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Antwerpse Reynaertscribanen 
van olllstreeks 1700 
P. WACKERSENR. VANDAELE 

Het eind van de zeventiende eeuw 
was voor de Antwerpse meubelkunst 
een bloeiperiode, en de produkten er
van vonden kopers in heel Europa. 
Vooral het luxe-meubel, vervaardigd 
uit kostbare houtsoorten zoals palis
sander en ebbehout, en beschilderd, 
of ingelegd met tin, ivoor of parel
moer, was erg geliefd. Vele van die 
secretaires, kabinetten en andere 
meubels bevatten afbeeldingen die 
meestal overgenomen werden van of 
geïnspireerd waren op gedrukte 
prenten. De onderwerpen waren o.a. 
bijbelse en mythologische taferelen, 
jacht- en landschapsvoorstellingen en 
chinoiserieën of andere exotische af
beeldingen 1. 

In dit artikel worden een vijftal Ant
werpse Reynaertscribanen - scribaan 
is het oud Vlaamse woord voor 
schrijfkabinet - van palissander be
sproken, die vervaardigd werden cir
ca 1700. Het gaat om schrijfkabinet
ten die oorspronkelijk bestonden uit 
een onderstuk, dat dienst deed als 
schrijftafel, en een bovenstuk, be
doeld als opbergruimte. In dit laatste 
vindt men een variërend aantal laatjes 
die aangebracht zijn rond een centraal 
paneel dat als deurtje functioneert. 
Op de laatjes en het deurtje van het 
bovenstuk komen tinnen afbeeldin
gen voor uit het Reynaertverhaal, een 
vrij uitzonderlijk onderwerp voor 
een dergelijke meubelversiering. 
Afgezien van enkele verspreide en 
terloopse vermeldingen werd tot nu 

Afb. 1. Scribaal1 te Kortrijk (Stedelijk Museum). 

377 



toe weinig of geen aandacht besteed 
aan de beschrijving en de geschiede
nis van deze kabinetten. 

Beschrijving van 
de vijf scribanen 

Van de vijf Reynaertkabinetten heb
ben er twee nu nog een origineel 
boven- en onderstuk, terwijl twee 
thans uitsluitend uit een bovenstuk 
bestaan. De staat en de huidige ver
blijfplaats van het laatste exemplaar 
zijn onbekend. De twee 'volledige' 
meubels bevinden zich in Vlaams 
openbaar bezit, de andere in privé
bezit. 

Afb. 2. 
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Het eerste kabinet staat in het Stede
lijk Museum van Kortrijk waar het in 
1978 terecht kwam (afb. 1). Het werd 
verworven van Mevrouw Nolf-Jans
sens de Varebeke, die het als bruids
schat kreeg van haar vader, Antoine 
Janssens de Varebeke. Hij heeft het 
meubel na de dood van zijn schoon
moeder, mevrouw M . L. Casier 
(t Brugge 1908) geërfd en het uit het 
Brugse meegenomen naar het kasteel 
van Temse. Zeker is dat het meubel 
zich daar reeds bevond in 1913, toen 
het werd uitgeleend voor een ten
toonstelling over Vlaamse kunst te 
Gent 2. Over dit Reynartscribaan zijn 
in deze familie geen verdere gegevens 

beschikbaar. Wel menen verwanten 
te mogen aannemen dat het voor de 
'Brugse' periode uit het Waasland af
komstig was 3. 

Het scribaan is van eikehout met pa
lissanderfineer 4 en meet 
161,5x112x72 cm 5. Het bovenstel 
bevat acht Reynaerttaferelen in tin
nen inlegwerk. Vier plaatjes komen 
voor op laden van gelijke grootte, die 
zich twee aan twee links en rechts van 
de centrale afbeelding op het kast
deurtje bevinden. Daaronder zijn op 
één lade die de hele breedte van de 
kast bestrijkt, drie taferelen van de
zelfde grootte aangebracht. Als men 
het centrale paneeldeurtje opent, dat 
dubbel zo groot is als een lade, ko
men zes met inlegwerk versierde 
laatjes in vier lagen tevoorschijn. De 
onderste twee lagen vullen de breedte 
van het hele kastje, terwijl er zich 
daarboven nog vier laatjes van gelijke 
grootte bevinden. Onder het dak van 
de kast is een 7 cm diepe bergruimte 
verborgen. Aan de voorkant (poten, 
knielade, randen en fronton) is het 
meubel versierd met geometrische 
bloemfiguren en festoenen. 
Soortgelijke versieringen vindt men 
terug op het Reynaertmeubel dat nu 
in de schepenzaal van het stadhuis 
van Sint-Niklaas staat (tot voor kort 
in het Ex-Libriscentrum; afb. 2). De 
verwantschap met het meubel uit 
Kortrijk is overduidelijk: het heeft 
vrijwel dezelfde afmetingen 
(161xl13x81 cm) en zes van de acht 
afbeeldingen op beide kasten zijn 
vrijwel identiek. Maar er zijn ook 
minder in het oog springende gelijke
nissen: beide hebben een 'H'-vormi
ge verbindingsregel tussen de poten 
met een verbreding in het midden 
van het dwarsstuk en het versierings
motief (Louis XIV) op de voors te 
poten van de Kortrijkse kast, is als 
'contre partie ' te vinden op de randen 
naast de taferelen van de Sint-Niklase 
kast. 
Het voornaamste verschil tussen de 
scribanen van Sint-Niklaas en Kort
rijk betreft de laden: waar het Kort
rijkse scribaan onderaan in het bo- ' 



venstuk één lade bevat over de hele 
breedte, heeft dit scribaan op dezelfde 
plaats drie laatjes van gelijke grootte 
(31,5x15 cm). 
Opent men het centrale deurtje van 
het Sint-Niklaas meubel 6, dan ziet 
men vier met tinnen inlegwerk ver
sierde laatjes in drie lagen: de boven
ste en onderste laag worden gevormd 
door een laatje over de hele breedte, 
terwijl de middelste laag bestaat uit 
twee laatjes van de halve breedte. 
Het schrijfvlak van het onderstel van 
de Sint-Niklase kast is prachtig inge
legd met tin . Daaronder vindt men 
achter een neerklappen de knielade, 
die bekleed is met blauw fluweel, nog 
drie verborgen laden die dezelfde 
diepte hebben als de zichtbare laden 
en die samen de breedte van het meu
bel beslaan. Op de achterzijde van 
het scribaan is een etiket gekleefd 
met daarop de vermelding 'Madame 
Lockroy' . Afb. 3. 

Dit kabinet werd door het stads be-
stuur van Sint Niklaas aangekocht 
tijdens een veiling op 7 juni 1974 in 
het Palais Gallü:ra te Parijs 7. De ge
schiedenis van deze schrijftafel vóór 
1974 blijft duister. In de veilingcata
logus en in de aankondiging van de 
verkoop in H/eltkul1st 8 wordt expli
ciet aangegeven dat dit meubel uit het 
familiebezit van de erven van Victor 
Hugo afkomstig is 9. Waarop deze 
mededeling steunt is onduidelijk, 
want in de nalatenschap van de 
schrijver zijn geen gegevens aanwe
zig die erop kunnen wijzen dat Hugo 
ooit een dergelijk meubel in zijn bezit 
had 10. Op een ander punt is de be
schrijving eveneens onzorgvuldig: 
men noemt de iconografische cyclus 
slechts als een 'histoire des animaux'. 
In een aantal artikelen 11 werd veron
dersteld dat dit kabinet door Victor 
Hugo tijdens zijn ballingschap in 
Brussel (1851-1852) is aangekocht bij 
een Brussels antiquair. Men leidde dit 
af uit de mededeling van]. F. Wil
lems, die opgenomen werd in het 
Nabericht van de (posthume) tweede 
druk van zijn Reynaertuitgave uit 
1850 waarin een dergelijk meubel in 

de Brusselse kunsthandel vermeld 
wordt 12. Wat men zich niet realiseer
de, was dat dit Nabericht een door 
F. A. Snellaert bijeengebrachte bun
deling was van eerder in het Belgisch 

. Museum verschenen Reinardiana. De 
mededeling over het Reynaertmeubel 
stamde reeds uit 1842, dus lang voor 
het verblijf van Hugo in Brussel 13. 

Nog een derde meubel (afb . 3, 
161x105x57 cm) heeft banden met 
het Waasland. Het bevindt zich nu in 
privé-bezit. In het voorjaar van 1914 
kocht Emiel Melis op een boerderij in 
de buurt van De Wilde Haan, tussen 
Kruibeke en Beveren, een antieke 
kast. Deze was geverfd, maar al snel 
bleek dat zich onder de verflaag Rey
naertafbeeldingen bevonden. In de 
eerstvolgende (oorlogs-)jaren bleef 
het meubel in dezelfde verminkte 
toestand. Pas toen Melis omstreeks 
1920 de schrij ftafelleerde kennen, die 
zich toen nog in het bezit bevond van 
de familie J anssens de Varebeke, 
werd besloten om de aankoop te la
ten restaureren door de Sint-Niklase 
beeldhouwerszoon Th. Goossens, die 
het andere meubel als voorbeeld ge-

Afb . 2. ReYllaertscribaall Stad/l/lis te Sillt-Nik/aas. 

Afb. 3. Cabillet privé-collectie Wailll es . 

bruikte. Hij heeft een nieuw onder
stel vervaardigd, het tinnen inleg
werk schoongemaakt en waar nodig 
hersteld en voor de ene ontbrekende 
lade een vervanging gemaakt 14. 

Het meest opvallende van dit scri
baan is dat het drie laden meer telt 
dan de hiervoor besproken meubels. 
Tot in 1984 bleef dit kabinet ten huize 
van Willem Melis, die het van zijn 
vader erfde. Het werd alleen uitge
leend voor een Reynaerttentoonstel
ling te Sint-Niklaas in 1971 15. In 
1984 werd het scribaan verhuisd en 
het bevindt zich nu in een privé-col
lectie te Waimes-Tirimont (in de 
buurt van Malmedy-Sankt-Vith) 16. 

Een volgend Reynaertscribaan (afb. 
4) werd in 1985 via de Antwerpse 
kunsthandel uit Belgisch privé-bezit 
verkocht aan een Amerikaanse verza
melaar 17. Net als het hiervoor be
sproken kabinet heeft het geen origi
neel onderstel. Het bovenstuk, dat 
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Afb. 4. 

58,5x100x36 cm meet, is opvallend 
door de uitzonderlijke kwaliteit van 
de tinnen plaatjes, die door een zeer 
kundige hand werden gegraveerd en 
die ten opzichte van de andere beken
de gravures in spiegelbeeld staan. 
Tenslotte is in de literatuur een vijfde 
kabinet vermeld (afb. 5) 18. De fes
toenen op de meubelranden, de ver
gelijkbare afmetingen 19, de Rey
naertgravures, de materialen en de 
bouwwijze van de kast maken het 
verantwoord om dit meubel met de 
andere tot één groep te rekenen, die 
in één en hetzelfde atelier vervaardigd 
werd. Dit scribaan werd op 28 no
vember 1913 in het Dorotheum te 
Wenen geveild 20. Sedertdien is er 
niets meer over bekend. 

Plaats en tijd van ontstaan 

De Reynaertscribanen kunnen wor
den omschreven als typische Ant
werpse luxe-meubelen van circa 
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1700 21 . Wat zeker pleit voor een ont
staan in het Nederlandse taalgebied is 
dat er op de kasten te Kortrijk, Sint
Niklaas en Waimes een nederlandsta
lige inscriptie voorkomt, namelijk 
een grafschrift op de zerk van Coppe 
(afb. 6 en 7) 22 . Deze inscriptie toont 
aan dat de graveur uit Vlaanderen of 
Nederland afkomstig was, wat de 
mogelijkheid vergroot dat de kasten 
in die contreien gemaakt werden. 
Dit alléén is echter geen afdoende 
argument, omdat het niet uitgesloten 
is dat het werk van een nederlandsta
lig graveur als voorbeeld gebruikt is 
in een buitenlands meubelatelier. 
Meer zekerheid krijgt men als men de 
formele overeenkomsten bestudeert 
tussen de Reynaertscribanen en ande
re, zeker in Antwerpen vervaardigde 
kasten. Zo wijst o.a. de holgeprofi
leerde lijst van de bergruimte op Ant
werpen 23. 

Er is echter een aanvullende argu
mentatie te leveren die niet alleen 

leidt naar Antwerpen maar ook naar 
het atelier waar ze zijn vèrvaardigd. 
De gegevens daarvoor stammen uit 
een artikel uit 1930 van Hans Huth 24, 

waarin deze meubelspecialist signa
leert dat er een overeenkomst is tus
sen de tafel van het Weense Rey
naertscribaan en het onderstuk van 
een Antwerps kabinet van 1700, dat 
zich in 1930 bevond op het slot Stol
zenfels ten zuiden van Koblenz. Over 
het Weense meubel schrijft hij : 'Er 
stimmt im Unterbau so stark in 
Farm und Ornament mit dem 
Trierer Möbel (d.i. het Stolzenfels
meubel) überein, dass an seiner Ent
stehung in der gleichen Werkstatt 
nicht gezweifelt werden kann' 25. 

Het Staatsarchief te Koblenz bewaart 
een aantal documenten die betrek
king hebben op de verkoop van het 
Antwerpse kabinet aan keurvorst Jo
hann Hugo von Orsbeck, aartsbis
schop van Trier. Daaruit valt op te 
maken dat het Stolzenfelsmeubel in 



Ajb. 7. 

het jaar 1700 door bemiddeling van 

apotheker Joh. Adam Kock te Ko

blenz werd verkocht voor de prijs 

van 690 Rijnse guldens. Ze bevatten 

ook de handtekening van de meubel

maker, een handtekening die volgens 

Huth 'etwa als Hendrick van Hoeft 

(Hoest, Haest) zu lesen ist ' 26. 

De Duitse meubelkenner heeft zich 

hier verlezen: er staat evident Hen

drick van Soest (afb . 8) . De naam 

Hendrick van Soest komt voor in 

het fonds Gilden en Ambachten (nr. 

A 4336) van het Antwerpse stadsar

chief, waar hij vermeld wordt in o.a. 

1705 en 1714 bij de ontvangst van 

contributie voor het 'ebbenhout

werckersam bachte'. 
De naam Hendrick van Soest komt 

ook een aantal keren voor in de regis

ters van de /iggeren van het Sint-Lu

casgilde 27. Het gaat hier naar alle 

waarschijnlijkheid om familieleden, 

want het geslacht Van Soest is zeer 

lang in het Antwerpse zakenleven ac

tief geweest. Leden ervan vindt men 

genoemd als beoefenaars van ver

schillende ambachten, waaronder 

ook dat van boekdrukker 28 . 

AJb. 4. ReYllaertscribaall privé-w /lectie 

Washillgtoll . 

AJb. 5. ReYllae/'lscribaall: hllidige verblijfplaats 01/

bekel/d, geveild te Weil ell ill 1913. 

Ajb. 6. Graf vall Coppe, detail Sillt-l\'iklaas

scribaml. 

Ajb. 7. Graf/Jall Coppe, detail Wai/'ll esscribaall. 

Ajb. 6. 

Ajb. 5. 

381 



De onderzoeksresultaten van Huth, 
gecombineerd met de juiste lezing 
van de naam van de meubelverkoper, 
maken het mogelijk de ontstaanstijd 
en -plaats van de Reynaertmeubelen 
betrekkelijk nauwkeurig te bepalen. 
Enige voorzichtigheid is echter gebo
den omdat het niet volledig zeker is 
dat het Weense Reynaertkabinet een 
origineel onderstel heeft. 
Toch mag aangenomen worden dat 
al de hier besproken Reynaertkabi
netten uit eenzelfde atelier komen. 
Gezien de overeenkomst met dateer
bare en lokaliseerbare meubelen is het 
zeker dat de scribanen uit het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw (zelfs 
omstreeks 1700) stammen en te Ant
werpen vervaardigd werden 29. Als 
Huth gelijk heeft, komen ze uit het 
atelier van Hendrick van Soest. 

Geschiedenis van 
het Reynaertverhaal 

Het interessantste aspect van deze 
groep scribanen is ongetwijfeld de 
iconografie van de erop aangebrachte 
afbeeldingen. Voor een beter begrip 
daarvan is enige kennis nodig van de 
ontwikkeling van het Reynaertver
haal in de Nederlanden. De be
roemdste Middelnederlandse Rey
naertversie is heden ten dage onge
twijfeld - en terecht - het dertiende
eeuwse meesterwerk Van den vos rey
naerde van Willem die de Madock 
m aakte. Toch is de invloed van dit 
verhaal in later eeuwen beperkt ge
weest. Ca . 1375 werd het in bewerk
te vorm naverteld en van een vervolg 
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voorzien. Deze nieuwe, uitgebreide 
Reynaerttekst, Reyl1aerts historie, be
paalde nadien gedurende vier à vijf 
eeuwen de Reynaerttraditie in de Ne
derlanden, ja in heel noordelijk Eu
ropa 30 . 

De inhoud ervan luidt samengevat als 
volgt. Nobel de leeuw, koning van 
alle dieren, heeft zijn onderdanen bij
eengeroepen. Iedereen is gekomen 
met uitzondering van Reynaert de 
vos, die zich tegenover allen schuldig 
weet. Verscheidene malen wordt de 
vos aangeklaagd, het eerst door Ise
grim de wolf. Reynaerts neef, Grim
beert de das, weerlegt alle aanklach
ten; maar net wanneer het erop lijkt 
dat Reynaert vrijuit zal gaan, komt de 
lijkstoet van de door Reynaert ver
moorde Coppe, het hof binnen. Can
tecleer de haan verhaalt over Rey-
na erts laatste misdaad en na de plech
tige begrafenis van de kip, zendt de 
koning eerst Bruun de beer en daarna 
Tibeert de kater uit om Reynaert 
voor het gerecht te dagen. Beiden 
worden door Reynaert, die op hun 
gulzigheid inspeelt, in de val gelokt. 
De eerste komt klem te zitten in een 
boomstam (ajb. 16 en 17), de tweede 
in een strik die in een muurgat ge
spannen is (ajb . 23 en 24). Beide ke
ren na door dorpers mishandeld te 
zijn, onverrichterzake naar het hof 
terug. 
Als derde dager treedt Grimbeert op 
en hij slaagt erin Reynaert mee naar 
het hof te krijgen, die zich daar be
kwaam tegen zijn aanklagers ver
weert, maar toch tot de galg wordt 
veroordeeld. Op het laatste moment 

weet hij echter aan de galg te ontko
men door te vragen ofhij een open
bare biecht mag spreken (ajb. 18 en 
19). Daarin vermeldt hij ogenschijn
lijk terloops een schat en zo weet hij 
de koning aan zijn kant te krijgen: in 
ruil voor de schat wordt Reynaert 
begenadigd. Als Bruun en Isegrim 
protesteren en Reynaert opnieuw 
beschuldigen, worden ze gevangen 
genomen en mishandeld (afb . 20, 
21,22). 
Dan gaat Reynaert op weg naar zijn 
hol, vergezeld door Bellijn de ram en 
Kuwaert de haas, die hij vermoordt 
en samen met zijn vrouwen kinderen 
opvreet. Kuwaerts kop geeft hij in 
een tas met Bellijn mee voor de ko
ning. Als de hazekop tevoorschijn 
komt, blijkt de valsheid van Reynaert 
(ajb. 13), waarna de koning zich met 
Bruun en Isegrim verzoent. 
Tot zover heeft Reynaerts historie het 
verhaal van Van den vos reynaerde ge
volgd. Nu begint het tweede deel van 
het verhaal, dat uit nieuwe stofbe
staat. 
De volgende dag komen nieuwe 
klachten over Reynaert en de koning 
besluit hem binnen zes dagen te gaan 
belegeren. Grimbeert gaat Reynaert 
waarschuwen en de laatste komt op
nieuw mee naar het hof. De ge
schiedenis lijkt zich te herhalen. Nu is 
de koning zelf woedend op Reynaert 
en hij dreigt hem dan ook te hangen, 
maar als Reynaert met een verhaal 
over kostbaarheden (nu een magische 
ring, een kam en een spiegel) op de 
proppen komt, gaat de koning weer 
overstag. Isegrim, die dit te gortig 



Afb. 9. 

vindt, beschuldigt Reynaert opnieuw 

en tenslotte eist hij een duel, dat door 

Reynaert, die de meest smerige trucs 

gebruikt, gewonnen wordt. De ko

ning benoemt Reynaert tot opperste 

rechter en iedereen keert naar huis 

terug. 
Via een reeks boekdrukken, waarin 

het verhaal in grote lijnen hetzelfde 

blijft, maar waarin wel voortdurend 

aan de vormgeving wordt gesleuteld, 

komt het dierenverhaal in de zeven

tiende eeuw terecht. Er komen pro

zaversies voor naast versies in verzen, 

teksten met en zonder aparte morali

seringen, teksten met en zonder illus

traties 31. Hier kan volstaan worden 

met het beschrijven van die Rey

naertversies, die de bron zijn geweest 

voor de tinnen afbeeldingen op de 

scribanen. 
Het betreft allereerst de zogenaamde 

Zuidnederlandse Reynaertvolksboe

ken, zeer zorgvuldig van alles wat 

aan de katholieke censoren aanstoot 

zou kunnen geven gekuiste boekjes, 

die het verhaal van Reynaerts historie 

in proza vertellen, voorzien van mo

ralisaties en houtsneden. Er zijn rede

nen om aan te nemen dat de oudste 

druk van deze volksboeken om

streeks 1614 vervaardigd is 32. Het 

oudste bewaard gebleven exemplaar 

is echter een niet gedateerde druk van 

Hieronymus Verdussen uit het eind 

van de zeventiende eeuw ofhet begin 

van de achttiende eeuw 33. 

Waarschijnlijk de meest directe bron 

voor de afbeeldingen is 'T Vonnis der 

dieren , over Reynaert den vos, aft Spiegel 

der Archlisticheyt, een boekje dat in 

Afb . 10. 

Afb. 8. Detail akte, Staatsarchief Koblenz. 

Afb. 9. Houts//ede Hof Va/I Nobel 

(titelpag. Seger v. Dort) . 

Afb. 10. Id . (titelp . Verdllssell) . 

Afb . 11 . 

Afb. 13. 

Afb. 11 . Het hof van Nobel , detail scriba al/ 

Kortrijk. 

Afb. 13. Kop Kuwaert tevoorschijll 
Dmk Verdussen. 
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Ajb. 12. 

1651 te Antwerpen bij drukkerJacob 
Mesens verscheen. Het is een bewer
king in trocheïsche verzen van het 
Reynaertverhaal (in een versie die 
sterk overeenkomt met die van de 
Zuidnederlandse volksboeken) door 
Seger van Dort, een Antwerps nota
ris die in zijn vrije tijd gelegenheid 
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vond om zich aan de letteren te 
wijden 34. 

Deze uitgave bevat een reeks van 21 
verschillende houtsneden, waarvan er 
vijf tweemaal worden afgedrukt. De 
ontwerper en de graveur die deze 
reeks tot stand hebben gebracht, zijn 
bekend: op de houtsnede op de titel-

pagina staan namelijk een naam, 
E. Quellinius, en de initialen I. c.1. 
(ajb . 9). Hiermee worden Erasmus 
Quellijn dejongere (1607-1678) en 
Jan ChristoffelJegher(s) (1618-1667?) 
bedoeld 35. De eerste, een leerling van 
Rubens, hield zich behalve met schil
deren ook regelmatig bezig met het 



Ajb. 14 . 

ontwerpen en vervaardigen van 

houtsneden voor boeken. Veel van 

de boeken waarvoor hij de illustraties 

verzorgde, werden uitgegeven door 

Plantijn 36. Jan Christoffel Jegher 

heeft als houtsnijder en etser vooral 

Ajb. 15. 

voor de drukkerij van Plantijn ge

werkt 37. Quellijn enJegher hebben 

meermaals samengewerkt 38, maar in 

de opsommingen van hun beider 

oeuvre komt 'T Vonnis der dieren niet 

voor, wat waarschijnlijk te wijten is 

Ajb. 12. Hofvall Nobel , detail Washillgton

scriba all. 

Ajb. 14. Begelzadigillg vall Reyllaert , detail 

Sint-Niklaasscribaal1. 

Ajb . 15. Id. detail Washillgtol1Scribaall. 
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aan het minimale aantal exemplaren 
dat daarvan is overgeleverd 39. Ove
rigens kan vanJegher aangetoond 
worden dat hij vaker dit type van 
voor een breder publiek bedoelde 
houtsneden vervaardigd heeft 40, van 
Quellijn is dat niet zeker. 
De houtsneden die Quellijn enJegher 
voor het boek van Seger van Dort 
maakten 41, komen ook voor in de 
oudste overgeleverde Zuidneder
landse Reynaertvolksboeken, waar ze 
echter afgedrukt worden van twee 
verschillende reeksen houtblokken. 
Johannes van Soest drukt in 1755 een 
Reynaertvolksboek, waarin de illus
traties vervaardigd zijn met behulp 

van dezelfde houtblokken, die voor 
het boek van Van Dort zijn gebruikt. 
Hieronymus Verdussen en zijn we
duwe, die de drukkerij voortzette, 
hebben echter op de grens van de 
zeventiende en de achttiende eeuw 
tenminste drie Reynaertdrukken 42 

uitgegeven met behulp van andere 
houtblokken, die overigens zeer 
nauwkeurige kopieën zijn van de 
blokken van Quellijn enJegher 43. 

De reeks illustraties van Quellijn en 
Jegher is het voorbeeld geweest voor 
de afbeeldingen op de Reynaertscri
banen 44. Of de tinsnijder zijn voor
beeld gehaald heeft uit het werk van 
Van Dort zelf of uit een volksboek, is 

Schema 1: Overzicht val/ de hOlltS/ledm il/ ' 'T VOllIlis der dierm over ReYl/aert dm vos' val/ Seger val/ 
Dort 

Een H voor een beschrijving geeft aan, dat de betreffende houtsnede een 
illustratie is bij de hoofdhandeling; een D dat de houtsnede een nevenepisode 
of een detail afbeeldt. 

1. H De Hofdag van koning Nobel (titelpagina) 
2. H Isegrims aanklacht (capittell) 
3. H Dieren en het koningspaar (=Grimbeerts verdediging?) (capittel2) 
4. H De lijkbaar van Coppe (capitteI3) 
5. Herhaling van nr. 3 (capittel4) 
6. H Wegzending van Bruun als bode (capittel5) 
7. H Bruun beklemd in de boomstam (capitteI6) 
8. H Tibeert gevangen(capittel7) 
9. D Isegrim, gebonden aan een klokketouw, wordt mishandeld (scène uit 

Reynaerts biecht) (ca pi ttel 8) 
10. D Reynaert vangt een haan (capittel9) 
11. H Reynaert verdedigt zich voor de koning (capittell0) 
12. H Reynaert bestijgt de galg (capittelll) 
13. H Reynaert doet hommage aan de koning / de koning herstelt Reynaert in 

zijn eer (capittel12) 
14. H Reynaerts vijanden worden gevangen (capittel13) 
15 . H Reynaerts vijanden worden mishandeld (capittel14) 
16. H Reynaert bijt Kuwaert dood (capittel15) . 
17. H De kop van Kuwaert komt tevoorschijn (capittel 16) 
['Deel 2'] 
18. D Reynaert verslindt de vrouw van Tyselijn (nieuwe aanklacht) (capittel 

19. 
20. 

21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
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D 

D 

H 
H 

17) 
Herhaling van nr. 2 (capittel18) 
Een merrie geeft een wolf een trap (scène uit tweede biecht van 
Reynaert) (ca pi ttel 19) 
Herhaling van 11 (capitteI20) 
Herhaling van 1 (capittel21) 
Wolvin met staart vastgevroren in het ijs (nieuwe aanklacht van Ise
grim) (capittel22) 
Isegrim biedt Reynaert de handschoen (capittel23) 
Het duel van Reynaert en Isegrim (capittel24) 
Herhaling van 13 (capittel25) 

niet uit te maken omdat de houtsne
den in deze werken of identiek zijn, 
ofzeer op elkaar lijken 45 (vgl. afb. 
9 en 10) . Omdat inzicht in de op
bouw van de houtsnedenreeks nood
zakelijk is voor een nauwkeurige ana
lyse van het beeldverhaal op de scri
banen, is een lijst van de houtsneden 
die voorkomen in de Reynaertbewer
king van Van Dort, weergegeven in 
schema 1. 

Bewerkingstechniek van 
de tinnen afbeeldingen 

Opvallend is dat de plaatjes op alle 
kasten even groot zijn (13x29 cm), 
afgezien van het feit dat ze voor het 
aanbrengen op de meubels aan de 
randen verschillend zijn afgesneden. 
De plaatjes hebben dezelfde contou
ren, waaruit kan worden opgemaakt 
dat ze alle gelijktijdig werden uitge
sneden 46. Men kan zich dit procédé 
het best als volgt voorstellen: een 
aantal (minder dan één) millimeter
dunne tinnen platen werden op elkaar 
gelegd en vervolgens in de gewenste 
vorm gesneden. Dit resulteert in een 
reeks (nog on gegraveerde) tinnen 
blaadjes met identieke contouren. 
Daarna echter moest elk plaatje af
zonderlijk worden bewerkt met de 
graveernaald. 
Hierdoor kan verklaard worden 
waarom de tinnen plaatjes op de laat
jes van de kast te Washington in 
spiegelbeeld staan ten opzichte van de 
plaatjes op de andere kasten: de gra
veur heeft eenvoudig de andere zijde 
van de 'ruwe' plaatjes bewerkt. Ook 
de opmerkelijke kwaliteitsverschillen 
tussen twee qua contouren identieke 
afbeeldingen kunnen op die manier 
verklaard worden. Zo bijvoorbeeld 
de gravering van het paard of de af
werking van het baldakijn op afb. 11 
tegenover afb. 12, terwijl op afb. 11 
wél een eekhoorn voorkomt onder 
de hoeven van het paard, maar op afb . 
12 niet. Ook de afb . 14 en 15 enerzijds 
en 6 en 7 anderzijds laten zien hoe 
verschillend het graveren van een 
identieke plaat kan geschieden. 



De voorbeelden m aken overigens 

ook duidelijk dat niet alleen voor de 

contouren, maar ook voor het grave

ren één model bestond waarop dan 

gevarieerd werd. Of er ook voor de 

cyclus als geheel één voorbeeld be

stond, verdient nadere beschouwing. 

Geen enkele kast bevat immers pre

cies dezelfde reeks afbeeldingen als de 

andere. 
Om de overeenkomsten en verschil

len van de reeksen tinnen platen 

overzichtelijk weer te geven is in 

schema 2 het iconografisch program

ma van de verschillende scribanen 

weergegeven. 

De iconografie van 
de Reynaertscribanen 

Hierboven werd duidelijk gemaakt 

dat er een relatie bestaat tussen de 

afbeeldingen op de Reynaertscriba

nen en de houtsneden van Quellijn en 

Jegher. Dit blijkt uit de opbouw van 

de compositie van een aantal afbeel

dingen en uit vele details. Zo is bij

voorbeeld bij de mishandeling van 

Bruun door de dorpers (a.fb. 16 en 17) 

de positie van Bruun in de boomstam 

in beide gevallen zeer gelijkend, ter

wijl ook de bijl en de wiggen die 

voor de boom liggen en de mannen 

met dorsvlegel en knuppels verwant 

zijn. De afbeeldingen van Reynaert 

aan de galg (aft. 18 en 19) vertonen 

opmerkelijke overeenkomsten wat 

betreft de staf van de koning met zijn 

stekelachtige uitsteeksels, de positie 

van Reynaert en Tibeert op de ladder 

en het voorkomen van een rad op de 

achtergrond. 
De graveur is echter niet uitsluitend 

nabootsend tewerk gegaan. Nood

gedwongen heeft hij zijn afbeeldin

gen een eigen stempel gegeven, om

dat de verhouding tussen de breedte 

en de hoogte van de tinnen platen 

anders is dan die van de houtsneden. 

Hij moest dus altijd ruimte 'vullen' 

en dat doet hij door elementen toe te 

voegen. Op het centrale paneel bij

voorbeeld heeft hij het koningspaar 

in het centrum duidelijk van de 

houtsnede overgenomen (vgl. aft. 9, 

10,11,12), evenals het herten de 

Afb. 16. 8 1'111111 geklemd ill boom. Detail cabillct 

St-Niklaas. 

Afb . 17. Id. VerdusselI. 

kameel of dromedaris aan de rechter

zijde en de kleinere dieren op de 

voorgrond. Het paard (van rechts 

naar links), de beer en de ram (van 

links naar rechts) heeft hij verplaatst, 

de olifant toegevoegd, de boom met 

de vogel uitgebreid, de takkenstruc

tuur groter gemaakt en meer uitge

werkt. Deze tendens is vaker aan

wijsbaar: op de afbeelding met de 

galg is de koningin toegevoegd en 

Schema 2: De plaats vall de tillllell afbeeldillgell op de kastelI 

De nummers onder de afzonderlijke kasten geven het ladenummer, beginnend 

op het centrale paneel, dan naar de linkerbovenhoek en vervolgens tegen de 

wijzers van de klok in: 

Kort. S.N.Waim. Wash. Wen. 

Openingsscène, hofdag (1) 1 1 1 1 1 

Klacht van Isegrim (2) 5 4 2 

De lijkbaar van Coppe (3) 3 3 3 

Het graf van Coppe (4) 4 8 5 4 7 

Zending van Bruun als bode (5) 5 5 

Mishandeling Bruun (6) 6 6 3 

Mishandeling Tibeert (7) 6 7 7 6 

Verdediging van Reynaert (8) 7 4 7 8 

Reynaert bestijgt de galg (9) 8 3 8 6 5 

Reynaert in ere hersteld (10) 2 2 2 8 2 

Reynaert in gunst, anderen geboeid (11) 9 4 

Reynaert ontvangt de tas (12) 11 

Hoofd Kuwaert uit de tas (13) 10 
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zijn de dieren over een grotere breed
te afgebeeld (ajb. 18 en 19), terwijl bij 
de mishandeling van Bruun een huis 
en de weglopende Reynaert zijn 
toegevoegd (vgl. ajb. 16 en 17), dit 
mogelijk als parallel met dezelfde 
motieven bij de mishandeling van Ti
beert (vgl. ajb. 23 en 24). 
Op alle weergegeven voorbeelden is 
het opmerkelijk dat landschappelijke 
elementen zijn toegevoegd. Vooral 

Afb. 20. 

Afb. 21. 
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de bomen zijn opvallend omdat ze 
geheel anders van vorm zijn dan de 
bomen op de houtsneden: sommige 
van de 'tinnen' bomen maken een 
zuidelijke, mediterrane indruk (palm
bomen, cypressen), dit onder invloed 
van het modeverschijnsel om luxe
meubelen met exotische motieven te 
versIeren. 
Nog eigenzinniger treedt de graveur 
op als hij twee houtsneden tot één 

Afb. 22. 

----"- -----~---

Afb. 19. 

Afb. 18. 

afbeelding combineert. Het mooiste 
voorbeeld van een dergelijke ingreep 
is te vinden in het tafereel van de 
begenadiging van Reynaert en de be
straffing van zijn vijanden (vgl. ajb. 
20 met 21 en 22). Dat de plaatsnijder 
hier twee houtsneden tot een nieuw 
geheel samensmelt, blijkt behalve uit 
de houding van de beer en zijn bela
gers vooral uit het feit dat de Rey
naertfiguur, die op beide houtsneden 
voorkomt, ook op de tinnen afbeel
ding tweemaal is weergegeven. De 
'Reynaert'figuur op de grond wordt 
hierbij automatisch geherinterpre
teerd tot een ander aanwezig hofdier. 
Dit procédé van samenvoeging lijkt 
eveneens een verklaring te geven 
voor het verschijnen van de olifant 
op het centrale paneel (ajb. 11 en 12). 
Waarschijnlijk werd die overgeno
men van de houtsnede waarop het 
aanreiken van Kuwaerts kop wordt 
afgebeeld (ajb. 13). 
De graveur deinst er ook niet voor 
terug om een afbeelding sterk te ver
vormen, wat het duidelijkst blijkt uit 
de voorstelling van de mishandeling 
van Tibeert (vgl. ajb. 23 en 24). In de 
Reynaertboeken wordt Tibeert half 
in het schu~rwandgat afgebeeld en 
zijn bestraffers zijn eveneens slechts 
gedeeltelijk zichtbaar door het raam. 
Op de tin gravures speelt de hele scè
ne zich buiten af. Men kan zich daar
om afvragen ofhier nog verwant
schap aangenomen moet worden. 
Toch is dit het geval, omdat vele 
elementen uit de tinnen afbeeldingen 



~~-------- '-'--'~'" 

gezien kunnen worden als uitwerkin

gen van componenten uit de hout

snede: het schuine schuurdak, de los 

van de muur staande steunpilaren en 

de.weglopende vos komen op beide 

afbeeldingen voor. Ook de voorstel

ling van Tibeert en zijn meest directe 

belagers is in beide gevallen identiek. 

Alleen werd dit op de tinafbeelding 

'expliciet gemaakt', doordat de figu

ren vóór, in plaats van gedeeltelijk 

achter de muur zijn afgebeeld. Is dit 

omdat de beschouwers van de hout

snede steun hadden aan de tekst, ter

wijl die van het scribaan het moesten 

doen met hun herinnering aan het 

verhaal en dus explicietere scènes no

dig hadden? 
De eigenzinnigheid van de graveur 

komt het opvallendst naar voren in 

de afbeelding van de begrafenis van 

Coppe (ajb. 6 en 7). Dit tafereel heeft 

geen tegenhanger in de cyclus van 

Quellijn enJegher; sterker nog, in 

geen enkele Reynaertprentenreeks 

van de vijftiende tot de zeventiende 

eeuw wordt deze scène afgebeeld 47. 

Er is hier sprake van een volstrekt 

nieuw motief in de illustratietraditie 

van het Reynaertverhaal. 

De laatstvermelde afbeelding maakt 

duidelijk dat de beeldcyclus van de 

Reynaertkabinetten opmerkelijk en 

uniek is. Dit wordt nog versterkt 

door de compositie ervan. De waar

schijnlijke bron van de reeks , de 

houtsneden uit het boek van Van 

Dort, zijn 21 illustraties bij een twee

ledig verhaal. Een aantal tafereeltjes 

hiervan geven niet de hoofdlijn van 

het verhaal weer, maar slechts een 

detail van ondergeschikt belang (zie 

schema 1) . Voor de Reynaertmeubels 

is een selectie gemaakt die een om

vang heeft van 8 of 11 afbeeldingen. 

Al die afbeeldingen horen bij het eer

ste deel van het verhaal en hebben 

bovendien alleen betrekking op de 

hoofdhandeling. Op alle kasten 

wordt de hofdag afgebeeld, de lijk

baar en/ofhet graf van Coppe (de 

'bewezen' misdaad van Reynaert), de 

verdediging c. q. veroordeling van 

Reynaert, zijn biecht aan de galg en 

zijn eerherstel. M. a. w., de hoofd

punten van het verhaal: misdaad, be

rechting, veroordeling, begenadi

ging, zijn steeds aanwezig. Daaraan 

toegevoegd zijn wisselende afbeel

dingen over de dagingen en over de 

afronding van het verhaal (de bestraf

fing van Reynaerts vijanden en het te 

voorschijn halen van Kuwaerts kop). 

Op het eerste gezicht lijkt het (zie 

schema 2) dat de afbeeldingen op de 

afzonderlijke kasten in een vrij wille

keurige volgorde staan en helemaal 

niet de lijn van het verhaal volgen. 

Toch zijn zij oorspronkelijk wél als 

een cyclus bedoeld, namelijk als een 

'verhaal' dat de toeschouwer moest 

'lezen', beginnend op het centrale pa

neel en vervolgens van de linkerbo

venhoek af, tegen de wijzers van de 

klok in. Dat de oorspronkelijke volg

orde niet bewaard bleef, komt door

dat op alle kabinetten een aantal laden 

onderling verwisselbaar zijn. Het 

Afb. 24. 

Afb . 23. 

Afb. 18. Reyl/aert op degalg. Detail scrib . 

Kortrijk. 

Afb. 19. Id. Verdussel/ . 

Afb. 20. Reyl/ . il/ aallziw bij het kOl/illgspaar 

(det. Waisll1.). 

Afb. 21. Id. Verdussel/. 

Afb. 22. Mishal/d. vijal/dw (Verd.). 

Afb. 23. Tibee/'t i/l de strik. Det. Kortrijkcabil/et . 

Afb. 24. Id. Verdllssel1. 

sterkste argument voor een bedoelde 

vaste volgorde is, dat de drie tinnen 

plaatjes op de brede lade van de Kort

rijkse kast, die ten opzichte van elkaar 

een vaste plaats innemen, in de cor

recte, logische volgorde staan. Bo

vendien is de opeenvolging van de 

taferelen op de kasten te Washington, 

Kortrijk en Waimes betrekkelijk ge

trouw bewaard. Er moet dus uitge

gaan worden van een oorspronkelijke 

ordening van de tinnen plaatjes als 

een cyclus, geconcentreerd op het 

eerste deel van het Reynaertverhaal 

en dan met name op de hoofdhande

ling ervan (vgl. schema's 1 en 2) . Dit 

is hoogst opmerkelijk, omdat in de 

Reynaertvolks boeken van de acht

tiende en negentiende eeuw juist het 

omgekeerde is aan te wijzen: de be

staande houtsneden worden daarin 

keer op keer gebruikt, waarbij be

paalde houtsneden in sommige druk

ken op volstrekt verkeerde plaatsen 
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terecht komen en waarbij regelmatig 
'vreemde' houtsneden worden toege
voegd die met het Reynaertverhaal 
niets te maken hebben 48. Met andere 
woorden, in de volksboeken lijkt de 
tendens te bestaan om reeds met 
plaatjes tevreden te zijn, of ze nu 
passend zijn ingebracht of niet. 
Men moet er wel rekening mee hou
den dat de receptiesituatie van een 
cyclus tinnen afbeeldingen op een 
meubel anders is dan bij een boek. 
Daar heeft de lezer steun aan de tekst, 
bij een meubel moeten de afbeeldin
gen voor zichzelf spreken. Een stre
ven naar vereenvoudiging en concen
tratie op de hoofdlijn van een verhaal 
is dus op zichzelf niet vreemd, maar 
de hier toegepaste vereenvoudigings
wijze is toch uniek 49. 

Er zijn een aantal verklaringen te ge
ven voor deze merkwaardigheid. 
Men kan ten eerste aannemen dat 
Van del1 vos reynaerde (dat correspon
deert met de eerste helft van Reynaerts 
historie en dus ook van de volksboek
versies, zie boven) in orale vorm is 
blijven doorleven en dat de kopers 
van de scribanen bij het bekijken van 
hun meubel dachten aan die monde
linge versie. Minder verstrekkend 
wordt deze verklaring als men aan
neemt dat er een mondelinge Rey
naerttraditie bestond die de basisele
menten van Van den vos reynaerde, 
maar ook van een aantal delen van de 
Roman de renart 50 bevatte (misdaad, 
rechtspraak, ontsnapping), van waar
uit bij de plaatjes op de scribanen een 
verhaal verteld kon worden. 
Er is echter ook een verklaring mo
gelijk, uitgaand van het produk
tieproces van de kasten. Het ontwerp 
van een meubel staat acht of elf af
beeldingen toe, die moeten komen 
uit een reeks van eenentwintig, waar
van er 16 belangrijke momenten uit 
de hoofdhandeling betreffen. Veer
tien daarvan hebben betrekking op 
het eerste deel, twee op het tweede. 
Laat men het tweede deel en de min
der belangrijke momenten buiten be
schouwing, dan dient de selectie van 
acht of elf te gebeuren uit een reeks 
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van veertien plaatjes, wat betrekke
lijk eenvoudig is. 
Dat de keuze zo heeft plaats gevon
den wordt waarschijnlijker door het 
feit dat het 'verhaal' op de kasten met 
acht afbeeldingen ophoudt bij de eer
ste begenadiging van Reynaert en 
niet op het einde van het eerste deel. 
Het feit dat de plaatjes op de scriba
nen stammen uit het eerste deel van 
de houtsneden cyclus geeft overigens 
geen antwoord op de vraag waarom 
juist deze taferelen op de diverse kas
ten voorkomen. De verschillen heb
ben ongetwijfeld te maken met de 
wens van de kopers van dergelijke 
waardevolle meubelen om iets unieks 
te hebben. Dit kan afgeleid worden 
uit de garantie die de maker van het 
Stolzenfelskabinet aan de koper gaf, 
dat hij bij belangstelling voor zo'n 
meubel van een nieuwe cliënt, zou 
zorgen dat hij niet opnieuw hetzelfde 
maakte: 
' ... das alle grosse Herrn dieses Cabi
net sein wehrden, das dar ein myn 
Kontschaff etwa moesthet gezaigt 
wehrden. Ich verclahre H ., das wan 
einer dieses oder dergleichen Cabinet 
mihr wolthe anbeställen, ich, auch 
keiner in der welth, dergleichen, solte 
machen oder solle' 51 . 

Dit verklaart de overeenkomsten én 
de verschillen tussen de vijfRey
naertscribanen: de eerste zijn het ge
volg van een streven naar efficiënte 
bedrijfsvoering, de tweede van der 
wens van kopers om hun eigen meu
bel te hebben en geen 'massa pro
dukt' . Op welke wijze en met welke 
motieven de afzonderlijke reeksen 
precies zijn samengesteld blijft voor
lopig duister. 

Kopers van de scribanen 

Een enkel woord tenslotte over de 
mogelijke kopers van de Reynaert
meubels. Dat het Stolzenfelsmeubel 
in Antwerpen vervaardigd werd 
voor de aartsbisschop van Trier is 
niet uitzonderlijk, aangezien de ko
pers van het hoog- oflaatbarokke 
Antwerpse luxe-meubel meestal geen 

Antwerpenaars waren, maar rijke fa
milies, verspreid over heel Europa. 
Zo hadden de Forckhonts, een be
kende Antwerpse familie van meu
belmakers en -handelaars, agenten in 
verscheidene Europese steden. De 
boekhouding van deze firma verwijst 
naar kopers in Spanje, Italië, Frank
rijk en Oostenrijk. Het feit dat vele in 
Antwerpen vervaardigde meubelen 
uit uitheemse materialen bestonden 
en exotische motieven bevatten, wijst 
ook op de internationale afzetmarkt 
voor dit soort meubels 52. 

Bij de Reynaertkasten wijzen een 
aantal gegevens echter in de richting 
van een meer lokaal publiek. Op de 
eerste plaats is er de vaststelling dat 
drie, misschien vier van de hier be
sproken meubelen tot in de negen
tiende of twintigste eeuw in Vlaande
ren zijn gebleven. Verder is er de vrij 
verrassende stofkeuze: een Vlaams 
dierenverhaal. En hoewel het Rey
naertverhaal in de zeventiende eeuw 
in heel noordelijk Europa populair 
was, lijkt het vooral in de zuidelijke 
Nederlanden zeer geliefd geweest te 
zijn. Ook Coppe's grafschriften wij
zen niet alleen op een nederlandstali
ge graveur, maar ook op een neder
landstalig publiek. 
Tenslotte kan ook de produktiewijze 
van de kasten een aanwijzing zijn 
voor een lokaal publiek. De kasten 
worden immers gekenmerkt door 
een combinatie van uniciteit met ele
m enten van 'massaproduktie'. Het 
laatste zou kunnen betekenen, dat de 
prijs van de Reynaertscribanen rel a
tieflaag geweest kan zijn. Zou dit 
niet betekenen dat hier voor de bo
venlaag van de plaatselijke bevolking 
meubels zijn vervaardigd die aanslo
ten bij de internationale mode, maar 
die betaalbaarder waren dan de mees
te luxe-meubelen en die door de stof
keuze meer aansloten bij de lokale 
belangstelling? Zou het werkelijk 
toeval zijn dat de fraaist bewerkte 
kast geen nederlandstalig grafschrift 
bevat, dus voor de internationale 
markt bestemd kon worden? 
Dit alles is nogal speculatief. Ter af-



sluiting volstaat een bescheidener 

conclusie: de Reynaertscribanen zijn 

een teken te meer van de continue 

populariteit van het Reynaertverhaal 

in Vlaanderen en van de veelheid van 

vormen waarin die populariteit zich 

uitdrukte. Ook wijzen ze erop dat het 

Reynaertverhaal in allerlei lagen van 

de bevolking, in dit geval de hogere, 

bekend en geliefd was. 
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