slotvers. Uiteindelijk
blijken de hazen de enige wezens mét een persoonlijkheid in een volstrekt
onpersoonlijk territorium, getuige de over elkaar buitelende onbepaalde
voornaamwoorden ‘alles, niets, iemand, iets, iemand’. Begrijpelijk dat de ik-figuur
zich in een dergelijke onbenoembare, anonieme omgeving niet staande kan houden.
Het hier opgeroepen landschap past uitstekend bij de defaitistische levenshouding
die door de hele bundel wordt uitgedragen: de dingen zijn nu eenmaal wat ze zijn,
aan een en ander valt niet te tornen. Er worden veel vragen gesteld, maar die blijven
noodgedwongen onbeantwoord. ‘Waarom verandert de haas van richting? Waarom
/ is de lucht de lucht?’ (in het gedicht ‘Willekeurige dagen’). Het enige antwoord,
zo suggereert Godijn, is dat er geen bestaat. Met die troostrijke - of troostarme gedachte, daar moet de lezer het mee doen.
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Bijna
Haast mag niet meer - niet hier. Hazenogen
zie je niet, maar voel je kijken. Alles
staat stil. Volbrandende zon,
hard landschap. Niets of niemand
weet van wijken. Dan begint de hooiberg te groeien, hoger en
hoger, tot hij de hemel afsluit
als een broeierige gele deur. Groen gras
rookt. Iets komt
aan de kook. Iemand duikt weg.
Ik niet - ik ben er niet
Ik ontkom in een punt,
achtervolgd door luide stemmen van grandioze, torenhoge hazen:
‘Je was zó dichtbij! Dom rund!’
(Wouter Godijn, De karpers en de krab, Amsterdam/Antwerpen, Contact, 2003)

Uitzoomen
In een onlangs op National Geographic uitgezonden documentaire wordt getoond
hoe hazen vrijmoedig met elkaar stoeien. De camera zoomt in op hun boksende
bewegingen, op hun gekke, onhandige en toch trefzekere sprongen. Bij het zien van
die beelden dacht ik onwillekeurig aan de elkaar bestrijdende voorstellingen die in
poëzie worden opgeroepen. Van laf en angstig gedrag was/is namelijk geen spoor,
wél van majesteitelijke sierlijkheid en een onmiskenbare noblesse. Hoedanigheden
trouwens die Albrecht Dürer op zijn manier accentueert door het dier in een trefzekere
zittende houding uit te beelden in zijn beroemde tekening van 1503 (afb. 3). De haas
wordt dan ook veel oneer aangedaan in Van den vos Reynaerde door hem te
presenteren in een ondergeschoven rol van leerling-scribent. Niet alleen moet hij
zich eerst laten ‘blauwen’ door meester Reynaert, hij dient een paar duizend verzen
later ook tot voedsel van diens hele familie. In werkelijkheid zou een trotse haas zich
nooit zo op de huid laten zitten als Cuwaert zich moet laten welgevallen.
De reden waarom Cuwaert uiteindelijk onthoofd en als een cynische reliek
overhandigd wordt aan Nobel is voornamelijk van literair-structurele aard en heeft
wellicht minder te maken met vermeende hazenkenmerken dan men doorgaans denkt.
Het Middelnederlandse epos gaat voorgoed van start, wanneer het onthoofde lichaam
van Reynaerts ‘laatste’ slachtoffer Coppe wordt voorgebracht. Coppes lijk is niet
alleen het vereiste corpus delicti, het misbaar om haar lichaam is ontegensprekelijk
het motorische moment van het eigenlijke verhaal. Als kapelaan Belijn, na zoveel
vergeefse moeite, Cuwaerts hoofd uit de tas haalt, wordt in wezen op erg striemende
manier herinnerd aan Coppes onfortuinlijke onthalzing. Willem suggereert hiermee
ondubbelzinnig dat het verhaal van voren af aan begint, dat kop en staart zich in
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elkaar vastbijten. Het klopt natuurlijk wel dat Willem ‘de open, cyclische structuur
van zijn Oudfranse voorbeeld tot een finale (heeft) omgebouwd’19.,
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afb. 3

maar als Coppe en Cuwaert even mogen meespreken, kan ook Van den vos Reynaerde
een cyclisch grondpatroon niet worden ontzegd.
Ik zou dan ook willen pleiten voor een herziening van de trieste faam die Cuwaert
onder Reynaerdologen geniet. In feite is het dankzij hem dat een nieuwe siddering
door het dierenrijk vaart en dat Reynaert voorgoed persona non grata wordt verklaard.
In de gebroken ogen van Cuwaert weerspiegelt zich de gebroken orde van Nobel,
die de staf overhandigt aan Firapeel, omdat de ‘vrede’ er al even gebroken bijligt.
Over wat die vrede (‘pays’) precies inhoudt, is al veel inkt gevloeid. Zo stelt Frits
van Oostrom dat ‘er misschien geen recht gedaan, maar in elk geval wel gesproken’
is (p. 478). In een stevig onderbouwde reactie betoogt Jan de Putter van zijn kant dat
er geen recht gespoken kàn zijn, omdat de ‘zoen’ (verzoening) die Firapeel
bewerkstelligt, een ‘buitengerechtelijke procedure’ betreft.20. Maar alle spitsvondige
redenaties ten spijt, is het ontzielde lichaam van Cuwaert toch maar hét (zoveelste,
ultieme) bewijs van de blijvende demonische ‘onvrede’ waar de vos zo graag in
grossiert.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Eva Gerlach, Losse bedrading, Amsterdam-Antwerpen, De Arbeiderspers, 2003, p. 57.
Zie ook Paul Verhuyck, De bever en de haas, in: Tiecelijn, (2006), 4, p. 346 e.v.
Charlotte Mutsaers, Hazepeper, Amsterdam, Meulenhoff, 1985, p. 13 en p. 25.
Over de haas als ‘maandier’ en de religieuze betekenis van drie in een cirkel rennende/hurkende
hazen op heel wat kerkportalen op het vasteland en in Devon, Dartmoor, zie:
www.chrischapmanphotography.com/hares/index.html.
Vergelijk Ilja Leonard Pfeijffer, Het geheim van het vermoorde geneuzel. Een poëtica,
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003, vooral p. 52 e.v.
Charlotte, Mutsaers, Hazepeper, p. 10.
Zie Wouter de Vries, Zonder Dionysos wordt de gang naar de supermarkt verschrikkelijk. Een
interview met Peggy Verzett (9 april 2006), op: www.8weekly.nl/index.php?art=3916. Zie ook
Petra B-Wulffers, ‘Gesloten gelaagdheid’, op
http://meander.italics.net/recensies/recensie.php?txt=1761.
Bedoeld wordt het beroemde vers uit Luceberts gedicht ‘Ik tracht op poëtische wijze’: ‘het
besef / een broodkruimel te zijn op de rok van het universum’ (opgenomen in de bundel apocrief
van 1952).
Yann Martel heeft het in zijn zoölogische roman Life of Pi (Man Booker Prize 2002) over ‘the
redoubtable species Animalus anthropomorphicus, the animal as seen through human eyes’ en
over de onuitroeibare neiging om te kijken naar een dier ‘and see a mirror’ (p. 41). Bij het zien
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

van een zeezieke orang-oetan noteert de verteller: ‘It is a particularly funny thing to read human
traits in animals, especially in apes and monkeys, where it is so easy. Simians are the clearest
mirrors we have in the animal world’ (p. 161).
Zie daarover onder meer Heather Riesen, op: http://www.dancinghare.com/europe (2003).
Omschrijving ontleend aan François Weyergans, Trois jours chez ma mère (Prix Goncourt
2005), Parijs, Bernard Grasset, p. 72.
Hugo Brems, Hoe het licht wandelt. Een bloemlezing uit de poëzie van Jozef Deleu, Leuven,
Van Halewyck, 2002, p. 11.
Joris Gerits, ‘De dichter: haas of jager? Over Hazen troepen samen van Jozef Deleu’, in: Streven,
(2000), 8, p. 746.
Zie Yvan De Maesschalck, Vallen in het woord, woest en ledig. Over In inkt gewassen van
Charles Ducal, in: Streven, (2006), 9, p. 851.
Jos Joosten, Schijt aan de wereld? Een lectuur van Huub Beurskens' lets zo eenvoudigs, in:
Onttachtiging. Essays over eigentijdse poëzie en poëziekritiek, Nijmegen, Vantilt, 2003, p. 190.
Simon Anderson, Just another bloody dawn, in: The Independent, overgenomen door het
tijdschrift Alquin Magazine, maart 2002, p. 6-7.
Tom van Deel, Als ik tekenen kon. Beeldgedichten van Willem van Toorn, op:
www.dbnl.nl/tekst/deel001alsi_02_01/deel001alsi02_01_001.htm. De tekst is ook opgenomen
in de bundel Als ik tekenen kon. Essays, Amsterdam, Querido, 1992, p. 53-55.
Met ‘de plek’ wordt ook verwezen naar het gelijknamige gedicht van Herman de Coninck (in
Schoolslag, 1994) en naar verwijzingen ernaar in gedichten van o.m. Esther Jansma, Eva Gerlach
en Norbert de Beule zelf (in zijn recente bundel EBdiep, Contact, 2006).
Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het
begin tot 1300, Amsterdam, Bert Bakker, 2006, p. 470
Frits van Oostrom, Stemmen op schrift, p. 478. Vergelijk met Jan de Putter, Firapeel helpt!, in:
Tiecelijn, (2006), 2, p. 212 e.v.
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portret
■ Yvan de Maesschalck
Emma Crebolder*
Het is niet gemakkelijk om te spreken over iemand die je nooit in levenden lijve hebt
ontmoet. Om heel eerlijk te zijn: tot voor een paar jaar had ik nauwelijks van Emma
Crebolder gehoord, stond haar dichtersnaam ten hoogste aangekruist in een lange rij
van ooit nog eens te lezen dichters. Maar daar besliste Reynaert anders over. Of zal
ik zeggen: zijn alter ego, Rik van Daele? Toen hij het allang door hem gekoesterde
idee uitsprak een vossenbloemlezing te publiceren, stootte ik als vanzelf op Emma
Crebolder.
Zij is, zo heb ik uit allerlei ingelogde en geblogde informatie vernomen, in menig
opzicht een intrigerend grensgeval. Geboren in Sint-Jansteen, nagenoeg op de grens
van Nederland en Vlaanderen, woont ze op dit ogenblik in Maastricht, portaalstad
en doorgangspoort tussen Vlaams en Nederlands Limburg. In datzelfde Maastricht
treedt zij nog deze maand op tijdens The Maastricht International Poetry Nights.
Misschien verklaart het feit dat ze als Nederlandse toch sterk aanleunt tegen
Vlaanderen waarom ze zich een groot deel van haar leven ‘ex-centrisch’, buiten het
centrum heeft opgesteld. Zo heeft zij zich na haar studie Duitse taal- en letterkunde
grondig verdiept in de Afrikaanse talen en cultuur.
De intense confrontatie met andere culturen - zij woonde ook enkele jaren in
Tanzania en doceert Swahili in Nijmegen - heeft de nodige sporen achtergelaten in
haar poëtisch werk. Sporen: misschien vat dàt woord enigszins samen waar zij
onvermoeibaar naar speurt. Sporen van verleden, van begrip en onbegrip, van
menselijkheid en verraad. Als een vagant, een zwerver, een nomade onder de hoge
overkapping van het uitspansel, dwaalt zij door de taal op zoek naar iets van blijvende
waarde. Het onbestendige vast te leggen en te bezweren op de grens van de taal en
het zwijgen, dààr is het haar als zoveel andere dichters om te doen. Bij wijze van
illustratie citeer ik hier het aandoenlijke gedicht ‘Dat niets vaststaat’ uit de recentste
bundel Toegift (april 2006).
Zoals een kind huppelt, niet weet
dat het een oude dans bewaakt,
zo dansen later velen naar de pijpen
van wie hen iets hebben wijsgemaakt.
Maar de anderen dansen niet, stuiteren
en doen aan kleine revoluties. Zij
plaatsen vraagtekens bij de verdeling
van de macht, stampvoeten zij aan zij.
Met kwetsbaren, met mondigen tot
het vastgeroeste lostrilt, tot
de rechtsorde zich omwentelt, zwicht.
Tot ieder medezeggen kan. De wetten
zich haasten vast te leggen
dat niets vaststaat tot het losligt.

Tiecelijn. Jaargang 19

410
De paradoxale slotregel (‘dat niets vaststaat tot het losligt’) laat mooi zien dat Emma
Crebolder een heel eigen toon weet aan te slaan. Zij is een bedachtzame dichteres
die bewust kiest voor een transparant, ongekunsteld lyrisch register. Het net geciteerde
gedicht is klassiek van snit: het opent met een expliciete zoals-vergelijking en heeft,
op het rijmschema na, alle vormkenmerken van een sonnet. Dat is trouwens een
dichtvorm die haar wel ligt, getuige de bundel Waar niemand wegen waande (1992),
die integraal uit sonnetten is opgetrokken. Bovendien steunt het geciteerde gedicht
op het beeld van de dans, dat uiteraard meerduidig is, want er is de onbevangen dans
van het kind, de dans van de meeheulende horde en de dans van de bevlogenen die
willen ontwrichten, ontmaskeren, loswrikken.
Tot die laatste groep, kan met enige goede wil, ook Reynaert de vos worden
gerekend. Ook hij is een bevlogene, een ontmaskeraar, een dolle danser die zich niet
laat betrappen, al laat hij telkens weer sporen na. Die reynaerdelijke sporen heeft
Emma Crebolder nagetrokken, nagevoeld, poëtisch vertaald in Dansen met een vos
(1998). De titel doet onwillekeurig denken aan Michael Blakes verfilmde roman
Dances with Wolves (1988), maar de bundel is er geenszins schatplichtig aan: hij is
de enige bundel in de Nederlanden waarin de vos alle aandacht naar zich toehaalt.
De enige bundel waarin de sympathieke, onvatbare grensbewoner in zijn natuurlijke
biotoop wordt gesitueerd en gehonoreerd. Aan die mooie bundel ontleende de redactie
van Tiecelijn overigens de titel van de bloemlezing Vossentaal (2005), waarvan
sprake in de inleiding. Uit die bundel het gedicht ‘Malpertuis’:
Vossentaal is dit,
houdt zich aan geen regels
stamt uit niemandsland
aan dorp en hof
voorbijgelegen.
Mijn hol heeft vele plaatsen
door dwalen aangegeven
en een stem die lokt
naar kromme paden, naar
geen andere dan deze.

Beste Emma, het wordt hoog tijd dat ik niet over, maar tot je spreek. Jij hebt met
voornoemde bundel, maar ook met de onlangs gepubliceerde bloemlezing Die felle.
Gedichten over vossen (2005), een gewaardeerde bijdrage geleverd aan het literaire
voortbestaan van (Reynaert) de vos. Daarom verdien je ten volle het eerbetoon van
al diegenen die hier vandaag in deze vossenburcht, in dit Malpertuis, zijn
samengetroept. Je hebt als geen ander geluisterd naar de stem van de vos en die stem
hoorbaar gemaakt. Je gedreven zoektocht naar de magische, onbegrijpbare gestalte
van Reynaert of zijn nageslacht, rechtvaardigt volkomen dat hij je ten minste zijn
eigen staart aanreikt. Aangezien hij zelf, zoals wel méér het geval is, op het appèl
ontbreekt, zullen wij zijn taak graag overnemen en je plechtig opnemen in de Orde
van de Vossenstaart. Emma, van harte proficiat en welkom in het genootschap!

Eindnoten:
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* Yvan de Maesschalck schreef deze korte laudatio voor Emma Crebolder. Zij werd op 5 juni
2006 opgenomen in de Orde van de Vossenstaart te Bazel.
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vertaling
■ Paul van Keymeulen
Hélinant van Froidmonts De verzen van de Dood
Bij de dood van Paul van Keymeulen (1920-2006)
Op 10 juli 2006 bezorgde Paul van Keymeulen ons De verzen van de Dood, de
Nederlandse vertaling van Les vers de la Mort (1194-1197) van de
cisterciënzermonnik Hélinant uit de abdij van Froidmont in de buurt van Beauvais.
Een maand vroeger, op 5 juni 2006, werd Paul van Keymeulen samen met Emma
Crebolder en René van Bogaert te Rupelmonde om zijn Reynaertverdiensten, als
belangrijkste Reynaertvertaler in het Nederlandse taalgebied, opgenomen in de Orde
van de Vossenstaart. We ontmoetten er een oude, maar fitte en gezonde en vooral
dankbare man. Enkele weken later verscheen zijn portret in de derde Tiecelijn van
deze jaargang. Groot was onze verslagenheid toen wij enkele weken geleden het
nieuws vernamen dat onze goede medewerker op maandag 16 oktober was ontslapen.
Op zijn werktafel lagen zijn vertalingen en de teksten van Renart le Nouvel en Renart
le Contrefait, waar hij mee bezig was. Een titanenwerk, waar wellicht nooit nog een
vertaler aan zal willen en kunnen beginnen.
Uit respect voor Paul van Keymeulen worden in de volgende vier nummers nog
diverse vertalingen van zijn hand afgedrukt, evenwel zonder laatste auteurscorrecties.
Meteen zullen wij dan zijn levenswerk kunnen voltooien doordat de volledige Roman
de Renart en diverse andere Oudfranse Renartteksten uit de Pléiade-editie van de
Parijse uitgeverij Gallimard van tekstbezorger Armand Strubel voor het eerst en
volledig in het Nederlands zullen zijn vertaald. Van Keymeulens interesse voor de
Roman de Renart werd gewekt door een recensie van de uitgave van Strubel in Le
Monde in de zomer van 1998. Vooral aan de branche La mort de Renart werd veel
aandacht geschonken omdat er een aantal schunnige passages in voorkomen. Van
Keymeulen wilde wel eens weten of deze passages in het Nederlands vertaalbaar
zouden zijn en hoe ze zouden klinken. Die vraag beantwoorden gaf hem nieuwe
levenskracht en hield hem bijna dagelijks bezig, zelfs tot zijn zesentachtigste. Graag
wil ik als hoofdredacteur van Tiecelijn de woorden herhalen uit mijn Rupelmondse
laudatio voor Paul van Keymeulen: ‘mag ik u vooral danken voor uw tomeloze
vertaalarbeid, die binnen 100 jaar van Tiecelijn nog steeds een gezocht item zal
maken. Of anders: wie vertaalt, die blijft. Ik dank u zeer uitdrukkelijk. Proficiat, Paul
van Keymeulen.’
Misschien getuigt het werk aan de vertaling van Les vers de la Mort van Hélinant
wel van het feit dat Paul van Keymeulen met de dood bezig was en erop voorbereid
was. Uit respect en als eerbetoon voor onze gewaardeerde medewerker nemen wij
in dit nummer een van zijn laatste vertalingen op, evenals het kleine gedichtje van
zijn hand dat op het rouwprentje werd afgedrukt.
Rik van Daele
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Als ik zal verdwenen zijn
denk dan nog eens aan mij
in de witte kerstmistijd
bij lichtmislicht of in de mei,
neen, ik vraag het niet om mij
maar om jullie, misschien dat jullie
een wijl gelukkig zijn en blij
omdat ik jullie liefhad en jullie mij
toen in die jaren zo voorbij...
Paul van Keymeulen

De verzen van de Dood
1
Dood, je hebt me naar de cel verwezen,
de stove waar ik uit moet zweten,
de zonden die ik heb bedreven;
Voor ieder is je bijl geheven,
maar niemand wil van 't kwaad genezen,
noch wijzigen zijn vroeger leven.
Ay, Dood, de wijzen die jou vrezen
komen toch vaak hun onheil tegen
door zich aan het genot te geven.
Veranderd heb ik dus mijn leven
en spel en dwaasheid opgegeven,
om mij als zondaar te bekeren.

2
Dood, kwel hen die van passie zingen
en tuk zijn op ijdele dingen,
leer ook zingen een nederig lied
hen die je schimp en spot toezingen
en zich voor wellust niet bedwingen;
je zeis hindert en raakt hen niet.
Dood, wees genegen d' arme liën
die volgen wat de Kerk gebiedt
en vrezen de Vorst der hemelingen.
Het hart dat van die vreugd geniet
- 't is waarheid, veinzen doe ik niet ontsnapt aan kwel en pijnigingen.

3
Dood, die alom op renten teert,
op alle markten incasseert,
die de rijken kunt ruïneren,
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die ze verheft en dan slaat neer,
die d' oppermachtigen kleineert,
die eerbetoon in schand doet keren,
die de sterksten van angst doet beven
en struiklen die voorzichtig leven,
die wegen en paden uitprobeert
waarin de mensen blijven steken,
ik wil mijn vrienden alarmeren
en angst en vrees voor jou aanleren.

4
Dood, 'k zend je naar mijn kameraden
niet alsof ze vijanden waren
of lieden die ik haten moet,
neen, ik bid God (die mij van harte
beloven deed hen te bewaren)
hen te schenken als hoogste goed
in deugd te leven zoals 't moet;
maar jij, Dood, die wegvluchten doet
zij die God eren noch behagen,
je dreiging sticht enorm veel goed,
want angst purgeert en zuivert 't bloed
en klaart de ziel lijk door zeefdraden.
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5
Dood, jij die ons strikt in jouw vallen,
die om ons allen te doen vallen
op alle wegen ijzel legt,
jou haat ik nog het meest van allen,
maar niet zij die mij bevallen,
naar wie ik, Dood, je nu heen zend
opdat ze hun leven niet vergallen
in ijdelheid (en andere vallen)
die zo hardnekkig hen verteert
tot zij in je netten spartlen.
Wie ziet hoe jij een ziel omgeeft
van 't allen kant tot ze begeeft
laat liever elk genot maar vallen.

6
Neem je klaroen, blaas op je horen,
tot zij het in Péronne horen;
dat eerst Bernard je stem verneemt
die zich met de tonsuur laat kronen,
als God zijn smeken wil aanhoren
en hem als vals geld niet afzweert.
Zeg hem dat hij niet de paden neemt
van de knaap die van God vervreemdt
als hij in welstand werd geboren,
maar als God ze hem weer ontneemt
klagend zijn schepper bidt en smeekt
daar hij zijn donderstem laat horen.

7
Ay, Dood, breng aan Bernard mijn groet,
dat God mijn kameraad behoedt,
voor wie mijn hart niets doet dan beven;
zeg hem dat hij zich spoeden moet
om te kiezen voor 't hemels goed
en op zijn levensweg te keren.
Ach, waarom talmt hij keer op kere?
Als hij voor 't Rijk Gods wil opteren,
waarvoor is zijn getreuzel goed?
Een dwaas draalt tot hij kan vergeten
het gulden uur hem toegemeten.
God zal hem zeggen: ‘strop noch knoet’.
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Dood, ay Dood, groet voor mij Renaat
van God, die het heelal bewaart,
en zich vrezen en beminnen laat.
Zeg hem dat hij zich houde klaar
voor de pijlschicht die nimmer faalt
en elkeen kwetst of doodlijk raakt.
Dit is de dag van d' eeuwge slaap,
de zee der wrange overvaart
met golven van een vlammenhaard.
Dwaas wie de timmerlieden vraagt
en zijn gebint herstellen laat
als de Dood voor zijn voordeur staat.

9
Dood, zeg aan de oom, zeg aan de neef
dat ieder door een smalle spleet
passeren moet met weinig goed;
De wijze om 't aardse luttel geeft,
de gierigaard die schrokkig leeft
zijn schatten achterlaten moet.
Dood, jij toont het ons zo goed
dat in bezit geen wijsheid stoelt.
Een wolf ligt altijd wel gereed;
Wie niet wakker ligt van armoe
is pech voor jou en tegenspoed,
want poedelnaakt hij voor je treedt.

10
Die goede grond in beslag neemt,
Dood, scheermes voor de naakte keel,
op de slijpsteen scherp geslepen,
die aan de vrek zijn schat ontneemt,
de vruchtenbomen knakt en breekt,
die 't op de rijke heeft begrepen
en hem vasthoudt in je grepe,
die zijn lijden laat aanslepen
tot je hem van de aarde veegt,
zeg aan de lui van Angiviler
dat je voor hen met draad en steken
aan 't naaien bent een wadekleed.
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11
Dood, in wiens spiegel zich de ziel
weerkaatst als 't lijf vergaat in 't niet,
die in je boek klaar hebt geschreven
dat wie Gods liefde niet verkiest
kent in dit leven slechts verdriet
om wat het lichaam heeft misdreven;
laat mijn vrienden dan vernemen
dat wordt verheerlijkt in het eden
wie als martelaar leed en stierf.
Dat dus ook zij voorbeeldig leven
want wie de Heer verraadt moet sneven.
Wie 't anders ziet, zichzelf bedriegt.

12
Dood, die niet wilt dat men vergare
goed om het alsmaar op te sparen
tot je ons noodt om mee te gaan.
Naar de prinsen laat ik je varen
die al te vaak de bedelaren
kou en hitte laten doorstaan.
Dood, jij wreekt armen op rijkaards
die allen klaar en vaardig staan
om Sint-Martinus te verraden.
Maai met je zeis in deze schare
van valken en gieren al te gare
die eens voor Gods troon zullen staan.

13
Dood, uit een appel voortgekomen,
uit de vrouw voor de man geboren,
die deze eeuw als wasgoed slaat,
wil voor mij groeten 't grote Rome,
dat zich bekwaamt in het afromen
en 't vel en bot maar overlaat,
dat tooit met simoniak gewaad,
de paus, kardinaal en prelaat.
De duivel zal Rome behoren,
die maakt van vunzig smeer de kaars,
en voor waar verkoopt zijn legaat
wat later als leugen gaat verloren.

14
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Dood, laat nu je paarden zadelen
en zet erop de kardinalen
die als gedoofde kolen glanzen
wegens de klaart die ze uitstralen.
Zeg hen dat ze meer dan d' anderen
en dan houtskool zullen branden
en in de hellevlammen dansen
wegens hun eminente namen.
Rome laat met apengeld betalen
en laat de kopermunten glanzen,
lood komt als zilver uit hun handen:
je kent 't goed geld niet uit het valse.

15
Dood, roep in Rome, roep in Reims:
'Heren, gij allen, groot of klein,
uw lot, ik hou het in mijn hand.
Open uw ogen, mijd de schijn,
voor ik u bij uw nekvel grijp
en u doe schreeuwen moord en brand.
Voorwaar, er is meer aan de hand
dan het geloof in de eigen kans;
laat dan uw grappenmakerij
want dra sla ik aan u de hand
tot in een lijkwa gij belandt
al denkt ge kerngezond te zijn.

16
Dood, naar Beauvais nu onverwijld,
naar mijn geliefde bisschop ijl,
die ik als 'n vader heb aanbeden.
Zeg hem dat je zonder respijt
komt op een ongerede tijd,
op een uur even ongelegen:
je laat geen stond voor overwegen
of om een lekke boot te legen.
Voor een vaarwel laat je geen tijd
om te redden het veeg lichaam,
als je verschijnt voor deur of raam
en je rechtmatig loon opeist.
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17
Ay Dood, die in de cel kunt sluiten
heersers zowel als arme luiden
die 't profaan hebben afgezworen,
wil twee primaten lof betuigen,
voor wie men nedrig 't hoofd moet buigen.
Zeg dat je van geen verlet wil horen
al zijn ze in weelde en hoog geboren;
respijt en hulp is aan jou verloren.
Laten zij zich hoeden voor je luimen;
de slaper haal jij uit zijn dromen,
rijken wordt hun plezier ontnomen,
schoonheid verwelkt of wordt vergruizeld.

18
Dood, die van vorsten en van graven
't bestaan verkort met maanden, jaren,
en niemand ooit uitstel wil geven.
In Blois, in Châlons en in Chartres,
vanwege de Parijzenaren
groet Lode, Jan en Tijl hun neve.
Jij die geen sterveling wilt sparen
en die iedereen moet bezwaren,
wil mijn vrienden de tijding geven,
dat God noch priester kan vrijwaren
wie zijn zonden blijft bewaren
tot aan het einde van zijn leven.

19
Dood, die plotseling gaat ontkrachten
zij die nog lang te leven dachten
en nog aan het boeleren zijn.
Ga waarschuwen - en wil niet wachten prelaten die je niet verwachten,
't mogen Fransen of vreemden zijn.
Waarom spreken ze niet onverwijld
recht over onze maatschappij
die God bestrijdt en blijft minachten?
Om recht te spreken hebben zij
stroppen, stokken, ander gerei
waarmee ze te folteren plachten.

20
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Ay Dood, die geen meedogen kent,
die hoogmoed naar omlage wendt,
al te graag wou ik laten weten
de twee vorsten jou wel bekend,
als ik het dierf in mijn convent.
Dood, die de rijken kaal laat scheren
en d' arrivisten deemoed leren,
koningen tot as doet keren:
jij aan strik en vogellijm gewend
om hem te vangen bij zijn veren
die wil hoge toppen scheren
en zijn schaduwbeeld narent.

21
Dood, die moeiteloos met een stoot
de koning uit zijn toren stoot
en d' arme uit zijn hut van plaggen,
die her en der rent onverpoosd
en ieder naar zijn einddoel loodst
om aan God rente te betalen.
Jij houdt de ziel gevangen, Dood,
zolange dat zij staat in 't rood
en alsmaar haar schulden verdaagt.
Gek is wie zulk een ziel gedoogt
die hem heil en zegen belooft
en op 't appel komt zonder dage.

22
Dood, zo vast hou je in je greep
de wereld in 't lang en in 't breed
en schaart ons onder je banieren,
dat niemand hierop antwoord weet,
met woord of daad, want hard en wreed,
wil je ons knechten en bestieren.
Je bestookt ons op zoveel manieren,
nu eens van ver met steenmortieren,
dan schop je met een slinger keet.
Je plaatst de kar voor de muildieren,
laat eerst het kind het graf versieren,
dan d' oude die in zijn bed bezweek.
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23
Dood, voor de goede goedgezind,
die geen schurkenstreken zint,
d' een jaag je op en d' ander mijd je.
Te vroeg komt vaak een erfenis;
soms voor de vader sterft het kind
Waarom de bloem voor 't ooft afsnijden,
waarom de kranke uit doen glijden,
de ziel grijpen voor zij kan belijden
haar zonden eer haar reis begint?
Je verschijnt onverwacht en blind
zoals de dief komt ongewild,
vlug toeslaat om weer te verdwijnen.

24
Dood, die zichtbaar getekend staat
op het rimpelig oud gelaat,
die je ophoudt bij de knaap
die zich vermeit in zijn vermaak
en je verwaand zegt weg te gaan.
Dood, die de lieve edelknaap,
die zich verstrooit als vogelaar,
de lekkere brokjes niet versmaadt,
die feller brandt dan spitgebraad,
laat hem in een duel neerslaan,
trek hem je paarse mantel aan,
laat zijn middagzon in nacht vergaan.

25
Wij leven, Dood, allen in vreze
dat jij je rent komt rekwireren
daar wij aan jou schatplichtig zijn.
Je plukt een man die nog moet leven
tien jaar of twintig, om het even,
die zich gelukkig voelde en vrij.
Hoe meer men pronkt met zijn livrei,
hoe harder snijdt je scherpe vlijm,
die na haar steek niemand laat leven.
Men zal dus op zijn hoede zijn,
want wie verlangt naar aards welzijn,
ziet zijn ziel in doodsangst beven.

26
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Dood, in een uitverkoren ziel
- het lichaam zij dan sterk of iel is de weerstand niet erg groot
wanneer ze uit het lichaam vliet.
't Is wijzer dat je biecht en knielt
gezuiverd door Gods heilig woord,
want in een ziel zonder geloof
- haar lichaam leeft dan goddeloos zit Satan aan het spinnewiel.
ledereen, hij zij sterk of broos,
zoeke zich dus een bondgenoot
want de Dood komt dra en schriel.

27
Legaal en schielijk maait de zeis,
als je een zorgeloos leven leidt
tot de ziel 't lichaam heeft verlaten.
De ziel die dan wordt voorgeleid
zou beter niet geboren zijn,
want niets zal haar nog kunnen baten.
Bestaat er een groter genade
dan liefde voor ons aller Vader
geworteld in de kindertijd?
Al is de huidskleur zwart of blanke,
de Dood laat alleen in d' hemel landen
de zielen die gezuiverd zijn.

28
Wat is het aards bedrijf mij waard?
Het kan geen spel zijn uiteraard,
want de Dood zal het dra vernielen.
Wat is waard wat de vrek vergaart?
De Dood trekt nooit een slechte kaart.
Hij zal de rijke neer doen knielen.
De Dood doet feestvierders verstillen
En mooipraters jankend grienen,
de Dood maakt donker wat opklaart,
laat smart en leed zichzelf ontsieren,
want paars op groen moet zegevieren:
de Dood bij ieder wint zijn zaak.
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29
Wat waard is schoonheid, wat vermogen,
wat eerbetoon en erebogen
gezien de dood naar willekeur
't land kan verdrinken en uitdrogen
en allen treft zonder meedogen
ondanks ons klagen en gezeur?
Al wie de doodsangst heeft verbeurd
opent voor hem nog meer zijn deur.
Hij zal niets tegen hem vermogen.
Een lijf vet en gezond van kleur
is voor de wormen eerste keus:
die 't meest geniet moet 't meest gedogen.

30
Geen twijfel laat de Dood bestaan,
want alles veegt hij van de baan
en van wat sterft gaat niets verloren;
't heeft geen belang, zo toont hij aan,
wat veelvraten naar binnen slaan
of wat hun wellust kan bekoren;
de wijze alleen gaat niet verloren
omdat geen ding hem kan bekoren
dat aan de Dood niet kan weerstaan.
De Dood prijst zowel stro als koren,
en wijn als water, zalm als voren:
't heeft al een efemeer bestaan.

31
De Dood is 't net dat allen vangt,
de greep die ieder strak omprangt
en nimmer loslaat uit zijn hand,
ieder met een rouwkleed omhangt
en overdekt met zuiver zand,
gelijk berechtigt iedere klant
en geen geheim houdt achter de hand.
De Dood bevrijdt uit slavenland,
ontneemt vorst en paus kroon en rang,
hij geeft eenieder naar zijn stand
aan d' arme wat men hem ontnam,
rijken berooft hij navenant.

32
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De Dood laat elk recht wedervaren,
geeft iedereen een goede mate
en weegt met zuivere gewichten.
De Dood kan geen onrecht verdragen,
hoogmoed zal hij nimmer schragen,
voor oorlog doet hij vorsten zwichten.
Hij doet naleven wet en plichten
en veroordeelt woekerwinsten,
hij laat het leven zuur ontwaarden.
De Dood geeft aan prei en linzen
de fijne smaak van haaienvinnen.
In 't convent roept men: ‘ontaarding’.

33
De Dood verzoent de ruziemakers
en toomt in de vreugdekraaiers.
De Dood beëindigt elke strijd,
kruisigt de valse kruisvaarders,
straft alle soorten van verraders
en maakt dat elk zijn rechten krijgt.
De Dood ontdoornt de rozelaar,
scheidt gruis van meel, stro van graan,
van 't zure vocht de fijne wijn.
Dood ziet door vool en bedgordijn,
weet dat dra ieder mens zal zijn
geoordeeld stipt en onvervaard.

34
Dood, schande hen die je niet duchten,
meer schande hen die enkel zuchten
wanneer het leven hen ontvliedt
want de adem zal ook hen ontvluchten.
Wie houdt van 't leven zal zich duchten
want de Dood vergeet hen niet.
‘Wanneer de Dood komt deert ons niet,
het uur, de dag raakt ons geen zier’,
zeggen de dwazen zonder zuchten.
‘Van 't heden dan volop geniet,
de Dood is 't einde van 't plezier,
en ziel en lijf zijn maar geruchten.’
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35
Allang bestaat die heresie
ontstaan uit de filosofie
en wetenschap van wereldse heren;
walgelijk zijn die religies
die van God de providentie
en 't leven na de Dood negeren.
Men kan dus beter profiteren
van de geneugten van de wereld,
dan te doen aan abstinentie.
Maar komt er echt geen later leven,
dan is de ziel van dier en mensen
gelijk en zonder discrepantie.

36
Als het hiernamaals niet bestaat
volgt iedereen zijn driften maar
om van het leven te genieten.
De mens in animale staat
leide hier een zorgeloos bestaan,
want deugdzaam zijn laat geen verdienste.
Wat dan gedaan met de eremieten
die voor God hun lijf vernielen
en zoveel kwellingen doorstaan
om God te eren en te dienen,
wat met de paters karmelieten,
als het na de Dood is gedaan?

37
Als God de deugd niet zal belonen,
laten de monken bruine bonen
kiezen vet eten en fijn goed,
gaan buiten hun gemeenschap wonen
en daardoor hun zwakheid tonen.
Reeds Sint-Paulus zei het toen,
die ons geleerd heeft wat te doen
om af te wijzen 't aardse goed.
‘Wie God zijn liefde wil betonen
zal lijden in zijn vlees en bloed,
want ziek is hij in zijn gemoed
als hij verwacht aardse beloning.’

38
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Als God geen loon naar werken geeft
aan d' arme die eten en drank ontbeert
en die voor hem verbannen leeft
in een convent, die 't vlees negeert
opdat de ziel rein en zuiver leeft,
is dwaas de man die deugdzaam leeft
en zich voor God heeft gekleineerd
dat hij draagt een blank boetekleed
en zich verheugd naar God begeeft.
Sint-Laurentius geleden heeft
voor dit heil op rooster en treeft,
voor God werd hij gebraden vlees.

39
Heiligen hebben ons getoond
die diep voor God werden gehoond:
geen fabel is het goddelijk woord,
noch werd als leugen aangetoond
hetgeen staat in de schrift verwoord
van 't eeuwig leven en de Dood.
Ze hebben bewezen en betoond
dat zij verdroegen kwel en hoon
om 't vlees te houden rein en schoon.
Ze kregen al hun eeuwig loon
en staan als prinsen naast Gods troon
Wie de eer niet zoekt, die wordt beloond.

40
Dood, als aan jou dachten de rijken
ze zouden hun ziel niet meer slijten
voor gouden of voor zilveren geld
of verwennen hun vege lijven,
en evenmin hun nagels slijpen
en d' armen stropen tot op hun vel.
Dood, zet je tanden dus in hen
voor wie geen arme is van tel
en laat ze in het niet verdwijnen.
Lever uit aan het stormgeweld
de lui voor wie slechts afschuw geldt,
dat ze van schraapzucht mogen kwijnen.
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41
O Dood, jij tart en voert een krijg
met hen die door knevelarij
onheil stichten en kwaad begaan,
en je bedenkt met kwel en pijn
wie zich in iemands leed verblijdt.
Ach, 't is gemeengoed al vandaag
- men doet het zelfs van bovenaan.
Dat stormwind dan of een orkaan
hun ziel drijft naar de woestenij.
Hé, 't is het werk van een vandaal
om uit die handel munt te slaan
met afpersing en roverij.

42
Ren daarheen, Dood,
waar hoogmoed spookt
om 't vuur te doven dat hij stookt.
Je nagels diep en blijvend plant
in de rijkaard, daar hij berooft
d' arme stakker wiens bloed hij snoof.
Ach Rijkdom waarom ben je charlatan?
Hij houdt zelfs 't zwoerd wie bacon eet,
de kruimels als hij taarten vreet.
Zo luidt vandaag toch de moraal.
‘Hoe rijker en machtiger de klant,
des te zuiniger is zijn hand,
en kouder wie in pluimen baadt.’

43
De rijke en welgestelde heren
beroven d' armen van hun kleren
en hun brood; dat moet ons leren
dat niet volmaakt is God, de Here,
of dat hij 't mensdom zal oordelen
als we uit dees beproeving keren
en de geest hebben gegeven.
Hij zal het goede en kwade wegen.
Wanneer verstreken is ons leven;
dan zullen we te laat vernemen
dat we zijn gebod moesten eren
en voor 't genot niet mochten leven.
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44
God die ons maakte een voor een,
is of bedrieger of gemeen
voor d' arme, of zijn wrekend licht.
Want voor zijn oog ziet iedereen
dat 't goede in zich verdoemt geen een.
Door Nero, zondaar en booswicht,
werd tot de marteldood verplicht
Petrus, die de Kerk heeft opgericht.
Hij hield zich ver van 't aards gemeen
en is voor rijkdom nooit gezwicht
toen hij uitdroeg Gods leer en plicht
of nog een visser was aan 't meer.

45
Zeer disparaat was 't lot van beiden:
voor d' een macht, voor d' ander lijden;
d' een werd geloofd, d' ander verguisd,
voor d' een plezier, voor d' ander pijnen;
d' een werd geklonken in de ijzers,
voor d' ander nooit 't gevangenhuis,
maar weelde van een rijke luis,
wijl d' ander leefde in slijk en gruis.
Die wolf verslond zonder meelijden
de lammeren van het vaderhuis.
Voorwaar als God niet slaat zijn huis
zal hij als rechter onrecht lijden.

46
Maar wie nu vraagt aperter wraak
dan een kaakpaal in 't openbaar
op de jaarmarkt en de foren?
Lang reeds leert ons de Kerk voorwaar
dat niemand zijn straf zal ontgaan,
mirakels ons de glorie tonen
van hen die in de hemel wonen.
Zij laten ons zien en geloven
dat wie na rijkdom armoe draagt
de gal zal drinken tot de bodem
en in een donker hol zal wonen,
door geen mensenkind beklaagd.
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47
Hij die met zoveel praalvertoon
zijn weelde en rijkdom spreidt tentoon
links steelt en rechts en t' allenkante,
laat 't beste - vis of vlees - gewoon
(zeebaars, zalm, steur of rode poon)
op zijn opulente dis belanden,
verspilt geld aan kleren allerhande,
en pronkend maakt hij zich te schande
met al zijn luxueus vertoon.
Want wie voor God niet vouwt de handen
zal in het hellevuur belanden,
waar zonde en wellust wordt beloond.

48
Als hij die rijkdom heeft bezeten
en ons slechts kwaad heeft toegemeten
toch ongestraft eens zou verdwijnen
en kalm de brug zou oversteken
met hen die van gebrek crepeerden
om zuiver voor God te verschijnen dan zal de Kerk blamage krijgen
en elkeen Gods gericht bekijven.
Als recht geschiedt, dan zal men weten
dat wie de kruimels heeft gegeten
voortaan in 't felle licht zal leven
in zaligheid voor alle tijden.

49
Ons allen eens te wachten staat
de Dood en daarna Gods rechtspraak,
die zijn zal zonder ommekeer.
Laten we dan in snelle vaart
ons zuiveren tot op de graat
van het kwaad dat aan ons kleeft.
Wie het niet voor zijn Dood beleed
zal kreunen en zuchten tevergeefs,
als God hem verantwoording vraagt;
ook, voor hij zich op zee begeeft,
de kapitein de route leert
voor een veilige en goede vaart.

50
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Heer God, vanwaar die grote dorst
naar het verziekend vleesgenot
die zo ontaardt onze natuur
en dat ocharme duurt maar kort
en toch zo duur wordt aangekocht;
die angel brandt in ons als vuur,
verbittering die dagen duurt
als lang 't genot is afgebot.
Dies blijf ik mijden lijfscultuur
en boven wellust en luxuur
verkies ik prei en bonenkost.
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Bespreking
De biografische kennis over Hélinant is relatief bescheiden, maar als we de
biografische overlevering van zijn literaire tijdgenoten bekijken, dan mogen we
stellen dat er heel wat over hem bekend is. Hij werd vermoedelijk omstreeks 1160
geboren in Picardië (misschien in Angivilliers in de Oise, dat in het gedicht wordt
vermeld). Zijn vader was een Vlaming. Hélinant was edelman. Zijn oom was kamenier
van Hendrik, de broer van de Franse koning Lodewijk VII. Raoul, een leerling van
Abélard, was zijn leraar grammatica. Hélinant raakte bevriend met de bisschoppen
van Beauvais en Orléans. Na een losbandig leven als een populaire trouvère (wij
weten dit uit zijn Latijnse geschriften), trad de edele Hélinant in het
cisterciënzerklooster van Froidmont (gesticht in 1134) ten zuidoosten van Reims,
waar hij tussen 1194 en 1197 als vijfendertigjarige Les vers de la Mort schreef, een
literaire oproep in de volkstaal aan zijn tijdgenoten tot bekering en boete. Vrienden
en bekenden waren verbaasd over zijn plotse ommekeer, maar hij hield godvruchtig
vol. Hélinant schreef diverse sermoenen, een kroniek en brieven en stelde een
bloemlezing samen. Zijn geschriften zijn verzameld in de Bibliotheca Patrum
Cisterciensium (gepubliceerd door Bertrand Tissier) en werden opgenomen in de
Patrologie Latine van Jacques Paul Migne. Hélinant overleed na 1229.
Van het 50 strofen tellende gedicht Les vers de la Mort zijn 24 manuscripten
overgeleverd. Er zijn ook minstens vijf gedrukte versies bekend, uitgegeven in 1594
(Loiset), 1823 (Méon), 1843-1845 (Buchon), 1905 (de ‘definitieve’ uitgave van
Wulff en Walberg voor de ‘Société des Anciens Textes Français’) en 1930 (herdruk
door Desclée De Brouwer in Parijs met een inleiding door J. Coppin). De tekst werd
in het Nederlands vertaald door Jacques Fieuws (1930-1979), de veel te vroeg
gestorven Vlaamse tegenpool (net als Paul van Keymeulen) van Ernst van Altena
en vertaler van het Roelandslied en (net als Wim de Cock en anderen) van François
Villon, en in 1980 uitgegeven bij Orion-Colibrant te Brugge met een woord vooraf
van Fernand Bonneure. De samenvatting van het gedicht ontlenen wij aan de inleiding
van deze vertaling. De lezer zal ongetwijfeld parallellen opmerken met diverse
dodendansen en met een tekst zoals Elckerlijc. Dit blijkt uit de samenvatting van het
verhaal.
De gedachte aan de Dood is de oorzaak van Hélinants intrede in het klooster, waar
hij voor zijn zonden wil boeten (1). Vanuit zijn kloostercel wil hij de Dood naar zijn
vrienden sturen om hen dit droevige, maar weldoende lied te brengen (2). Hij wil
hen scherp confronteren met de Dood: oog in oog moeten ze voor hem staan, vol
ontzetting (3). Door vrees wordt hun ziel gelouterd (4). Hartstocht is ijdel (5). Na de
inleiding zendt de auteur individuele boodschappen aan al zijn vrienden. De toon is
somber. Bernardus (6) moet de wereld verlaten (7) en ook diens oom Renaud (8).
Net zoals zij worden ook de inwoners van Angivilliers, die berispt worden om hun
behaagzuchtig leven (10), opgeroepen om het radicaal over een andere boeg te gooien
(11). Niet alleen de vrienden, maar ook de groten der aarde zullen de Dood ontmoeten
(12): in Rome heersen wulpsheid en simonie (13), onder de kardinalen (14), maar
ook onder de dignitarissen (in Rome en Reims) (15). Ook voor zijn hooggeplaatste
vrienden heeft Hélinant een boodschap: voor de bisschop van Beauvais (16), de
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bisschoppen van Noyon en Orléans (17), de erven Thibaud, met name de graaf van
Blois en de bisschoppen van Chartres en Châlons. Ook de prelaten van
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Italië, Engeland en Frankrijk worden opgeroepen (19) en ook de koning van Frankrijk
(20) moet de gedachte aan de Dood in zich opnemen.
Nadat vele vrienden en tijdgenoten aangesproken zijn, schetst de auteur in een
tweede grote deel de macht van de Dood. De Dood eist betaling van schulden (21),
is een onoverwinnelijk krijger (22) en overvalt de mensen als een dief (23-24).
Waakzaamheid is daarom onontbeerlijk (25), zowel voor de zondaar als voor de
goede mens (26). Iedereen dient God te vrezen (27). Al de rest is ijdelheid (28-30).
De Dood brengt deugden naar voren die op ware verdiensten zijn gesteund (31-33).
Sommigen zeggen dat de Dood het einde is (34), maar dit is een heidense dwaling
(35). Boetedoening zou dan niets opleveren, zondaars zouden gelijk krijgen en offers
zouden nutteloos zijn (36), religieuzen zouden zich tevergeefs inspannen (37),
Sint-Laurentius en andere martelaren zouden voor niets gestorven zijn (38-39). Er
bestaat echter een ander leven. Als rijken hieraan zouden denken, zouden zij anders
leven (40-43) en dan zou het onrecht in dit leven goedgemaakt kunnen worden
(40-43). Hélinant stelt Nero en Sint-Paulus tegenover elkaar (44-48). Het lied besluit
met de vraag om zich op de Dood voor te bereiden (49) en om aards genot, dat
kortstondig is, te misprijzen (50).
In tegenstelling tot het aanspreekpunt in vele dodendansen, richt de auteur van dit
lied zich naar zijn vrienden, die hij vaak met liefde en tederheid adresseert. Het lied
is geen satirische vermaning, maar het relaas van een getuige die via een
sermoenachtige tekst zijn vroegere medestanders en vrienden oproept zich te bekeren
voor het te laat is. De Dood wordt niet met veel attributen beschreven zoals in
tekstuele en iconografische uitbeeldingen van dodendansen. De Dood wordt
beschreven in de semantische velden die het feodale publiek kent: de oorlog en de
jacht. De Dood is een leenheer die cijns heft, lenen uitdeelt en in beslag neemt, een
onoverwinnelijke krijger en een jager, zelfs een dief en beurzensnijder. Het beeld
van de Dood als dief is een bijbels gegeven. Naast de Bijbel (o.a. de brief aan de
Korinthiërs in 37) kent Hélinant zijn klassieken (Horatius in 7, 21 en 28) en de
literatuur van zijn tijd (de ridderroman in 2, de Tristan van Béroul in 9).
Tot slot nog een noot over de versbouw. Hélinant was wellicht de uitvinder van
de strofe van twaalf achtlettergrepige verzen op twee rijmen (aab, aab, bba, bba),
een techniek die in zijn tijd veel werd nagevolgd. Paul van Keymeulen heeft in zijn
vertaling het rijmschema veelal nagevolgd.
Dat De verzen van de Dood populair waren, wordt duidelijk als wij het aantal (24)
overgeleverde handschriften bekijken. Achttien ervan dateren uit de dertiende eeuw,
zes uit de veertiende eeuw.
Rik van Daele
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