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1 Inleiding 

Vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw ontstaat er een kortere verschijningsvorm van literaire 

teksten, zo schrijft F.P. van Oostrom in zijn artikel over de kleinschalige epiek van Willem van 

Hildegaersberch.1 Voorheen werden vaak lange verhalen geschreven, zoals de Lancelotcompilatie die 

zo’n  87300 verzen telt.2 Maar het literaire genre ontwikkelt zich en kortere verhalen raken ‘in’. 

Redenen die hiervoor aangevoerd zijn door F. van Oostrom zijn de gebruiksvriendelijkheid van deze 

korte verhalen voor een nieuw soort ‘zwervend’ auteur en de vraag van het publiek, dat geleidelijk een 

voorkeur krijgt voor dit nieuwe genre.3 Dini Hogenelst stelde een repertorium samen van deze korte 

verhalen, die sproken genoemd worden. Sproken zijn door Hogenelst omschreven als zelfstandig 

overgeleverde, korte, Middelnederlandse, meestal paarsgewijs rijmende, niet-lyrische teksten, die 

geschikt zijn om door een spreker te worden voorgedragen.4 Dini Hogenelst heeft de sproken in haar 

repertorium ingedeeld in genres. Deze indeling zal ik in dit onderzoek ook aanhouden omdat een 

eventuele andere verantwoording van de categorisering mij uit de literatuur niet bekend is om de 

eenvoudige reden dat deze literatuur niet bestaat. Dit komt doordat er naar sproken relatief weinig 

onderzoek gedaan is.   

 In deze scriptie heb ik mij gericht op het genre van verhalende profaan-ethische sproken. 

Profaan betekent ‘niet-kerkelijk’. Het gaat in deze sproken dan ook om wereldse vertellingen. Het 

ethische in deze sproken uit zich in lessen die trachten leefregels over te brengen voor moreel en 

zedelijk gedrag. In een aantal van deze sproken valt het op dat dieren worden ingezet om deze lessen 

te illustreren. De verhalende profaan-ethische sproken zijn daarom door mij allemaal nagelopen op het 

al dan niet voorkomen van dieren. Daaruit zijn veertien sproken naar voren gekomen die tot het 

onderzoekscorpus van deze scriptie behoren. In deze scriptie zal ik de functie van dieren in verhalende 

profaan-ethische sproken onderzoeken. 

Omdat de sproken uit mijn onderzoekscorpus allemaal over dieren gaan, zou de gedachte kunnen 

ontstaan dat deze korte verhalen over dieren eigenlijk de titel ‘fabel’ zouden moeten dragen. A. 

Schippers schreef een studie over Middelnederlandse fabels, en omschreef deze als volgt: ‘Met de 

term ‘fabel’ wordt soms bedoeld, wat men traditioneel onder ‘fabel’ verstaat, dus: een kort, eenvoudig 

gestructureerd verhaal waarin dieren, planten of dingen de personages zijn en waaraan een wijze les 

verbonden is. Daarnaast wordt met deze term ook naar alle teksten uit fabelbundels verwezen, en naar 

alle teksten die in Middelnederlandse teksten als ‘fabel’ aangeduid worden.’5 Hogenelst 

beargumenteert in haar boek Sproken en Sprekers wanneer zij een fabel ook als een sproke beschouwt. 

                                                             
1 Oostrom, van 1984, p. 48. 
2 Besamusca 1999, p. 22. 
3 Oostrom, van 1984, p. 65. 
4 Hogenelst 1997, Dl 2, p. 9. 
5 Schippers 1995, p. 8. 



4 

 

Sommige fabels heeft ze opgenomen in haar repertorium van sproken, terwijl niet alle korte fabels als 

sproken worden gezien. Zij maakt duidelijk dat als er in langere teksten of verzamelingen ook korte 

verhalen worden aangetroffen, deze korte verhalen dan deel uit maken van een groter werk met een 

overkoepelende titel. Zo noemt ze als voorbeeld onder andere de Esopet, die uit een collectie korte 

fabels bestaat. Deze grotere werken zijn zogenoemde verzamelwerken en werden van meet af aan als 

een geheel geconcipieerd. Ze hebben daarom veelal een samenhangende structuur. Alleen als zulke 

korte verhalen ook zelfstandig overgeleverd zijn, worden ze sproken genoemd en zijn ze daarom in 

Hogenelsts repertorium opgenomen.6 A. Schippers geeft in haar studie over Middelnederlandse fabels 

ook een repertorium weer van al deze fabels. Om meer context te genereren over de verhalende 

profaan-ethische sproken, zal ik per sproke onderzoeken of deze sproke ook voorkomt in het 

repertorium van Schippers over fabels. Wanneer de sproken ook in de literaire verschijningsvorm van 

een fabel in dit repertorium aanwezig zijn, zal ik de eventuele verschillen en overeenkomsten tussen 

de sproke en fabel uiteenzetten.  

 Om de functie van dieren in de verhalende profaan-ethische sproken te onderzoeken zal ik 

eerst kijken naar hoe middeleeuwers over dieren dachten. Dieren kwamen veelvuldig in 

Middelnederlandse verhalen voor, denk maar aan het verhaal over de sluwe vos in Van den vos 

Reynearde7 of aan De Vier Heemskinderen waarin het paard Beyaert van Renout van Montalbaen een 

grote rol speelt.8 In de middeleeuwen, met name in de dertiende eeuw, verschijnt een groot aantal 

encyclopedische werken. In deze werken stond uiteenlopende informatie over alle kennis en 

geleerdheid uit die tijd. 9  Ook dieren en hun beschrijvingen kwamen aan bod. Met het ontstaan van  

deze encyclopedieën begon ‘een respectabele wetenschappelijke traditie die tot op heden 

doorwerkt.’10, aldus Peter Burger. De dertiende eeuw wordt daarom ook wel eens  bestempeld als ‘de 

eeuw van de encyclopedieën.’11 Een bekend voorbeeld van zo’n encyclopedie is bijvoorbeeld De 

naturis rerum, van Thomas van Cantimpré. Dit werk was een inspiratiebron voor andere auteurs en 

zou een bron van informatie vormen voor Jacob van Maerlant, zoals hieronder zal worden beschreven. 

Een ander voorbeeld was De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus. Ook in dit werk werd 

kennis weergegeven van allerlei zaken zoals god, het lichaam, dieren en geografie. Het schrijven van 

deze encyclopedieën, en het weergeven van de door de eeuwen heen vergaarde kennis, is vermoedelijk 

ooit begonnen met een tekst die de Physiologus wordt genoemd. ‘Een belangrijke, vroege bron voor 

dit type teksten en een werk waarvan de rol maar moeilijk te overschatten is in de middeleeuwse 

natuurwetenschappelijke literatuur, is de tekst die de Physiologus (‘natuurvorser’) wordt genoemd. 

[…] De auteurs van de middeleeuwse bestiaria, ‘beestenboeken’, bouwden voort op de Physiologus 
                                                             
6 Hogenelst 1997, Dl 1, p. 42. 
7 Hogenelst en Van Oostrom 1995, p. 229. 
8 Hogenelst en Van Oostrom 1995, p. 213. 
9 Huizinga 2002, p. 217. 
10 Burger 1995, p. 125. 
11 Huizinga 2002, p. 218. 
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en namen daaruit niet alleen gegevens  over, maar voegden tevens nieuw materiaal toe.’12 Dat er in de 

middeleeuwen veel soortgelijke teksten werden geschreven, en dat men hierdoor van een traditie van 

middeleeuwse wetenschappelijke encyclopedieën kan spreken, is hiermee duidelijk geworden.   

 Een van deze encyclopedieën uit de dertiende eeuw is van de hand van Jacob van Maerlant. 

Hoe de middeleeuwers dieren zagen, wordt onder meer door hem beschreven in zijn Der naturen 

bloeme. Dit encyclopedisch werk uit ca. 1270 geeft een representatief beeld van hoe de middeleeuwer 

dieren zag. Maerlant maakt gebruik van geschriften van grote geleerden zoals Aristoteles en Plinius, 

zoals hij dit zelf in zijn proloog vermeldt. Maerlant baseert zijn werk nadrukkelijk op Latijnse bronnen 

omdat hij deze als de waarheid ziet.13 E. Verwijs merkt op dat Maerlants hoofdbron echter De naturis 

rerum is geweest van Thomas van Cantimpré.14 Ook Peter Burger noemt in het nawoord van zijn 

bloemlezing van Der naturen bloeme dit werk als Maerlants bron.15 Der naturen bloeme beschrijft in 

dertien boeken de flora en fauna van de wereld, waarvan er zes specifiek over dieren gaan. Op deze 

manier is het voor ons tegenwoordig goed mogelijk om te zien hoe men toentertijd over dieren dacht. 

Dat dit heel anders kon zijn dan hoe wij nu denken, beschreef Verwijs in 1878 al toen hij van Der 

naturen bloeme een editie maakte: ‘Een der eerste vruchten van zijn vlijt was een in onze oogen 

wonderlijk mengelmoes van wetenschap en onzinnige fabelen en bakersprookjes. Niet zoo voor 

Maerlant’s tijdgenooten, die nog niet leefden in een tijd dat de critiek oppermachtig heerschte, maar 

die geloovig aannamen hetgeen wijze en geleerde clerken hun als de uitkomsten van wetenschappelijk 

onderzoek mededeelden.’16 Ook Burger merkt op dat het bestiarium van Maerlant ons hedendaagse 

lezers vooral vermaak bezorgt. ´De fabeldieren en de curieuze gedragingen van bever, leeuw en 

salamander doen op het eerste gezicht meer denken aan de Natuurlijke Historie van De Schoolmeester 

en de fabels van Aesopus en La Fontaine, dan aan een hedendaagse encyclopedie.´17 Burger maakt wel 

duidelijk dat dit voor de middeleeuwer zeker niet het geval was. Het ging hier om zeer populaire 

naslagwerken uit een wetenschappelijke traditie. Dat wij tegenwoordig een andere kijk hebben op veel 

van de door Maerlant beschreven dieren moge duidelijk zijn.    

 Maerlants Der naturen bloeme zal in deze scriptie gebruikt worden, om van de verschillende 

dieren die aan de orde zullen komen een beeld te vormen van hun voorkomen en karakters. Omdat 

Maerlants Der naturen bloeme, zoals we nu gezien hebben, deel uit maakt van een zeer uitgebreide 

middeleeuwse wetenschappelijke traditie van encyclopedieën, is dit werk representatief om een beeld 

te krijgen van hoe middeleeuwers dieren zagen en welke eigenschappen zij aan hen toekenden. 

                                                             
12 Huizinga 2002, p. 220. 
13 Burger 1995, p. 8. 
14 Verwijs 1878, p. XXV. 
15 Burger 1995, p. 127. 
16 Verwijs 1878, p. X. 
17 Burger 1995, p. 124.  
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De verhalende profaan-ethische sproken waar dieren in voorkomen en die daarom tot mijn 

onderzoekscorpus behoren, zijn de volgende veertien: 

1.  R13  (Geen titel)  

2. R15  Van den lewen enten beren ende van Reinaert den vos  

3. R54  1. Vanden esel  

   2. De azino  

4. R72  Ene exempel vanden raven  

5. R77  Dits een exempel vrayen betekent bij III papengayen  

6. R117  Van enen scutter  

7.  R130  Vander conciensien ghemaect op ysegrijm den wolf  

8. R131  Vanden vos ende vanden wolf  

9. R132  Van enen liebaerde ende vanden vos reinaerde  

10. R159  1. Van reynaert ende van auen  

  2. Van reynert ende van auen  

11. R162  1. [Numero VIJ] een notabel van enen hont  

  2. Een notabel van een hont  

12. R168  1. Vanden serpent  

  2. Vanden serpent  

13. R184  1. Vanden hont die vebroit waert  

  2. Vanden hont die verbroeyt […]  

14. R204  1. Van tween wynden een byspel  

  2. Een notabel van twee wynden 

Het nummer waar een ´R´ voor staat geschreven geeft aan welk nummer de sproke heeft in het 

repertorium van Hogenelst. Verder hebben sommige sproken twee titels. Dat komt doordat deze 

sproken dan in meerdere handschriften zijn aangetroffen. In het ene handschrift kunnen de titel en de 

inhoud dan afwijken van het andere handschrift, al zijn het soms maar minimale verschillen. De 

volgorde waarin de titels zijn opgenomen is alfabetisch naar bewaarplaats van het handschrift.18 De 

sproken R130, R131 en R132 staan in het Handschrift-Van Hulthem achter elkaar opgeschreven als 

een cluster. Hetgeen deze sproken mogelijk bindt, zal later in deze scriptie onderwerp van bespreking 

zijn.  

 De rol van de dieren verschilt in de sproken. In de ene sproke spelen de dieren de hoofdrol 

terwijl ze in een andere sproke minder prominent aanwezig zijn en bijvoorbeeld het onderwerp van 

bespreking zijn tussen een leerling en zijn meester. Opvallend is dat vijf van de veertien sproken van 

de hand van Willem van Hildegaersberch zijn die, zoals al eerder opgemerkt, bekend stond om zijn 
                                                             
18 Hogenelst 1997, Dl 2, p. 10. 
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kleinschalige epiek. Een ander opvallend aspect is dat in zes van de veertien sproken, dieren 

voorkomen die bekend zijn uit de traditie van Reinaertverhalen. Wat de functie van alle dieren in de 

betreffende veertien sproken is, zal het onderwerp zijn van deze scriptie.   

Ik zal de volgende drie deelvragen verder uitwerken:   

- Welke dieren komen voor in de sproken?  

- Hoe werden deze dieren door de middeleeuwer gezien?  

- Zijn de dieren betekenisvol binnen de sproken?   

In paragraaf 2 zullen de eerste twee deelvragen aan bod komen. Er wordt geïnventariseerd welke 

dieren in de sproken voorkomen. Van alle dieren zal ik beschrijven hoe ze in de sproken 

gekarakteriseerd worden. Daarnaast zal per sproke besproken worden of deze ook voorkomen in het 

repertorium van Schippers. Als de sproken inderdaad voorkomen in dit repertorium, zal een 

beschrijving worden gegeven van de overeenkomsten en de verschillen tussen verhalen in hun 

verschillende verschijningsvorm van sproken en fabels. Vervolgens zal ik onderzoeken hoe de 

middeleeuwer over de betreffende dieren dacht en kijken of de beschrijving van de dieren uit de 

sproken in overeenstemming is met het algemene beeld dat men in de middeleeuwen van deze dieren 

had. Op die manier zal er een helder beeld naar voren komen van de conventionele eigenschappen  die 

men deze dieren in de middeleeuwen toekende. In deze paragraaf zal nog niet de functie van de dieren 

aan bod komen, daar is in paragraaf 4 ruimte voor gereserveerd. Van de dieren die in de sproken 

voorkomen, heb ik een vrij globale indeling gemaakt, zodat de bespreking ervan gemakkelijker te 

overzien zal zijn. Zo zullen in subparagraaf 2.1 ‘Verschrikkelijke’ dieren besproken worden, in 2.2 

komen de dieren uit de traditie van Reinaertverhalen aan de orde, 2.3 gaat over vogels en tot slot zal 

2.4 over honden gaan. Deze indeling is niet absoluut en er zullen zo nu en dan dieren in een paragraaf 

staan die er ogenschijnlijk niet in thuishoren, dit alles om een te uitgebreide indeling tegen te gaan. 

Daarom beperk ik mij ten gunste van de overzichtelijkheid tot een kleiner aantal subparagrafen. In 

paragraaf 3 zal ik vervolgens uitwerken of de dieren betekenisvol waren binnen de sproken om tot slot 

in paragraaf 4 daar mogelijke conclusies aan te verbinden over de functie van dieren binnen de 

verhalende profaan-ethische sproken.   
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2 De dieren uit de sproken bekeken door Maerlants ogen 

In de sproken komen veel verschillende dieren voor, zoals leeuwen, beren, draken, raven, papegaaien 

en eksters. Sommige dieren lijken belangrijker te zijn dan andere dieren doordat ze in de sproken een 

grotere of juist kleinere rol spelen. Zo speelt in de sproke Van enen liebaerde ende vanden vos 

reinaerde de zieke leeuw een grotere rol dan de aap die hij opeet. Hoe dachten de middeleeuwers over 

deze dieren en wat waren volgens de middeleeuwer conventionele karaktertrekken? Om een beeld te 

krijgen van hoe de middeleeuwer over de verschillende dieren dacht zal ik de dieren die in de sproken 

voorkomen vergelijken met hun beschrijving in Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. In deze 

paragraaf zal dan ook nog geen ruimte zijn voor de bespreking van de functie van dieren, maar hier 

wordt in paragraaf 3 en 4 wel aandacht aan besteed. Door te onderzoeken hoe de middeleeuwers over 

de dieren uit de sproken dachten, zal een helder beeld ontstaan van de conventionele eigenschappen 

die zij aan deze dieren toekenden. Aan de hand van deze conventionele eigenschappen zal in paragraaf 

3 en 4 gekeken kunnen worden of de dieren middels deze eigenschappen een functie hadden binnen 

hun sproke. Daarnaast zal in deze paragraaf bij de bespreking van alle sproken aangegeven worden of 

de sproken ook voorkomen in het repertorium van fabels van Schippers en of er overeenkomsten of 

verschillen zijn tussen de sproken en fabels. Zij geeft ook telkens aan of de fabels te vinden zijn in 

Dicke en Grubmüllers catalogus Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ein Katalog der 

deutschen Versionen und ihrer lateinischen Entsprechungen uit 1987.19 Om de context van de sproken 

compleet te maken zal ik ook telkens aangeven welk nummer de sproke heeft in de catalogus van 

fabels van Dicke en Grubmüller. 

2.1 Verschrikkelijke dieren  

In de eerste sproke van mijn onderzoekscorpus, R13 (Geen titel), die niet is opgenomen in het 

repertorium van Schippers, spreken een leerling en zijn meester over het verschrikkelijkste dier dat er 

is. De meester noemt dan achtereenvolgens: leeuwen, beren, vliegende serpenten, draken en 

‘aspendiere’. Tot slot zegt de leerling dat al deze dieren niet onder doen voor het verschrikkelijkste 

dier van al: de hooggeboren man. Een hooggeboren man is volgens de leerling namelijk rijk aan 

bezittingen maar geneigd tot verraad.20 De hierboven genoemde dieren hadden de reputatie 

‘verschrikkelijk’ te zijn, zoals uit het volgende fragment uit sproke R13 zeer duidelijk wordt: 

  Het vraghede een clerc van Mompalier  
  sinen meester omme een dier,  
  des die werelt meest ontsiet.  
  Doe coste hijs hem berechten niet.  
  ‘Vrient, wi lesen van so meneghe diere  
  die so vreeslic sijn ende so fiere,   
                                                             
19 Schippers 1995, p. 213. 
20 Hogenelst 1997, p. 25. 
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  die hem in den woude gheneren,  
  die ghiere lewen entie beren,  
  vlieghende serpenten ende draken,  
  dien men met anxte moet ghenaken:   
  also staet haer maniere.     (Vers 1-11)21 

Hoe dacht Jacob van Maerlant over deze dieren en hoe beschreef hij hen in zijn Der naturen bloeme? 

De leeuwen en beren zullen in 2.2 besproken worden, omdat deze thuis horen in de subparagraaf over 

dieren uit de verhalen uit de  Reinaerttraditie. Andere ‘verschrikkelijke’ dieren waren volgens de klerk 

vliegende serpenten en draken. Slangen werden van oudsher gevreesd. Onder andere door de Bijbel 

had zich een negatief beeld gevormd over de slang, die Eva verleidt van de verboden vrucht te eten.22 

Er waren in de middeleeuwen veel soorten serpenten, ofwel slangen bekend. Zo besteedt Maerlant er 

zijn hele zesde boek aan en noemt Burger in zijn bloemlezing de volgende drieëntwintig: 

amphisbaena, aspis, basilisk, boa, cerastes, chelidrus, dispas, draak, dracontopes, haemorrhois, hydra, 

hydrus, hypnale, jaculum, pareas, prester, salamandra, scaura, schorpioen, scitulus, sirena, tirus en de 

vipera. Allemaal zijn ze zeer giftig en kunnen ze met hun beet een mens gemakkelijk doden. Dit maakt 

hen dan ook erg gevaarlijk.23   

 De klerk uit de sproke had het specifiek over ‘vliegende serpenten’ en ‘draken’. Vermoedelijk 

heeft de klerk het hier over de Sirena gehad. Deze slangen zijn buitengewoon snel en sommige kunnen 

zelfs vliegen. Ook hun gif werkt snel en krachtig, want als je gebeten wordt door een sirena dan sterf 

je nog voor je beseft dat je gebeten bent:24 

  S y r e n e sijn serpenten mede 
  Van utermaten groter snelhede. 
  Experimentator die ontbint, 
  Datmense in Arabien vint, 
  Ende sijn snelre dan paerde. 
  Some vlieghen si hare vaerde. 
  Haer venijn heeft macht so groet,  
  Want eermens bevoelt so es men doet.  (Vers 677-684)25 

Draken waren het grootst van alle dieren en alles waar zij hun staart omheen konden krijgen was ten 

dode opgeschreven. Mensen zijn ontzettend bang voor het gebrul van de draak en alleen hun blik al 

doet sommigen sterven van angst:26 

  D r a co, seght Jacob ende sinte Augustijn,  
  Dat onder allen dieren die sijn  
                                                             
21 Hoffmann von Fallersleben 1857, p. 172. (Interpunctie stilzwijgend verbeterd). 
22 Huizinga e.a. 2002, p. 222. 
23 Burger 1995, p. 101-116. 
24 Burger 1995, p. 114. 
25 Verwijs 1878, Boek VI p. 61. 
26 Burger 1995, p. 107. 
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  Die alremeeste es, dies ghelovet.  
  […]  
  Venijn nut hi talre stont.  
  Wat dat hi metten staerte bint,  
  Ets doet, en twivels niet een twint;  
  Ja dolifant en cans ontgaen,  
  Can hine binden staerte bevaen.  
  […]  
  Haer roepen, wi lesen dus,  
  Vervaert den lieden die dit horen.  
  Haer opsien doet den lieden verdoren,  
  Dat sulc heeft die vrese so groet,  
  Dat hi van opsien blivet doet.   (Vers 335-337, 340-344, 356-360)27 

Dat dit dier angstaanjagend was, maakt Maerlant hier goed duidelijk, zelfs olifanten werden met 

gemak overwonnen. Wat opvallend is, is de nadruk die op de staart van de draak wordt gelegd. Voor 

de draak die Maerlant beschrijft, is de staart een onmisbaar wapen. Als een draak zijn staart om een 

prooi kan draaien is de prooi reddeloos verloren, zelfs een olifant kan hier niet tegenop. Een laatste 

dier dat in de sproke door de klerk besproken wordt lijkt de ergste van al te zijn: 

  wi lesen ooc van den aspendiere,  
  dat draecht so groot verghiffenisse in sijn hovet,  
  dattet menich dier des lives berovet.  
  wat dier daer sijn aensichte keert,  
  dat es doot of so verseert,  
  dattet langhe quellen moet,  
  men seit, dat sijn adem doet:  
  dat es dat men meest ontsiet.   (Vers 12-19)28 

Dit ‘aspendiere’, zo beschrijft Hoffmann von Fallersleben in zijn glossarium, is afkomstig van de 

aspis.29 Dit is ook een van de slangen die Maerlant beschrijft. Echter, Hogenelst heeft het in haar 

samenvatting van deze sproke niet over een aspis maar over een basilisk. Kijken we naar de 

beschrijving van het dier die de klerk geeft, dan komt deze overeen met die van de basilisk zoals 

Maerlant deze heeft beschreven en niet met die van een aspis. Ook het MNW geeft ‘basilisk’ naast 

‘adder’ als mogelijke vertaling van ‘aspendiere’ wanneer je de zoekterm aspis invoert. Daarom denk 

ik dat deze vertaling van Hogenelst goed gekozen is. De basilisk, wat ‘kleine koning’ betekent, is een 

eervolle naam voor dit dier omdat hij de koning van de giftige dieren is. Alle andere slangen vrezen de 

basilisk omdat zijn adem hen kan doden. Zijn blik is juist weer dodelijk voor de mens.30 De 

                                                             
27 Verwijs 1878, Boek VI, p. 50-51. 
28 Hoffmann von Fallersleben 1857, pp. 172. 
29 Hoffmann von Fallersleben 1857, pp. 172. 
30 Burger 1995, p. 103. 
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omschrijving van het verschrikkelijkste dier ter wereld door de klerk lijkt aardig aan te sluiten bij de 

beschrijving van  de basilisk door Maerlant:  

  B a s i l i s c u s in Latijn  
  Es in Dietsche een kueninxkijn,  
  Ende ets oec coninc op allen venine.   
  […]  
  Alle serpente sijn voer hem bloed,  
  Want etse metten ademe doet;  
  Met opsiene doetet den man.   (Vers 153-155, 161-163)31  

De verschrikkelijke dieren die in sproke R13 genoemd worden, komen overeen met hun beschrijving 

uit Maerlants Der naturen bloeme. Hun reputatie is duidelijk, het zijn geen lieverdjes. Deze draken en 

basilisken komen voor in je ergste nachtmerrie en als je ze tegen het lijf loopt ben je je leven niet 

zeker. 

2.2 Dieren uit de traditie van Reinaertverhalen  

Leeuwen en beren zijn dieren die vaker voorkomen in de profaan-ethische sproken. Vooral in de 

sproken met dieren uit de traditie van Reinaertverhalen, komen ze veelvuldig voor. Van den vos 

Reynaerde is een dierlijke afspiegeling van het middeleeuwse hof. De koning is een leeuw en zijn 

bekende dienaren en inwoners zijn onder andere Isegrim de wolf, Bruun de beer en Reinaert de vos.32 

De leeuw die voor ons tegenwoordig de koning der dieren is, was dat in de middeleeuwen dus ook al. 

In de verhalen over Reinaert de vos wordt dit duidelijk en ook Maerlant noemt hem de koning van de 

beesten wanneer hij de leeuw beschrijft: 

  L e o, segghen Solinus geesten,  
  Es coninc van de viervoeten beesten.  
  Lewe es hi in Dietsche ghenant,  
  Ende liebaert heetmene hier int lant.  (Vers 2109-2112)33 

Maerlant beschrijft drie soorten leeuwen waarvan de eerste twee niet veel waard zijn als edelmoedig 

dier, maar de derde soort is zeer nobel en onverschrokken. De klerk uit de hiervoor besproken sproke 

R13, somt de leeuw op in een rijtje met verschrikkelijke dieren. Maar volgens Maerlant hoeven 

mensen de leeuw niet zo te vrezen als de klerk denkt, want de leeuw is immers zeer vergevingsgezind 

en doodt zelden een mens, zolang je hem maar niet kwaad maakt: 

  Solinus sprect in sijn ghedichte:  
  Men quetsene, hine belghet niet lichte;  
  Maer maectmene erre, so ist verloeren.  

                                                             
31 Verwijs 1878, Boek VI, p. 44. 
32 Hogenelst en Van Oostrom 1995, p. 229. 
33 Verwijs 1878, Boek II, p. 99. 
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  Den ghenen die hem ligghen voeren,  
  Dien spaert hi: dats heren doen.  
  […] 
  Node verbijt hi den man,  
  Et en dade hem hongher groet.  
  Houder hi oec den man doet  
  Dan twijf, dits edel sede;  
  Ende houder doot hi de vrouwen mede  
  Danne magheden onbesmet.   (Vers 2149-2153, 2162-2167)34 

Aan de andere kant mag het wel duidelijk zijn dat de leeuw gevreesd wordt. De leeuw is namelijk heel 

sterk, hij heeft zo’n grote kracht dat als hij ergens heen snelt, hij door deze kracht zijn doel voorbij 

schiet. Ook brult hij zo angstaanjagend dat dieren als aan de grond genageld blijven staan. Alle dieren 

vrezen de leeuw dan ook:35 

  Ende als hi loept tenigher stat,  
  So loept hi voerder dan hi acht,  
  Ende dat doet sine groete cracht.  
  Als hem hongert, den liebaert,  
  Strect hi op daerde sinen staert;  
  Dan meact hire een wijt paerc mede,  
  So maect hi grote vreselijchede  
  Met grongieren onghehier.  
  So nes dan so stout dier,  
  Dat dar liden over den trec:  
  Dus sijn die diere in sijn strec.  
  Dit scrivet Ambrosius over wonder.  
  Want dat menich dier besonder  
  Ontgaen mochte met snelhede,  
  Dat staende blivet daer ter stede,  
  So baertet alset ware ghebonden.  
  […] 
  Alle viervoeten ontfaen den lyoen,  (Vers 2196-2211, 2219)36 

Het beeld dat Maerlant van de leeuw geeft, lijkt een beetje dubbelzinnig te zijn. De dieren vrezen de 

leeuw maar de mens hoeft, zolang hij de leeuw niet kwaad maakt, niet bang voor hem te zijn omdat hij 

een eervol dier is, dat zich gedraagt zoals het een heer betaamt. Het meest naar voren springend in 

Maerlants verhaal is dat de leeuw bovenal de koning der dieren is. En dit is precies zoals hij in de 

verhalen van Reinaert de vos gesymboliseerd wordt en nu nog steeds bekend staat.  

 Bij Maerlants bespreking van de beer lijkt nergens enige dubbelzinnigheid te ontdekken. De 

beer is een gevaarlijk, angstaanjagend en woest dier met enorme kracht in zijn voorpoten en lenden. 

                                                             
34 Verwijs 1878, Boek II, p. 101. 
35 Burger 1995, p. 44. 
36 Verwijs 1878, Boek II, p. 102-103. 
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Als ze jagen, gebruiken ze hun voorpoten als wapen en ze bijten hun prooien direct dood, zodat die 

niet de kans krijgen zich te verdedigen:37  

  U r u s dats een vreselic dier,  
  Eyseliken ende ongehier;  
  Een baer hetet in Dietscher tale,  
  Trectmen hem tfel af altemale,   
  So ist na den menschen ghedaen.  
  Sijn cracht leght, sonder waen,   
  In aermen ende in lenden ghemanc;  
  […]  
  Sijn adem es quat, als et scijnt,   
  Onghans ende ghevenijnt.  
  Heerte, evere, dats sijn maniere,  
  Vaet hi ende wilde stiere.  
  Die stiere can hi wel bestriden,  
  Ende gaen hem op den ric riden,  
  Ende worpten metten hoernen neder,   
  Ende biten doet eer hi rijt weder.  
  Wil hi iemen gaen te ghemoete,  
  So gaet hi op sine achterste voete,  
  Ende vecht met den aerment voeren.  (Vers  3777-3783, 3825-3835)38 

Opvallend is dat Maerlant opmerkt dat er over beren wordt gezegd dat zij een mens alleen aanvallen 

als ze pijn worden gedaan, net zoals bij de leeuw. Maar Maerlant is hier minder zeker over. Dit bewijst 

zijn formulering waarin hij duidelijk maakt dat hij deze informatie ‘van horen zeggen’ heeft, terwijl dit 

bij de leeuw niet het geval is:  

  Men seghet dat si niet en scoeren   
  Enghenen man noch en bestaen,  
  Sine hebben smerte van man ontfaen.  (Vers 3836-3838)39  

De reputatie van de beer is duidelijk minder nobel dan die van de leeuw, de beer is immers niet de 

koning der dieren. In de verhalen binnen de Reinaerttraditie is Bruun de beer een dienaar van de leeuw 

en dit zullen we in de volgende sproke ook terug zien.  

 In de volgende sproke R15, Van den lewen enten beren ende van Reinaert den vos, komen de 

al eerder besproken leeuw en beer voor. Ditmaal gaat het om een typische Reinaert sproke omdat het 

in deze sproke niet om zomaar leeuwen, beren en vossen gaat maar specifiek gesproken wordt over de 

personages die ons uit de verhalen van de Reinaerttraditie bekend zijn. Koning leeuw, Bruun de beer 

en Reinaert de vos vingen een os, een koe en een kalf. Als de leeuw de beer opdraagt de buit te 

                                                             
37 Burger 1995, p. 24-25. 
38 Verwijs 1878, Boek II, p. 160-162. 
39 Verwijs 1878, Boek II, p. 162. 
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verdelen geeft de beer zichzelf ook een deel. Dit is niet naar de zin van de leeuw en deze slaat de beer 

een stuk vel van de kop af. Reinaert trekt hier lering uit en wanneer hij de buit moet verdelen geeft hij 

alles aan de leeuw. De leeuw is hierover zeer tevreden en vraagt zich af hoe Reinaert aan deze 

wijsheid komt. Reinaert zegt hem dan dat de beer met zijn gewonde kop had geadviseerd ‘menig 

schalk die over deugd, lofwaardigheid noch eer beschikt, heer te noemen.’40 Deze sproke, R15 uit 

Hogenelsts repertorium, krijgt in het repertorium van fabels van Schippers het nummer 203. Deze 

fabel is precies hetzelfde als de sproke van Hogenelst, de bron is voor beide Hoffmann von 

Fallerslebens  ‘Drei mittelniederländische Gedichte’. Opvallend is dat, ondanks dat het om hetzelfde 

verhaal gaat, Schippers niet over Reinaert, Bruun en koning leeuw spreekt maar over ‘ een’  vos, ‘een’ 

beer en ‘een’ leeuw. In de tekst van de sproke wordt wel degelijk kennis gegeven van de namen van 

deze personages. Verder wijst Schippers er op dat een vergelijking gemaakt moet worden met fabel 19 

uit haar repertorium.41 In deze fabel gaan een schaap, een koe (in andere versies een ezel) en een geit 

samen met een leeuw jagen. Maar dan eist de leeuw de hele buit voor zichzelf op. Deze fabel heeft 

enige overeenkomt met fabel 203 en sproke R15. Deze fabel over het schaap, de koe, de geit en de 

leeuw werd door Schippers aangetroffen in: Een nyeuwe clucht boek, nr. 10(1), 54, Dye hystorien ende 

fabulen van Esopus (1485), V (extravagantes), 16, f. H2v-f.H3v, Van Esopus leven en Esopus fabulen 

(1546), V, 16, f.90r-f.91v, Twispraec der creaturen, nr. 86, moralisatie, f.18r-f18v. Daarnaast wordt 

bij deze fabel aangegeven dat er een vergelijking gemaakt kan worden met Reinaerts historie, v.6049-

6139 en met Die hystorie van renaert die vos, r.4688-4758. In het fabelrepertorium van Dicke en 

Grubmüller  is deze fabel opgenomen onder nummer 402, 2e versie.42  

 In sproke R15 spelen de leeuw, de beer en de vos de grootste rol. Vossen werden door 

middeleeuwers gezien als sluwe, plaagzuchtige maar ook wijze beesten: 

  V u l p e s heet een vos in Latijn,  
  Scalker beeste en mach niet sijn.  
  […]  
  Men seghet oec dat die vos es wijs.  
  Sal hi gaen over een ijs,  
  Dat hi dat ore den yse leght bi,  
  Om te horen oft dicke si;  
  Ende es dat hi tijs ontsiet,  
  Hi ne coemt op den yse niet.  
  Ende als hem gaet die honger an,  
  So can hi hem doet maken dan,  
  Ende steect sijn tonghe uut sinen monde.  
  So wanen vogle dan ter stonde,  
   Dat ene croonghe si,  

                                                             
40 Hogenelst 1997, Dl 2, p. 27. 
41 Schippers 1995, p. 260. 
42 Schippers 1995, p. 263. 
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  Ende vallen hem so bi,  
  Waer bi dat hier enen begaet,  
  Daer hi den hongher an verslaet.  (Vers 2889-3890, 3915-3928)43  

Deze sluwe vos die Maerlant omschrijft, past precies bij het beeld dat wij nu tegenwoordig ook nog 

van een vos hebben en dat in de Reinaertverhalen zo goed wordt belicht. In deze sproke spelen de 

leeuw en de beer ook weer hun ‘vertrouwde’ rol. De leeuw is wederom de heer en de beer zijn 

onderdaan. Naast deze ‘feodale’ verhouding waarin deze dieren steeds op dezelfde manier naar voren 

lijken te komen, zijn ze ook gevaarlijke roofdieren. Ze maken in deze sproke immers een os, een koe 

en een kalf buit.   

 In de verhalen over Reinaert de vos komt de jager–prooi relatie veel naar voren. De wolven, 

vossen en beren jagen op de schapen, koeien en ossen. Zo lijken er typische ‘roofdieren’ en typische 

‘prooidieren’ te bestaan. Volgens Maerlant wordt bijvoorbeeld het kalf gebruikt als een goede manier 

om een draak te vangen. Door het kalf met kalk te vullen zal het hart van de draak breken als deze het 

kalf verslindt:44  

   Men neem een calf ende doe hem wale 
  Sine daerme uut altemale, 
  Ende doet niewe bernets calx dan vul, 
   So coemt die grote beeste dul 
  Al daert staet onderset met staken, 
  Ende slondet ende binnen caken.   
  Alst calf in haren buke leghet, 
  Verhit gheen calc, als hi pleghet. 
   Dan word drinkende die drake, 
  Ende tkalc verhit bi sulker sake, 
   So dat hi so sere ontsteket, 
  Dat hem therte binnen breket.    (Vers 395-406)45 

Ook koeien worden, net als herten overigens, als dieren omschreven die door een boa gegeten worden, 

al lijkt het er hier eerder om te gaan aan te geven hoe groot de boa is: 

  Plinius scrivet al bloet, 
  Datmen dit vint also groot, 
  Ende heilighe geesten scrivent mede, 
  Dat si verswelgen in somige stede 
  Enen hert of ene coe  
  Met enen swelghen daer toe.   (Vers 231-236)46 

                                                             
43 Verwijs 1878, Boek II, p. 164-165. 
44 Burger 1995, p. 108. 
45 Verwijs 1878, Boek VI p. 52. 
46 Verwijs 1878, Boek VI p. 46-47. 
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Ook ossen worden als prooi gezien. Zo neemt het wonderlijke dier de ‘cacus’, dat door het MNW 

wordt omschreven als een vuurspuwende viervoeter, geen genoegen met één stier, het wil er wel drie 

of vier. De cacus sleept de dieren aan hun staart zijn hol in:  

  Ende es wreet ende fel. 
  Een osse genoeghet hem niet wel; 
  Maer et neemter drie of viere 
  Bi den sterten staerke stiere, 
  Met crachte trectse achterwaert 
  In sijn hol dan metter vaert,  
  Datmense niet en vindet wel;   (Vers 1047-1053)47 

De relatie tussen de roofdieren en prooidieren is duidelijk maar niet verrassend. Het is immers nog 

steeds zo dat wij leeuwen, beren en vossen als roofdieren classificeren en koeien en kalveren zijn er 

om op te eten. Dit was dus al in de middeleeuwen het geval en is door de eeuwen heen onveranderd 

gebleven. Lees maar eens verhalen zoals die uit de Donald Duck, waarin de Grote Boze Wolf 

voorkomt, daarin zie je dezelfde relatie. Ook het motief dat de roofdieren vaak juist niét de prooi 

krijgen en daardoor een wat ‘domme’ indruk maken zie je in de Donald Duck veel terug. 

 De vijf sproken die hier onder volgen, zijn allemaal sproken binnen de Reinaertthematiek. Zo 

gaat sproke R130, Vander conciensien ghemaect op ysegrijm den wolf, over Isegrim de wolf die zich 

vriendelijk voordoet in het schapenkot, maar de rammen en schapen weten wel dat hij niet te 

vertrouwen is. Ze blijken gelijk te hebben, want zodra ze hem tijdens het verlaten van het schapenkot 

passeren, bijt Isegrim degene die hij te pakken kan krijgen dood. 

  Isegrim, de wolf, quam tenen stonden  
  Daer XX weders tere rote  
  Stonden, in dinde van enen kote,  
  Daer die herde was af gaen eten,   
  Ende hadde men selven so vergeten,  
  Dat hi tkot al open liet.  
  Ende alse Isegrim inwaert siet,  
  Sprac  hi aldus, in sijn latijn:  
  ‘Vrede moet met u allen sijn!’  
  Gelijc alse of hijt meende goet.   
  […]  
  Al wast dat Isegrim tier stede  
  Metten monde seide vrede,  
  Hi meendese alle te verworgene.  
  Dinde daer af was so te sorgene,  
  Ende gaf hem den vare so groot,  
  Dat elc voren ten kote uut scoot.  
  […]  
                                                             
47 Verwijs 1878, Boek II p. 60 
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  Wie Isegrim ter kelen quam,  
  Te hant hi hem dat leven nam.  (Vers 14-24, 43-49, 55-56)48 

Isegrim is in deze sproke een gevaarlijk dier met kwaadaardige bedoelingen. Maerlant bespreekt in 

zijn Der naturen bloeme de wolf als volgt: 

  L u p u s es in Dietscher tale  
  Een wolf, men weet die waerheit wale;  
  Ende es een dier scalc ende wreet,  
  Guls ende te roeve ghereet.   (Vers 2373-2376)49  

De wolf werd door Maerlant beschreven als een vals en kwaadaardig dier, onverzadigbaar en 

roofzuchtig. Wat Maerlant verder opmerkt over de wolf is dat deze er om bekend staat dat hij 

schapenkooien binnendringt en alle schapen doodt, voordat hij begint te eten:  

  Coemt die wolf in der scape coie,  
  Hi bijt alle die scape doet,  
  Eer hire of etet cleen of groet.  (2474-2476)50 

Deze wolf die door Maerlant omschreven wordt komt perfect overeen met Isegrim de wolf uit sproke 

R130. Isegrim maakt de valse en kwaadaardige karakteromschrijving die een wolf door Maerlant 

toegedicht wordt helemaal waar en zelfs de eigenschap van wolven om vaak schapenkooien binnen te 

dringen wordt in deze sproke toegelicht. Sproke R130 uit Hogenelsts repertorium van sproken, is in 

Schippers’ repertorium van fabels niet opgenomen.  

 Ook in de volgende sproke R131 komt Isegrim voor. Sproke R131, Vanden vos ende vanden 

wolf, gaat over Reinaert de vos en Isegrim de wolf die samen een veld vol schapen, varkens en hun 

herders bekijken. Isegrim klaagt over het lot dat hem zo slecht gezind is. Zodra hij zijn kop zou laten 

zien zullen de herders de jacht op hem openen. Reinaert suggereert dat het misschien te maken heeft 

met Isegrims reputatie:51  

  Doe gi waert een jongelinc  
  Hier vormaels, in uw eersten comen,  
  Haddi in dogeden toegenomen,  
  Alse gi inder quaetheit doet,  
  U ware comen alle goet;  
  Maer neen gi niet, dats openbaer:  
  Gi hebt u met dieften, tote haer,  
  Ende met rove geneert al.  (Vers 52-59)52 

                                                             
48 Willems 1850, p. 288. 
49 Verwijs 1878, Boek II, p. 109.  
50 Verwijs 1878, Boek II, 112. 
51 Hogenelst 1997, p. 98. 
52 Willems 1850, p. 291. 
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Het is nu wel duidelijk geworden dat Isegrims reputatie zeer slecht is. Hierom is het dan ook niet 

verwonderlijk dat de rammen en schapen zich het liefst verre van Isegrim houden. Deze sproke komt 

wel in Schippers’ repertorium van fabels voor, en wel als nummer 500. Deze fabel komt inhoudelijk 

overeen met sproke R 131. Schippers geeft daarnaast aan dat deze fabel voorkomt in het Handschrift-

Van Hulthem, in: Reinaert de vos, 287-290. Deze fabel komt ook voor in Dicke en Grubmüllers 

catalogus onder nummer 619.53  

 Sproke R132, Van enen liebaerde ende vanden vos reinaerde, heb ik al eerder besproken en 

gaat over de zieke leeuw die in zijn hol alle dieren verslindt die bij hem op ziekenbezoek komen. 

Reinaert tot slot laat zich niet verleiden het hol binnen te treden omdat hij geen van de dieren die hij er 

binnen zag gaan, heeft zien terugkeren en dit zegt hij ook tegen de leeuw: 

  ‘Here, hier geet een groot pat  
  Die dese dieren hebben getreden   
  (Also moet mi God bevreden!)  
  Die sonder twivel ende waen  
  Al tenen gadert inwaert gaen;  
  Maer luttel Esser weder comen.  
  Dies wanhaecht mi van hem somen,  
  Daer so starke diere sijn bleve.  
  Dus heeft mi God den sin gegeven  
  Dat ic u naerre niet en ginc.’  (Vers 86-95)54 

Deze slimme zet van Reinaert het hol van de leeuw niet te betreden, geeft de intelligentie van de vos 

ten opzichte van de andere dieren aan. Waar alle dieren zonder twijfel het hol van de leeuw betraden, 

ziet Reinaert in dat dit zijn dood zal betekenen. Deze sproke uit Hogenelst repertorium is in Schippers 

repertorium van fabels opgenomen onder nummer 442. Inhoudelijk komen de sproke en de fabel 

overeen. Maar er zijn ook versies aangetroffen waarin de leeuw niet ziek is maar een feest geeft. Fabel 

442 is door Schippers in verschillende werken aangetroffen: Jancko Douwama’s Boeck der Partijen, 

275, Esopet, 23, Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), IV, 12, f.E3v, Van Esopus leven en 

Esopus fabulen (1546), IV, 12, f.68v-f.69r, Dleven ende fabulen van Esopus (1548), 8, f.42r-f.42v, 

Handschrift-Van Hulthem, in: Klein kapitaal, 148-151, Der sotten schip, cap. 39, f.m2r (a) en 

Twispraec der creaturen, nr. 44, moralisatie, f.g2r. Daarnaast is deze fabel ook opgenomen in het 

repertorium van Dicke en Grubmüller als nummer 225.55  

 De volgende sproke die de Reinaertthematiek betreft, is sproke R159 Van reynaert ende van 

auen. Deze sproke is niet opgenomen in het repertorium van fabels van Schippers. In deze sproke is 

het winter en heeft Reinaert enorme honger, tot hij tot zijn grote vreugde een ekster in de boom ziet 

zitten. Die ekster kan hij lekker oppeuzelen, hij moet haar alleen nog vangen. En daar loopt het mis, 
                                                             
53 Schippers 1995, p. 321. 
54 Willems 1850, p. 294. 
55 Schippers 1995, p. 308. 
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want de ekster heeft hem door en houdt hem aan de praat totdat de jagers met honden die zij in de 

verte al aan had zien komen, Reinaert hebben bereikt. De honden bijten Reinaert en de ekster is 

veilig:56  

  Mer Ave sach den jagher an   
  Comen, dat si zeer begheerde;  
  Si vloech vast lagher totter aerden.  
  Recht off si neder wilde comen  
  […]  
  Mittien die jagher vaste heyst  
  Sinen winden mitten honden,  
  Soe dat si Reynart deghelic pronden  
  Mitten tanden, ende maecten  
  Dat Reynart al sijn naden craecten  
  Vanden rocke, die hi droech,  
  Des vrou Ave int herte loech.  (Vers 160-163, 200-206)57  

In deze sproke wordt het verwachtingspatroon van een vos die sluw is doorbroken. Al heeft Reinaert 

een list bedacht om de ekster te vangen, toch is hij in deze sproke niet de slimste. Zijn list mislukt en 

Reinaert wordt zelf de prooi.   

 De laatste sproke R168, Vanden serpent, lijkt minder goed binnen de Reinaertthematiek te 

passen vanwege de inhoud van het verhaal. Sproke R13 uit het repertorium van Hogenelst, is nummer 

79 uit het repertorium van fabels van Schippers. Deze sproke is als fabel wijdverspreid want hij komt 

in de volgende werken voor: Die gesten of geschienisse van Romen  cap. 175, f.dd4v-f.dd5r, Dye 

hystorien ende fabulen van Esopus (1485) V (extravagantes), 4, f.F2v-f.F3r, Van Esopus leven en 

Esopus fabulen (1546) V, 4, f.74r-f.75r, Dye historie van renyaert die vos (P), r. 3686-3840 (c), 

Reinaerts historie (B), v. 4861-5045, Twispreac der creaturen nr. 84, moralisatie, f.g5v-f.g6r (a) en tot 

slot natuurlijk in Gedichten van Willem van Hildegaersberch, welke editie gebruikt is in deze scriptie 

bij de bespreking van de sproke. Ook in Dicke en Grubmüllers repertorium komt deze fabel voor 

onder nummer 512. 58 In de beschrijving die Schippers geeft van de fabel, bevrijdt een boer een draak 

uit een benarde positie. Net als in de sproke is de draak niet dankbaar en zorgt een vos ervoor dat de 

draak weer klem komt te zitten. Schippers geeft aan dat in de verschillende versies de boer vervangen 

is door respectievelijk een man, ridder en een keizer, en dat de draak ook wel eens gezien wordt als 

een slang. Er is ook een versie waarin niet een vos de boer te hulp schiet maar een filosoof.59  

 Sproke R168 gaat over een draak die klem zat in de spleet van een boom maar door een ridder 

bevrijd werd. Maar toen de draak vrij was, spoog hij gif over de ridder heen! De twist die daardoor 

tussen de draak en de ridder ontstond, moest door een schaap en een gans opgelost worden en zij 
                                                             
56 Bisschop en Verwijs 1981, p. 33-35. 
57 Bisschop en Verwijs 1981, p. 34-35. 
58 Schippers 1995, p. 235. 
59 Schippers 1995, p. 234. 
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stelden de draak in zijn gelijk. Nu wordt duidelijk waarom deze sproke toch tot de Reinaertthematiek 

behoort. Reinaert zelf speelt in deze sproke namelijk een rol: de ridder ging bij Reinaert in hoger 

beroep, die toen een reconstructie van de situatie wilde zien. De draak ging weer klem zitten in de 

boom maar nu bevrijdde de ridder hem niet meer! Een misschien meer overtuigender argument voor 

een indeling van deze sproke bij de sproken met Reinaertthematiek is dat deze sproke volgens 

Hogenelst een hervertelling is van een passage uit Reinaert II, verzen 4858-5045,60 en dit blijkt ook uit 

Schippers’ repertorium al geeft zij net iets minder verzen op.  

 In deze sproke komt Reinaerts sluwe karakter weer duidelijk naar voren. Door om een 

reconstructie te vragen komt de draak weer klem te zitten in de boom: 

  Reynaert sprac: “Nu hoert na my,  
  Ic wil u segghen minen sin.   
  Saghe ic die zake van aenbeghin  
  Waert gheschiede of op wat stede,  
  Soe mocht ik kennen die waerhede,  (Vers 180-184)61 

Reinaert maakt hier zijn eigen reputatie waar door met deze sluwe list te komen. Alle personages uit 

de sproken die behoren tot de traditie van Reinaertverhalen lijken een dergelijke reputatie te hebben, 

passend bij het betreffende dier. De leeuw is de koning der dieren, de wolf en de beer zijn 

angstaanjagend en de vos is slim en sluw. Op die manier worden ze door Maerlant omschreven en op 

die manier komen ze ook in de sproken terug.   

2.3 Vogels 

De vierde sproke R72, Ene exempel vanden raven, is een exempel over een raaf en zijn zoon. Deze 

sproke is door Schippers als fabel 326 opgenomen in haar repertorium van fabels. De fabel en sproke 

komen inhoudelijk overeen en ook de bron is dezelfde voor beide verhalen, namelijk het Handschrift-

Van Hulthem, in: Vaderlandsch Museum I, 66-67. In de catalogus van Dicke en Grubmüller is deze 

sproke niet als fabel opgenomen.62 In de sproke wil de raaf zijn zoon, die volwassen is geworden, leren 

hoe hij voor zichzelf moet gaan zorgen: 

   

  Het was een raven wilen eer 
  die alre kinder en hade meer 
  dan enen sone, dien hi wel plach; 
  dien hielt hi al tot anden dach 
  dat hi volwassen was algader 
  ende alsoe groet als sijn vader.   (Vers 1-6)63  

                                                             
60 Hogenelst 1997, Dl 2, p. 124. 
61 Bisschop en Verwijs 1981, p. 55. 
62 Schippers 1995, p. 284. 
63 Serurre 1855, p. 66. 



21 

 

De raaf legt aan zijn zoon uit hoe hij voedsel moet vergaren. Als de boer aan het zaaien is moet de 

zoon er achteraan gaan en de zaadjes uit te grond pikken. Wel moet hij opletten of de boer niet bukt. In 

dat geval zal hij namelijk een steen oprapen om naar de ravenzoon te gooien. De zoon vindt dit een 

inadequate manier van voedsel verzamelen, want wat als de boer al een steen bij zich houdt en dus niet 

hoeft te bukken? De vader zegt dan als de zoon zo bijdehand is en het beter denkt te weten, dat hij het 

dan zelf maar moet oplossen: 

  Nu port u ende vlieghet daer buten  
  ende vaert selve om u neringhe.   (Vers 34-35)64  

Maerlant beschrijft de raaf als een zwarte vogel. Als het vrouwtje aan het broeden is, brengt het 

mannetje haar heel trouw eten. De raaf vindt zijn zwarte verenkleed erg belangrijk, want hij geeft zijn 

jongen pas te eten als zij ook zwarte veren beginnen te krijgen. Ook heeft de raaf volgens Maerlant een 

speciale relatie met de vos:  

  C o r v u s dats een raven, ic wane; 
  Al ist swart dat hi heeft ane. 
  Als die sie broet so brinct haer eten 
  Altoes die hie sonder vergheten.  
   Ons scrivet sinte Augustijn, 
  Als sine jonghe uutcomen sijn, 
  Dat hise niet en wille bekinnen, 
  Onthier si swarten beghinnen. 
  VII daghe, segghen die wise, 
  Dat si leven sonder spise, 
  Tote dat die plumen utegaen: 
  Dan wil hise over sijn ontfaen, 
  Ende gheeft hem dat hem bedaerf: 
  Dit es gheproeft menichwaerf.  
  […]  
  Den vos mint hi bi naturen, 
  Ende ons segghent die scrifturen.  (Vers 893-906, 935-936)65  

Doordat de raaf zoveel belang hecht aan het zwarte verenkleed maakt hij een wat ijdele en trotse 

indruk. De raaf herkennen we op deze manier ook uit andere verhalen zoals de bekende fabel van de 

raaf met het stuk kaas in zijn bek dat de vos hem afhandig wil maken. In het geval van de sproke over 

de raaf en zijn zoon komt deze karaktertrek niet zo sterk naar voren bij de oude raaf, maar juist de 

jonge raaf maakt een hoogmoedige indruk en lijkt het beter te weten dan zijn eigen vader. Zijn vader 

spreekt hem streng toe:  

                                                             
64 Serrure 1855, p.67. 
65 Verwijs 1878, Boek III, p. 201-201 
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  Doen was die oude raven erre  
  ende seide: ‘Sone, waer toe eest goet,  
  na dien dat ghi sijt soe vroet,  
  dat ghi dus langhe legghet in muten?  (Vers 30-33)66  

De jonge raaf lijkt niet in zijn eigen eten te willen voorzien, omdat hij het niet op dezelfde manier wil 

doen als zijn vader het altijd al deed. Maar een eigen manier van voedsel zoeken heeft hij ook niet 

waardoor hij nu op zijn vaders zak zal moeten blijven teren. Maar zoals ik al eerder aangaf stuurt zijn 

vader hem de wijde wereld in om voor zichzelf te gaan zorgen.  

 Ook in de volgende sproken komen vogels voor. Het gaat om sproke R77, Dits een exempel 

vrayen betekent bij III papengayen en om sproke R117, Van enen scutter. Sproke R77 uit Hogenelst 

repertorium is in het repertorium van Schippers opgenomen onder nummer 299. De sproke en fabel 

komen inhoudelijk overeen op het verschil na dat er van de fabel een versie bestaat waarin niet 

papegaaien maar hanen voorkomen. De fabel is door Schippers aangetroffen in: Die gesten of 

geschienisse van Romen, cap. 68, f.13v (a), Handschrift-Van Hulthem, in: Vaderlandsch Museum I, 

47-50 en in Twispraec der creaturen, nr. 21, moralisatie, f.d5v-f.d6r. Ook in Dicke en Grubmüller 

catalogus is de fabel opgenomen als nummer 245.67 In de sproke over de papegaaien heeft een man 

drie papegaaien die hij ieder een taal heeft leren spreken. Zo spreekt de een Provençaals, de ander 

Latijn en de derde Frans. Wanneer hun eigenaar uit huis is, heeft zijn vrouw een affaire met een klerk. 

De eerste papegaai zegt iets in het Provençaals over de onrechtmatige daad die de vrouw begaat. De 

klerk vertaalt voor de vrouw wat de papegaai zei, waarop zij de papegaai dood slaat. De tweede 

papegaai zegt vervolgens dat men hier vermoord wordt voor het spreken van de waarheid. Ook deze 

papegaai slaat de vrouw dood. De derde papegaai trekt hier lering uit en geeft aan dat hij liever in rust 

leeft en daarom op zijn woorden let. Deze papegaai kan dan ook blijven leven:  

  Alse die derde voghel dit sach  
  dat die vrouwe, sonder verdrach,  
  beide sine ghesellen hadde doot,  
  sprac hi, dat dede die noet:  
  ‘Audi, vide, tace,  
  si tu vis vivere pace!’  
  Die clerc loech om dat hi horde, 
  ende sprac ter vrouwen dese worde:  
  - ‘Vrouwe, seit hi, dese derde  
  voghel moet hebbe verde.  
  ‘Ay mi! seit sie, wat seit hi dan?’  
  - ‘Ic segt u, vrouwe, als ic best can:  
  Die met ghemake leve wille, 
  hore ende sie, ende swighe stille!’ 
  Die vrouwe sprac: ‘Ghi segghet waer,  
  van mi verliest hi sijn lijf dit jaer!’  

                                                             
66 Serrure 1855, p. 67. 
67 Schippers 1995, p. 278. 
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  Hadden danderen aldus ghedaen,  
  die doot en hadden si niet ontfaen.  (Vers 53-80)68 
 
Ook de papegaai wordt door Maerlant in zijn Der naturen bloeme besproken. Hij beschrijft dat 

papegaaien door hun grote brede tong net zoals de mensen kunnen praten:  

 
  P i t a c u s dinct mi sijn. 
  Die papegay, daer of Solijn 
  Ende Jacob scriven in haren doene. 
  Een voghel ist van plumen groene; 
  Om den hals een rinc van plumen, 
  Ghevaerwet ghelijc goutscumen. 
  Een tonghe groet ende breet, 
  Daer si mede formiert ghereet 
  Worde, als oft een mensche ware.  (Vers 3265-3273)69 

Het dier werd ook wel gezien als vermakelijk. Maerlant geeft een voorbeeld van een paus. De 

papegaai beviel de paus zo goed dat hij zich graag vermaakte door met de papegaai te praten:  

  Dat hi dicke sonderlinghe 
  Der jeghen sprac om dachcortinghe.  (Vers 3313-3314)70   

De eigenschappen die Maerlant van de papegaai beschrijft zien we goed terug in de sproken. Dat de 

papegaai kan praten komt bij Maerlant naar voren en ook in de sproke. Daarnaast wordt de papegaai 

als huisdier gehouden door de man uit de sproke en hij was zo op ze gesteld dat hij ze ieder een taal 

had geleerd. Ook de paus uit Maerlants beschrijving was erg gesteld op de papegaai, dus ook hierin 

komt de beschrijving van een papegaai door Maerlant overeen met de papegaaien uit de sproke.  In de 

volgende sproke, R117, waarin vogels een rol spelen, wordt specifiek een ekster genoemd maar ook 

een hele zwerm van, mijns inziens, allemaal verschillende vogels. Deze sproke is in Schippers’ 

repertorium van fabels opgenomen als nummer 352. Daar zowel de sproke als de fabel aangetroffen 

zijn in het Handschrift-Van Hulthem en daarmee in wezen hetzelfde verhaal zijn, is de verspreiding 

van deze sproke hoogst waarschijnlijk zeer miniem. In deze sproke schiet een schutter met stenen op 

vogels zodat de munitie hem niets kost. Een ekster waarschuwt dan de andere vogels, waarop ze 

allemaal zo druk om de schutter heen vliegen dat hij uit verwarring zijn eigen duim raakt:71 

  Een marcolf wert sijns gheware, 
  hi riep lude ende oppenbare: 
  ‘Huedt u, voghele, vore den man 
   die metten steenen scieten can! 
  De steene costen hem soe lichte, 
                                                             
68 Serrure 1855, p. 49. 
69 Verwijs 1878, Boek III, p. 286. 
70 Verwijs 1878, Boek III, p. 287. 
71 Hogenelst 1995, p. 90. 
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  wi ontgeldent arme wichte!’ 
  Doen die voghelen alle horden 
  dat mense aldus woude morden, 
   wordense malsch ende gheluut, 
  ende sijn behendecheit quam uut.  (Vers 17-26)72 

Een ‘marcolf’ is volgens het MNW een soort kraai of ekster, (trefwoord: markolf). Waarom Hogenelst 

hier voor een ekster heeft gekozen in haar samenvatting van de sproke en niet voor een kraai is mij 

niet duidelijk. Om die reden zal ik zowel van de kraai als van de ekster de beschrijving van Maerlant 

weergeven. De ekster wordt door Maerlant als mooi, bekwaam en schalks omschreven: 

  P i c a dats der aestren name. 
  Van plumen scone ende bequame 
  Es si, ende die vele scalcheit can.  (Vers 3131-3133)73 

De ekster wordt door Maerlant als een listig dier gezien. Het is dan ook een slimme zet van de ekster 

om de andere vogels te waarschuwen voor de schutter en hem hier als het ware mee in de val te laten 

lopen omdat hij door de verwarring die de vogels creëren zichzelf bezeert en niet meer op hen kan 

schieten. De kraai wordt door Maerlant als volgt omschreven: 

  C o r n i x, als ons toe es coemen,  
  Dats dat wi die craie nomen,  
  Ende sijn van des ravens gheslachte.  
  Edel voghel haten si onsachte.  
  Si biten te sticken ende trecken  
  Alle voghele met crommen becken,  
  Want si kennense haer viande;  
  Ende somwile coemter hem of scande,   
  Want alsi hem te vele volghen,  
  Worter sulc omme verswolghen   (Vers 937-946)74 

Aan de hand van de twee omschrijvingen van de vogels van Maerlant lijkt de keus van Hogenelst voor 

een ekster een juiste keuze. Waar de ekster als een listige vogel wordt omschreven die daarmee precies 

aan de karakteromschrijving van de vogel uit de sproke voldoet, lijkt de kraai juist een vechtjas te zijn 

die veel overhoop ligt met de andere vogels. Dat de andere vogels naar hem geluisterd zullen hebben 

is daardoor minder waarschijnlijk.   

 Al werden niet altijd precies dezelfde karaktereigenschappen aangestipt in de sproken als in 

Der naturen bloeme, kan over de vogels die in deze paragraaf besproken zijn over het algemeen 

worden gezegd dat ze overeen komen met de beschrijving die Maerlant van hen gaf. Daarmee hebben 

we nu een goed beeld gekregen van hoe de middeleeuwer deze vogels zag. 

                                                             
72 Serrure 1855, p. 68. 
73 Verwijs 1878, Boek III, p. 281. 
74 Verwijs 1878, Boek III, p. 202. 
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2.4 Honden  

Tot slot bespreek ik nog de sproken waarin honden een rol spelen. In de eerste sproke van deze 

subparagraaf spelen honden nog slechts een kleine rol. Naast de jachthonden die in deze sproken 

voorkomen speelt een ezel de hoofdrol. Het gaat hier om sproke R54, Vanden esel. Daarna zullen de 

volgende sproken aan bod komen: sproke R162, Een notabel van een hont, sproke R184  Vanden hont 

die verbroit waert  en sproke R204, Van tween wynden een byspel.   

 In sproke R54 heeft een ezel een hertenhuid aangetrokken maar als er op hem wordt gejaagd, 

omdat men immers denkt dat het een hert is, vergeet hij weg te rennen. Zoals het een ezel betaamt 

blijft hij gewoon rustig staan en vindt daardoor zijn dood. Zowel de hertenhuid als zijn eigen huid 

worden hem door de jachthonden afgescheurd:75 

  Het gheviel dat jaghers quamen,  
  ende elkerlijc blies sinen horen,  
  also die der jacht wilden ramen.  
  Dat wilde dier spranc hem voren.  
  Alse die jagheren dat versien  
  dat elc dier vloe sire verde,  
  dat en mochte den esel niet ghescien,  
  om dat hi stedich was van arde.  
  Die honde spronghen den esel om  
  ende waende dat ware een wilt.  
  God, here! hoe lude hi doe reren beghan,  
  die hem soe cranckelicke onthielt,  
  die te voren was soe cloc,  
  ende ghetorden uuter maten!  
  Men scoerde hem sinen nuwen roc,  
  ende oec moeste hire den ouden laten.  (Vers 9-24)76  

Deze ezel lijkt hier een nogal domme indruk te maken door te vergeten dat hij moet vluchten voor de 

jachthonden nu hij een hertenhuid draagt. Ook in Der naturen bloeme wordt de nadruk gelegd op hoe 

lelijk, dom en onhandig een ezel is:  

  A s i n u s dats des esels name,  
  een lelic diere ende onbequame  
  Met groten hoefde, met oren lanc,  
  Traech sere an sinen ganc,  
  Ende dat niet can worden vet.   (Vers  231-235)77 

                                                             
75 Hogenelst 1997, Dl 2, p. 51. 
76 Serrure 1855, p. 70. 
77 Verwijs 1878, Boek II p. 32. 
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Dat de ezel zich verkleedt als een hert is dan ook een domme zet, omdat het hert het tegenovergestelde 

van de ezel lijkt te zijn. Een hert stond bekend als een erg snel dier met een gewei dat vanaf het tweede 

levensjaar begon te groeien: 

  C e r v u s dats die heert, weet men wel,  
  Ene beeste die sere es snel,  
  Ende gehoernet met telghen langhe.  
  Als hi twe jaer heeft ommeganghe,  
  Beghinnen hem die hoerne uut te gaen;  (Vers 1067-1071)78 

Hier komt nog eens de jager-prooi relatie naar voren zoals we dat ook al in de sproken met 

Reinaertthematiek zagen. Hier zijn de jachthonden de jagers en het hert is de prooi. De ezel is er, 

doordat hij de hertenhuid aantrok, tussen verzeild geraakt. Sproke R54 uit Hogenelst repertorium van 

sproken is ook in Schippers’ repertorium van fabels opgenomen als nummer 98. Deze sproke komt net 

als de sproke die hierboven besproken werd, overeen met de fabel waarbij de gezamenlijke vindplaats 

het Handschrift-Van Hulthem is, in: Vaderlandsch Museum I, 69-67. Schippers geeft ook het 

catalogusnummer van Dicke en Grubmüller, namelijk 117 en Schippers geeft aan dat deze fabel 

vergeleken kan worden met de fabel van de ezel in de leeuwenhuid, nummer 104 uit Schippers 

repertorium en wederom 117 uit dat van Dicke en Grubmüller.79 In deze fabel kleedt de ezel zich in 

een leeuwenhuid waarmee hij iedereen de stuipen op het lijf weet te jagen. Behalve zijn meester die er 

niet in trapt en hem een pak slaag geeft.80 De honden uit sproke R54 spelen een kleine rol en worden 

voornamelijk gekarakteriseerd als onderdeel van de jacht. De hond als ‘jachthond’ was in de 

middeleeuwen goed bekend. Maerlant beschrijft drie soorten honden, waarvan de eerste soort de edele 

jachthond betreft: 

  III manieren sijn van honden,   
  Also als ons die boeke oerconden:  
  Dedelste sijn hoghe ende lanc,  
  Ende snel in loepene ende in ganc;  
  Ende dese sijn goet ter jacht,  
  Ende te bassene hebben si ghene macht.   (Vers  671-676)81 

In sproke R162, Een notabel van een hont, komen geen edele jachthonden voor zoals in de voorgaande 

sproke. Maerlant beschrijft nog twee andere soorten honden waar het in dit geval om zou kunnen gaan. 

Zo heb je een tweede soort die Maerlant beschrijft als brakke honden met lange afhangende oren. Ook 

deze honden vangen en eten wild, zo schrijft Maerlant:  

                                                             
78 Verwijs 1878, Boek II p. 61. 
79 Schippers 1995, p. 238. 
80 Schippers 1995, p. 240. 
81 Verwijs 1878, Boek II, p. 47. 
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  Ander manieren heten bracken  
  Met langhen oren, die hem backen  
  Na die dieren so rieken si wel  
  Al sijn si niet so snel,  
  Si maken die beesten moede.  
  Oec men vint riekende so vroede,  
  Die al duere in den wouden  
  Emmer haer eerste spor behouden.  (Vers 693-700)82 

Maar ook deze brakke hond lijkt niet aan de beschrijving van de hond in de sproke te voldoen. Deze 

sproke R162 uit Hogenelsts repertorium komt in Schippers’ repertorium van fabels voor als nummer 

146. Deze fabel is wederom precies dezelfde tekst als de sproke. De bron waarin Schippers hem 

aantrof was dan ook Gedichten van Willem van Hildegaersberch.83 In de sproke komt een hond voor 

die aan het hof woont en die bij zijn baasje, een kok, zeer geliefd is. De kok is zo op de hond gesteld 

dat hij hem in de keuken laat. Maar toen de kok er even niet was en de hond een lekkere schotel 

oppeuzelde, werd hij alsnog uit de keuken verbannen en werd zijn staart eraf geslagen: 

  Dair nae ghevielt op enen dach,  
  Datmen enen cokenknecht  
  Beval te houden een gherecht,   
  Dat costelijck was ende dier.  
  Hij settet op in een masier,  
  Ende waendet hebben wel bewaert.  
  Die hont toechde der honden aert,  
  Ende nam tgherecht al daer hijt vant,  
  Ende attent in sijn buuc al te hant.  
  Dat heeft een onderkoc versien,  
  Ende vervolchde den hont mittien,  
  […] 
  Soe quam een ander die des gaert,  
  Ende sloech hem off sinen staert   (Vers 18-28, 35-36)84 

Het wordt in deze sproke heel duidelijk dat het zich aan het hof afspeelt, omdat de hond andere honden 

waarschuwt dat zij het hof moeten mijden als ze niet willen dat hen hetzelfde lot overkomt: 

  “Schuwet dat hoff, lieve vriende,   
  Menghet u mitten heren niet,   (Vers  48-49)85 

Het lijkt hier dan ook om het derde soort hond te gaan, de huishond: 

  Huushonde dats die derde maniere,  
  Ende al ne rekenmense niet so diere,  
                                                             
82 Verwijs 1878, Boek II, p. 48. 
83 Schippers 1995, p. 249. 
84 Bisschop en Verwijs 1981, p. 39. 
85 Bisschop en Verwijs 1981, p. 40.  
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  Nochtan sijn si in den wachte  
  Nuttelijc bi daghe ende bi nachte.  (Vers  701-704)86 

Over deze huishond die aan het hof woont geeft Maerlant geen verdere informatie maar hij beperkt 

zich tot informatie over de hond in het algemeen. Zo tillen ze hun poot op bij het urineren, besnuffelen 

ze elkaar onbeschaamd van achteren en worden ze zo’n vijftien tot twintig jaar oud.87 Wat wel 

duidelijk wordt uit de sproke is dat de huishonden die aan het hof wonen vriendschappelijk met elkaar 

omgaan, want wanneer de hond jammert omdat zijn staart eraf geslagen is, komen alle andere honden 

op hem af omdat ze graag willen weten wat er met hem aan de hand is en dit vertelt de hond hen dan 

op vriendelijke toon: 

  Des hoordmen yammerlyken claghen.  
  In groten misbair dat hi ontran;  
  Ander honden schoten hem an,  
  Ende vraechden zeer wat hem daerde,  
  Dat hi soe yammerliken baerde.  
  Hy antwoerde hem al vlyende:   (Vers 42-47)88 

Sproke R184, Vanden hont die vebroit waert, gaat over een hond die in tegenstelling tot de andere 

honden wel de keuken durfde binnen te gaan om voedsel te stelen. In de keuken verbleven de koks die 

de honden zouden slaan als ze het waagden binnen te komen. Die ene hond probeerde het toch en 

kreeg kokend water over zich heen gegooid, waardoor zijn staart kapot ging: 

  Meer dan yen, die was soe coen,  
  Die sach den cock die doer ontdoen,  
  Daer schoot hi in mit groter haest,  
  Ende tgoede rentvleysch stont hem naest.  
  Daer prant hi uut tot sinen deel  
  Een groot rebsteck al gheheel,  
  Ende waender achterwaert mede te tyden.  
  Eer hi die koken conde lyden  
  Ter doeren uut, daer hi in schoot,  
  Doe quam daer een die nae hem goot,  
  Entie raecten voerden ende  
  Mitten heten zoede also ghenende,   
  Dat hem sijn haer offghinc mit allen.  (Vers 101- 113)89 

Dat het hier wederom niet om een edele jachthond gaat, maar om een zelfde soort hond als in sproke 

R162 is duidelijk, omdat er geen aspect van de jacht in de sproke voorkomt. In sproke R184 lijkt het 

weer om een hond te gaan die bij de mensen woont. Hij is immers in de buurt van een keuken en van 
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koks. Ook hebben de honden enige ‘kennis’ van de koks, omdat ze weten dat het gevaarlijk is de 

keuken binnen te treden daar bekend is waartoe de koks in staat zijn. Het zou kunnen dat een situatie 

zoals beschreven in de sproke zich al eens eerder heeft voorgedaan. Een andere mogelijkheid is dat de 

koks dreigen hen iets aan te doen als ze de keuken betreden. De honden wonen hoogst waarschijnlijk 

bij deze mensen aan een hof net als de honden uit  Een notabel van een hont. Deze sproke R184 is ook 

in Schippers’ repertorium van fabels opgenomen onder nummer 149. Inhoudelijk zijn de fabel en 

sproke hetzelfde en Schippers noemt als bron naast Gedichten van Willem van Hildegaersberch ook 

Dye historie van reynaert die vos (P), r.5941-5978 en Reinaerts historie (B), v. 7460-7501. In de 

catalogus van Dicke en Grubmüller komt deze fabel niet voor.90  

 De laatste sproke R204, Van tween wynden een byspel, gaat over twee windhonden die met 

elkaar in gevecht zijn en door een ridder uit elkaar moeten worden gehaald: 

  Tfochten twee wynden tenen stonden  
  Ende beten malcander diepe wonden   
  Meer dan seven in haar vel.  
  Dat versach een ridder snel  
  Ende scheide die twee wynden.   (Vers 1-5)91 

 Een bunzing zorgt er echter voor dat de honden weer met elkaar in gevecht raken. Een waakhond zag 

wat de bunzing deed en gaf deze er van langs: 

  Twisschen hem tween soe liep een dier,   
  Dat vnyl was ende oec onreyne,  
  Hoert wat dier ist dat ic meyne:  
  Thiet een bonsinc hier in tlant.  
  Tliep al daert den enen vant  
  Ende brochte alsulke ding te voren,  
  Dat hem vernuwede al sijn toern.  
  Doet daer sijn bootscap hadde ghedaen,  
  Doe liep al totten anderen zaen,  
  Ende brochte hem sulke dinc int herte,  
  Dat hem vernuwede al sine smerte.  
  Dat versach een balch hont,  
  Die wel wiste desen gront;  
  Hy quammer toe lopen mit groten vlijt.  
  Om te letten desen strijt.    (Vers 10-24)92 

Maerlant schrijft in zijn Der naturen bloeme niet specifiek over een windhond, al lijkt de hond in de 

sproke wat op de hond die Maerlant omschrijft als jachthond. De windhonden in de sproke worden 

namelijk gezien als fiere en edele dieren, al wordt hun trotse karakter hier niet direct als een positieve 
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eigenschap gezien. Omdat ze allebei te trots zijn om zich over te geven moeten ze vastgebonden 

worden, zodat ze niet verder gaan met hun gevecht: 

  Men mostse beyde gader bynden  
  Elcx an enen yseren keten,  
  Off sy hadden malcander verbeten,  
  Soe edel waren sy ende so fier.    (Vers 6-9)93 

Al schrijft Maerlant verder niet over windhonden, over waakhonden schrijft hij wel. De waakhond 

vervult hier precies de taak waar huishonden volgens Maerlant goed in zijn en die ik hierboven al 

beschreef: waken, bij dag en bij nacht. De bunzing in dit verhaal wordt door Maerlant kort beschreven 

als een stinkend beest dat alleen goed is voor zijn bont: 

  P u t o r i u s dat hevet dien name  
  Van stanke; sijn roec es onbequame,  
  Ende dat es meest alset es gram;  
  Ende dits tfitsau, als ict vernam;  
  Een bonigher hetet in someghe stat.  
  In die huse maectet een gat,  
  Daert ingaet ende hoenre steelt, 
  Ende emmer maectet gheteelt,  
  Dat etse bi den hoefde grijpt,  
  So dat noch weder crijst noch pijpt.  
  Men priset an dit dier niet el  
  Dan allene sijn vel.    (Vers 3359-3370)94  

Dat de bunzing een naar en onrein dier is, dat komt zowel in de sproke als in de beschrijving van 

Maerlant naar voren. Sproke R204 uit het repertorium van sproken van Hogenelst is in Schippers’ 

repertorium van fabels opgenomen als nummer 479 en is wederom dezelfde tekst als de sproke uit 

Gedichten van Willem van Hildegaersberch. Aangezien het hier om één en dezelfde tekst gaat komt de 

inhoud klaarblijkelijk ook overeen.  

 Door de bespreking van honden in deze paragraaf is een goed beeld gegeven van hoe de 

middeleeuwer honden zag. Net als de andere dieren die aan bod zijn gekomen in deze paragraaf wijkt 

het beeld dat Maerlant van de dieren schetst niet af van hoe de dieren zijn weergegeven in de sproken. 

De dieren die behoren tot de traditie van Reinaertverhalen lijken in de middeleeuwen een zekere 

bekende reputatie gehad te hebben. Zo stonden de leeuw, de beer en de wolf bekend als 

verschrikkelijke dieren en hebben zij daarmee enige overlap met de dieren uit de eerste subparagraaf 

die ook bekend stonden als verschrikkelijke dieren. De vos stond juist weer bekend als een slim en 

sluw dier, terwijl de honden en een vogel als de papegaai juist in huis werden gehouden. De ene hond 

om te helpen bij de jacht, de andere hond als waakdier en de papegaai ter vermaak. De andere vogels 
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hadden ook hun specifieke eigenschappen, zoals de hoogmoedige jonge raaf en de listige ekster. 

Hiermee is een zeer heldere weergave gegeven van hoe de dieren in de ogen van Jacob van Maerlant, 

en daarmee van de middeleeuwer, gezien werden. De eigenschappen die de dieren van nature eigen 

zijn, zijn in deze paragraaf aan bod gekomen waardoor een helder beeld is ontstaan van de 

conventionele karaktereigenschappen die door de middeleeuwers aan de dieren werden toegekend. Of 

de dieren passend zijn binnen de sproken waar ze in voorkomen en hoe ze functie hebben in de 

verhalende profaan-ethische sproken is het onderwerp in de volgende paragrafen. 
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3 De dieren bekeken binnen hun sproken 

In de vorige paragraaf zijn de verschillende dieren die in de verhalende profaan-ethische sproken 

voorkomen aan bod gekomen. In deze paragraaf zal ik kijken of en hoe deze dieren betekenisvol zijn 

binnen de sproken. Dit zal ik doen door te bestuderen of de dieren ‘passend’ zijn binnen de sproken 

waarin ze voorkomen, of dat er ook voor een ander dier gekozen had kunnen worden. Als er in de 

sproken ook voor andere dieren zou kunnen zijn gekozen, betekent dit dat de dieren uitwisselbaar zijn 

met andere dieren, en daarmee niet direct betekenisvol zijn binnen hun sproke. De vragen die in deze 

paragraaf gesteld worden, zijn de volgende: zijn de dieren in de sproken willekeurig gekozen en had 

ieder dier in de sproken een rol kunnen vervullen? Of zijn de dieren juist met uiterste precisie 

geselecteerd om in juist deze sproken voor te komen? Oftewel, wat is het verband tussen verhalende 

profaan-ethische sproken en de er in voorkomende dieren?   

 Hogenelst beschrijft het typerend agogische karakter van middeleeuwse literatuur en merkt op 

dat dit juist bij sproken specifiek een opvallend kenmerk is: ‘Nu wordt weliswaar alle middeleeuwse 

literatuur gekenmerkt door het feit dat zij primair agogisch van aard is, maar in de sproken is dat veel 

nadrukkelijker het geval dan in bijvoorbeeld roman of lied.’95 Binnen deze agogische literatuur past 

een auteur als Willem van Hildegaersberch uitstekend. Zijn sproken kwamen namelijk tot bloei in een 

tijdperk van culturele crisis en Hildegaersberch bij uitstek wilde zijn publiek een hart onder de riem 

steken met zijn werk. ‘Hij heeft een scherp oog voor wat er in deze tijd van een dichter verlangd 

wordt: eerst en vooral een moreel baken in de duisternis te zijn. Dit blijkt uit de inhoud van zijn 

sproken, waarin vrijwel altijd serieuze onderwerpen behandeld worden, en met name uit de epilogen, 

die dikwijls expliciete raadgevingen bevatten.’96 Een groot deel van de sproken die onderwerp zijn van 

deze scriptie, zijn door Hildegaersberch geschreven en deze sproken bevatten inderdaad deze 

expliciete raadgevingen. In deze sproken komt telkens een duidelijke les ofwel moraal naar voren. 

Maar dit is niet alleen bij zijn sproken het geval. In alle sproken binnen mijn onderzoekscorpus wordt 

een moraal naar voren gebracht. In de bespreking van de sproken die volgt zal telkens uiteengezet 

worden wat de moraal is en hoe de dieren functioneren in het overbrengen van die moraal.  

In sproke R15, Van den lewen enten beren ende van Reinaert den vos, gebruikt de verteller van de 

sproke de dieren uit de Reinaerttraditie om te illustreren, dat men aan het hof het recht uitoefent zoals 

de heer dat graag ziet:  

  Mi leerde eens een wise, een oude  
  dat ic noch voor de waerheit houde:  
  dat recht brenct men te hove voort,  
  dattie here gaerne hoort.  
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  ooc hebbent ettelike wale gheweten,  
  met heren eist quaet kersen eten;  
  si willen dat haer gheselle gripe  
  altijt de harde ende si de ripe.  
  hier up hebbic een bispel gevonden,  (Vers 1-9)97 

In deze sproke waarin de moraal over de machthebber aan het hof gaat, lijkt een verhaal over Reinaert 

een goede keus. Zoals al eerder aangegeven in 2.2, is Van den vos Reynaerde een dierlijke afspiegeling 

van een middeleeuws hof. ‘In de kern is de Reinaert natuurlijk een verhaal van een hof dat ten onder 

gaat aan de doortrapte listen van een van zijn vazallen, maar meer nog aan de corruptheid van het 

eigen stelstel.’98 Wil je iemand een les leren die gaat over een hof en zijn wantoestanden, dan is een 

voorbeeld dat betrekking heeft op een dergelijk hof een goede keus. Dat de verhalen over Reinaert de 

vos in de middeleeuwen alom bekend waren, maakt het alleen maar een nog betere keus, omdat de 

auteur er van uit kon gaan dat zijn publiek de verbanden tussen het voorbeeld en de les zag.  

 Ook in de andere sproken die over dieren uit de traditie van Reinaertverhalen gaan, wordt 

gebruik gemaakt van de bekendheid en reputatie van Isegrim, Bruun en Reinaert onder 

middeleeuwers. Voor de duidelijkheid, het gaat hier om personages in tegenstelling tot de dieren zelf. 

Juist de namen Isegrim, Bruun en Reinaert leverden deze herkenning op. Dat deze personages een 

dergelijke bekendheid genoten komt door hun stereotype manier van optreden in dierenverhalen. In de 

hierboven besproken sproke moet Bruun de beer in intelligentie onderdoen voor de sluwe Reinaert de 

vos. Hun overduidelijke meerdere is de leeuw. Van deze stereotype optredens wordt telkens opnieuw 

gebruik gemaakt. Daarnaast is het logisch dat juist deze personages door bepaalde dieren vertolkt 

worden omdat deze dieren de, door onder meer Maerlant beschreven, typerende karaktertrekken 

hadden. Zo is Isegrims personage dat van een echte ‘badguy’ en dit wordt ondersteund door het 

gevaarlijke voorkomen van de wolf. Een schaap had nooit zo’n slechterik kunnen vertolken want juist 

dit dier stond er weer om bekend een prooidier te zijn.  

 Een voorbeeld van Isegrims slechte reputatie komt naar voren, in sproke R130, Vander 

conciensien ghemaect op ysegrijm den wolf. De les die geleerd wordt in deze sproke is de volgende:  

  Ach arme, wat sijn nu Isegrime   
  Meer, dant noit waren, op enen dach!  
  Donnosele en vinden geen verdrach,  
  Ende den herden sijn vele doot,  
  Die leefden, doe men die kote sloot.  
  Lettel leefter nu van dien:  
  Waer selen donnosele mogen vlien?  
  Si horen die Isegrimen bleeten  
  Gelijc lammeren ende geeten,  
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  Daer conciensie, meer noch min,  
  Der onnoselheit en es in.  
  Men en toont nu niet dat es in therte,  
  Voor men die proie heeft bi den steerte.   
  Dus sie ict nu ter werelt gaen.  
  Hier [siet men] sceren, ginder blaen  
  Donossele, ende uten vliese steken.   
  Hets tonsiene, Got en salt wreken,  
  Meer dan ment gewroken siet.   (Vers 66-83)99 

In deze sproke staat Isegrim symbool voor de slechte mensen die de onschuldigen uitzuigen, 

kaalplukken en villen. De rammen uit de sproke zijn in deze metafoor de onschuldigen en de herders 

degenen die hen zouden moeten beschermen, maar die helaas niet aanwezig zijn. Omdat het beeld van 

de slechte Isegrim zo bekend was door de Reinaertverhalen en de wolf zelf al als een schurkachtig dier 

gezien werd, komt deze metafoor goed uit de verf.    

 Isegrims reputatie blijkt ook in de volgende Reinaert sproke R131, Vanden vos ende vanden 

wolf, een bron te zijn geweest voor de les die met de sproke wordt duidelijk gemaakt. Reinaert spreekt 

hier Isegrim de wolf aan op zijn reputatie en ook in oude geschriften staat dat een goede reputatie te 

verkiezen is boven rijkdom: 

  Maer neen gi niet, dats openbaer:  
  Gi hebt u met dieften, tote haer,   
  Ende met rove geneert al.   
  Wie waendi, oom, dan, dat u sal  
  Dogeden ofte goets betrouwen?  
  […] 
  Tgoet gerucht prijst, beter gichte  
  Of rijcheit groot; ende bi desen  
  Est goet in goeden geruchte wesen,  
  Ende in goeden name; ende nochtan   
  Es menich onbekennich man  
  In eertrike, dat ic duchte  
  Die rijcheit core voor goet geruchte.  (Vers 57-76)100 

Wat ook opvalt in de hierboven besproken sproke is de rol van Reinaert. Hij is degene die precies weet 

hoe het zit en dat het Isegrims slechte reputatie is die ervoor zorgt dat niemand hem vertrouwt. Ook in 

de volgende sproke R132, Van enen liebaerde ende vanden vos reinaerde en R168, Vanden serpent, is 

het Reinaert die met wijsheden komt. Dat Reinaert de rol van een wijze vervult, strookt precies met de 

omschrijving van vossen die Maerlant gaf en die hierboven beschreven is. Natuurlijk is dit ook de 

wijsheid maar ook sluwheid die wij, maar ook de middeleeuwers van toen, van Reinaert gewend 

waren. Dat Reinaert een wijs en sluw personage speelt in deze sproken is dan ook zeer passend om de 
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moraal over te brengen die in deze beide sproken aan bod komt. Zo wil sproke R132 het volgende 

leren: ‘Wie zich laat onderrichten door de ervaringen van een ander, is wijs en leert zonder schade’.101 

Reinaert gebruikt in deze sproke de ervaring van andere dieren om te overleven en komt zo over als 

een wijs dier. De verteller van de sproke maakt de les tot slot nog expliciet: 

  Men siet gevallen al den dach  
  Dingen, dat hem elc man mach  
  Wel castien, diet gevroedde.  
  En hoorde hoe hem Reinaert hoedde?  
  Die hem den wech hadden gemaect,  
  Die waren scamelic ontraect.  
  Om dat hi sach dit misgaen,  
  Bleef Reinaert buten die dore staen,  
  Daer hi hem castide sachte.  
  Die noch bij Reinaerts vite wrachte,  
  Hi mochtet leren, waer hi vroet.  
  Wanneer dat hier ene misdoet  
  Daer mochten hen si hondert bi  
  Castien wel, gevroeddens si.  (Vers 111-124)102 

Het is duidelijk geworden dat Reinaert de juiste keus maakt door de andere dieren een voorbeeld voor 

hem te laten zijn en door lering te trekken uit het exempel dat de andere dieren hem gaven.   

 Zoals al eerder aangegeven, behoren de drie hierboven besproken sproken, R130, R131 en 

R132, tot een cluster omdat deze drie sproken direct achter elkaar opgeschreven werden in het 

Handschrift-Van Hulthem. De sproken worden in dit handschrift aangeduid met nummer 185 tot en 

met 187. In het Handschrift-Van Hulthem is een groot aantal sproken opgeschreven. Van de meer dan 

zevenhonderd oorspronkelijke teksten in het Handschrift-Van Hulthem zijn er honderdvier als sproken 

geclassificeerd door Brinkman en Schenkel.103  Ik heb gekeken naar een mogelijk gemeenschappelijk 

kenmerk van deze drie sproken binnen mijn corpus van veertien verhalende profaan-ethische sproken. 

In alle drie de sproken R130-R132, komen dieren uit de Reinaerttraditie voor en er wordt een verhaal 

verteld dat  binnen deze traditie past omdat de personages handelen zoals het binnen het 

verwachtingspatroon van deze Reinaerttraditie herkenbaar is. Dit is bijvoorbeeld in tegenstelling tot 

sproke R168, Vanden serpent, waarin alleen Reinaert de vos optreedt naast allerlei andere dieren die 

niet persé tot dieren uit de Reinaerttraditie behoren of in tegenstelling tot sproke R159, Van reynaert 

ende van auen, waar Reinaert de vos niet aan het verwachtingspatroon voldoet, zoals later nog 

besproken zal worden. Omdat deze twee laatst genoemde sproken afwijken van hetgeen de drie 

sproken uit het Handschrift-Van Hulthem bindt, namelijk de typische Reinaertthematiek zoals al 

eerder besproken, zou dit cluster betekenisvol kunnen zijn. Maar dit gaat echter niet op omdat zich 
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binnen mijn corpus van veertien verhalende profaan-ethische sproken ook nog sproke R15, Van den 

lewen enten beren ende van Reinaert den vos, bevindt. Deze sproke zou perfect aansluiten bij het 

cluster van R130-R132 in het Handschrift-Van Hulthem, maar dat doet zij niet. Hierdoor kan ik vanuit 

mijn onderzoekscorpus gedacht, niet beredeneren waarom juist die drie sproken, R130-R132, bij 

elkaar horen en worden ze door niets meer gebonden dan door het feit dat de dieren die er in 

voorkomen, behoren tot de traditie van Reinaertverhalen. Het lijkt hier dan ook om inhoudelijk toeval 

te gaan. In sproke R168, Vanden serpent, speelt Reinaert weer zijn vertrouwde rol van slimme, sluwe 

vos als hij om een reconstructie van de zaak vraagt en er daarmee voor zorgt dat de draak weer in de 

boom vast komt te zitten:  

  Reynaert sprac: “Nu hoert na my,  
  Ic wil u segghen minen sin.   
  Saghe ic die zake van aenbeghin  
  Waert gheschiede of op wat stede,  
  Soe mocht ik kennen die waerhede,  
  […]  
  Mar tserpent en miende niet,  
  Datment daer soude letten yet  
  Vorder, wast wel in dien,  
  Dan Reyner had die zaec ghesien.  
  Hier op gheviel in sijn clof,  
  Entie ridder ghinck bet off   
  Van den bome, ende lieten ganghen.  
  Doe bleeff tserpent staen ghevangen  
  Vaster dan te voeren stoet.   (Vers 180-184, 215-223)104  

De reputatie die de dieren uit de Reinaerttraditie hadden, waardoor hun herkenbaarheid als personages 

maar ook als dieren voor de middeleeuwer heel groot was, is met deze voorbeelden uit de hierboven 

besproken sproken duidelijk geworden. Isegrim de wolf, Bruun de beer en Reinaert de vos verbeelden 

allemaal personages van dieren met specifieke karaktertrekken passend bij het dier van de rol die ze 

spelen.   

 In de laatste Reinaert sproke R159, Van reynaert ende van auen, wijkt het beeld van Reinaert 

echter af van het bekende beeld van de wijze en sluwe vos. In deze sproke is het juist Reinaert die in 

de list van de ekster trapt. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in de extra 

aandacht die een verhaal krijgt wanneer het verwachtingspatroon doorbroken wordt. Doordat de vos 

nu in de prooipositie terecht komt zoals besproken in paragraaf 2, wordt het accent nu gelegd op de 

ekster. Zoals Maerlant al aangaf in zijn omschrijving van de ekster zijn deze vogels erg slim en dit 

blijkt ook weer uit het verloop van de betreffende sproke. De moraal die deze sproke uitdraagt is de 

volgende: 
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  Reynaert meende te honen Ave,  
  Mar Hi versacht mit sijnre gaven,  
  Die alles dinghes hevet macht,  
  Dat afterbleeff Reynarts ghedacht;  
  Ende hi bleef selver inder noot  
  Mitter pinen vander doot.  
  Ende alsoe moeten si alle bliven,  
  Die hoorscheit ende schalcheit driven,  
  Alst noch, oft God wil, sel gheschien.  
  Woude elkerlijck die waerheit lyen,  
  Men vonde noch vele meer Reynaerden,   
  Al en draghen si gheen rode baerden.  (Vers 213-224)105 

De auteur van deze sproke wilde klaarblijkelijk de nadruk leggen op Reinaerts slechte kant door aan te 

geven dat degene die door slechtheid gedreven wordt net als Reinaert een ongelukkig lot tegemoet zal 

zien. Door Reinaerts list in deze sproke te laten mislukken wilde de auteur misschien aangeven dat 

slechtheid en verdorvenheid niet loont. Ten slotte zal je moeten boeten voor je wangedrag. Hierbij is 

dankbaar gebruik gemaakt van Reinaerts personage als een boosdoener, zoals in Van den vos 

Reynaerde, waar hij criminele streken uithaalt en zijn best moet doen om op het rechte pad te 

blijven.106 Uiteindelijk is het dan toch Reinaerts conventionele karakter dat ervoor zorgt dat de moraal 

duidelijk wordt in deze sproke.    

Ook de sproken die niet behoren tot de verhalen uit de Reinaerttraditie dragen allemaal een moraal uit. 

In sproke R72, Ene exempel vanden raven, over de jonge raaf die niet zelf voor zijn eten wil zorgen is 

de moraal als volgt: 

  Noch vint men vele alselker sonen,   
  die scalcheit ende quaetheit connen  
  ende der doghet wel luttel achten,  
  die desen joghen raven slachten,  
  die hars vaders goet verteren,   
  ende hem niet en willen gheneren,  
  vore dat sijt al hebben overbrocht   
  ende al verteert ende al vercocht.  
  Hieromme soe winnet in uwe joghet,  
  ende hoet u altoes soe, waer ghi moghet  
  dat ghi te bloet niet en wert van haven.  
  Dit bispeel leert ons douden raven.  (Vers 37-48)107 

In deze sproke over de twee raven wordt wederom naar voren gebracht dat je je verre moet houden 

van slechtheid en kwaadheid. Het kwaad wordt in deze sproke uitgedrukt in het verteren van je vaders 
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goed. Er wordt gewaarschuwd dat je bezit moet vergaren in je jeugd en dit niet moet verspelen.108 

Waarom in deze sproke twee raven de hoofdrol spelen lijkt geen voor de hand liggende reden te 

hebben. Het lijkt onwaarschijnlijk dat juist raven er om bekend staan het bezit van hun ouders op te 

maken. Dit blijkt ook niet uit Maerlants beschrijving van raven uit Der naturen bloeme.  

 Ook in sproke R77, Dits een exempel vrayen betekent bij III papengayen, lijkt er geen 

duidelijke reden te zijn waarom er is gekozen voor papegaaien om de moraal uit de sproke over te 

brengen. In deze sproke was het de laatste van drie papegaaien die inzag dat hij beter zijn mond kon 

houden, wilde hij in leven blijven. De moraal in deze sproke wordt door de auteur als volgt expliciet 

gemaakt:  

  Horen, swighen, ende siende blint,  
  dats dat nu die werelt mint,  
  ende die leven wilt met ghemake,  
  hore, ende si, ende huede sine sprake.  
  Dits exempel vanden vrayen  
  drie voghelen, ende heten papengayen.  (Vers 77-82)109 

Tegenwoordig wordt het meer gewaardeerd wanneer je je van de domme houdt, aldus de auteur van 

deze sproke. Wie comfortabel wil leven, houdt zich in met wat hij zegt. Eventueel zou in deze sproke 

voor papegaaien zijn gekozen omdat papegaaien erom bekend stonden te kunnen praten. Maar daar de 

andere dieren uit de sproken ook allemaal kunnen praten, lijkt dit geen sterk argument. Dat er in deze 

sproke voor papegaaien is gekozen om de moraal over te brengen lijkt dan ook geen specifieke keuze 

te zijn geweest.   

 In sproke R117, Van enen scutter, spreekt de ekster de andere vogels aan. De ekster uit deze 

sproke is zo slim zijn medevogels te waarschuwen tegen de schutter die met stenen op hen schiet. De 

les daarentegen heeft geen betrekking op de vogels uit deze sproke maar juist op de schutter die 

volgens de auteur fraaie taal zou uiten, die hij niet zou bezigen wanneer hij aan zijn woord gehouden 

zou worden. Waarom in deze sproke de keus is gevallen op de ekster als vertegenwoordiger van de 

moraal, blijft onduidelijk.   

 Een sproke waarin de keuze van het dier misschien wel passend is, is in proke R54, Vanden 

esel. In deze sproke over de ezel die opgejaagd wordt door jachthonden, wordt de volgende moraal 

overgebracht:  

  Dit mochte den esels welghevallen, 
  die sotter vele dan esels sijn. 
  Wie es die esel die ic mene? 
  Dats die hem selven niet en kint, 
  die lettel maghe heeft of gheene 
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  dan hi met enen here ghewint, 
  ende een paer clederen elc jaers 
  te draghene, met goeden lieden, 
  ende dan maect hi sijn wanewaers; 
  dit mach een esel wel bedieden; 
  ende dan wilti sijn van hoghen lieden sijn gheboren, 
  die des hoefts moghen ghenieten. 
  Ic segt u allen wel te voren: 
  deser eselen machmen verdrieten. 
  Maer alre vroetscap fondament, 
  dies sijt seker ende ghewes, 
  dats dat elc hem selven kint, 
  wanen hi comt ende wi hi es.   (Vers 27-44)110  

Het is dus belangrijk dat men zich realiseert wie men is en waar men vandaan komt. De ezel lijkt 

gekozen te zijn omdat hij het tegenovergestelde is van het hert. De ezel is langzaam en lelijk, het hert 

juist snel en mooi. De ezel is dom en begrijpt daarom niet dat hij weg moet lopen. Net als de mannen 

die de kleren van hun heren dragen ‘dom’ zijn. De ezel was zo in zijn rol gaan geloven dat hij zichzelf 

als het ware ‘bedroog’: 

  Een esel hadde aenghetoghen 
  eens herts huut, des was hi bout, 
  ende in hem selven soe bedroghen 
  dat hi den esel wert onhout.  (Vers 1-4)111  

De ezel is hoogst waarschijnlijk gekozen, omdat juist dit dier er om bekend stond langzaam, lelijk en 

onbekwaam te zijn en daarmee juist het tegenovergestelde van het snelle en mooie hert was. Om de les 

over te brengen waarin heren van lage komaf de kleren van hun hoger geboren heren dragen, past deze 

lelijke ezel die de mooie hertenhuid draagt goed. Maar de moraal zou ook overgebracht kunnen 

worden zonder het verhaal van de ezel, waarin alleen verteld werd over mannen die de kleren van hun 

heer dragen. Maar juist door de toevoeging van het deel met de ezel verduidelijkt dit de les die de 

auteur van deze sproke duidelijk lijkt te willen maken.  

 Ook in sproke R162, een notabel van enen hont, lijkt de keus voor een hond begrijpelijk, 

omdat een hond een dier is dat aan het hof leeft. In deze sproke wordt duidelijk gemaakt dat het beter 

is het hof te mijden: 

  ‘Schuwet dat hoff, lieve vriende,  
  Menghet u mitten heren niet,  
  Op dat ghi selve thuus hebt yet  
  Dient den heren al u leven,  
  Ende worter by alsoe verheven,  
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  Dat u donet dat ghijt al sijt,  
  Het ghevalt op eenre tijt,  
  Dat ghi buten des coocs oerloff  
  Een schuttel spise draecht uten hoff,  
  Soe sidi daer off slants verdreven,  
  Off ghi moet daer renten gheven.  
  U staert die moetet dair becopen,  
  Men slaten off, men laet u lopen:  
  Ontdraechdi tlijff dat es ghenoech.  
  Hier om soe pijnt om u ghevoech,  
  Lieve vrienden, laet des niet;  
  Want ghi exempel an mi ziet,  
  Ende set al anders uwen aert,  
  Wildi behouden uwen staert.’  (Vers 48- 66)112 

In deze sproke wordt een moraal overgebracht over het hof. De keus voor een dier dat aan het hof 

leeft, zoals deze door Maerlant besproken huishond, lijkt dan ook de juiste. De moraal heeft 

betrekking tot het hof en het illustrerende voorbeeld gaat over een dier dat aan het hof leeft. Maar als 

we terugdenken aan de sproken waarin de dieren uit de Reinaertverhalen een rol spelen, waren hier 

ook sproken bij die een les over het hof wilde leren, zoals sproke R15. In deze sproke over het hof 

zouden dieren behorende tot verhalen uit de Reinaerttraditie ook niet hebben misstaan. De keus voor 

een hond, in sproke R162 is begrijpelijk vanwege de context met het hof, maar de keus voor een ander 

dier, zoals Reinaert de vos, had ook volstaan.  

  In de volgende sproke komt ook een hond voor die aan het hof woont, waardoor het ook hier 

begrijpelijk lijkt dat de keus voor een hond gemaakt is. Maar de moraal uit deze sproke heeft, in 

tegenstelling tot de vorige sproke, geen directe relatie tot het hof. In deze sproke R184, Vanden hont 

die vebroit waert, is de les als volgt:  

  Doch sy moghens oeck vermoeden,  
  Die hem voer tende niet en hoede  
  Ende ghierlic inden coken schieten,  
  Dat mense after sel beghieten  
  Mitten zode off  mitten peke.  
  Tis by oerlove dat ic spreke:  
  Die hont die meendic in figuren.  
  Hoe sout yemant avonturen  
  Enich goet an hem te trecken,  
  Dat sijn ziele mochte bevlecken?  
  Want daer staet van Gode ghescreven,  
  Hoe rechtich loen dat Hi sal gheven.  
  Die den anderen tsijn beneemt,  
  Die moet van Gode sijn vervreemt,  
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  Ende onse ghelove en waer anders niet.  
  Die sijn beghin wel besiet,  
  Hoe hem tende lonen macht,  
  Die hoede hem voerden wederslach.  
  Hadde die hont alsoe ghedaen,  
  Twaer hem lichte wel vergaen.  (Vers 137-156)113 

Ook al wordt het voorbeeld van de keuken aangehaald, de eigenlijke les is: bedenk van te voren wat de 

mogelijke consequenties zijn zodat je jezelf kan behoeden voor een slecht einde. Een ander 

illustrerend voorbeeld dan dat van een hond aan het hof was ook passend geweest. Dat de hond 

inderdaad alleen maar bedoeld is als illustrerend voorbeeld wordt extra duidelijk gemaakt wanneer de 

verteller van de sproke aangeeft dat de hond figuurlijk bedoeld is, in versregel 143. Voor het duidelijk 

maken van deze les had ieder ander dier een rol kunnen spelen. Maar nu er gekozen is voor een 

situatie aan het hof, lijkt net als in de voorgaande sproke, de keuze voor een hond begrijpelijk, maar 

niet uitsluitend. Want een ander dier had in deze sproke ook een rol kunnen vertolken.  

 De laatste sproke over een hond is sproke R204, Van tween wynden een byspel. Deze sproke 

draagt de volgende moraal uit: wanneer twee goede knapen ruzie hebben, zijn er altijd sujetten die 

liever olie op het vuur gooien dan de boel te sussen:  

  Al sijn gode knapen vyande,  
  Soe lopenre dan quadyen twisschen,  
  Die houder barnen dan sy blisken.  
  Alle die soe gaerne bornen,  
  Ic woudmense greep by horen gornen,  
  Ende ghinese mit enen stave blouwen,  
  Soe dat hem tleven mochte rouwen,  
  Ende brochtse van hoerre quader zeede,  
  Als die balchont den bonsinc dede.  (Vers 32-40)114  

Hoewel er niet letterlijk genoemd wordt dat de sproke zich aan het hof afspeelt, wordt wel de 

aanwezigheid van een ridder en een waakhond opgemerkt. Vandaar dat ook in deze laatste sproke de 

keus voor een hond waarschijnlijk gemaakt is, omdat de sproke zich aan het hof afspeelt. Net als de 

keus voor de bunsing, die volgens Maerlant een naar en onrein dier is. Een beest bij uitstek dus om 

voor een twist te zorgen. Maar de moraal die uitgedragen wordt, had door elk stelletje vechtende 

dieren verbeeld kunnen worden.   

 Tot slot sproke R13, (Geen titel). In deze sproke wordt door een leerling aan zijn meester de 

vraag gesteld welk dier het verschrikkelijkst van al is. De meester noemt heel wat verschrikkelijke 

dieren, zoals de leeuw, de beer, de draak en de basilisk. Maar dan wordt duidelijk wie het 

verschrikkelijkst van al is, als de leerling uitroept: 
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  ‘Bi gode meester, dan es niet!  
  des dieres cracht es harde clene  
  voor dat so ic ken ende mene;  
  tes ooc vele bet ghedaen,  
  sijt des seker sonder waen.  
  Soete meester, hoort nae mi!  
  Ic wil u berechten wat diers dat si:  
  het es een wael gheboren man,  
  dien men vercopen niet en can  
  entie groot cracht aen hem selve weet  
  ende in sijnre bester vloghe gheet  
  ende rijc es van grote goede,  
  ende es hi dan van sulken moede,  
  dat hi een verrader wille wesen:  
  bi gode sone can niemen voor hem ghenesen!’  (Vers 20-34)115  

De hooggeboren man is volgens deze sproke nog vele malen verschrikkelijker dan een beer of een 

draak. Om de moraal van deze sproke over te brengen, zijn de meest verschrikkelijke dieren 

aangehaald. Dit maakt een zeer passende vergelijking met de hooggeboren ‘verschrikkelijke’ man 

mogelijk. Geen ander dier zou in deze sproke de rol goed vervuld kunnen hebben.   

Nu uiteengezet is of de dieren wel of niet passend zijn in de sproken waarin ze optreden, valt het 

volgende op. Ondanks het feit dat sommige dieren zeer goed passen binnen hun sproken om de moraal 

van deze sproke over te brengen, geldt dit niet voor alle dieren. Waar de dieren uit de sproken die 

behoren tot de Reinaertthematiek passend lijken vanwege hun herkenbare reputatie en conventionele 

karaktereigenschappen, is dit voor de vogels en voor de honden niet het geval. Ondanks het feit dat 

ook honden en vogels hun eigen conventionele karaktereigenschappen hebben, zoals we hebben 

kunnen zien in de beschrijvingen van de dieren door Maerlant in de vorige paragraaf, lijken de honden 

en de vogels niet noodzakelijk betekenisvol te zijn binnen hun sproke. Een ander dier zou misschien 

ook passend zijn geweest. Hoewel sommige dieren  passend zijn, is na het bestuderen van het 

voorgaande de conclusie, dat veel dieren uitwisselbaar lijken te zijn en niet specifiek geselecteerd 

voorkomen. Er is geen direct verband te zien tussen de verhalende profaan-ethische sproken en de er 

in voorkomende dieren. Waarom zijn deze dieren dan toch ingezet om een rol te vervullen in deze 

sproken? Hierover zal in de volgende paragraaf gepoogd worden duidelijkheid te verkrijgen. 
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4 Conclusie 

In de tweede paragraaf van deze scriptie is, aan de hand van de beschrijving van Maerlant in zijn Der 

naturen bloeme, een helder beeld gegeven van de conventionele eigenschappen die de dieren uit de 

sproken door de middeleeuwer toegekend kregen. Of de dieren aan de hand van deze kenmerkende 

eigenschappen met precisie geselecteerd zijn om een rol te vertolken in de sproken waar ze in 

voorkomen, leek niet het geval zoals blijkt uit paragraaf drie. Waarom deze dieren dan toch werden 

ingezet binnen de verhalende profaan-ethische sproken die onderwerp zijn van deze scriptie wordt in 

deze paragraaf onderzocht.  

4.1 Het doel van de verhalende profaan-ethische sproken: moraal overbrengen  

Om te beginnen zullen we terugblikken op het al eerder besproken doel van de verhalende profaan-

ethische sproken. In de vorige paragraaf is duidelijk geworden, dat het doel van de verhalende 

profaan-ethische sproken het overbrengen van een moraal is. Zoals Hogenelst al zei: ‘De balans tussen 

‘nuttig’ en ‘aangenaam’ slaat in de meeste sproken sterk naar het eerste door. Meestal wordt er geen 

verhaal verteld, maar geeft men een beschouwing ten beste. Toch zijn er ook nog heel wat verhalende 

sproken. Het gaat daarbij niet zozeer om de aardigheid van het verhaal, maar vooral om er een 

waardevolle les mee te demonstreren.’116 De profaan-ethische sproken die tot mijn onderzoekscorpus 

behoren, zijn allemaal verhalend. Ik ben het met Hogenelst eens dat de verhalen die in deze sproken 

met de moraal vergezeld gaan, dienen ter illustratie van de moraal die de auteur tracht over te brengen. 

Hoe dit in zijn werk gaat, wordt duidelijk uit de volgende voorbeelden.   

 Zoals al eerder besproken, vertelt de ‘ik’ in sproke R15, Van den lewen enten beren ende van 

Reinaert den vos, dat hij ooit van een oude wijze heeft geleerd dat men aan het hof het recht uitoefent 

zoals de heer dat graag ziet. Hierover heeft de ‘ik’ een bispel gevonden: 

  Mi leerde eens een wise, een oude  
  dat ic noch voor de waerheit houde:   
  dat recht brenct men te hove voort,  
  dattie here gaerne hoort.  
  ooc hebbent ettelike wale gheweten,  
  met heren eist quate kersen eten;  
  si willen dat haer gheselle gripe  
  altijt de harde ende si de ripe.  
  hier up hebbic een bispel vonden,  (Vers 1-9)117 

Dit bispel lijkt een verhaaltje te zijn dat uitlegt wat de les moet uitdrukken. In sproke R130, Vander 

conciensien ghemaect op ysegrijm den wolf, komt hetzelfde principe terug. De verteller zegt expliciet 

dat het verhaal over Isegrim de wolf een toepasselijk verhaal is bij de les die hij wil overbrengen: ‘Het 
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valt niet mee om er achter te komen wat iemand die zich vriendschappelijk voordoet, werkelijk van 

plan is.’118 De verteller van de sproke zegt dat hij bij deze les een bispel heeft gevonden: 

  Conciensie en wetic wer soeken:  
  Si es so bedect in allen hoeken,  
  Dat si haer niegerinc en openbaert.  
  Selc helst anderen ende gebaert  
  Of sine soude in den boesem steken.  
  Moeste hi ontdecken die valsche treken,  
  Die sine conciensie binnen heeft,  
  Negeene dat meer tontsiene ware  
  Dan die dief, die mordenare,  
  Die so looslic grijnt ende lacht,  
  Wies conciensi na moordaet wacht.  
  Hier op hebbic een bispel vonden.  (Vers 1-13)119 

Ook in andere sproken wordt door de auteur expliciet duidelijk gemaakt dat het doel van de sproken 

het overbrengen van een moraal is aan de hand van een bispel, bijvoorbeeld in sproke R72, Ene 

exempel vanden raven, waar de auteur van de sproke expliciet aangeeft dat het om een bispel gaat: 

  Hieromme soe winnet in uwe joghet,  
  ende hoet u altoes soe, waer ghi moghet,  
  dat ghi te bloet niet en wert van haven.  
  Dit bispeel leert ons douden raven.  (Vers 45-48)120 

Hoffman von Fallersleben geeft in zijn glossarium aan dat bispel ‘gleichnissrede’ betekent,121 en 

Hogenelst beschrijft een bispel als een verhaal met een moraliserende strekking, net zoals een exempel 

dat is.122 De titel van sproke R77 luidt: Dits een exempel vrayen betekent bij III papengayen. Het 

woord ‘exempel’ in deze titel geeft aan dat het ook hier om een verhaal met moraliserende strekking 

gaat.   

 P. Wackers schreef zijn proefschrift, ‘De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts 

historie’, over Reynaerts historie. In dit proefschrift bespreekt hij additioneel de literaire 

verschijningsvorm van fabels, omdat deze in het epische dierenverhaal ook een rol spelen. Aangezien 

in de inleiding besproken is dat de sproken binnen mijn onderzoekscorpus ook fabels zijn, is Wackers 

onderzoek representatief voor mijn corpus van verhalende profaan-ethische sproken waarin dieren 

voorkomen. In zijn bespreking van fabels merkt Wackers het gebruik op van de termen bispel en 

exempel en benadrukt dat deze termen gebruikt werden om het fictionele karakter van fabels duidelijk 

te maken. De illustrerende voorbeelden die in de sproken van mijn onderzoekscorpus en ook in fabels 
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met de moraal vergezeld gaan, zorgen voor het fictieve karakter van deze verhalen. Wackers geeft aan 

dat juist dit kenmerk van fabels zeer belangrijk is: ‘Zonder meer het belangrijkste aspect van de fabula 

is het fictionele karakter ervan.’123 Juist door de fictie van de illustrerende voorbeelden is het mogelijk 

om moeilijke zaken eenvoudiger en begrijpelijker voor te stellen, wat het doel van de fabels 

ondersteunt, zoals hierboven besproken is: het overbrengen van een moraal. De vorm van fabels dient 

daarmee een moraliserend doel: ‘Fabels en dierenverhalen dienen dus ter belering. Ze doen dat echter 

niet zonder meer. Hun vorm van belering is om twee redenen specifiek, namelijk omdat ze moeilijke 

stof eenvoudiger maken door deze beeldend voor te stellen en omdat ze lering met plezier vermengen 

door het eerste in een aangename vorm aan te bieden. […] Fabulae hebben een illustratieve functie. 

Ze maken de abstracte lering concreet door als voorbeeld te functioneren. […] De fictie is bedoeld om 

via een sprekend voorbeeld lering over te dragen.’124 Ook Willem van Hildegaersberch dacht hier zo 

over, aldus Wackers. Wackers haalt hiervoor een citaat van Hildegaersberch aan:  

  Luttel sprake nemen ane,  
  Om te maken goet verstane  
  Soe worter in ghelijck ghescreven  
  Figuren die exempel gheven.  (Vers 47-50)125 

Hildegaersberch zag in dieren dan ook figuren die exempel konden geven, ofwel een voorbeeld. Dit 

komt in de fictieve beeldende verhalen terug. In het kader van het fictieve karakter van de fabels, 

bespreekt Wackers al eerder genoemde termen: figure, bispel en exempel. Deze termen leken 

nadrukkelijk te worden gebruikt om een positief aspect van fictie aan te duiden.126 Zoals hierboven al 

besproken, zijn dit ook de termen waarmee de meeste van de sproken, behorend tot mijn 

onderzoekscorpus, worden aangeduid. Dat het hier om fictieve voorbeelden gaat, wordt hiermee extra 

verhelderd. Dat het doel van verhalende profaan-ethische sproken het overbrengen van een moraal 

was, door middel van fictieve illustrerende voorbeelden, is aan de hand van de gegeven voorbeelden 

duidelijk geworden. De tweede stap is nu om te ontdekken waarom in deze fictieve illustrerende 

voorbeelden juist dieren een rol spelen? 

4.2 De functie van dieren in verhalende profaan-ethische sproken  

Wackers constateerde dat er soms opgemerkt wordt, dat verhalende teksten beter functioneren om een 

ethisch of moreel probleem te behandelen in tegenstelling tot bijvoorbeeld betogende teksten: ‘Wel 

wordt soms expliciet verwoord dat een verhalende of beeldende tekst beter geschikt is om ethische of 

morele problemen te behandelen dan een rationeel betoog. Een tekst met een ethische doelstelling 

moet namelijk niet de rede bevredigen maar aanzetten tot handelen. Dat kan het best door goed of 
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slecht handelen te presenteren:’127 Juist in verhalende teksten, zoals de verhalende profaan-ethische 

sproken werkt het klaarblijkelijk gunstig om gedrag te presenteren. Deze pragmatische benadering 

komt in de fabels helder naar voren doordat het gedrag van de dieren gepresenteerd wordt in de 

illustrerende voorbeelden. Wanneer een auteur koos voor het schrijven van een verhalende tekst, 

maakte dit het een zeer geschikt medium om een moraal of les over te brengen, aldus Wackers: ‘Zijn 

verhaalmodus is namelijk uitnemend geschikt om morele lering over te dragen door het beeldend 

karakter ervan, dat enerzijds verduidelijkend is en anderzijds sterker aansporend werkt dan een 

rationeel geordend betoog.’128  De fictieve voorbeelden werkten effectief om de morele lessen die de 

auteur trachtte over te brengen op een eenvoudige wijze voor te stellen. En door het gebruik van dieren 

werd de nadruk op de fictie duidelijk. Dat de illustrerende voorbeelden uit de fabels niet de 

werkelijkheid beoogden over te brengen, maar juist een voorbeeld wilden zijn, werd volgens Wackers 

duidelijk door twee aspecten die kenmerkend zijn voor de dieren uit de fabels: de mogelijkheid van 

dieren om te spreken en hun antropomorfe eigenschappen:129 ‘Dieren immers spreken in de realiteit 

nooit en handelen ook niet zo antropomorf, als ze in dierenverhalen worden voorgesteld.’130 Doordat 

het illustrerende voorbeeld overduidelijk fictief was, maakte dit de weg vrij om het accent op de 

afsluitende moraal te leggen. Er lag in de fabels dus nadruk op het feit dat het om fictie ging, om zo de 

aandacht op de moraal te vestigen. Ook heeft Wackers het aannemelijk gemaakt dat het presenteren 

van goed of slecht handelen, een aandachtspunt was binnen fabels. Juist het pragmatische karakter van 

de fabels draagt bij aan een duidelijk overbrengen van morele lessen.    

 Hierover schrijft ook J. Mann, in haar boek From Aesop to Reynard: Beast Literature in 

Medieval Britain. Mann schreef over de betekenis van dieren in verschillende literaire 

verschijningsvormen. In haar boek bestudeerde Mann niet wat dieren zouden kunnen betekenen, maar 

hoe dieren betekenis zouden kunnen genereren. Zij behandelt daarom de vraag, hoe dieren betekenis 

hebben: ‘The aim of this book is thus to ask, not what animals mean, but how animals mean -  that is, 

in what way individual literary structures imply different ways for the animal to be made significant 

for the human.’131 In het eerste hoofdstuk ‘How animals mean’ kijkt Mann specifiek naar de literaire 

verschijningsvorm van fabels en hoe dieren betekenis hebben binnen deze fabels. Binnen deze scriptie 

is haar bespreking van fabels, net zoals die van Wackers, representatief voor mijn onderzoek over 

verhalende profaan-ethische sproken. Mann vraagt zich af waarom er in fabels dieren voorkomen in 

plaats van mensen?132   

 Een veel aangevoerde oplossing is volgens Mann, dat dieren conventionele 

karaktereigenschappen hebben waardoor de auteur van een fabel een vereenvoudigde weergave kan 
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geven van morele waarden tot op het punt dat deze geëxpliciteerd worden aan het einde van de fabel in 

de moraal. Zo schreef de Duitse criticus Lessing uit de achttiende eeuw, dat het gebruik van dieren in 

fabels kon worden toegeschreven aan ‘the generally recognized constancy of their natures.’133 Dat de 

dieren in de sproken conventionele eigenschappen hebben, is ook uit paragraaf twee naar voren 

gekomen. Vooral bij de dieren behorend tot de dieren uit de Reinaerttraditie, bleek gebruik te worden 

gemaakt van deze conventionele en daardoor herkenbare eigenschappen.  

 Maar, zo merkt Mann op, de theorie dat dieren in fabels voorkomen vanwege hun 

conventionele eigenschappen, schiet te kort. Mann bespreekt in navolging hiervan Robert Henrysons 

observatie, dat er in de fabels overlap bestaat tussen mensen en dieren, omdat de dieren menselijke 

eigenschappen zouden hebben. Voorbeelden die Mann hier van geeft, zijn de ruige beer, de wilde wolf 

en de wilde leeuw en de sluwe en listige vos. Mann geeft aan dat deze theorie problemen oplevert. Zo 

klinkt een ‘wilde leeuw’ zeer logisch in de oren, maar er bestaat een voorbeeld van een leeuw die 

helemaal niet zo wild is en juist door de minder sterke dieren wordt verslagen in een gevecht. Het lijkt 

gemakkelijk om aan bepaalde dieren specifieke kenmerken op te hangen. Zo zou de wolf ‘slecht’ zijn 

en een schaap altijd ‘goed’. Maar dit gaat volgens Mann niet altijd op. Om dit duidelijk te maken 

noemt ze een voorbeeld van een fabel over een kikker en een muis. Er is geen traditie waarin de kikker 

duidelijk als ‘the badguy’ wordt afgeschilderd en de muis als een heilig boontje. De enige reden 

waarom voor deze dieren lijkt te zijn gekozen is dat de kikker kan zwemmen en de muis niet.134 De 

karakters van de dieren hebben hier geen belang, maar juist de kenmerkende fysieke eigenschappen 

van deze dieren hebben een functie. Er blijkt zelfs dat dezelfde dieren in verschillende sproken, 

verschillende karaktereigenschappen kunnen hebben. Mann geeft hiervan een voorbeeld over een hond 

met een stuk vlees. In de ene fabel wordt de hond als gulzig gezien omdat hij een nog groter stuk vlees 

wil pakken, terwijl de hond in een andere fabel juist eerlijk en bescheiden is doordat hij ervoor kiest 

om juist niet het stuk vlees te pakken. Daarnaast merkt Mann op dat, hoewel de hond in deze fabel 

‘hondachtig’ gedrag vertoont door vlees te eten (of juist niet) er geen essentieel ‘honds’ karakter naar 

voren komt.135 Het blijkt dus niet van belang te zijn dat er in deze fabel een hond optreedt, maar het 

gaat juist om wat de hond in deze fabel doet. Dit zagen we ook terug in de sproken van mijn 

onderzoekscorpus. De dieren leken niet direct te passen binnen hun sproken, zoals R204 over de 

windhonden, waar elk stelletje vechtende dieren een rol had kunnen spelen, maar waar de bunsing een 

geschikt dier was voor het veroorzaken van een twist. Mann stipt hierover Klaus Grubmüllers theorie 

aan. Grubmüller merkte het belang op van de volgende negatieve karaktereigenschap van dieren: ‘they 

are not humans and are incapable of human action.’136 Volgens Mann ligt de gebruiksfunctie van 

dieren in het ontbreken van de mogelijkheid tot psychologisering, zoals dat bij mensen wel mogelijk 
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is. Omdat dieren niet op die manier geanalyseerd kunnen worden maakt dit volgens Mann een 

verschuiving van het focuspunt binnen de fabel mogelijk: ‘The usefulness of animals, that is, lies 

precisely in the characteristic that would seem to prevent them from forming a basis for moralizing 

conclusions: their resistance to moral evaluation. The use of animals shifts the interest of the story 

from character to action, away from an individual moral choice, shaped by psychology, personal 

history or dramatically realized situation, and towards a simple chain of cause and effect. […] In the 

fable, it is the course of the action as a whole that determines the moral generalization to be drawn 

from it, rather than an awareness of the moral values implicit in the initial choice  of one act over 

another.’137 De focus in de fabels ligt dus op het geheel van acties dat de dieren uitvoeren en niet 

zozeer bij de dieren zelf: het gaat erom wat de dieren doen. Deze ‘simple chain of cause and effect’ 

ofwel, het gesimplificeerde geheel van acties van de dieren, moet duidelijk zijn zodat de bijbehorende 

moraal dat ook is. En daar draagt het gebrek aan psychologisering van de dieren aan bij. Net als de 

korte verschijningsvorm van fabels, zoals hieronder betoogd zal worden.  

 Vanuit het perspectief dat juist het geheel van acties van belang is en dat de aandacht hierop 

gevestigd wordt door het ontbreken van psychologisering, haalt Mann de theorie van Lessing opnieuw 

aan, want in dit opzicht zouden de constante karakters van de dieren kunnen fungeren door wederom 

de nadruk te leggen op het ontbreken van de mogelijkheid tot psychologisering. Door de constante 

karkaters vertonen dieren standaardgedrag in tegenstelling tot mensen die individueel gedrag vertonen. 

‘One may call an ass foolish or a fox cunning or a wolf cruel, but there is little point in criticizing them 

for these traits, since they are naturally determined, and therefore, according to the laws of the fable 

world, unalterable.’138 Dat dieren van nature bepaalde eigenschappen hebben, ligt volgens Mann niet 

alleen ten grondslag aan fabels waarin dieren bepaalde karaktertrekken hebben maar juist ook aan 

fabels waarin dieren voorkomen die deze ‘bepaalde karaktertrekken’ niet hebben, zoals dat in mijn 

onderzoekscorpus ook terug kwam.  

 Daarnaast merkt Mann over de korte verschijningsvorm waarin fabels voorkomen op, dat die 

fabels zijn ontdaan van alle verhalende details zoals tijd en plaats. De fabels worden als het ware 

‘uitgekleed’, zodat alleen het essentiele geheel van acties overblijft om daar de aandacht op te 

vestigen, zoals hierboven al opgemerkt is. Mann legt dit als volgt uit: ‘The fable-world breathes a 

‘thinned air’, in Klauw Doderer’s words: its setting is an ‘emptied stage’, with only those props that 

are required for the smooth development of the narrative. The removal of everyday concrete detail 

takes away the temptation to treat the animals as if they were human beings in fully realized narrative 

situations, […] while at the same time reducing their animal characteristics to a sketchy outline.’139 

Doordat alle concrete details uit het verhaal weggelaten worden, blijft er alleen ruimte over voor de 
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woorden en daden van de dieren. Daarnaast wordt er volgens Mann niet naar personages gekeken, om 

individualisering te vermijden: ‘Individuation is banished for the same reason: the fable deals with ‘a 

cock’ or ‘a fox’, not ‘Chantecler’ or ‘Renard’, figures who might acquire individual psychological or 

moral configurations.’140 Wanneer er wel naar individuen of personages zou worden gekeken, zou dit 

de mogelijkheid bieden aan psychologisering van de dieren: ‘it encourages direct moral evaluation of 

the animals in the story.’141 Hiermee zou de algemene toepasbaarheid van dieren verloren gaan. En 

juist dieren vertonen standaardgedrag, zoals is gebleken in paragraaf twee waarin van verschillende 

dieren beschrijvingen door Maerlant zijn gegeven.   

 Mijn theorie betreffende de dieren in de verhalen uit de Reinaerttraditie sluit niet aan bij 

Manns betoog zoals hierboven beschreven. Juist in deze sproken komen personages voor in 

tegenstelling tot ‘zomaar’ dieren. Het leek er juist op dat, doordat deze personages herkenning teweeg 

brachten, de lessen uit de sproken nog effectiever overgebracht werden. Maar zoals Mann betoogt, 

lenen personages zich voor ‘an individual moral choice, shaped by psychology, personal history or 

dramatically realized situation’.142 In het geval van deze personages uit de Reinaerttraditie komt 

Manns eerste ‘veel gehoorde verklaring’ zoals ze zelf omschreef, over de functie van dieren van pas. 

Dieren zouden ingezet worden vanwege hun conventionele constante karakter.143 Dat deze theorie niet 

opging zou komen doordat dieren niet altijd op dezelfde conventionele manier verbeeld werden. Mann 

gaf hiervan het voorbeeld van de leeuw die in de ene sproke zeer machtig en sterk is en in een andere 

sproke juist het onderspit delft. Maar in het geval van de dieren uit de Reinaerttraditie kan deze theorie 

van conventionele constante karakters juist wel goed slagen. Waar ‘algemene’ dieren in verschillende 

sproken van karakter kunnen verschillen, zoals de hond met het vlees, zijn juist de personages bekend 

uit Van den vos Reynaerde zeer constant in hun karaktereigenschappen. De herkenning die ze daarmee 

oproepen trekt de aandacht naar het verhaal, waardoor de moraal effectief overgebracht kan worden.  

 Wat duidelijk is geworden uit het voorgaande is dat het gaat om wat de dieren doen, om het 

geheel van acties dat in de fabels aan de orde komt. Op die manier worden de fabels bruikbaar, aldus 

Mann. Ze presenteren het gedrag van de dieren op een eenvoudige manier en koppelen dit aan de 

moraal: ‘Its function is not to analyse the ethical complexities of the narrative but to reduce it to a 

single memorable formulation that can be used as a bridge to the human world where it becomes 

available for use.’144 De pragmatische benadering die een fabel eigen is, wordt door het geheel van 

acties van de dieren te presenteren, mogelijk gemaakt. De aandacht gaat dan uit naar gedrag en daarop 

heeft de moraal betrekking.  

 De nadruk in fabels ligt dus op gedrag, maar van cruciaal belang is ook dat de fabeldieren 
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kunnen spreken, zoals ook Wackers waarnam. Mann merkt hierover op dat het de verbale conversaties 

zijn die de verhalen tot fabels maken. Ze maakt duidelijk dat juist de irrelevantie van de conversaties 

de reden is waarom deze conversaties in de fabels zijn opgenomen. In het kader hiervan bespreekt 

Mann de fabel van de wolf en het schaap die uit een rivier water drinken als voorbeeld. De wolf vindt 

dat het schaap het water bevuilt, al drinkt het schaap stroomafwaarts van de wolf. Het schaap ontkent 

dat hij het water bevuilt, hij drinkt immers stroomafwaarts van de wolf. De wolf gebruikt deze 

tegenspraak van het schaap om te rechtvaardigen dat hij het schaap kan verslinden. Mann maakt 

duidelijk dat de wolf het schaap ook zou hebben verslonden al had het schaap hem niet 

tegengesproken. De conversatie is dus irrelevant maar vindt toch plaats, omdat de moraal betrekking 

heeft op wat de wolf zei: ‘The moral of the fable does not comment on the wolf’s action but on his 

words: ‘This fable is told of those who slander other people.’ The point of the story is not that the 

strong oppress the weak, but that they co-opt words to create a fake justification for doing so. The 

reason for using animal protagonist to make this point startlingly clear: it makes apparent the 

redundancy of the linguistic camouflage that overlays brute reality.’145 Ook in het voorbeeld dat Mann 

bespreekt over sproke R15, van de leeuw, de beer en de vos die een os, een koe en een kalf vingen, 

gaat de verbale motivering plots over in het recht van de sterkste en daarmee wordt de overbodigheid 

van de conversatie onthult. Ook Wackers schreef, zoals al eerder opgemerkt, in zijn proefschrift over 

deze belangrijke eigenschap van dieren in fabels: ‘Wezenlijk voor het imago dat een dierenverhaal 

vormt, is dat dieren spreken. Ze nemen het kenmerk aan dat hen het meest van de mensen 

onderscheidt, omdat zij zo het best een beeld van het menselijk leven kunnen geven. […] Daarnaast 

liggen in het denken over de relaties tussen menszijn en taal mogelijkheden voor dierenverhalen om 

een specifieker object te weerspiegelen. Sprekende dieren kunnen namelijk zeer goed tonen hoe taal 

misbruikt kan worden. In een dierenverhaal kan de taal dienen niet als uitdrukkingsmiddel van de rede 

maar als maskering van begeerten en als middel om die te verhullen.’146 Dit benadrukt nog maar eens 

dat het niet zozeer van belang is welk dier een rol in de sproke vervuld. Alle dieren kunnen hun zegje 

doen en taal gebruiken om hun acties te verduidelijken. Het gaat er namelijk om dat de sprekende 

dieren uit fabels en de profaan-ethische sproken de mogelijkheid hebben om met taal uit te drukken 

wat ze doen. Hieruit kan dan de les van de moraal getrokken worden. Dit is ook typerend voor de 

dieren uit de sproken van mijn onderzoekscorpus, door te spreken maken zij hun acties duidelijk 

waardoor het voor het publiek van de sproken niet lastig is het verhaal met de moraal uit de sproke te 

verbinden.    

 Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de besproken literatuur over fabels, dieren en 

hun functie, mijn bevindingen betreffende de functie van dieren binnen de verhalende profaan-ethische 

sproken ondersteunt. Waar in paragraaf drie duidelijk werd dat de dieren niet direct betekenisvol zijn 
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binnen de sproken waar ze in voorkomen, geeft ook Mann aan dat het niet om de dieren zelf gaat, 

maar om het geheel van acties van deze dieren. Hoewel soms specifiek voor een bepaald dier gekozen 

wordt, zoals een kikker omdat deze kon zwemmen, een ezel die te dom is om weg te rennen of een 

basilisk omdat deze het verschrikkelijkste dier van al is, gaat het niet zozeer om de conventionele 

karaktereigenschappen van de dieren maar om het geheel van acties van deze dieren. Het gebruik van 

dieren in sproken zorgt ervoor dat psychologisering niet mogelijk is, waardoor de aandacht op hun 

daden gevestigd wordt. Daarnaast ondersteunt de taal die door de dieren geuit wordt de daden van 

deze dieren, waardoor dit geheel van acties het meest opvallende aspect uit de sproke wordt.  En juist 

dit geheel van gesimplificeerde acties binnen de sproken, dat is ontdaan van verhalende details als tijd, 

plaats en ruimte, is de basis van het effectief overbrengen van de moraal. Hoe pregnanter de 

verhaallijn, hoe evidenter de moraal. Kortom, dieren maken de moraal duidelijk door hun eenvoudig 

weergegeven geheel van acties, ontdaan van pschychologiseringen en verhalende details. En daarom 

zijn juist dieren bij uitstek geschikt voor een rol in de verhalende profaan-ethische sproken. 
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