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Samenvatting
In dit onderzoek wordt verkennend onderzoek gedaan naar de waarde van fabels in de
narratieve geestelijke gezondheidszorg. Die verkenning vindt in eerste instantie plaats door
als algemeen gangbaar beschouwde termen nader te bekijken en uit te diepen. Uit de studie
blijkt dat het lang niet altijd duidelijk is waarover wordt gesproken of hoe verschillende
termen zich tot elkaar verhouden. Het uitdiepen en nader beperken van deze termen leidt tot
een beknopte inhoudsanalyse van de Middelnederlandse fabel, in de hoop een toepassing te
vinden voor haar vorm in spirituele counselingsgesprekken. De toepassingen van de fabel
voor de counselingspraktijk zijn gericht op een ethiek van het goede leven en het nader
inzichtelijk maken van levensgebeurtenissen die als contingent kunnen worden gemarkeerd.
Trefwoorden: storytelling; narratieve therapie; fabels; Aesopus; contingentie; geestelijke
verzorging; welzijn; eudaimonia; spirituele counseling; narratieve identiteit
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Inleiding
Wie de drempel van een verpleeghuis of een hospice overstapt, komt terecht in een wereld
vol vragen en onzekerheden. Enerzijds lijkt deze wereld op de gewone wereld, men leeft mee
met de seizoenen, wordt ouder, staat stil bij het leven, en probeert er het beste van te maken.
Anderzijds begeeft men zich in een huis dat niet noodzakelijk een thuis is, waar men
samenleeft met anderen die niet noodzakelijk persoonlijke vrienden zijn. Men is losgemaakt
van de eigenlijke leefomgeving. Men leeft niet langer in een wereld waarvoor men gekozen
heeft: het decor is bepaald. Op de ene afdeling loopt men een marathon, op de andere een
sprint. Als geestelijk verzorger in opleiding, stapt men een wereld binnen waarin meerdere
talen worden gesproken; een wereld waarin in meerdere talen wordt verteld.
Hoewel er op de werkvloer een zichtbare structuur bestaat, een die in organogrammen kan
worden gevat, ontbreekt het voor de bewoners, cliënten, vaak aan een herkenbare structuur.
Men komt in situaties terecht die niet voor rede of ratio vatbaar zijn. Een van de structuren
waarin wél herkenning wordt gevonden, is de religie. Hoewel de religie voor het grootste deel
van de bewoners, tenminste ten dele, als houvast geldt, is er ook een deel dat behoefte lijkt te
hebben aan ‘grote verhalen’, maar deze houvast niet vindt in, bijvoorbeeld, het christendom.
Er zijn mensen aan wie, naar eigen zeggen, de parabelen en leringen van Jezus niet besteed
zijn. Hoewel dit het geval is, lijkt er vaak wel behoefte zijn aan een herkenbaar narratief of
verhaal dat in grote lijnen weerspiegelt hoe men zich voelt. Een specifiek soort narratief wat
hiertoe in staat zou kunnen zijn, is de fabel. Deze kijkrichting is echter niet vanzelfsprekend.
Dit blijkt tevens uit de minimale stof die is te vinden over de fabel in relatie tot de narratieve
counselingspraktijk. Er is echter wel belang bij een goed uitgewerkt onderzoek over de fabel
in relatie tot die praktijk, omdat uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan nieuwe
verhaalstructuren voor het evalueren van contingente levensgebeurtenissen. Met andere
woorden, er is behoefte aan een verhaal dat uitdrukt wat niet gemakkelijk in woorden is te
vatten. Als geestelijke verzorger in opleiding stuit men steeds op situaties waarbij gevraagd
wordt om een passend verhaal. Dit verhaal maakt men vaak samen, als er genoeg tijd is om
elkaar te leren kennen en een diepgaande relatie aan te gaan; op sommige momenten dringt
de tijd echter en kan één dag of één uur later al het verschil van de wereld betekenen. Voor
zulke momenten dienen min of meer vaste structuren zich aan.
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Probleemstelling
De huidige geestelijke gezondheidszorg lijkt te veranderen. De medische ethiek maakt deels
plaats voor de zorgethiek en algemeen herkenbare structuren, zoals de geleefde religie,
worden op een andere manier vormgegeven. Deze vormgeving houdt verband met een eigen,
intuïtieve, invulling van de rituelen en gebruiken die toegepast worden in de spirituele
counseling. Dit heeft invloed op de manier waarop men teksten kan gebruiken ter wille van
het eigen levensverhaal. Uit de praktijk blijkt dat niet alleen religieuze teksten worden
gebruikt ter spirituele bevordering, maar er wordt evenzeer gebruik gemaakt van eigen
teksten, gedichten, en liederen die buiten, bijvoorbeeld, de canon vallen. Dit werkt vele
goede ontwikkelingen in de hand, maar op sommige vlakken lijkt er schaarste te ontstaan.
Bijvoorbeeld in het geval van teksten die omgaan en vormgeven aan contingente
levensgebeurtenissen. In dit onderzoek wordt onder andere onderzocht hoe men andere,
klassieke teksten, kan gebruiken ter bevordering van het articuleren van meningen en
houdingen rondom contingente levensgebeurtenissen, die niet altijd vanzelfsprekend zijn uit
te leggen.
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de waarde van fabels voor het narratief
reframen van contingente levensgebeurtenissen. Daartoe volgt ten eerste een
begripsbepaling, waarin algemene termen worden verkend en op waarde worden geschat
voor een in het tweede deel volgende inhoudsanalyse. In deze analyse wordt getracht een
werkbare structuur te ontwaren die behulpzaam kan zijn bij het in de praktijk inzetten van
fabels in een narratieve counselingssetting. In eerste instantie is het doel van deze twee
gedeelten om in kaart te brengen of en hoe fabels daarvoor van waarde kunnen zijn. In het
derde deel volgt een evaluatie en een toepassing van de fabel in de counselingscontext. In
deze evaluatie wordt tevens een voorbeeld gegeven van de toepassing van fabels op
contingente gebeurtenissen in de counselingscontext.
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Vraagstelling
Uit de praktijk volgt dat er vraag is naar niet-religieus geladen verhalen, waarmee
contingente levensgebeurtenissen toch kunnen worden vertaald naar een verhaal dat
begrepen kan worden. Hoewel deze behoefte algemeen is gearticuleerd, kleven er
moeilijkheden aan deze behoeften. Immers, de religieuze verhalen die worden gebruikt om
structuur te bieden aan de contingente levensgebeurtenissen die mensen bij het leven
treffen, zijn onvervangbaar. Desalniettemin wordt er in dit onderzoek gezocht naar een
alternatief voor het religieuze verhaal. Daarbij is de verwachting dat de fabels van Aesopus
van waarde kunnen zijn. De hoofdvraag van dit onderzoek volgt uit deze verwachting en luidt
als volgt: wat is de waarde van fabels voor het narratief reframen van contingente
levensgebeurtenissen in de spirituele counselingscontext? Daarbij zijn een aantal deelvragen
geformuleerd: (1) wat is een narratief? (2) wat is een verteller? (3) wat is welzijn? (4) wat is
contingentie? (5) wat is een fabel? Deze deelvragen komen veelal impliciet terug in de
hoofdstukken I tot en met XIII. De uitwerking van de hoofdvraag volgt in de hoofdstukken
IX en X, waar de focus ligt op de implementatie van de fabel voor de spirituele
counselingssetting. In het bijzonder in het geval van contingente levenservaringen.
Aan de lezer
Waarde lezer, voor de tekst die vandaag voor u ligt, is gebruik gemaakt van een schrijfstijl
waarbij de leesbaarheid voorop staat. Immers, het zou een onderzoek over en naar verhalen
sieren als het zelf ook prettig te lezen is. Hoewel dit op sommige punten voordelig uitwerkt,
kent de tekst hierdoor tevens bepaalde nadelen. Een van de nadelen schuilt in de expliciete
argumentatieve structuur. Hoewel de structuur door middel van voetnoten verduidelijkt is,
kan het op sommige punten aanvoelen alsof er op de bonnefooi iets wordt bedacht. Alsof er
in abstracto wordt geredeneerd. Dit schrijven is voor die momenten. De tekst is grotendeels
gebaseerd op drie theorieën die uitgebreid aan bod komen in deze tekst. Het gaat om de
theorieën van Bauer et. al., Chauvin et. al., en Clayton. Deze teksten vormen de basis voor de
tekst en zijn constant in gesprek met elkaar. Ze gaan respectievelijk in op (1) de relatie tussen
het eudaimonisch welzijnsbegrip en de narratieve identiteit; (2) het narratief reframen van
fabels voor de counselingspraktijk; en (3) de rol van fabels in het menselijk leven. Op
momenten dat er het gevoel wordt gewekt dat iets ongefundeerd is, wordt verwezen naar de
voetnoten. Uit het notenapparaat zal blijken dat er wordt geput uit literatuur en niet zuiver
uit het hoofd. Het is geenszins de bedoeling om het beeld te scheppen dat die literatuur niet
belangrijk is. Men staat immers op de schouders van reuzen en het zou gepast zijn om de
onmisbaarheid van die reuzen, zonder wie dit schrijven helemaal niet zou bestaan, extra te
benadrukken. Daarnaast gaat er dankbaarheid uit naar u, lezer, want als schrijvers en als
lezers zijn wij ons maar al te bewust van de beknopte leestijd die wij in ons leven hebben.
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Deel A
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Hoofdstuk I: Storytelling
Storytelling is de levendige beschrijving van persoonlijke gebeurtenissen, ideeën,
overtuigingen en levenslessen, die wordt overgebracht door verhalen of narratieven, en vaak
krachtige emoties en inzichten toevoorschijn roepen.1 Storytelling is onlosmakelijk
verbonden aan de verbeelding. Verbeelding, is in die zin niet ontegenzeggelijk gelijk aan
fantasie. Verbeelding is datgene wat te maken heeft met het formeren van beelden; het
behouden of vasthouden van beelden; en het transformeren van beelden, die in nietnegatieve zin worden gebruikt, in tegenstelling tot de zinnen ‘dat is maar je verbeelding’ of
‘dat is maar je fantasie’.2 Een echte verhalenverteller is zelden een professional, in de nauwe
zin van het woord, maar veelal iemand die het vertellen tot ambacht heeft gemaakt en weet
te engageren door middel van beeldspraak.3 Verhalen en verhalenvertellers, zijn er in alle
soorten en maten.4 Er bestaat niet één verhaal of één verteller en de redenen voor het
vertellen van een verhaal zijn zeer verschillend. 5 Hoewel de reden voor het vertellen van een
verhaal voor iedereen anders is, lijken de meeste mensen belang te hebben bij het vertellen
van een verhaal. Ze blijken interesse te hebben voor het narratief, zij het in de
wetenschappen, zij het in de populaire cultuur.6 Hoewel verhalen en vertellers zich niet laten
vangen door een bundelende of comprimerende term, zijn er bepaalde eigenschappen te
geven aan, bijvoorbeeld, de verhalenverteller. Bijvoorbeeld, wanneer een verteller begint te
vertellen, plaatst hij zichzelf in een counselingsrol. 7 Een rol waarin hij een min of meer
raadgevende of zorgdragende taak vervult ten opzichte van zijn luisteraars of lezers.8 Hij
heeft op dat moment beschikking over, hij disponeert, de gebeurtenissen en de verbeelding
daarvan. Naar gelang de diepgang van het verhaal, wordt het steeds moeilijker om te bepalen
wat de relatie tussen het narratief en de daarin beschreven gebeurtenissen zal zijn.9

Olivier Serrat, “Storytelling," in Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational
Performance, (Singapore: Springer Singapore, 2017), 839-42.
1

Gerard Watson, “Imagination: The Greek Background,” Irish Theological Quarterly 52, no. 1–2 (March 1986): 54–65.
https://doi.org/10.1177/002114008605200104.
2

Patrick Ryan, ““The Storyteller in Context: Storyteller Identity and Storytelling Experience,” Storytelling, Self, Society 4, no. 2
(2008): 64–87. DOI: 10.1080/15505340802000776.
3

Richard Delgado, "Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for Narrative,” Michigan Law Review 87, no. 8 (1989):
2411-441, doi:10.2307/1289308.
4

Denise E. Agosto, "If I Had Three Wishes: The Educational and Social/Emotional Benefits of Oral Storytelling,” Storytelling,
Self, Society 9, no. 1 (2013): 53-76, doi:10.13110/storselfsoci.9.1.0053.
5

6

Francesca Polletta et. al., "The Sociology of Storytelling,” Annual Review of Sociology 37 (2011): 109-30.

7

Steven Webster, "ETHNOGRAPHY AS STORYTELLING,” Dialectical Anthropology 8, no. 3 (1983): 185-205.

8

Ibid.

9

David Carr, “Narrative and the Real World: An Argument for Continuity,” History and Theory 25, no. 2 (1986): 117.
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Hoewel de verteller vaak een ambachtelijke functie heeft, bindt de raadgevende of
bemiddelende rol de verteller, en zijn verhaal, tevens aan meer wetenschappelijke
doeleinden. De counselingsrol kan de verteller bijvoorbeeld situeren binnen, in ieder geval,
twee modi. Enerzijds de paradigmatische modus, die het talige aspect van het verhaal
verbindt met logisch uit te drukken gedachten, rationele uitspraken, en acties die in functies
zijn te vatten; en anderzijds de narratieve modus, die de verteller inkadert in de idee dat er
meer bestaat dan logische en inductieve uitdrukkingen.10 Op een andere manier gesteld,
verhoudt het bovenstaande zich wellicht tot de inzichten van Jan Assman, die de twee modi
herleidt tot enerzijds de weg van Parmenides, en anderzijds tot de weg van Mozes.11 De weg
van de wetenschap en de weg van het vertrouwen of het geloof. Vertellers die zich bevinden
op het snijvlak van deze twee wegen, bewegen zich vaak op therapeutisch domein; waarbij
het verhaal wordt ingezet als interventie op het gebied van counselingsdoeleinden.12
Verhalen en vertellers verschillen, worden gekleurd door hun context, en leveren keer op
keer uitdagingen op in het gebied van de interpretatie.13 Daarnaast worden geschreven
teksten gekenmerkt door de toon of de stem die de verteller gebruikt voor zijn verhaal;
stemmen zijn daarom doorgaans onderwerp van ontologische vraagstukken.14 Het narratief
blijkt daarmee een middel om de ander te bereiken, niet alleen in de dagelijkse omgang,
maar evenzo in disciplinair verband; waarbij gebruik wordt gemaakt van de
epistemologische aanname dat mensen betekenis geven aan hun levensgebeurtenissen door
middel van verhaalstructuren.15 Deze structuren kunnen een therapeutische werking
hebben.16 Een van de disciplines die gebruik maakt van dit soort narratief-therapeutische
structuren, is de geestelijke verzorging — met name in een van haar deelgebieden de
[spirituele] counseling. Het individu dat zich op het terrein van de [disciplinaire] counseling
bevindt, wordt als vanzelf uitgedaagd om te gaan nadenken over de functie van het narratief
voor de praktijk. Immers, het verhaal dat wordt verteld over het eigen leven, heeft invloed op
de identiteit van de verteller en van de toehoorder.17 Simpeler gezegd constitueert ieder
narratief de identiteit van de verteller en de luisteraar. Er wordt een fijnmazig net
10

J. Bruner, “Life As Narrative.” Social Research -New York- 71, no. 3 (2004): 691–710.

Jan Assman, "1. The Mosaic Distinction and the Problem of Intolerance,” in The Price of Monotheism, (Redwood City:
Stanford University Press, 2020), 12, https://doi.org/10.1515/9780804772860-003.
11

Ken Land, “Storytelling As Therapy: The Motives of a Counselor,” Business Communication Quarterly 70, no. 3 (2007): 377–
81.
12

13

Anne F. Harris, “NARRATIVE," Studies in Iconography 33 (2012): 56.

14

Richard Aczel, "Hearing Voices in Narrative Texts." New Literary History 29, no. 3 (1998): 467-500.

15

Jill Sinclair Bell, "Narrative Inquiry: More Than Just Telling Stories,” TESOL Quarterly 36, no. 2 (2002): 207-13.

Daniel D. Hutto, et. al., "Narrative Practices in Medicine and Therapy: Philosophical Reflections." Style 51, no. 3 (2017):
300-17, doi:10.5325/style.51.3.0300.
16

Renate Chancellor, and Shari Lee, “Storytelling, Oral History, and Building the Library Community,” Storytelling, Self,
Society 12, no. 1 (2016): 39–54.
17
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gevlochten, waarbij narratief en identiteit met elkaar verweven raken. Met andere woorden,
het narratief krijgt een reële, beeldende, functie, die invloed uitoefent op de betrokken
personen uit het narratief waarin vertellers worden afgewisseld. Het effect van verhalen op
hun toehoorders is afhankelijk van haar context. De manier van lezen speelt hierin tevens
een rol.18 Om het belang van deze relatie te benadrukken, wordt er in het volgende hoofdstuk
een aanzet gegeven voor meer uitputtende kenschetsen van verhaal en verteller.
I.1 Verteller
Zonder verteller, geen verhaal. In het geval van deze studie, bevindt de verteller zich op het
raakvlak tussen het professionele en ambachtelijke domein van de geestelijke verzorging. Dit
betekent dat de verteller zich moet weten te verhouden tot zijn eigen- en zijn professionele
identiteit. Zoals later in deze studie aan bod komt, heeft de context waarin de verteller
opereert invloed op het gebruik van het narratief. Hier volgt een deductieve uiteenzetting van
de verteller. Eerst globaal — wat is een verteller? — en later als uiteenzetting van een
specifieke rol: de geestelijke verzorger.
I.2 Wie is de verteller?
Een verteller is degene die vertelt, ofwel stem (voice) geeft aan zichzelf en aan de karakters
die in zijn verhaal voorkomen.19 Dat gezegd hebbende is een verteller meer dan iemand die
spreekt.20 De vraag naar de verteller is evenzeer een vraag naar wie er spreekt. 21 Daarnaast
wordt de verteller (narrator) vaak gecontrasteerd met de auteur (author) en worden de
woorden in het narratief losgekoppeld van de auteur; en wordt de sequentie van de tot
tekens gereduceerde woorden gekoppeld aan betekenissen.22 Hoewel het moeilijk is om de
specifieke identiteit van de verteller aan te wijzen, zijn er voor fictieve en non-fictieve
verhalen bepaalde functies van de verteller aan te wijzen. De verteller is bijvoorbeeld de

Thor Magnus Tangerås, "INTIMATE READING: A NARRATIVE METHOD,” in Literature and Transformation: A Narrative
Study of Life-Changing Reading Experiences, (London, UK; New York, NY, USA: Anthem Press, 2020)17-36, doi:10.2307/
j.ctvrnfqxv.6.
18

Sylvie Patron, "The Narrator: A Historical and Epistemological Approach to Narrative Theory,” in Optional-Narrator Theory:
Principles, Perspectives, Proposals, edited by PATRON SYLVIE, (Lincoln: University of Nebraska Press, 2021), 107-30, doi:
10.2307/j.ctv1bjc3pq.10.
19

20

Shelby Armstrong, "The Problem of the Human Narrator,” Journal of Modern Literature 32, no. 4 (2009): 141-43.

J. Brenkman, “Voice and Time,” in Optional-Narrator Theory: Principles, Perspectives, Proposals, edited by PATRON S,
(Lincoln: University of Nebraska Press: 2021), 89-106, doi:10.2307/j.ctv1bjc3pq.9.
21

Vincenz Pieper, "Real Authors, Real Narrators, and the Rhetoric of Fiction,” in Optional-Narrator Theory: Principles,
Perspectives, Proposals, edited by PATRON SYLVIE, (Lincoln: University of Nebraska Press, 2021), 72-88, doi:10.2307/
j.ctv1bjc3pq.8.
22
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unificerende communicatiefactor in het verhaal. 23 Met andere woorden, de verteller is
degene die verantwoordelijk is voor de structuur en het soepele verloop van het verhaal,
wanneer hij aan het woord is. Deze opvatting is echter niet zonder kritiek. Soms wordt
gepleit dat de verteller geen construct is dat buiten de woorden om hoeft te worden bedacht,
om deze te kunnen structureren, maar aan of in de woorden zelf ligt.24
Hoofdstuk II: Verteller in de gezondheidszorg
Om een duidelijker beeld te krijgen van de verteller(s) in dit onderzoek, wordt het abstracte
begrip verteller ofwel narrator in verband gebracht met het begrip counselor. Daarna volgt
een korte beschouwing over het profiel van de geestelijke verzorger door middel van de
beroepsstandaard en de mogelijke interventies die binnen het beroep, voornamelijk binnen
spirituele counseling, een rol spelen. Het is belangrijk om een beeld te krijgen van de initiële
verteller, degene die het gesprek start, in ontvangst neemt, en delegeert, om een beeld te
krijgen van de context waarin het verhaal wordt verteld. Mede door het contrasteren en
aanzetten van dit belang wordt duidelijk hoe belangrijk een verteller is, mede voor het
kunnen ontwikkelen van een stem [voice].
II.1 Verhaal en narratief
Een narratief is meer dan alleen een verhaal vertellen. Het narratief is bewegelijk, niet
statisch, en vatbaar voor hervertellingen. 25 Opvallend is het gebruik van het woord narratief
in het wetenschappelijke discours. Veelal als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, geeft het de
filosofische inslag weer voor het functionele gebruik van de term. Aan dat gebruik van het
woord narratief zijn een aantal kwalificaties verbonden, die het narratief tot object van de
narratologie maken. Deze kwalificaties of markers maken de structuur van het narratieve
paradigma op. Eerst en vooral bevat het narratief een vraag-en-antwoord structuur. Deze
structuur plaatst de verteller in een kader met narratief-dialogische eigenschappen.26 Deze
dialogische structuur verbindt het narratief met het zelf van de personen die deelnemen aan
het verhaal. Dit zelf heeft niet alleen betrekking op de identiteit van de betrokken personen
op existentieel vlak, maar evenwel op literair of taalkundig gebied. Immers, de betrokkenen

KAI MIKKONEN, "The Vanishing Narrator Meets the Fundamental Narrator: On the Literary Historical and Transmedial
Limitations of the Narrator Concept,” in Optional-Narrator Theory: Principles, Perspectives, Proposals, edited by PATRON
SYLVIE, (Lincoln: University of Nebraska Press, 2021), 238-58, doi:10.2307/j.ctv1bjc3pq.17.
23

24

Ibid.

25Alan

Mann, "Narrative Possibilities,” in Atonement for a Sinless Society: Second Edition, (Cambridge, United Kingdom:
Lutterworth Press, 2015) 56-65, doi:10.2307/j.ctv1131h81.8.
26

Michael Kearns, "Relevance, Rhetoric, Narrative,” Rhetoric Society Quarterly 31, no. 3 (2001): 73-92.
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zijn op abstracte wijze in taalkundige constructen uit te drukken.27 Het inlaten of gebruik
maken van deze narratief-dialogische methode plaatst de verteller in het domein van de
narratieve identiteit. Deze methode verdient speciale aandacht doorheen dit onderzoek,
aandacht die is te vinden in hoofdstuk III. Narratief [narrative] is een manier om
fenomenen uit de menselijke ervaring te karakteriseren en te structureren om deze te
kunnen bestuderen; het veld waarin dit gebeurt wordt de narratologie genoemd.28
Narrotologie betreft het snijvak van verschillende deelgebieden, zoals literaire theorie,
geschiedenis, antropologie, taal, kunst, en theologie.29 Daarbij wordt narratief als volgt
gezien: “[…] social life is itself storied and that narrative is an ontological condition of social
life.”30 Daarnaast is een narratief afhankelijk van een talig medium, zij het oraal, geschreven,
getekend of als syncretisme van de mogelijke taaldragers. 31 Naast de vraag-en-antwoord
structuur en het medium taal, die de karakters uit het narratief in een socio-linguïstisch
kader plaatst, is een van de van de benodigdheden voor het narratief, de verteller zelf. Op de
aard van de verteller en de complexiteit van diens positie, wordt nader ingegaan onder het
hoofdstuk II.2 narrator of counselor.
II.2 Narrator of counselor
Zoals gesteld in het eerste deel van deze studie, lijkt iedereen die een verhaal vertelt in de
counselingsrol te worden geplaatst. Een rol die de vertellende persoon verantwoordelijkheid
geeft voor de structuur en stemverdeling van de karakters en de figuren die hij besluit te
vertolken. Hoewel er gelijkenissen en overlap bestaat tussen de narrator [verteller] en de
counselor, vertolken zij wel degelijk een andere rol. Alvorens dieper in te gaan op het
onderscheid tussen de twee rollen, wordt er stilgestaan bij de identiteit van de narrator die
veelzijdig van aard is. Een narrator is die persoon die, zij het fictief of non-fictief, stem geeft
aan het verhaal dat hij vertelt en verantwoordelijk is voor de stemmen [voices] in dit verhaal
en daarmee de vertel-tijd construeert.32 Een narrator kent veel verschillende identiteiten. Zo
kan hij samenvallen met de hoofdfiguur in het verhaal, maar kan hij evenwel een andere
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persoon zijn en slechts vormgeven aan de gedachten van, bijvoorbeeld, de protagonist.33 De
narrator is verantwoordelijk voor het gezichtspunt, of de persoonsvorm[en] van waaruit het
verhaal wordt verteld. 34 Een narrator verplaatst zich in veranderlijke stemmen, die hij
bovendien zelf weet te distribueren in een doorlopend verhaal. Een counselor speelt wellicht
een soortgelijke rol, maar vertegenwoordigt deze in een counselingssetting. Een counselor
bevindt zich echter in specifiekere velden dan de narrator en krijgt in veel gevallen te maken
met zogenoemde zelfverwezenlijkingsproblematiek die hem bindt aan ethische theorieën
ofwel richtlijnen voor het goede leven.35 Met andere woorden, waar de narrator structuur
biedt aan ieder verhaal, is de counselor verantwoordelijk voor persoonlijke verhalen over
levensgebeurtenissen die worden verteld door hulpbehoevende personen die afhankelijk zijn
van zorg.
II.3 Geestelijke verzorgers en hun interventies
Binnen de geestelijke gezondheidszorg, spelen verschillende disciplines een rol. Een van die
disciplines is de Dienst Geestelijke Verzorging. Ter verkenning van het beroep, soms
professie en soms ambt genoemd, wordt de beroepsstandaard ter handen genomen.36 In de
beroepsstandaard wordt geestelijke verzorging beschreven als: “[…] professionele
begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.”37 Deze
beschrijving geeft een breed antwoord op de vraag wat geestelijke verzorging inhoudt, maar
het verduidelijkt haar taken niet. Immers, zingeving en levensbeschouwing zijn objecten van
de geestelijke verzorging, maar niet zelf-definiërend. Daarnaast ontbreekt de expliciet
spirituele of religieuze dimensie van het vak. De geestelijke verzorger wordt verder
beschreven als iemand die begeleiding biedt, waarbij wordt geput uit het levensverhaal en de
levensbeschouwelijke achtergrond van de cliënt.38 Een smalle definitie of beschrijving geven
van de handelingen van de geestelijke verzorger, blijkt geen gemakkelijke taak. Het is echter
wel een noodzakelijke taak. Sjaak Körver doet in zijn artikel Wat doen geestelijke
verzorgers? een goede poging om de geestelijke verzorging theoretisch te funderen aan de
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hand van zichtbare interventies.39 De interventies van de geestelijke verzorging, en daarmee
de geestelijke verzorger, verdienen de aandacht. Handelingen binnen de geestelijke
verzorging zijn specifieker en veelzeggender dan louter present of actief aanwezig zijn in de
gezondheidszorg. Onderzoek van Handzo et. al. wijst uit, dat de geestelijke verzorger handelt
op de kruising tussen religieuze en niet-religieuze interventies.40 Met de studie van Handzo
et. al., wordt de geestelijke verzorging gesitueerd binnen de Angelsaksische wereld, een die,
ook in de zorg, sterk verschilt van de Nederlandse context. Desalniettemin, is zij bruikbaar
voor een smallere fundering van de interventies zoals die worden gedaan door de geestelijke
verzorger. De termen chaplain, en spiritual caretaker worden daarbij min of meer aan
elkaar gelijkgesteld; waarbij de gedeelde casussituaties leidend zijn voor het beschrijven van
de taken van de geestelijke verzorger.41
Geestelijke verzorgers interfereren in situaties waarbij twee situaties in het leven van de
client, zij het verleden en heden, niet meer op gelijke voet staan met elkaar en waardoor hun
coherentie (deels) verloren is gegaan; hierdoor kan er sprake kan zijn een spirituele,
religieuze, of levensbeschouwelijke leegte. Geestelijke verzorgers manoeuvreren door deze
ruimte en spelen het soms klaar om “met een verkeerde kaart de juiste plek te bereiken.”42
Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, wordt vaak gesteld dat er sprake is van een
contingente levenservaring, waarop door middel van verschillende modi kan worden
gereageerd.43 Op de betekenis van contingentie wordt later in dit onderzoek dieper ingegaan,
maar voor nu voldoet de volgende werkdefinitie: contingentie is de confrontatie “met het feit
dat alles ook anders had kunnen zijn.”44 Acties ten opzichte van deze gebeurtenissen worden
interventies genoemd. Die handelingen bestaan uit religieuze en niet religieuze interventie
types, die hier opgesomd aan bod komen. Niet religieuze interventies omvatten onder
andere: (1) crisis intervention; (2) emotional enabling; (3) ethical consultation/deliberation
(4) life review; (5) counseling; (6) bereavement; (7) en empathetic listening. Religieuze of
spirituele interventies omvatten onder andere: (1) performing religious rite or ritual; (2)

Sjaak Korver, “Wat doen geestelijke verzorgers? Met case studies op weg naar practice-based evidence van geestelijke
verzorging,” Tijdschrift Geestelijke Verzorging 19, no.82, (2016): 10-20.
39

Handzo et. Al., “What do chaplains really do? II. Interventions in the New York Chaplaincy Study,” Journal of Health Care
Chaplaincy 14, no. 1, (2008), 39-56.
40

C. Menken-Bekius, en H. Schaap-Jonker, Ervaring leert. De casus als instrument voor theoloog, pastor en geestelijk
verzorger (Kampen: Kok, 2010).
41

Korver, “Wat doen geestelijke verzorgers? Met case studies op weg naar practice-based evidence van geestelijke verzorging,”
10-20.
42

Renske Kruizinga et. al., “Modes of Relating to Contingency: An Exploration of Experiences in Advanced Cancer Patients,”
Palliative and Supportive Care 15, no. 4 (2017): 444–53. doi:10.1017/S1478951516000936.
43

44

Michael Scherer-Rath, “Ervaring van contingentie en spirituele zorg,” Psyche & Geloof 24, (2013), 184.

!14

providing religious item; (3) offering a blessing; (4) praying; (5) meditation; (6) other
spiritual support. 45
Hoofdstuk III: De Narratieve Methode
In het voorgaande hoofdstuk werd beknopt verkend wat een narratief is en hoe de functie
van de verteller ofwel narrator in verband staat met de functie van de counselor. In het
bijzonder de spirituele counselor ofwel de geestelijke verzorger, iemand die probeert om
door middel van interventies, gesprekken, presentie, en alertheid, structuur aan te brengen
in een verwarrende of onbevattelijke levenssituatie. Het blijkt dat de twee gelijkenissen
vertonen op basis van storytelling en vormgeving van het narratief. Het volgende deel van
dit onderzoek wordt besteed aan het nader relateren van het narratief en de geestelijke
verzorger door middel van de narratieve therapie, met een bijzondere focus op de narratieve
identiteit. Een bespreking van de narratieve identiteit impliceert een nadere toelichting van
twee andere concepten, enerzijds het begrip contingentie en anderzijds het begrip identiteit.
Het begrip identiteit krijgt daarbij te maken met (levens) doelen, die de term in verband
brengen met de eudaimonia ofwel het goede leven. Het verband tussen de narratieve
identiteit en het eudaimonisch welzijnsbegrip dat ter ontwikkeling van dit onderzoek wordt
gebruikt is geput uit het onderzoek van Bauer et. al. 46
III.1 Narratieve therapie
Het woord narratief is niet eenduidig. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als zelfstandig
naamwoord, maar evenzeer als bijvoeglijk naamwoord. Als bijvoeglijk naamwoord geeft het
kleur aan een ander woord en verdiept zo de betekenis. In het bovenstaande geval wordt het
woord therapie gekleurd door datgene wat te maken heeft met narratief. Dit betekent dat
alle disciplines, zoals de kunsten, mits die de dialoog tussen de betrokkenen bevorderen, als
narratief kunnen worden beschouwd.47 Omdat het onderzoeksveld te breed wordt wanneer
wordt gekozen voor de gehele narratieve therapie, wordt hier bewust stilgestaan bij een van
de, voor geestelijke verzorgers, relevante onderwerpen die ingebed is narratieve theorie en
therapie: de narratieve identiteit.
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III.2 Narratieve identiteit
Narratieve identiteit is de studie naar identiteit, en hoe deze tot stand komt door middel van
narratieve concepten.48 Narratieve identiteit vertrekt vanuit het idee dat iedere discipline, en
iedere persoon, een epistemologische ander nodig heeft ten opzichte van wie hij zich
verhoudt.49 Daarnaast speelt narratief als ontologische conditie van het sociale leven een
rol. 50 Dit wil zeggen dat verhalen richtinggevend zijn aan de relatieve acties die daarbij
gepaard gaan. Mensen construeren meerdere identiteiten over en van zichzelf door zichzelf
te lokaliseren in, of zichzelf te laten plaatsen door, een reeks gebeurtenissen die
verhalenderwijs worden verteld.51 Dit is een beweging die soms gecontrasteerd en in verband
wordt gebracht met idem- en ipse identiteit.52 Idem-identiteit is daarbij de identiteit waarbij
nagenoeg geen onderscheid bestaat tussen het object en hoe het object wordt uitgedrukt, de
dingen zijn min of meer gelijk, en ipse-identiteit brengt het zelf in kaart als een reflexieve
structuur — waarbij reflexief vooral benadrukt hoe er naar en aan het zelf gerelateerd
wordt. 53 Deze vormen van identiteit zijn zeer complex, maar worden gebruikt bij het
vormgeven van verhalen over het zelf, en worden benaderd in situaties waarbij geen
coherent verhaal over de betreffende situatie kan worden verteld; een situatie waarbij het
zelf ‘kwijtraakt’.
Narratieve identiteit doet zich voor als een integratief construct of concept; integratief
betekent in dit geval dat men twee dingen (verhalen) bij elkaar neemt om daar een nieuw
werkbaar systeem van te maken. Bijvoorbeeld twee levensgebeurtenissen uit het verleden,
die hun werkbaarheid bewijzen voor bijvoorbeeld de growth story — een persoonlijk
narratief dat iemands ontwikkeling of ontwikkelingsproces weergeeft.54 Narratieve identiteit
impliceert een omgang met het zelf waardoor het onderwerp in verband wordt gebracht met
termen als agency, community, en well-being.55 Specifieker gesteld impliceert narratieve
identiteit, dat men een plaats voor het zelf moet ontwikkelen. Deze plaats gaat gepaard met
zelfrealisatie en doelstellingen die het individu oriënteren op het goede leven. Waar het zelf
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zichzelf verliest, door een gebeurtenis die als contingent (het is zo maar het zou evengoed
heel anders kunnen zijn) kan worden gemarkeerd, raakt men niet alleen de oriëntatie of de
coherentie kwijt, maar wordt ook de doelmatigheid of het streven in het leven van de
betreffende persoon aangetast. Daarnaast blijkt dat de manier waarop men deze
gebeurtenissen weet te attribueren, invloed heeft op het ervaren van negatieve gevoelens of
gevoelens van depressie.56
Hoofdstuk IV: Welzijn
Zoals hierboven beschreven, houdt narratieve identiteit intrinsiek verband met well-being
ofwel, welzijn. Welzijn is een brede term die omwille van een beter begrip van [een specifiek
soort] narratieve identiteit dient te worden uitgediept. In dit geval wordt de term welzijn
ingekaderd binnen twee uiteenliggende soorten welzijnsbegrippen: hedonistisch welzijn; en
eudaimonisch welzijn. Eerst volgt een bredere uiteenzetting van de term welzijn, alvorens
haar te specificeren. In eerste instantie volgt een beschrijving van het begrip welzijn door een
blik te werpen op de manier waarop het gemeten en gecategoriseerd kan worden.
In het wetenschappelijke discours is welzijn vaak verbonden aan zichtbare fenomenen, zoals
economische groei of materiële vooruitgang en is het in die zin afhankelijk van het bruto
nationaal product.57 Echter, welzijn [well-being] is meer dan een economisch begrip; het
voorgaande plaatst welzijn op een lijn met wealth en daarmee op economische basis: hoe
groter de rijkdom, hoe hoger het welzijn.58 Hier wordt met andere woorden de vraag gesteld
of geld gelukkig maakt. Of geld het subjectieve welzijn van de betrokken persoon verhoogd,
is onderwerp van discussie, en correlaties zijn niet uit te sluiten; als iemand ‘erg arm’ is, in
financiële zin, dan helpt een hoger inkomen eerst en vooral om hoger op de sociale ladder te
klimmen, wat de betrokken persoon gelukkiger kan maken.59 Het is dan niet de munt zelf die
de persoon gelukkiger maakt, maar de verbeterde leefomstandigheden van die persoon. Dit
plaatst de term welzijn in hetzelfde vaarwater als de term narratief: het karakter hangt af
van het bijvoeglijke naamwoord dat het kleurt. Dat gezegd hebbende zijn er in de literatuur
bepaalde welzijnstradities te herkennen. De term welzijn staat niet op zichzelf en wordt
veelal onderscheiden door twee verschillende typen welzijn. Enerzijds, subjectief welzijn, en
anderzijds, psychologisch welzijn; waarbij variabelen die gekoppeld zijn aan persoonlijkheid
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veelal relateren aan subjectief welzijn.60 Het verschil tussen de twee is moeilijk te duiden, zo
blijkt uit de operationalisering. De psychologische traditie operationaliseert welzijn als de
subjectieve evaluatie van het leven door middel van bevrediging of tevredenheid
[satisfaction] en de manier waarop subjectieve gevoelens tot uitdrukking worden gebracht
[affect].61 Subjectief welzijn is de persoonlijke evaluatie van het leven, waarin dezelfde
variabelen als genoemd in de psychologische traditie voorkomen.62 De voorgaande tradities
zijn respectievelijk gekoppeld aan de hedonistische welzijnstraditie en de eudaimonische
welzijnstraditie, die het onderscheid tussen de twee nader specificeren.63 Zo zou het
subjectieve welzijnsbegrip focussen op het hedonistische aspect van welzijn [i.e., het najagen
van geluk en een prettig leven]; en zou het psychologisch welzijnsbegrip focussen op het
eudaimonische aspect van welzijn [i.e. de vervulling van het menselijk potentieel en een
betekenisvol leven].64 Deze welzijnsbegrippen worden nader beschouwd onder de volgende
sectie. Daarnaast zijn er andere welzijnstradities te bespeuren, zoals sociaal welzijn. Sociaal
welzijn refereert aan hoe mensen hun relaties ten opzichte van anderen en de communiteit
waarin zij leven ervaren; daarbij is het welzijn min of meer afhankelijk van de [sociale]
contributie aan de communiteit.65 Een onderscheidend kenmerk van dit welzijnsbegrip is de
analoge redenatie waarbij sociale acceptatie, het toegelaten worden tot de groep, leidt tot
persoonlijke acceptatie.
IV.1 Hedonistisch en eudaimonisch welzijn
In de voorgaande alinea werden de begrippen hedonistisch en eudaimonisch welzijn
geïntroduceerd en in verband gebracht met de twee vooraanstaande welzijnstradities:
subjectief welzijn en psychologisch welzijn. Voor het begrip van de narratieve identiteit dat
in dit onderzoek wordt gehanteerd, is met name het eudaimonisch welzijnsbegrip, en
daarmee het psychologisch welzijnsbegrip van belang. Desalniettemin zijn de begrippen
hedonistisch en eudaimonisch met elkaar verbonden. In dit onderdeel worden de twee
uiteengezet op basis van hun invloed op de psychologische gezondheid van de betrokken
persoon. Die gezondheid is in veel opzichten afhankelijk van de consequenties van het
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betreffende welzijnsbegrip.66 Een hedonistisch welzijnsbegrip gaat uit van het principe dat
mentaal welzijn ongeveer gelijk staat aan hoe men zich voelt over diens levenssituatie; geluk
is een mentale staat waarin men ‘blij’ (happy) is of plezier dan wel genot (pleasure) ervaart.67
Daarbij wordt de ervaring van negativiteit zo veel mogelijk vermeden.68 Wanneer het woord
hedonistisch in verband wordt gebracht met psychologisch of geestelijk welzijn, bevindt het
zich in wetenschappelijk vaarwater. Het wordt dan beredeneerd als de wetenschappelijke
studie naar wat het leven prettig en onprettig maakt.69 Het hedonistisch welzijnsbegrip
wordt verder geproblematiseerd door haar soms te benoemen als emotional well-being of
ervaren geluk; waarbij wordt gekeken naar ervaringen van het alledaagse, hoe sterk en hoe
frequent gelukservaringen zijn, en hoe verschillende affecten invloed hebben op de positieve
dan wel negatieve perceptie van het leven.70 Hedonisme ofwel hedonia en het aansluitende
welzijnsbegrip worden veelal gecontrasteerd met de eudaimonia, een term die welzijn in
verband brengt met het streven naar een groter goed op de horizon.71 Wanneer streven of
telos (naar het Griekse τελος, doel of laatste eind) in verband wordt gebracht met de twee
hiervoor genoemde welzijnsbegrippen, bemoeilijkt dit hun distinctie. Immers, wat betekent
het wanneer Epicurus stelt dat genot, in de zin van het vrij zijn van pijn en verstoring in het
lichaam en de geest, het doel of de telos is?72
In contrast met het genotsprincipe staat het geluksprincipe, een beweging die Geluk, met een
hoofdletter G, als doel heeft: de eudaimonia. De eudaimonia, [naar het Griekse ευδαιµονια,
bloeien, geluk], heeft in psychologisch onderzoek te maken met wat het betekent om mens te
zijn: dat wil zeggen, te streven, proactief te zijn, betekenis te geven, en om het hoogste goed
in onszelf na te jagen.73 Met andere woorden, de eudaimonia, zoals gearticuleerd door
Aristoteles, daagt ons uit om er bepaalde attitudes ten opzichte van het leven op na te
houden, en deze na te jagen opdat het vervullen van deze doelen ons verder mag brengen.74
Als men leeft met de eudaimonia in het vooruitzicht, dan zal men ooit eudaimon worden.
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Dat wil zeggen, Gelukkig zijn is Gelukt zijn.75 Denken over de eudaimonia als Geluk, plaatst
het begrip echter voor een uitdaging omdat het begrip tegelijkertijd impliceert wat het moet
betekenen om ongelukkig te zijn; een implicatie die vaak wordt vergeten in
geluksredenaties. 76 De kleur van de eudaimonia geeft het eudaimonisch welzijnsbegrip het
karakter van een welzijnstheorie, die gepaard gaat met persoonlijke groei en streefgedrag ten
opzichte van het goede. Een eudaimonische benadering van welzijn benadert welzijn als goed
leven en het actualiseren van het eigen potentieel.77 Maten voor het meten van eudaimonia
laten zien dat de term gepaard gaat met het ontwikkelen van: interesses [het leren van
nieuwe dingen], betekenis en doelmatigheid, zelfvertrouwen, optimisme, veerkrachtigheid
[resilience], en positieve sociale relaties.78 Het is niet te zeggen dat streven naar genot geen
van deze eigenschappen kan veroorzaken, maar het is opvallend dat het eudaimonisch
welzijnsbegrip zo gekoppeld wordt aan wat, volgens traditionele filosofieën, het goede leven
zou opmaken.
Op basis van de hiervoor genoemde karakteristieken of fenomenen waarmee het
eudaimonisch welzijn gemeten wordt, kan de term in verband worden gebracht met het
thema narratieve identiteit.79 Waarmee het ook voor de geestelijke verzorger relevant wordt.
Een van de theoretische implicaties van narratieve identiteit in combinatie met het
eudaimonisch welzijnsbegrip, is de mogelijkheid om door middel van het narratief,
contingente levensgebeurtenissen te kunnen reframen.
Hoofdstuk V: Contingentie
Ergens tussen geluk en toeval, zweeft het begrip contingentie. Contingentie werd eerder in
verband gebracht met de contingente levensgebeurtenis, welke in deze studie gedefinieerd
werd als een situatie die wordt uitgedrukt als: “het is zo, maar het had evengoed heel anders
kunnen zijn.” Contingentie is echter een breed begrip en verdient, zeker in verband met de
narratieve identiteit en het eudaimonisch welzijnsbegrip, de aandacht. De betekenis van de
term contingentie, laat zich moeilijk vangen. In eerste instantie bevindt het zich ergens
tussen twee logische uitdrukkingen of kwalificaties van proposities die een bepaalde omgang
met de waarheid impliceren. Enerzijds, die proposities die als een feit [a matter of fact]
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worden beschouwd, en anderzijds, die proposities die als noodzakelijk worden beschouwd [a
matter of necessity].80 Een propositie kan echter ook een feit teweeg brengen of verwerven
[obtain] dat niet noodzakelijk is; een situatie is anders dan ze had kunnen zijn — er zijn
andere uitkomsten mogelijk.81 Wanneer een feit zich niet verhoudt tot de regels van (1)
algemene principes; (2) de gangbare conditie van de gebeurtenissen die zich voor de
betreffende gebeurtenis afspeelden; en (3) de kennis of gedachten over de conditie
[toestand] van de gebeurtenissen van voor de tijd van de gebeurtenis, dan speelt een feit zich
af in het rijk van de contingentie of kan het als contingent gemarkeerd worden.82 Door het
moeilijk te vatten karakter van contingentie, ontwaart zij een soort openheid en plasticiteit
ten opzichte van wat men ‘rationeel’ zou noemen; er zijn ogenschijnlijk gebeurtenissen die
zich niet binden aan rationele regels en ontsnappen aan wat wij als ‘voorspelbaar’ zouden
zien.83 Daarnaast laten de taalkundige eigenschappen van het woord zien, dat de
achterliggende idee van het woord te maken heeft met de volgende gedachte: uit de Latijnse
delen com (samen) en tangere (aanraken), ontstaat de uitdrukking waarin er iets ‘samenraakt’, terwijl ze tegelijkertijd in ogenschouw neemt dat deze gebeurtenissen ten deel vallen
aan (Lat. contingere) de betreffende persoon die in het middelpunt staat van de
gebeurtenissen die elkaar raken en een effect hebben op de betrokkene.84
Contingentie wordt daarbij vaak gekoppeld aan een ander woord en verdiept zo de betekenis
van dat woord. In het geval van deze studie is dat het woord gebeurtenis of event. Daartoe
kan het concept van een contingente gebeurtenissen worden beschreven. Van een
contingente gebeurtenis, wordt een aantal dingen ‘verwacht’. Er wordt bijvoorbeeld verwacht
dat een dergelijke gebeurtenis onder een bepaalde leiding [conduction] staat, die gedreven
wordt door iemands intentie of wil.85 Uit de hiervoor geplaatste opmerkingen blijkt, dat de
term contingentie en de definitie, sterk afhankelijk is van de context waarin het wordt
geplaatst. Die context markeert, deels, de betekenis van het woord en de toepassingen voor
het domein waarin geopereerd wordt. In het geval van de geestelijke verzorger zou dit het
religieuze, spirituele, of levensbeschouwelijke domein kunnen zijn; opdat de term een
betekenis kan krijgen voor die gebeurtenissen die de betrokken personen (patiënten,
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cliënten, bewoners) doormaken. Contingentie treft in die zin de religieus-existentiële zorg
waarin het wordt verbonden aan narratieve integratie.86 Overigens lijkt de hedendaagse
tendens te ontwaren dat er ook sprake is van een spiritueel-existentiële zorg. Daarbij is
narratieve integratie een breder begrip dat niet alleen voor de religieus- of spiritueelexistentiële zorg relevant is; het gaat in deze context om het soort contingentie dat gepaard
gaat met het narratief. Het soort contingentie dat hierbij wordt benaderd is te vergelijken
met het onverwachte of het oncontroleerbare. 87
Om tot een benadering van contingentie te komen, zoals die voor lijkt te komen binnen de
praxis [van de geestelijke verzorger], wordt een moment genomen om een blik te werpen op
de instrumenten die worden gebruikt om contingente gevallen, levensgebeurtenissen, in
kaart te brengen; om die daarna te situeren in de narratieve context en te verbinden aan het
begrip identiteit. Die klinische methode wordt hieronder verder uiteengezet door het
contingentie-model, ofwel het diagnostisch instrument, van Michael Scherer-Rath te
benaderen. Zijn model geeft een schematische weergave van levensgebeurtenissen waarbij
ervaringen die vermoedelijk contingent zijn, door middel van een zoekschema als zodanig
gemarkeerd kunnen worden. Die ervaringen laten zich ontdekken op basis van een
confrontatie met “het feit dat alles ook heel anders had kunnen zijn.”88 Scherer-Rath laat
door middel van Aspecten en Dimensies van Contingente Levenservaringen (ADCL) zien dat
ervaringen van contingentie niet louter (levens)verwoestend hoeven te zijn, maar tevens een
positieve uitwerking op de betreffende persoon kan hebben.89
V.1 Contingentie-model
Het model stelt de gebruiker in staat om contingente levensgebeurtenissen te beschouwen, te
situeren, en te sorteren in drie categorieën die zowel een positieve en een negatieve
connotatie hebben. De drie categorieën zijn situationeel, existentioneel, en spiritueel/
religieus.90 Daarbij lijkt gebruik te worden gemaakt van de narratieve gevoeligheid van de
gebruiker. Zo wordt er gesproken over actieve en passieve gebeurtenissen; zoals er actief en
passief geformuleerde zinnen zijn, afhankelijk van het gebruik van het leidende werkwoord
in de zin. Voor een uitgebreidere uitleg van het schema, wordt graag verwezen naar de tekst
Ervaringen van contingentie en spirituele zorg. Voor dit onderzoek is vooral de implicatie
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van belang. Een van de implicaties van deze praktische methode, is het formuleren van
narratieve reconstructies als creatieve contingentie.91 Het bekijken van narratieve
reconstructies als creatieve contingentie, heeft positieve consequenties voor het reframen
van gebeurtenissen die als onverwacht of oncontroleerbaar worden beschouwd. Voordat
nader wordt ingegaan op het concept van narrative reframing wordt stilgestaan bij enkele
effecten van de contingente levensgebeurtenis. Ervaren contingentie draagt verschillende
consequenties met zich mee. Een van die consequenties is het ‘verlies van zelf-evidentie’ van
gebeurtenissen; het kan voorkomen dat gebeurtenissen niet meer in te passen zijn in het
persoonlijke levensperspectief.92 Dit betekent dat de gebeurtenis niet alleen implicaties heeft
voor het exacte moment van gebeuren, maar tevens voor het verdere verloop van het leven.
Er speelt een realisatie op dat ook toekomstige gebeurtenissen weleens heel anders kunnen
uitlopen dan aanvankelijk gedacht.93 De identiteit van de betrokken persoon heeft in die zin
een stap gemaakt, die niet louter negatief of positief is, maar voor herwaardering vatbaar is.
Hoofdstuk VI: Narrative reframing
Een narratief domein waarin contingentie als creativiteit wordt gepositioneerd, is vatbaar
voor de narratieve therapie waarin spirituele counseling als middel wordt gebruikt. In dit
hoofdstuk wordt bekeken waar en hoe de voorgaande thema’s ingebed zijn binnen het
narratief en waartoe zij dienen. Met andere woorden, welke doelen zij op het oog hebben. De
context voor dit idee is geput uit het werk van Chauvin et al.94
VI.1 Prima facie oriëntatie en kritiek
Het formuleren van een houding ten opzichte van de voorgaande onderwerpen vraagt om
een nieuwe blik op de narratieve therapie, haar praxis, en haar theorie. Narratieve therapie is
in eerste instantie een therapeutische benadering waarbij het luisteren naar, en vertellen van
verhalen, centraal staat; die verhalen zijn persoonlijke verhalen over individuen en de
moeilijkheden die zij doorheen hun leven tegenkomen; door het vertellen van deze verhalen
wordt getracht een verandering en verbetering van de levenskwaliteit teweeg te brengen; die
vertelling gebeurt veelal door het presenteren van een narratieve metafoor in de vorm van
een verhaal, fabel, volksverhaal, of folklore.95 Hoewel de narratieve therapie een breed
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gebied beslaat en de praktiserende therapeut inkadert in een breed georiënteerd paradigma,
heeft de ‘re-authoring’ benadering de overhand.96 Dit betekent dat het narratief als
therapeutische inslag weerklank vindt in verschillende disciplines, waaruit een gedeelde
hermeneutische praktijk ontstaat. De praktijk houdt verband met verschillende interventies.
Enkele van die interventies zijn: luisteren naar verhalen, deconstructieve onderzoek doen,
zoeken naar unieke uitkomsten, een tegenverhaal (counterplot) ontwikkelen, verschillende
opties ontdekken, de verandering vastleggen, en later het nieuwe verhaal herwaarderen.97
Het voorgaande klinkt warm en liefdevol, maar ook enigszins abstract. Narratieve therapie is
daarom ook terdege onderhevig aan, soms felle kritieken; waaronder soms
wetenschappelijke argumenten, waarin wordt geopperd dat de narratieve therapie een soort
regressie ondergaat — een teruggang in haar praktijk waarbij juist de effecten waartegen de
narratieve therapie ingaat, bereikt worden.98 Die effecten hebben betrekking op ‘klinische
praktijken’, waarbij het omspelen van de-personificatie in eerste instantie het doel was, maar
soms via andere wegen de narratieve therapie binnen lijken te komen; daarnaast leidt het
haast metafysische karakter soms tot protest in het wetenschappelijk discours.99
Hoewel deze kritieken ter harte moeten worden genomen, zijn zij niet onoverkomelijk;
daarnaast is de narratieve therapie een relatief ‘jong’ vakgebied, dat voor theoretiseren
vatbaar is. Een van de onderwerpen van dit theoretiseren is de houding die wordt
aangenomen binnen de narratieve dimensie van de psychotherapie (die ook effecten heeft
voor de counselingspraktijk van geestelijke verzorgers).100 Men kan bijvoorbeeld uitgaan van
de grote verhalen, religieuze verhalen zoals zij vroeger vorm gaven aan het leven, zoals
Lyotard beargumenteerde,101 of men kan uitgaan van de kleine verhalen van alledaagse
mensen. Kleine verhalen (small stories) worden gezien als verhalen die ten minste zes
narratieve dimensies teweeg brengen. Deze dimensies worden gecontrasteerd met ‘grote
verhalen’ en krijgen respectievelijk vorm als, (1) diepgaande investeringen in de ervaringen
van één verteller, ten opzichte van meerdere vertellers in een gedeeld verhaal; (2)
retrospectief georiënteerd zijn, ten opzichte van in het nu of op de toekomst gerichte
temporele oriëntatie; (3) een focus op, in temporeel opzicht, lineaire geordende en causale
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gebeurtenisvolgorde; (4) een consistente morele houding ten opzichte van een wisselende
houding; (5) hoge ten opzichte van een lage vertelmogelijkheid; en (6) decontextualisatie van
het gesprek ten opzichte van alledaagse inbedding in alledaagse contexten.102 De hiervoor
genoemde zes dimensies van ‘kleine’ verhalen, waaruit een groter framework wordt
opgemaakt, zijn tekenend voor de narratieve therapie. Uit de dimensies volgt wellicht een
tendens naar de zogenaamde zorgethiek, waar de zorgrelatie, dit in tegenstelling tot een
zorgplicht centraal staat. Dit betekent dat de cliënt als persoon centraal staat en dient te
worden gerespecteerd in en met zijn of haar identiteit; ten opzichte van de narratieve
therapie.103
VI.2 Narratieve ethiek
De relatie tussen narratieve therapie en ethiek heeft enkele complicaties. Het relatief nieuwe
wetenschapsgebied, verdient een eigen morele theorie, die tot uiting komt in de narratieve
ethiek.104 Hoewel het niet de bedoeling is om een uitputtende beschrijving te geven van het
wetenschapsgebied, lijkt het verstandig om kort te reflecteren op de betekenis van de
narratieve ethiek voor de narratieve zorg omdat die, onder andere, verantwoordelijk is voor
een paradigmatische verschuiving binnen de zorg. Een van de duidelijkste verschuivingen
heeft te maken met het narratief zelf. De narratieve houding ten opzichte van zorg heeft er
mede voor gezorgd dat er een beweging plaats vindt van narratieven binnen de
gezondheidszorg als studieobject, naar het narratief als de lens waardoor er naar zorg wordt
gekeken, en steeds vaker als een vorm van zorg.105 De relatie tussen de narratieve methode,
therapie, of houding, en ethiek [met name zorgethiek] is wederkerig en op die manier zelfinbeddend. Met andere woorden, als de zorgethiek, die in steeds meer zorginstellingen een
rol begint te spelen, ingaat op relaties, aandachtigheid, en bepaalde personen beter leren
begrijpen, dan zal narrativiteit daarin een rol spelen.106 Narrativiteit, en haar aandacht voor
het zelf en de daarbij behorende narrativiteit, biedt een manier om tot een omgang met het
goede leven te komen. Soms wordt ook de narratieve ethiek als een manier gezien om
narratieve therapie te bedrijven; in het bijzonder als Dialogical Story-Telling.107 De
narratieve ethiek, biedt gelegenheid om te onderzoeken hoe het goede de leven verbonden is
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aan het narratief; welke rol speelt het narratief bijvoorbeeld in de zelfontwikkeling en de
theorieën die ons richting bieden in het leven?
Hoofdstuk VII: De waarde van bestaande verhalen
Hoewel de narratieve therapie gebruik maakt van de kracht van ‘kleine’ verhalen, neemt dit
niet weg dat zij openstaat voor het gebruik van voorgegeven verhaalstructuren.108 Op de
grens tussen het grote en het kleine verhaal bevindt zich een smeltkroes waarin de twee zich
naar elkaar beginnen te voegen. Dit betekent dat er een functie is weggelegd voor de grote
verhalen binnen het domein van de kleine verhalen; met andere woorden een domein waar
het consistente, omvattende, relatief consistente en op sommige manieren ‘waarachtige’
karakter van de grote verhalen, van toepassing kan zijn.109 De uitloop van deze gedachte
brengt een doel-georiënteerd waarde-geladen intentioneel proces teweeg. Daarbij wordt
uitgegaan van het ontwaren van expliciete en impliciete intenties waarmee identiteiten
worden geconstrueerd door verhalen, doelen, beperkingen, en waarden.110 Opnieuw komt
hier het menselijke streven naar een eigen identiteit en geluk [happiness] aan bod. Hoewel
de meeste narratieve studies uitgaan van het narratief van de verteller, het ‘kleine’ verhaal
dat tijdens een therapeutische sessie wordt vertelt, lenen de narratieve methoden zich ook
om grote verhalen op deze manier te onderzoeken en te interpreteren. Dat wil zeggen, ‘grote’
verhalen kunnen ook het object van studie zijn, waarbij technieken uit de studie naar ‘kleine’
verhalen worden gebruikt. Men kan bijvoorbeeld de vraag stellen hoe de hiervoor genoemde
doel-georiënteerd waarde-geladen intentioneel processen zijn terug te vinden in grote
verhalen.
Omdat het een te grote opgave zou zijn om alle grote verhalen te bekijken, wordt hier de
keuze gemaakt voor een specifiek genre: de Aesopische fabel. Deze fabels worden ter harte
genomen omdat zij zich qua thematiek op narratief therapeutisch domein lijken te bevinden.
Deze thema’s worden doorheen het volgende hoofdstuk aangekaart. Daarna, in het tweede
deel van dit onderzoek, volgt een inhoudsanalyse van een selectie fabels, die tegen het licht
van de in de afgelopen hoofdstukken genoemde parameters en variabelen worden
onderzocht. Voordat er een nadere kijk wordt gegeven op deze fabels, worden de fabels als
algemeenheid uiteengezet en gecontrasteerd op basis van een kort literatuuronderzoek. Een
fabel, zo zal blijken, bevindt zich op het snijvlak van een groter geheel, dat kort de aandacht
verdient.
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VIII: Wat is een fabel?
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd uiteen te zetten wanneer een narratief een fabel is; er
wordt geprobeerd te categoriseren welke thematiek aan bod komt binnen de fabel en aan
welke structurele verschijnselen die beantwoordt om deze als zodanig te kunnen vergelijken
of te kunnen verhouden tot het concept van de narratieve therapie. Voor een beter begrip van
het Aesopische fabel voor de narratieve praktijk, wordt stilgestaan bij de definitie en het
gebruik dat Aristoteles daaraan leek te verbinden. Aristoteles speelt een centrale rol in het
definiëren en situeren van fabels als narratieve praxis en therapie, omdat zijn figuur de
narrator versus author houding [zoals belicht in hoofdstuk I] verder uitdiept. Zoals Gert Jan
van Dijk in zijn boek ΑΙΝΟΙ, ΛΟΓΟΙ, ΜΥΘΟΙ beredeneert, zijn er binnen een narratief
verschillende houdingen mogelijk: enerzijds de vertellershouding, waarbij de fabel als
overtuigingsinstrument kan worden gebruikt, en anderzijds de auteurshouding, waarbij de
fabel gebruikt wordt om het genre en zijn overtuigende werking in retorische situaties te
benadrukken.111
Een fabel is op het hoogste niveau een vergelijking tussen twee elementen, die enigszins in
elkaars verlengde liggen, de fabel is op die manier gerelateerd aan constructen als de parabel
en het ‘voorbeeldige verhaal’ (exemplary story). 112 Dit plaatst de fabel in de Hellenistische
traditie van de mimesis (µιµησις, nabootsing die niet alleen gebaseerd is op gelijkenis) die de
fabel verbindt aan de Griekse poëtische traditie en daarmee tot op zekere hoogte relateert
aan de traditionele sophia of wijsheidstraditie.113 In verband met mimesis en sophia is de
fabel een gelijkenis (παραβολη, parabel) die twee elementen met elkaar verbindt of letterlijk
gezegd ‘naast elkaar’ plaatst, illustreert of vergelijkt. 114 Aristoteles categoriseert de fabel als
exempel, een term die voor hem tweedelig is. Enerzijds zijn er exempels die hun bestaan
danken aan het relateren van twee ‘waargebeurde’ dingen (die hij enthymemata noemt),
dingen die eerder zijn gebeurd, en anderzijds zijn er exempels die dingen aan elkaar
relateren die niet eerder zijn gebeurd ofwel zijn bedacht (die hij exempla noemt).115 Deze
laatste onderscheiden wordt nog uitputtender beschreven door ze te verdelen in
vergelijkingen (comparisons) en fabels.116 Het voorgaande brengt de fabel in een unieke
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narratieve positie: het is een gelijkenis, een tekst die uitgaat van de overkomsten het
spirituele en het dagelijkse leven, waarbij de gelijkenis niet op de reële werkelijkheid hoeft te
berusten maar wel daarop gebaseerd kan zijn.117 Het volgende onderscheid dat Aristoteles
maakt, is het onderscheid tussen Aesopische en Libische fabels die de origine van de fabels
duidt. Fabels zijn, volgens Aristoteles, bij uitstek geschikt voor deliberative speeches ofwel
situaties waarbij overtuigingskracht nodig is; deze overtuigingskracht berust wellicht op het
analogische karakter van de fabel, die wel of niet gezien kan worden en afhankelijk is van de
betrokken persoon.118
Zoals blijkt uit de voorgaande alinea, is het niet makkelijk te zeggen wat een fabel is — in
uitputtende zin. De fabel als afgeleide van de parabel, als zijnde een fictief exempla dat
berust op dialogische en analogische eigenschappen, laat zien hoe de fabel als genre
voorkomt. Op basis van terminologie is de term fabel nog niet voldoende uitgelicht. Het
zelfstandig naamwoord fabel komt niet als zodanig voor in de Griekse literatuur; het woord
fabel is een hedendaagse referent die teruggrijpt op Griekse woorden die corresponderen
met iets wat nu een fabel wordt genoemd. De woorden die aan het woord fabel refereren zijn
respectievelijk: αινος, λογος, µυθος [ainos, logos, muthos]. 119 Ainos is daarbij, in de tijd, de
eerste term die voorbijkomt en geeft het idee van gesproken woorden die een verborgen
betekenis hebben weer.120 In het geval van Hesiodus’ fabel over de havik en de nachtegaal,
waarin het woord ainos verschijnt,121 richt Hesiodus zijn woorden tot de koning die de
verborgen betekenis van de woorden kan ontwaren en daarmee zijn voordeel kan doen.
Daarnaast is het opvallend dat het woord ainos in verband wordt gebracht met Aesopus; zijn
zoon zou zelfs Ainos hebben geheten.122 Een voorbeeld van de fabel als µυθος [muthos] komt
terug bij de sofist Philostratus, waarbij een discussie, waarin Apollonius deelneemt, zich
afspeelt rondom de fabels van Aesopus die in verband worden gebracht met dit genre. 123 Uit
het voorgaande blijkt dat er grote moeilijkheid bestaat bij het benaderen van een exacte
definitie van wat de fabel precies is; de fabel is heterogeen en gedraagt zich op veel vlakken
‘ontwijkend’.124 Enerzijds bevindt de fabel zich in literaire kringen en wordt zij serieus
genomen, maar anderzijds ontbreekt het genre in de hiërarchisch hoogstaande
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Hellenistische werken, zoals bijvoorbeeld de werken van Homerus; daarentegen wordt de
fabel wel teruggevonden in de werken van Hesiodus, en zijn er sporen te vinden van het
genre waarbij haar inhoud in de vorm van allusies voorkomt.125 De fabel wordt met het
voorgaande in het achterhoofd ook wel beschreven als een fictief verhaal dat een waarheid
verbeeld. 126
VIII.1 Functie van de fabel
De functie van de fabel is doorheen de tijd aan verandering onderhevig geweest. In eerste
instantie bestaat het vermoeden dat zij een sociologische functie had, waarbij de fabel de
zwakken beschermde in diplomatische zin; de zedenlessen, geleerd uit de fabels, bewaarde
de zwakken voor groter onheil.127 De fabel werd in die trant soms vergeleken met een levend
plantensysteem in haar natuurlijke omgeving. Daarbij waren de fabelcollecties als een
herbarium. Met deze vergelijking werd getracht te zeggen dat fabels echt, opzichzelfstaand,
en in hun eigen tijd en omgeving leven, welke functie zij ook mogen hebben. 128 De
voorgaande opmerkingen situeren de fabel tevens binnen politiek terrein.129 Politiek in
Aristoteliaanse zin: van de polis, als een politiek dier waarin het concept van het gedeelde
leven naar voren komt. 130 Naast de sociologische functie van de fabel, wordt er tevens
geargumenteerd voor een intertekstuele functie van de fabel waarbij zij wordt gebruikt als
allusie en als in extenso verhaal [een zeer uitgebreide doorwerking van het oorspronkelijke
verhaal]. Hoewel er sprake is van een vermoeden dat de fabels zich hebben gericht op de
zwakkeren, is er weinig inzicht in het specifieke publiek van en voor de fabels, hetgeen haar
interpretatie nog extra bemoeilijkt. Er blijft bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaan over de
demografische gegevens van de fabels — werden zij direct ontvangen tot in Egypte, of bleven
zij in het begin beperkt tot het oude Griekenland? — hetgeen leidt tot verschillende
opvattingen over de functie van de fabels, waarbij de meest gangbare is dat ze een algemene
functie hadden en het nauwst, maar niet uitsluitend, gerelateerd zijn aan de slaven-context
van het oudheid.131 Een nader argument voor de functie van de fabel als ‘uitlaatklep’ voor
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slaven uit de oudheid, komt naar voren in de fabels van Phaedrus, die soms wordt
weergegeven als degene die de Aesopische fabels nieuwe kleren gaf. 132 Phaedrus schrijft dat
het fabelgenre is ontstaan door slaven die, gevoelig voor straffen, niet durfden te zeggen wat
zij wilden zeggen over hoe zij zich voelden. Dat voelen vond desalniettemin een translatie
naar de fabel, waarmee men toch gevoelens kon uiten maar waarmee veroordeling werd
vermeden.133
VIII.2 Aesopus
Hoewel de invulling van de fabel, haar inhoud en de wijze waarop de fabel gepresenteerd
wordt aan bepaalde banden is gelegd, is niet iedere fabel hetzelfde. Immers, de schrijver of
bedenker van de fabel heeft invloed op het werk. De fabels die doorheen het verdere verloop
van dit onderzoek een leidende rol krijgen, zijn de fabels van de kleurrijke figuur Aesopus,
aan wie de Aesopische fabels zijn toegekend. Sinds vroege tijden is zijn persoon een eigen
leven gaan leiden, waar vermoedelijk een flinke dosis heilsgeschiedenis aan is toegevoegd.
Voorbeelden van de doorwerking van de kracht van Aesopus’ figuur zijn te vinden in de
hedendaagse muziek, bijvoorbeeld in het lied In Dreams, van Ben Howard: “In Dreams I saw
Aesop’s kin […],”134 dat laat zien hoe de metaforische bloedband tussen vertellers teruggaat
op de oude dichter.135 Aesopus was vermoedelijk een Griekse verhalenverteller, soms wordt
ook geopperd dat hij van Afrikaanse origine moet zijn geweest vanwege de dierenthematiek
die in de aan hem toegeschreven fabels een rol speelt, die geleefd moet hebben in de de zesde
eeuw BCE.136 Zijn leven als slaaf speelde zich in eerste instantie af rond Samos, een bewogen
eiland waar ook Socrates zijn stappen schijnt te hebben gezet.137 Hoewel er enkele dingen,
zoals het voorgaande, enigszins duidelijk lijken te zijn over Aesopus, wordt het in kaart
brengen van het leven van Aesopus, of het benaderen van zijn persoon, extra bemoeilijkt
door ontbrekende delen van zijn biografie Het leven van Aesopus [Vita Aesopi] — het zijn
juist de essentiële delen die missen, of alleen op onduidelijke papyrus-resten zijn
teruggevonden.138 Deze tekst, waaruit het beeld van de historische Aesopus wordt
opgemaakt, kent naast missende delen ook andere complicaties, die te maken te hebben met
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moeilijke vragen rondom de origine van de tekst, waarvan niet duidelijk is of die is
gecomponeerd in één land, Griekenland, of wellicht te situeren was in Egypte. Daarnaast
staat de literaire waarde daarvan niet vast, en daarbij komend is Aesopus’ historiciteit een
moeilijk te plaatsen gegeven. 139 Er zijn zelfs literaire aanwijzingen voor een historische
connectie tussen India en Griekenland vóór de tijd van Alexander de Grote. Maar zelfs de
exacte plaats waar Aesopus oorspronkelijk vandaan kwam is ondergedompeld in mysterie;
de plaats zou Amorion hebben geheten, dat nabij Troje lag, en de naam zou zich laten
vertalen als De plaats van verschoppelingen.140 Daarnaast zou niet alleen zijn levenssituatie
verwrongen en naar zijn geweest, maar zijn uiterlijk evenzeer; volgens sommigen was hij een
moeilijk lopende, gebochelde man, met een harde buik. 141 Ook zou hij langzaam en gebrekkig
hebben gesproken, en een grof voorhoofd hebben gehad, mensen noemden hem
mismaakt.142 De bijna dierlijke beschrijving van de figuur van Aesopus doet vermoeden
waarom de dierenwereld zo’n tekenende rol in zijn fabels speelt. Op de hieronder
weergegeven afbeelding wordt Aesopus milder voorgesteld door Francisco de Goya.143
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VIII.3 Het dier
Een van de eigenschappen die de Aesopische fabels zo karakteriseert, is de tentoonstelling
van dieren. Niet zomaar dieren, maar sprekende dieren. Naast dat deze dieren in deze fabels
kunnen spreken, is er nog iets bijzonders aan de hand: de opgevoerde dieren, hebben hun
eigen soort ratio, die specifiek is voor het dier dat naar voren wordt gebracht; zo wordt
bijvoorbeeld het abstracte idee van het ezelachtige van de ezel naar voren gebracht inplaats
van een zuiver antropomorfe weergave. Hetgeen overigens niet wegneemt dat dieren als
karakters vermenselijkt worden.144 Wie denkt dat deze vermenselijkte dieren kunnen
rekenen op medelijden, heeft het mis. De dieren in Aesopus’ wereld, soms Aesopus’ bos
genoemd, krijgen het zwaar te verduren; ezels verdrinken wanneer ze met een te zware last
het water in worden gestuurd en vogels worden geofferd om hun liederen.145 De fictionele
dieren die langskomen in de fabels van Aesopus hebben ieder hun eigen karakter. Het meest
bekende dier, en daarmee het meest bekende symbool, is wellicht de vos. De vos is het meest
‘populaire’ dier in de Aesopische traditie, waarbij vele vos-narratieven, dialogen waarin de
vos de hoofdrol speelt, hun weerslag vonden in andere fabelcollecties zoals de fabels van
Phaedrus en Babrius.146 Populair is echter relatief, de vos is sluw, en zal er alles aan doen om
zijn zin te krijgen. De vos als literair symbool is overigens niet zuiver weggelegd voor de
Aesopische fabel traditie, de oplettende lezer zal wellicht denken, Hoe zit het dan met de vos
Reynaerde? Toegegeven, de vos Reynaerde speelt een grote rol in de perceptie van de vos in
de huidige tijd, maar dient een ander genre: de middeleeuwse dierenliteratuur uit west
Europa.147 Hoewel dit het geval is, en de vos Reynaerde een op zichzelf staande figuur is, kan
hij wel helpen het symbool van de vos in de literatuur nader te bepalen. Immers, de fabels
van Aesopus’ zijn dermate doorgesijpeld in de west Europese literaire traditie, dat de fabels,
de symboliek, allegorieën, en metaforen, steeds in herziene versies ziet terugkomen. 148
Omdat de vos een dergelijk algemeen karakter vertoont, wordt hij in dit onderzoek als basis
genomen voor het analyseren van de dier-symboliek in de fabels van Aesopus. In het tweede
deel van deze studie, de inhoudsanalyse, wordt nader stilgestaan bij de vos en andere dieren
die een rol spelen in de fabels van Aesopus.
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Hoofdstuk IX: Inhoudsanalyse
IX.1 Inleiding
In het tweede deel van deze studie wordt gekeken naar een achttal fabels, die op basis van
hun inhoud worden geanalyseerd. Het gaat daarbij om de manifeste inhoud, structuur, en
literaire transities binnen de fabels. De inhoudsanalyse staat in het kader van het nader
typeren en benaderen van de in deel A opgedane kennis die is verworven omwille van de
hoofdvraag, wat is de waarde van fabels voor het narratief reframen van contingente
levensgebeurtenissen in de spirituele counselingscontext? In deel A heeft, naast een
inkadering van het onderwerp, een uitgebreide begripsbepaling plaatsgevonden. Voor de
betekenis van begrippen die terugkomen in de inhoudsanalyse wordt verwezen naar
voorgaande hoofdstukken van dit onderzoek. Voor een begripsbepaling van de fabel, wordt
bijvoorbeeld terugverwezen naar hoofdstuk VIII. Termen en variabelen die nog niet aan bod
zijn gekomen worden nader uiteengezet en gaandeweg geïllustreerd. De thematiek uit de
hoofdvraag en de eerste hoofdstukken, wordt begrepen op de fabels die hier aan bod komen.
De inhoudsanalyse zoals hier weergegeven, heeft de vorm van een klinisch onderzoeksmodel
en doorloopt tevens de stappen die daaraan gewijd zijn. Er zullen een aantal compacte
secties volgen die zich richten op de gebruikte modellen binnen dit onderzoek, te beginnen
met de probleemstelling.
IX.2 Probleemstelling
Binnen de huidige gezondheidszorg, krijgt de narratieve praxis een steeds uitgesprokenere
rol. 149 Narratieve therapie wordt steeds vaker aangenomen als een gangbare en toepasselijke
methode voor persoonsgerichte zorg.150 Binnen de zorg, wordt er gebruik gemaakt van het
narratief en geput uit bepaalde tradities, zoals de fabeltraditie. Echter, over de toepassing
van de fabeltraditie op contingente levensgebeurtenissen in de praktijk, is weinig bekend.
Daarmee is het onduidelijk óf deze narratieve structuren wel vatbaar zijn voor toepassing
binnen de narratieve zorg. Het eerste en wellicht grootste probleem houdt verband met de
vorm van de fabel ten opzichte van de narratieve therapie. Enerzijds is het niet eenvoudig om
een translatie te maken van antieke teksten en de problemen van die tijd, naar een
hedendaagse toepassing die zich weet te verhouden tot problematiek die te maken heeft met
het reframen van contingente levensgebeurtenissen, en anderzijds zijn de allegorieën zo
subjectief herkenbaar dat zij unaniem toepasselijk zijn op gebeurtenissen die met bepaalde
deugden en ondeugden gepaard gaan. Het toepassen van deze teksten voor de narratieve
Bradley Lewis, "Narrative Medicine and Contemplative Care at the End of Life,” Journal of Religion and Health 55, no. 1
(2016): 310.
149

150

Korver, “Wat doen geestelijke verzorgers?”.

!34

zorg, vraagt om een exploratie en verbinding van deze teksten met hedendaagse thematiek
zoals contingentie en ethiek.
IX.3 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is inzicht vergaren in de mogelijke toepassing van de fabels van
Aesopus voor de narratieve therapie zoals die wordt bedreven door geestelijke verzorgers in
de huidige tijd. Vermoedelijk sluit de thematiek die tot uiting komt in de fabels van Aesopus
aan bij de thematiek die tot uiting komt in de narratieve praktijk van de op interventie
gerichte praxis van geestelijke verzorgers; waarbij wordt geprobeerd om het leven dragelijker
te maken door middel van reflectie en inzicht.151 De verwachting is dat deze studie een beter
begrip van de fabel ten gevolg heeft, waardoor zij makkelijker te verbinden is aan situaties in
het dagelijks leven; wellicht vertonen de fabels gelijkenissen met contingente
levensgebeurtenissen uit deze tijd en zijn zij te relateren aan het contingentie-model van
Michael Scherer-Rath.152
IX.4 Methode
Deze studie betreft een empirische kwalitatieve inhoudsanalyse, die erop is gericht om de
globale structuur en thematiek van de fabel in kaart te brengen. Het is de moeite waard om
te vermelden dat ieder fabel, volgens critici, gelezen wordt als een onafhankelijk werk;
waarin steeds een ander probleem en een moraal naar voren wordt gebracht.153 Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de fabel met het zogenaamde het vos-narratief, waarbij
tenminste één van de protagonisten een vos is. Dit wordt gedaan omdat de vos een van de
meest sprekende symbolen is uit de fabelliteratuur. In de fabeltraditie wordt ieder dier een
deugd of ondeugd toebedeeld, een eigenschap waarop het kan worden aangesproken, en
welke het vertolkt; deze universele symbolen zijn te begrijpen op de tijd waarin het symbool
voor het eerst werd gebruikt.154 De empirische waarde, dat wil zeggen de mogelijkheid om de
vos ‘te lezen’, zal naar verwachting hoger zijn dan zogenaamd onbekendere dieren. Bij het
ontwaren van de vos-narratieven zijn de in deel A beschreven termen, contingentie en
eudaimonisch welzijn in de vorm van growth stories leidend. Daarbij wordt wel in
rekenschap genomen dat deze begrippen soms als ‘vaag’ of ‘onbegrepen’ worden beschouwd,
door hun relatief brede definiëring en maten.
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IX.5 Gebruikte teksten
De teksten die voor deze studie zijn gebruikt komen ieder uit de Aesopische traditie. Deze
traditie is echter zeer breed en heeft ook betrekking op de fabels van Babrius en Phaedrus.155
Omdat de Aesopische fabel zo’n sterke invloed heeft gehad op andere vertellers doorheen de
tijd, wordt in deze studie gebruik gemaakt van de teksten die voorkomen in Het leven en de
fabels van Esopus. Dit boek is oorspronkelijk een Middelnederlandse presentatie van de
fabels van Aesopus door de Goudse Gerard Leeu, een van Nederlands’ eerste drukkers en
uitgevers.156 In de tekst zijn zowel de Middelnederlandse vertaling als de
correspondentieteksten opgenomen die hebben geleid tot deze vertaling; daarnaast bevat het
een biografie van Esopus en nader onderzoek. De fabels die in dit onderzoek werden
gebruikt, zijn hieronder te vinden. De selectie van deze teksten werd gemaakt op basis van
een drietal kwalificaties. De eerste kwalificatie waaraan de fabel moest voldoen, was die van
het ‘vos-narratief’. De tweede kwalificatie was dat het narratief zich moest bevinden in een
van de boeken met de titel Romulus, waar er in totaal vier van zijn; in deze verzameling zijn
fabels 1 tot en met 80 gebonden. De derde kwalificatie was het Middelnederlands, dat naar
verwachting de omgang met de Nederlandse literaire context bevordert. Immers, veel studies
zijn Angelsaksisch en gericht op deze wereld, maar hier wordt geprobeerd stil te staan bij een
meer op Nederland gerichte studie. De teksten in de studie zullen dan ook worden
weergegeven in het Nederlands uit de 15e eeuw. Dit betekent niet dat de fabels van Aesopus,
zoals weergegeven door Phaedrus, worden genegeerd, zij hebben geholpen bij de vertaling.
De analyse vindt plaats op basis van vergelijkend onderzoek naar de teksten. Een
hervertaling van de fabels maakte het interpreteren van de teksten iets makkelijker. Voor een
overzicht van de door de auteur van deze tekst gemaakte vertalingen, wordt verwezen naar
de appendix.
Gebruikte fabels ter bevordering van de inhoudsanalyse, genomen uit Het leven en de fabels
van Esopus:
(1) de arend en de vos p.176;

(5) de wolf en Reinaert p.222;

(2) de raaf en de vos p.178;

(6) de apin en de vos p.238;

(3) de vos en de kraanvogel p.202;

(7) de vos Reinaert en de druiven p.246;

(4) de wolf, de vos, en de apin p.208;

(8) de leeuw en de vossen p.262.
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IX.6 Procedure dataverzameling
De wijze waarop de fabels van Aesopus zich verhouden tot de begrippen contingentie, ethiek,
welzijn, en narratieve identiteit is onderzocht door middel van een verkennende
kwalitatieve dataverzamelingsmethode. Dat betekent dat er op voorhand een aantal
variabelen zijn opgesteld en zijn besproken, in de begripsbepaling, die heeft plaatsgevonden
in de eerste acht hoofdstukken van deze studie. Omwille van de verkenning zijn er nog een
aantal extra variabelen zoals het dierlijke symbool geformuleerd om de structuur van de
fabel en haar toepasselijkheid voor de hedendaagse gezondheidszorg nader te onderzoeken.
Daarbij wordt in eerste instantie de bestaande data, de antieke fabels en hun vertalingen
bestudeerd.
IX.7 Analyse
De analyse van de tekstdocumenten verliep in dit onderzoek op kwalitatieve wijze. Door
middel van het herhaaldelijk lezen van de tekst kwamen er een aantal thema’s naar voren die
doelmatig werden gecodeerd en in kaart werden gebracht. Daarbij waren de concepten ‘fabel
als narratief construct’ en ‘contingentie als ingrijpende levensgebeurtenis’ leidend. Zij
werden op consequente wijze getoetst en kwalitatief onderzocht. Bij deze analyse werd
gebruik gemaakt van Atlas ti. De code-lijst en het model dat hieruit volgt, werd samengesteld
op basis van de hiervoor genoemde variabelen en in de thematische figuren 1 t/m 4
weergegeven. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van termen uit de theorieën van Chauvin
en McDaniël,157 Clayton,158 en de andere hoofdstukken uit dit onderzoek om tot min of meer
duidelijke trefwoorden te komen.
IX.8 Resultaten
De analyse van de fabels leverde een aantal thema’s en dimensies op, die steeds de
boventoon van het narratief voeren. De thema’s en dimensies werden gebruikt ter verdieping
van het inzicht in de rol van fabels voor het narratief reframen van contingente
levensgebeurtenissen. Dit gaat in op het onderwerp van dit onderzoek, waarbij wordt
getracht een relatie of samenhang te vinden tussen de fabels en contingente
levensgebeurtenissen. De meest voorkomende thema’s uit het onderzoek waren als volgt: (1)
de vos reynaerdt; (2) framing van de protagonist en antagonist; (3) relatie tussen het
promythium en het epimythium; (4) aard van de dieren in relatie tot de plot.
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IX.9 Themata
Thema 1: de vos reynaerdt
Het eerste wat opvalt aan de fabel, zoals weergegeven in de Nederlandse tekst van Gerard
Leeu is de manier waarop de vos steeds gevolgd wordt door een vorm van het woord
reynaerdt, een bekende naam die doet denken aan de vos uit bekende dierdicht Reinaert de
Vos of Van den Vos Reinaerde.159 Deze naam en aanduiding wordt niet gebruikt door
Phaedrus, maar is voor deze studie wel relevant. De vos is, in de in dit onderzoek
geanalyseerde fabels, het enige dier dat een tweeledige naam heeft, die het dier een extra
betekenis geeft. Reynaert en haar afgeleiden, reynaerdt, reynaerde, reynaerdekijn,
reynkijn, zijn te herleiden tot haar eerste betekenis
vos, dat in het bekende dier-dicht wordt gebruikt als
proper noun ofwel eigennaam. 160 Het gebruik van de
naam reynaert in combinatie met de dierennaam

Figuur 1: de vos reynaerdt
1.

“Ende gaf wederomme die
ionghe reynaerdekijns
reynaerdt die | vos haerer
moeder.”

2.

“Ende reynaert greept ende
attet ende liep sjinder vaerden.”

3.

“Dat die vos reynaerdt niet an| ders dan een dief was.”

4.

“Ende doe wijsdede die | vos
reynaerdt den herder dat
hollekijn daer die wolf Anne
was.”

5.

“Het was een vos reynaerdt die
zeer scone druyuen hanghende
aen eenen wijn | gaert met
begheerten aensiende was, die
welcke hy geerne ghegeten
hadde.”

6.

“Het was eens een vos die
welcke de craen met hem ten
auontmael om te eten ghenodet
hadde.”

7.

“Het was een wolf die den vos
voer der apynnen te recht
verdaghen dede.”

vos, wekt al gauw de indruk dat het gaat om een dier
met een reine aard, of een rein hart, iemand die
nobel is, een op het eerste gezicht contra-intuïtieve
beschrijving van de vos. Immers, wanneer de vos op
het toneel komt, dan is het normaal gesproken
opletten geblazen. De vos schuwt niemand, en doet
men hem kwaad, of heeft de vos simpelweg zin om de
boel op te schudden, dan zal hij door zijn slinkse
plannen krijgen wat hij wil. 161 In het geval van
Aesopus' vos heeft dit een bepalende betekenis, het
universele symbool van de vos ziet zich weerspiegeld
in de slavencultuur uit de Romeinse tijd; zoals eerder
gezien in dit hoofdstuk is dit geen unaniem besluit,
maar een poging de fabels historisch te kunnen
situeren. Dat gezegd hebbende, is de vos in de fabels
van Aesopus niet altijd een kwaadwillend karakter,
en in sommige opzichten is hij zelfs nobel en doet hij
zijn naam Reinaert, die niet voorkwam in de
klassieke teksten, eer aan. Het in verband brengen
159
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van Reynard [vos] en Nobel, is niet louter eigen aan de Middelnederlandse vertaling van de
fabels van Aesopus. Ook in The Smithfield Decratals, een glansende kopie van een van de
brieven van Paus Gregorius IX, wordt de vos in verband gebracht met de eigennaam
Nobel.162 Zoals in figuur 1 kan worden gezien, wordt de eigennaam Reynaerdt of Reynaert
niet altijd gebruikt. Opvallend genoeg komt het vooral voor wanneer het epimythium, of de
moraal van het verhaal, nauwe betrekking heeft op de vos. Met andere woorden, als het de
vos is aan wie de zedenleer is toebedeeld, dan wordt het in verband gebracht met het woord
reynaerdt. Overigens is dit niet met zekerheid te zeggen, maar een opvallend gegeven dat in
het voordeel van de vos werkt. Daarnaast blijft het een raadsel waarom men het woord
reynaerdt zou gebruiken in verband met het woord vos, als die geen diepere betekenis zou
hebben. Immers, in de betekenis van het Franse renard, wat de oorsprong schijnt te zijn van
het woord reynaerdt zou er staan: vos-vos.
Thema 2: Framing van protagonist en antagonist
De geanalyseerde fabels laten een duidelijke
structuur zien wanneer het gaat om de protagonist

Figuur 2: framing van

en de antagonist; de hoofd- en de tegenrol spelers.

protagonist en antagonosist

Binnen de fabels, lijken de figuren al binnen de

1. “Het was een Aern die die cleyne
ionge reynkijns oft voskijns
ghenomen | hadde […].”

eerste zin te worden geframed. In figuur 2 zijn een
aantal voorbeelden te vinden van zinnen waarbij de
opening al voorspelt aan wie de zedenleer gericht is.
In het verloop van de fabel over de Arend en de vos
[figuur 2.1.] leert de arend zijn macht niet te
misbruiken; en in het fabel van de raaf en de vos

2. “Het was een raue die opten
boem sittende ende een groot
stuc kaes in haren bec |
houdende was.”
3.

“Het was eens een vos die
welcke de craen met hem ten
auontmael om te eten ghenodet
hadde.”

4.

“ Het was in tijden voerleden
een leeuwe die hem veynsede
zeer zieck te we | sen.”

5.

“Het was een Apynne die den
vos reynaerdt badt dat hi hem
sinen stelt wat gheuen wilde
daer sinen haers mede bedecken
mochte […]”

[figuur 2.2], waarbij de raaf door haar ijdelheid het
stuk kaas dat zij in bezit had verliest, leert de raaf dat
zij vleierijen en valse complimenten niet moet
geloven als zij beter weet. In het derde geval, wordt
de vos eerst genoemd. De vos nodigt de kraanvogel
uit om te komen eten, maar zet hem platte borden
voor, waarvan de kraanvogel helemaal niet kan eten;
de vos wordt met gelijke munt betaald en leert
daaruit de les, dat wie een ander iets vervelends aan
doet, het meestal terug kan verwachten.163 In
voorbeeld 2.4 is het de leeuw die een les moet leren,
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wederom nadat hij als eerste is genoemd in de verteltijd. In de relatie tussen de fabels en het
concept van de narrative reframing, heeft dit een aantal betekenissen. Als men een verhaal
[her]vertelt, volgens de in thema twee opgediepte structuur, heeft de les die eruit geleerd
wordt meestal betrekking op de eerste persoon die wordt genoemd. In de narratieve praktijk
zou dit consequenties kunnen hebben. Immers, wat gebeurt er wanneer een persoon zichzelf
steeds als antagonist of protagonist neemt ten opzichte van de ervaring die is opgedaan in
het leven? Een verhaal dat voor de protagonist positief is, kan voor de antagonist negatief
uitvallen; het ligt soms aan de rol die men zichzelf toedicht of iets als een geschenk of een
tragedie wordt ervaren.164
Thema 3: Relatie tussen het promythium en het epimythium
De fabels van Aesop worden in de
Middelnederlandse vertaling veelal voorafgegaan
door een promythium. Een promythium is een
voorbeeld van de moraal die voorgaat aan de fabel,
soms fabula docet genoemd. 165 Het promythium
wordt veelal aangeduid als een statement dat de
intentie van het korte narratief introduceert.166 In het
geval van de geanalyseerde fabels, volgt het
epimythium na de ‘buik’ van het werk; het gedeelte
waarin de gebeurtenis zich afspeelt. Het epimythium
wordt dan ook aangeduid als een zedenles die wordt
gepresenteerd aan het eind van de fabel. 167 Het
voorkomen van een promythium zowel als het
epimythium lijkt dubbelop. In veel opzichten is dat
ook zo, en lijkt zij de structuur en de les die de lezer
uit het narratief zou moeten trekken extra duidelijk
te maken. In veel gevallen, zoals in de fabel over de
wolf, de vos, en de apin, zoals weergegeven in figuur

Figuur 3: relatie tussen het
promythium en het epimythium
1. Promythium “[…] welcke
ons leert dat dye | machteghe
oick mede sullen ontsien die
om

|

machteghe.”

Epimythium: “Dese fabule
leert ende bewijst ons dat die
rijcke ende machte- | ghe den
minderen
onmachteghen

ende
niet

hinderlijck wesen en sullen.
Want | dickwijlen zoe
ghebuertet dat die cleynre
sijnen meerderen wel
bescadighen en | de hinderen
mach.”

3.2 is het epimythium een achtervoegsel dat niet in
de brontekst voorkomt. In de editie van Phaedrus wordt de les voorafgegaan door het
promythium, waarin de verteller [Phaedrus] de les als volgt inleidt: “Anyone who has once
164
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acquired a reputation for base deceit is no longer
believed even when he speaks the truth. This is made

2. Promythium: Die achtiende
fabule is vanden wolf vanden vos

evident by a short fable of Aesop’s, as follows […]”168

ende vander apynnen | die ons

In de Griekse vertelling van de fabels door Babrius,

leeren Dat die ghene die eens valt

ontbreekt zowel het pro- als het epimythium. In de

bedryuende ende doende een oneer |

fabel over de vos en de druiven wordt bijvoorbeeld

lijck fayt die sal altoes in oneeren

alleen verteld over de vos die de druiven ziet hangen,

ende in quaet vermoeden vanden

hier niet bij kan, en vervolgens stelt dat ‘de druiven

volcke bly | uen Ende hoe wel die

zuur zijn, en niet rijp, zoals ik dacht’.169 In de

selue bi eenich gheual voortsettede

vertelling van Phaedrus, komt alleen het epimythium
terug, die eraan toevoegt dat: “Those who speak
slightingly of things that they themselves cannot
achieve will do right to put their own name on this

enighe dinck dat an | [5] dere
menschen profijtelijcken ende goet
waer hij en sal nochtans daer inne
niet | gheloeft werden.”
Epimythium: “want een

parable.”170 Zoals te zien in figuur 3.3 geeft Gerard

bedriegher altijt te bedrieghen

Leeu twee boodschappen mee. Waarom de Goudse

begheert Ende want die apynne als |

drukker koos voor deze dubbele boodschap, blijft een

rechter bekennede dat sij beyde

raadsel. Het raadsel wordt sterker te meer men

quaet ende onrechtuaerdich waren

beseft dat er in de Griekse vertelling wellicht geen

soe dede si | .”

pro- of epimythium werd verteld, maar dat men zelf
de zedenles moest opmaken uit het vertelde verhaal.
Hetgeen tevens verklaart waarom sommige, niet alle,
toegevoegde moralen onduidelijk blijven wanneer
men ze probeert op te maken uit het narratief dat
eraan vooraf ging; ook al doen zij zich regelmatig

3. Promythium: “Die ghenen en |
is niet wijs die begheert te hebben
eenich dinck dat hem niet werden en
mach”. Epimythium: Ende | daer
om bewijst ons dese fabule dat die
ghene wijs is die hem veynst enich

voor als oplossingen op het fabel, alsof zij een raadsel

dinck | [10] niet te begheeren dat

is, nodigen zij uit om vooral zelf te blijven

hem niet ghebueren noch worden en

nadenken.171

mach. al ist nochtans | dat hij daer
sonderlinghe begheerte toe heeft |
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Thema 4: Aard van de dieren in relatie tot de plot
Het vierde thema gaat in op de symboliek van de dieren in
de fabels van Aesopus. Opvallend is het volgende: er is
bijzonder weinig concreet onderzoek gedaan naar de
betekenis van specifieke dieren in fabels en andere
literatuurvormen. Dat gezegd hebbende, gaat het onderzoek

Figuur 4: aard van de dieren
in relatie tot de plot
1.

“HEt was in tijden

veelal in op de functie van de dieren als verzameling, hun

voerleden een leeuwe die

onderzocht.172

hem veynsede zeer zieck

Het allegorische denkkader wordt hier ook aangehouden.

te we | sen […] Ende een

Er lijkt hier te worden uitgegaan van een intuïtieve

vanden vossen antwoer |

benadering en uiteenzetting van de dieren, zoals men ze

dede hem die reden waer

ook in het ‘echte’ leven zou beschouwen. Bijvoorbeeld, in

om dat wij niet inne en

allegorische functie wordt bijvoorbeeld wel

het geval van de oude leeuw en de vossen worden de twee
diersoorten tegen elkaar opgezet door thema’s als kracht en
sluwheid; op basis van kracht zal de leeuw altijd winnen,
maar de leeuw is oud en wordt sluw, waardoor hij alle
dieren weet te vangen, behalve de vos, want die is immers
sluwer dan alle andere

dieren.173

De vos, die koning van de

willen comen is dese want
wi | [15] bekennen wel bi
die voetstappen dat die
dye ghene die in dinen
huyse sijn ghecomen | al
daer ghebleuen sijn ende
niet weder ghekeert.”

listen is, trapt niet in de list van de oude leeuw, die veinst

2. “HEt was een wolf die

ziek te zijn en zo alle andere dieren kan opeten. Een andere

den vos voer der apynnen

symbool-relatie is die tussen de wolf en de vos. De wolf , als

te recht verdaghen dede

symbool, wordt doorheen de wereld zeer verschillend

[…] Dit hoorende die vos

gepercipieerd, maar gaat veelal gepaard met angst en haat,

antwoerdede dat

evenwel als meer complexe houdingen die te maken hebben
met respect en soms zelfs admiratie.174 In de fabel van de
wolf, de vos, en de apin, komen de wolf en de vos elkaar
tegen; de wolf beschuldigt de vos van diefstal, terwijl hij zelf
een meedogenloze rover is, zo blijkt uit het fabel over de vos

behouwelijcke sijnre
eeren hi daer aen |
valscheliken loech ende
dat hij waer een goet
eerbaer man ende dede
veel goets”

en wolf, zie figuur 4.2. Uit deze fabels blijkt dat de wolf, als
het gaat om kwaadaardigheid, verder gaat dan de vos, maar
dit vaak moet bekopen met de dood, waar de vos vrijuit of
gehavend het toneel verlaat.
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IX.10 Discussie
Bevindingen
Het analyseren van de fabels gaf inzicht in de problematiek en structuren waarmee zij zich
presenteren. Uit de analyse blijkt dat de fabels ethische dilemma’s, die opspelen door
levensgebeurtenissen die als onverwacht gemarkeerd kunnen worden, behandelen door de
intuïtieve allegorische kennis van de dieren, die wordt uitvergroot door het antropomorfe
karakter van die dieren. Zoals gezien, is een vos niet zomaar een vos, maar een dier dat
ondanks zijn streken een reine aard heeft. De vos is in die zin een ideaal figuur om zich in in
te leven. Immers, hij is sluw, krijgt soms wat hij wil, maar betaalt ook de prijs voor zijn
sluwheid wanneer hij zich positioneert ten opzichte van dieren die groter en sterker zijn dan
hij is; zoals de wolf of de leeuw. In sommige fabels kan er zelfs een lijn worden getrokken
tussen bepaalde mentale staten, zoals die in de moderne tijd worden uitgelegd, en de
voorstelling die in het fabel wordt gemaakt. De fabel over de vos en de druiven zou
bijvoorbeeld een voorstelling kunnen zijn van het verschijnsel cognitieve dissonantie. Bij de
specifieke toepassing en nadere reflectie van de resultaten en thema’s die in deze beknopte
inhoudsanalyse naar voren kwamen, wordt dieper stilgestaan in het derde deel van deze
studie.
Beperkingen
De inhoudsanalyse was in meerdere opzichten beperkt. Eerst en vooral was haar omvang te
klein om uitputtende uitspraken te doen over de fabel collectie van Aesopus. Daarnaast bleek
het erg moeilijk om een goede, onbewerkte, bron te vinden van de fabels. Vermoedelijk heeft
dit te maken met de in eerdere hoofdstukken besproken (heils-)geschiedenis van Aesopus en
zijn fabels. In dit onderzoek werd gekozen voor de Middelnederlandse fabelcollectie van
Aesopus in de weergave van Gerardus Leeu. Uit het onderzoek bleek dat Leeu zich niet zuiver
hield aan de brontekst, maar ook zijn eigen visie, ware het gebaseerd op de zedenlessen die
uit de Griekse en Latijnse teksten naar voren komen, projecteerde op de verhalen.
Bijvoorbeeld door de vos, die in de klassieke teksten ‘gewoon’ een vos is te bestempelen als
een Reinart de Vos. Hierdoor krijgen de verhalen soms een meer belerend karakter dan
noodzakelijk. Dit karakter neemt soms de schoonheid van het narratief weg en vraagt om een
gedegen heroriëntatie van de fabels in het licht van de fabeltraditie die uitnodigt tot zelf
nadenken.
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Zwakte
Een van de zwakten van het onderzoek betreft de moeilijk te definiëren term fabel. Een fabel
is meer dan een zedenverhaal dat flora en fauna als hoofdpersonen neemt; maar de grens
tussen een fabel en een dierdicht is bijvoorbeeld evenwel zeer dun. In het onderzoek is te
zien hoe er toch culturele verschillen in de fabels sluipen die wel degelijk invloed hebben op
de analyse. Een van die verschillen of moeilijkheden is te wijten aan de demografische
verschillen tussen de brontekst en de in dit onderzoek gebruikte teksten. Men kan moeilijk
inschatten hoe men in de fabels in de slavencultuur van het oude Rome, of op Samos,
interpreteerde; laat staan hoe men in de middeleeuwen omging met deze teksten. Hoewel dit
een zwakte is, kan zij tevens gezien worden als een kracht ten opzichte van de fabel. De fabel
bewijst immers dat zij door haar grote algemeenheid toepasselijk is en blijft op de steeds
veranderende samenleving en het herinterpreteren waard is.

Aanbevelingen
Uit het onderzoek kwam, met name in thema vier, naar voren dat het onderzoek naar
diersymboliek onvolledig is. Het blijkt dat er vooral onderzoek is gedaan naar de algemene
functie van dieren als allegorische symbolen, maar specifieke uitwijdingen over het karakter
en de aard van de dieren die een rol spelen in de fabels blijven achterwegen. Wellicht heeft
dit te maken met het laagdrempelige format van de fabel dat put uit de menselijke omgang
met dieren; en er wellicht vanuit gaat dan men zijn dieren kent en zo makkelijk kan inhaken
op de thematiek. In zekere zin is dat ook zo, maar op deze manier blijven veel van de
ondervindingen steken in het abductieve of speculatieve domein. Een domein dat voor deze
specifieke studie overigens gunstig zal blijken.
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X: Evaluatie en interpretatie
X.1 Conclusie
Het laatste deel van dit onderzoek is gewijd aan het beknopt samenbrengen van de in deel A
en deel B opgedane kennis en nader te bekijken welke implicaties ze kan hebben voor de
narratieve spirituele counseling. In die zin is het een elaboratie en verdere verkenning van de
in deel A en deel B begonnen zoektocht naar een toepasselijke samenhang van narratieve
counseling en de waarde van de fabel voor deze praktijk. Dat betekent dat er in deel C een
deel interpretatie zal plaatsvinden op de in deel B geanalyseerde fabels, specifiek op de fabel
over de vos en de druiven. Daaruit kan een mogelijk voorbeeld volgen voor verdere
toepassing in de narratieve counselingspraktijk en een verdere duiding geven aan de waarde
van de fabel voor het reframen van contingente levensgebeurtenissen. Daarnaast kan dit
suggesties wekken voor verder onderzoek naar de relatie tussen fabels en narratieve
reframing. Deze interpretatie is open, suggestief, en verkennend van aard. Daarbij ligt de
focus op de structuur en ethische implicaties van de fabel. Dat betekent niet dat er getracht
wordt een onderliggende ethische grondslag te ontwaren en deze te situeren in een
bestaande ethische theorie, waar deze wordt gevonden zal die echter wel worden genoemd.
Het uitgangspunt daarbij de eudaimonia of het goede leven. De fabel is zo ingekaderd als een
manier om op een allegorische wijze over te brengen wat moeilijk is over te brengen in
counselingssituaties.
Het voorbeeld waarbij de fabel van de vos en de druiven wordt gebruikt, is gebaseerd op een
suggestie uit het artikel Narrative Reframing of Stories and Fables: Implications for
Counseling.175 Voordat het voorbeeld volgt, wordt er kort stilgestaan bij de uitdrukking in de
titel van de hiervoor genoemde studie. Uit het predikaat, de titel van het voorgaande artikel,
lijkt te volgen, dat het gaat om het narratief reframen van fabels en verhalen, opdat zij
gebruikt kunnen worden als analogische raamwerken voor gesprekken met individuen die
met dezelfde thematiek te maken krijgen als de hoofdpersonen in de eigenlijke narratieven.
Zij kunnen met andere woorden gebruikt worden om onderliggende structuren bloot te
leggen en de betrokken individuen uitdagen hun levensgebeurtenis in deze structuur te
plaatsen. Dit betekent dat de fabel passend wordt gemaakt voor de levensgebeurtenis of het
levensverhaal van de betrokken persoon, en niet andersom. Counselors kunnen op die
manier, in hun praktijk, de waarde van het in hoofdstuk één besproken concept storytelling
inschatten voor een gebalanceerde benadering van hun cliënten ten opzichte van de
narratieve therapie.176 Dit levert een wederkerig verhaal op, waaruit wordt geput uit de
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zedenlessen en de karakters die in het narratief worden voorgesteld, ter inspiratie voor het
eigen verhaal.
X.2 Het politieke dier (Πολιτιχον ζωον)
Dat fabels een rol kunnen spelen in deze gebalanceerde benadering, zij het op een andere
manier, kan ook worden teruggelezen bij Aristoteles. Volgens Edward Clayton, werden fabels
gebruikt om een politieke boodschap te verkondigen.177 Als die boodschap daadwerkelijk een
politieke kleur heeft, wat ook kan blijken uit de in hoofdstuk VII besproken functie van de
fabel, maakt dit de dieren die in de fabels naar voren komen, tot politieke dieren die op
allegorische wijze een afspiegeling vormen van de samenleving. Aristoteles noemde de mens
een politiek dier, een dier dat toebehoort aan de polis of de stadsstructuur waartoe ook
andere dieren zoals de bijen, de wespen, de mieren, en de kraanvogels behoren.178 Daarbij
onderscheidt de mens zich wel van andere dieren doordat zij zowel in kuddes [groepen] als
in eenzaamheid leeft — onderwerpen die ook in de fabels naar voren komen. De politieke
boodschap van de fabels zou in deze zin betrekking kunnen hebben op de manier waarop
men samenleeft in de polis, en welke rollen men zichzelf en anderen daarbij toebedeelt; zij
het als individu of als groep. Dit maakt de beeldspraak en daarmee de toepassing van de
fabel voor de narratieve praxis sterker, doordat die er, in zekere zin, voor bedoeld is om
mensen, op een gematigde manier, een spiegel voor te houden en de betekenissen die zij
daarin lezen zelf te ontdekken. Hoewel het ‘politieke’ van de fabels onderhevig is aan
interpretatie, zijn er volgens Christos A. Zafiropoulos wel specifiek politieke fabels; een
politiek fabel is dan een fabel dat ingaat op de juiste verdeling van macht, bijvoorbeeld in de
fabel van de dolfijn en de leeuw, die een alliantie tussen twee koningen zou beschrijven.179
X.3 De vos en de druiven
In de fabel over de vos en de druiven, overtuigt een hongerige vos zichzelf ervan dat de
druiven die hij eerst zo begeerde, toch zuur zouden zijn. Eerst doet hij goed zijn best om de
druiven, die net te hoog voor hem hangen, te pakken te krijgen. De vos blijft het proberen,
totdat hij afziet van de druiven. Op dit moment gebeurt er iets vreemds. De vos wijt de fout
aan de druiven: ze zijn toch niet lekker, veel te zuur en niet het begeren waard. Dit fabel kan
op veel verschillende manieren worden uitgelegd. Een hervertelling van het verhaal,
gebaseerd op individuele informatie, zou bepaald gedrag in kaart kunnen brengen. Het
thema van de vos en de druiven wordt soms gebruikt om te duiden hoe mensen omgaan met
177
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hun eigen tekortkomingen; men beschuldigt anderen ervan niet goed genoeg te zijn of fouten
te hebben gemaakt om hun eigen tekortkomingen te verbergen.180 In sommige gevallen kan
dit narratieve raamwerk worden gebruikt ter wille van een eigen hervertelling; bijvoorbeeld,
in het geval van onbeantwoorde liefde. Stel, iemand is een groot deel van zijn leven verliefd
geweest op iemand, en heeft alles uit de kast gehaald om de ander tot zijn metgezel te maken.
Zijn pogingen mochten echter niet baten en hij liep op een dood spoor, een spoor dat hem
niet langer in staat stelde verder te gaan. Deze persoon zou kunnen stellen dat degene op wie
hij verliefd was, toch niet goed genoeg was voor hem; ze was immers toch niet mooi genoeg,
en ook niet aardig. In dit geval zou er sprake kunnen zijn van een vorm van cognitieve
dissonantie, waarbij het begrip dat een persoon heeft van zichzelf en de omgeving wordt
verstoord.181 De betrokken persoon heeft er in dit voorbeeld baad bij om de pijn, het lijden, te
externaliseren en te politiseren, iets wat mogelijk blijkt door de fabel; omdat haar structuur
politiek is en wordt gedreven door de analogie.182
In de narratief-klinische zetting vindt de fabel over de vos en de druiven een verdere
doorwerking, een die te maken heeft met character building, waarbij zelfverloochening (selfabnegation), het geval waarbij men afziet van de verlangens of genoegens van het zelf om
een bepaald goed na te streven.183 In gematigd opzicht, kan dit gezond zijn, het lijkt de
betrokkene immers te verbinden aan een telos, waarbij, in de narratieve praktijk de
eudaimonia ofwel geluk in de zin van gelukt zijn, het oriëntatiepunt is; waarbij men vertrekt
vanuit een beweging die te maken heeft met verantwoordelijkheid [responsibility]. 184
Daarnaast wordt de fabel soms uitgelegd, geronnen uit het werk van Jean Paul Sartre en Jon
Elster, als een verhaal dat inspeelt op de achttiende eeuwse amour-propre. 185 Waarbij de
vos, zoals La Fontaine hem voorstelde, de druiven niet alleen afdoet als ‘te groen’ maar ook
als smakeloos en bedoeld voor hen met een slechte smaak, in een situatie terechtkomt waar
hij zich meer zorgen maakt over zijn eigen falen, en mogelijk gezichtsverlies, dan over zijn
honger; hij begint te vergelijken tussen hen die de druiven wel te pakken kunnen krijgen en
zichzelf, en concludeert dat hij niet tot die eerste groep wil horen, hij heeft immers niet zo’n
slechte smaak als de anderen.186 Dit plaatst de vos in psychologisch en ethisch grondgebied,
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dat wordt samengevat in de adaptive preference formation, dat vertrekt vanuit een
utilitaristisch grondbeginsel: er zou voor de vos, als utilitarist, geen goed verloren gaan,
mocht de vos de druiven niet te pakken krijgen, ze waren immers toch niet lekker of
begeerlijk. 187 Jon Elster pleit er in dit geval voor, dat de vos zijn smaak verandert, door de
druiven op deze manier af te wijzen, en ze te plaatsen in een smaak-gerelateerde leercurve.
De fabel kan op de hiervoor genoemde manieren, en op verschillende andere manieren, een
instrument zijn om de betrokken persoon uit te nodigen zijn onderliggende problemen uit te
zoeken, zijn angsten te benaderen, en zijn verhaal te reframen. Dit heeft betrekking op
verschillende disciplines. Naast de narratieve kant van de praxis, bestaat er de ethische kant,
twee kanten die in de fabel van de vos en de druiven naar voren komen en in sommige
theorieën met elkaar lijken te worden verbonden.
X.4 Besluit en antwoord op de hoofdvraag
Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek, Wat is de waarde van fabels voor het
narratief reframen van contingente levensgebeurtenissen in de spirituele
counselingscontext?, nodigt uit tot discussie, iets wat inherent lijkt aan de fabel; hoewel de
narratieven veelal gepaard gaan met een pro- en epimythium is er niet of nauwelijks sprake
van een eenduidig antwoord op de zedenlessen die worden voorgesteld in de fabels van
Aesopus. De waarde van de fabel voor het narratief reframen van contingente
levensgebeurtenissen in de spirituele counselingscontext, lijkt te liggen in het proces dat
wordt gestart wanneer men de fabel introduceert in de narratieve counselingspraktijk. Dat
wil zeggen, een fabel kan geherstructureerd en toepasselijk worden gemaakt op de specifieke
situatie en als een klein, dat wil zeggen, persoonlijk, verhaal met een grand narrative gaan
beginnen te leven. In dit kleine persoonlijke verhaal wordt de betrokken persoon uitgenodigd
om zijn leven opnieuw te bezien door een structuur die niet haar eigen is. Op die manier
krijgen de worstelingen van het individu een afstandelijker karakter. De contingente
levensgebeurtenissen kunnen door middel van de fabel op een andere, meer allegorische
wijze, ten tonele verschijnen en op een externe manier worden geëvalueerd. Men kan dit,
zoals in de fabel over de vos en de druiven op veel verschillende manieren doen, het is aan de
betrokkenen welke insteek wordt gekozen. Het ontwaren van de insteek zou voor de cliënt
inzichtelijk kunnen maken welke attributies hij in specifieke gevallen toekent aan de figuren
in zijn levensverhaal en hoe deze attributies terugkomen in [soms verstoorde] denkpatronen.
Daarnaast kan de geestelijke verzorger de fabel inzetten zoals hij een parabel zou inzetten; in
situaties waarin een bepaalde overtuigingskracht nodig kan zijn. Die overtuigingskracht
(deliberative speech) kan worden ingezet om in sommige gevallen een tragedie om te zetten
in een geschenk. Een parabel zou kunnen dienen ter vergelijking van twee uitersten waaruit
Jon Elster, Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge Philosophy Classics, (Cambridge: Cambridge
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het juiste midden wordt gekozen. De fabel heeft eenzelfde effect, maar hoeft niet te berusten
op waargebeurde gebeurtenissen, zoals gezien in hoofdstuk VII, maar kan een fictief
exemplum zijn en de cliënt uitnodigen om haar eigen verhaal op te maken uit andere,
fictieve, verhalen. Dat gezegd hebbende, is de waarde van de fabel niet uitputtend te
beschrijven, en nodigt de verworven informatie in dit onderzoek uit tot verder,
praktijkgericht, onderzoek. In deze studie heeft geen empirisch praktijkonderzoek kunnen
plaatsvinden naar de effecten van het gebruik van fabels op cliënten in de geestelijke
gezondheidszorg. Dit is een tekortkoming van deze studie.
De studie wijdde zich aan de waarde van de fabel ten opzichte van contingente
levensgebeurtenissen door middel van de inherente structuur van de fabel. Een structuur die
vermoedelijk kan worden gebruikt bij het reframen van levensgebeurtenissen die
gelijkenissen vertonen met de narratieve structuur of verhaallijn uit de fabels van Aesopus.
Het corpus van Aesopus is dermate uitgebreid, en de variaties op de thema’s zo groot, dat er
vermoedelijk ruimte genoeg is om een aansluitend verhaal te vinden bij specifieke
gebeurtenissen van cliënten in een zorginstelling. Verder onderzoek naar de toepassing en
invloed van de fabel op de reframing van contingente levensgebeurtenissen zouden diepere
betrekking kunnen hebben op specifieke concepten als narrative foreclosure, waarbij er een
vroegtijdige overtuiging bestaat dat het leven effectief is geëindigd.188 Daarnaast kan worden
onderzocht welke invloed fabels hebben op een gevoel voor betekenisgeving [meaning] in
gevallen waarbij die betekenis niet meer lijkt te bestaan. De fabel biedt, net als de in dit
onderzoek voorgestelde grand narratives, structuur aan situaties die op een bepaalde
manier niet te overzien zijn. In het bijzonder bij gevallen die vragen om een ethische of
politieke uiteenzetting waarbij men zichzelf moet weten te verhouden ten opzichte van de
sociale omgeving; waar men zichzelf een plek moet zien te geven in een situatie waar geen
plek voor diegene lijkt te zijn. De fabel zou bijvoorbeeld hulp kunnen bieden bij individuen
die worstelen met eenzaamheidsproblematiek of bij situaties die vragen om een plek voor het
zelf. Uit de fabels van Aesopus lijkt een narratieve identiteit te spreken, die te maken heeft
met het eudaimonisch welzijnsbegrip, dat mensen uitdaagt hun menselijk potentieel waar te
maken en te blijven streven naar het goede leven. Deze identiteit komt in het bijzonder naar
voren bij gebeurtenissen die als contingent kunnen worden gemarkeerd en in de fabels
worden voorgesteld als verlieservaringen, zelfverloochening, en soms zelfs de dood. Fabels
houden ons een allegorische spiegel voor, die op narratief-dialogische wijze met ons spreekt.
De waarde van de fabel voor het reframen van contingente levensgebeurtenissen lijkt
daarmee potentieel groot, maar tot nu toe veelal onbenut.
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X.5 Uitnodiging
In de inleiding werd besproken dat het onderzoek naar de fabel in relatie tot de
counselingspraktijk onderbelicht is. Die relatie is, ook na dit schrijven, onderbelicht en
nodigt uit tot verder onderzoek. Over de verzachtende werking van fabels bij het narratief
reframen van contingente levensgebeurtenissen is weinig tot niets bekend. In die zin blijft de
werking van fabels als werkbare structuur voor de counselingspraktijk speculatief. De
suggesties uit dit onderzoek, zouden wellicht een beginpunt kunnen zijn voor toekomstig
onderzoek waarbij de werking van fabels en parabelen nader wordt ingebed in de op
interventie gerichte praktijk van geestelijk verzorgers. Het onderzoek nodigt uit om de
werking van bepaalde narratieve structuren, zoals de fabel, verder uit te diepen. In dit
onderzoek werd voornamelijk stilgestaan bij het verzamelen van relevante termen en
kernmerken van en voor de narratieve praktijk en de narratieve structuren die daarbij
behulpzaam kunnen blijken. Een praktische toepassing is hier uitgebleven, iets waartoe van
harte wordt uitgenodigd, ook op basis van het in dit onderzoek verzamelde materiaal.
———
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Appendix
Hier vindt u de vertaling en hertaling van de volgende fabels uit Het Leven En De Fabels Van
Esopus.189 Aan de linkerkant worden de fabels, zoals ze in Het Leven En De Fabels Van
Esopus voorkomen weergegeven, en aan de rechterkant staat de vertaling van eigen hand.
Geen van de aan de linkerkant weergegeven gegevens komt van de auteur van deze tekst. Die
gegevens zijn van Aesopus, Hans Rijns, en Willem van Bentum.
(1) de arend en de vos p.176;
(2) de raaf en de vos p.178;
(3) de vos en de kraanvogel p.202;
(4)de wolf, de vos, en de apin p.208;
(5) de wolf en Reinaert p.222;
(6)de apin en de vos p.238;
(7) de vos Reinaert en de druiven p.246;
(8)de leeuw en de vossen p.262.

Aesopus. Het Leven En De Fabels Van Esopus. Edited by Hans Rijns and Willem van
Bentum. Middelnederlandse Tekstedities, 15. Hilversum: Verloren, 2016.
189
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§ (13) Die dertyende fabule is vanden

Het dertiende fabel gaat over de

Aern ende | vanden vos. Die welcke

Arend en de Vos. Dit fabel leert ons

ons leert dat dye | machteghe oick

dat de machtige de onmachtige zal

mede sullen ontsien die om |

ontzien. Zowaar vertelt Esopus

machteghe Waer af dat esopus vertelt

daarover een dusdanig fabel.

ee- | [5] ne aldusdaneghe fabule. |

Het was een arend die de kleine jonge

HEt was een Aern die die cleyne ionghe

reynkijns (het vosje) naar zijn nest had

reynkijns oft voskijns ghenomen | hadde

gebracht om die te eten te geven aan zijn

ende in sijnen nest ghebracht om die te eten

eigen kuikens. Reinaert de vos, die hem

te gheuen sijn ion | ghe kuyken Den

achterna was gegaan, smeekte hem om zijn

welcken reynaert die vos was achter

jong weer terug te geven. De Arend gaf hem

volghende biddende hem | dattet hem

als antwoord, dat hij dit niet wilde doen,

belieuen wilde wederomme te gheuen sijn

want hij was heer en meester. Dit antwoord

ionghe reynerkijns voirghe | [10] noemt

vulde Reinaert de Vos met boosheid en vol

Ende die aern antwoirdede hem dat hijs

vilein vergaarde hij een grote menigte stro

niet doen en wilde want hij daer al | te hant

en stak het in brand. En toen de vlammen

meester ende heer af was Dit hoorende die

en de rook vat kregen op de boom waarin de

vos reynaert want hij vol boos | heyts ende

arend zat, steeg de Arend op en verhoedde

scalcheyden is vergaderde groote menichte

zo dat zijn eigen kinderen daar zouden

van stroo. ende stacker dat | vyer inne Ende

verbranden en sterven. Daarop gaf de

als die roock ende die vlamme begonsten te

Arend de jonge reynaerdekijns (het vosje)

samen aen den boem daer | die aern inne

terug aan moeder de vos.

sat op te gaen so verduchte hij dat sijn

Dit fabel leert en bewijst ons dat de rijke en

kinderen daer af verbarnen | [15] ende

de machtige, de mindere en de onmachtige

steruen mochten Ende gaf wederomme die

niet zal hinderen. Want dikwijls gebeurt

ionghe reynaerdekijns reynaerdt die | vos

het dat de kleinere zijn meerdere zal

haerer moeder. Dese fabule leert ende

beschadigen en hinderen.

bewijst ons dat die rijcke ende machte- |
ghe den minderen ende onmachteghen niet
hinderlijck wesen en sullen. Want |
dickwijlen zoe ghebuertet dat die cleynre
sijnen meerderen wel bescadighen en | de
hinderen mach

!65

[15] § (15) Die vijftyende fabule is

De vijftiende fabel gaat over de raaf

vander rauen ende van reynaert den

en Reinaert de vos, die overlaat met

vos | Die ghene die hem verwoechden

vleierijen en lofuitingen. Dikwijls

van die flatterye der loftuyters | ende

gebeurt het, dat degene die de

flatteerders ghelouen. dicwijlen

flatteerder (vleier) gelooft het nadien

ghebuertet dat hem naemaels | zeere

berouwt. Zowaar vertelt Esopus een

berouwet Waer af dat esopus vertelt

dusdanig fabel.

eene aldusdaneghe fa | bule. |

Het was een raaf die op de boom zat en een

HEt was een raue die opten boem sittende

groot stuk kaas in haar bek hield, dat de vos

ende een groot stuc kaes in haren bec |

reynaerde zeer begeerde te hebben. Maar

houdende was Dat welck die vos reynaert

omdat hij niet wist hoe hij het krijgen

zeer begheerde te hebben. Maer | want hij

moest, begon hij haar te flatteren, met

niet en wiste hoe hijt ghecrijghen mochte

schone woorden zei hij:

soe begonste hij hem te flatteren | met

O sierlijke raaf, jij bent de mooiste

schoone woirden segghende aldus O

vogel onder al die anderen want jij hebt

suuerlijcke raue ghij sijt die scoenste vo- |

wonderschone pluimen en je kunt zo

[5] ghel onder alle die anderen want ghij

uitermate goed zingen, zowaar zeg ik dat u

hebt die pluymen ouerschoon ende cont

een zuivere stem hebt en zo bent u de

vter | maten wel singhen. waer sake dat ghij

allermeest gelukkige vogel onder al die

hadt een clare stemme soe waert ghi die |

andere vogels!

alre meeste gheluckichste voghel die onder
alle die andere voghelen is Ende dese |

En deze dwaze raaf die de valse vleierijen

dwase raue hoorende die valsche flatterye

van Reinaert hoorde, begon zijn bek open te

van reynaert begonste sijnen beck open | te

doen om te zingen en het stuk kaas dat zij

doen om te singhen ende tstuck kaes dat hi

had viel uit haar bek op de aarde. En

hadde viel hem wt den beck inder aerden |

Reinaert greep het en at het waarna hij

[10] Ende reynaert greept ende attet ende

verder liep. Dit ziende, wist de raaf dat hij

liep sijnder vaerden Dit siende die raue dat

omwille van ijdel en glorie was bedrogen en

hij o- | uermits ydel glorie aldus bedroghen

werd zeer ontevreden en mistroostig. Het

was wert seer tonvreden ende mistroestich

berouwde hem zeer dat hij Reinaert

ende | het beroude hem seer van dat hij

lichtelijk geloofd had.

reynaert dus lichtelijcken gheloeft hadde.
Ende | daeromme soe leert ende bewijst ons

En daarom leert en bewijst dit fabel ons,

dese fabule datmen niet verblijden en sal in

dat men niet verblijden zal in de woorden

| die woirden der booser menschen noch

van slechte mensen noch vleierijen of ijdele

oick flatterye oft ydel glorie beminnende |

glorie zal beminnen.

[15] wesen
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§ (33) Die derthiende fabule is vanden vos

Het dertiende fabel gaat over de vos en de

ende vanden crane die ons leert Dat nye |

kraanvogel die ons leert dat niemand en

mant en sal den anderen doen dinghen

een ander iets zal aandoen wat hij zelf

die hi niet en wilde datmen hem dede

ook niet wil. Daarover vertelt Ezopus een

Waer | af dat Ezopus vertelt eene

dusdanig fabel.

aldusdanighe fabule. |
Er was eens een vos die de kraanvogel
HEt was eens een vos die welcke den craen met

uitnodigde om met hem het avondmaal te delen.

hem ten auontmael om te eten | [5] ghenodet

Toen de kraanvogel eenmaal voor het eten was

hadde Ende als die crane met hem teten

gekomen, legde hij zijn spijs voor in platte

ghecomen was. soe leyde hi | hem sijn spijse in

pannen. De kraanvogel kon daaruit niet eten,

een platte panne Daerse die crane niet wt

wat de kraanvogel zeer mishaagde en hij vertrok

nemen en mocht welc | den crane zeer

hongerig van Reinaert’s huis naar het huis waar

mishaghede ende ghinck vanden huyse van

hij zelf woonachtig was. En omdat de vos

reynardt al hongherich | int huys daer hi selue

reynaerde om bespot en verschalkt had, zo

woenachtich was Ende want die vos reynardt

stelde de kraanvogel zich voor, begon hij bij

hem bespot | ende verscalct hadde soe

zichzelf te denken hoe hij de vos reynaerde eens

ymagineerde hi in hem seluen peynsende hoe hij

kon bespotten en verschalken, want als men

den vos | [10] reynardt weder om eens

gemeen van aard is, moet men zo gekroond

bespotten ende verscalcken mochte. wantmen

worden, zodat men de rechtvaardigheid in ere

ghemeen- | liken seyt Van gode moet hi sijn

houdt. En daarop nodigt hij de vos uit om het

ghecroont. die den rechten hoonaert hoont Ende

avondmaal bij hem te eten. En hij legde hem

| daer om soe noode hij den vos weder om dat

zijn spijs voor in een kan, met een lange smalle

hij sijn auontmael met hem eten | wilde Ende hij

hals die van glas gemaakt en gebakken was. En

leyde hem sijne spijse in eenre kannen mit

als de vos wilde eten, dan kon hij niet anders

eenen langhen enghen | hals die van gelas

doen dan de voorgenoemde kan met zijn tong

ghemaect ende ghebacken was Ende als die vos

likken — en zo merkte hij dat hij bedrogen was.

eten wilde | [15] soe en conste hij anders niet

En de kraanvogel zei tot hem, Neem nu van een

doen dan dat hy die voerghenoemde kanne met-

soortgelijk goed als u mij gegeven hebt. Toen de

| ter tonghen leckede Ende aldus bekende hij

vos dit hoorde schaamde hij zich en ging hij

dat hi bedroghen was Ende die | crane sprack

bedroefd naar huis. Want dat waarmee hij

tot hem Nemet nv van alsulck goet als ghij mij

geslagen had, met dezelfde stok werd hij op zijn

ghegheuen hebt | Dit horende die vos scaemde

kop geslagen.

hem des ende is droeffelijcken tot sinen huyse |
ghegaen. want daer hi mede gheslaghen hadde.

En daarom, wie een ander hoont of vilein doet,

metten seluen stock. wert hy | [20] gheslaghen

wordt op bijwijlen zelf weer bedrogen. Wat

op sinen cop Ende daer om die anderen hoont

men daarvan leert is: wie de rechten averecht

ofte scalcheyt doet | wert bywijlen gheerne

verschalkt, zal althoos in valsheden leven.

weder om bedroghen. wantmen daer af groote
verdien | ste heeft. alsmen den rechten scalck
verscalct die altoes in valscheyden leeft. |
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§ (72) Die twalefste fabule is vanden

De twaalfde fabel gaat over de leeuw

leeuwe ende van die vosse die ons leert

en de vos. Dit fabel leert ons dat een

Dat | een mensche eene zeer scone ende

mens een wijze lering trekt uit het

wijse leeringhe in hem seluen neemt die

onheil dat een ander is aangedaan.

ouer- | mits eenich quaet ofte vreese die
eenen anderen gheschiet is. hem seluen

Het was een oude leeuw die veinsde ernstig

spie | ghelt ende castyet Ghelijck als dese

ziek te zijn. En toen de dieren vernamen dat

navolghende fabule vertelt |

de leeuw ziek was geworden, wilden zij allen

[5] HEt was in tijden voerleden een leeuwe die

komen om hem als hun koning te

hem veynsede zeer zieck te we | sen Ende als die

verzekeren en verzoeken. En terstond,

beesten vernamen dat die leeuwe zieck

wanneer de dieren bij hem in huis waren

gheworden was | soe wilden si allegader comen

gekomen om hem te visiteren en te

om hem als haren Coninck te vanden ende te

verzoeken, at en verslond hij ze. En toen de

ver- | soeken Ende ter stont als die beesten tot

vossen bij hem voor de poort kwamen om

hem in sinen huyse ghecomen waren om | hem

hem te komen visiteren, vernamen zij over

te visiteren ende te versoeken soe adt hijse ende
verslijndese Ende als die vossen | [10] quamen

het vilein van de leeuw en zij groetten hem

voer die poorte om hem te comen visiteren soe

terwijl zij ver buiten de poort stonden. En

vernamen si die scalc- | heyt vanden leeuwe

toen de leeuw zag dat zij niet in zijn huis

groetende hem van verre buyten die poorten

wilden komen, vroeg hij hen waarom zij

staende Ende | als die leeuwe sach dat si in sijn

niet naar binnen wilden gaan. En een van

huys niet in comen en wilden Soe vraghede hi |

de vossen antwoordde hem:

hem waer om dat si niet inne gaen en wilden
Ende een vanden vossen antwoer | dede hem die

De reden waarom wij niet naar

reden waer om dat wij niet inne en willen comen

binnen willen gaan is de volgende: wij zien

is dese want wi | [15] bekennen wel bi die

aan de voetstappen van hen die naar binnen

voetstappen dat die dye ghene die in dinen

zijn gegaan dat ze daar gebleven zijn en niet

huyse sijn ghecomen | al daer ghebleuen sijn

zijn teruggekeerd. En desgelijks zullen wij

ende niet weder ghekeert Ende diesghelijcx soe

ook blijven, ware het dat wij tot u kwamen

souden wi oec | bliuen waert sake dat wi tot v

en naar binnen gingen.

quamen ende inne ghinghen Ende daer om is
die ghe | ne wel gheluckich die by eens anders

En daarom is diegene wel gelukkig die een

scade ende verdriet exempel neemt want in |

ander zijn schande en verdriet ter

eens groots heeren huys in te comen is een

voorbeeld neemt, want in een groot

dinck dat zeer lichtelijck is te doene | [20] Mer

herenhuis komen is een ding dat zeer

weder om daer wt te comen te sinen wille is een

makkelijk te doen is. Maar om daar weer

dinck dat zeer zwaer ende ver | drietlijcken is |

uit te komen ter zijner wil is een ding dat
zwaar en verdrietig is.
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§ (38) Die achtiende fabule is vanden

De achttiende fabel gaat over de wolf,

wolf vanden vos ende vander apynnen |

de vos, en de apin, die ons leert dat

die ons leeren Dat die ghene die eens valt

degene die de oneerlijk doet en

bedryuende ende doende een oneer | lijck

bedrijft, in het kwaad blijven steken.

fayt die sal altoes in oneeren ende in

Dat wanneer zo iemand goed spreekt,

quaet vermoeden vanden volcke bly | uen

nog steeds niet geloofd wordt.

Ende hoe wel die selue bi eenich gheual

Zowaar spreekt Ezopus.

voortsettede enighe dinck dat an | [5]
dere menschen profijtelijcken ende goet

Het was een wolf die de vos voor de rechter,

waer hij en sal nochtans daer inne niet |

de apin, daagde. En de wolf zei op deze

gheloeft werden Waer af dat Ezopus

wijze, dat de vos reynaerde niets anders dan

vertelt eene aldusdanighe fabule |

een rover en een verslinder van arme dieren

HEt was een wolf die den vos voer der apynnen

was. De vos hoorde dit en antwoordde, dat

te recht verdaghen dede | Ende die wolf seyde in

hij valselijk werd beschuldigd en een goed

deser manieren. Dat die vos reynaerdt niet an- |

en eerbaar man was die veel goed deed. En

ders dan een dief was en was een roouer ende

de zittende aap sprak het recht en zei tegen

een verslijnder der armer dyeren. | [10] Dit

de wolf:

hoorende die vos antwoerdede dat
behouwelijcke sijnre eeren hi daer aen |

Jij hebt datgene waarvoor Reinaert

valscheliken loech ende dat hij waer een goet

terechtstaat niet verloren, en jij, Reinaert,

eerbaer man ende dede veel goets | Ende die

weet wel dat je dikwijls een ding gestolen en

apynne sittende te rechte gaf aldusdanighen

geroofd hoewel je mij op iets anders wijst.

sentencie ende sprack | totten wolf aldus Du en

En daarom krijgt u geen van beiden een

hebste niet verloren dat ghene dat ghi voer
trecht ge | eysschet hebbet ende ghi reynaerdt

heel deel, dit om eendracht en vrede te

mercket ende ouerlegghet wel dat ghi dic | [15]

hebben tussen u beiden.

wijlen eenich dinck ghestolen ende gherouet

Want degene die stelen en roven, leren

hebt hoe wel dat ghijt inden rech | te al hier voer
mi myssaect Ende daer omme om te hebben

vaak dat de ander gewoontes heeft die

tusschen v beyden | eendrachticheyt ende vrede

nauwelijks van de eigen verschillen, want

soe deylet met malcanderen op dat nyemant van

een bedrieger begeert altijd het bedriegen.

| v beyden een gheheel deel en hebbe want die

En de apin maakte als rechter bekend dat

ghene die stelen ende roouen leert | ofte oeck

zij beiden kwaad en onrechtvaardig

van ghewoenten heeft die en can hem

waren.

nauwelijcken daer af wachten | [20] want een
bedriegher altijt te bedrieghen begheert Ende
want die apynne als | rechter bekennede dat sij
beyde quaet ende onrechtuaerdich waren soe
dede si |
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§ (46) Die seste fabule is vanden vos reynaerdt

ghene die rooft ofte steelt sal weder om beroeft

ende vanden wolf die ons leert | Dat die

werden. | al hoe nauwe datment heelt: |

fortuyne oft auentuere helpet den goeden
ende den quaden Ende den ghe | nen diese niet

De zesde fabel gaat over de vos reynaerdt en

en helpt die heeft si teghens haer haet ende
niet Ende die ghene die | teghens der

de wolf, die ons vertelt dat het fortuin en het

auentueren haet ende niet hebben haer

avontuur de goeden en de kwaden helpt.

scalcheyt ende boosheyt die | [10] keerse om
ende verderfse Waer af dat Ezopus vertelt ene

Het was een wolf die in een grote roof over lange

aldusdanighe fabule |

tijd had vergaderd omdat hij daar lekker van
wilde eten. Dit merkte de vos en hij werd

HEt was een wolf die enen grooten roof ouer langhe
tijden vergadert had | de om dat hi daer leckerlijcken

daarom kwaad en nijdig want hij wilde ook wat

af eten wilde Dit merckende die vos hadde | daer op

van de roof krijgen, zo kwam het dat hij de wolf

groten haet ende nijt ende om te rapen ende

in zijn hol toesprak: ‘Lieve wolf, het is omdat ik

ghecrijghen vanden seluen | roof so quam hi in dat

u al zo lang niet meer heb gezien, dat ik zo lijd,

hol vanden wolue hem toe sprekende aldus Lieue

verdriet heb, en zo bedrukt ben. En daarbij

gheua | [15] der wolf om dattet is langhe tijt dat ic v

komt, dat het zo’n lange tijd geleden is dat wij

niet ghesien en hebbe Soe eest dat ick | ben in

samen hebben gejaagd.’ En toen de wolf de

grooten lijden verdryet ende bedruckenisse Ende oec

valsheid van de vos reynaerde door had, zei hij

daer om oeck mede | dattet langhe gheleden is dat wij

tegen de hem: ‘Jij bent niet gekomen om mij te

te samen niet gheiaecht en hebben Ende als die | wolf

eren en te vertroosten, maar om van mij te

die valscheyt vanden vos reynaerdt bekennende was
Soe seyde hi totten | vos aldus Du en biste niet

stelen en mij te beroven!’. Om welke woorden de

ghecomen tot mij om mij te vanden ende te

vos reynaerde toornig werd en zich wendde tot

vertroosten. | [20] mer om tmijn te stelen ende te

een herder waartegen hij zei: ‘Indien u zich nog

beroouen Om welcke woerden die vos reynaerdt |

wil wreken op de wolf, dan zal ik u hem een deze

zeer toornich wert Ende ghinck tot enen herde in

dagen nog in uw handen bezorgen’. En de

deser manyeren hem segghen | de In dien ghij nv op

herder zei tegen hem: ‘eerst zien en dan geloven,

dese tijt v ouer den wolf dijn viant wreken wilt soe wil

daarna zal ik u wel betalen’. En de vos reynaerde

ic | hem van desen daghe dy noch leueren in dijnen

leidde om naar het hol van de wolf. En de herder

handen Ende die herde seyde | tot hem Eest sake dat

ging hem terstond te lijf met een speer en stak

ghi dat doet ic saelt dy wel betalen Ende doe wijsdede

hem dood. En de diensten van Reinaert werden

die | vos reynaerdt den herde dat hollekijn daer die
wolf inne was. Ende die herde | ghinc ter stont aldaer

voor een ander goed verruilt. Maar toen hij weer

ende stacken doot met eenre speeren Ende in

in het hol kwam, werd hij door de honden

alsulcker manye | [5] ren wert reynaerdt van eens

gevangen en verscheurd. Waarop hij in hemzelf

anders goet veruult ende wel sadt ghemaect Maer |

sprak:

als hij weder om wt den holle quam soe wert hi
gheuanghen vanden honden | ende verschoert. waer

Wanneer men kwaad en valselijkheden gedaan

om hij doe sprack in hem seluen aldus Want ic quaet

en bedreven heeft, blijft het kwaad hem

ende vals- | heyt ghedaen ende bedreuen hebbe soe

gemoede, want de zonde keert altijd weer om in

eest dat mij quaet ghemoetende is. want | die sonde

de schoot van de meester die het gedaan heeft.

keert altijt weder om inden schoot sijns meesters

En ook degene die rooft en steelt zal wederom

diese ghedaen heeft. | [10] Ende oeck mede die

beroofd worden.
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[5] § (57) Die seuenthiende fabule is vander

De zeventiende fabel gaat over de

Apynnen ende vanden vos reynaerdt. |

Apin en de Vos Reynaerdt. Over de
armen en de rijken vertelt Ezopus een

Vanden armen ende vanden rijcken vertelt

dusdanig fabel.

Ezopus eene aldusdanighe fabule |
Het was een apin die de vos reynaerdt vroeg
of ze een stuk van zijn staart wilde geven
zodat zij haar staart ermee bedekken mocht.
HEt was een Apynne die den vos reynaerdt

De apin zei tegen hem: ‘Wat baadt het dat

badt dat hi hem van sinen stert | wat

jij zo’n grote staart hebt, jij doet niets

gheuen wilde daer hij sinen haers mede

anders dan het door de modder beslijken en

bedecken mochte tot hem spre- | kende

onrein maken. En dat gene wat schadelijk is

aldus Wat batet dy dijne groote stert Sij en

voor u, zo mij wel baten en profiteren.’ En

doet anders niet dan dat | [10] ghijse doer

Reinaert antwoordde: ‘ik wilde wel dat ze

den modder beslijckende sijt ende onreyn

nog veel langer werd. En ik heb liever dat ze

maect ende dat ghene dat v | scadelijcken is

beslijkt en vuil wordt door mijn dracht, dan

soude mij wel baten ende profiteren. Ende

dat ze jouw onreine billen bedekt, want de

reynaerdt antwoerde | haer Ick wilde wel

tijd zal komen ikzelf iets nodig heb.’

datse noch veel langher waer Ende hebbe
lieuer datse be- | slijct ende vuyl van mij

En daarom, geef niet datgene wat je zelf

ghedraghen werde dan datse dijne onreyne

nodig hebt, opdat je zelf geen gebrek hebt.

aersbillen dec | kende eere souden doen
ende reuerencye. want die tijt mocht comen
dat icse sel- | [15] ue van node soude
hebben te doen Ende daer om soe en gheuet
niet dat dy sel | uen van noode is Op dat
ghijs selue namaels gheen ghebreck en
hebbet. |
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§ (61) Die eerste fabule is vanden

De eerste fabel is van de vos reynaerdt en

vos reynaerdt ende van die

de druiven. Degene die een ding begeert

druyuen Die ghenen en | is niet

dat hem niet eis toebedeeld, is niet wijs.

wijs die begheert te hebben eenich

Zowaar vertelt Ezopus een dusdanig

dinck dat hem niet werden en

fabel.

mach | Waer af dat Ezopus vertelt
Het was een vos van reine aard, die zeer

eene aldusdanighe fabule |

begeerlijk keek naar de hangende druiven in
HEt was een vos reynaerdt die zeer

de wijngaard. En toen hij inzag dat hij ze op

scone druyuen hanghende aen eenen

geen manier te pakken kon krijgen, keerde

wijn | gaert met begheerten aensiende

hij zijn droefheid om in blijdschap en zei

was. die welcke hy gheerne ghegeten

hij: ‘Deze druiven zijn zuur! Al was het nog

hadde | Ende als hi sach dat hijse in

zo dat ik ze in handen mocht hebben, dan

gheenre handen manyeren ghecrijghen

zou ik ze nochtans niet willen eten’.

en conde soe ver- | keerde hi sine
En daarom bewijst ons deze fabel dat

droefheyt in blijscappen segghende

iemand wijs is als hij veinst dat hij enig ding

aldus Dese druyuen sijn soe suer | al

niet begeert, dat hem niet zal toevallen, zelfs

waert by also dat icse hebben mochte ic

als hij daar soms de zonderlinge begeerte

en soudese nochtans niet willen eten

toe heeft.

Ende | daer om bewijst ons dese fabule
dat die ghene wijs is die hem veynst
enich dinck | [10] niet te begheeren dat
hem niet ghebueren noch worden en
mach. al ist nochtans | dat hij daer
sonderlinghe begheerte toe heeft |

!72

