
Kinderen kunnen honderd keer 
naar hetzelfde verhaal luisteren 
zonder dat ze er genoeg van 
krijgen. Elke avond dezelfde 
ontzetting bij de hachelijke 
situatie waarin Hans en Grietje 
terechtkomen, of dezelfde 
verontwaardiging over de 
treurige arbeidssituatie van 
Assepoester. Later in je leven 
kijk je daar meewarig op terug. 
Maar bij nader inzien blijken 
ook volwassenen esthetisch 
genoegen te scheppen in 
terugkerende verhaallijnen. 
Misschien niet elke keer krek 
hetzelfde verhaal, maar toch: 
weekendkrimi’s waarin een 

rechercheur-met-onorthodoxe-
onderzoeksmethodes er, 
ondanks tegenwerking van zijn 
onder politieke druk staande 
superieuren, toch in slaagt de 
boeven te arresteren. Films 
met helden die een spoor van 
wraakgedreven vernieling 
trekken door de linies van een 
numeriek sterkere tegenstander. 
Boeken over een onschuldige die 
veroordeeld wordt en op eigen 
houtje zijn onschuld moet zien  
te bewijzen. Voorbeelden te over.

Vogelvrij

Door Freek Van de Velde

Literaire schelmen
in de rechtbank
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De constatering dat verhalen overal ter wereld 
griezelige overeenkomsten vertonen, is ook de lite-
ratuurwetenschap niet ontgaan. Structuralisten als 
Vladimir Propp en Algirdas Greimas hebben pogingen 
ondernomen om een blauwdruk uit te tekenen waarin 
de vaste gebeurtenissen en personages in schema’s 
ondergebracht werden. Joseph Campbell heeft in 
het beroemde boek The Hero with a Thousand Faces 
laten zien dat in de grote verscheidenheid van helden 
eigenlijk voortdurend gevarieerd wordt op dezelfde 
thema’s. Daarnaast is er in de volkskunde en de antro-
pologie door Claude Lévi-Strauss en vele anderen 
grondig gezocht naar overeenkomsten tussen ideeën, 
angsten en bekommernissen in verschillende mythes. 
Verhalen over overstromingen, over kindermoord of 
over iemand die in de onderwereld afdaalt, worden 
opgetekend van IJsland tot Madagaskar. Het is een 
onopgeloste vraag of die overeenkomsten wijzen op 
verspreiding van de mythes vanuit een gemeenschap-
pelijke oorsprong, of veeleer te wijten zijn aan het feit 
dat mensen meegesleept worden door dezelfde verha-
len, hoe verschillend hun cultuur voorts ook is.

Je kunt die mythes ook gaan classificeren. Dat  
idee is gegroeid in de 19e eeuw, bij de gebroeders 
Grimm, die sprookjes verzamelden en van een volg-
nummer voorzagen, en heeft uiteindelijk geleid tot 
de classificatie van Aarne-Thompson-Uther. Zo staat 
ATU-nummer 931 voor het verhaaltype waarin een man 
zijn vader vermoordt en met zijn moeder trouwt, precies 
zoals voorspeld door een waarzegger. Dat is natuurlijk 
het oedipusmotief uit de klassieke mythologie, maar 
een vergelijkbaar verhaal vind je ook in een christelijke 
variant, overgeleverd door Zuid-Slavische vertellers, 
waar Judas Iskariot de rol van Oedipus krijgt. Overigens 
hoeven niet altijd hele verhalen overeen te komen: soms 
worden alleen kleine elementen lateraal overgedragen. 
De scène waarin een booswicht klemgezet wordt in een 
gespleten boom, bijvoorbeeld, vinden we in het sprookje 
Van iemand die eropuit trok om te leren griezelen, Het 
snuggere snijdertje, Sneeuwwitje en Rozerood, De wonder-
lijke speelman en Van den vos Reynaerde.1

Niet alleen verhaallijnen, ook bepaalde types per-
sonages duiken steeds opnieuw op. Bij de Zwitserse 
psychiater Carl Gustav Jung heten die terugkerende 
personages ‘archetypes’. Net als zijn mentor Sigmund 
Freud heeft Jung zijn beste tijd wel gehad in de lite-
ratuurtheorie, zeker omdat hij de neiging vertoonde 
om niet al te terughoudend tewerk te gaan bij het 
bouwen van grootscheepse theorieën, met soms nogal 
gedurfde aannames, zoals het bestaan van een col-
lectief onderbewustzijn. Dat neemt niet weg dat zijn 
archetypes erg herkenbaar zijn. Het archetype van de 
wijze raadgever en leermeester, bijvoorbeeld: Gandalf 

uit de cyclus Lord of the Rings, Fast Eddie Felson in de 
rolprent The Color of Money, butler Alfred Pennyworth 
uit de Batman-verhalen, Obi-Wan Kenobi en Yoda 
uit de Star Wars-saga, Van Schoonbeke in Elsschots 
Lijmen, professor Miles in Inception, Doc Hudson in 
Cars, Panoramix uit de stripverhalen van Asterix, sensei 
Splinter van de Ninja Turtles, Morpheus in de trilogie 
The Matrix en meneer Pen in het bekroonde kinder-
boek Pluk van de Petteflet.

Dit stuk gaat over een ander archetypisch personage 
in mythes: de Schelm, ook wel de Oplichter genoemd.2 
In het Engels heet die the Trickster. Het type vormt het 
onderwerp van het boek Trickster Makes This World: 
Mischief, Myth, and Art (1998) van Lewis Hyde. Het is 
het personage dat een loopje neemt met de bestaande 
orde, de zaken naar zijn hand kan zetten, en arglistig zijn 
eigenbelang realiseert. In nogal wat varianten opereert 
de Schelm in de illegaliteit, niet per se omdat hij kwaad-
aardig is, maar veeleer als gevolg van bonje met lokale 
machthebbers. Hij is een uitstekende spreker en maakt 
royaal gebruik van humor en illusies. Bekende voor-
beelden zijn Odysseus, Bugs Bunny, Nasreddin Hodja 
uit de Turkse sagen, Murdock in The A-Team, Anansi 
de spin in verhalen uit Afrika, Robin Hood, Nessuno in 
de spaghettiwestern Il mio nome è Nessuno (My Name 
is Nobody), Willy Wonka, Jacob (broer van Esau) in de 
Bijbel, Jackie Brown, Hamlet in het gelijknamige stuk 
van Shakespeare, Roger ‘Verbal’ Kint als Keyser Söze  
in The Usual Suspects en, te onzent, Reinaert de vos,  
Tijl Uilenspiegel en wellicht ook Elegast.

In verhalen met Schelmen duiken vaak dezelfde 
elementen op. Een goed voorbeeld is geveinsde 

1 Het enthousiasme voor dat soort vergelij-
kende benaderingen sloeg soms door, en vandaag 
zijn onderzoekers wat terughoudender in het vast-
stellen van ‘proto-mythes’. Niettemin is de compara-
tieve mythologie nog steeds een druk beoefend vak, 
met ingenieuze onderzoeksmethodes die overgehe-
veld zijn uit de evolutionaire biologie. Het zou ons 
wat ver voeren om die methodes hier te behandelen. 
De geïnteresseerde lezer kan terecht in bijvoorbeeld 
Robert M. Ross, Simon J. Greenhill & Quentin D. 
Atkinson (2013): ‘Population structure and cultural 
geography of a folktale in Europe’, Proceedings of the 
Royal Society B 280 (1756), en Sara Graça da Silva & 
Jamshid J. Tehrani (2016): ‘Comparative phylogenetic 
analyses uncover the ancient roots of Indo-European 
folktales’, Royal Society Open Science 3: 150645.

2 In dit stuk wordt het archetype ‘Schelm’ 
met een hoofdletter geschreven om het te onder-
scheiden van de gewone betekenis, die meer doet 
denken aan de schelmenroman (ook wel: picareske 
roman), waarin soms, maar lang niet altijd een 
Schelm als hoofdpersonage opgevoerd wordt.
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zwakzinnigheid. Odysseus doet zich voor als geestelijk 
gestoord om te kunnen ontsnappen aan de rekrutering 
van de Atriden, die om een privékwestie oorlog willen 
gaan voeren in Troje. Murdock van The A-Team heeft 
psychische stoornissen waarvan onzeker is of hij ze niet 
voorwendt. Hamlet slaat wartaal uit, in een poging zijn 
omgeving om de tuin te leiden.

In dit stuk wil ik nader ingaan op een ander karak-
teristiek element uit de sage van de Schelm: zijn 
verschijning voor het gerecht. Dat doe ik aan de hand 
van drie erg uiteenlopende cultuurproducten: een 
20e-eeuws stripverhaal, het album Fingers uit de reeks 
Lucky Luke; een 21e-eeuwse televisieserie, The Wire; 
en een Middelnederlands verhaal uit de 13e eeuw, Van 
den vos Reynaerde. In elk van deze verhalen is een pro-
minente rol weggelegd voor een archetypische Schelm 
die voor het gerecht gedaagd wordt, hetzij als beschul-
digde, hetzij als getuige. Het stramien loopt opvallend 
gelijk. De Schelm wacht een hopeloze opdracht in de 
rechtszaal, maar in een soort coup de théâtre slaagt hij 
erin om, tegen de verwachtingen van zijn opponenten 
in, het pleit in zijn voordeel te beslechten. 
 

FINGERS

Fingers (scenario: Lo Hartog van Banda, tekeningen: 
Morris, pseudoniem van Maurice de Bevere) is een 
album uit de stripreeks rond Lucky Luke, de karikatu-
rale cowboy die goed met zijn colt overweg kan. Het 
is een van de latere albums van de reeks, waarin de 
auteur de tekenstijl goed beheerst en waarin de revol-
verheld niet langer rookt maar op een strohalm kauwt.3 

Fingers is een vingervlugge en kleptomane goochelaar. 
Aan het begin van het verhaal wordt hij opgesloten 
in een cel met de Daltons, het vaste boeven kwartet 
van de Lucky Luke-albums. Ze ontsnappen samen, en 
Fingers pleegt in een tijdelijke alliantie met de Daltons 
een hele reeks overvallen. Meteen wordt duidelijk dat 
hij het archetype van de Schelm vertegenwoordigt: 
hij drukt zich fraai uit en windt daardoor vooral de 
vrouwelijke personages om zijn vinger, kan niet vast-
gehouden worden in de gevangenis omdat hij aldoor 
cipiers zakkenrolt, en weet door zijn door tastende 
intelligentie ongewapend stand te houden tussen 
schietgrage desperado’s en wetsdienaars. Hij heeft net 
als Odysseus en Verbal Kint verschillende schuilnamen: 
‘Gaston de onnavolgbare’, ‘the great magician’, ‘Gaston 
de veroveraar’. Bovendien doet hij zich – ook typisch 
voor de schelm, zie alweer Odysseus, Hodja, Hamlet 
en Verbal Kint – onnozeler voor dan hij is. Hij beweegt 
zich met verbluffend gemak van het ene kamp naar het 
andere, bijvoorbeeld door Lucky Luke te helpen om de 

Daltons in te rekenen op het moment dat hij eigenlijk 
nog als trawant van de bandietenbroers optreedt. Hij 
minimaliseert zijn deelname aan de roverstocht en weet 
Lucky Luke ervan te overtuigen dat hij geen kwade 
bedoelingen heeft, maar geen controle heeft over zijn 
vingers, wat Lucky Luke ertoe brengt een gratieverzoek 
in te dienen bij de gouverneur.

De lezer krijgt in de loop van het verhaal tegen-
strijdige aanwijzingen over het waarheidsgehalte van 
de verklaringen die Fingers naar voren schuift om zich 
vrij te pleiten: soms lijkt hij inderdaad compulsief te 
stelen, en daar wroeging over te hebben. Bijvoorbeeld 
wanneer hij gestolen goederen teruggeeft aan de recht-
matige eigenaar, zoals het medaillon van de vrouw van 

3 Lezers die de hand niet kunnen leggen 
op het album zelf, kunnen zich behelpen met de 
tekenfilm, die beschikbaar is op YouTube. Die versie 
haalt het qua tekenstijl helaas helemaal niet van het 
album. Vooral de kostelijke gelaatsuitdrukkingen van 
de personages zijn verregaand vereenvoudigd.
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de gouverneur of Lucky Lukes revolver, die als run-
ning gag door het hele album voortdurend ontvreemd 
en dan weer teruggegeven wordt. Lucky Luke, die 
zich heeft voorgenomen Fingers uit de problemen te 
houden, wordt door de geërgerde gouverneur juridisch 
verantwoordelijk gesteld voor Fingers’ compulsieve 
gedrag. Maar heel betrouwbaar is die zelfdiagnose van 
onbeheersbare steelzucht niet: Fingers blijkt de gestolen  
goederen soms nodig te hebben om zijn plannen uit te 
voeren, wat doet vermoeden dat hij sommige delicten 
met voorbedachten rade pleegt. Ten huize van de 
gouverneur steelt hij een roos uit een bloemenvaas, 
die hij in eloquente galanterie aanbiedt aan de vrouw 
des huizes, op wier voorspraak hij later vrijkomt. Hij 
beraamt ook een plan om het goud van de bank te 
stelen. Vooral dat laatste is niet meer weg te verklaren 
als dwangmatige kleptomanie. Het is voor deze diefstal 
dat hij voor de rechtbank gedaagd wordt.

De rechtszaak is gecompliceerd omdat de eigenlijke 
diefstal gepleegd is door de desperado ‘Harry de rat’, 
een klein mannetje met een rattengezicht. Fingers 
heeft de sheriff van het dorp achter de tralies gezet en 
zich voorgedaan als hulpsheriff, en zo Harry de buit 
afhandig gemaakt. De rechtszaak is een magistrale ver-
toning, waarin hij zijn eigen verdediging voert en sluw 
gebruikmaakt van zijn charmes om de vrouw van de 
rechter op zijn hand te krijgen, wat hem geen windei-
eren legt, want ze zet haar man onder druk om een 
gunstig vonnis te vellen voor Fingers.

Ronduit prachtig is de scène waarin hij Harry de 
rat wil opzadelen met de schuld van de goudroof, maar 
clementie bepleit voor deze desperado. Wanneer Harry 
vloekend uitvaart dat Fingers er met het goud vandoor 
is gegaan, legt Fingers hem met zijn hand het zwijgen 
op en spreekt vermanend: “Foei toch! Kuis uw taal. 
Er zijn dames in het gezelschap!” Zo haalt hij tegelij-
kertijd een wit voetje bij de machtige vrouwen van de 
notabelen, én slaagt hij erin de beschuldiging aan zijn 
adres in de kiem te smoren. In het volgende plaatje 
zien we trouwens de inderdaad gecharmeerde vrou-
wen. Dan neemt Fingers opnieuw het woord:

Fingers: “Maar alvorens u deze bankrover vonnist, 
wil ik uiterste clementie bepleiten. Hij heeft een 
moeilijke jeugd gehad. Hij gaat gebukt onder een 
ongunstig uiterlijk, slechte manieren, en…”
Rechter: “Terzake! Terzake!”

Daarna weet hij Lucky Luke, die voor zijn daden 
verantwoordelijk gesteld is, voor de feiten te laten 
opdraaien, maar ook hier kan hij de scherpe kant van 
het vonnis halen door tot wanhoop van de rechter over 
de strafmaat te negotiëren.

Rechter: “En daarom veroordeel ik de schuldige tot 
10 jaar cel!”
Lucky Luke: “WaT? Mij??? Dit gaat te ver!”
Fingers: “Ja, dit gaat te ver! Hier wordt geen reke-
ning gehouden met de grote diensten die monsieur 
Luke het land heeft bewezen! Zijn excellentie kan 
getuigen dat…”
Rechter (wanhopig): “Nee! Geen getuigen meer!  
Ik maak er 8 jaar van!”
Fingers: “2 maanden!”
Rechter: “7 maanden!”
Fingers: “3 weken!”
Rechter: “6 weken!”
Fingers: “4 dagen!”
Rechter: “5 dagen!”
Fingers (klopt af met de voorzittershamer van  
de rechter): “Verkocht!”

Op die manier treedt hij eigenlijk op als advocaat voor 
niet minder dan drie beklaagden: Harry de rat, Lucky 
Luke en hijzelf.

Veelzeggend is de schaterende reactie van Lucky 
Luke op de juridische spitsvondigheid van Fingers:

Rechter: “De jury zal eerst beraadslagen.”
Fingers: “Niet nodig. Ik heb immers het ten laste 
gelegde erkend?!”
Rechter (vertwijfeld): “O… wel… HM! Als je jezelf 
schuldig verklaart…”
Fingers: “Pardon! Ik erken de daden, maar niet de 
schuld. De schuld draagt monsieur Luke, zoals ik 
reeds heb aangetoond.”
Lucky Luke: “HaHaHa! Hoe krijgt hij het voor 
elkaar!”
Rechter: “STilTe! Er valt hier niets te lachen.”

Wat later in het album laat Lucky Luke zich nog eens 
ontvallen: “Hoe krijg je het voor elkaar om de zaken 
steeds op hun kop te zetten?” En als Fingers de sheriff 
die het merkwaardige vonnis moet uitvoeren, duiding 
wil geven, zegt die sheriff: “Nee, Nee! Niks toevoegen! 
Hoepel op! Het is al ingewikkeld genoeg!”

De rest van het verhaal laat ik hier onbesproken, 
hoewel de schelmenstreken van Fingers nog indruk-
wekkender vormen aannemen naar het einde toe, 
wanneer Lucky Luke en Fingers het opnemen tegen 
de indianen die op aangeven van hun oorlogszuchtige 
medicijnman de stad belegeren. 
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OMAR LITTLE

De tweede archetypische Schelm die ik in dit stuk wil 
behandelen, is Omar Little in The Wire, de veelge-
prezen meerdelige televisieserie over drugstrafiek in 
Baltimore. De reeks heeft de allure van een groots 
epos, en het is ondoenlijk in dit stuk een beknopte 
synopsis te geven die recht doet aan de gelaagde plot. 
Omar Little, gespeeld door acteur Michael Kenneth 
Williams, is een bijzonder personage. Hij zit in een 
uiterst riskante branche: hij steelt drugs en geld van 
georganiseerde drugsbendes. Omdat hij alleen werkt 
en uiteraard evengoed in de illegaliteit opereert, kan 
hij geen beroep doen op kompanen, noch op het poli-
tieapparaat of justitie. Hij houdt zich aan een strikte 
morele code, weigert gebruik te maken van excessief 
geweld als dat niet functioneel is, betrekt nooit gewone 
mensen in het geweld, en is uit op proportionele bloed-
wraak als een van zijn vrienden omkomt. Hij is popu-
lair bij de gewone bevolking, gaat tijdelijke allianties 
aan met de politie wanneer dat hem uitkomt, en boe-
zemt ontzag in bij zijn tegenstanders. Zijn onconven-
tionele levenswandel blijkt uit zijn kleren, zijn modus 
operandi en zijn seksuele geaardheid.

In de zesde aflevering van het tweede seizoen, met 
de titel All prologue, wordt Omar Little als getuige 
opgeroepen voor de rechtbank. Politie-inspecteur 
McNulty heeft namelijk zijn hulp nodig om Marquis 
‘Bird’ Hilton, een lid van de bende van drugsbaronnen 
Avon Barksdale en Stringer Bell, te laten veroordelen 
voor moord op een burgergetuige. Omar zegt toe 
omdat hij zint op wraak op de bende, die verantwoor-
delijk is voor de dood van zijn geliefde.

Omar Little wordt neergezet als een archetypische 
Schelm. Hij heeft geen vaste woonplaats, blijft vaag 
over z’n leeftijd (“about 29, thereabout”) en doet niet 
de geringste moeite om zijn Afro-Amerikaanse slang in 
de rechtbank in te ruilen voor een standaardtalige vari-
ant. Zijn getuigenis, dat vruchten afwerpt, is in wezen 
vals, want hij was geen ooggetuige van de moord die 
door Bird gepleegd is. Voor hij de rechtszaal binnen 
mag, helpt hij een griffier terloops met het oplossen 
van een kruiswoordraadsel, met een voor zijn sociale 
achtergrond bevreemdende kennis van de klassieke 
mythologie. De beambte glimlacht verrast. Wanneer 
Omar Little de zaal binnentreedt, weet de rechter 
meteen dat hij te maken heeft met een bijzonder type, 
en hij neemt zijn bril af. De substituut-procureur des 
Konings (ik gebruik nu even de Belgische titel voor 
wat in Amerika assistant state’s attorney heet), Ilene 
Nathan, die in een eerdere episode al haar afkeuring 
had laten blijken voor het plan om de Schelm in kwes-
tie als getuige te gebruiken en hem opgedragen had 

een stropdas te dragen, kijkt gispend toe wanneer hij 
de gerechtszaal binnenkomt met een sportjack en een 
stropdas die hij achteloos om zijn nek geknoopt heeft 
als een foulard. Bij zijn entree maakt Omar met zijn 
rechterhand een schietgebaar naar Stringer Bell, die 
achteraan in de zaal zit: op zijn zachtst gezegd een 
merkwaardige handeling in een rechtszaal.

Het verloop van de rechtszaak vertoont opvallende 
parallellen met Fingers. Hij krijgt de lachers in de jury 
meermaals op de hand, onder andere door heel eerlijk 
over zijn beroep te vertellen. Ilene Nathan stelt hem 
terecht de vraag: “How does a man rob drug dealers 
for eight or nine years, and live to tell about it?” Omar 
Little grijnst en zegt dan filosofisch: “A day at a time, 
I suppose.” Hij heeft de zaak onder controle, want hij 
weet met een paar welgemikte uitspraken de beklaagde 
Bird te laten ontploffen, een reactie die hij met een 
bezadigde knipoog beantwoordt. Dat is een cruciale 
ontwikkeling, en Stringer Bell, die weet hoe laat het is, 
verlaat meteen de zaal.
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De echte coup de théâtre in deze rechtszaak komt er 
wanneer Levy, de gewiekste advocaat van de beklaagde, 
het getuigenis van Omar Little tracht te diskwalificeren 
door hem af te schilderen als een ordinaire, onbetrouw-
bare misdadiger, die als een parasiet teert op misdrijven 
waarmee de drugsbendes het sociale weefsel in de 
stad kapotscheuren. Omar Little ontkent niet, maar 
riposteert laconiek met: “Just like you, man. […] I got 
the shotgun, you got the briefcase. It’s all in the game 
though, right?” Levy staat perplex. Wanneer hij vragend 
naar rechter Phelan kijkt, haalt die hulpeloos zijn 
schouders op. Ze zijn beiden duidelijk niet gewend aan 
deze onconventionele rechtsgang.

Ook in The Wire zien we dat een schelm erin slaagt 
in en uit de gevangenis te lopen, zij het niet zoals 
Fingers door de cipiers te zakkenrollen, maar door 
het op een akkoordje te gooien met justitie of door 
zichzelf succesvol te verdedigen tegen valse aantijgin-
gen (seizoen 4). Hoewel hij net als Fingers allerminst 
crimineel onbesproken is, weet ook hij sympathie te 
wekken bij rechercheurs, en net als Fingers vermijdt 
hij profaan taalgebruik: hij spreekt wel slang, maar 
vloekt uit principe niet. Tijdens zijn medewerking op 
het politiekantoor ziet hij kans gevoelige informatie te 
bemachtigen, die hij later in zijn eigen voordeel inzet. 
Hij is – spoiler! – de enige die de onaantastbare huurling 
Brother Mouzone kan aanpakken, en spant later met 
hem samen om Stringer Bell om te brengen, wat een 
succesvol plan blijkt. 
 

REINAERT DE VOS

De derde Schelm die ik in dit stuk de revue wil laten 
passeren, is de vos Reinaert, zoals neergezet in het 
beroemde 13e-eeuwse Middelnederlandse dierenepos 
Van den vos Reynaerde. De vermoedelijk Oost-Vlaamse 
auteur van het stuk, dat ongeveer 3500 versregels telt, 
is onbekend, al identificeert hij zichzelf in de proloog 
als Willem, die ook nog een ander boek geschreven 
heeft: de Madok.

Reinaert is een prototypische Schelm. Net als bij 
Omar is zijn verblijfplaats moeilijk te vinden:

Dort donker van eenen woude
Quam hi geloepen dor een wostine
Daer Reynaert hadde de pade sine
Ghesleghen crom en menichfoude

  (vv. 502–505)

De ‘kronkelige paadjes’ die Reinaert gebaand heeft 
in de ‘woestenij’ waar hij zich ophoudt, doen denken 
aan het epitheton van een andere Schelm uit de 

wereldliteratuur: Odysseus. Die wordt door Homerus 
polytropos genoemd, een woord dat overdrachtelijk 
‘vindingrijk’, maar letterlijk ‘van vele plaatsen’ bete-
kent. Reinaerts listigheid wordt trouwens ook expliciet 
vermeld: “Menichfout was zijn gedochte” (v. 542). Net 
zoals Fingers en Omar zit Reinaert in de criminaliteit, 
hoewel ook hij beweert daar deels buiten zijn wil om 
ingerold te zijn. Hij doet het goed bij de vrouwen, met 
wie hij buitenechtelijke relaties aanknoopt, en hij is 
een uitstekend spreker die zich overal weet uit te klet-
sen. Die twee trekken komen ook terug bij Fingers en 
Odysseus, die beiden opvallend vaak in de buurt van 
vrouwen te vinden zijn, maar het altijd zo voorstellen 
alsof zij het slachtoffer zijn van verleiding.

Het verhaal draait hier in zijn geheel om een 
rechtszaak. Koning Nobel houdt op Pinksteren een 
hofdag. Alle dieren maken hun opwachting, behalve 
de vos Reinaert. De dieren doen hun beklag over 
Reinaerts bandietenstreken, van verkrachting over 
kindermishandeling en diefstal tot moord. Er wordt 
een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Eerst 
wordt Bruun de beer op de vos afgestuurd, en nadien 
Tibeert de kater, maar beiden laten zich in de luren 
leggen door de doortrapte vos, die zich met listen 
allerhande van deze gezanten weet te ontdoen. Zowel 
Bruun als Tibeert komen gehavend en zonder arres-
tant aan het hof terug.

De derde bode is Grimbeert de das, de enige die de 
verdediging van Reinaert op zich genomen had bij de 
aanklachten. Hij heeft meer succes en kan Reinaert over-
halen mee te gaan naar het hof. Reinaert is niet gerust op 
de afloop, maar bij zijn intrede aan het hof voert hij, zoals 
van een Schelm verwacht kan worden, de controle over 
het proces.4 Hij laat zich voorstaan op zijn adellijke ach-
tergrond, bestendigt de feodale banden met de koning, 
en past een retorische truc toe door de koning te loven 
voor zijn wantrouwen in lasterpraat en hem zodoende 
te dwingen zichzelf in twijfel te trekken. Diezelfde truc 
past hij later ook toe als hij de koning vraagt zijn macht 
niet te misbruiken om absurde straffen te vorderen, zoals 
ophanging – de straf die de koning eigenlijk al in gedach-
ten had. De aantijging van koningswege dat Reinaert 
zijn officiële gezanten Bruun en Tibeert te schande heeft 
gemaakt, weerlegt Reinaert gemakkelijk door hun hache-
lijke situatie toe te schrijven aan de onnozelheid van 
Bruun en Tibeert zelf. De eerste slag haalt hij zo binnen: 

 4 Zie ook het uitvoerige commentaar van  
F. Lulofs (1985): Van den vos Reynaerde, pp. 238–254, 
wiens pertinente opmerkingen ik hier  
ten dele verwerkt heb.
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het komt niet onmiddellijk tot een procesrechtelijke 
veroordeling. Maar de dieren aan het hof nemen geen 
genoegen met Reinaerts legalistische redenering en grij-
pen hem vast. De vos kan uiteindelijk niet verhinderen 
dat hij wordt veroordeeld tot de strop.

Als Bruun de beer, Isingrijn de wolf en Tibeert de 
kater vertrekken om de galg in gereedheid te brengen, 
aangespoord door Reinaert, die alleen wil zijn met de 
koning, vraagt Reinaert om een openbare biecht te 
mogen afleggen. Die biecht wordt aangewend om ver-
zachtende omstandigheden te bepleiten (een moeilijke 
kindertijd), maar vooral om zijn executeurs te incrimi-
neren. Hij beweert dat de edellieden een staatsgreep 
beramen. Om overtuigender te klinken betrekt hij ook 
zijn geliefde neef Grimbeert de das in het complot, en 
zelfs zijn eigen vader. Dat maakt zijn zaak sterker, want 
een beschuldiging alleen aan het adres van zijn vijan-
den zou ongeloofwaardig zijn. 

Nu verneemt alle gader,
Hoe Reynaerd sinen erdschen vader

Met verradenessen sal bedraghen,
Ende eenen van sinen liefsten maghen.
Dat was Grimberte den das,
Die hem hout van herten was.
Dat dede Reynaert omme dat,
Dat hi wilde datmen te bat
Sinen woerden gheloeven soude
Van sinen vianden
(vv. 2227–2236)

Reinaert doet vervolgens zijn meesterzet: hij maakt 
quasi-terloops gewag van een schat die zijn vader 
gevonden zou hebben, en die gebruikt zou worden 
om het complot te bekostigen. Die schat heeft hij 
verborgen, en op die manier heeft hij de staatsgreep 
verijdeld. Meer gedreven door hebzucht dan door een 
verlangen om de waarheid aan het licht te brengen, en 
vooral op aandringen van koningin Gentel, spreekt de 
koning Reinaert vrij. Tiecelijn de raaf vliegt eropuit 
om Tibeert, Bruun en Isingrijn te waarschuwen op het 
galgenveld, en de beer en de wolf reppen zich terug 
naar het hof. Daar worden ze echter aangehouden op 
beschuldiging van samenzwering. Reinaert gaat op 
bedevaart naar Rome, een smoes om de koning niet 
te moeten vergezellen naar de onbestaande schat – en 
krijgt een tas die uit het berenvel van Bruun gesne-
den is en schoenen die gemaakt zijn van de huid van 
Isingrijn en zijn vrouw Hersinde. Hij wordt vergezeld 
door Belijn de ram en Cuwaert de haas. Reinaert ver-
moordt Cuwaert, eet hem op, en geeft de kop van de 
haas in de gesloten tas mee met Belijn naar het hof.  
Op die manier wordt hij ontmaskerd, maar hij is nu  
uit de klauwen van het gerecht, dat niets anders kan 
doen dan hem vogelvrij verklaren.

DE RECHTBANK ALS ARENA  
VOOR DE SCHELM

Of je nu kijkt naar geschreven, getekende of verfilmde 
cultuurproducten uit de 13e, de 20e en de 21e eeuw, 
zowel de karaktertypering als de enscenering van de 
Schelm vertonen diepe parallellen. Die parallellen 
roepen verdere vragen op. Ten eerste: dat de Schelm 
door de tijd en in uiteenlopende genres zoveel gelijke-
nissen vertoont, doet vermoeden dat hij diepe estheti-
sche instincten aanspreekt. Waar komen die instincten 
vandaan? Wat zeker meespeelt, is het bevredigende 
gevoel wanneer iemand zich teweerstelt tegen de geves-
tigde orde. Zeker als die vanuit een underdogpositie 
moet vechten, wat bijna altijd het geval is als je het 
opneemt tegen the powers that be. In dat opzicht verschilt 
de Schelm niet zoveel van de wraakexpeditie, zoals die 
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voorkomt in blockbusters als Django Unchained, Dumas’ 
Le Comte de Monte-Cristo, of het kinderboek Pudding 
Tarzan (Ole Lund Kirkegaard).

Een andere vraag is: waarom vormt de rechtszaak 
een zo populaire setting voor verhalen over Schelmen? 
Een eenvoudige verklaring is natuurlijk dat de Schelm 
zich bezighoudt met onfrisse zaken en als crimineel 
onvermijdelijk met het gerecht in aanraking komt. Maar 
die verklaring is niet bevredigend. Er is meer aan de 
hand. De rechtszaken zijn geen toevallige scènes in het 
leven van een crimineel. In de drie behandelde verhalen 
zijn het hoogtepunten in het optreden van de Schelm.

Bij Fingers opent de scène met een plaatje buiten 
formaat, wat het gewicht van de passage aankondigt, 
en loopt dan door over de volgende 36 plaatjes op liefst 
drie volle pagina’s. De scène staat ook topologisch 
centraal. Het album beslaat in totaal 45 pagina’s (van 
pagina 3 tot en met 47, als we de laatste afsluitende 
grote plaat meetellen), en de aanvang van de scène valt 
samen met de gulden snede, na 28 pagina’s. Daarmee 
is natuurlijk niet gezegd dat de auteur bewust tewerk 
gaat volgens een architecturaal principe, maar intuïtief 
lijkt hier een culminatiepunt verwacht te worden: in 
2001: A Space Odyssey, last regisseur Stanley Kubrick op 
de gulden snede een pikzwart shot in met dramatische 
muziek, waarna het tweede deel van de film begint.  
In Pantserkruiser Potjomkin van Sergej Eisenstein vindt 
de beroemde trappenscène van Odessa ook plaats 
op de gulden snede.5 Op het gevaar hier ten prooi te 
vallen aan de menselijk dwang om overal regelmatige 
patronen te zien, ook wel de denkfout van de ‘Texaanse 
scherpschutter’ genoemd,6 lijkt de gulden snede ook in 
de andere twee gevalsstudies van toepassing. De bere-
kening bij Van den vos Reynaerde is wat lastiger, want 
daar is het niet helemaal duidelijk wanneer de rechts-
zaak precies begint, en de precieze omvang verschilt 
van handschrift tot handschrift. Maar als we kijken 
naar het beroemde Comburgse handschrift, dan zien 
we dat de gulden snede valt op vers 2144 (totaal 3469). 
Dat is in de tekst precies de passage waarin Reinaert 
zijn meesterzet over de schat doet, het moment waar 
hij zorgvuldig naartoe gewerkt heeft, door zijn belagers 
weg te sturen en de koning alleen te kunnen spreken:

Alse die coninc dit verhoerde,
Gaf hi Reynaerde felle andwoerde:
“Reynaert, wanen quam hu die scat?”
Reynaert andwoerde: “Ic segghu dat,
Wijldijt weten also ict weet,
No dor lief no dor leet
Sone salt danne bliven verholen.
Coninc, dien scat was bestolen.
Ne waer hi oec ghestolen niet,

Daer ware die moert bi ghesciet
An hu lijf, in rechter trauwen,
Dat alle huwen vrienden mochte rauwen.”
(vv. 2139–2150)

Bij de rechtszaak in The Wire is de berekening nog 
moeilijker. Moeten we de rechtszaak in het geheel van 
de hele cyclus van vijf seizoenen zien, of in het geheel 
van de aflevering? Dat laatste is niet vanzelfsprekend, 
omdat de afleveringen in elkaar overvloeien. Zoals 
eerder gezegd wordt het statement met de stropdas al 
in een eerdere episode aangekondigd. De hele scène 
met Omar in de rechtbank duurt 7 minuten en 20 
seconden, als we de kruiswoordraadsel-dialoog in de 
wachtkamer meerekenen. De gulden snede ligt op 4 
minuten en 32 seconden. Dat is het moment waarop 
Stringer Bell de zaal verlaat na de fatale uitbarsting 
van Bird, in het volle besef dat de zaak gekanteld is, 
en rechercheur Jimmy McNulty, die Omar tot in de 
rechtszaal heeft gekregen, triomfantelijk lacht. De 
gulden snede ligt hier met andere woorden op het 
moment dat Omar zijn doel bereikt heeft. Nog eens: 
ik wil hier niet beweren dat de tekenaars, auteurs en 
regisseurs van schelmenverhalen het zo aan boord 
leggen dat ze heel bewust naar die gulden snede toe-
werken, maar zowel kunstenaar als publiek voelen 
onbewust aan dat de gulden snede een bijzondere pas-
sage is, en dus een spectaculaire scène vergt.

Een andere aanwijzing van de centrale positie van 
de rechtszaak is de voorbereiding en de opening ervan 
in de verhaalstructuur. In The Wire wordt die voor-
bereid in een voorafgaande aflevering, waar al gezin-
speeld wordt op de stropdas die hij moet dragen.  
De entree van Omar Little wordt ook breed uitgeme-
ten, en is op die manier vergelijkbaar met het grote 
plaatje in Fingers. De toeschouwer wordt zo ingepe-
perd dat hier iets groots staat te gebeuren. In Van den 
vos Reynaerde is de rechtszaak zonder meer het cen-
trale onderwerp. De drievoudige daging bouwt op naar 
de rechtszaak zelf, en net als bij Omar Little en Fingers 
wordt de grandioze entree benadrukt:

Ende hi [Reinaert] sprac te Grimbeerte den das:
“Leedet ons die hoechste strate.”
Reynaerd ginc in dien ghelate

 5 E. Verba (2012): ‘The Golden Ratio in Time-
based Media’, Journal of Arts and Humanities 1(1).

 6 D. Bebbington (2011): ‘The Texas 
Sharpshooter Fallacy’, Think 10(27), pp. 351–361.
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Ende in also bouden ghebare
Ghelijc of hi sconinx sone ware
Ende hi niet en hadde mesdaen.
Boudeliken ghinc hi staen
Voer Nobele dien coninc
(vv. 1762–1769)

Dat lijkt er allemaal op te wijzen dat de bedenkers van 
deze verhalen heel goed beseffen dat de rechtszaak 
geen fait divers is, maar hoogst functioneel.

De rechtszaak is immers bij uitstek geschikt om 
de Schelm in volle actie te zien. De rechtbank is de 
plaats waar orde heerst – meer nog: orde hersteld 
wordt. Maar de Schelm houdt zich niet aan de geves-
tigde orde. Zijn bestaan wordt net gedreven door een 
verlangen die orde overhoop te halen. Als hij daarin 
slaagt in een rechtbank, dan is dat een bewijs te meer 
van zijn meesterschap. In die zin is het optreden van de 
Schelm in de rechtbank goed te vergelijken met actie-
helden die zich in kamikazestijl op hun eentje een weg 
schieten door het zwaarbewaakte pand van hun vijand. 
Rechtbanken zijn ook plaatsen waar de macht van het 
gesproken woord heerst. Dat geldt ook voor Odysseus, 
die de fysiek sterkere Ajax verbaal overbluft in een 
publiek dispuut over de erfenis van Achilles’ wapens. 
Het is dan ook typisch dat geen van de Schelmen een 
advocaat in de arm neemt. Ze voeren zelf het woord, 
want daarin blinken ze uit. 

Het is een open vraag of de opvallende terugkeer 
van het motief van de rechtszaak in verhalen over 
Schelmen het gevolg is van ontlening of niet. In prin-
cipe is het mogelijk dat de scenaristen van The Wire als 
kind het album Fingers hebben gelezen, en misschien 
heeft de scenarist daarvan zich op zijn beurt bewust 
laten inspireren door Van den vos Reynaerde, maar erg 
waarschijnlijk is dat niet. Ik denk dat de rechtbank zó 
goed werkt als setting voor de Schelm dat veel scena-
risten daar vanzelf bij uitkomen. En het publiek wrijft 
in de handen en leest vergenoegd hoe een geslepen 
figuur met uitgekookte listen de vloer aanveegt met de 
rechterlijke macht. Heimelijk genieten van de literaire 
pervertering van de uitspraak van Cicero (De Officiis 
1, 7, 23): fundamentum est justitiae fides – “de grondslag 
van het recht is goede trouw”!

 
Noot: Graag bedank ik oud-medestudent Michiel Scharpé,  
die veel meer weet van literatuur dan ik, voor commentaren  
bij een eerdere versie.
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