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“Crom ende
menichfoude”

Scan de afbeelding met de
ErfgoedApp (cf. p. 3): blader door
de foto’s van the making of.

Over de populariteit van het
middeleeuwse Van den vos Reynaerde
Reynaert de vos is een middeleeuws literair personage en een icoon dat ons al
eeuwen in de ban houdt. Iedereen heeft wel eens gehoord van het verhaal van
Willem “die Madocke makede” waarin dieren spreken en waarin de schijnheilige
vos vorst Nobel de leeuw naar de ondergang leidt. In deze bijdrage schetsen we de
Reynaertmaterie door de eeuwen heen. We ontmoeten Reynaert in creatieve uitbeeldingen en in steeds weer nieuwe gedaanten in de loop van de tijd en in heel
Europa. Hoewel de vos met het Waasland en het Gentse geassocieerd wordt, is deze
trickster overal bekend. Net zoals zijn natuurlijke tegenhanger is ook de literaire vos
springlevend. Waar hij vroeger choqueerde is hij nu vertederend en uitdagend. We
vinden hem op de sociale media en hij speelt een belangrijke rol in de beeldende
kunsten. De verhouding van de enkeling tot de macht en de relatie tussen mens en
dier blijft kunstenaars inspireren.
tekst Rik Van Daele
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De populariteit van de dertiende-eeuwse
Middelnederlandse
Reynaertdichter
Willem (van Boudelo?) en zijn werk worden in de eenentwintigste eeuw soms
op een onrechtstreekse manier zeer
duidelijk. In De leeslijst, 222 werken uit de
Nederlandstalige literatuur1 staat één bijzonder lemma (als nr. 6) over een werk
dat niemand onder ons ooit heeft gelezen maar dat we allemaal kennen: de
Madoc van Willem, die natuurlijk ook
zijn eigen hoofdstukje krijgt (nr. 10). De
opname in dit lijstje is enkel te danken
aan de veerkracht en vitaliteit van Van
den vos Reynaerde, een tekst die in de collectie van menige Reynaertverzamelaar
in vele honderden varianten in de meest
verscheiden talen te vinden is.

■■ Naast een ruim aandeel aan volksboekjes behoort Reineke de Vos mit dem Koker (1711)
tot een van de interessantste stukken uit de collectie van de Consciencebibliotheek.
Collectie: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen - C 768019

De oudste Reynaertdrukken
In onze taal zijn de oudste Reynaertincunabelen gedrukt door
Gheraert Leeu, eerst in Gouda in 1479 en later in Antwerpen
in 1487-1490. Zijn Delftse collega-drukker Jacobszoon van
der Meer bracht Die historie van Reynaert die vos in 1485 uit.
De eerste Engelse Reynaertdruk dateert van 1481 en werd
vervaardigd in Westminster door William Caxton, die het
vak in Brugge leerde. De oudste Duitse Reynaertdruk is van
1498 (Lübeck, Mohnkopf-Drucker), de oudst overgeleverde
Deense druk van 1555, de oudste IJslandse van circa 1600, de
oudste Zweedse van 1621.2
Tussen die eerste drukken en hun moderne papieren en digitale navolgers liggen honderden uitgaven, waarvan in een
aantal gevallen soms maar één (of zelfs geen) exemplaar is
overgeleverd, onder andere door de slechte papierkwaliteit
of door het veelvuldig gebruik als schoolboek. Deze opsomming maakt alvast een ding duidelijk: de matière renardienne
is een Europese aangelegenheid. En dan hebben we het nog
niet eens over de ‘moeder’ van Willems Reynaert, de verhalen
over ‘Renart’, samengebracht tot verhalen in de volkstaal over
de vos als Le roman de Renart (1174-1250), in vele varianten, en
over zijn ‘grootvader’, de Gentse Ysengrimus (1148-1149), of de
Duitse Reinhart Fuchs, die direct teruggaat op de Oudfranse
Renartverhalen.

Het product van vele grootmeesters
Sommige Reynaertdrukken werden door grote meesters geïllustreerd, zoals onder anderen de Haarlemmer Meester,
de Parijse kunstenaars Jehan de Gourmont (houtsnijder) en
Geoffroy Ballain (tekenaar) in de Plantijneditie van 1566, de
Antwerpenaren Jan Christoffel Jegher en Erasmus Quellijn
de Jongere in de Latijnse rijmdruk van Segher van Dort uit
1651, de Duitse monumentale kunstenaar en directeur van de
academie van München Wilhelm von Kaulbach voor Goethes
■■ Foto links: in 2016 bracht kunstenaar ROA de vos Reynaert aan op
de muur van de evenementenruimte bij Flanders House New York. ©
ROA, Foto: Joshua Geyer

postuum geïllustreerde Reineke Fuchs uit 1846 en Gustave
van de Woestyne in enkele edities van de Reynaerttekst van
Stijn Streuvels. Streuvels’ werk werd ook geïllustreerd door
Bernard Willem Wierink in 1910 bij Veen, misschien wel een
van de allermooiste Reynaertboeken die ooit gedrukt zijn. Of
is die eer voorbehouden aan Paul Jouves illustraties van Le
Roman de Renart uit 1958?
Deze prachtige illustratiereeksen nodigden op hun beurt
weer uit tot nieuwe creativiteit. De houtsneden van Quellijn
en Jegher verschenen tussen 1792 en 1819 op een serie van
minstens zeven Antwerpse Reynaertschrijfkabinetten van
het Antwerpse meubelatelier van Hendrik van Soest, waarvan er momenteel nog zes te lokaliseren zijn. Het exemplaar dat ooit toebehoorde aan Victor Hugo en dat nu in
het bezit is van de stad Sint-Niklaas wordt momenteel door
de Universiteit Antwerpen gerestaureerd en is dit najaar
te zien in de tentoonstelling 80 topstukken, een van de twee
tentoonstellingen die georganiseerd worden naar aanleiding van het achthonderdjarig bestaan van de parochie
Sint-Niklaas. De stad Sint-Niklaas bezit eveneens zes imitatiegobelins uit het atelier van peintre-décorateur Henri
Verbuecken (die o.a. de binneninrichting verzorgde voor het
huis La Rade op de Antwerpse Ernest Van Dijckkaai nummer
8 – thans het Eugène Van Mieghem Museum – en die ook
verantwoordelijk was voor de decoratie van de Egyptische
tempel in de Antwerpse zoo). Op de taferelen staan met negropotlood getekende Reynaertscènes naar de tekeningen
van Wilhelm von Kaulbach, die de Reineke Fuchs van Johan

Johan Wolfgang von Goethe en Victor Hugo,
het waren niet de minsten die op een of andere manier interesse voor de Reynaertmaterie betoonden. In 1793 schreef Goethe over de
Reynaert: “Eeuwen geleden heeft een dichter
dit lied gezongen. Hoe is het mogelijk? De stof
is van gisteren en van vandaag!”
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Wolfgang von Goethe onsterfelijk zouden maken (het werk
was tijdens Goethes leven weinig succesvol, maar dit veranderde toen de prenten werden gepubliceerd). Dezelfde
Kaulbachillustraties waren de bron voor enkele friezen in
het woonhuis van de eerste conservator van het Antwerpse
Museum Plantin-Moretus, Max Rooses, die de symbolistische schilder Constant Montald de opdracht gaf om een van
de kamers in zijn woning reynaerdiaans in te richten.3

Belangrijke collecties
De fraaie edities en de vele kwaliteitsvolle illustratoren hebben geleid tot een enorme productie van zeer prestigieuze
Reynaertuitgaven. Geen wonder dat vele wetenschappers,
geïnteresseerden en verzamelaars zich op de Reynaert hebben gestort. In heel Europa, maar vooral in Duitsland en de
Nederlanden, zijn prachtige vossencollecties ontstaan. In
Duitsland zijn de verzamelingen van Horst Klitzing, Herbert
Kirmse, Hubertus Menke en Friedrich von Fuchs het vermelden waard. In de Nederlanden waren of zijn fraaie collecties
in handen van Wilfried Grauwels, Wim Gielen, Maurits De
Jonghe, Erwin Verzandvoort en Peter Everaers. De collectie Grauwels ging recent in andere handen over, waarover
later dit jaar ongetwijfeld meer nieuws zal verschijnen. De
Reynaertcollectie van Wim Gielen werd na het overlijden van
deze Hulsterse huisarts in 2011 verworven door de Antwerpse
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,4 die nu ongetwijfeld de grootste Reynaertcollectie in publiek bezit heeft.
Tussen haakjes: de collectie fabelboeken van Gielen bevindt
zich in de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen. De regionale verzamelbibliotheek Bibliotheca Wasiana, die huist
in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, verwierf in 2015 de
Brugse collectie Maurits De Jonghe, waardoor deze Wase erfgoedbibliotheek ook een belangrijke Reynaertspeler is geworden.5 De belangrijkste Reynaertcollectie in de Nederlanden
blijft die van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, die twee
Reynaerthandschriften bezit: het Brusselse handschrift (hs.
B), het enige volledige handschrift van Reynaerts historie, de
zogenaamde Reynaert II (die wellicht op het einde van de
vijftiende eeuw of in het begin van de zestiende eeuw werd
geschreven) en hs. H of J, zes papieren blaadjes met de tekst
van de eerste Reynaert (Van den vos Reynaerde) die als vulling in een Straatsburgse Bijbelkaft werden aangetroffen in
de vroege jaren 1970. De volledige handschriften van Van
den vos Reynaerde bevinden zich allebei in Duitse handen:
de Universitäts- und Landesbibliothek Münster bezit het
Dyckse hs. (F) en de Württembergische Landesbibliothek
in Stuttgart het Comburgse handschrift (A). Voor fragmenten moet u naar Darmstadt (E) of Rotterdam (G) reizen. Het
relatief hoge aantal overgeleverde handschriften bewijst
Reynaerts middeleeuwse populariteit. Die populariteit is in
de loop van de geschiedenis nooit echt stilgevallen.
In al de handschriften en drukken zijn telkens andere
Reynaertbeelden te vinden. Onze literaire vos onderging in
de loop van de tijd diverse metamorfosen. In elke periode
werd hem steeds een ander pak aangemeten. De Nederlandse
mediëvist en AKO-literatuurprijswinnaar prof. dr. Frits
van Oostrom verwoordde het zeer treffend dat elke tijd de
Reynaert krijgt die hij verdient.6 Hij verwees hierbij in de
eerste plaats naar de antisemitische Reynaert in het werk
van de Nederlandse Antwerpenaar Robert Van Genechten,
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een jeugdvriend van Paul van Ostaijen, die in de jaren 1930
met het nationaalsocialisme meedreef. Vanuit literatuurwetenschappelijk oogpunt is het bijzonder boeiend de metamorfosen van de vos te bestuderen. Dit is wat het tijdschrift
Tiecelijn, uitgegeven door het Reynaertgenootschap, nu reeds
bijna dertig jaar doet, eerst als Nieuwsbrief voor reynaerdofielen, later als driemaandelijks tijdschrift en sinds 2008 als
jaarboek. In 2014 werd aan deze thematiek ook een congres
gewijd: ‘Metamorfosen van een gemene vos’, wat in april 2017
een vervolg kreeg als ‘Metamorfosen van een literaire vos’.7

Ideologische omzwervingen
Deze Reynaertnachlebung is erg boeiend en biedt ons als het
ware een cultuurgeschiedenis van de Nederlanden. Deze
resulteerde in 2001 in het boek Reynaerts streken van Jozef
Janssens en Rik Van Daele.8 Ondertussen kan men een nieuw
boek schrijven met de studieresultaten van anderhalf decennium sinds de publicatie ervan.
De Nederlandse hoogleraar Joep Leerssen heeft in De
bronnen van het vaderland overtuigend het belang van de
Reynaertteksten voor de Nederlandse natievorming aangetoond. En in Vlaanderen was het niet anders. Hier droeg het
Reynaertwerk van Jan Frans Willems, die de Reynaert diverse
malen uitgaf, bij tot de totstandkoming van de standaardtaal en de spelling en werd de Reynaerttekst als een van onze
meest waardevolle middeleeuwse erflaters beschouwd. In de
negentiende eeuw groeide de vos uit tot een liberaal en antiklerikaal (hij gaf adel en geestelijkheid ervan langs en werd
zo de verpersoonlijking van de vrije burger). Stijn Streuvels
vond (net als zijn oom Guido Gezelle die over de vos onder het
pseudoniem Spoker dichtte in Reinaert de vos. Een zondagsblad
voor verstandige lieden, een Antwerps weekblad uitgegeven
door Lodewijk Vleeschouwer)9 in het begin van de twintigste
eeuw dat de Reynaert de ‘Vlaamse volksziel‘ uitademde. Stijn
Streuvels hertaalde het Reynaertverhaal minstens viermaal
en hij verdiende er als broodschrijver goed de kost mee. Paul
de Mont bewerkte de Reynaert en het Vlaamse Volkstoneel
zette de vos als verpersoonlijking van Vlaanderen in vele
massaspelen op scène. Stoetenbouwer en glazenier Frans
Van Immerseel werkte prachtige reynaerdiaanse taferelen
uit in dezelfde geest.
Reynaert bewoonde echter vele burchten en had vele gezichten. De Antwerpse socialistische burgemeester en eerste minister Camille Huysmans publiceerde meermaals over de vos
en gaf overal te lande lezingen over de “felle”. Louis Paul Boon
ontdekte de vos in de oorlogsjaren en gaf Reynaert en Isegrim
een plaats in een van de meest spraakmakende romans van de
twintigste eeuw: De Kapellekensbaan (1953). De meest briljante
twintigste-eeuwse Reynaertroman is Boontjes Wapenbroeders
uit 1955, een ongenadige satire op het ‘Nobelgië’ van net na
de Tweede Wereldoorlog. Onlangs overleed de Beverse beeldhouwer en glazenier Georges Staes. Deze vrijzinnige socialist
gaf de vos vorm naar zijn eigen beeld. Reynaert en ideologie
waren vaak nauw met elkaar verbonden.
De voorbije zestig jaar verscheen er op zijn minst elk jaar
een nieuwe editie, werden tientallen gedichten gepubliceerd, strips, libretto’s, liederen en gedichten (o.a. van
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■■ De voorbije zestig jaar verscheen er op zijn minst elk jaar een nieuwe
editie, werden tientallen gedichten gepubliceerd, strips, libretto’s, liederen en gedichten. Broens R. en Legendre M, Reynaert De Vos. 2010,
Uitgeverij Atlas-Contact © René Broens en Marc Legendre

■■ Reynaertscribaan uit het Antwerpse meubelatelier van Hendrik
van Soest. De taferelen in tinnen inlegwerk zijn geïnspireerd door
houtsneden van Quellijn en Jegher. Het meubel, dat vermoedelijk
ooit toebehoorde aan Victor Hugo, behoort tot het stedelijk kunstpatrimonium van Sint-Niklaas en wordt thans gerestaureerd door
de opleiding conservatie-restauratie van de Universiteit Antwerpen.
Collectie: Stedelijke Musea Sint-Niklaas. Bron: Mien Morren UA Opleiding conservatie-restauratie, Foto: Isabel Osselaere

Scan de afbeelding
met de ErfgoedApp
(cf. p. 3): bekijk een
educatieve introductie
tot Reynaert op
Ntr:schooltv

■■ Free Foxes van Caroline Coolen op de grens van Meerdonk en Sint-Gillis-Waas. © Caroline Coolen
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te promoten in het kader van Reynaert én om de Reynaert
ook lokaal te waarderen. Jaarlijks is een andere gemeente
voorzitter, wat sterke effecten heeft op de participatie van
de verenigingen en het onderwijs: Reynaert als motor van
gemeenschapsvorming en educatie. Eind 2016 vertelden
de leden van het Reynaertgenootschap in vijf Sint-Niklase
woonzorgcentra het verhaal; er werd film gekeken en natuurlijk mochten een tentoonstelling en ook streekproducten als
het Reynaertgebak en het Reynaertbier niet ontbreken.

■■ Op vrijdag 24 maart 2017 ‘krijtten’ 527 leerlingen uit acht SintNiklase basisscholen na een traject met de aspirant-leraren van
de Odisee Hogeschool en met de hulp van de leerlingen van de
kunsthumaniora Forum Da Vinci een gigantische tangram-vos op
de grootste markt van het land. © Pretty Fly – Melvin Vanderstylen

Emma Crebolder, Lies Van Gasse, Peter Holvoet Hanssen,
H.H. ter Balkt en Jan Kuijper) en theaterteksten. Enkele opvallende, zeer recente en boeiende interpretaties van het
Reynaertverhaal waren Van den vos van het Antwerpse theatercollectief FC Bergman en Foxy, het stripverhaal van
VIZID (David Audenaert) dat werd uitgegeven door het
Intergemeentelijk Project ‘Het Land van Reynaert’. De beeldende kunstenaars Marc Legendre (graphic novel op tekst
van René Broens), Luc Tuymans, Caroline Coolen, Jan Fabre,
Jan Scheirs en ‘streetartist’ ROA, die recent een prachtige
streetartvos creëerde in een van de zalen van het Flanders
House in New York, voelden eveneens de vossenroep. Het onderscheid tussen de ‘vos’ en Reynaert de vos is in een aantal
gevallen nauwelijks nog te zien. In de zomer van 2017 wijdt
het Sint-Niklase kunstenplatform WARP een tentoonstelling
aan de vos in de beeldende kunsten onder de titel ‘Tricksters’.

Het land van Reynaert
Ondertussen is de vos ook het symbool geworden van een
regio: het land van Reynaert. Al in 1955 werd tussen Hulst
en Destelbergen een eerste Reynaertautoroute ingereden
in aanwezigheid van Stijn Streuvels en ondertussen verschenen (mede op initiatief van het Reynaertgenootschap)
bij Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland en lokale toeristische diensten diverse Reynaertroutes voor automobilisten, fietsers en wandelaars (zo o.a. het Koning
Nobelpad in Daknam en het meer dan 100 km lange
Reynaertlangeafstandswandelpad, een streek-GR van de
vzw Grote Routepaden). In 1996 werd het Intergemeentelijk
Project ‘Het Land van Reynaert’ opgericht, een conglomeraat van een dozijn gemeenten ten noorden en ten zuiden
van de landsgrens. Ze streven ernaar de streek gezamenlijk
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Sinds de jaren 1950 was de vos een vaste gast in het Waasland,
een streek waarnaar hij in het begin van deze eeuw ook in zijn
dierlijke gedaante terugkeerde. Reynaerts aaibaarheidsfactor is ondertussen groot, zoals blijkt uit de naamgeving van
streekproducten, toeristische (auto-, fiets-, (langeafstand)
wandel-) routes, van het Reynaertlyceum in Hulst, van huizen,
straten, verenigingen, horecazaken, in de vele vossenstandbeelden langs Vlaamse wegen (van Albert Poels, Firmin De
Vos, Chris Ferket, Albert De Smedt, Ronny Ivens en vele anderen), in de glasramen van Frans Van Immerseel, Georges Staes
en Guido De Graeve, in de grafiek van Gerard Gaudaen, FrankIvo Van Damme, Toon Vermeylen, Theo van de Goor en Wim
De Cock. Niet alle vossen zijn terug te voeren op het literaire
personage Reynaert, zoals de prachtige ‘Free Foxes’ van Caroline
Coolen op de grens van Meerdonk en Sint-Gillis-Waas, waar
de ‘Kriekeputte’ uit de Reynaert wordt gelokaliseerd.

Het DNA van de vos
Ondertussen speelt zich een interessante discussie af of de
regio wel nood heeft aan de vos als symbool. Soms krijgt hij
wel eens het label ‘oubollig’ of ‘ideologisch gekleurd’ of ‘saai’
mee. Enkele van deze karakteristieken zijn een overblijfsel
van het verplichte karakter van de tekst in een schoolcontext. Vele studenten herinneren zich alleen nog de verplichte
opdrachten en de teksten, en af en toe was de kwaliteit van
het geleverde product bescheiden. Maar bier, chocolade,
waterwegen, bossen, groen en wandelwegen vind je in elke
toeristische streek. De vraag is dus of de vos een interessant
toeristisch en cultureel icoon is. Laten we tot slot nog heel
even inzoomen op wat de vos vandaag kan betekenen.
Boeiend is in elk geval dat de Reynaert een literair meesterwerk is dat in bijzonder veel Europese talen navolgingen en
vertalingen heeft gekregen. Een ijzersterk verhaal en de prominente rol van de taal zijn de belangrijkste troeven. Het dierenverhaal gaat immers over de mens zelf. Het zet ons als mensenkinderen centraal en schetst geen flatterend mensbeeld.

Reynaert is Villon, Machiavelli, Houdini,
Trump en vele, vele anderen … Hij wordt geremodelleerd en herschreven. Fernand Huts
ziet in hem een nar die commentaar levert op
het Antwerps havenbedrijf, Chris De Stoop
zoekt hem in de academische wereld en bij de
geïnstitutionaliseerde natuurverenigingen
die een pact gesloten hebben met de havenlobby.
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De vos kreeg van zijn middeleeuwse scheppers in vele talen
rede en een taal: de ‘reynaerdie’. Vele eeuwen lang predikte
Reynaert, Reinardus, Renard, Reynard, Reineke, Reintje ...
Bovendien gaat het over een literaire figuur die nauwelijks
grijpbaar is. Reynaert was en is bedrieglijk, demonisch, egocentrisch, gevoelloos, hypocriet, immoreel, leugenachtig,
manipulatief, meedogenloos, superieur, wreed; hij is voor de
een “een averechtse moralist”, voor de ander “een weemoedige twijfelaar”, dan weer “een viezentist” (Boon), “een goede
huisvader” (Walschap), “een machiavellist” (Huysmans),
“een individualist” … Vandaag is Reynaert schalk én schelm.
In elk theaterstuk, in elke dichtbundel verschijnt hij steeds
weer anders, met andere gedragingen, andere karaktereigenschappen en andere gedachten.
Dat is precies de rijkdom van dit verhaal en zijn on(ver)vangbare hoofdpersonage. Voor vele volwassenen en kinderen is
hij ook grappig en intelligent. De vos is immers zowel letterlijk als figuurlijk aan een opmars door de Nederlanden bezig.
Tegenwoordig is het superslimme vosje ook te bespeuren op
iPhonecovers, op pyjama’s, servetten, serviezen en koffiekannen (trouwens, dat was ook al zo twee eeuwen geleden toen de
Kaulbachfiguurtjes in (waardevollere materialen zoals) ivoor,
zilver en goud werden gefabriceerd). De vos is anno 2017 populair, vertederend, hot, sexy (o.a. door de oranjerode kleur).
Elaina Wahl, Junior Animals Writer op de blog BuzzFeed,
schreef in oktober 2015 een rubriek over “21 Adorable Fox
Products You Need In Your Life. Pretty and sophisticated and way too
cute”. Op Fuzzy Foxes lees je: “Who Will Make You Feel Way Better
About Winter?” De moderne vos is hip, cosy, smart en young en
hij maakt handig gebruik van de sociale media. Ook vaak gedeelde vossenfoto’s dragen hiertoe bij. Wij vinden deze rover
op het net ook vaak zo prachtig afgebeeld, met spitse oren en
snuit, hoog opspringend, sluipend …
Reynaert is alleen in tegenstellingen en tegenstrijdigheden
te omschrijven, net als de paden die hij begaat: alles aan
hem is “crom ende menichfoude”. Hij heeft meervoudige
persoonlijkheden en vele vermommingen … Hij verbeeldde
de duivel, gehuld in habijt, pelgrimsmantel, haren kleed, en
was veelal een ‘schijn-heilige’ (o.a. in het pelgrimsbeeld van
Albert Poels in het stadspark van Sint-Niklaas). Zijn meerduidigheid maakt hem ook zo complex. Reynaert is een leugen – hij is literatuur, maar hij verbeeldt de waarheid: de
leugen als waarheid. Of de waarheid als leugen. Reynaert is
een ‘homo politicus’. Hij is vandaag onder ons, spreekt met
een dubbele tong, gebruikt steeds dezelfde oneliners, vecht
als alle argumenten op zijn, hij schendt, kwetst, vernedert,
verwondt, soms totterdood. Reynaert is Villon, Machiavelli,
Houdini, Trump en vele, vele anderen … Hij wordt geremodelleerd en herschreven. Fernand Huts ziet in hem een nar
die commentaar levert op het Antwerps havenbedrijf, Chris
De Stoop zoekt hem in de academische wereld en bij de geïnstitutionaliseerde natuurverenigingen die een pact gesloten
hebben met de havenlobby.

“Reynaert is dood, Reynaert leeft”
Tegenover het leuke wereldje van jongedames met vossentattoos en -juwelen, van vossenbier en nieuwe stripverhalen staat de droge mededeling van em. prof. dr. Paul
Wackers (Universiteit Utrecht), die mij naar aanleiding van

het Reynaertcolloquium in Sint-Niklaas schreef: “Bij mijn
weten wordt er in de academische Nederlanden weinig aan
de Reynaert gedaan.” Wij spreken hem niet tegen, want
met zijn emeritaat begin december 2016 is hij de laatste
der Mohikanen – academische reynaerdianen. Het zegt veel
over onze academische wereld … Het oude academische
Reynaertland lijkt wel onteigend.
Gelukkig is er al eeuwen lang één zekerheid: Reynaerts kracht
is dat hij in nieuwe tijden steeds weer herrijst. “Reynaert
is dood, Reynaert leeft”, schreef Rutebeuf reeds in de dertiende eeuw. Elke nieuwe lectuur van de tekst wekt weer
de bewondering op voor de middeleeuwse auteur en voor
het overlevingsinstinct van het literaire vossenpersonage.
Dit gegeven geeft verzamelaars kracht en wetenschappers
doorzettingsvermogen.
De erfgoedgemeenschap Reynaert is veel groter dan de circa
250 abonnees van het Reynaerttijdschrift Tiecelijn. Wekelijks
consulteren meer dan 600 mensen de website. Hoewel het
literair erfgoed in Vlaanderen stiefmoederlijk wordt behandeld (dit duiden vraagt een aparte bijdrage), zijn er vele
tekenen van hoop en inspiratie. Op vrijdag 24 maart 2017
bijvoorbeeld ‘krijtten’ 527 leerlingen uit acht Sint-Niklase
basisscholen na een traject met de aspirant-leraren van de
Odisee Hogeschool en met de hulp van de leerlingen van
de kunsthumaniora Forum Da Vinci een gigantische tangram-vos op de grootste markt van het land. In het educatief voortraject werd het Reynaertverhaal verteld en gingen
de bollebozen aan de slag met kleurpotloden en verf. U kunt
het resultaat bekijken op de Facebookpagina van het genootschap.10 En in juli komen de leden van de International
Reynard Society voor hun tweejaarlijkse hoogmis samen in
het Engelse Reading. En hoewel de vos niet in alle lezingen
centraal staat, laat hij ook daar sporen achter. In november
verschijnt dan weer de dertigste jaargang van Tiecelijn met
de lezingen van het internationaal colloquium dat in SintNiklaas werd georganiseerd. De vossenjacht is nog lang niet
gesloten.

Dr. Rik Van Daele is afdelingshoofd Cultuur/cultuurbeleidscoördinator van de stad
Sint-Niklaas, secretaris van het Reynaertgenootschap (www.reynaertgenootschap.be) en
hoofdredacteur van Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap (www.dbnl.org).
Met dank aan Roel, Hans, Peter, Yvan, Paul, Els en Eva.
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