
 

 

 University of Groningen

Reynardus en Reynaert
Jonkers, Marinus Cornelis Johannes Maria

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1985

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Jonkers, M. C. J. M. (1985). Reynardus en Reynaert: verkenningen rond de Reynaert-receptie in de
Reynardus Vulpes van Balduinus, nomine Iuvenis. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/c89f0dd3-bb9d-4429-8262-76fb8f34377d


CONCLUSIE

Herhaaldel i jk is in het voorgaande opgemerkt dat men, als men
de Reynaert  wi l  vergel i jken met de Reynardus Vulpes, zeer
voorzicht ig te werk moet gaan. Met name in Hoofdstuk I I I  is
erop gewezen dat de Reynaert- tekst die Balduinus gebruikte om
zi jn Lat i jnse bewerking te scheppen, ons niet bekend is.  Het
l i jkt  waarschi jnl i jk dat Balduinus gebruik heeft  gemaakt van
een tekst die een redact ie vertegenwoordigt die ouder is dan
de redact ie waarop de ons resterende tekstgetuigen teruggaan.
Omdat wi j  s lechts de ons bekende incunabeltekst van de
Revnardus Vulpes (die ook al  weer veel jonger is dan het
ver loren handschri f t  van Balduinus) kunnen vergel i jken met de
ons overgebleven tekstgetuigen van de Reynaert ,  moeten wi j  een
groot voorbehoud maken ten aanzien van de juistheid van de
conclusies die wi j  wel l icht menen te kunnen trekken op grond
van d ie  verge l i j k ing .

Het is waarschi jnl i jk dat Balduinus er bewust naar heeft
gestreefd zi jn. .werk te laten getuigen van zi jn bekendheid met
de Lat i jnse poet ische tradi t ie.  Niet al leen zi jn klassieke en
mythologische ci taten, ui tbreidÍngen en var iat ies wi jzen in
die r icht ing, maar ook zi jn toepassing van de voorschri f ten
van de rhetor ica. Zoals eerder opgemerkt. ,  zaL nader onderzoek
door mediolat inisten moeten ui tmaken of Balduinus hiermee ook
in de tradi t ie van de Lat i jnse poËzie van de 13de eeuw staat.
Balduinust werk zal  ook voor een ander publ iek zi in bedoeld
dan de Reynaert ;  het geïntendeerde publ iek van de Revnardus
Vulpes moet in ieder geval worden gezocht in kr ingen die de
Lat i jnse bewerking konden waarderen, juist  omdat die in de
Lat i jnse  poeÈische t rad i t ie  s tond.

Een du ide l i j k  versch i l  tussen Wi l lems en Ba ldu inus '  ged ich t
zi jn de vele moral iserende toevoegingen door Balduinus. In
I loofdstuk I I  is ui teengezet dat Balduinus vooral  wi l
waarschuwen tegen het kwade dat argeloze slachtoffers door
vleiende praat jes tot  de ondergang brengt.  Hierdoor staat
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Conclusie

Balduinus in een tradi t ie die de vos als vertegenwoordiger van
het kwaad, van de duivel  wi l  afschi lderen. Het gebruik van
woorden a1s iniquus en demon l i jkt  deze opvatt ing te steunen.

In Hoofdstuk IV is aangetoond daÈ er een aantal categorieËn
formele afwijkingen tussen de @ en de ReYnaert
bestaan, die niet al t i jd te verklaren zi jn.  Uit  het fei t  dat
Balduinus zeer vaak langere bepal ingen in zi jn bewerking
elimineert zou men kunnen concluderen dat hij de door hlil lem
geboden informatie zo kort  mogel i jk wi l  weergeven; ook op
plaatsen waar in de Middelnederlandse Èekst geen nabepalingen
staan, is Balduinus beknopter in zijn weergave dan Willem in
z i jn  ged ich t .
H e È v e e 1 v u 1 d i g e 1 i m i n e r e n v a n h e t f o r m u 1 a i r e @ z o u
verband kunnen houden met de omstandigheid dat de ReYnardus
Vulpes in tegenstelling Lot de Revnaert primair een leestekst
i s .

ZeLfs al zouden wij beschikken over de tekst die Balduinus als
voorbeeld gebruikte, en over de tekst van het 13de eeuwse
auLeursexemplaar van de Revnardus Vulpes, dan nog zou een
adequate behandeling van de materie die in hoofdstuk V aan de
orde is,  de Revnardus Vulpes a1s inhoudel i jke bewerking van de
Revnaert ,  erg moei l i jk bl i jven. De grote afstand in t i jd
brengt ons maar al  te vlug in de ver leiding de interpretaÈieve
ruimte die teksten ui t  een ver ver leden nu eenmaal bieden,
niet goed af te bakenen. Nu de teksten die idealiter met
elkaar vergeleken zouden moeten worden, niet ter beschikking
staan, moet er een extra voorbehoud worden gemaakt Len aanzien
van de conclusies die het bestuderen van de Revnardus Vulpes
als inhoudel i jke bewerking oplevert .
Betreffende rel igieuze zaken valt  een contrasÈ waar Le nemen
tussen het Middelnederlandse en het Lat i jnse gedicht.  Gods
naam wordt door Balduinus slechts enkele keren gebruikt'
terwi j l  Wi l lem daar vr i j  mee om springt.  De geestel i jkheid
wordt in haar gedragingen evenzeer door Balduinus bespot als
door Wil lem; spot met hei l ige voorwerpen en gebeden is in de
Lat i jnse bewerking echter in veel ger ingere mate aanwezig dan
in het Middelnederlandse gedicht.
De middeleeuwse feodale maatschappi j  l i jkt  bi j  Balduinus een
minder dominante rol te spelen dan bij I^lil lem. Elementen uit
het 0udgermaanse recht worden in de Lat,ijnse bewerking minder
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ConcLusie

nauwkeurig víeergêgeven. Zowel rel-igieuze overwegingen als
invloed van de klassieke traditie schijnen Balduinus ertoe
gebracht te hebben on soumige zaken anders voor te stellen dan
in de RevnaerL gebeurt. Zo wordt de wraak in Balduinusr
gediCht nieL aan mensen toevertrouwd, terwijl Nobilis in
tegenstelling tot de Middelnederlandse Nobel herinnert aan de
princeps uit de Oudheid.

De Middelnederlandse tekst, biedt ruimte om Reynaert sympa-
thiek, zijn slachtoffers minder sympathiek te vinden. Bij
vergel-ijking van de Latijnse bewerking net de Middelne-
derlandse redacties blijkt dat waar een dergelijke interpre-
tatie voor I' l i l lems tekst mogelijk is, die voor Balduinust
bewerking zeker niet gehandhaafd kan blijven.
De volgende in het voorgaande besproken voorbeelden kunnen dit
i1l-ustreren.
Enkele slachtoffers van Reynaert (Bruun, Tybeert en Ysengrijn)
zouden in de Middelnederlandse tekst kunnen herinneren aan een
manbeer, een heksenkaÈer en een weerwolf. Een vos die over
dergelijke wezens triomfeert door zijn slimheid, kan voor het
publiek van de Revnaert synpathiek zijn. In de Revnardus
Vu,lpes zijn de urogelijk magische aspecten van de Reynaert
geelimineerd. Wel-ke oorzaak daar eventueel voor bestaat, valt
nÍet te achterhalen. Wel is het resul-taat dat de slachtoffers
in Balduinust bewerking onschuldiger zijn dan in A en F; het
contast tussen de onschuldigen en de slechte vos is in
Bal-duinusf gedicht dan ook sterker dan in de &re.!..
Of de vogels onder de zeggenschap van de koning vallen, is
moeilijk met zekerheid vast te stellen voor de Middelneder-
landse teksten. Voor Balduinus zijn de vogels zeker we1
onderdanen van Nobel; Reynaert heeft door het doden van een
onderdaan van de koning (Coppe) in L in ieder geval een zware
misdaad begaan.
Hersint wordt in de Middelnederlandse tekst niet zozeer als
slachtoffer van een verkrachting voorgesteld: zij wilde zich
maar al te graag aan Reynaert aanbiedeni In de Revnardus
Vu1pes ontbreekt de welwillendheid van de wolvin; Reynardus is
daar de boosaardige initiatiefnemer.
Reynardus is in Balduinusr gedicht de enige die Gods naam
ijdel  gebruikt .  Ook gebruikt  hi j  aLs ver leider woorden die aan
de duivel  her inneren (zie p. 180).

De interpretatie van all-e hier genoemde voorbeelden - het zij
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Conclusie

vanwege de duidelijkheid Lot vervelens toe gezegd - is
speculat ief .  Toch l i jken de voorbeelden in één bepaalde
richting te wijzen. Balduinus gedicht is moral-iserend. l,l i l lems
gedicht is dat ook. De boodschap die lJ i l lem overbrengt is m.i .
echter een andere dan die van Balduinus. Balduinus waarschuwt,
m.i. Legen het kwade zelfi de vertegenwoordiging van de
duivel. In trli l lems gedicht blijft een zekere sympathie voor de
vos mogel i jk.  l^ l i11ems moraal lu idt  m.i .  veeleer:  Ki jk ui t  dat
je niet door je eigen Èekortkomingen Len onder gaat, als je
in de nabijheid van een sluwe schelm komt. Balduinus lijkt te
waarschuwen: Blijf uit de buurt van het kwade; als je eenmaal
onder de invloed van dat kwade bent, is het te laat.

Daarmee staat Balduinus in een bekende Middeleeuwse tradiÈie:
de vos wordt vaker als duivelse figuur afgeschilderd. irlel"licht
vall-en meer tradities in zijn werk na te speuren, waarbij
gedacht moet worden aan zaken als woordkeus, metriek,
l i teraire motieven etc.  Zoals opgemerkt in het eerste
hoofdstuk, behoort de studie van deze zaken tot een terrein
hraarop de auteur van dit proefschrift onvoldoende thuis is. De
Vulpes is in deze studie vanuit de neerlandistiek beschouwd.
0m het hier geschetste beeld van Balduinusr bewerking te
bevest igen, te wi jz igen en vooral  aan te vul len, is nu het
woord aan de medio- lat inist iek.
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