
Wie het boekje met zijn 120 houtsneden door- 
bladert, krijgt de ene na de andere fantasiefiguur  
te zien: combinaties van mensen met dieren, insec-
ten, planten of objecten. De ene keer gaat het om 
een man met een vissenkop, dan weer om iemand 
met vogelpoten of met een lijf in de vorm van een 
ketel of een kruik. Hoe ze ook zijn samengesteld,  
ze zijn altijd afzichtelijk, dikbuikig of gebocheld, 
met misvormde neuzen of andere vergroeiingen.  
Er zijn er die muziekinstrumenten bespelen of in  
de weer zijn met wapens, vaak op een onhandige 
manier, maar er wordt vooral ook gegeten en ge-
dronken, uiteraard zonder enige vorm van etiquette. 
Hilarisch is bijvoorbeeld de man die zijn soep ople-
pelt uit de dampende ketel waarmee hij vergroeid 
lijkt te zijn.
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Monsters en
gedrochten

Een parade van vreemde wezens en  
bizarre gedrochten vormt de inhoud van 
Les Songes drolatiques de Pantagruel, een 
Frans prentenboekje uit 1565. De hybride 
figuren doen onmiddellijk denken aan 
de monstertjes van Jheronimus Bosch en 
Pieter Bruegel en hebben daar inderdaad 
meer mee te maken dan met het werk 
van François Rabelais, naar wiens roman 
Gargantua et Pantagruel de titel verwijst. 
Het boekje is uitstekend op zijn plaats in 
de collectie van Museum Boijmans Van 
Beuningen, waarin de fantastische kunst 
een belangrijk aandachtspunt is.



De uitgever van het prentenboek, Richard Breton, 
koppelt dit leger van bespottelijke vechtjassen,  
gulzigaards en zonderlingen aan de schrijver François 
Rabelais. Diens naam was een garantie voor succes, 
want zijn romancyclus Gargantua et Pantagruel genoot 
destijds een ongekende populariteit. Er zijn ook zeker 
raakvlakken, maar dat de figuren van de Songes drola-
tiques bedacht zijn door Rabelais zelf, zoals Breton  
beweert, is ongeloofwaardig. Tegenwoordig worden  
ze toegeschreven aan François Desprez, een Parijse 
ontwerper en prentuitgever.

Niet de Franse literatuur, maar de Nederlandse 
kunst is de belangrijkste inspiratiebron geweest, in de 
eerste plaats het werk van Pieter Bruegel de Oude. Zo 
heeft Bruegels prentenreeks De zeven hoofdzonden uit 
1558 model gestaan voor tal van motieven. Een voor-

31   2021# 3   

NIEUWE AANWINST

Les Songes drolatiques de Pantagruel
François Desprez (toegeschreven aan)
1565. Boekje met 120 houtsneden, 15,5 x 10,1 cm
Bijdrage: € 49.500, waarvan € 10.000 uit het 
Themafonds Middeleeuwen en Renaissance
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Aangekocht in 2020 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 

Middeleeuwen en Renaissance) en de Stichting  

Lucas van Leyden.



beeld is de man met kikkerpoten en een degen voor 
zijn kruis die een gekke bek trekt. Hij is vrij precies 
gekopieerd naar het monstertje linksonder op De trots, 
zij het in spiegelbeeld en met een ander hoofddeksel. 
Op zijn beurt borduurt Bruegel met zijn duivels en  
gedrochten bewust voort op het werk van Jheronimus 
Bosch. Niet voor niets werd hij al tijdens zijn leven  
‘de tweede Bosch’ genoemd, een erenaam.

TRADITIE VAN GROTESKEN

De figuren in dit prentenboekje passen in een lange 
traditie van grotesken en drôlerieën. Al in versierde 
manuscripten uit de middeleeuwen treffen we soort-
genoten aan. Maar dat zijn letterlijk nog randfiguren,  
afgebeeld in de marge. In de Songes drolatiques zijn de 
monsters en gedrochten individueel geportretteerd op 

de hele bladzijde. Ze zijn de hoofdpersonen geworden, 
en dat was iets nieuws in de geschiedenis van de kunst. 
Het was een radicale stap om de volle aandacht te ves-
tigen op de afzonderlijke figuren, buiten de religieuze 
of allegorische context die zij in het werk van Bosch en 
Bruegel hadden.

Het voorwoord van de Songes drolatiques wekt de  
indruk dat de uitgever dit ook besefte. Breton noemt 
de prenten ‘de vreemdste figuren die je op aarde kunt 
vinden’, maar weerhoudt zich er bewust van om ze 
verder te beschrijven, te identificeren of te verklaren. 
Wie wil, zo schrijft hij, mag zelf zoeken naar ‘de mys-
tieke of allegorische betekenis’ of naar ‘de intentie van 
de maker’. De uitgever denkt dat de meeste mensen 
ook zonder verklaring tevreden zullen zijn met zijn 
prentenboek. Dromers vinden er wat in om over te 
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De trots 
(uit de reeks De zeven 
hoofdzonden) detail
Pieter van der Heyden naar 
Pieter Bruegel de Oude
1558. Gravure, 21,2 x 29,5 cm 
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mijmeren, melancholici wat om van op te fleuren  
en wie al gelukkig is kan erom lachen. Het werk zal 
bovendien een prima tijdverdrijf zijn voor de jeugd  
en een inspiratiebron voor kunstenaars die naar voor-
beelden zoeken.

SURREALISME

Dat in elk geval deze laatste verwachting van Breton  
is uitgekomen, blijkt uit de verschillende kopieën en 
navolgingen die in de loop der tijd van de figuren wer-
den gemaakt. Nog in 1973, ruim vierhonderd jaar na 
hun ontstaan, fungeerden de houtsneden als bron van 
artistieke inspiratie. Salvador Dalí nam ze toen als  
uitgangspunt voor een reeks van 25 grote litho’s. Deze 
schakelfunctie, als verbinding tussen het werk van 
Bosch en Bruegel en dat van de surrealisten, was voor 

Museum Boijmans Van Beuningen een belangrijke 
reden om de Songes drolatiques te willen verwerven. 
Als een van de weinige musea in de wereld bezit het 
zowel schilderijen, tekeningen en prenten van Bosch 
en Bruegel als een omvangrijke verzameling surrea-
lisme, waaronder topstukken van Dalí, Magritte, Ernst, 
Tanguy en Carrington. Onder de noemer ‘Surrealisme 
en het surreële’ richt het museum zich bij de uitbrei-
ding van de collectie op de fantastische traditie in de 
kunst en op voorlopers van het surrealisme. Het is  
een verzamellijn waarin de Songes drolatiques perfect 
passen. 

Peter van der Coelen

Conservator prenten en tekeningen Museum Boijmans  

Van Beuningen
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