Het land van Reynaert
Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse

bron
Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert. Davidsfonds, Leuven
1993 (tweede druk)

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/dael009land01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

binnenkant voorplat

[Overzichtskaart van de autoroute]

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

4
Voor Hermeline, Hersinde en Gente
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Proloog
In dit boek gaan we met Reynaert de vos op pad. We verkennen langs een zorgvuldig
uitgestippelde route het land van Reynaert, van Hulst tot Sint-Niklaas, van
Rupelmonde tot Destelbergen.
Het Reynaertpad is een samensmelting van het oude en het moderne Reynaertland.
Wie de tocht onderneemt, zal constateren dat Reynaert leeft in de streek tussen Hulst
en Destelbergen. Zijn populariteit heeft zich vertaald in het culturele en toeristische
leven. Mensen, organisaties en gemeenten identificeren zich in meerdere of mindere
mate met de vos. Er bestaan in dit gebied een aantal Reynaert-mythen. Er is zelfs
een zekere vorm van chauvinisme. Reynaert wordt commercieel belangrijk, een
uithangbord van de horeca, een promotieprodukt in het streektoerisme. Deze
Reynaertnaleving in beeld brengen, is een van de doelstellingen van dit boek.
Tevens willen we de lezer op een wat onorthodoxe wijze in contact brengen met
een van de knapste teksten die onze literatuur ooit heeft voortgebracht: het
13de-eeuwse verhaal van Willem, Van den vos Reynaerde. Op een creatieve manier
wordt het middeleeuwse verhaal via de omweg van een route weer tot leven gebracht.
De inleiding geeft, naast een samenvatting van het verhaal, enkele literairhistorische
gegevens over de specifieke kenmerken en de omzwervingen van de tekst. Een
commentaar van het werk moet u niet verwachten, hoogstens een moderne lectuur,
echter voldoende om de smaak te pakken te krijgen. Daarenboven is dit een wat
eigenzinnige toeristische gids. De vos wordt soms het mom om een prachtige streek
te verkennen, die begrensd wordt door de Schelde in het noorden en het oosten, en
het Gentse in het westen. De route doorkruist van noord naar zuid en van oost naar
west een pittoresk landschap met nog enkele (de industrie rukt op) vergeten stukjes
natuur die dringend om bescherming vragen. Beginnend in het oude polderland,
doorheen de zandstreek naar de Schelde: een variëteit van polder, hei, bos en
weideland, geconcentreerd in luttele kilometers.
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Na enkele aanwijzingen voor het gebruik van het boekje en het rijden van de route
(p. 33-36) nemen wij u mee op een 85 km lange tocht, die eventueel tot 104 of 164
km kan worden uitgebreid. Voor de wandelaars werd in een derde deel een
langeafstandspad beschreven. Fietsers kunnen beide routes volgen.
Graag willen wij enkele mensen bedanken die bij de totstandkoming van dit boek
een grote hulp waren. In de eerste plaats dank aan de Gewestelijke VVV van het
Land van Waas onder het voorzitterschap van Lucien Bats, verder aan Els van
Daele-Wauters, Fred van der Gucht, André Vanderveken, Erwin Verzandvoort en
A.E.M. Hulshout, die geholpen hebben bij het persklaar maken van deze uitgave, en
aan stadsbibliothecaris Luc de Backer, Raf Fouquaert, Katrien Duerinck-Gheysen
en fotograaf Paul de Malsche, die ons tijdens onze speurtocht naar fotomateriaal
grote diensten hebben bewezen. Ook Anton van Wilderode en Bert Peleman danken
we hartelijk voor de gedichten die ze ons bereidwillig leenden.
Bij de tweede druk.
Niets verandert zo snel als de wereld om ons heen. Op anderhalf jaar tijd werd het
beschreven landschap op tal van plaatsen gewijzigd, meestal verminkt.
In deze nieuwe druk werd het gebruikscomfort verbeterd. Tevens werden enkele
onduidelijkheden weggewerkt. Graag danken wij hiervoor Wilfried Maes en Broeder
Tarcis van den Bogaert.
De beschreven routes zijn ongewijzigd. Toch is er één fundamentele verandering.
Het langeafstandspad wordt alleen nog voor de wandelaar beschreven. De kans is
erg groot dat deze route nog in 1993 bewegwijzerd wordt. De fietser krijgt meer
aandacht tijdens de beschrijving van het eigenlijke Reynaertpad. Daarom werd de
route in drie delen opgesplitst (zie p. 158). Een aantal verbindingsroutes stelt de
fietser in staat om vier of vijf unieke aparte lussen te volgen.
Tot slot een droeve noot. Op 17 februari 1992, precies negen maanden na de
voorstelling van Het Land van Reynaert en het inrijden van de route in de
pinksterdagen van 1991, verliet Herman ons, geheel onverwacht. Hij was pas 54.
Dit boek (vooral p. 27-30 en 64-89) is samen met zijn Boonstudie over
Wapenbroeders en zijn artikels in Tiecelijn Hermans Reynaerdiaans testament. Hij
zal altijd bij ons blijven.
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Deel I Reynaerts listige wegen
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Van den vos Reynaerde
Het verhaal
‘Het was in eenen tsinxen daghe.’ Het is lente en er is groen alom. Koning Nobel de
leeuw houdt hofdag en alle dieren zijn present ... op uitzondering van Reynaert, die
zich al te schuldig voelt. Het regent klachten tegen de vos en vooral Isegrim de wolf
uit zware beschuldigingen. De rosse schurk heeft zijn vrouw ‘verhoert’ en zijn
kinderen stekeblind gepist. Ware al het laken van Gent bijeengegaard, zo schreeuwt
de wolf, dan nog zou men alle misdrijven van Reynaert er niet kunnen opschrijven.
Na Isegrim springt het Franssprekende hondje Courtois in de ring. Tijdens een
koude winter heeft de vos hem een worst ontstolen. Tibeert de kater komt tussen en
verklaart de worst ontvreemd te hebben van een slapende molenaar. Pancer de bever
maakt een eind aan dit pietluttig heen en weer gekibbel van kat en hond en komt met
recente en veel ergere feiten aandraven. Gisteren nog belette hij Reynaert Cuwaert
de hals af te bijten. Reynaert had de haas beloofd hem het credo te leren en hem
kapelaan te maken, en daarom had hij zijn slachtoffer vast tussen zijn benen genomen.
En meteen laat Paneer de nog verse wonden zien.
De koning is verontwaardigd en besluit al deze misdrijven te vergelden. Maar nu
springt Grimbeert de das op, een neef van Reynaert, en hij tracht de beschuldigingen
te ontkrachten. Isegrim is zelf een schurk en berokkende Reynaert heel wat leed. En
wat Hersinde betreft, nu ja, zij bemint Reynaert al lang. Wat kan men daar nu nog
over zeggen? Wat kat en hond klagen, is van generlei waarde: gestolen goed gedijt
niet. En wie leraar is, kan de roede niet missen; flauwekul dus wat Pancer vertelt.
Integendeel, zo beweert de das, Reynaert is tegenwoordig een eerlijk man. Kluizenaar
is hij, vastend en biddend, bleek en mager.
Maar terwijl de das Reynaert vlijtig klaart van alle smet, komt in de verte een
treurige stoet aan. De luid jammerende Cantecleer en zijn resterende kinderen stappen
weekla-
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gend, met een baar waarop de dode kip Coppe ligt, tot voor de koning. De haan
vertelt zijn tragisch verhaal. Hoe hij eertijds de fiere vader was van wel vijftien
kinderen, hem geschonken door de welwillende Roede. En hoe zij rustig scharrelden
in een ommuurde tuin, die bewaakt werd door honden, zodat de rondsluipende vos
geen schijn van kans kreeg. Op een dag echter kwam de vos als heremiet gekleed
voor de poort en hij bracht een vredesbrief van de koning. Die had een algemene
vrede afgekondigd. Volgens de geestelijke moest er dus voortaan voor niets meer
gevreesd worden; hij vulde zijn dagen met het lezen van de getijden en leefde alleen
nog voor zijn zieleheil. Vreugdevol begaf Cantecleer zich met zijn kroost buiten de
muren en meteen was het gebeurd: de eerste kip ging eraan. Vanaf dat moment stond
er geen rem meer op de vraatzucht van de rosse schurk. Gisteren vermoordde hij
Coppe, wier lichaam door de honden aan zijn gulzige muil werd onttrokken. Slechts
vier kinderen zijn hem vandaag gebleven. Met groot misbaar vraagt Cantecleer om
vergelding. Grimmig wijst Nobel de das terecht en belooft een staatsbegrafenis voor
de dode kip. Na een plechtige lijkdienst wordt ze begraven onder een linde.
Wat zal men nu doen om Reynaert te bestraffen? Na beraad besluiten Nobel en
zijn baronnen om de vos onverwijld te dagen. Wie is beter geschikt voor een dergelijke
opdracht dan Bruun de beer! Zeker van zijn stuk trekt deze koene ridder door bos en
veld naar Malpertuus, waar hij tegen de middag aankomt. Onmiddellijk begint hij
de vos uitdagend te manen en vraagt hem om op staande voet mee naar het hof te
gaan. Reynaert ligt in zijn poortgebouw te zonnen, trekt zijn hol binnen en bedenkt
hoe hij Bruun naar de andere wereld kan helpen. Eindelijk begroet hij de beer, maar
deelt hem mede dat hij te ziek is om naar het hof te gaan. Hij is misselijk van de vele
honing die hij gelikt heeft bij gebrek aan ander voedsel. Het woord ‘honing’ mist
zijn effect niet en Bruun laat zijn onblusbare lust naar deze zoetigheid duidelijk
blijken. Goed, Reynaert zal er hem ooit wel eens wat bezorgen. De beer echter wil
onmiddellijk genot en belooft Reynaert aan het hof te zullen verdedigen in ruil voor
een honingfestijn. Reynaert gaat Bruun voor op weg naar het erf van Lamfreit de
timmerman. Daar ligt een gespleten eik en hierin moet de beer zijn kop steken om
met volle teugen te kunnen slurpen van de honing. Maar pas heeft Bruun zijn poten
en zijn kop in de eik gestoken of Reynaert trekt de wiggen weg en meteen zit de
domme beer klemvast, hoe hij ook rukt en wringt. Bruun trekt de aandacht van de
timmerman, die meteen het hele dorp optrommelt. Jong en oud komt aan-
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gesneld, de pastoor met zijn ‘wijf’ Julocke op kop. De beer wordt ongenadig
afgeranseld. In een laatste krachtsinspanning werpt de beer een hoop vrouwen in de
nabij stromende rivier. Julocke, de pastoorsvrouw, is één van hen en de pastoor krijt
zich een ongeluk. Hij belooft aflaten aan wie zijn vrouw kan redden. De aandacht is
daardoor afgeleid en Bruun laat zich, zwart van de pijn, met de stroming meedrijven.
Krachteloos en ellendig kruipt hij aan wal en valt zieltogend neer in het zand. Intussen
heeft Reynaert Lamfreit een kip armer gemaakt. Het warme weer lokt hem naar de
rivier waar hij de halfdode beer ziet liggen. Na grove verwensingen aan Lamfreit,
die verzuimd heeft de beer af te maken, begint Reynaert Bruun te bespotten. In welke
orde dient hij? Men heeft zijn kruin al te nauw afgeschoren. Radeloos laat de beer
zich weer in het water glijden om even verder zijn pijnlijke tocht over land op zijn
achterste verder te zetten.
Tibeert wordt de tweede koningsbode. Zeer tegen zijn zin vertrekt hij. Na een
kwaad voorteken bereikt hij bij avond Malpertuus. Volgens Reynaert is het veel te
laat en te gevaarlijk om nog naar het hof te trekken. Maar wat zullen ze eten? Honing
lust de kater niet. Heeft Reynaert geen vette muis bij de hand? Die weet Reynaert te
vinden in de schuur van de pastoor. De vos weet echter dat de pastoorszoon Martinet
een strop gespannen heeft om kippendief Reynaert te vangen. Tibeert aarzelt eerst
omdat pastoors vele listen kennen. Opgejut door de vos springt hij toch en meteen
snijdt de strop rond zijn keel. Hij maakt zoveel lawaai dat Martinet opspringt, zijn
huisgenoten wekt en naar de strop stormt. Poedelnaakt en met een spinrokken in de
hand komt de pastoor aandraven. Er wordt geschopt en geslagen en Tibeert ziet Pietje
de dood voor ogen. In een doodssprong springt hij de pastoor tussen de benen en bijt
uit de ‘beurs zonder naad’ een testikel. Bewusteloos zijgt de dienaar neer onder luid
gejammer van Julocke, die vreest voortaan het zoete spel te moeten missen. Reynaert
troost spottend dat het met één klepel ook nog wel zal gaan en voor overspel hoeft
zij voortaan niet meer te vrezen. Tibeert profiteert van de verwarring en bijt het touw
door. Zeer gehavend keert hij naar het hof terug.
Verslagenheid aan het hof. Van rechtswege heeft de aangeklaagde echter nog recht
op een derde daging. Niemand durft nog. Grimbeert meldt zich aan om zijn oom te
dagen. Zijn wijze aanmaningen overtuigen de vos om mee te gaan. Het afscheid van
vrouw Hermeline en kinderen is ontroerend. In zijn kop broedt echter al een plan om
zijn vege lijf te redden. Pas vertrokken, veinst Reynaert in zak en as te zitten; hij wil
biechten. Het wordt een waslijst van
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Glasraam F. van Immerseel, restaurant Reinaert, Sint-Niklaas

met nagenot beleden zonden. Isegrim blijkt Reynaerts grootste slachtoffer. Reynaert
belijdt hoe bij Isegrim monnik wilde maken te Elmare, er hem aan het klokketouw
liet hangen en afranselen, hoe hij de wolf een pijnlijke kruinschering liet geven, hoe
hij hem in een keldergat zich vol liet vreten zodat hij er niet meer uitgeraakte en
afgeranseld werd, en vooral: wat hij met Hersinde, de vrouw van de wolf had
uitgericht. De nieuwsgierige biechtvader wil hier enkele details weten, maar de vos
acht dit onfatsoenlijk. Na absolutie en penitentie zetten zij opgelucht hun weg voort.
Reynaert weet het zo aan boord te leggen dat ze langs een tuin van een nonnenklooster
lopen, waar menig kapoentje scharrelt. Voor de das het zich realiseert, schiet
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Reynaert naar een lekker brokje. Grimbeert is verontwaardigd, Reynaert zegt dat bij
zijn zojuist uitgesproken biecht met absolutie vergeten was.
Langs de rechte straat gaan ze nu naar het hof, ook al is de vos er niet gerust in.
Alle dieren staan bloeddorstig te wachten en trappelen van ongeduld om de vos aan
de galg te praten. Woord en weerwoord verdringen elkaar. Niets baat: de rosse schurk
zal hangen. Grimbeert en zijn familie verlaten het hof terwijl Isegrim, Bruun en
Tibeert naar de galg hollen om de executie voor te bereiden. Hoe eerder, hoe beter.
De veroordeelde vos heeft zijn galgehumor niet verloren: hij raadt Tibeert aan de
strop die nog rond zijn hals hangt opnieuw te gebruiken en Isegrim, die aan zijn
vrouw had opgedragen de vos te bewaken, maakt hij erop attent dat Hersinde maar
een verdachte cipier is. Een oud lief, men kan nooit weten!
Reynaerts rivalen zijn weg. In zijn vossekop broeit een onweerstaanbaar
leugenverhaal, waarbij hij niet zal aarzelen om de eer van zijn neef en van zijn
bloedeigen vader te besmeuren. Het ware al te erg als anderen zouden boeten voor
zijn misdaden. In een openbare biecht vertelt Reynaert over zijn prille jeugd. Hoe
hij met de lammetjes speelde en er bij toeval eentje net iets te hard beet. Eenmaal
bloed geproefd, stilde hij zijn vraatzucht met alle kleine dieren. Toen, helaas,
ontmoette hij de wolf en sloot met hem een bondgenootschap onder een boom te
Belsele op een ijzige winterdag. Isegrim zou het grote stelen, Reynaert het kleine.
Maar de wolf liet hem amper de beentjes. Geen nood echter: de vos was toen reeds
schatrijk. Het koninklijk paar, tuk op geldgewin, wil onmiddellijk weten waar de vos
de schat vandaan had. Reynaert vertelt op pathetische wijze dat hij die gestolen had,
maar zo ook het leven van de vorst had gered. Tevens verhaalt hij hoe zijn eigen
vader de schat van de legendarische koning Ermenrik had gevonden. Dit maakte hem
zo vermetel dat hij tot een samenzwering tegen Nobel besloot. Bruun de beer werd
uit de woeste Ardennen ontboden door Tibeert. Hij zou de troon overnemen. Ook
Grimbeert en Isegrim behoorden tot de bende. De beer betrad Vlaanderen langs het
zoete Waas, en even verder, op een woest heideveld russen Hijfte en Gent, kwamen
de duivelse samenzweerders op een donkere nacht samen om hun plan te beramen
en de ondergang van koning Nobel te zweren. Reynaerts vader had in vele verre
streken huurlingen geronseld. Toen Grimbeert eens teveel gedronken had, was hij
al te loslippig tegen Hermeline en de vos kwam zo dit geheime plan te weten. Reynaert
wilde dit kost wat kost verhinderen. Een vraat als Bruun zou nooit over het rijk mogen
regeren.
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Daarom sloop Reynaert zijn vader steeds weer achterna tot hij eindelijk de plaats
ontdekte waar de schat begraven lag. Dag en nacht werkten Reynaert en Hermeline
om de schat op een andere plaats te verbergen. Toen zijn vader ontdekte wat er
gebeurd was, hing hij zich op en meteen was het stoute plan verijdeld. Na dat verhaal
neemt het vorstenpaar de vos ter zijde. Ze willen weten waar de schat nu begraven
ligt. Voor wat, hoort wat. De koningin pleit zo overtuigend in Reynaerts voordeel
dat de vos in ruil voor de vindplaats van de schat wordt vrijgesproken.
Reynaert heeft nu vrij spel om zijn komedie tot een goed einde te brengen. De
schat ligt begraven op een plaats niet ver ten zuidwesten van Hulsterlo, namelijk te
Kriekeputte, een woest en verlaten oord waar nooit een kat komt. Nobel twijfelt.
Cuwaert wordt er als getuige bijgehaald om te bewijzen dat dit geen verzonnen plaats
is. De haas bevestigt Reynaerts verhaal. Het is een duistere plaats waar valsemunters
huizen. Wanneer Nobel de vos als gids wil, weet Reynaert een verhaal op te dissen
van een banvloek en een noodzakelijke reis naar Rome en dan verder over zee. Een
vorst kan het zich niet veroorloven om met een veroordeelde op pad te gaan.
Reynaert wordt vrijgesproken. Tiecelijn de raaf haast zich naar het ‘galgepersoneel’
om hen op de hoogte te brengen van de nieuwe evolutie in het proces. Woedend
snellen beer en wolf naar het hof. Ze worden echter onmiddellijk in de boeien
geklonken. Tibeert mag van geluk spreken dat hij gelaten op de galg was blijven
zitten.
's Anderendaags wordt alles in gereedheid gebracht voor Reynaerts pelgrimstocht
over zee. Belijn de ram, de hofkapelaan, weigert aanvankelijk Reynaerts
pelgrimsattributen te zegenen en een gebed uit te spreken. Hij vergeet zijn
beginselvastheid al gauw wanneer Nobel dreigt hem op te knopen. De cynische vos
weet het zover te krijgen dat hij het wolvepaar laat ontschoeien en de beer een stuk
vel uit zijn rug laat snijden voor pelgrimsschoenen en een -tas. Met veel eerbetoon
wordt de vos uitgeleide gedaan, zelfs de koning en de koningin vergezellen hem een
eind. Voor Reynaert duurt alles veel te lang en het wordt hem heet onder de voeten.
Tranen veinzend vraagt hij Nobel om Belijn en Cuwaert met hem mee te laten gaan
naar Malpertuus om het afscheid voor zijn vrouw enigszins te verzachten. Nobel
stemt toe om zijn hofkapelaan en zijn gids te laten vertrekken. Voor de poort van
Malpertuus vraagt de vos aan Belijn - die niet in zijn hol binnen kan - even voor het
hol te wachten totdat Cuwaert Hermeline en de kleine vossejongen heeft getroost.
De bedrukte vossefamilie juicht van vreugde als zij haar heer terugziet. Reynaert be-

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

19

Reynaert-pelgrim A. de Smedt. Marktplein Stekene

driegt zijn kroost door te zeggen dat hij Cuwaert van de koning als zoenoffer heeft
meegekregen. De haas wordt vermoord nog voor hij bij de poort geraakt en
opgevreten. Buiten roept de ongeduldige en ongeruste Belijn waar Cuwaert blijft.
Hij heeft de haas horen gillen. Reynaert stelt hem echter gerust. Toen Hermeline
hoorde dat haar echtgenoot zo ver van huis ging, was ze in zwijm gevallen en dan
heeft de haas inderdaad gegild. Cuwaert heeft trouwens te kennen gegeven dat hij
nog een tijdje wil blijven. Daarom mag Belijn gerust al een eindje voorop gaan.
Belijn wil niets liever. Toch laat hij zich door de vos overhalen om nog een brief van
Reynaert voor de koning mee te dragen. Reynaert stelt (de ongeletterde) Belijn een
promotie in
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het vooruitzicht. Belijn springt een gat in de lucht en aanvaardt de brieventas, die uit
het vel van Bruun gesneden is.
Reynaert gebiedt de zijnen te vertrekken naar een wildernis vol patrijzen en ander
gevogelte. Zij vluchten naar een ver oord waar niemand hen nog kan vinden. Intussen
is de hofkapelaan aan het hof gearriveerd. Hijgend overhandigt hij de tas aan de
verbaasde koning. Verbazing wordt doffe ellende wanneer de hofklerk Botsaert uit
de pelgrimstas de kop van de vermoorde Cuwaert haalt. Ontredderd en diep
beschaamd brult de koning, zoals nog nooit van enig dier gehoord werd. De vos heeft
het laatste woord gehad. Firapeel de luipaard, een verre verwant van de leeuw, weet
nog enigszins de situatie recht te zetten door Belijn en Reynaert en heel hun geslacht
vogelvrij te verklaren. De voorgestelde vrede is echter een doekje voor het bloeden.

Reynaert: een literairhistorische verkenning
We zullen deze literairhistorische verkenning doen aan de hand van een korte
geschiedenis van het verhaal met als geheugensteun de jaren zeventig van elke eeuw
tijdens de late middeleeuwen. Het zal al vlug duidelijk worden dat er meer dan één
Reynaertverhaal bestaat en dat het beroemdste vosseverhaal van ‘Willam die Madocke
makede’ in verschillende handschriften is bewaard. Willems verhaal is nu nog steeds
zo populair dat als men over ‘de Reynaert’ spreekt, men het over zijn werk heeft.
Wie over het ontstaan en de verdere evolutie van de Reynaert meer wil weten en
daarenboven een commentaar ervan zoekt, kan hiervoor terecht in Van den vos
Reynaerde. Het Comburgse handschrift van J.D. Janssens e.a. (Davidsfonds, 1991).
In de jaren na 1170 ontstond in Noord-Frankrijk de Roman de Renart. ‘Roman’
betekent eigenlijk ‘romaans’, ‘in de volkstaal gesteld’. Deze Roman de Renart was
geen roman in de huidige zin van het woord. Het betrof een verzameling van losse
verhaaltjes (‘branches’) over Renart, die pas rond 1200 gebundeld werden. De diverse
auteurs gebruikten als bron onder andere de Ysengrimus, een verhaal in het Latijn
dat rond 1150 te Gent ontstond en waarin Isegrim de wolf nog de hoofdrol speelde.
De eerste Franse branche werd rond 1174 geschreven door Pierre de Saint-Cloud
(Perrot). In 1179 schrijft een anoniem dichter Li plaid (Het rechtsgeding), de
onmiddellijke bron van het Middelnederlandse Van den vos Reynaerde. Het valt
moeilijk vol te houden dat de middeleeuwse Reynaertverhalen oer-Vlaamse creaties
waren, zoals nogal eens wordt be-
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weerd. De Reynaertstof was een internationale vertelstof. Ook in Duitsland ontstond
een Reinhart Fuchs. Dat de figuur van de vos voor het eerst de naam kreeg van
Reynaert in de Gentse Ysengrimus en dat het Vlaamse Reynaertverhaal van Willem
door alle critici wordt beschouwd als het beste middeleeuwse dierenepos, staat echter
buiten kijf.
Tussen de jaren 1179 en 1270 (meer dan waarschijnlijk in de 13de eeuw) werd
het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde geschreven. Rond 1270
vinden we een aantal sporen van de grote populariteit van het Reynaertverhaal in
Vlaanderen. Uit die tijd dateren de oudste fragmenten. Rond die periode ook werd
het verhaal door een zekere Boudewijn de Jonge in het Latijn vertaald, een zeldzaam
voorrecht voor een werk uit de Middelnederlandse literatuur. Ook in andere literaire
bronnen duikt rond 1270 Reynaert voor het eerst op.
Het Reynaertverhaal is ons niet in het oorspronkelijke handschrift overgeleverd.
We zijn er met andere woorden niet meer precies zeker van wat Willem in al zijn
details geschreven heeft. Wel zijn ons twee 13de-eeuwse fragmenten, twee latere
volledige handschriften en nog een derde fragment overgeleverd. Het oudst-bewaarde
van de twee volledige Reynaerthandschriften, het zogenaamde handschrift F
(handschriften worden met een letter aangeduid), dateert van de jaren 1340-75. Het
werd in 1907 in het Duitse slot Dyck gevonden en het handschrift kreeg de naam
van deze vindplaats: het Dyckse handschrift. Het wordt sinds eind 1991 bewaard in
de universiteitsbibliotheek van Münster. Van iets latere datum (na 1400) is handschrift
A, ook wel het Comburgse handschrift genoemd (nu bewaard in Stuttgart). Het werd
tijdens de 15de eeuw door de Duitse humanist Erasmus Neustetter meegebracht naar
het ridderslot Comburg in het Schwabenland. In het begin van de 19de eeuw werd
het handschrift daar opnieuw ontdekt en sindsdien werd vooral dit handschrift druk
bestudeerd en uitgegeven. Na 1375 schreef een onbekend Zuidoostvlaams auteur
een nieuw Reynaertverhaal dat dubbel zo lang was als het eerste (we noemen deze
tekst de Reynaert II of Reynaerts historie). Reynaert werd het symbool van het kwaad.
In het 13de-eeuwse verhaal was de vos reeds een schijnheilige, maar in Reynaert II
wordt hij een verpersoonlijking van de duivel zelf. Het is deze Reynaertversie, en
niet het verhaal dat wij nu zo goed kennen, die aan een Europese carrière begon:
Reynaert werd populair in Engeland, Duitsland (later tot bij Goethe) en Scandinavië.
In de jaren 1470 werden de nu overgeleverde Reynaert II-
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handschriften (B en C) op perkament geschreven en tevens ontstaan de eerste
Reynaertdrukken. Een gevolg van de boekdrukkunst was dat men elk exemplaar niet
meer hoefde te kopiëren zodat het handschrijfwerk in onbruik geraakte. Het
Reynaertverhaal werd zeer vlug na het ontstaan van de boekdrukkunst gedrukt: zo
onder andere de Latijnse vertaling van de Reynaert, een Reynaertrijmdrukje en
-prozadrukjes. De verandering van rijm naar proza was een typisch gevolg van de
boekdrukkunst omdat het rijm niet meer nodig was voor de voordracht en door
prozadruk werd de volledige oppervlakte van een bladzijde optimaal gebruikt. De
verspreiding van het werkje werd nu groter.
In de 16de eeuw werd het verhaal gedrukt door de wereldberoemde Antwerpenaar
Christoffel Plantijn. Het Reynaertverhaal was toen al flink ingekort en gecensureerd.
Nadien ontwikkelden zich in Noord- en Zuid-Nederland twee afzonderlijke tradities.
In Vlaanderen was vooral Antwerpen het centrum van de Reynaertboekdrukkunst,
terwijl de vos er ook verscheen op siermeubels als decoratie (zie p. 123). De
Reynaertverhalen werden tientallen malen gedrukt, zij het dan met een continu
kwaliteitsverlies, doordat veelal dezelfde illustraties werden gebruikt. We noemen
die boekjes volksboekjes, hoewel deze term enigszins misleidend is. De Reynaertjes
werden vooral in het onderwijs gebruikt als didactisch-moraliserend materiaal. Hun
functie leunde aan bij die van de fabelbundels.
In het begin van de 19de eeuw werd onder invloed van de romantiek het nationale
verleden weer opgepoetst en bestudeerd. Men ging op zoek naar middeleeuwse
handschriften. In deze periode moet het begin van de Reynaertstudie gesitueerd
worden. Tegenwoordig ligt de aandacht vooral op de receptie van het werk in de
middeleeuwen (voor wie is het werk geschreven) maar ook op de latere naleving van
het werk. Een voorbeeld hiervan is Jan Goossens' De gecastreerde neus (Leuven,
1988), een gespecialiseerd, maar zeer amusant en pikant boekje over taboes en censuur
in de Reynaertgeschiedenis, vooral naar aanleiding van de castratie van de pastoor.
Ook in deze gids komen we op diverse plaatsen in contact met de moderne naleving
van het Reynaertverhaal.
Zoals gezegd, begon Reynaert in de romantiek zijn tweede leven. De
Middelnederlandse tekst werd volledig uitgegeven naar het Comburgse handschrift
door de Duitser Jacob Grimm, één van de twee beroemde
broers-sprookjesverzamelaars. Tijdens de romantiek wilde men teruggaan naar de
eigen wortels, naar de eigen volksaard en de eigen oude taal en cultuur. In Vlaanderen
streden velen voor de erken-
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Reynaertspel Sint-Niklaas 1985

ning van het Nederlands als eigen taal ten opzichte van het overheersende Frans.
Reeds in de middeleeuwen bloeide de Vlaamse literatuur in het (Middel-)Nederlands.
Een van de voormannen van de Vlaamse Beweging, Jan Frans Willems, hertaalde
de Reynaert en gaf een wat hybride Reynaerttekst uit (een combinatie van Reynaert
I en II). Willems' voorbeeld kreeg veel navolging. Langzamerhand werd de vos een
Vlaams symbool. Ook zijn karakter veranderde. De middeleeuwse vos was ongemeen
‘fel’. De rode was een doortrapte schurk, een leugenaar en een hypocriet.
Tegenwoordig is de moderne ‘felle’, een schelm en een rebel, een Tijl Uilenspiegel,
een Robin Hood, een Casanova. Reynaert werd voor diverse doeleinden gebruikt,
soms misbruikt en hij kaderde in diverse ideologieën.
In de 20ste eeuw ging deze evolutie door. Het verhaal werd tientallen malen
herschreven en voor toneel bewerkt, door onder meer Stijn Streuvels en Paul de
Mont. Een mooi voorbeeld van de omkering van het vossekarakter zagen de
Wazenaars in een Reynaertmassaspel dat in 1973 te Sint-Niklaas werd opgevoerd
en waarin de vos (na mei 1968) als een vrijheidsheld en een anarchist verscheen.
Sindsdien werd het vosseverhaal nog vele malen herverteld, in bewerkingen voor
volwassenen van Ernst van Altena, Bert Decorte, Karel Jonckheere, Arjaan van
Nimwegen en Clement Vermaere - om er maar enkele te noemen -, maar ook in
kindervertellingen en strips. De tekst werd bewerkt voor poppenspel en
marionettentheater, voor toneelspelen en ommegangen. Een opvallende bewerking
van de Reynaertverhalen maakten D. Stuer en D. Ditmar in hun musicalbewerking
Dear Fox (1990). De figuur van de vos blijft voor creativiteit zorgen en getuigt van
aanpassingsvermogen. Momenteel is hij een vrouwenversierder in Dear Fox, een
listige grappenmaker voor sommige vosse-
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jagers, een groene jongen in de strijd tegen de potpolder in Kruibeke.

En Reynaert in Waas?
Wanneer men het Waasland via de snelwegen binnenrijdt, dan bemerkt men een
toeristisch bord in groene en bruine kleuren met de typische Wase symbolen: een
raap en een gestileerde Reynaert die bolle akkers oversteekt. Het Waasland noemt
zich Reynaertland.
Waar Willem zijn verhaal laat afspelen is niet zo gemakkelijk na te speuren. Hij
geeft ons eigenlijk geen onweerlegbaar bewijs in handen waar hij het dorp zag, of
waar de pastoor woonde, of naar welke plaats Reynaert en zijn kroost wegtrokken.
Geen enkele plaatsnaam verwijst naar de precieze lokalisatie van de eigenlijke plaats
van handeling. Wel komt er een aantal toponiemen voor in Reynaerts grote
leugenverhaal. De tekst bewijst niet echt dat de auteur aan een nauwkeurige situering
van het hele verhaal dacht. Gelukkig voor de Reynaertlezers en de vossejagers. Er
is dus plaats voor interpretatie en ook voor de fantasie. Toch is het niet zo eenvoudig:
er zijn duidelijke plaatsaanduidingen in de tekst te vinden: Elmare, Absdale, Hulsterlo,
Hijfte, Gent en een aantal Wase toponiemen (Waas, Belsele, Kriekeputte). Het
Waasland speelt een grote rol in Reynaerts leugenverhaal. De vermelding van ‘waas’,
het zoete land, komt alleen voor in het Comburgse handschrift en in de Latijnse
vertaling van de Reynaert, Reynardus vulpes. Het is de eerste maal dat het Waasland
‘zoet’ wordt genoemd, een epitheton dat de Wazenaars dank zij de Reynaertdichter,
nu nog steeds graag gebruiken.
Het is opvallend dat de dichter vele plaatsen vernoemt uit de streek tussen Hulsterlo
en Elmare, en vooral in het Gentse, het Hulsterse en het Waasland. Wellicht had de
auteur een speciale band met deze streek: misschien leefde en werkte hij er een tijd.
Wie Willem dan eigenlijk was en wanneer hij het Reynaertverhaal juist schreef, is
nog steeds niet ontdekt. Er zijn wel diverse hypothesen. Zo vermoedt pastoor De
Wilde dat het werk rond 1200 werd geschreven door een zekere Magister Willelmus
Physicus, de geneesheer van de Gentse burggraven. Ook de Gentse taalkundige
Maurits Gysseling (vóór 1191) en de Amsterdamse Reynaertprofessor Hellinga (rond
1200) opteren voor een vroege datering. Allen hebben zij daar argumenten voor.
Veel later wordt de Reynaert dan weer gedateerd door prof. L. Peeters (Amsterdam)
en prof. J. Janssens (Brussel). Zij treden hiermee in de voetsporen van onder andere
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Jacob Grimm. Voor het auteurschap komt ook de figuur van Willem van Boudelo
meer dan eens naar voren. Maar de lijst van gissingen is oneindig veel langer. Omdat
we op onze tocht voorbij Boudelo rijden, bekijken we exemplarisch de figuur van
deze Willem als mogelijke Reynaertauteur van naderbij.
Het Waasland heeft zich pas relatief recent als echt Reynaertland opgeworpen, en
dit deels onder invloed van de Reynaertstudie. Reeds van in de eerste Reynaertstudies
werd het Waasland een speciale plaats toebedeeld in het verhaal (Jacob Grimm).
Ook Isidoor Teirlinck (de vader van de romancier Herman) vermoedde in zijn
encyclopedische De toponymie van den Reinaert dat de Reynaertdichter een Wazenaar
was. De grote doorbraak kwam na 1950, naar aanleiding van de creatie van een
Reynaertroute tussen Hulst en Destelbergen. Er verschenen nieuwe Reynaertstudies
en er ontstonden Reynaertattracties en -initiatieven. Een aantal plaatsen ging zich
als Reynaertgemeente profileren. In 1963 wierp Rupelmonde zich op als
‘Reynaertstad’ en men hield er grote Reynaertfeesten, wat uiteindelijk leidde tot de
oprichting van een klein Reynaertmuseum. Ook Stekene claimde het etiket
Reynaertgemeente. Eerst door de studies van Nonneman en Peeters, die de
Reynaertdichter in Boudelo situeerden, verder via het heemkundig tijdschrift D'Euzie,
de openstelling van de Reynaertcollectie Nonneman en de onthulling van een aantal
Reynaertbeelden. Ook Sint-Niklaas manifesteerde zich ondertussen als Reynaertstad,
en dit als hoofdstad van het ‘soete Waes’. Reeds in 1958 onthulde men er een
Reynaertbeeld van Albert Poels. In 1973 werd er in een regie van Mark Liebrecht
het Reynaertspel opgevoerd, er werden tentoonstellingen georganiseerd en
Reynaertkunstwerken aan-
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gekocht en later een Reynaertorde opgericht. Naast vele andere namen moet hier
André Stoop vermeld worden, die twee boeiende tentoonstellingen ‘Reynaert de vos
in het boek en de beeldende kunst’ organiseerde (1955 en 1971) en op deze manier
de basis legde én voor een boeiende Reynaertcollectie die thans bewaard wordt als
deel van de Bibliotheca Wasiana én voor heel wat Reynaertinitiatieven. In de jaren
tachtig werd, onder impuls van de Wase VVV, Reynaert, naast de raap een nieuw
Waas symbool. Een tweede Reynaertspel, Reynaertfietstochten en een heus
Reynaertjaar waren hiervan het gevolg. De interesse voor Reynaert werd plots
opnieuw levend.
De laatste jaren is er veel nieuws van het Wase Reynaertfront. Beeldhouwer Albert
de Smedt (Sint-Niklaas o1927) slaagde erin het hele Waasland te bezaaien met vele
Reynaertbeelden en hij droomt ervan de volledige hofdagscène op Wase bodem in
steen te herscheppen. Jozef de Wilde publiceerde uiteindelijk zijn lang verwachte
Reynaertstudie, die de zelfzekere titel Van den vos Reynaerde ontsluierd meekreeg.
Sint-Niklazenaar Jo van Eetvelde vertolkte het meer dan drie uur durende
Reynaertverhaal zodat de tekst nu voor ieder in zijn Middelnederlandse vorm op CD
en cassette hoorbaar is. Het Wase Reynaerdofielentijdschrift Tiecelijn verscheen
voor het eerst in de herfst van 1988. Herman Heyse beklemtoonde de rol van Boudelo
en Stekene. In Hulst en in de streek van Destelbergen is het iets stiller met de
vossejacht. De laatste Hulsterse Reynaert-Ommeganck dateert nu al van 1984. In
het Gentse doet beeldhouwer Firmin de Vos zijn naam alle eer aan met enkele
prachtige Reynaertwerkjes. Ondertussen werd Reynaert in Hulst terug wakker dank
zij bescheiden initiatieven van de Reynaertstichting (lezingen, tentoonstellingen,
wagenspel).
Men kan zich afvragen waarom de Reynaertfiguur in Waas, Hulst en het Gentse
zo populair is. Wellicht omwille van de identificatie met de held. Een folkloristische
en wat chauvinistische identificatie. Enerzijds omdat de streek Waas-Hulst-Gent
wordt aangezien als de bakermat van de (Vlaamse) Reynaert. De toponiemen bewijzen
het. Anderzijds is er een positieve identificatie met de vos zelf. Reynaerts karakter
is verschoven van een satanische hypocriet tot een slimme schelm, een vrije vogel.
Hij is een vrijheidsstrijder aan de kant van de kleinen. Hij ontmaskert diegenen die
de gewone stervelingen niet baas kunnen. Hij straft de egoïstische koning, de
vraatzuchtige beer, de zelfgenoegzame haan, de gouddorstige koningin en de laffe
haas. Wellicht zit dit soort wreedheid een beetje in ieder van ons.
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Het Waasland
Daer maecte hi hem te Vlaendren waert (a 2256)
En rijdt men dan het Waasland binnen, dan laat men zich niet misleiden door de
administratieve vervorming. Het is spijtig dat de bestuurder geen onderscheid wil
maken tussen grenzen van provincies en arrondissementen enerzijds en de
gewoontegrenzen en erfelijke grenzen van een landstreek anderzijds. Hierdoor komt
het dat langs de autoweg E 17 en de expresweg N 49, het bord met de pelgrimerende
Reynaert, raap en bolle akkers u verwelkomt in het Waasland aan de grens van
Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Deze borden zouden moeten geplaatst worden aan
de uitgang van de Antwerpse tunnels langs Wase zijde: daar begon het Waasland en
daar begint het nog. Komt men van de kust langs de expresweg N 49, dan duikt het
bord reeds op in Wachtebeke, waar het eigenlijk slechts aan de Moerbeekse grens
mag staan.
Het authentieke Waasland werd in het noorden begrensd door de Axeler- en
Hulster-Ambachten, in het oosten door de Schelde, in het zuiden door de Schelde en
de Durmedorpen en in het westen door Moerbeke en Eksaarde. Deze omschrijving
is gebaseerd op de keur van 1241, verleend door Johanna van Constantinopel en haar
echtgenoot Thomas van Savoye, graven van Vlaanderen. Wanneer we nog dieper
het verleden induiken, dan stellen we vast dat ook Hamme, Zele en Zeveneken tot
het Waasland gerekend werden (in 868). Anderzijds moeten we ons realiseren dat
oorspronkelijk Beveren en grote delen die ressorteerden onder Beveren, en die
verspreid lagen over verschillende Wase parochies (Haasdonk, Sint-Niklaas, Lokeren,
Waasmunster ...) niet tot de keur behoorden. We moeten ook weten dat niet alle
huidige Wase dorpen in dezelfde mate gebonden werden door de keur van 1241.
Alle dorpen, behalve Temse, Rupelmonde, Burcht en Eksaarde, waren keurdorpen,
dit betekent dat ze vielen onder de rechten en plichten van de keur.
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Van deze dorpen waren Kruibeke en Zwijndrecht de zogenoemde vazaldorpen, die
meegenoten van alle rechten en plichten maar die onder een aparte jurisdictie vielen.
In die groep waren ook begrepen de drie polderdorpen Kallo, Kieldrecht en
Verrebroek, die Vrijpolders genoemd werden omdat ze niet moesten bijdragen in de
rechtstreekse belasting van de keur. Tenslotte waren er de vier eerder genoemde
dorpen Temse, Rupelmonde, Burcht en Eksaarde, die men apanagedorpen noemde
omdat ze sinds mensenheugenis gegeven werden als bron van inkomsten aan de
bastaarden of gunstelingen van de graven.
In de loop van de geschiedenis zijn die verschillende gradaties verdwenen en
maken deze dorpen, inclusief al wat viel onder de naam Land van Beveren, deel uit
van het zoete Waasland in zijn volle betekenis.
Een anekdotische toevoeging is de volgende: sinds het begin van de Tachtigjarige
Oorlog tot in de 19de eeuw leest men vaak dat verordeningen (militaire en financiële)
golden voor het Waasland en voor ‘Winkel’ en ‘Wabeke’. Sint-Kruis-Winkel noch
Wachtebeke zijn echter deel gaan uitmaken van het Waasland.
In de keur van 1241 werd bepaald dat vanaf dan Sint-Niklaas zou fungeren als
plaats waar het leenhof zetelde, waar dus het hoofdcollege gevestigd was. Hierdoor
werd Sint-Niklaas de hoofdparochie van het Waasland.

Ende quam in Waes (a 2257)
Als Bruun in ‘Waes’ aankomt, dan is het duidelijk dat hij niet belandt op een
welbepaalde plek, maar dat hij komt in een streek die de naam ‘Waes’ draagt. Het
is dan ook fout te spreken van het Land van Waas, zoals men spreekt van het Land
van Beveren, het Land van Hulst, het Land van Maas en Waal. Wij moeten deze
regio benoemen als het Waasland, verwijzend naar een kwaliteit van de streek, en
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afstappen van het gallicisme ‘Land van Waas’, een al te letterlijke vertaling van ‘le
Pays de Waes’. Het spreekt vanzelf dat de historisch gegroeide benaming ‘Land van
Waes’ (‘Lande van Waes’) in de titulatuur van tal van verenigingen en publikaties
onaanvechtbaar blijft en bestaansrecht heeft verworven. Omwille van de
eenvormigheid echter, grijpen wij naar Waasland, zoals Kempenland, Hageland,
Meetjesland.
De etymologie van ‘waas’ is een druk bestudeerd onderwerp geweest. Van deze
studie maakte M. Gysseling al in 1946 in de Annalen van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas een goede synthese. Het zou ons te
ver leiden het hele onderzoek te herhalen of een opsomming te geven van de
onderzoekers die zich met het probleem bezighielden. De rode draad door de meeste
etymologieën is ‘waze’: slijk, woest land, mistig land, onbewoonde plaats, vochtige
streek. Dit wordt perfect samengevat in de verklaring van Jozef de Wilde: Waas is
het land der wazen, waarbij wazen gelijkgesteld moet worden met schorren. Hij legt
meteen de link met 16de-eeuwse excerpten waarin wazen synoniem zijn van schorren.
Gysseling beaamt dit en bewijst het met een wetenschappelijke verklaring.
De oudste vermelding uit 868 in een cartularium van de abdij van Lobbes luidt:
‘in Wasia.’ Sindsdien is de lijn in de vermeldingen continu. Gysseling citeert ook
een reeks samenstellingen met en afleidingen van ‘waas’, waarvan de belangrijkste
voor de Wase geschiedenis zijn:
- forestum Wasda (969), een zeer aangevochten toponiem, wat afgeleid van
Wasdu, via waswidu, zou betekenen: ‘moerasbos’.
- Vuasmonasterium (1019-30), Waasmunster, het klooster in Waas, het klooster
in het sompige land.
Gysseling besluit: ‘In verband met de hele woordfamilie dient als oorspronkelijke
betekenis vooropgesteld te worden: “vocht in de bodem, vochtige bodem”. Natuurlijk
al vrij spoedig een bepaalde soort van vochtige bodem: slijkige grond. De aanduiding
van een hele landstreek door het woord Waas vindt een interessante parallel in het
Middelnederlandse ven, venne, Frans fange: de Hoge Venen, la Haute Fagne.’

Int soete lant (a 2257)
Sinds de eerste vermelding in Van den vos Reynaerde (± 1250) heeft het Waasland
de koosnaam het ‘soete lant’ meegedragen. Wetenschappers en ... boze tongen
beweren dat Willem hier weinig origineel is geweest, hij zou dood-
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gewoon een Frans voorbeeld hebben gevolgd en ‘la doulce France’ uit het Oudfranse
Chanson de Roland hebben vertaald als ‘Waes, int soete lant.’ Het is mogelijk,
alhoewel geen enkele bewijsgrond aanwezig is. Een paar argumenten tegen deze
bewering zijn er wel.
Het staat vast dat Willem hier ‘Waes, int soete lant’ (A 2257) zet tegenover
‘Arttinen, dat wilde lant’ (A 2249). Wild, woest, onherbergzaam tegenover
gecultiveerd, vriendelijk, gastvrij. Daarbij weze ook vermeld dat ‘soet’ in de Wase
toponymie tot in de 18de eeuw doorleeft als ‘vruchtbaar’, zoals in Soetenhoeck,
Soetemeersch, Zoetenaard, Zoetegers. Ook de vertaling ‘soet’ is niet het equivalent
van ‘doulce’. Dan had er gestaan ‘lief, zacht, dierbaar’ van het Latijnse ‘dulcis’.
Willem gebruikte opzettelijk het Germaanse ‘zoet’, wat terugvalt op het Latijnse
‘suavis’: zoet van smaak, heerlijk, geurig, harmonieus, geliefd, goedgezind,
vruchtbaar, vol vriendschap, uitstekend. En zo voelt ook de Wazenaar dit aan.

Jozef van Overstraeten tijdens de academische zitting bij de opening van de Reynaertroute in 1955
te Sint-Niklaas. Op de eerste rij o.a. v.l.n.r. broeder Aloïs, W. Gs Hellinga en Stijn Streuvels.
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Reynaerts pad
Historische schets
Op 16 oktober 1953 opperde Dr. J. Goossenaerts in een lezing voor de Bibliotheca
Wasiana te Sint-Niklaas het idee om een Reynaertpad te ontwerpen van Hulst naar
Sint-Amandsberg. Na intense studie, een uitvoerige briefwisseling en een aantal
bijeenkomsten van een ‘Reynaertacademie’ in de kelders van het Destelbergense
kasteel Notax, werd op Pinkstermaandag van 1955 een Reynaertroute ingereden.
Onder de genodigden waren de Reynaerdisten broeder Aloïs, pastoor Jozef de Wilde,
Dr. Jozef Goossenaerts, de Hulsterse wethouder P.J. Brand, de professoren W. Gs
Hellinga (Amsterdam) en P. de Keyser (Gent), de heemkundige Marcellijn Dewulf,
de historicus P. Thuysbaert, Stijn Streuvels, de Sint-Niklase stadsbibliothecaris André
Stoop en vele afgevaardigden van de gemeentebesturen. De Vlaamse Toeristenbond,
onder leiding van zijn voorzitter Jozef van Overstraeten, sponsorde en bezielde het
project.
Die 26ste mei 1955 werden overal tussen Hulst en Destelbergen Reynaertfeesten,
voordrachten en tentoonstellingen georganiseerd en Paul de Monts Reynaert werd
opgevoerd te Hulst en te Destelbergen. Langs het traject werden zeven
Reynaertbanken officieel ‘ingezeten’ (telkens door een beroemd tweetal). Op elk
van deze banken stonden enkele verzen uit de Reynaert die de band legden tussen
verhaal en lokatie (Nieuw-Namen/Hulsterlo, De Klinge/Kriekeputte,
Kemzeke/Trompe, Belsele, Daknam/het graf van Coppe en de hofplaats en
Oudenbos/priorij). Het vertrekpunt van de route was het Reynaertstandbeeld van
Anton Damen te Hulst. Zo ontstond als het ware een literaire Reynaertpelgrimsweg
langs verscheidene ‘Reynaertstaties’. In 1958 werd als rustpunt en middelste punt
van de route in het Sint-Niklase stadspark een beeld van Albert Poels onthuld (zie
p. 118).
Als ‘gids’ voor het Reynaertpad werd op 16 mei een speciaal Reynaertnummer
van De Toerist uitgegeven met als voornaamste artikel ‘De Geografie van de Reinaert’
van
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broeder Aloïs. Plannen om een echte routebeschrijving uit te geven mislukten telkens.
Er werd in 1963 nog een tweede Reynaertroute ontworpen door diezelfde broeder
Aloïs, nu in samenwerking met dichter en Scheldelandpromotor Bert Peleman. Er
werd een nieuwe kaart van het Reynaertland ontworpen, waarop ook Rupelmonde
zijn verbinding had met de Reynaertroute. Onder Pelemans leiding werd Rupelmonde
het moderne Wase Reynaertcentrum en onder het erevoorzitterschap van Stijn
Streuvels werd de Orde van de Vossestaart opgericht.
De Reynaertroute en de beelden kwamen nadien nog diverse keren in de
belangstelling, bijvoorbeeld naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de route
en van de tiende verjaardag van het beeld van Poels (in 1968 werd in Belsele in het
gemeentehuis een Reynaertglasraam onthuld dat geschonken werd door de Vlaamse
Toeristenbond).
In 1984 kwam de route op een uitzonderlijke manier in de belangstelling door een
groene promotiestreep van de Hulstenaren, die op een Reynaerdiaanse manier hun
Reynaert-Ommeganck wilden aankondigen. Het Waasland stond weken op zijn kop
en het verkeer raakte in de knoei door de lichtgroene streep die door vele
weggebruikers verward werd met een of andere obscure wegmarkering. De streep
was immers nauwelijks te onderscheiden van gewone wegmarkeringen en men had
zich er niet om bekommerd

Kerkhofmuur Daknam
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de streep te onderbreken op grote kruispunten. Even was het Reynaertpad zichtbaar
aanwezig en kon de Reynaerttoerist probleemloos Reynaerts moderne sporen volgen
en dit van op de Hulsterse Grote Markt tot in de buurt van Daknam, waar de Hulsterse
colonne door de Sint-Niklase politie tot stoppen werd gedwongen. Na wat
beschuldigingen hier en daar bekoelde het zaakje en werd de hele affaire in de doofpot
gestopt. Eén van Reynaerts listen...
Tot slot werd in 1988 naar aanleiding van de dertigste verjaardag van het beeld
van Poels een kleine happening gehouden waarop het tijdschrift Tiecelijn werd
voorgesteld. Toen reeds werd de wens uitgesproken het Reynaertpad de nodige
aandacht te geven en opnieuw te bekijken. Zesendertig jaar na de eerste uitgave krijgt
de route nu een nieuw uitzicht en een volledige beschrijving, ook met mogelijkheden
voor wandelaars en fietsers. Zo wordt de wens die Jozef van Overstraeten in 1955
uitte nu reëel, ‘om eens het “echte” Reynaertpad te mogen openen voor de
wandeltoeristen, langs slingerende paden, door moeren en woestijnen, waar men de
oude Reynaertgeest diep zal inademen.’

De nieuwe route
Het Reynaertpad uit 1955 werd nooit officieel gemaakt door er een routebeschrijving
van uit te geven, ook al zijn daartoe diverse pogingen ondernomen. Meermaals vragen
toeristen (zowel in Hulst, Sint-Niklaas, Daknam en Rupelmonde), maar ook
leerkrachten en zelfs professoren naar een exacte beschrijving van het pad, omdat
ze allen met andere doelstellingen en verwachtingen, de tocht willen aanvatten.
Nergens echter zijn tekens, wegwijzers, of beschrijvingen te vinden die de
Reynaertbanken met elkaar verbinden.
Naast het feit dat deze route nooit officieel werd uitgegeven, heeft de oude route
momenteel enkele nadelen. De route zoals die in 1955 werd ingereden, loopt nu voor
een groot gedeelte langs volgebouwde, toeristisch weinig interessante en zelfs
gevaarlijke wegen. Zo is de weg tussen de Belgisch-Nederlandse grens en Sint-Niklaas
saai en gevaarlijk, ongeschikt voor ‘autowandel’-toerisme, en zeker niet geschikt
voor fietsers of wandelaars. Bovendien heeft dit stuk weinig ‘Reynaerdiaanse’
elementen. Het was de bedoeling van de toenmalige Reynaerdofielen de verschillende
Reynaertbanken zo rechtlijnig mogelijk met elkaar te verbinden. Vandaar ook dat
plaatsen als Absdale en Hijfte niet langs de route lagen.
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De oude route was het resultaat van een studieproject uit 1955. Ondertussen
ontstonden nieuwe Reynaerthypothesen (de studies van Gysseling, Peeters,
Nonneman, Heyse en andere Wenseleers), werden nieuwe Reynaertbeelden
ingehuldigd of aangekocht (te Sint-Niklaas, Bazel, Belsele, Destelbergen en Stekene),
nieuwe Reynaertinitiatieven genomen en ontwikkelden gemeenten die niet op de
oorspronkelijke Reynaertroute lagen zich als Reynaertgemeenten bij uitstek
(Rupelmonde en Stekene).
Daarom werd besloten om een nieuwe Reynaertroute te ontwerpen, die moest
voldoen aan specifieke doelstellingen.
De Reynaertroute poogt een aantal Reynaertlokaties met elkaar te verbinden. Dit
geldt zowel de plaatsen die in Van den vos Reynaerde vermeld worden (Hulsterlo,
Belsele, Absdale, Hijfte), als alle vormen van de latere (vooral recente)
Reynaertnaleving. De route is dus de samensmelting van een oud en een nieuw
Reynaertland.
Een belangrijke bekommernis bleef evenwel de oorspronkelijke Reynaertroute
zoveel mogelijk te behouden. Vandaar dat verkozen werd het startpunt en alle
scharnierpunten, met name de Reynaertbanken, en grote delen van het oude traject
te behouden. Bovendien werd gekozen voor een landelijk, toeristisch en
landschappelijk interessant traject. Grote verkeerswegen werden zoveel mogelijk
vermeden. Er werd ook getracht de route zo interessant mogelijk te maken, met korte
uitstapmogelijkheden, ingebouwde wandelingen en fietsroutes. Inspelend op de
prachtige wandelmogelijkheden in en rond het Waasland werd, naar het voorbeeld
van de Engelse long distant paths, een voettocht uitgestippeld die de meest typische
Reynaertplaatsen verbindt met de prachtigste (dikwijls voor de auto onbereikbare)
stukjes natuur. Het spreekt vanzelf dat ook de autotoeristen stukjes van deze route
kunnen bewandelen. Omgekeerd kunnen de wandelaars een deeltje van de autoroute
volgen om terug op hun uitgangspunt te geraken. De fietsers berijden best de autoroute
(zie p. 158).
De totale lengte van de kernroute van Hulst naar Sint-Niklaas bedraagt ongeveer
85 km. Er werd gezorgd voor uitwijkroutes en variabele stukken. Zo is er te Daknam
een uitbreiding voorzien richting Destelbergen (ca. 60 km) en krijgt de route te
Sint-Niklaas een verlengstuk naar Rupelmonde (19 km). Het is ook mogelijk de route
in verschillende delen op te splitsen voor verschillende uitstappen. Zo kan men
bijvoorbeeld de route Rupelmonde-Sint-Niklaas-Belsele-Daknam-Destelbergen
volgen of Hulst-Daknam-Destelbergen. Indien men dit doet, is het aan te raden het
parcours vooraf uit te stippelen. De Reynaertrou-
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te slingert zich als een klimopplant langs twee assen die de Reynaertstreek doormidden
snijden, nl. de N 70 Antwerpen-Gent en de N 16 - N 403 Temse-Sint-Niklaas-Hulst.
Via beide wegen bereikt men zeer snel zijn uitgangspunt en kan men in korte tijd op
elk punt van de route aansluiten. Zo ontstaat een systeem van lussen, ideaal voor
toeristen die slechts een of enkele delen van de route willen rijden.

Laat u niet beetnemen
De Reynaertroute is niet de weg die ooit door Reynaert de vos zou bewandeld zijn.
Met is een modern pad waarlangs allerlei Reynaertecho's met elkaar verbonden
worden, moderne en oude, ernstige en ludieke, toeristische, commerciële, literaire
en (soms pseudo-)wetenschappelijke, dus geen wetenschappelijk te motiveren
speurtocht.
Deze route is geen toeristische route in de eigenlijke zin van het woord. Het is een
verkenning door de boeiende wereld van Reynaert de vos, de oude en moderne
teksten, de uit het verhaal ontstane legenden en verhalen, in de sporen van de vele
vossejagers. We presenteren hier dan ook geen theorie, wel een conglomeraat van
de verschillende gissingen en pogingen, af en toe aangevuld met een persoonlijke
bedenking van een van de auteurs. Vandaar dat enkele tegenstrijdigheden inherent
zijn aan het opzet. De attente lezer zal dit alles echter weten te relativeren.
Nog een goede raad. Neem op uw tocht een Reynaertuitgave mee (zie bibliografie).
Dan kunt u op een van de rustige plekjes zelf een stukje lezen. Neem echter vooral
een
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wegenkaart mee. De Reynaertstreek staat voor een reeks zware verkeerstechnische
ingrepen. Het land van Reynaert zucht en kreunt onder mogelijke plannen voor een
grote ring rond Antwerpen. Evenmin is het duidelijk wat te Stekene, waar de
Reynaertroute de expresweg Antwerpen-Knokke kruist, zal gebeuren met het inrichten
ervan als autoweg (één brug, twee bruggen of twee tunnels). Er is sprake van het
doortrekken van de N 41 Dendermonde-Sint-Niklaas richting Hulst. Indien dit zou
gebeuren, wordt de gemeente Stekene gevierendeeld. Tenslotte dreigt er
ruilverkaveling te Sinaai. Wellicht (en hopelijk) loopt dit alles niet zo'n vaart. Indien
een of diverse realisaties Reynaerts paden toch zouden kruisen, dan zullen wij er bij
de betrokken VVV's op aandringen om al het mogelijke te doen om eventuele
ongemakken op te vangen door toeristische wegwijzertjes te plaatsen.
Momenteel is de route niet bewegwijzerd. Dit zou geen probleem mogen vormen
voor wie dit boek gebruikt. We achten het echter niet uitgesloten dat er ooit toch
(landschappelijk verantwoorde) bordjes langs het traject worden aangebracht. Voor
de wandelroute lijkt dit nabij, voor de auto- en fietsroute lijkt dit - ondanks vele
beloftes - onmogelijk.
De echte Reynaerdofielen geven we de raad om de tocht tussen Pasen en
Allerheiligen te rijden. Tijdens de winterperiode zetten een aantal gemeenten hun
Reynaertbanken en -beelden op stal. Het Reynaertmuseum en enkele kleine lokale
musea zijn dan gesloten. Nochtans is de beschreven route in elk van de vier seizoenen
even boeiend. Een tocht door het besneeuwde polderland tussen Hulst en Meerdonk
is onvergetelijk, een wandeling op een mistige herfstmorgen langs de Schelde is een
aparte belevenis.
Het spreekt vanzelf dat de volledige route, zoals die hier beschreven wordt met
uitbreiding en lussen, voor de toerist die rustig de tijd neemt om zich even in de
geschiedenis onder te dompelen of eventjes de auto of de fiets aan de kant laat staan
voor een wandeling, nauwelijks in één dag kan worden afgelegd. De zoete streek
tussen Hulst en Gent is echter meer dan één bezoek waard. Goede jacht.
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Deel II Reynaert-auto- en fietsroute
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Hulst-Sint-Niklaas
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Het Zeeuws-Vlaamse stadje Hulst is een parel, één van de zeldzame steden in
Nederland met een nagenoeg volledig intacte vesting. Het was de eerste stad die zich
ooit als Reynaertstad manifesteerde. We kunnen onze tocht dus niet beter beginnen
dan hier, in de stille rust van het vlakke land. Hulst kan men bereiken via de expresweg
N 49 Antwerpen-Knokke of via de provinciale weg N 403 Sint-Niklaas-Hulst. Fietsers
kunnen vanuit Sint-Niklaas via de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas-Terneuzen
naar Hulst fietsen. Zij beginnen in de Heistraat te Sint-Niklaas (zie p. 158). Wie
vanuit het noorden komt, neemt ofwel de overzetboot te Kruiningen of rijdt via
Antwerpen. Het eigenlijke startpunt van de route is het Reynaertstandbeeld aan de
Gentse Poort. Vooraleer te vertrekken kan men een bezoek brengen aan het stadje
zelf. Een tocht over de nagenoeg ongeschonden omwalling uit de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) is sterk aan te raden, een pint of koffie in de Reynaert den Vos
op de Grote Markt wordt aanbevolen.

Tussen noord en zuid
Hulst telt ongeveer 18.500 inwoners. Ruim de helft ervan woont in de stad, de anderen
wonen verspreid over de dorpen Clinge, Graauw, Nieuw-Namen, Sint-Jansteen en
Heikant. De naam ‘Hulst’ is volgens toponymisten ontleend aan de ‘Ilex’, de
hulststruik, een plant die in het Hulster-Ambacht en het Waasland vroeger veel
voorkwam. Na het uiteenvallen van het rijk van Karel de Grote werd de Scheldedelta,
een gebied van bossen, kreken en zandplaten, bij het Duitse Rijk gevoegd. In 1012
werd de Vlaamse graaf met het gebied beleend. Op hun beurt beleenden de Vlaamse
graven het aan vier leenmannen, die elk een heerlijkheid of ambacht bestuurden.
Deze vier lenen werden daarom later De Vier Ambachten genoemd. Ze bestonden
uit het Hulster-, het Assenedener-, het Axeler- en het Boechoutener-Ambacht. Zowel
op geografisch, juridisch (ze bezaten een aparte keur) als kerkelijk gebied (een apart
decanaat van het bisdom Utrecht) had dit gebied een zekere autonomie. De
wapenschilden van deze ambachten sieren nu het heemkundig museum in de
Steenstraat. Hun geschiedenis wordt eveneens in dat museum in beeld gebracht.
Hulst bestond als nederzetting in elk geval reeds rond het jaar 1000. In 1180 schonk
de Vlaamse graaf, Filips van den Elzas, aan Hulst stadsrechten, handelsprivileges
en tolvrijheden in bijna heel Vlaanderen, wat de latere bloei van de stad heeft
bevorderd. De middeleeuwse Hulstenaren mochten ook stadsmuren bouwen. Ze
leefden vooral van
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zoutwinning en lakennijverheid en stonden verder bekend als ervaren koop- en
ambachtslieden. Daarnaast zorgden de landbouw en de visvangst voor belangrijke
inkomsten. Dank zij een verbinding met de Honte, de huidige Westerschelde, kende
de stad gouden tijden. Er werden markten gehouden en op cultureel gebied vinden
we er een rederijkerskamer, toernooien van schuttersgilden en ommegangen.
Rond 1200 werd de Sint-Willibrorduskerk gebouwd. Overblijfselen die nog van
deze periode getuigen, zijn de vier zware torenpilaren en fragmenten van het transept.
Onder leiding van de beroemde Vlaamse architectenfamilies Keldermans en De
Waghemakere werd deze kleine kerk tussen 1460 en 1533 verbouwd tot een stijlvol
monument in Brabantse gotiek. Vanaf 1645 (inname van de stad door Frederik
Hendrik) kregen de protestanten de kerk in handen. De katholieken moesten via een
‘Paepenwegh’ en tegen betaling in het Spaanse Clinge ter kerke gaan. Bij de Franse
overheersing werd de ‘égalité’ wel zeer extreem benadrukt en werd aan beide
erediensten, de katholieke en de protestantse, een deel van de kerk gegeven. In deze
simultaankerk behielden de protestanten het schip, de katholieken kregen de andere
ruimten en tussen beide werd een muur gebouwd. In 1929 kwam de kerk terug in
handen van de katholieken. In ruil hiervoor kregen de protestanten een eigen kerk.
De huidige spits dateert van 1958. De vorige torenspits werd in de Tweede
Wereldoorlog (1944) door Pools granaatvuur vernietigd. Hoe de kerk er voordien
uitzag, is nog te bekijken op het Reynaertmonument, waar de beeldhouwer kerk en
stadhuis van Hulst als achtergrond van de hofscène heeft gebruikt.
Niet alleen de basiliek heeft een bewogen geschiedenis
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achter de rug. Hulst zelf is eeuwen lang het schietkraam geweest van vijandelijke
troepen. De wapens hebben hier nooit gezwegen. Pest, hongersnood en oorlog zijn
de kernwoorden van de Hulsterse geschiedenis. We gaan er even dieper op in, want
gedurende het eerste deel van onze tocht zullen we voortdurend stoten op forten en
verdedigingswerken, die gebouwd werden tijdens de bloedige tijden voor, na en
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hulst heeft altijd nadelen ondervonden van zijn
centrale ligging. Het lag in het Scheldeland en wie Hulst in handen had, controleerde
De Vier Ambachten, grote delen van het Waasland en vooral de Schelde en had
meteen een goede uitgangspositie voor een aanval op of de controle over Antwerpen.
De eerste versterking van de stad bestond uit een lage wal en niet zo brede grachten.
In 1470 voltooiden de Hulstenaars de stadsmuren (de huidige omwalling is pas later
tot stand gekomen). In de strijd tussen de Vlaamse steden en de graaf koos de stad
de zijde van de graaf, wat herhaaldelijk leidde tot bezettingen door de Gentenaars.
Zo in 1485, toen Engelse huurlingen in dienst van de stad Gent in het nauw gedreven,
het schepenhuis binnenvluchtten. De Hulstenaars hebben niets anders kunnen doen
dan het gebouw in brand te steken. Het werd vervangen door het huidige stadhuis
(1525-47).
Ondertussen werd Hulst meer en meer een vestingstad. De stadsmuren bleken niet
meer bestand tegen kanonvuur. In 1591 veroverde prins Maurits de stad op de
Spanjaarden, zonder veel moeite omdat ze hun Hulsters garnizoen elders hadden
laten vechten. Maurits bouwde onmiddellijk na de inname een fortenlinie met Hulst
als centrum. Toch hield ook hij geen stand. In 1596 gaven de Aartshertogen Albrecht
en Isabella van Oostenrijk de opdracht om Hulst te heroveren en zo Antwerpen te
vrijwaren. De streek ten zuiden van Hulst werd onder water gezet. De stad werd
heroverd en vervolgens geplunderd. Er heerste pest. Tijdens het Twaalfjarig Bestand
in de Tachtigjarige Oorlog werd de stad versterkt en werden zeer hoge wallen, negen
bolwerken opgeworpen en grachten gegraven (1615-21). Toch bleek ook deze
verdediging niet voldoende, want in 1645 heroverde Frederik Hendrik, zij het na zes
vergeefse aanvallen, de stad na een beleg van een maand. Hulst werd definitief bij
Noord-Nederland gevoegd. De handel op de Schelde werd verboden en er braken
donkere tijden aan.
Toch bleven de belegeringen doorgaan. In 1702 is Hulst het decor van de Spaanse
Successieoorlog en in 1747 van de Oostenrijkse Successieoorlog. Ondertussen
verzandde
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‘Dobbele’ land- en waterpoort

de verbinding tussen Hulst en de Westerschelde en Hulst verloor in 1795 definitief
zijn (ver-)binding met de zee.
Momenteel is Hulst weer een bloeiend stadje. Vooral de lokale middenstand is
zeer actief. Hulst is een koopstad geworden en lonkt ook naar de vele Wazenaars en
Antwerpenaars, die er probleemloos in Belgische franken betalen. De winkels zijn
hier op zondag open en dat betekent dat de Gentsestraat, de Steenstraat, de Vismarkt
en de Bierkaaistraat steeds zwart zien van het volk.

De Dobbele Poort
Een korte stadswandeling starten we het best op het stemmige marktplein. Het
16de-eeuwse stadhuis werd in 1844 helemaal verbouwd. Aan de buitenzijde vallen
de wapenschilden van Vlaanderen en van Hulst op, beide gesierd met de Vlaamse
Leeuw. We zoeken het VVV-kantoor (tijdelijk Houtmarkt 6A, vanaf oktober 1993
in de nieuwe stadsgebouwen). Je vindt er informatie over de stadswallen, de
monumenten en de geschiedenis van Hulst en over Saeftinghe. Wandelaars vergeten
vooral niet de brochures Wandelen in de WMZ-bossen te Clinge en Het zandgelaag
op de kauter (Nieuw-Namen) te vragen en ‘autowandelaars’ de Fortenroute.
Links achter de stadsgebouwen zien we het oude refugium van de abdij van
Boudelo, met in de hoek van het hoofdgebouw en de zijvleugel een achtkantige
traptoren. Vanaf de 13de eeuw werd dit gebouw door de monniken gebruikt als een
veilige verblijfplaats binnen de stad. Ook vele vorsten verkozen hier te verblijven:
Lodewijk van Male, Philips de Schone, Karel V en Philips II.
We steken de Grote Markt over en we hopen dat de basi-
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liek open is. Want, naast de oude 13de-eeuwse sporen, vinden we er 16de- en
17de-eeuwse grafzerken en een interessant Frans-Vlaams orgel (17de eeuw).
Verder in de bijzonder fraaie Steenstraat, waar elk huis een aparte geschiedenis
verbergt. Drie huizen vragen hier speciale aandacht. Het eerste is nr. 14, de oude
refuge van Cambron, versierd met metselaarstekens. In nr. 28 was ooit een
Gravensteen, een gevangenis van de vertegenwoordiger van de Vlaamse graaf,
gevestigd. Nadien werd het huis bewoond door bankiers en geldwisselaars en daarna
werd het gekocht door de cisterciënzers van Ten (Ter) Duinen in Koksijde. Na de
vernietiging van hun uithof in Zande (het huidige Kloosterzande) in 1547 zochten
de monniken hun toevlucht in dit veilige refugium. Momenteel is in dit gebouw het
streekmuseum De Vier Ambachten gevestigd met in de tuin een klein maar boeiend
vlasmuseum in een zwingelstal. Verder vindt men er typische
streekwetenswaardigheden met betrekking tot de ontwikkeling van De Vier
Ambachten, de forten, oude ambachten en molens. Op de benedenverdieping worden
de Hulster en Axeler klederdrachten uitgestald. Ga niet buiten vooraleer je de
19de-eeuwse ‘kinderkakstoel’ gevonden hebt en zonder dat je de twee kasten met
Reynaertmateriaal hebt bekeken. De moedigen krijgen de raad de achtenvijftig treden
van het ranke 15de-eeuwse torentje te bestijgen, om dan door de kleine venstertjes
een mooi panorama te zien van de stad en zijn polderlijke omgeving. Het museum
is geopend in de periode mei-augustus, van maandag tot en met zaterdag van 14-17
uur. In de zomermaanden kan je er ook op zondag binnen. Tegenover het refugium
van Ten Duinen vraagt ook 's Landshuys (nr. 37) onze aandacht: gebouwd in het
midden van de 17de eeuw als zetel van het Hulster-Ambacht.
We vervolgen onze wandeling langs de oude Vismarkt en de Overdamstraat tot
aan de stadswallen, een door het Spaans bestuur aangelegd verdedigingswerk met
slechts drie doorgangen: de Gentse Poort, de Graauwse of Bagijnepoort en de Dobbele
poort.
We bevinden ons nu aan de Dobbele Poort, een dubbele land- en waterpoort die
diende als waterverbinding tussen Hulst en de Honte én als poort voor de landwegen
uit het Axeler- en het Hulster-Ambacht. Dit is duidelijk te zien als we rond de poort
wandelen. We kunnen nog zien dat deze poort werd afgesloten door ophaalbruggen.
Ze werd in 1506 op bijzonder vernuftige wijze gebouwd door Dominicus de
Waghemakere en ze moest dienen als sluitstuk van de volledige verdedigingsgordel.
Bovendien was de scheepvaart binnen de muren mogelijk én kon het landver-
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keer langs twee kanten door de poort. In 1596 werd de poort echter vernietigd en
vervolgens bij de bouw van een nieuw verdedigingswerk, een aarden wal, volledig
bedekt. De vernieling was zo groot dat men niet meer de moeite nam om het
bouwwerk te herstellen. Pas in 1957 kwam deze Dobbele Poort weer aan de
oppervlakte.

Daar bij die molen
We beklimmen de wal (rechts rond de Dobbele Poort) en krijgen een mooi uitzicht
op de stadskern, de wallen, de gracht en het ‘buitenland’. Ve wandelen tot aan de
ronde stenen stellingmolen uit 1792. De molen, nu eigendom van de gemeente Hulst,
is ‘maalvaardig’ en is tijdens het weekeinde te bezichtigen. Samen met de basiliek
bepaalt deze korenmolen de ‘skyline’ van het stadje. Hier krijgt men ook een goed
beeld van het ravelijn (halvemaanvormig of hoekig bolwerk dat diende om een poort
te dekken en dat dus steeds buiten de wallen lag) met contrescarp (buitenboord van
een vestinggracht). De 17de-eeuwse vestingbouwers zijn werkelijk ingenieus te werk
gegaan. We trekken verder over de wallen die nu een rustig wandelparadijs zijn
geworden. Misschien kijken we toch nog eens ‘achter rugghe’ en als we even het
bouwjaar van de molen vergeten en in onze fantasie de nacht laten neerdalen, dan
zien we misschien Tibeert de kater hier de worst van de slapende molenaar stelen,
zoals hij dat aan Nobels hof getuigt:
Die worst was mine, al en claghic niet.
Ic hadse bi miere lust ghewonnen
Daer ic bi nachte quam gheronnen
Omme bejach in eene molen,
Daer ic die worst in hadde ghestolen
Eenen slapenden molen man. (A 116-21)

We vervolgen langs het Galgebolwerk en de Bagijnepoort, het Doelenbolwerk en
het Oude Molenbolwerk, het Solms Bolwerk en voorbij het Prince Bolwerk dalen
we af en wandelen tot aan de Gentse Poort. We betreden deze indrukwekkende
bakstenen poort, die in zijn huidige vorm dateert van 1780. Onmiddellijk rechts:
Reynaert de vos! De pelgrim staat er uitdagend voor koning Nobel, komend uit Waas,
langs de belangrijkste invalsweg als een toeristisch visitekaartje. Het monument toont
Reynaert de vos aan het hof, voor Belijn de ram, Canteclaer de haan, Cuwaert de
haas, Tibeert de kater, Bruun de beer en Isegrim de wolf. Links op het monument
staan de Hulsterse torens (de oude torenspits van de Sint-Willibrordus en het stad-
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huis), rechts zit Tiecelijn de raaf op de galg. Vroeger (toen de vos nog een pelgrimsstaf
in zijn linkerpoot hield) stond het beeld op de Houtmarkt, maar na de oorlog werd
het aan de stadswal gezet (Reynaert komt uit het Waasland, of werd met zijn rug
naar Waas geplaatst, zoals boze tongen beweren...). Het beeld drukt niet alleen de
verbondenheid uit met het dierenverhaal, maar ook de culturele verbondenheid van
Vlaanderen en Nederland, in het bijzonder van het Waasland en het Hulsterse.
We keren door de Gentsestraat terug naar de Grote Markt. Wie zich niet te vlug
laat afleiden (Hulst is nog wat anders dan een Reynaertstad!), merkt dat het
Reynaertverhaal enkele handelaars heeft geïnspireerd bij de keuze van een naam
voor hun zaak. Canteclaer wordt gedegusteerd in nr. 31 en Reynaert houdt een
restaurantje open in nr. 1.

Reynaert-Ommeganck 1984
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Reynaert, Reynaert, Reynaert
Sinds in 1928 te Hulst een Oudheidkundige Kring werd opgericht, wordt de relatie
van Hulst met het Reynaertverhaal er druk besproken en bestudeerd. Vanaf 1937-38
werpt Hulst zich op als Reynaertstad. Een van de grote bezielers was Dr. J.J. Gielen,
bestuurder van de handelsschool te Hulst. Steunend op uitlatingen van pater Stracke
en andere onderzoekers werden Reynaertinitiatieven genomen en een Reinaertkomitee
opgericht. In 1937 werd een toneelvoorstelling van J.A. Everaard en L. Lockefeer
opgevoerd. Dit resulteerde op 12 september 1938 in de onthulling van een
Reynaertstandbeeld van de Antwerpse Nederlander Anton Damen. Het werd in
aanwezigheid van de Reynaerdisten Leonard Willems, Stijn Streuvels en van professor
De Vooys, de zoon van professor J.W. Muller en Emmanuel de Bom plechtig
ingehuldigd. Nadien werden in Hulst heel wat Reynaertstudies ondernomen,
academische zittingen gehouden, Reynaertboeken voorgesteld en manifestaties
ingericht. Vooral na het speurwerk van Dr. Maurits Gysseling kreeg Hulst een centrale
rol in de Reynaertgeografie toegewezen.
De band tussen de inwoners van de stad en het vosseverhaal uitte zich in de
naamgeving van horecazaken (naast de reeds vermelde ook het Reynaertshof),
verenigingen (ralleyclub De vosserijders, jeugdcircus Reinardi, majorettenpeloton
De Vossen, de karnavalsstichtingen De Kriekeputters en De Vossen en een
Reynaertstichting), openbare gebouwen (Reynaert-school en gemeenschapscentrum
Malpertuus) en straatnamen (zie Nieuw-Namen (p. 57) en Clinge, waar men naast
de Malpertuuslaan ook een kinderboerderij De Cantecleerhoeve aantreft), en verder
in een aantal toneeluitvoeringen, de Hulsterse Reynaert-Ommeganck en een wagenspel
(1992). In de jaren vijftig en zestig trok regelmatig een Reynaertstoet door de straten
van dit Zeeuws-Vlaamse stadje. In deze stoeten werden taferelen uit het verhaal
uitgebeeld. Na een lange onderbreking werd de Ommeganck in 1980 en 1984 weer
georganiseerd. Bij de opening van de oude Reynaertroute waren er te Hulst grootse
Reynaertfeesten en spraken D.A. Stracke en W. Gs Hellinga de vossejagers toe,
waarna een opvoering volgde van de bewerking van Paul de Mont. Een aantal
Hulstenaren verenigde zich in het Reinaertkomitee onder leiding van J.H. Stolte.
Sinds enkele jaren wordt eind augustus ook het Hulsterse Reynaertjazzfestival
gehouden.
Hulst verdient het predikaat ‘Reynaert-’ vanwege de vermelding van Hulsterlo
(nu Nieuw-Namen) en Absdale in het Reynaertverhaal. Deze beide plaatsen liggen
wel een
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eindje van het eigenlijke centrum. Sinds de fusie van gemeenten in 1970 behoren
deze beide plaatsjes echter tot Groot-Hulst. Een aantal wetenschappers meende ook
te mogen stellen dat ‘Willam die Madocke makede’ een Hulstenaar was. Hij zou
alleszins zijn jeugd te Hulst hebben doorgebracht. Nadien zou hij in een Gentse abdij
opgeleid zijn tot scribent (schrijver). Gysseling meent in de Reynaerthandschriften
typisch Hulsterse spellingseigenaardigheden te ontdekken. De hachelijke avonturen
die Bruun de beer en Tibeert de kater bij de indaging van Reynaert beleven, spelen
zich in zijn zienswijze in of nabij Hulst af. De Hulstenaren zijn er heilig van overtuigd
dat dit de waarheid is en niets dan de waarheid. De Zeeuwse Courant verwoordde
het op 31 mei 1955 als volgt: ‘Hulst maakte zich onmiskenbaar tot de “Reinaertstad”.’

Naar Absdale met Lamfreit of Hughelijn ‘metten crommen beene’
We verlaten de stad langs het Reynaertmonument aan de Gentse Poort. We rijden
de Stationsweg in en volgen bij de eerste splitsing aan het Reynaertshof rechts de
wegwijzers Sas van Gent (Absdaalseweg). Bij de verkeerslichten steken we het
kruispunt over (richting Axel-Sas van Gent). We kunnen hier, afhankelijk van de
drukte, kiezen: ofwel nemen we de grote weg rechtdoor ofwel nemen we de
parallelweg en slaan, over het kruispunt onmiddellijk na de vluchtheuvel linksaf en
dan weer rechts. De fietsers nemen best de tweede weg. We laten Hulst achter ons
en volgen de rechte baan door een oud polderland tot in het kleine gehucht Absdale.
Links achter ons bemerken we de kerktoren van Sint-Jansteen, links voor ons het
kerkje van Heikant. Na een tweetal kilometer, bij het eerste gehucht linksaf, naar het
piepkleine Absdale (Tolweg).
Absdale wordt in Van den vos Reynaerde met naam en toenaam genoemd in de
scène waarin Bruun de beer te grazen wordt genomen door de dorpelingen. Reynaert
had Bruun honing beloofd en door een meesterlijke list had hij de beer gevangen in
een opengespleten eik. Bruun zocht honing maar moest in plaats daarvan vele slagen
incasseren... Heel de boerengemeenschap klopt en slaat om het hardst:
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Ludolf met de kromme vingren
Gaf de leus bij steek en worp:
('t Was de deftigste van 't dorp,
Zo er Lamfried niet mocht zijn.)
Kromgebeende Hughelijn
Was zijn vader, half een Waal,
Die geboren was t'Absdaal,
En zijn moeder hiet Ogeernen,
Fabrikante in houtlanteernen.

Een van de dorpers is dus afkomstig van Absdale - of het nu Lamfreit of Hughelijn
was, is in de Middelnederlandse tekst niet uit te maken. We geven hier de voorkeur
aan Hughelijn (net zoals J.F. Willems in zijn hertaling van 1834, hier geciteerd naar
de Ooievaarreeks). De Reynaert-dichter lacht zich dan wel een kriek bij de gedachte
dat die met de kromme benen de zoon is van die met de kromme vingers. De
familieverwantschap zou hier dan uitgedrukt worden door een spottende fysieke
vergelijking. In elk geval komt ook Absdale niet groots uit deze scène. Zoals in een
hoofs gevecht uit de ridderroman, wordt hier (parodiërend) de afstamming van ‘ridder’
Ludolf besproken. De hele passage is een groteske beschrijving van de door Willem
verfoeide dorpelingen.
Naar het waarom van Absdale moeten we raden. Het was alleszins een kleine,
landelijke plaats met hoogstens enkele huizen. In de 13de eeuw was het eigendom
van de abdij van Cambron (Henegouwen). Alleen de Absdalepolder lijkt geschiedenis
te hebben gemaakt door de voortdurende indijkingen en overstromingen.
In het centrum aan de linkerzijde zien we een ommuurde hoeve, met een beetje
verbeelding het geboortehuis van
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Hughelijn. We slaan de eerste weg links in: de Oud Ferdinandusdijk (of woonde
Hughelijn hier?). We houden de rechterkant van de dijk in een oud polderlandschap
met vrij veel begroeiing. Na een tijdje duikt voor ons de poldergrens op en we rijden
naar de boomgrens en het kerkje van Heikant toe. Na een kleine weel (wiel of waal),
een residu van een vroegere dijkdoorbraak aan de rechterzijde, aan de

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

51
driesprong de hoofdstraat (lichtjes naar rechts buigend) volgen: de Nieuwe Ellestraat.
Naast ons het kleine kerkje van Heikant met zijn opvallende schuurstructuur
(eigenaardige vorm zonder pilaren). We laten het vlasdorp Heikant rechts liggen.
Op het eind draaien we linksaf op de met eiken (uit het zaad van Lamfreits eik
ontsproten?) afgezoomde Vylainlaan en we volgen deze weg tot in het
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Weel nabij Heikant

centrum van Sint-Jansteen, het oude Inghelosenberghe (de naam leeft nu nog voort
in de plaatselijke dorpsschool, links: Wilhelminastraat 48). Langs de rechterkant ligt
het uitgestrekte wandeldomein van het waterwingebied Pompstation Sint-Jansteen.

Inghelosenberghe
Het Steen van Sint-Jan lag in de oude heerlijkheid van Inghelosenberghe. Wellicht
was het een stenen huis met een toren of zelfs een klein kasteel. In 1226 kregen de
inwoners en omwonenden van hun heer, Zeger II, burggraaf van Gent, een keur
waarin hun vrijheden werden vastgelegd en waarin ze een zekere vorm van zelfbestuur
kregen (instelling van een schepenraad met een meier). In 1256 is Sint-Jan ter Steene
een parochie met een eigen kerk en pastoor, afhankelijk van het kapittel van Doornik.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog leed de plaats veel onder de belegering van Hulst.
De heerlijkheid bleef tot in 1696 eigendom van de familie van Zeger. Toen kwam
Magdalena Vilain in conflict met de Staten-Generaal, die na de Vrede van Munster
(1648) en het grenstractaat van 1664 eigenaars van de Heerlijkheid waren geworden.
Tot in 1970 was Sint-Jansteen een zelfstandige gemeente, die gevormd werd door
de woonkernen Absdale, Heikant, Drie-Hoefijzers, 't Hoekje, Kapellebrug en
Sint-Jansteen zelf.
Sint-Jansteen wordt door enkele Reynaertonderzoekers of vossejagers beschouwd
als een belangrijke plaats in het Reynaertverhaal. Voor Gysseling moeten we hier
Reynaerts burcht Malpertuus zoeken. Pastoor De Wilde meent dat dit de ‘woestine’
is, de plaats van belofte, waar Reynaerts familie zich terugtrekt na de koningslist en
het ver-
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raad aan koning Nobel. De Wilde leest het Reynaertverhaal als een sleutelroman
waarin achter elk dierenpersonage een historische figuur schuilgaat. Zo zou Cuwaert
de heer van Inghelosenberghe zijn. Dit Inghelosenberghe was volgens De Wilde een
klein domein nabij de grote domeinen van de Gentse burggraven. Wanneer Cuwaert
door Reynaert (burggraaf van Gent) wordt opgepeuzeld, is dit volgens De Wilde
geen letterlijk te nemen moord, maar een verwijzing naar het overgaan van de feodale
rechten van Inghelosenberghe naar de Gentse burggraven.
Aan de kerk (vroeger een versterkt kasteel of een versterkte kerk) draaien we rechts
richting Sint-Niklaas. Ongeveer 300 m verder links slaan we de Roskamstraat in. In
het tweede deel van deze straat zien we links op huis nr. 17 een verre afstammeling
van Canteclaer de haan. We steken de drukke weg Hulst-Sint-Niklaas over en draaien
onmiddellijk links de parallelweg op, de Gentse Vaart, die we een honderdtal meter
volgen tot aan de Molenstraat, waar we rechts inrijden, richting Clinge-Nieuw-Namen.
We kruisen bijna ongemerkt de oude spoorwegbedding (-‘zate’)
Sint-Niklaas-Terneuzen. Deze spoorweg werd aangelegd in 1871. Sedert 1952 werd
het personenvervoer gestopt en de laatste goederenvracht dateert van 1968. Fietsers
en wandelaars kunnen langs dit traject (rechts) een schitterende tocht beginnen, die
hen door de Stropersbossen richting Sint-Niklaas voert. Vooraleer de Stropers te
bereiken doorkruisen zij het meer dan mooie wandel- en waterwingebied van de
WMZ-bossen (in de volksmond Den Hogen Geest). Je kan er twee uitgestippelde
routes volgen (rode palen 3,2 km, gele palen 5,5 km) die je beschreven vindt in de
brochure Wandelen in de WMZ-bossen te Clinge (VVV Hulst). Je kan van daar uit
ook naar de kapel van O.-L.-Vrouw ter Eecken te Kapellebrug gaan. De middeleeuwse
kapel die er ooit stond, werd bediend door monniken van Boudelo, maar ze werd op
het eind van de 16de eeuw verwoest. De herbouwde kapel diende in 1645 tot
hoofdkwartier van de Staatse troepen van Frederik Hendrik.
Wij vervolgen de route en zien links voor ons de toren van Clinge verschijnen.
Op het einde draaien we de 's-Gravenstraat in, richting Nieuw-Namen-Kieldrecht.

Clinge en de Klinge, een Nederlands-Belgisch straatdorp
Clinge is deel van de gemeente Hulst. Clink of klink betekent: een hoogte die door
zandverstuivingen of binnenduinvorming ontstaan is. Sporen van die langgerekte
hoge duinenrij strekken zich uit tot in Stekene en nog verder
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westwaarts. In de toponymie wijst ook Goudekinsberg (p. 69) naar zand(duin)heuvels.
Clinge is na talloze overstromingen ontstaan in een herdijkte polder. Het was een
langgerekt polderdorp dat in het zuiden aansloot bij het Belgische De Klinge (De
Klinge, met lidwoord en met K). De beide zusterdorpen zijn steeds gescheiden
geweest door de staatsgrens die ontstond in de Tachtigjarige Oorlog en vastgelegd
werd in 1664. Alleen tijdens de Franse bezetting in 1795 werden ze versmolten tot
‘la Clinge’. In 1815 werd de grens opnieuw ingevoerd, nu tussen de provincies
Zeeland en Oost-Vlaanderen in het nieuwe koninkrijk. De kerk van Clinge, toegewijd
aan de heilige Henricus, werd in 1876 gebouwd. In 1970 verloor Clinge zijn positie
van zelfstandige gemeente.
Ook in Clinge vindt de Reynaerdist, als hij goed zoekt tenminste, een verwijzing
naar het Reynaertverhaal: voor we aan de kerk zijn treffen we aan onze rechterzijde
de Malpertuuslaan. We rijden die echter voorbij tot aan de wegwijzer Nieuw-Namen,
waar we rechtsaf de Woestijnestraat nemen.

Bedreigde polders
De naam Woestijnestraat verwijst nog naar een oude toestand. Deze weg was reeds
zeer vroeg van groot economisch belang. Hij was gelegen op een dekzandrug en lag
dus hoger dan het omgevende land, wat weinig problemen stelde voor de
begaanbaarheid. Langs hier werden Hulst en Hulsterlo met elkaar verbonden. Deze
streek was van groot belang voor de turfwinning, turf die gebruikt werd als brandstof
en voor zoutwinning. Turf werd tijdens de zomer, wanneer het water was
weggetrokken, gestoken in grote klompen, die dan gedroogd werden en als brandstof
dienden. Rond de turfpercelen werden grachten aangelegd die voor de drainering
zorgden en tevens als transportweg dienden: met platte bootjes werden de
turfvoorraden naar de steden gebracht. Turf met een hoog zoutgehalte werd verbrand.
De as werd dan vermengd met water, waarna het zout werd uitgekookt. Het landschap
moet er hier uitgezien hebben als een grote vlakte met schorren, woestijnen en moeren.
Woestijnen waren stukken onbebouwd land die overbleven na uitvening, moeren
waren vruchtbare stukken voor de turfontginning. De schapenteelt was na het
turfsteken de meest lonende vorm van economische bedrijvigheid. Ook hier
overstroomde de streek geregeld en werden de polders opnieuw ingedijkt.
Na ongeveer anderhalve kilometer (aan het derde P-bord), nabij een bosrijke plek,
is er een verplichte stop. Nabij de
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Hollandse Kriekeput

bosrand vindt een goed vossejager het verminkte naambordje ‘Kriekeputdreef’. Een
kleine wandeling langs dit pad (rechts van de dijk) en even verder rechts in het bos
openbaart ons een prachtig en vreemd stukje bosschage aan de rand van de polders.
Met een beetje verbeelding is het vast niet moeilijk om een Reynaertpassage in
gedachten te roepen:
Koning, u heeft reden om tevreden te zijn
als u dit kan onthouden.
Daar niet ver vandaan, in het zuidwesten,
ligt een bochtige kreek die Kriekeputte heet.
Heer koning, u hoeft niet te denken,
dat ik iets van de waarheid afwijk.
Dat is een van de grootste woestenijen
die men in een rijk kan vinden.
Dit zeg ik u, echt waar,
dat er soms in een half jaar
tot bij die plaats
man noch vrouw komt,
noch enig levend schepsel,
behalve de uil en de nachtuil,
die er zich in het struikgewas verschuilen,
of een andere vogel,
die liever elders zou zijn,
of die er toevallig belandde.

Hier lag (in de vertaling van R. van Daele, 1989) de schat van koning Ermenrik, die
Reynaert van zijn vader gestolen had om zo een staatsgreep te verijdelen. Het was
pas tijdens de 20ste eeuw dat een aantal Clingenaren na de Reynaertstudie van Isidoor
Teirlinck meende dat hier Kriekeputte zou liggen en daarom gaf het gemeentebestuur
in de omgeving een dreef de naam Kriekeputte. Het gaat hier om een recent toponiem
dat zijn ontstaan vindt in het middel-
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eeuwse dierenepos en getuigt van de naleving en de belangstelling voor het verhaal.
De Clingenaren identificeerden zich met het verhaal van Willem. Het gaat hier echter
niet om een restant uit de 13de eeuw en men mag er dus geen conclusies aan
vastknopen wat de datering van het Reynaertverhaal aangaat. Het betreft een viertal
welen dat pas veel later ontstond.
Wie nog even verder trekt, stuit op de gronden en de wallen van het oude Fort
Bedmar (nu een camping), een fort dat deel uitmaakte van de Bedmarlinie (of De
Linie), die tijdens de Spaanse Successieoorlog door de Fransen op bevel van de
markies van Bedmar, Don Ysidero de la Cueba en Benavides (in 1702), werd
aangelegd om de Spaanse Nederlanden tegen de Nederlandse republikeinen te
verdedigen. Op deze linie werden forten, schansen (versterkingswerk in het veld in
de vorm van een gebastioneerde vier-, vijf- of zeshoek, wal), redouten (kleine
veldschans met uitspringende hoeken) en grachten aangelegd. Het toponiem ‘Spaans
Kwartier’, dat hier in de buurt te vinden is, herinnert nog aan deze (bloedige) periode.
Het Fort Bedmar was deel van een defensielinie die zich uitstrekte van Langerbrugge,
en via Zaffelare naar Stekene (Trompe met fort Sint-Jan), De Klinge (Bedmar, het
grootste Wase fort uit de Spaanse tijd), het fort Spinola en tenslotte via het fort
Verboom en het fort de Perel (Kallo) naar Antwerpen liep.
We keren op onze stappen terug en vervolgen de tocht door deze oude polder tot
in Nieuw-Namen. Stilaan sluipt de moderne wildernis met zijn angstaanjagende
koeltorens en hoogspanningskabels ons tegemoet. In deze uithoek van Vlaanderen
en Nederland, waar de beste poldergrond van Vlaanderen ligt, wint de industrie
langzaam veld en zo wordt het oude Reynaertverhaal terug actueel:
Dats een de meeste wildernesse
Diemen hevet in eenich rike. (A 2582-83)

De naam Statenboomweg verwijst naar het grensgebied. De (Konings-)dijk aan onze
rechterzijde vormt de landsgrens. Rechts beneden op de rijweg, nu bijna onzichtbaar
op een decimeter van de witte wegmarkering, ziet een geoefend speurder nog de
oude sporen van een bijna uitgewiste verfstreep, een oude Reynaertlist van de
Hulstenaren die in 1984 doorheen het Hulsterse en het Waasland een groene streep
trokken langs Reynaerts pad om zo reclame te maken voor hun Reynaert-Ommeganck.
Veel meer opvallende merktekens in het landschap zijn de grote (veelal elze-)hagen,
die in deze immense vlakte de wind zoveel mogelijk moeten neutraliseren op de
domeinen van
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de fruitkwekers. We naderen Nieuw-Namen, een vrij gesloten gemeenschap in een
uithoek van Nederland en ongetwijfeld de meest merkwaardige plaats (vooral op
geologisch gebied) van onze Reynaerttocht. Het dorp heeft echter zijn geheimen nog
niet prijsgegeven.

De priorij van Hulsterlo
Bij het binnenrijden van Nieuw-Namen zien we links een eerste Reynaertbank
(Hulsterloostraat) met een kleurig Reynaerttafereeltje. De tekst erop luidt:
Int oostende van Vlaenderen staet (vs 2474)
Een bosch ende dat heet Hulsterloo (vs 2475).

De voormelde groene streep ligt hier voor ons in mootjes gehakt. Wie goed kijkt
vindt op het straatoppervlak duidelijk te volgen gezandstraalde sporen, die zich in
een bocht naar de Reynaertbank krommen.
Nabij dit Hulsterlo lag Kriekeputte, de plaats waar Reynaert de schat van koning
Ermenrik had verstopt. In het kleine dorp ontlenen vele straten en pleinen hun naam
aan het Reynaertverhaal (Arnoutstraat, Cantecleerplein, Cuwaertstraat,
Hermelijnstraat, Nobelplein, Nobelstraat, Reijnaertstraat, Tybaertstraat, Vosstraat
en Willemstraat). Wie er een kleine verkenning voor over heeft en enkele zijstraatjes
inrijdt, vindt ze vast allemaal en ook het aardige mollebeeldje op het Nobelplein, dat
refereert aan de spotnaam van de Nieuw-Namenaars. Op menige plaats heeft een
inwoner van dit Reynaertdorp aan zijn huis of inrijpoort een verwijzing naar het
Reynaertverhaal aangebracht. Ook de lokale radio heette hier Radio Reijnaert, maar
zendt nu uit in De Klinge.
Te Nieuw-Namen lag vroeger de priorij van Hulsterlo. We vinden de eerste
verwijzing naar dit oord al in een schenkingsbrief van Iwein van Aalst uit 1136. Hij
schonk toen de gronden in de buurt aan de abdij van Saleghem. De norbertijnen
begonnen er een kleine stichting, maar vlug groeide het oord uit tot een voorname
bedevaartplaats. Het oude klooster stond op de huidige Kapelleberg (nabij de
Tybaertstraat en de Grensstraat). Toch mogen we ons het klooster niet te groots
voorstellen. Wellicht bleef het beperkt tot een kapel, stallen en de behuizing voor
reizende monniken. In de middeleeuwen was Hulsterlo een strafbedevaartplaats.
Heel wat Vlaamse steden stuurden veroordeelden naar deze plek om er kwijtschelding
van straf te verkrijgen.
Hulsterlo werd vooral bekend door een legende met een
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miraculeus Mariabeeldje, dat thans bewaard wordt in de parochiekerk van Drongen,
terwijl men er een kopie van kan bespeuren in het piepkleine kapelletje aan de
Veerstraat.
De plaats werd verlaten na grote overstromingen in 1578 en in 1580, toen de dijken
werden doorgestoken tijdens de oorlog met de Spanjaarden. De Gentse hervormers
namen de plaats in. De meeste inwoners, ook de norbertijnen, verlieten Hulsterlo,
dat temidden van de overstroomde gebieden lag.
Pas veel later ontstond een nederzetting van landarbeiders en vissers. Van 1815
tot 1970 maakte het dorp deel uit van Clinge, waarna het bij Hulst kwam. In 1881
werd op verzoek van de inwoners de naam van de nederzetting, Kouter, veranderd
in Nieuw-Namen, zoals ook de plek vanaf 1859 heette. De naam werd naar analogie
met het vroeger verdronken Namen gegeven. Thans heeft dit dorp ongeveer duizend
inwoners.
Geologen en bewonderaars van fossielen diepen hier de folder Het zandgelaag op
de kauter op en maken de kleine wandeling die in de brochure staat. In dit gehucht
komt een grondlaag van 2.500.000 jaar oud aan de oppervlakte (Boven-Plioceen),
uniek in Nederland. We lopen hier op een vroegere zeebodem. Wat ooit dieper lag
dan het omringende land, is in de loop der tijden door de werking van het water en
later door inklinking van de klei eromheen als het ware een heuvel in het landschap
geworden. Die heuvel werd voortdurend uitgegraven, waardoor men de inwoners de
naam van Koutermollen gaf. De groeven werden in de 19de eeuw bestudeerd, maar
nadien verwaarloosd en met afval gedempt. In 1955 kon het Nederlandse
Staatsbosbeheer een stukje Kouter verwerven. In 1983 werd de groevewand tot op
grondwaterniveau blootgelegd en werd de oude profielkuil hersteld. Wie de groeve
wil bekijken, vertrekt aan de achterkant van het kerkhof aan een smal bospaadje.
Wie het reservaat wil betreden, heeft
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wel de toestemming en de begeleiding nodig van de conservator, R. Bleijenberg,
Kerkpad 15 te Nieuw-Namen.
De Kouter is het oudste landschap van Zeeuws-Vlaanderen. Een landschap van
enkele miljoenen jaren jonger ligt als bij toeval op een boogscheut ervandaan, het
Verdronken Land van Saeftinghe. Wie nog even van het weidse polderland wil
genieten, geven we de raad om de Veerstraat in te rijden en een bezoek te brengen
aan Emmahaven en het Verdronken Land van Saeftinghe. Daar lagen ooit dorpen en
een sterke vesting. Nu lijkt het of de schepping hier nog niet begonnen is. Of heeft
ze hier, in deze stilte, haar uiterste perfectie bereikt? In deze streek liggen nog enkele
visrijke kreken (Vlaamsche Kreek, Zestigvoetkreek, Graauwsche Kreek).

Verdronken land
Hoewel het niet langs de Reynaertroute ligt, blijft het Verdronken Land van Saeftinghe
toch een absolute aanrader. Beter trekt men voor deze uitstap later een hele dag uit,
want de streek is hier uitzonderlijk mooi. Zo is Graauw met zijn buurtschappen Paal
en Zandberg een oase van rust, zelfs op een zonnige zondag. Dit kreken- en
poldergebied is uitstekend geschikt voor wandelingen. Voor een korte uitstap geven
we de raad om naar Emmahaven te rijden. Het gebied werd reeds in de 13de eeuw
door cisterciënzers ingepolderd en vruchtbaar gemaakt. Door oorlogsgeweld (en niet
door stormen) ging deze plaats ten onder en verkeert het landschap weer in zijn
vroegere toestand, zij het dat vele stukken opnieuw werden ingepolderd. Bovendien
zijn er nu nog 3.000 ha slikken (aangeslibde, niet begroeide grond), die bij laag water
droogvallen, en schorren (drooggebleven stukken land met begroeiing). Wellicht
zijn de eerste veenontginners in deze streek te situeren in de 10de en de 11de eeuw.
Systematische ontginningen beginnen pas rond 1200 door de cisterciënzers. Er
ontstond een aantal nederzettingen waaronder Weele, Sint-Laureins, Doel en Namen.
In 1263 krijgt de Vrije Heerlijkheid Saeftinghe een keur. Er is sprake van een machtig
kasteel in 1279 (op een van de meest strategische punten van de Schelde). In 1375
stroomde het gebied volledig onder. Vanaf dan wordt een spel van kat en muis
gespeeld tussen natuur en cultuur. De mens bedijkte de streek opnieuw en opnieuw.
Zo ook na de eerste (1424) en tweede (1511) Sint-Elisabethsvloed, en wellicht ook
na de vernietigende Allerheiligenvloed van 1570. Het was de mens zelf die de dijken
definitief doorstak, en dit in 1584 op last van prins Maurits tijdens het beleg van
Antwerpen.

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

60
In de volgende eeuwen werden de grootste stukken van het ondergelopen land
heringedijkt. Nu is het verdronken land een uniek natuurreservaat. Toch mag men
er niet op eigen houtje in. Het tij stijgt er zeer snel (meer dan een meter in een half
uur). Wie de prachtige fauna (vooral de vogels) en flora van dit land wil leren kennen,
schaffe zich de kleine Gids voor Saeftinghe (Duerinck, 1987) aan, verkrijgbaar in
de Hulsterse boekhandels. Wie een gids wil om de streek grondig te verkennen, kan
terecht bij conservator J. Neve, Middelweg 1 te 4569 PA Graauw.
Ook deze plek is bedreigd. Weer is de Antwerpse haven de grote schuldige. In
Antwerpen hoopte men de voor het scheepsverkeer gevaarlijke bocht van Bath af te
snijden en tevens de Wase linker Schelde-oever verder te ontsluiten. Het beruchte
Baalhoekkanaal zou het Verdronken Land definitief vermoorden. Het tij lijkt nu te
zijn gekeerd en de provincie Zeeland schrapte het kanaal reeds uit het gewestplan.
Toch blijft waakzaamheid geboden. Deze streek heeft reeds genoeg geleden en het
moet maar eens gedaan zijn dat Antwerpse en andere politici deze streek beschouwen
als de vuilnisbak van Vlaanderen (kerncentrale in Doel, chemische industrie op de
Linkeroever, het sterk vervuilde Scheldewater door de industrie van Antwerpen,
Brussel en Tessenderlo, plannen voor het dumpen van kernafval in Kruibeke,
verontreinigd slib in Steendorp...).

Ende quam in Waes, int soete lant
Terug in Nieuw-Namen rijden we voorbij de kerk rechtdoor en steken dan rechts de
grens over (Kieldrecht-

Kieldrechtse Kriekeput
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Antwerpen volgen). Hier links de Kouter(straat) in:
Ende quam in Waes, int soete lant. (A 2257)

We rijden nu het Waasland binnen. Het zoete land dat we in al zijn schoonheid vlug
zullen ontdekken en waarvan Wouter Vloebergh ooit schreef dat het ‘een tuin van
tederheid en tumult’ is, zoet en zout, een streek van grote contrasten, van
grootindustrie en stille geschiedenis. Deze ‘tuin van Vlaanderen’ voert de raap in
het schild. Even iets over het toeristische Waasland. Een typische Wase manifestatie
is telkenjare het Ambachtelijk Weekend, dat georganiseerd wordt door de VVV van
het Land van Waas. Eind augustus, meestal tijdens het laatste weekend, stellen een
aantal ambachtslui en kunstenaars hun atelier open voor het publiek. Fietsers en
automobilisten stippelen zelf een route uit langsheen de ateliers (vlasbewerking in
Stekene, garnaalpellen in Kieldrecht, mosterdbereiding in Haasdonk...), en verder
treft men kantklossters, mandenvlechters, hoefsmeden, jeneverstokers, boekbinders,
imkers, terwijl ook de molenaar, de klompenmaker en de schaapherder op post zijn.
Men kan ook een van de uitgestippelde tochten volgen, het Klaaskenspad
(stadswandeling in Sint-Niklaas), de Trappersroute (fietsroute), de Aardbeienroute,
de Klompenroute, de Schelderoute, de Vlasroute en de Durmeroute. Wie van de
streek niet genoeg kan krijgen, kan op de VVV te Sint-Niklaas van deze routes
beschrijvingen vinden. Tijdens dit weekend worden ook de diverse streekgerechten
aangeboden: Lokerse paardeworst, Beverse puitebilletjes, raapjes gevuld met gehakt,
allerhande palingbereidingen. De streekbieren (Cuvée de
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Briqville uit Steendorp, Dobbelken uit Lokeren, de Eksaardse Blauwbuik, Sinaaise
Bok, Sublim uit Temse en Kerel uit Tielrode) en streekzoetigheden (Reynaertgebak,
Boudelogebak in Kemzeke en Stekene en de lokale vlaaien en ‘pompkoek’) zijn dan
op hun best. Meer lekkers vinden we beschreven in De Wase keuken. Vroeger en nu
van André Vanderveken (Sint-Niklaas, VVV Land van Waas, 1989). Laten we echter
onze tocht voortzetten en het Waasland binnenrijden. De ‘entree’ is weinig esthetisch.
Het gevoel bekruipt ons dat we hier een gebied betreden dat in de greep zit van de
industrie en de atoomkracht. We merken rechts het bordje dat ons naar het
sportcentrum Kriekeputte wil voeren, maar we bedanken voor de uitnodiging. We
blijven de weg volgen (tenzij je even een uitstapje wil maken en van de Schelde wil
‘genieten’ in de buurt van Doel) en draaien rechts mee, richting ‘Centrum’. Tot aan
de kerk, waar we, tegen de wijzers van het uurwerk in, ronddraaien.
Heet bloed van Kieldrecht, van Spaanse sinjeuren,
met meiden als rozen, op jacht naar een zoen:
hun schaapkens op 't droge, hun vis om te leuren,
en heimwee naar zee, niet te koop voor een miljoen.
(H. Heyse)

Garnaalvissers
Kieldrecht, een typisch straatdorp, ontstond ook op de zandrug Klinge-Kieldrecht.
Het grootste deel van het grondgebied werd systematisch op het water veroverd (de
Sint-Annapolder in 1649, de Kieldrechtpolder in 1653, de Arenbergpolder in 1653
en de Prosperpolder in 1857). Vooral de adellijke families van Arenberg en de Merode
hebben hier een belangrijke rol gespeeld. In de 13de eeuw lag het dorp meer
oostwaarts, richting Doel en Kallo. Na de stormvloed van 1334 vestigden de inwoners
zich op de huidige plaats. De haven moet vroeger aan de Kouter gelegen hebben. De
Kieldrechtse haven werd via de Geul van Kieldrecht met Saeftinghe verbonden.
Kieldrecht is steeds een vissersdorp geweest. In 1910 telde de vissersvloot tachtig
vaartuigen. Samen met hun buren werden de Kieldrechtenaren vroeger wel eens de
Koutermollen genoemd. Vanop een afstand gezien, vertoont de plaats waar Kieldrecht
ligt - een zandophoping in de polder - inderdaad gelijkenis met een molshoop. De
kouter-vissers leefden er als mollen in de dijk. Tot voor de Tweede Wereldoorlog
was Kieldrecht een bekend centrum van de garnaalvangst. De ‘gernaart’ werd dan
per fiets of hondekar doorheen heel
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Vlaanderen aan de man gebracht en verkocht (garnaalleuren) per ‘kappertje’ (een
kwartliter). Nu is alleen nog de folklore aanwezig in het pellen van de garnaal. De
garnalen worden hier tegenwoordig machinaal gepeld.
Gernaart, gernaart,
kleine biestjes mee ne langen baard.
Ze leven nog, ze beven nog,
ze roeren ulder steirtjen nog. (leurdersroep)

In het dorpscentrum staat de neogotische Sint-Michielskerk. Tot 1859 was Kieldrecht
verbonden met Nieuw-Namen, en ook nu lijkt de landsgrens van weinig invloed op
deze Siamese tweeling. Sinds 1977 behoort het dorp tot het grondgebied van
Groot-Beveren, een gemeente die dank zij de belastinginkomsten van de kerncentrale
en andere bedrijven op de Linkeroever in de volksmond nu reeds het ‘Wase
belastingparadijs’ wordt genoemd.
Eens voorbij de kerk, richting Antwerpen, nemen we de ‘Kreek’ op de dijk. De
aanwezigheid van de grootstad en zijn haven is merkbaar aan de linkerzijde van de
weg. In de gouden jaren zestig werd luidop gedroomd van een wereldhaven op de
Linkeroever en het Waasland werd in ruil 20.000 jobs beloofd. De haven kwam er,
de jobs niet allemaal (eind 1979 waren het er nog geen 5.000; zie Vloebergh. Waas
en waarachtig, 1986). Rechts ontdekken we de mooie Grote Geule. Het landschap
veranderde in de voorbije eeuwen meermaals en werd verjongd door inpolderingen,
dijkdoorbraken en overstromingen. De Grote Geule ontstond in zijn huidige vorm
na een overstroming in 1846. Momenteel is het een beschermd natuurgebied waar
botanisten, ornitologen en andere natuurliefhebbers het voor het zeggen hebben. Wie
even tijd heeft, moet hier in het weidse polderland de benen strekken.
Het was met de Grote Geule, dat de grote Reynaerttoponymist Isidoor Teirlinck,
auteur van de Toponymie van den Reinaert (Gent, 1910-12), meende het Kriekeputte
uit de Reynaert te hebben gevonden.

Hel van het noorden
We vervolgen de Kreek en ongeveer 300 m na de bocht draaien we rechts een klein,
onopvallend straatje in, dat zijn naam niet gestolen heeft: de Lange Nieuwstraat. We
volgen dit nog ongerepte stukje Waasland (nu een kasseiweg, maar hoe lang nog?)
tot in Meerdonk. De lange rechte, haaks op elkaar staande wegen zijn typisch voor
nieuwe polders. Links zien we de ‘kathedraal’ van de polders,
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de Sint-Laurentiuskerk van Verrebroek. Deze kerk is de grootse getuige van de
rijkdom, verkregen door moerontginning (turf en zout) tijdens de voor dit dorp zeer
welvarende middeleeuwen. Ondertussen houdt de chauffeur alle aandacht gericht op
de stevige kasseistrook, de echte hel van het noorden. We negeren de
‘Polderlandroute’, maar houden toch even halt aan het indrukwekkende, maar tevens
ingetogen beeld van de Lieve-Vrouwe van de Polder van Omer Gielliet, nu pastoor
te Breskens en vriend van de Meerdonkse priester-dichter Leo Vercruyssen (geboren
in 1922 te Haasdonk). Maria houdt haar kind teder gekoesterd en beschermt het tegen
de kille polderwind.
We dokkeren voort tot aan de huizenrij en aan het kleine O.-L.-Vrouwekapelletje
draaien we links de Polderstraat in en we rijden rechtdoor tot aan de met lindebomen
omzoomde neoclassicistische Sint-Korneliuskerk.

Sculpturen als bomen
Vroeger stond hier naast het kerkje van Meerdonk een tweede beeldhouwwerk van
de Zeeuwse kunstenaar Gielliet. De meeuw die opwiekte uit een getormenteerde
boomwortelstructuur is, zoals het meeuwen past, heengevlogen. Ze gaf de geest. Op
dezelfde plaats herrijst ze echter als een feniks in de indrukwekkende levensrune.
De milieuactivist die pastoor Gielliet is, typeert dit werk als het levensteken in het
land der dwazen. De stikkende Christus overstijgt in een voorchristelijk Tausymbool
de dreiging van de voortschrijdende milieuverloedering. Meerdonk heeft meer van
dergelijke bewogen mensen. Pastoor Leo Vercruyssen zingt het uit in duidelijke
volkse verzen, zoals ook zijn voorganger Maurits van Vossole dat reeds deed.
Meerdonk inspireert tot poëzie.
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Wie haalde de heilige vogel
uit een hemel met blauw bevlagd
in het veld van mijn donkere ogen
in het oeverriet van mijn nacht. (M.v.V.)

Het bescheiden kerkje, waarvan de spotters de toren binnen halen bij ontij, is gewijd
aan de heilige Kornelius. Een ommegang doe je onder de lindebomen. Meteen ben
je gevrijwaard van stuipen, ‘seskens’ en epilepsie. Het kerkje werd ingewijd in 1841,
maar pas volledig afgewerkt in 1844 toen de toren er werd opgezet.
Meerdonk werd een autonome parochie in 1807, maar had al vanaf 1683 een kapel
waarin de kerkelijke diensten werden verzorgd door de zielzorg uit Vrasene. Tot in
1845 zou Meerdonk trouwens deel uitmaken van de gemeente Vrasene. Toen werd
het een zelfstandige gemeente die in 1977 weer werd opgeslokt door Sint-Gillis. De
oudste vermelding van Meerdonk dateert van 1270. Er wordt dan ‘Merdonck’
geschreven, wat wil zeggen: zandige verhoging (donk) die opduikt uit laagliggend,
onder-water-schietend, panvormig land (mar, mer, meir). Duidelijk, en
vanzelfsprekend zoals we zullen zien.
Het was lange tijd onvruchtbaar moergebied, dat door het klooster van Saleghem
(in Sint-Gillis aan de Kemphoek) werd uitgeveend. Talloze overstromingen maakten
er een polder van. Het is een prachtige streek om per fiets te doorkruisen.
En zingen mijn wielen Meerdonk voorbij,
dan duikt uit de polder een eiland omhoog,
als de bult van een walvis uit golven van klei.
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Sculpturen als bomen, gedichten in toog.
Je smaakt er de lucht, je ademt de aarde
en Brueghel snijdt kleurrijk een moot uit de tijd
met Korneel die bij boeren de stuipen bedaarde.
En langs de dijken, een fuga van eeuwigheid, (H.H.)

We rukken ons los van de kerktoren en slaan voorbij de kerk rechtsaf. Op de
rechterkant de verzorgde kapel van Sint-Cornelius, die hier duidelijk in de gratie
staat. De Dijkstraat leidt ons langs de gebeeldhouwde boom van Gielliet. Een twee
eeuwen oude tronk die een stukje Meerdonkse geschiedenis vertelt, een wriemelende
puzzel van figuurtjes en symboliek. Alles in functie van en refererend aan ‘Sekere
partije hoogh landt, Meerdonk genaemt.’ Het geheel vormt een kapelletje (één van
de zevenentwintig op Meerdonks grondgebied) gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.
Eventjes de dijk op om daarna in de bocht links naar beneden te duiken, de
Turfbankenstraat in. Het hele gebied was moergebied. Hier werd tot in de 17de eeuw
turf gestoken. Daar sommige turf veel zout bevatte, ontstond hier ook een bescheiden,
maar toch zeer renderende zoutwinning. Een aantal toponiemen (plaatsnamen) in de
buurt verwijzen nog naar deze industrie: ‘de pannekeet, panneweel, zoutkeet’.

Kreken en vissers in 't groen
We volgen de Turfbankenstraat en belanden na een elegante bocht in de Lange
Meersstraat, nogmaals een naam die verwijst naar water en drassige bodem. De bocht
die we daarnet namen, is nog een herinnering aan een vroegere dijkdoorbraak. Bij
zo een doorbraak ontstond door uitspoeling een diepe put, een weel of wiel. Bij
herstelling van de dijk werd die rond de weel geleid. Een aandachtige Reynaertzoeker
zal er nog ontmoeten. Links, aan de voet van de dijk die de Turfbanken afsluit, ligt
de Pannekeet, een herinnering aan het zoutzieden. Aan het eind van de Lange
Meersstraat klimmen we de dijk op. Voor ons, links, ligt het Sint-Jacobsgat, een
kreek van 2,5 ha die samen met de Grote Geule (5 ha), rechts, geklasseerd
natuurgebied is. Deze kreken staan in verbinding met elkaar en ook met de Geule te
Kieldrecht. Het zijn de resten van een waterloop die door herhaalde overstromingen
is uitgeschuurd, nadat reeds grote delen van dit gebied waren bedijkt. De huidige
vorm dateert van 1846. We rijden scherp rechts en volgen de Krekeldijk, de scheiding
tussen de Turfbanken en het krekengebied. Met zijn rietkragen vraagt het niet veel
moeite om je de vroegere woestheid en onherbergzaam-
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heid van de streek voor de geest te brengen. Is deze Krekeldijk, die kronkelend
omheen de Panneweel loopt, een oude verwijzing naar de Krekelput of Kriekeput
uit het Reynaertverhaal? Het is in ieder geval een zeer oude plaatsnaam. In 1590
stond er een fort, opgeworpen ter verdediging van het Parmakanaal dat hier links
doorheen de kreken liep. Het fort Crekeldijck ontleende zijn naam ongetwijfeld aan
de toen reeds eeuwenoude Krekeldijk. Deze dijk loopt omheen de Grote Geule en
wordt daar de Groenendijkstraat. Wellicht zijn al die vissershutjes langsheen de
waterkant niet het mooiste wat hier te zien is, maar het palet van al de groentinten
geeft ze een eigen charme, die het uitzicht zeker niet verarmt. Op de kop van de kreek
rijden we over een sluisje. Hier stond in 1634 nog de Zoutkeet. In de bocht voor je
ligt het Rode Moer en links de Eeckberg. Bij winterweer ziet men van hier de
kerktorens van Vrasene, Sint-Gillis, Stekene, het Kalf, De Klinge, Hulst en
Verrebroek.
Ik zocht de zeven berken die de vos
toen hij de doodskou van zijn ribben keerde
destijds aan koning Nobel signaleerde,
de Kriekepit in het verwilderde bos.
De poel ligt loodzwaar in een schrijn van riet
en wolken groen ontzaglijk neergezonken,
verlevendigd door weerlichten en vonken
wanneer een glimp van zon te voorschijn schiet.
(A. van Wilderode)

Was Kriekeputte een kreekput?
In deze buurt lag ergens Kriekeputte. Zoals je weet, was Kriekeputte de plek waar
Reynaert de vos de schat verborg

Meerdonkse Kriekeput
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die hij van zijn vader had gestolen. Met deze schat wou Reynaerts vader Koning
Nobel van de troon stoten. Door die schat van zijn eigen vader te roven, redde
Reynaert het leven en de troon van de koning. Dank zij dit fantastisch leugenverhaal,
zal Reynaert ook zijn eigen vel redden, want hij belooft de schat aan Nobel, waarop
deze hem vergiffenis schenkt. Reynaert vertrekt op bedevaart om ontslagen te worden
van de kerkban die op hem ligt. Vooraleer te vertrekken vertelt hij de koning dat de
schat begraven ligt bij ‘een borne heet Krieke pit’ (A 2578). Het is daar een echte
wildernis, ver in het moer, ‘Int oest hende van Vlaendren’ (A 2574) in of nabij ‘een
bosch, ende heet Hulster loe’ (A 2575). Cuwaert de haas weet waar het is. Hij zal de
koning de weg wijzen.
Lange tijd heeft men geloofd dat Willem, de schrijver van de Reynaert, hier zomaar
een naam had verzonnen en dat het hopeloos zoeken zou zijn naar deze fictieve plaats
(I. Teirlinck had wel al eens de Grote Geule te Kieldrecht naar voren geschoven). In
1914 ontdekte pater Stracke, een bekende vossejager, een documentje uit 1444, dat
Kriekeputte lokaliseerde in het gebied van de Eeckberg, niet ver van de
Goudekinsberg. Hier staan we dan. Links strekt zich de Eeckberg uit. Goudekinsberg
ligt rechts, de nu bebouwde zone van het dorp De Klinge. In samenhang met de
gegevens (moer, Hulsterlo, wildernis, Krekeldijk) is deze plaatsbepaling aanvaardbaar,
alhoewel ze niet precies is. Kan Kriekput geïdentificeerd worden met een van de
kreken achter onze rug, of was het een put die dichtbij de kreek lag en daarom
Kreekput/Kriekput werd geheten? Laat de fantasie hier maar de bovenhand halen.
Met het geglinster van die schat die ooit toebehoorde aan koning Ermenrik (Arm
en rijk) voor de geest, berijden wij links de Groenendijk. Deze Groenendijk was de
oorspronkelijke Saleghemdijk. Hij werd aangelegd door het klooster van Saleghem
om de Turfbanken te kunnen exploiteren. Het gebied waar de kreken liggen, heet
trouwens ook Saleghempolder. Saleghem, dat later zou ressorteren onder de abdij
van Drongen, bezat hier uitgebreide eigendommen die zich uitstrekten tot Hulsterlo.
Het Rode Moer ernaast behoorde voor het grotere deel aan de Kluize, een priorij van
de Sint-Pietersabdij te Gent. Dit Kluize lag ter hoogte van het viaduct links.
Wij draaien linksaf rond de kreek en rijden de dijk af, rechts in de Eeckbergstraat.
Deze straat loopt naar het Kalf, en scheidt het Sint-Gillisbroek van het Rode Moer.
Het Kalf (calve, caluwe: zandige opduiking) wordt al vermeld in de 14de eeuw. We
rijden de straat niet uit, maar slaan na ongeveer een kilometer rechtsaf: de
Capaertstraat, ge-
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noemd naar een 15de-eeuwse grondbezitter. Wij rijden dwars door het Rode Moer
tot we niet verder kunnen en nemen dan links: de Rode Moerstraat. Die rijden we
uit. We belanden terug in de bewoonde wereld ter hoogte van Sint-Pietersnieuwstraat,
een woonerf dat aanleunt bij het natuurgebied van de Stropers, en er ooit een deel
van was. Rechtsaf nu, richting De Klinge. De weg die we volgen loopt omheen de
bossen van de Stropers.
Vanop een afstand zien we op het driehoekig pleintje het standbeeld staan van de
Klompenmaker. In het Waasland stond De Klinge bekend als een klompenmakersen voddengaardersdorp. Deze klompenmaker, Ward van der Kelen, staat hier sinds
1983 en is met het ‘teenmes’ de teenholte aan het uitruimen. Wij mijden de weidse
bocht, houden links en rijden rechtdoor. Op hetzelfde Reynaertplein staat de tweede
Reynaertbank op deze tocht:
Weet stu waar kriekeputte steet
Cuwaert sprac of ict weet (vs 2657-58).

en in het verhaal vervolgt Cuwaert:
Ne staet hi niet bi Hulst ter loe,
Up dien moer in die wostine? (A 2660-61)

Vroeger stond deze bank 200 meter verder in de richting van het Kalf, zodat men
daar uitkeek op het Rode Moer. We rijden de Bergstraat in en uit. De ‘berg’ verwijst
hier naar de Goudekinsberg, in de 13de eeuw reeds letterlijk vertaald als ‘petit mont
d'or’, een toch wel duidelijke toespeling op Reynaerts goudschat. De waarheid is al
even mooi. Goudekinsberg was de berg aan de Goudekine, de gouden inham,
waarschijnlijk genoemd naar de kleur van
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de zandbodem. We rijden duidelijk omhoog. De Klinge heeft zijn naam verdiend
(klinge/klink: zandduin). Wanneer we de Bergstraat verlaten, nemen we de richting
Hulst. We steken de oude spoorwegbedding Mechelen-Terneuzen over, die nu gebruikt
wordt als wandel- en fietspad. Eertijds was het een privé-spoorweg die spottenderwijs
Morgen-Terug (of Maandag-Terug of Muttekenstrein) genoemd werd. Via de
Buitenstraat verlaten we De Klinge. Zonder dat we het merken rijden we in de
Klingestraat die ons tot aan de grenspost zal brengen. De straat loopt parallel aan de
grens België-Nederland. Aan de linkerkant duikt een toefje groen op. Het is een
uitwas van het Stropersbos. Hier begint het Galgenveldstraatje. Dit straatje herinnert
aan het Galgenveld van het Gerecht van Hulst. Dit Galgenveld lag juist over de grens
op Nederlandse bodem. Het is niet onaardig om deze galg te zien als het executietuig
dat door Isegrim, Bruun en Tibeert wordt klaargemaakt om Reynaert te hangen, te
meer daar we straks langs de dingplaats van de koning zullen voorbijkomen, op een
boogscheut hiervandaan.

Op strooptocht door het Koningsbos
We zijn nu in Kemzeke. Samen met Stekene en Klein-Sinaai vormt het de
fusiegemeente Stekene. Na Waasmunster is Kemzeke blijkbaar de oudste Wase
parochie. In 1117 werd de kerk losgekoppeld van Waasmunster. De parochie bestond
uit vier delen: de ‘villa’ Kemzeke en de ‘villula's’ Klapdorp, Lijkveld en Voorhout.
De ‘villa’, het dorp, zou zijn naam geven aan de zelfstandige parochie. Fantastische
afleidingen hebben de naam in verband gebracht met de ‘kemel’ uit het Kemzeekse
wapenschild of met de vorm van de gemeente. Dr. M. Gysseling meent, en wij met
hem, dat Kemzeke of Kemeseca, zoals men in 1117 schreef, afgeleid is van
‘Camasiacum’: wat toebehoort aan Camasius of Camisius. Camisius, een
Gallo-Romeinse Kelt, zou zijn villa gehad hebben in de buurt van de huidige kerk
van Kemzeke. Het deel dat we nu berijden is de villula Klapdorp. Dit Klapdorp valt
in grote lijnen samen met het beschermd gebied van de Stropers, een natuurpark van
ongeveer 400 ha. Oorspronkelijk een moerassig bosgebied, werd het gedurende de
middeleeuwen praktisch volledig gerooid. De laatste loofbomen vielen op het einde
van de 16de eeuw bij het beleg van Antwerpen. Einde 18de eeuw kwam de
herbebossing op gang, spijtig genoeg met overwegend naaldbomen. Dit natuurgebied
is als het ware het laatste restant van het Koningswoud, het Woud zonder Genade,
dat het noorden van zandig Vlaanderen bedekte.
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Het was ooit het privé-jachtgebied van de graven van Vlaanderen die hier, als
toezichters op hun eigendommen, de heren van Voorhout installeerden. De ‘forestiers’
van Voorhout hadden in dit Klapdorp een eigen leen. Een aantal toponiemen verwijst
nog naar de heerlijkheid van Voorhout. Ter hoogte van camping Voorhout zitten de
ruïnes van het 13de-eeuwse kasteel van Voorhout nog onder de grond en in de
Burchtakker ligt nog steeds de mote (burgheuvel) van de Alvinusberg als residu van
de oorspronkelijke vestiging van de ‘forestiers’.
Ondertussen hebben we de grenspost bereikt. Hier staat een merkwaardige grenspaal.
We slaan linksaf. Dit deel van de weg heet de Stropersstraat. Wie een wandeling wil
maken in dit gebied - wat we ten zeerste aanbevelen - kan best vertrekken aan de
derde Reynaertbank op onze tocht. Ze bevindt zich aan de linkerkant van de weg
enkele honderden meter voorbij de grens.
De wandeling ‘de Stropersroute’ is aangeduid met een groene S op bruine palen.
Op het gemeentehuis te Stekene zijn de beschrijvingen te verkrijgen van een zevental
wandel- en fietsroutes, waaronder de Stropersroute.
Eigenaardig genoeg, ontleent het natuurgebied zijn naam niet aan stropers, die
men hier zeker kan verwachten, maar aan de familie Stroopers of De Strooper die
in de 17de en 18de eeuw eigendommen had liggen in dit gebied. Waarom de bank
hier werd geïnstalleerd, vergt enige verklaring. In handschrift F van Van den vos
Reynaerde, ook genoemd het Dyckse handschrift, komt een tamelijk duistere passage
voor. Wanneer in dit handschrift gesproken wordt over Kriekeputte schrijft de kopiist
het volgende:
Int hoghestende van Vlaendren staet
Een berch staet ende hiet hulsterloe
Coninc gi moget wel wesen vroe
Mogedi onthouden dit
Een tromp boem hiet criecpit
Staet int suutwest niet verre danen. (F 2537-42)

Het is duidelijk dat de middeleeuwse afschrijver hier bij zijn werk de pedalen is
kwijtgeraakt en een aantal dingen heeft geschreven dat met het origineel nog weinig
te maken had. Toch kan men niet ontkennen wat er staat. Een aantal vossejagers
heeft gemeend ‘een tromp boem’ als echt te moeten aanvaarden en heeft er dan ook
een verklaring voor gezocht. Onder hen bevond zich Willem Melis, een fervente
heemkundige en fanatieke Kemzekenaar. Ook broeder Aloïs was te vinden voor de
volgende

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

72
verklaring. De wijk die gelegen is tussen dit punt en de expresweg heet reeds eeuwen
de ‘Trompe’, een naam die hij ontleent aan het huis of herberg De Trompe. Deze
‘Trompe’ was een 500 m verder gelegen aan de vaart Stekene-Hulst, bij de
Voorthoekstraat. De associatie was vlug gemaakt. Op de rugleuning van de bank
prijkt trots:
In de Trompe
Dats een de meeste wildernisse (vs 2582)
Die men hevet in eenich rike (vs 2583).

Si non e vero, e bene trovato. In de context van de andere Reynaertsporen in de buurt
moet men zich toch vragen blijven stellen over deze toevallige ‘Trompe’.

Vive le geus!
De Reynaertbank is ingeplant op een historisch belangrijke plaats. Honderd meter
verder, aan de overkant van de straat, liep eens de Hulsterse (Gentse) Vaart, gegraven
in 1315, nu gereduceerd tot een gracht en enkel overlevend als toponiem. Zij verbond
Hulst, langs de Stekense Vaart en de Durme, met Gent. Vanuit dat welbepaalde punt
vertrok het kanaal van Parma dat op 17 augustus 1585 de overgave van Antwerpen
tot gevolg zou hebben.
Op 12 oktober 1584 gaf Alexander Farnese het bevel om dit kanaal te graven. Drie
maanden later bereikte het kanaal de Schelde bij Kallo, waarna Farnese begon met
de aanleg van de bootbrug die de verdere bevoorrading van Antwerpen verhinderde,
wat uiteindelijk de val van Antwerpen tot gevolg had. Farnese maakte dankbaar
gebruik van de bestaande waterlopen en kreken om zijn vaart te voltooien. God had
hem op dit idee gebracht, vertelde hij aan de geschiedschrijver Strada.
Wie het bos induikt, ontdekt achter elke boom een geus en hier en daar nog sporen
van het fameuze kanaal. Wat er van rest is echter een belediging. Dit onooglijke
watertje deed Antwerpen de das om. Het kanaal zou nog eens misbruikt worden. In
1702 werd het geïntegreerd door de Fransen in de linie tegen de Hollanders. De
Fransen bouwden een aantal forten op deze linie (p. 56), waaronder het fort Sint-Jan,
later beter bekend als de Wal, maar oorspronkelijk Saint-Jean geheten, naar de
ingenieur die het bouwde. In 1713, na de Vrede van Utrecht, werd het geslecht. Zestig
jaar later werd de provinciale weg er dwars doorheen getrokken. Van dit fort zijn,
links en rechts van de weg, nog wel de grachten te zien, en rechts nog een deel van
de wallen. De volksverhalen vertellen dat in geheime
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gangen van deze versterking goud en zilver zou gevonden zijn. Dit goud en zilver
wordt dan grif in verband gebracht met de fameuze Reynaertschat.

Over vossen, kiekens en alven
Wij rijden dwars door het fort en draaien scherp de eerste straat rechts in, de
Sint-Jansteenstraat; zoals de naam zegt, loopt ze naar Sint-Jansteen, of beter, liep ze
erheen. Rechts bemerk je nog resten van de grachten en de wallen van het fort. In
de haakse bocht staat het Vossenhol, het heem van volkskunstgroep Reintje Vos.
Reintje Vos volksdanst en zwaait het vendel maar houdt zich evenzeer bezig met het
in stand houden van oude ambachten. Men kan er terecht voor een cursus
mandenvlechten, bezembinden, boekbinden, pottendraaien, glasslijpen, volksmuziek...
Wie daarnet de wandeling liet voorbijgaan, kan van hieruit een even schitterende
voettocht maken. De auto laat je achter bij gastheer Reintje Vos. Langs de zandweg,
de echte Sint-Jansteenstraat, beland je op Nederlandse bodem in het waterwingebied
van de Watermaatschappij Zuid-West-Nederland. Dit gebied is bewandelbaar tussen
zonsopgang en zonsondergang. Ook in de winter is deze wandeling niet te versmaden
(beschrijving, zie VVV-kantoor te Hulst).
Aan het Vossenhol wordt de Sint-Jansteenstraat Breedstraat. Ze brengt ons naar
de Hellestraat. Let op: bij het gevaarlijke kruispunt linksaf. De polder van Absdale
ligt hier (rechts) op een steenworp afstand. De Hellestraat is een afzonderlijke
Stekense parochie. Het bescheiden kerkje aan onze linkerkant is toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Uiterlijk niets bijzonders. Binnen een complete
verrassing. Louis van Overloop, kunstenaar en vroegere pastoor in de Hellestraat,
decoreerde het kerkje met 1500 figuurtjes, zoveel als er parochianen zijn. In
halfverheven boetseerwerk in papier-maché heeft hij de bijbel zichtbaar gemaakt.
Hij werd hierin bijgestaan door kinderen. Het kleurrijke en zeer expressieve karakter
van zijn kunst bezorgde zijn kerkje de naam van Bijbelkerk. Duw gerust de deur
eens open (of bel bij de pastoor!).
De Hellestraat is een zeer lange straat, die ook op Nederlandse bodem haar naam
behoudt, zij het evenwel zonder ‘h’. We belanden aan de expresweg, die we
oversteken. Even verder links en we rijden in een van de oudste straten van Stekene:
de Kiekenhaag. Ze loopt langsheen de vallei der Stekense Gavers en biedt meer dan
één romantisch zicht. De naam is onmiddellijk in verband te brengen met Reynaert.
Ze kronkelt op het hoogste punt van het landschap. We kijken zorgvuldig of we
Canteclaers nazaten
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nergens bespeuren. De straat kruist de reeds genoemde Stekense (Hulsterse, Gentse)
Vaart. Langs hier geschiedde de bevoorrading bij het beleg van Antwerpen in 1585.
Even over de vaart staat de oude afspanning ‘de Bijle’ (tweede helft 18de eeuw).
Het huis is beter bekend onder de naam ‘de Cramme’. De eigenaar is reeds jaren
bezig aan de restauratie. Op de hoek van de Kiekenhaag en de Ketelaarsgrasstraat
staat nu een moderne woning. Van 1634 tot 1637 woonde hier Jan van Steene, een
mannelijke heks, die op de markt van Stekene werd verbrand in januari van het jaar
1637. Hij werd ervan beschuldigd mensen en vee te hebben betoverd. Een van zijn
slachtoffers, Mathijs Borm, stierf na een kuur van Jan. Hij vierde sabbat met
vooraanstaande Stekense vrouwen op Vierbergen in de Wildernis te Stekene. Voor
al die misdaden werd hij te Rupelmonde veroordeeld en te Stekene geëxecuteerd.
Zijn as werd uitgestrooid op het Galgenveld dat tot de eeuwwisseling nog Hansken
van Steenekerkhof werd genoemd. In 1981 werd op de markt te Stekene een massaspel
opgevoerd dat de geschiedenis van Jan van Steene uitbeeldde.
We blijven de Kiekenhaag volgen. Langsheen dit pad kan ook Reynaert gekomen
zijn toen hij zich naar de hofdag van de koning begaf. Waar de Kiekenhaag de
Hulsterstraat aansnijdt, sla je rechtsaf. Toch loont een stop hier de moeite. Loop 150
m de Hulsterstraat (de oude weg naar Hulst) links in. Aan je rechterzijde ligt de
Burchtakker en in die Burchtakker, herkenbaar als een kleine heuvel met bomen
begroeid, ligt de Alvinusberg. Het is de oude mote van de primitieve burcht waaraan
het akkercomplex zijn naam ontleent. Hier stond de versterking van de heren van
Voorhout, ‘foresriers’ van de graaf van Vlaanderen. Het moet een versterkte hoeve
geweest zijn (Normandische type). In 1187 ondertekende graaf Filips van de Elzas
hier nog een
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oorkonde ten gunste van de kerk van Kemzeke. Rond 1200 moet de burcht reeds
vervallen zijn. Men begon toen de bouw van een stenen burcht, 800 m meer
noordwaarts, ter hoogte van camping Voorhout. In 1248 schonk Margaretha van
Constantinopel, gravin van Vlaanderen, in het bijzijn van haar zoon Willem, deze
mote met wallen en singels aan de abdij van Boudelo als landbouwgrond. Heeft
‘Willam die Madocke makede’ deze mote, deze resten van de burcht, gezien als
dingplaats van het proces tegen Reynaert? Vertrokken hier de boden van de koning
om Reynaert te gaan dagen in de abdij van Boudelo, waaraan Willem verbonden
was?

Alvinus, Stekela, Stekelt, Stekene
Talloze moten en tumuli in Vlaanderen worden in verband gebracht met geesten,
andere weer met Hunne of Hunnen. Deze Alvinusberg is een combinatie van de twee.
Nu eens Hinnenberg (1647), dan weer Alvenberg (1683) en in 1670 ook
Halfhinnenberg; uiteindelijk heeft de volksmond er Alvinusberg van gemaakt.
Terugkeren op je stappen, richting Stekene. Bij het verlaten van de Hulsterstraat
slaan we rechtsaf (Drieschouwen).
Vanouds (1223) een tichelbakkersgemeente, ligt Stekene bezaaid met oude
‘gelaagputten’ (putten die overblijven na de uitdelving van klei). De meest bekende
zijn wel die in de Nieuwstraat en IJzerhandstraat. Zij zijn nu een natuurreservaat
geworden met een aparte biotoop en een microklimaat. Een aantal toponymisten
hebben de naam Stekene proberen verklaren. Tot heden is er geen steekhoudende
verklaring uit de bus gekomen. De enen meenden dat het kwam van klein Stedeken,
omdat tot de 16de eeuw Stekene de grootste parochie van het Waasland was, anderen
meenden het te moeten zoeken in het feit van het kleisteken. Jozef de Wilde bracht
de naam in verband met ‘kene’ (inham). Zonder al te voortvarend te willen zijn,
durven we wijzen op de oudste vermelding van Stekene: Stekela (1223) en Stekelt
(1247). Deze Stekel-stam komt ook voor in Stekel-dijk, Stekel-meet en in een aantal
Engelse toponiemen (als ‘Stick’), die telkens verwijzen naar ‘water’, kleverig water.
Als we daarbij bedenken dat de oudste benaming van de Alvinusberg ‘Stekelburg’
(1187) is, namelijk de burg achter het kleverige water, dan durven we te suggereren
dat Stekene wel eens zou kunnen betekenen: ‘de plek aan het kleverige water’.
Kleverig water zou dan slaan op lang stilstaand water, zoals dat mogelijk was in de
Stekense Gavers, die zich uitstrekten van de Kieken-
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haag tot aan de Voorthoek.
Het wapenschild van Stekene laat drie gouden stekelbaarsjes zwemmen in een
blauwe plas. De stekelbaarsjes zullen wel geïnspireerd zijn door de naam van de
gemeente, dus fantasie, maar het blauwe veld zou best kunnen refereren
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aan de realiteit van water.
Stekene rijden we binnen langs een kromme straat die zich als een boog spant om
bet marktplein. Het marktplein, met kerk en omringende gebouwen, werd geklasseerd
als een te bewaren totaliteit. Reent tegenover de kerk werd echter een groot gat
gemaakt waar eens de afspanning De Drye Coninghen stond (reeds in 1458), de
laatste dertig jaar beter gekend als het huis Tack. Het geklasseerde (beschermde)
huis wachtte zolang op restauratie dat het niet meer te redden was en het werd
gedeklasseerd in 1990.
Stekene heeft nog steeds de allure van een rijke gemeente. Tot de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) was Stekene de meest vooraanstaande parochie in het Waasland.
Het was de parochie met de meeste inwoners, die het hoogste aantal weerbare mannen
leverde. Er was een graanmarkt groter dan die van Axel en Rupelmonde. In de kerk
werden de geijkte vormen tentoongesteld van bakstenen en tichels als referentie voor
alle tichelbakkers. De Stekense tichelbakkers leverden hun waar van Noord-Frankrijk
tot Utrecht.

De schone maagd Amelberga
Stekene is nu een residentiële gemeente geworden en een gezocht oord voor een
tweede verblijf. Dat Stekene aanspraak maakt op een deel van de Reynaertomloop,
wordt onmiddellijk op het marktplein bewezen door het standbeeld van een
pelgrimerende Reynaert, waar men niet naast kan kijken. Het is een beeld van Albert
de Smedt. Achter de kerk roddelt Tiecelijn vanop zijn galg, in het gezelschap van
Bruun en Cuwaert, uitbundig over Reynaerts avonturen. In de raadszaal van het
neogotische gemeentehuis zit nog een Reynaert, pelgrim, ingetogen te mediteren.
Deze keer in hout. Hij is van de hand van Albert Poels. In de traphal hangt een
wandtapijt met Reynaerttaferelen van A. de Kerf recht tegenover een glasraam met
een vos van G. Staes. Dit veelvuldig voorkomen van de vos heeft zeker te maken
met een hypothese die zegt dat Van den vos Reynaerde geschreven is door een
‘conversus’ (lekebroeder) van de abdij van Boudelo te Klein-Sinaai (Stekene). Deze
hypothese werd naar voren gebracht door professor Leopold Peeters van de
Gemeentelijke Universiteit Amsterdam en door Maurice Nonneman, Stekens
vossejager. Een aantal andere Stekense vossejagers is deze hypothese toegedaan.
Maar hierover later meer.
In datzelfde gemeentehuis, dat dateert van 1883 en ontworpen werd door de
Gentenaar De Perre, hangt een schilderij van Baerwald. Een jong meisje ligt op de
knieën voor

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

78

Albert de Smedt en Arnoud Heyse bij de inwijding Stekense vos eind 1988

een nors-uitziende Franse officier. Met smekende ogen staart ze de man aan. Op de
achtergrond herkenner we de kerk van Stekene terwijl soldaten aan en af lopen met
bundels stro om de kerk in brand te steken. Het is de romantische voorstelling van
de anekdote die ook in herinnering wordt gebracht in een gedenksteen in de zijgevel
van het gemeentehuis aan de Stadionstraat.
De blonde maagd is Amelberga Truyman, de dochter van meier (?) Joost, die
generaal Osten smeekt Stekene te sparen. Op 20 oktober 1798 waren de Fransen
begonnen huizen in brand te steken, en was er al een schietpartij geweest omdat de
Stekenaars weigerden hen te voorzien van
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proviand. Door de smeekbede van Amelberga ontroerd, gaf Osten bevel de vernieling
en de plundering te staken. Amelberga kreeg van de Stekense bevolking de eretitel
‘redster van Stekene’, weliswaar pas 100 jaar na de feiten. Dit mooie verhaal lijkt
wonderwel op het verhaal van de redster van Sinaai, Maria Duerinckx (zie p. 95).
Daarbij komt nog dat Amelberga huwde met de zoon van Osten, zoals Maria huwde
met kapitein Claudius Pers, de bedreiger van Sinaai. Verhalen die ruiken naar
collaboratie.

Een toren met een heksenhoed
De blikvanger op de Markt is uiteraard de zeer gave H. Kruiskerk in Scheldegotiek,
met de kloeke vieringtoren onder een ‘heksenhoed’. De eerste tekenen van de kerk
dateren van rond 1200. Ze moet toegewijd geweest zijn aan Alle Heiligen, zoals de
archieven ons vertellen. Ze werd verschillende malen vergroot en verbouwd. Een
eerste keer rond 1250, waarbij ze waarschijnlijk van naam veranderde en H. Kruiskerk
werd, en een laatste keer in 1897-98 onder leiding van Julius Goethals uit Aalst,
waarbij de storende classicistische verminkingen werden weggewerkt, zowel aan de
binnen- als aan de buitenzijde. De rijkdom van de kerk zit in de vorm en de gave
architectuur. Binnen vindt men de klassieke ingrediënten van Wase kerken (zie kerk
van Belsele). In het koor van O.-L.-Vrouw bevindt zich een merkwaardige steen
(1407) die een fundatie bevat ten voordele van de armen der parochie door pastoor
Dierick Wilssone.
Wie zich de moeite getroost om even rond de kerk te lopen, kan op een zonnige
dag de stand van de zonnewijzer op de zuidgevel vergelijken met de tijd op de toren,
om te constateren dat er in de zomer een verschil is van twee uur en in de winter een
uur. De zonnewijzer is van de hand van landmeter Joannes de Bruyn (1773). Een
aandachtige waarnemer ontwaart in de oostgevel, bij de deur van de sacristie, en in
de noordgevel van de kerk ook metselaarstekens in kelk- en runevorm waarvan de
betekenis niet helemaal duidelijk is. Wie in de noordoosthoek van het parkje achter
de kerk eens rondneust, vindt er de reeds vermelde Reynaertbeelden.
Terug op het marktplein ziet men pas duidelijk de enorme schade die het gat
rechtover de kerk heeft veroorzaakt. Links op de hoek brengt de eeuwenoude herberg
A la belle vue soelaas aan de dorstigen en rechts doet de nog oudere herberg Het
Anker hetzelfde. Op dit plein wordt elke zaterdag de wekelijkse markt gehouden.
Het vernieuwde octrooi van 1513 bevestigt geschriften die het ontstaan van
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deze wekelijkse markt terugvoeren naar 1300, met een bevestiging in 1460 en 1490.
Archeologische vondsten uit de bronstijd bewijzen de eeuwenoude bewoning van
deze plek. (Een gevonden asurne uit de bronstijd is te zien in de raadszaal van het
gemeentehuis.)
Op dit plein werd in 1637 de heks of tovenaar Jan van Steene verbrand nadat men
hem eerst ‘gewoelt’ (gewurgd) had. In de fantasie van de mensen zou dit gebeurd
zijn aan de schandpaal op de hoek van dit mooie plein. Deze schandpaal dateert
echter van 1774 en werd op bestelling van de parochie van Stekene gehouwen door
J.E. de Lateur uit Sint-Niklaas. Na een verblijf van veertig jaar in de tuin van het
museum aan de Zamanstraat te Sint-Niklaas, kwam hij in 1975 terug naar Stekene
als symbool van bescheidenheid en onafhankelijkheid.
Aan dergelijke palen werden mensen omwille van kleine misdrijven te schande
gezet, aan de kaak gesteld, te pronk gezet voor een aantal uren. De Stekense paal is
een van de vierendertig resterende in Oost-Vlaanderen.
Waarom ben je onder de mokers
van mens en tijd
niet verpulverd, dwaze steen?
Struikelblok
to skandalon, steen des aanstoots
splinter in het oog
splinter in mijn vel
mijn oude zeer
gevoelloze herinneraar
arduinen vloek!
Waarom verga je niet?
Waarom vergeet je niet?
Waarom terug naar Stekene,
stom stuk steen? (H.H.)

Je kan het marktplein niet verlaten zonder een blik te werpen op de gietijzeren
neogotische parochiepomp. Zij dateert van 1873 en herinnert aan de openstelling
van de Kerkstraat die de verbinding met Koewacht mogelijk maakte.
Wie ondertussen even wil verpozen in de Gelaagputten, die kan dit kleine
natuurreservaat (30 ha) bereiken langs de Nieuwstraat of de Stadionstraat. Hier in
de Openbare Bibliotheek wordt de verzameling-Nonneman bewaard, een omvangrijke
verzameling Reynaertboeken (meer dan 200). Aan het einde van de Stadionstraat
rijdt men recht op het oude spoorwegstation, sinds eind 1992 mini-cultureel centrum,
heemkundig museum, centrum voor natuurinfor-
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matie en toegang tot het natuurreservaat van de Gelaagputten. Wellicht prijkt hier
ooit op een of andere muur de boutade: ‘Nu staan Stekenaars bekend als
messevechters, eertijds als “tichelbakkers”.’ Langs dezelfde weg komt men ook bij
Het Zomerhuis, een openluchtzwembad en tennis-centrum.
We vervolgen onze weg en verlaten de markt richting Moerbeke langs de
Dorpsstraat en komen voorbij het huis nr. 21, de bakermat van de Gazet van Stekene,
het ooit beruchte ‘Boerkensblad’, een weekkrant in rijmen, gedrukt door Pieter de
Windt. Dank zij de steun van dit krantje werd in 1898, Frans ‘Boerke’ van Brussel
verkozen op een onafhankelijke lijst. Hij was parlementslid tot 1921. In 1963
verscheen de Gazet van Stekene voor het laatst.

‘Desen berch lanc’
Eens voorbij de Bormtestraat tussen de huisnummers 103 en 105 kan men nog een
blik werpen op wat overblijft van de oude brouwerij De Swaene (1444). Elk jaar, in
september, ter gelegenheid van de Feestmarkt te Stekene, komt de brouwerij nog
eens tot leven. De heemkundige kring d'Euzie houdt er dan herberg. Zonder het te
merken rijdt men voorbij de Kaai- en Tragelstraat (links), dat wil zeggen dat men
andermaal het Kanaal van Stekene oversteekt. Ook dit gebied nodigt uit tot een
wandeling. Met een elegante boog verlaten we de Brugstraat.
Rechtover de Zeshoekstraat staat een eigenaardige kapel uit 1854 ter ere van
Onze-Lieve-Vrouw. De straatnaam naast de kapel vertelt ons dat we Bosdorp bereiken.
Een referentie aan het droge, zandige bosgebied dat zowel links als rechts tot het
grondbezit van de abdij van Boudelo behoorde en in de middeleeuwen
Sint-Pietersdorp werd genoemd. Voorbij de Huikstraat steken we de vroegere
spoorwegzate over. Nu omgetoverd tot een flitsend fietspad. Waar de aaneengesloten
bebouwing ophoudt, zien we links de beboste vallei van de vaart, ooit allemaal
Boudelo-eigendom en rechts, het hoge zandige duin dat vanaf Boudelo doorloopt
tot aan de Kiekenhaag en de Alvinusberg (p. 75). Het kost niet veel moeite om Bruun,
Tibeert en Grimbeert over deze berg hoog en lang te zien trekken om Reynaert te
dagen voor de hofdag:
Heere Bruun, wel soete vrient.
Hi hevet hu qualic ghedient
Die hu beriet desen ganc
Ende hu desen berch lanc
Over te loepene dede bestaen. (A 549-53)
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Wie ter hoogte van de Polkenstraat de auto zou achterlaten en door de Polken, de
Vennegijzenstraat, de Wildernis, Hamerstraat, Heikant en Verkenstraat de Kiekenhaag
wil bereiken, treedt gewis in Reynaerts prenten.
Wij naderen nu Boudelo, volgens Stekense vossejagers het Malpertuus van Willem.
De campings Vlasaard, Reinaert en Baudeloo brengen ons in de juiste stemming.
Ondertussen berijden we reeds enige tijd de (Brugse) Heirweg. Een heirweg, die
loopt van de zee, Brugge, tot aan de Schelde bij Antwerpen, het Vlaams Hoofd. Een
Romeinse verbindingsroute die netjes de kam volgt van het zandduin lopend over
Moerbeke, de Calve, Wachtebeke, over Eeklo naar zee, en over Stekene, Kiekenhaag,
naar De Klinge. In Stekene is er een afsplitsing geweest ter hoogte van de
Bormtestraat. Langs de Stekenestraat (Brugse Heirweg), ten zuiden van de kerk te
Kemzeke (Heerbaan), ten zuiden van de kerk van Sint-Gillis (Heirweg) naar Vrasene
en Beveren, richting Zwijndrecht. Deze Romeinse heirweg was niets anders dan de
prehistorische trekroute. Vondsten uit het Neolithicum, onder meer op de site van
Boudelo, bewijzen dit duidelijk. Het is trouwens langsheen deze handelsroute dat
Boudelo zal ontstaan.

In de ‘Snaeyschen Houck’
De Brugse Heirweg brengt ons ter hoogte van de Kapelledreef op het grondgebied
van Klein-Sinaai dat tot 1977 deel uitmaakte van Sinaai. Deze Kapelledreef, die men
laat liggen, kreeg haar naam omdat ze liep naar de kapel van O.-L.-Vrouw van de
Elsbos, een kapel van Boudelo die nu helemaal verdwenen is, maar in de toponymie
nog overleeft als de kapel van de ‘leste stuiver’. Aan de ‘Roden Hoek’ gaat het in
een scherpe hoek naar links, de Koebrugstraat in richting Sinaai. Naar rechts zou
men terechtkomen in het centrum van Klein-Sinaai en verder in het wandelgebied
van de Baggaert. Klein-Sinaai hing als een uitsprong vast aan Sinaai. Het was een
bos- en moergebied dat hoorde bij de abdij van Boudelo. Zeer snel ontwikkelde zich
een woonkern in de buurt van de abdij, die reeds in de 15de eeuw Klein-Sinaai wordt
genoemd. Vaak spreken de archieven ook over de ‘Snaeyschen houck’. Tot de
vernietiging van de abdij (8 augustus 1578) gingen de bewoners ter kerke in de abdij.
Nadien was het de pastoor van Sinaai die af en toe de mis kwam opdragen in de vaak
herbouwde kapel van de Elsbos. Meestal moesten de parochianen de mis bijwonen
in Sinaaicentrum, wat bij winterweer geen lachertje moet geweest zijn. Toen in de
18de eeuw de parochiale banden losser werden, trok men naar Moerbeke
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en Stekene. Omdat midden in de 19de eeuw de bevolking van Klein-Sinaai sterk was
toegenomen, werd Klein-Sinaai een onafhankelijke parochie met een eigen kerk,
toegewijd aan O.-L.-Vrouw (1853).
Terug in de Koebrugstraat duikt rechts een nieuwe woonwijk op met bij de ingang
van de wijk, links van de Kloosterstraat, een apart en eigenzinnig monument. Het
herinnert aan de roemrijke abdij die hier eertijds stond en aan de periode van bijna
twintig jaar dat hier opgravingen zijn gedaan om de plattegrond en de geschiedenis
van de abdij boven te spitten. Deze opgravingen gebeurden meestal in vakantiekampen
door amateurs, begeleid door archeologen onder leiding van Alfons de Belie, toen
voorzitter van VOBOV (Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Oost-Vlaanderen). Oorspronkelijk was het monument bedoeld als doorkijkmonument
aan de rand van de Moervaart, met zicht op de vroegere landerijen van Boudelo. Het
monument vertelt als het ware de geschiedenis van de abdij en van de opgravingen.
Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de plaats van de abdij reeds bewoond was
duizenden jaren vooraleer de monniken hier neerstreken. Ook de straatbenamingen
herinneren aan de abdij. Het ‘besluyt’, d.i. de omsloten ruimte van de abdij, strekte
zich uit tot aan de huidige Moervaart (Durme en Moere) in het zuiden en tot
Koudenborm (de grens met Moerbeke) in het westen.

Boudewijn van Boekel
Het is trouwens in die westelijke hoek dat men veronderstelt dat het oorspronkelijke
Boudelo werd gesticht. De volksmond beweert dat deze plek door een onderaardse
gang verbonden was met de latere abdij. Zo zou er ook een gang naar Lijsdonk
geweest zijn, waardoor men kon rijden met paard en kar. In 1197 vestigt zich hier
Boudewijn van Boekel (de Bocla), een benedictijn van de Sint-Pietersabdij te Gent,
die van zijn abt verlof had gekregen met de toelating om zich als kluizenaar te gaan
vestigen te ‘Bodelo’, tussen ‘Waas en Hartvelde’ op de grens met Stekene. Dit vertelt
althans zijn vita of levensverhaal. De geschiedkundige feiten bevestigen dit. Zeer
snel verzamelt Boudewijn rondom zich een groepje broeders die hem helpen bij de
opbouw van de eerste nederzetting. Sommigen zijn blijkbaar afkomstig uit de priorij
van Elmare - toen aan de rand van de afgrond -, onder andere Arnout van Elmare.
Zijn eerste metgezel was Willem, het prioortje, wat wijst op de jeugdige leeftijd van
de knaap. Anderen waren Hugo de Grote, Eustaas Mate, Rolinus van Lokeren...
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Boudelomonument

Dat de keuze van de vestiging te Boudelo zeer nauwgezet gebeurde, wordt bewezen
door de snelle bloei van de abdij. In 1200 verwerft ze gronden om op te bouwen. De
stichting mag zich abdij noemen van zodra er twaalf geletterde monniken verblijven.
Dat moet reeds gebeurd zijn vóór 1213. Onder die monniken ontmoeten we namen
als Simon Brune, Simon Reniere, Willem van Belsele ... In 1215 neemt de abdij de
regel van Cîteaux aan. De uitbreiding van het bezit gaat zo snel, te Klein-Sinaai en
in de uithoven te Otene en te Lamswaarde (Nederland), dat rond 1260 de abdij zich
nog enkel zal bemoeien met het beheer van haar tijdelijke goederen. Het handwerk
is reeds vervangen door denkwerk en administratie.
Terwijl de abdij steeds rijker werd en vestigingsplaatsen verwierf in Gent, Hulst
en Duitsland, kende ze ook zware tegenslagen. Als partijganger van de graaf werd
ze vaak geviseerd door diens tegenstanders. Zo werd ze verwoest in 1381-82 door
de Gentenaars Van de Voorde en Ackerman, in 1452 andermaal door de Gentenaars
in hun conflict met Filips de Goede. In 1551 werd ze financieel zwaar beproefd door
overstromingen. In 1576 brandde de kerk af en die was pas hersteld wanneer in 1578
de Calvinisten de abdij grondig vernielden. De gemeenschap vluchtte naar Keulen.
Pas in 1583 keerde ze terug om zich te vestigen in het refugium te Gent waar ze de
rest van haar bestaan zou blijven tot ze in 1796 door de Fransen werd opgeheven.
Gedurende zes eeuwen van vallen en opstaan kende de abdij achtendertig abten. Om
hun goederen in Waas te blijven beheren, werd in 1660 de Boudelohoeve gebouwd
met resten van de abdij.
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Nonneman, of Reynaert in Boudelo
De heemkundige en vossejager Maurice Nonneman (1907-79) beweerde bij hoog
en bij laag dat Van den vos Reynaerde geschreven werd door iemand uit de abdij
van Boudelo, vanuit Boudelo, met als achtergrond het landschap tussen Boudelo en
de Alvinusberg te Stekene. Hij beweerde dat de avonturen van Reynaert eigenlijk
toespelingen waren op toestanden die zich voordeden binnen de abdij gedurende de
periode van haar prille bestaan tot 1240. De schrijver van het dierenverhaal was
Willem, de kleine prior, die hij vereenzelvigde met Willem van Boudelo, een van
de ‘clerici’ van Margareta, gravin van Vlaanderen.
Deze Willem van Boudelo, die tot 1260, jaar van zijn overlijden, klerk was van
Margaretha, zou de Reynaert geschreven hebben op haar verzoek. Om dit te staven
legde Nonneman een reeks toponiemen op tafel die hij kon lokaliseren te Stekene.
Reynaert identificeerde hij met Boudewijn van Boekel die evenals Reynaert een
‘begheven clusenaere’ was, Boudelo was Malpertuus, de dood van Coppe was een
toespeling op de moord op abt Theodoricus in 1226, dat Reynaert kippen gaat stelen
bij de nonnen kwam doordat Boudelo jarenlang in onmin leefde met het klooster van
Oudenbos te Lokeren over tienden en visrechten in de Durme.
In Reynaerts historie is er sprake van de ‘abt Bandelo,’ wie anders kon bedoeld
zijn dan de abt van Boudelo.
Boudelo had volgens Nonneman een literaire traditie. Zo beweerde hij ook dat
Dirk van Assenede op latere leeftijd zou ingetreden zijn in de abdij van Boudelo.

Reynaertgezelschap in Boudelo, 1975. (Zie p. 191.)
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In 1974 nam hij over de kwestie van het auteurschap van Van den vos Reynaerde
contact op met prof. L. Peeters, die in zijn artikel ‘Historiciteit en chronologie in
Van den vos Reynaerde’ in het tijdschrift Spektator, de naam van Willem van Boudelo
naar voren had geschoven als mogelijke auteur van ons epos. Veel van wat Nonneman
beweerde, is intussen achterhaald door archiefwerk en wetenschappelijke weerlegging.
Toch blijven een aantal argumenten standhouden: de band tussen Boudelo en het
grafelijke hof, de relatie tussen Willem van Boudelo en Margareta van Constantinopel,
de grondige kennis van het Wase landschap door Willem van Boudelo uit hoofde
van zijn ambt, het noemen van de abt Bandelo, de coïncidentie tussen de namen van
de eerste monniken van Boudelo en figuren uit de Reynaert, de literaire traditie van
Boudelo, de moderne datering van het epos die perfect kadert in de periode die
Nonneman naar voren schoof en dergelijke meer. In ieder geval is er voldoende stof
aanwezig om de thesis blijvend te onderzoeken.
Er zijn ondertussen nieuwe feiten aan het licht gekomen die de stelling van
Nonneman steunen en die het auteurschap van Willem van Boudelo, zoals naar voren
gebracht door Peeters, meer waarschijnlijkheid bijbrengen. De grote verdienste van
de Stekense heemkundige is dat hij de lokale vossejagers die stimulantia heeft gegeven
die het huidige Reynaertvriendelijke klimaat mogelijk maken en het
Reynaertonderzoek vanuit lokale hoek meer wetenschappelijk fundament bezorgen.

O Maria die daar staat
Wanneer men Boudelo verlaat, moet men goed beseffen dat zes eeuwen Boudelo in
het Waasland en in Zeeuws-Vlaanderen een blijvende vorm hebben gegeven aan ons
landschap, onze geschiedenis en cultuur. Ook al blijft er van de abdij niet één steen
overeind, toch waart de geest van Boudelo doorheen de toponymie, doorheen het
sociale leven en is de hele bodem doordrenkt van de pioniersgeest die de monniken
inspireerde. (Voor een wandeling op de kloostergronden, zie het langeafstandspad.)
De eerste bocht confronteert ons met het huis De Stuiver, een reminiscentie aan de
kapel van O.-L.-Vrouw van de Elsbos, die als laatste titel zou gedragen hebben
O.-L.-Vrouw van de ‘leste stuiver’. Sinds de vroegste geschiedenis van de abdij moet
links van het huis de kapel gestaan hebben van O.-L.-Vrouw. De verering voor de
H. Maagd was universeel bij de cisterciënzers. Hun abdijen en kerken waren haar
toegewijd.
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De kapel van de Elsbos was een bedevaartoord, zoals bewezen wordt door een
pelgrimsteken dat opgebaggerd werd uit de Schelde. De originele kapel is volgens
de afbeelding gotisch geweest. Na de vernieling in 1578 is ze ongetwijfeld herbouwd,
daar de documenten erover blijven spreken. Van een volgende herbouwing in 1636
is men zeker omdat er rekeningen van bestaan. Er werden toen jaarlijks vieringen in
gehouden door de abt of zijn plaatsvervanger wanneer deze op Lijsdonk (Sinaai)
verbleef. Lijsdonk was het buitenverblijf van de abdij. Sinds 1296 was het reeds
Boudelobezit. In 1698 werd de kapel vernieuwd, maar na de Franse Revolutie werd
ze in 1822 gesloopt. Men mag aannemen dat de naam ‘Kapel van de leste stuiver’
afkomstig is van de laatste poging in 1872, toen de nieuwe kapel onafgewerkt bleef
staan bij het overlijden van de schenker.
Langs de Heimeersstraat naast De Stuiver kan men vertrekken, te voet, voor de
‘Vaartroute’ (7,7 km) richting Stekene, om langsheen de vaartdijk terug te keren.
De Koebrugstraat ontleent haar naam aan de Koebrug over de vaart. De moderne
brug vervangt de romantische ijzeren kantelbrug die in 1972 verhuisde naar Bokrijk.
Vooraleer de brug over te steken, rijdt men rechts voorbij de Boudelohoeve (1660).
Ook in deze hoeve werd, zolang de abdij bestond, een kamer gereserveerd voor de
afwikkeling van de administratieve taken hier ter plekke. Het gebouw staat met de
achterzijde naar de straatkant gekeerd. Een vriendelijke vraag aan de boer bezorgt
je ook een kijk op de voorzijde.
Vanaf de brug heeft men een schitterend uitzicht over de vaart die ooit Stekene
rijk maakte. Langs hier werden miljoenen tichels en bakstenen vervoerd in schuiten
die getrokken werden door mensen of door paarden. Zij liepen links op de Tragel of
het ‘ketspad’. Hier langs de brug werden de schepen naar de Moervaart geketst.
Vanaf 1315 maakte de vaart vervoer mogelijk tussen Hulst en Gent en reeds in de
13de eeuw vervoerde Boudelo langs hier turf en tichels en had het de toelating om
tweemaal per week op Gent te varen. De vaart wordt nu zwaar vervuild door de
afvalwaters van Sint-Niklaas en Stekene, zeer ten detrimente van de oeverbewoners
en natuurvrienden. Vroeger stond de vaart rechtstreeks in verbinding met de Durme
en was de getijdenwerking hier nog merkbaar.
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Wase hoeve (P. Heydensveer)

De woelige rivier
Aan de overzijde van dit ooit zo lieflijke water ben je op Sinaaise bodem. Links en
rechts laagliggend meersland. De linkerzijde, die men wandelend en rijdend kan
bezoeken langs de Cadzandstraat, draagt de zeer oude naam ‘Heirnisse’, van
‘herdinassu’, het land van de kudde, het schapenland. De Stekense zijde van de vaart
heet de Belram. Verder naar Sinaai. Waar nu een brede betonweg ons verder voert,
lag vroeger een kronkelende, smalle kasseiweg. In een van de rechtgetrokken bochten
aan de rechterkant staat nog een oude merkwaardige hoeve zachtjes te verkommeren.
Zo bereikt men de wijk Zwaanaarde, waar de Reynaertjager wordt opgewacht door
het bronzen evenbeeld van schaapherder Jozef Smekens, die hier tientallen jaren met
zijn kudde het straatbeeld bepaalde. Het zeer mooie beeld van Frans Heirbaut lokt
je de Zwaanaardehoek over. Zwaanaarde, het oude Zwavenarde of Suavenard (1218),
de aangename aard (gemeenschappelijk land) aan de Durme, heeft zijn naam niet
gestolen. Het is en blijft een aangename hoek.
Achter de rug van de herder loopt de Lee. De Leebrug brengt je aan de overzijde.
Vandaar de naam van de straat. Deze Lee of Vaart vertrekt uit de Durme (hier ook
Moervaart, of Noordlede of Moere genoemd) bezuiden 't Keysershof, waar het heerlijk
toeven is bij een Vlaams bier. De Lee, voluit Lijsdonklede, was oorspronkelijk
bedoeld om een grote bocht van de Durme af te snijden en om in Waasmunster terug
in de Durme te komen, zodat Lokeren vermeden werd. Ze had een dubbel doel. De
vaarweg verkorten en een betere afwatering verzekeren. Ze werd gegraven in 1482
maar geraakte slechts tot aan de grens met Waasmunster. Daar ze echter rakelings
langs Lijsdonk liep en
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Boudelo de vaart werkelijk gebruikte werd ze snel de Boudelolee of Lijsdonklee
genoemd. Eens over de Lee kan men linea recta langs de Heirstraat naar Daknam
bollen.
Interessant is echter een ommetje. De eerste straat rechts, het Wapenaarteinde,
laat je een oude hoeve zien met een typische euzie. Wie nog een romantisch plekje
wil meenemen, slaat aan het einde van deze straat het verharde straatje rechts in en
waagt zich tot aan het veer, het Pierafeir, wat een verbastering is van Pier Heydens'
veer (16de eeuw). Aan de overzijde van de Moervaart woonde Marie van 't veer die
tot in 1983 de passanten naar de overkant haalde voor de symbolische appel en een
ei. Marie heeft de overtocht gemaakt naar het eeuwig leven. Wie nu aan de overkant
wil geraken, moet zelf de hand aan de riemen slaan ... als de boot aan de goede zijde
ligt. Wie van wandelwerk houdt, kan de overoever afwandelen van Daknam tot aan
't Keysershof te Sinaai of zelfs tot in Moerbeke waar hij dan uitkomt bij de ruïnes
van het oude spijker van Boudelo, wellicht de oorspronkelijke vestigingsplaats van
Boudewijn van Boekel (zie langeafstandspad p. 174).
Wanneer je terug aanzet, neem dan de juiste weg: rechts de Eikelstraat. Voorbij
een majestueuze hoevepoort (nr. 7) brengt de straat je rechts op de Pontweg, de weg
naar de vroegere pont. Nu ligt er een draaibrug die tot de jaren vijftig nog
vrachtvervoer toeliet op de Durme. Zo ver ga je echter niet. Wanneer de Pontweg
even opwipt, dan is dat om de spoorwegzate Lokeren-Eksaarde-Moerbeke over te
rijden. Al fietsend doe je dan de groeten in Eksaarde aan Raas van Gavere, die door
Maurits Gysseling naar voren wordt geschoven als een mogelijke vermomde Reynaert.
Treinen komen er niet meer langs; maar wat een schitterend fietspad door welk lieflijk
landschap!
Zet de auto aan kant en loop even naar rechts een paar honderd meter het fietspad
op. Je ziet hoe de waterloop een vork vormt. Rechts de Moervaart, links de Zuidlede,
de echte Durme. Die echte Durme liep tot in de buurt van Tielt! ... en bracht al het
oppervlaktewater hierheen tot het stroomgebied werd afgesneden, eerst door de Lieve,
daarna door de Sassevaart en nog later door het kanaal Gent-Terneuzen. De Moervaart
bracht al het oppervlaktewater hierheen van het gebied bewesten Sint-Niklaas. Een
regenbui deed de rivier aanzwellen tot een machtige stroom. Vandaar de naam Durme,
Dormia: woelige rivier. Laat je op de golven van de verbeelding terug naar de Pontweg
drijven en rij het vossehol binnen dat ook Daknam wordt genoemd. Sla voor het
Palinghuis linksaf - tenzij je nu reeds, zoals Reynaert, trek hebt in dit verrukkelijk
gerecht.
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In het land van Nobel
De Middendam op. Waar de Durmedijk de straat bedreigt, zit Nobel op de bank. Het
vossegezelschap dat in 1955 de eerste Reynaertroute ontwierp, was unaniem. Hier
was het gebeurd. Hier had Nobel zijn hofdag gehouden. Gezeten op de Reynaertbank
heb je een duidelijk uitzicht op een laagliggende meers. Daar stond ooit de woning
die toebehoorde aan de graven van Vlaanderen. In dit huis werd door Boudewijn van
Vlaanderen in 1199 aan de abdij van Ninove tolvrijheid verleend en op deze plaats
schonk gravin Johanna in 1219 aan de kerken van Sint-Niklaas en Sinaai elk zes
bunder grond. M. Gysseling mag wel beweren dat hier geen woning stond, de
Nobelbank bewijst het tegenovergestelde:
Nobel die coninc hadde ghedaen
Sijn hof crayeren overal (vs 44-45).

De bank is mooi onderhouden. Het beste bewijs dat die van Daknam heilig overtuigd
zijn van hun gelijk. Al mag men zich afvragen wat de graven in dit kleine gat verloren
hadden. In 1600 woonden hier 140 mensen. Toch werd het in de 12de eeuw courant
vermeld in documenten en vond men hier talloze Romeinse munten. Het kerkje
vertoont duidelijke 12de-eeuwse trekken in de torenstoel en in 1140 lag hier reeds
een brug over de Durme. En alhoewel de naam Daknam zeer vroeg vermeld werd,
is men toch niet 100 procent zeker van de betekenis. Baseren we ons op ‘Dackenham’
(1156), dan hebben we te maken met de landtong uitspringend in de meersen (ham)
die toebehoorde aan Dakko. Vertrekken we van het 12de-eeuwse ‘Dakingahem’ dan
zouden we te maken hebben met het huis (heem) van de lieden van Dakko. In dat
doolhofje voelt Reynaert zich zeker thuis.
Men wordt als het ware aangezogen door het linderijke driesje in de schaduw van
de toren. Vlij je neer op de tweede Reynaertbank met je rug naar de vroegere herberg
Reynaert die Vos. Onder deze linde ligt ze:
Coppe R.I.P.
Hier leghet Coppe begraven (vs 461)
Die reynaert die vos verbeet (vs 463).

Voor onze neus stapt een snotterende haan met zijn kakelende kroost. De droeve
stoet trekt kerkwaarts. De toren kan dit nog getuigen, want zijn romaanse basis dateert
van toen (12de eeuw). Uit die tijd stammen de noordelijke en
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westelijke muur, een deel van de vieringtoren en de noordelijke transeptarm. De
gotische verbouwing is 15de-eeuws. De sympatieke vieringtoren met heksenhoed
respecteert de verhouding en geeft aan de oorspronkelijk eenbeukige kruiskerk een
aspect van bescherming en van rust. Ook hier zit de waarde van de kerk in haar vorm
en in de harmonie met de omgeving. Die gave vorm werd in 1891 door architect H.
Geirnaert hersteld en beklemtoond. Terwijl hij hier bezig was, tekende hij ook nog
de pastorie (Daknam-Dorp 20). Het witgekalkte kerkhofmuurtje accentueert nog de
geborgenheid en geeft het geheel een edel uitzicht. In 1943 werd het romaanse kerkje
be-

Kerkhofmuur en romaans kerkje van Daknam
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schermd. De roepsteen, hier in de vorm van een overdekte kansel die in de
kerkhofmuur is ingewerkt, legt dan weer de nadruk op de volksgebondenheid. Van
in dit roephuisje werden na de hoogmis de gemeentelijke mededelingen den volke
kond gedaan.
Achter de witte muur liggen de doden
in een herinnering van gras verzonken,
de nap van de gebeden leeggedronken,
de binnenwaartse wierook van de zoden.
(A. van Wilderode)

Wie kans ziet om deze oudste kerk van het Waasland van binnen te bekijken, zal er
heel wat merkwaardig houtsnijwerk ontdekken. De kerk is toegewijd aan
O.-L.-Vrouw. Als je het kerkhof betreedt, kun je niet naast het mooie toegangshek
kijken. En hoor je dan de stemmen klagen, dan komen die gewis uit het vagevuur
aan het kooreinde van de kerk.
Op Pinkstermaandag wordt hier een kunstmarkt gehouden en de plaatselijke
Reynaertkring zorgt ervoor dat Reynaert niet wordt vergeten. Tijdens de maand mei
loopt de stemmige dries vol en viert Reynaert ‘meye’. De trappist vloeit er overvloedig
uit 't vat. Naast de traditionele verkiezing van een meigraaf en een meigravin, klinkt
er koor- en beiaardspel en zijn de Reynaertruiters en de drie Reynaert-reuzen van
Lochristi steeds op post. Op dit Vlaams feest wordt vooral veel gezongen:
In Daknam, gezelligste der Vlaamse vesten
zoals ge reeds lang wist
Daar schenken ze zonder discussie den besten
en zuiversten trappist.
Het bier vloeit hier bij beken,
hier brandt het zuiverend vuur.
En Reinaert de Vos toont hier zijn mooiste streken
De vriendschap is er puur. (Meyelied)

Het kloosterbier smaakt het best na een kloeke wandeling. Speciaal voor de
Reynaertfreak werd in Daknam een ‘Koning Nobelpad’ uitgestippeld, dat hem of
haar twee uur zoet houdt, 10 km door een variërend landschap van de ene verrassing
in de andere, zoals dat een vossepiste past (VVV-Lokeren).
Vanaf hier is een uitbreiding naar Destelbergen en Hijfte mogelijk, waarna men
terug op deze plek belandt (zie p. 145-157).
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Lijsdonk, buitenverblijf van Boudelo
Via Daknam-Dorp keren we even op onze stappen terug en verlaten het stemmige
marktpleintje van Daknam na een laatste ingetogen blik op de Coppebank, terwijl
we moeten constateren dat Daknam sinds net verdwijnen van Reynaert die Vos enige
van zijn Reynaertpluimen is verloren. We keren even op onze stappen terug en nemen
de dorpsstraat, die toch wat van haar oorspronkelijkheid inboette. Je steekt de oude
spoorweg Zelzate-Lokeren over. (Hier kan mooi gewandeld worden: rechts tot in
Lokeren, links tot in Eksaarde en Moerbeke, het geboortedorp van priester-dichter
Anton van Wilderode.)
Scherp links over een aartsvaderlijk kasseitje - jawel, de Reinaertdreef - tot de
Pontweg, die je rechts volgt richting Sinaai en die later Hulstbaan zal worden. Nog
in Daknam voorbij de Hazestraat en de Kattestraat. Intussen zien we rechts een hele
tijd de donkere horizon van de Daknamse bosjes, een geliefd Lokers wandelgebied.
Rustig vlakt het landschap aan weerszijden van de weg. Hier en daar nog een oud
boerderijtje en mooi zijn de toponiemen: links de Brandbezen en rechts Boogscheut.
De Leebeek oversteken (even een blik links de kaarsrechte weg naar Leebrug). Het
gehucht heet Lijsdonk (‘Lysdonck’), dit wil zeggen: ‘lisriet op een opduikende hoogte
(-donk)’ en links dan de Lijsdonkhoeve, vandaag eigenlijk een villa in retrostijl.
Alleen de naam herinnert nog aan Boudelo. Op deze plaats immers stond
oorspronkelijk het buitenverblijf van de abdij. Wie de 17de-eeuwse gravure van
Sanderus bekijkt, ziet een indrukwekkende burchthoeve met toren en kapel, een
monumentale toegangspoort en een brede wal rondom met buiten de omwalling en
in de richting Leebrug kleinere hoeven en uitgestrekte landouwen. Het oude domein
dat alleen nog de naam Lijsdonk draagt, is eigendom van Staf Pijl, bekend glazenier
die het Reynaertglasraam in Belsele maakte (zie p. 104). Zo zweemt ook deze plek
een beetje naar de alomtegenwoordige vos. Ongeveer een kilometer verder, nog
steeds de Hulstbaan volgend, de herberg met de verbeeldingrijke naam Luitentuit en
ezel Boudewijn boven op het dak. Felix Timmermans schreef ook een
Reynaertbewerking waarin hij echter de hoofdrol toebedeelde aan Boudewijn de
ezel. Wie de wandelmicrobe in de kuiten voelt, zou hier een vrij lonende wandeling
kunnen riskeren via de Luitentuitstraat, de Haneweestraat - ‘o wee!’ zo kreet
Canteclaer de haan -, de Limietstraat en de Kernemelkstraat (steeds links houden)
(zie verder p. 176).
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Van Meiers die misschien van Willem wisten
Een paar tientallen meters voorbij de Luitentuit, links de Hellestraat inrijden en bij
de kapel onmiddellijk rechts de Zakstraat nemen. Je mondt dan uit in Sinaaidorp,
waar links de Sint-Rochuskapel staat met binnen een aardig schilderijtje waarop de
beschermheilige tegen de pest (die het Waasland herhaaldelijk teisterde) zich ontfermt
over zieke kinderen, terwijl de ouders bezorgd toekijken. Rechts indraaien. We rijden
voorbij wat rest van het klooster van de zusters van Maria Reparatrix of ‘Maria
Eerherstel’ (dit zou de geschikte plaats geweest zijn voor de zondige Reynaert om
er zich te laten ‘repareren’). De kerk links voorlopig negeren en tot ongeveer midden
de opmerkelijke en statige Frankische dries rijden, waar we de auto parkeren. Zoek
het huis nr. 37, een knusse antiekzaak die de naam De vos Reynaerde voert. Boven
ons speurend oog een volks geschilderd uithangbord, waarop in frisse kleuren een
zelfverzekerde vos, de wandelstok stevig in de poot. Het landschap rondom is typisch
Waas. Nog andere neringdoeners in Sinaai lieten zich door de vos inspireren, ook al
omdat hun familienaam op een directe familierelatie met Reynaert duidt; als je even
van de kerk weg de Vleeshouwersstraat links inwandelt, zie je nog een ander
uithangbord met een sierlijke vos als blikvanger. Maar richt liever je schreden naar
de stoere eik midden de dries: de vrijheidsboom. Van hieruit heb je een mooie kijk
op het indrukwekkend groene marktplein van Sinaai. Met de kerk in het vizier merk
je onmiddellijk een neoclassicistisch aandoende huizenrij, zeer homogeen van
karakter: posten politiegebouw en gemeentehuis (om ons heen merken we heel wat
interessante gevels op: art deco, neoclassicistisch, neovlaamse renaissance en zelfs
rococo, dus vrij heterogeen). Eigenlijk is dit nog een echt ouderwets dorp: de
uitgestrekte dries met linden en platanen, een dorpspomp, de kerk met rondom het
kerkhof, het klassieke monument van de gesneuvelden en goed vertegenwoordigd,
de oorden van lafenis. Sinaai, een ongewoon toponiem wel. De traditie wil dat Sinaai
zou afgeleid zijn van de bijbelse berg Sinaï, waar een relikwie van de H. Catharina
van Alexandrië (patrones van het dorp) zou gevonden zijn. Toponymist Jan Lindemans
verwijst naar het Friese ‘swin’, kreek dus, verbonden dan met ‘ahwjô’, wat vochtige
weide betekent. Verlaat de vrijheidsboom richting gemeentehuis naar de fraaie,
zogezegd nog te gebruiken dorpspomp (langzaam pompen). Had de toenmalige
gemeente een kleine honderd jaar geleden niet in geldnood gezeten, dan zou vandaag
nog aan deze pomp het borstbeeld van ‘de heldin
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van Sinaai’ kunnen bewonderd worden, ‘ene voortreffelijke ende schone maagd’ die
tijdens de Boerenkrijg Sinaai behoedde voor algehele verwoesting door haar
ontroerend gesmeek bij de Franse kapitein (zie p. 79).
Het gemeentehuis dateert uit de 19de eeuw en op de gevel vinden we gedenkstenen
met de namen van de bouwmeesters, een voormalige burgemeester en van hen ‘die
hier gedood werden.’ Boven de poort het wapen van Sinaai: catharinawiel met Wase
raap. Blijf links van de kerk en loop rechts het met fraaie beuken omringde kerkhof
op naar het indrukwekkende, maar toch vrij pompeuze praalgraf van de Vlaamse
toondichter Edgar Tinel tegen de kerkmuur. Een borstbeeld, musicerende engelen
en een

Vrijheidsboom op de Sinaaise dries
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zingende Franciscus sieren het graf. Tinel werd in 1854 in Sinaai geboren en stierf
in Brussel in 1912. Als pianovirtuoos begonnen, trad hij op in heel wat Europese
steden. Vooral beroemd door zijn oratorium ‘Franciscus’, op tekst van Lodewijk de
Koninck.
Terug straatwaarts tot voorbij het monument voor de gesneuvelden en daar rechts
Edgar Tinelstraat inwandelen, meteen het begin van het Ettingpad (brochure in
VVV-kantoor Sint-Niklaas). De wandeling is trouwens erg lonend, maar ook wij
zullen dit pad gedeeltelijk volgen met de auto.
Door de toegangspoort naar de kerk die toegewijd is aan de H. Catharina. Buiten
valt vooral de opmerkelijke gevel op. Het interieur is rijk aan houtsnijwerk: medaillons
die het leven van de H. Catharina vertellen, een sprekend Paulusbeeld van de
Temsenaar De Cauwer, fraaie biechtstoelen en preekstoel. En verder: Rubensiaanse
schilderijen en doopvont met kunstig afsluithek.
Opnieuw rechts de Edgar Tinelstraat volgen tot de knap gerestaureerde hoeve Bal
(17de eeuw), nr. 4. Erg mooi is de portiek, rustiek de witsteen rond de ramen, die in
kleine vierkanten of ruiten verdeeld zijn. Let op de figuren in de bakstenen muren
en in de zomermaanden op het oogstrelend kleurenspel van rode en witte bloemen
overal. Hier werd een stukje geschiedenis van Sinaai geschreven, want sedert de
13de eeuw (vervaarlijk dicht bij Reynaert) woonde op deze plaats de familie Zaman,
erfmeiers van Sinaai. Dit is dus de meiershoeve, wat ons even in het verleden laat
duikelen. Sedert 1241 maakte Sinaai deel uit van de kasselrij van Waas, administratief
overkoepeld door de Burggravie van Gent en het graafschap Vlaanderen. In de
vroegste tijden werd Sinaai vooral bekend door de abdij van Boudelo op Klein-Sinaai
(p. 83). Tijdens het Ancien Régime vormde Sinaai een bestuurlijke eenheid met
Belsele, onderdanig aan de Keur van het Waasland. Schepenen en baljuw werden
aangesteld door het hoofdcollege van Waas. Het ambt van meier werd ettelijke
eeuwen door de Zamans uitgeoefend. Ook aan het gewestelijk bestuur leverde deze
familie heel wat ambtenaren. Heeft Willem deze meiers gekend en de herenhoeve
waar zij verbleven? Sinds de laatste fusie van gemeenten werd Klein-Sinaai bij
Stekene gevoegd, Sinaai zelf werd Sint-Niklaas.

Sinaaise bok
Wij verlaten de hoeve Bal en lopen even verder door tot aan het schoolhuis links,
het geboortehuis van Edgar
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Tinel, wat meteen een verklaring inhoudt voor de straatnaam (gedenksteen in de
voorgevel). In dit wat sombere gebouw is een Tinelmuseum ingericht, te bezoeken
op zondagnamiddag van 14-17 uur en na afspraak (03/772.46.48).
Maar terug naar onze vos, want nog op een andere wijze is deze straat belangrijk
voor de rosse fielt. Hier woonde en werkte de Sinaaise gemeenteambtenaar Clement
Vermaere (1919-83). Omwille van zijn gezondheid verplicht zijn ambt neer te leggen,
wijdde Vermaere zich volledig aan zijn hobby: literatuur. Hij vertaalde o.a. Villon
en Shakespeare en hertaalde naast Karel ende Elegast (Davidsfonds, 1985) en Beatrijs
ook ons beroemde dierenepos. Trouw aan het oorspronkelijke verhaal en toch met
een onvervreemdbare persoonlijke toets gelardeerd, vertelt Vermaere op rijm de
‘schabouwelijke maar plezante’ avonturen van Reynaert, volks van toon, door en
door Waas en voor de gelegenheid soms sterk verwijzend naar het eigen dorp Sinaai.
Een korte passage als bewijs. Reynaert vertelt koning en koningin waar Hulsterlo
ligt, in welker nabijheid de fameuze schat van Ermenrik begraven werd. Handig weet
de verteller de eigen bekende streek op te roepen.
‘Kent u 't Hulsterbos?’
‘Wel al van gehoord!
't Schijnt een welig oord
voor konijn en haas!’
‘Diep in 't land van Waas
waar geen mensen wonen,
waar miljoenen bomen,
hoog en laag van was,
tussen welig gras
groeien en bij kreken,
waar door honderd beken
alles wordt bevloeid
door de zee, daar moet
U naartoe gaan, beide.
Laat langs Hijfte u leiden,
dan langs de rechte straat en
dan naar rechts, u laten
over 't water zetten,
dan is 't op te letten:
links tot aan de lee,
dan met 't water mee
tot waar Lysdonk staat,
dan de linker straat,
aan het kruis rechtdoor
volgt U 't wagenspoor
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aan de Dries voorbij
nog een mijl erbij
(links is Boudelo)
rechts naar Hulsterlo
en de grote schat
loopt een slingerend pad.

Vermaere houdt het duidelijk bij de reisroute zoals beschreven door Gysseling in de
inleiding van Jonckheeres hertaling (1978). Het hof van Nobel bevindt zich te Gent
(Gravensteen). De tocht loopt over Hijfte, doet de ‘rechte straat’ aan (Oudeveldstraat
ergens tussen Hijfte en Eksaarde) en noopt dan ‘over te zetten’; zonder twijfel wordt
hier de Durme bedoeld. En nu wordt het erg Sinaais. Er moet links gegaan tot ‘aan
een lee’: Leebrug (zie p. 176), dan ‘met 't water mee’ of de kaarsrechte weg langsheen
de Leebeek die inderdaad ook vandaag nog uitmondt nabij ‘Lysdonk’ waarover wij
het reeds hadden. Links richting Sinaai (Hulstbaan) en bij de aftakking Wijnveldstraat
(‘het kruis’) rechtdoor tot voorbij ‘de Dries’ die wij zoëven verkenden. Steeds maar
rechtdoor (Vleeshouwerstraat, Stenenmuurstraat...) met inderdaad aan de linkerhand
‘Boudelo’. Maar voor Hulsterlo moet je dan duidelijk rechts streven; Gysseling voert
de wandelaar benoorden Belsele naar Kluize (Sint-Gillis) en Nieuw-Namen
(Hulsterlo). Ook Vermaeres Reynaerthertaling werd verzorgd uitgegeven door het
Davidsfonds met tekeningen van Gustave van de Woestijne (1985).
Na dit detectivewerk terug naar de auto, tenzij je mordicus het Ettingpad wil
bewandelen. Vooraleer Sinaai te verlaten nog een aanradertje. Zit neer op een terrasje
nabij de Dries
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en geniet van een echt Sinaais biertje: de Sinaaise Bok. Hopelijk bevalt dit krachtige
vocht je beter dan het kloosterbier dat Isegrim voor Reynaert in petto hield.

De Kapellekensbaan
De reeds bekende Edgar Tinelstraat inrijden. Vrij vlug ademen we weer de landelijke
sfeer, alhoewel... We passeren rechts een knus en mooi hoevetje: De Wapenaere, nr.
34. Tussen twee haakjes: je kan zelf even nagaan in hoeverre de geciteerde hoeven
nog beantwoorden aan het klassieke model uit de eerste helft van de 17de eeuw
(Vlaamse renaissance). Door de toegangspoort betrad je het erf met links de schuur
(tas, dorsvloer, paardestal en ruimte voor de kalveren) en rechts de koestal. Recht
voor de toegangspoort stond het woonhuis en tussen het woonhuis en koestal de
notelaar. Her en der waren nog andere fruitbomen verspreid en aan weerszijden van
het mooi gesmede hekken de haag die de hoeve afsloot van de straat (P. Diriken,
Geogids Sint-Niklaas). Rij verder voorbij de Klokke Roelandlaan (Tinel).
Bij de goed onderhouden kapel van O.-L.-Vrouw van Salette links houden en de
Hondsneststraat volgen. Een wegwijzer verwijst naar het voetbalveld... jawel: ‘V.O.S.
(Vereniging Oud-Scouts) Reinaert’. Eenmaal de kapel voorbij beweeg je door een
heerlijk landschap: velden alom, boomgordijnen, weidsheid tot aan de horizon. Je
bereikt de Hondsnesthoeve en verwacht wellicht een nazaat van Courtois te horen
blaffen. Indien wel, wees dan niet beducht voor die eventuele worst in je knapzak,
hedendaagse honden degusteren ‘tinfood’. Vervolg dus onvervaard je weg, genietend
van de rustieke sfeer. Rechts de Cadzandstraat indraaien en over de nukkige kasseitjes
hobbelen tot je het zoveelste bewijs van volksdevotie ontmoet: een eenzaam kruis
onder groene lindebomen. Hier links de Waterstraat volgen waar het landschap als
het ware nog mooier wordt: een authentiek stukje Waasland uit de oude doos, nog
puur en onverstoord, de keien incluis. Over wateringen heen rechts de Palingsgatstraat
inslaan (je zou het doen omwille van de naam alleen) en deze volgen tot waar ze
uitloopt in de Kemzekestraat bij alweer een kapel, ditmaal van de H. Maria, Moeder
van Smarten (het krioelt hier van de kapellen, weshalve heremiet Reynaert er urenlang
metten of zo had kunnen zingen).
Rechts tot aan de parochiekerk van Puivelde (Punvelde in 1295, een van de vele
‘velden’ ofte heiden, zeg maar ‘woestinen’ in deze streek - Wijnveld, Lijkveld -,
waar Gysseling Bruun en andere boden laat doortrekken). Intus-
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sen blijft de neogotische kerk (1904) van toeristische merkwaardigheden gespeend,
alhoewel hier jaarlijks enkele folkloristische evenementen heel wat volk lokken. Hier
worden immers Sint-Antonius met zijn ‘verken’ en Sint-Job vereerd. Op 17 januari
heeft telkens een vleeszegening plaats. (Reynaert zou hier wel voor beperkte invoer
hebben gezorgd.) Deze zegening gaat gepaard met oude volksspelen. En de eerste
zondag na 10 mei loopt het anders zo rustige Puivelde vol voor de Sint-Jobsbegankenis
tegen huidziekten.
We verwijzen hier naar het langeafstandspad en suggereren een wandeling (langs
de ‘Weduwe Voswegel’ p. 177). Aan de kerk rijden we links en onmiddellijk weer
rechts, de residentiële Bosstraat in, die deel uitmaakt van het boscomplex De Gouden
Leeuw.

Een Reynaertschat en een ‘sprekendelieveheer’
Wie niet bang is voor een zogezegd tijdverliezend zijsprongetje, raden we aan om
aan het kruispunt links de Goudenleeuwstraat in te draaien. Tegenover de Eikenlaan
aan de rechterhand in de bocht weer een heel mooi landhuis waar destijds
kunstschilder Jacques Belpaire woonde, verheerlijker van de Gouden Leeuwbossen
en illustrator van het artikel dat broeder Aloïs schreef in De Toerist (zie p. 31). Rechts
meedraaien (weer voorbij een kapelletje) en dan links een smal maar prachtig straatje
in, de Colliestraat, doorheen het dankbare landschap van de Bleetakkers (Bleekakkers).
Kronkelend tot aan een volks kapelletje en hier rechts tot je uitkomt op de Gentstraat
(uit je doppen kijken). Gentstraat oversteken en Moortelhoekstraat in tot je rechts de
Steenwerkhoeve ontwaart. Tussen haakjes: alle hoeven in Belsele voeren weer hun
oorspronkelijke namen. Maar waar zit Reynaert verborgen? Je kent zijn fameus
verhaal over de schat van Ermenrik. Hier achter deze hoeve werd inderdaad een
opzienbarende schat gevonden en velen dachten toen spontaan aan de schat van
Ermenrik, waaraan heel wat lui geloof bleken te hechten. We schrijven 1892. In het
Steenwerk werd toen een aarden pot opgedolven met niet minder dan 1526 zilveren
munten: de zogenaamde muntschat van Belsele. Helaas voor de Ermenrikers
vertoonden de munten beeltenissen van dertig keizers en keizerinnen van het antieke
Rome; foetsie dus Ermenrik. In de archeologische afdeling van het Sint-Niklase
museum kan deze schat bewonderd worden (zie p. 122). En daarmee stopte het niet.
In 1887 werd op de Moortelhoek even verder een witmarmeren kop ontdekt van een
Romeinse keizer
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(eveneens te bekijken in voornoemd museum).
Links tussen de typische Wase bolle akkers ligt de prachtige Omloophoeve. Je
bereikt ze via de Omloopdreef links. Bijna aan het einde van die dreef bevindt zich
een vrij bescheiden kruiselieveheer, lokaal zeer bekend om de vrolijke geschiedenis
die eraan verbonden is: de ‘sprekendelieveheer’. Een man die elke dag vrij fors in
het glas keek, zou op zijn wankele terugtocht een krachtig woord naar het beeld
geroepen hebben. Maar wat hij allerminst had verwacht, gebeurde: het beeld
antwoordde en niet zo onzacht. Meteen was de zuipschuit ontnuchterd en dood van
angst vluchtte hij weg. Sedert die dag was hij een voorbeeldig AA-er. Bijzonderheid
met bewijskracht: de mond van het beeld bleef openstaan, vandaar:
sprekendelieveheer. Maar het vrij schamele beeld dat je bekijkt, is niet meer het
oorspronkelijke.

De Bezekoek bij de Boskapel
Terug nu naar het kruispunt met de Bosstraat. Wie het zijstapje maakte, slaat links
in, de anderen steken het kruispunt over en we rijden een oase van rust binnen
(Kouterstraat). Snelheid aanpassen. Na enkele honderden meter zien we rechts de
vrij brede en rechte Sinaaiwegel, waar we heel even inrijden (nog beter: inwandelen)
en we komen bij een rustig oord dat in de streek als veelbezochte bedevaartplaats
geldt. ‘Het kapelleke van de Bezekoek’ of Boskapel, zo het in de volksmond heet,
ligt er bijzonder verzorgd bij, bovendien passend ingeplant in het boscomplex. De
stevige bruinrode banken noden tot ingetogen verpozing. Weer een andere
O.-L.Vrouw wordt er met wekelijkse missen vereerd: O.-L.-Vrouw van Troost. De
kapel werd in 1920 gebouwd, maar reeds in de 18de eeuw stond hier een klein
bedehuis. Recht tegenover de kapel het eigenlijke bedevaartoord. Een rechte dreef
leidt doorheen het kleine bosje naar een sober altaar waarachter een groot kruisbeeld
prijkt. Aan weerszijden, in een halve cirkel, kan even gemediteerd worden bij
kapelletjes, waarin op eenvoudige wijze de droeve mysteries worden uitgebeeld.
Hier kan je nog dartele eekhoorntjes (Rosseel in het Reynaertverhaal) zien wegflitsen.
Naast de kapel valt een rijk landhuis op, aan wiens gevel waarachtig een mooi
Reynaertbeeld verrast (beeldhouwer Albert de Smedt): een ingetogen maar
schijnheilige vos, ogenschijnlijk in kluizenaarsdoen, maar in werkelijkheid loerend
op zijn volgende prooi. Dit zou enkele jaren geleden wel lonender zijn geweest, want
toen stond hier het befaamde landelijke café De Bezekoek (krentekoek of be-

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

102
zemhoek?), waaromheen een goed bevolkt neerhof de vos zeker had doen watertanden.
Allemaal verdwenen en vervangen door moderne luxe. Maar zet je toch maar op een
van die solide banken en herbeleef in je verbeelding een stukje van de Reynaert in
de hertaling van Jan Frans Willems.
't Was bij 't ingaan van april;
't Koude jaartij had gedaan;
Plant en bloemen zag men staan
Overheerlijk in het veld;
'k Had tot wandlen mij gesteld,
Fier op mijn gepluimd geslacht,
Op mijn zonen ('k had er acht!),
Op mijn dochters alle zeven,
Die 't wel lustte lang te leven,
Mij geschonken t' ener broed,
Door een wijf, zo schoon als vroed.

Je raadde het al: Canteclaer is aan het woord...
Allen waren vet en sterk;
Nimmer kwamen ze uit hun perk,
Dat omringd was van een muur;
En daar binnen stond een schuur,
Goed bewaakt door vele honden,
Die een dief verscheuren konden;
En dit maakte ons onvervaard.

Terug naar de Kouterstraat, die we vervolgen, en even verder links de
Koutermolenstraat in. Na een lommerrijke bosweg de spoorweg kruisen en rechtdoor
de Eindestraat inrijden (verkeersdrempels!) tot aan de verlokkelijke herberg De drie
linden. Rechtdoor kerkwaarts met rechts het ‘kasteel’ van Belsele en links enkele
opvallende voorname, neoclassicistische huizen (in nr. 125 woonde minister van
Staat A. de Schryver). We parkeren de auto in de buurt van het fraai gerestaureerde
gemeentehuis voor een bezoek aan dit belangrijke Reynaertdorp. In het gemeentehuis
(mooi voorbeeld van neogotische baksteenarchitectuur uit 1899) zien we o.a. het
verbond tussen vos en wolf in een prachtig glasraam - zondoorglansd blauw en
oranjerood - van Staf Pijl. Dit markante raam met de tekst ‘Bi Belsele onder eenen
boom,’ werd in 1968 geschonken door de VTB naar aanleiding van het tienjarig
bestaan van de monumentale Reynaertbank in het De Vidtspark van Sint-Niklaas.
Een compositie die als het ware pendelt tussen figuratief en non-figuratief. Rechts
de grimmige ijzervreter Isegrim,
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links de slimme hypocriet Reynaert, schijnbaar onderworpen maar druipend van
ingehouden listigheid. Vooral als het zonlicht in het blauw en het rood speelt, vlamt
het raam als een briljante ster boven de trap. Die trap leidt naar de trouwzaal (raadzaal)
waar enkele schilderijen van Alfons van Meirvenne (dieren voorstellend) opvallen
(gesloten buiten de kantooruren).
We verlaten het gemeentehuis en wandelen naar de kerk toe. We passeren een
fraaie classicistische pomp uit 1858. Eenzelfde pomp ontmoetten wij ook in Sinaai.
Tijdens het begin van de industriële revolutie lieten de gemeentebesturen deze
waterpompen oprichten in de arbeiderswijken waar de hygiëne veel te wensen overliet.
We blijven even stilstaan bij een stukje geschiedenis. Belsele was zeer vroeg
bewoond. Archeologische vondsten wijzen erop dat er reeds in de late ijzertijd en
de Gallo-Romeinse periode bloeiende nederzettingen in de Belseelse contreien
bestonden. En dan hebben wij het niet alleen over de ‘schat van Belsele’ (p. 100).
Naast munten werden ook pannen, ringen, spijkers, beenderen en wat nog meer uit
voornoemde tijden gevonden. Tijdens de middeleeuwen hadden de abdijen van
Boudelo, Sint-Baafs (Gent), Rozenberg (Waasmunster) en Drongen eigendommen
in Belsele en vooral de abdij van Boudelo had hier een belangrijk aandeel in de
ontwikkeling van de landbouw. Wij weten al dat in het Ancien Régime Belsele een
bestuurlijke eenheid vormde met Sinaai. De meiers van de familie Zaman oefenden
ook hier hun functie uit (je treft de naam Zaman aan op een grafsteen tegen de
kerkmuur). Na de Tweede Wereldoorlog liep de landbouw systematisch achteruit.
Als compensatie kwam hier toen een van de grootste boom- en bloemenkwekerijen
van België tot ontwikkeling (zie verder). Voor we aan de kerk komen gaan we voorbij
de Reynaertbank.

‘Bi Belsele onder eenen boem’
Vroeger stond hier nabij de kerk een kanjer van een boom die eeuwen oud was, maar
die enkele jaren geleden werd aangetast door de gevreesde olmenziekte. Gelukkig
staat er nu opnieuw een boom, hoewel hij nog flink zal mogen groeien om het verlies
van zijn voorganger te doen vergeten. Ook de bank zelf verloor wel wat van haar
vroegere stoerheid: het betonnen onderstel verdween, alles hout nu. Op de rugleuning
de bekende verzen (overigens verkeerd genummerd):
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Glasraam S. Pijl, oud-gemeentehuis Belsele
Daer na quamic an Isengrime (vs 2095)
Bi belsele onder eenen boom (vs 2007).

Daarboven een tafereeltje dat de voornoemde ontmoeting van vos en wolf illustreert.
Wij herinneren aan het verhaal. Reynaert is ter dood veroordeeld; Bruun, Isegrim en
Ti-beert - zijn voornaamste belagers en vroegere slachtoffers - maken de galg klaar.
Van hun afwezigheid weet de sluwe Reynaert handig gebruik te maken. Hij mag,
vóór hij sterft, zijn openbare biecht spreken. Het ware immers al te gortig indien
anderen zouden worden gestraft voor misdaden die hij bedreven heeft. Na een bijna
ontroerende schets van zijn jeugdjaren waarin hij als het ware onwetend in het roofen moordcircuit terechtkwam, weet hij op onopgemerkte wijze Isegrim in zijn
misdadige loopbaan te betrekken. Reynaert gewaagt van een verbond dat hij met
Isegrim sloot ‘Bi Belsele onder enen boem.’ Voortaan zouden vos en wolf samen op
rooftocht trekken, Reynaert zou het ‘cleene’ stelen, zijn oom Isegrim ‘tgroete.’ Karel
Jonckheere hertaalde deze passage zo:
Daarna ontmoette ik Isengrim
in een winter grauw en grim,
bij Belsele onder een boom.
Ik rekende dat hij was mijn oom
en begon de sibbe te tellen.
Aldaar werden wij gezellen,
wat ik me altijd nog berouw.
We beloofden elkander trouw,
gezelschap recht van man tot man.
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Zwervend werden wij een span:
hij stal 't grote, ik stal 't klein.
We deelden half in mijn en dijn,
met dien verstande, dat ik blij
mocht zijn, als Isengrim mij
eerde met een half en half.
Vermoordde hij al eens een kalf,
of een hamel of een ram,
zo grijnsde hij verstoord en gram
en trok daarbij zo'n vies gelaat,
vol zurigheid, en nors en kwaad,
waarmee hij mij van zich verdreef
en ook mijn deel hem achterbleef.

Om dat woord ‘Belsele’ werd heel wat gebakkeleid. In handschrift A staat ‘besele’,
wat Jan Frans Willems interpreteerde als ‘Basele’, waarmee hij Bazel nabij
Rupelmonde bedoelde. Handschrift F of het Dyckse bracht in 1907 meer klaarheid
omtrent de lokalisatie. Sedertdien houden de meeste vossejagers het bij Belsele. Dat
er ook een Belzele-Evergem bij Gent bestaat, verontrust niemand meer. Waarom de
auteur het over Belsele heeft, blijft weliswaar een raadsel. In archiefstukken van
1141 en 1154 wordt Belsele enkele malen vernoemd samen met Hulst, Hulsterlo en
Saleghem. (betekenisvolle namen waar het ons dierenepos betreft) in verband met
bezittingen van de abdij van Drongen; deze abdij wordt ook wel eens vernoemd als
men het over de auteur Willem heeft. In zijn inleiding op de hertaling van Jonckheere
publiceerde M. Gysseling een kaartje van het Reynaertland waarop ook Belsele wordt
vermeld.
Nabij Belsele lagen heel wat heidevelden: hiernaar verwijzen nu nog toponiemen
als Wijnveld (1260 Winevelde) en Puivelde (1295 Punvelde ten noorden van Belsele),
Lijkveld (1117 Likevelda) onder Kemzeke. In dit heidegebied kronkelden volgens
Gysseling de talrijke kromme paden uit de Reynaert. Puivelde kennen we al, Wijnveld
is vandaag een van de belangrijke verbindingsstraten tussen Sinaai en Belsele, terwijl
de Lijkveldstraat het gehucht De Kwakkel (grensgebied
Sint-Pauwels-Stekene-Kemzeke) met de dorpskom van Sint-Pauwels verbindt; dit
even om de huidige situatie te schetsen. In zijn boek Van den vos Reynaerde ontsluierd
stelt Jozef de Wilde dat het in Belsele om een werkelijk treffen gaat tussen Reynaert,
alias Zeger III, burggraaf van Gent (die model staat voor de vos), en Isegrim, zegge
Diederik II, heer van Beveren. Onder de goederen die de heer van Beveren opeiste,
was er te Belsele een onbewerkt stuk land gelegen naast de Pumbeke, van-
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daag bekend als de Paddeschootbeek en behorend tot het grondgebied van
Sint-Niklaas. En dan is er nog de Stekense vossejager Nonneman die een lijst
presenteert waarop de namen van de eerste monniken van de abdij van Boudelo.
Prijkt daar zowaar niet de naam van ene Willem van Belsele? Tenslotte nog even
vermelden dat professor Peeters, ook een eminent Reynaertspecialist, het toch liever
bij Bazel houdt. Maar dat zal Stijn Streuvels en Jozef de Wilde kleine zorg geweest
zijn wanneer zij, fier als hanen, op Pinkstermaandag van 1955 als eerste gegadigden
op de bank gingen neerzitten.
Na deze ‘bankoverwegingen’ (je ging toch ook even zitten?) gaan we naar de kerk.
Belsele (‘bella cella’ of ‘mooie ruimte’ luidt een weinig waarschijnlijke verklaring;
M. Gysseling poneert het Germaanse ‘balwa’ + sali = uit slechts één ruimte bestaand
huis, m.a.w. ‘slechte woning’) mag zich beroemen op een zeer mooie gotische kerk,
opgetrokken in Balegemse steen (14de tot 16de eeuw) en met karakteristieke westtoren
(13de eeuw). Ze is toegewijd aan Sint-Andries en Sint-Ghislenus en alhoewel de
kerk destijds door de geuzen geplunderd werd, bewaarde dit heiligdom in
Scheldegotiek een bijzonder mooi interieur. Wij schrijven voortdurend ‘gotisch’,
maar wie enigszins thuis is in stijlen zal ook wel romaanse sporen ontdekt hebben
(torenbasis en benedenkerk). Binnenin treft de eenheid. Prachtig houtsnijwerk
(koorgestoelte, de biechtstoelen en de eikehouten muurbekleding uit de 17de eeuw).
Een bijzonder knap Van Peteghem-orgel uit 1784, een merkwaardige houten deur
(14de eeuw) een oude koffer waarin weleer de Belseelse bevolking haar keuren en
andere bescheiden opborg, en de 15de-eeuwse gotische doopvont zijn de andere
blikvangers. Achteraan in de kerk hing vroeger een eigenaardige kevie: een offerkooi.
De gelovigen konden hier levende dieren offeren voor de H. Ghislenus tegen ‘stuipen
en seskes’. Of er ooit een vos of een Cuwaert werd geofferd, laten we aan de fantasie
van de lezer over. Wandel ook even rond de kerk. Tegen de kerkmuur ontwaar je
grafstenen en achteraan een verbeeldingrijk hels tafereel dat weleer de gelovigen
deed huiveren en haastig de biechtstoel opzoeken. Daarboven een eikehouten
‘sprekendelieveheer’, die dringend aan restauratie toe is. Vóór deze meditatieplek
werden grafstenen als zitbanken aangewend. Voor je de kerk verlaat om even de
Kasteeldreef in te wandelen nog deze anekdote. Misschien vind je omtrent de
ingangspoort nog sporen van gaten. Toen de toren gebouwd werd in de 13de eeuw
had deze ook een burgerlijke bestemming. Wanneer plunderende legers het dorp
bedreigden, vluchtte iedereen met have en
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goed (vee incluis) naar de kerk waar immers asielrecht gold. In voornoemde gaten
konden zware eiken balken geschoven worden om te poort te versperren. Ooit
verbleven de vroede Belselenaren hier drie lange weken terwijl hun vee op het kerkhof
bleef.
De Kasteeldreef inwandelen tot aan de voormalige heerlijkheid Hof van Belsele
(wellicht woonde hier in de 13de eeuw ridder Willem van Belsele). Vandaag de dag
zien we een kasteel, dat opgetrokken werd in 1903 en dat fungeert als een rustoord
voor priesters van het bisdom Gent, dat dit ‘Hof’ aankocht in 1754. Ooit verbleef
hier bisschop Maximiliaan van der Noot (18de eeuw). De geestelijkheid die hier
tegenwoordig uitrust, mag dus op twee oren slapen wat het onbesproken verleden
van haar ‘kasteel’ betreft.

Reynaert- en Tiecelijnroos
Maar ook de Reynaertkous is nog niet af. Belsele is een nieuwe wijk rijk waar alle
straten namen voeren van dieren uit Van den vos Reynaerde (Kasteeldreef, links
Lange Dreef langsheen Belselebeek, Nieuwe Baan oversteken en de Bergstraat in,
links Reinaertlaan). Je bent in de Populierenwijk met Isengrimlaan, Koning Nobellaan,
Canteclaerstraat en noem maar op. In Belsele woont ook de befaamde
(amateur-)archeoloog Alfons de Belie. Hij leidde de opgravingswerken in Boudelo,
was verantwoordelijk voor het Boudelomonument (zie p. 83) en heeft heel wat
Reynaerdeske guitestreken op zijn actief (zo bijvoorbeeld een fameuze 1
april-baksteen die zogezegd in de Boudelomeersen gevonden werd met de tekst
‘Willem de Boudelo die Reynaerde maecte’ en dit in bijzijn van Nonneman en Peeters,
zie foto p. 85). En dan is er nog de Reynaerttuin van de rozenkwekerij Delforge.
Maar eerst de auto in.
Richting Sint-Niklaas rijden. Belseledorp wordt weldra Rozenlaan. Een dreef van
de rozenkwekerij rechts oprijden of inwandelen (‘Green Center’). Reeds van ver
merk je het witte silhouet van een mooi Reynaertbeeldje van De Smedt. De schalkse
vos, grijnzend van nagenieten om de vele loeren die hij zijn belagers draaide, houdt
in zijn vossepoot een rode roos: de Reynaertroos ofwel Rosa Reynaerdiana Wasiana.
In het siertuintje omheen het beeld bloeien in zomer en nazomertijd de Reynaertrozen,
een creatie van de firma Delforge (1988). Fluwelig zachtrood. Wanneer we naderbij
komen zien we dat de vos niet alleen is: hij kreeg gezelschap van Tiecelijn, die een
kaasgele Tiecelijnroos in zijn bek houdt. Je kent die historie van de kaas toch wel.
Ze komt niet voor in de Reynaert. We vinden
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het verhaal echter in de Middelnederlandse Esopet en ook later bij De la Fontaine.
De raaf zit met een stuk kaas in zijn snavel, hoog in een boom. Reynaert ziet het en
probeert de raaf te verleiden door hem te laten zingen. De raaf opent zijn bek en de
kaas valt eruit. Deze Tiecelijn is echter kaasloos. Kwaadaardig staat hij daar, de bek
open, gewoon als hij is de laatste berichten (liefst onheilspellende) uit te krassen.
Even verder Tibeert en Cuwaert. Misschien hebben deze dieren op het moment
dat wij hier aankomen gezelschap gekregen. Beeldhouwer De Smedt droomt er
immers van om op enkele plaatsen een volledige dierenriem te verwezenlijken. Dit
Reynaertrozenpark is een van de meest merkwaardige plaatsen van dit echte
Reynaertdorp!
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Van wetenschappelijke en toeristische gronden
Met de geur van de Reynaertse trosrozen nog in de neus terug naar de Rozenlaan.
Richting Sint-Niklaas voorbij de Dekpriem links meevolgen, waar de Rozenlaan
Tuinlaan wordt. Verder meedraaien met de scherpe bocht en daarna links de Hoge
Bokstraat inrijden. Over de spoorweg en aan het niet ongevaarlijke rondpunt, rechts
houden en de spoorweg volgen naar het centrum van de stad.
We bereiken een wijk waar de straten (aan de linkerkant) namen dragen van
Vlaamse schrijvers. Laten we er enkele noemen die enigszins in verband met de
Reynaert kunnen worden gebracht. F. Timmermans schreef een zeer vrije
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Voorstelling Reynaertroos 1988. (Zie p. 191.)

Reynaertbewerking in Boudewijn (1919), Stijn Streuvels hertaalde de Reynaert en
van zijn vier verschillende bewerkingen verschenen dertien drukken. Guido Gezelle
(wij bevinden ons op de G. Gezellelaan) schreef meerdere bijdragen voor het
katholieke satirische blad Reynaert de vos onder het pseudoniem van Spoker. Gezelle
had in Sint-Niklaas contacten met de industrieel Jan Nobels en de heemkundige
mevrouw Weyn.
Wie het liever bij een brokje geschiedenis houdt, slaat heel even de A.
Rodenbachstraat in tot hij links op een vierkant pleintje komt in de Paddeschootdreef
en de monumentale toegangspoort van het Paddeschoothof ziet, eenmaal residentie
van de gelijknamige heerlijkheid uit de 13de eeuw. De huidige herenhoeve werd
gebouwd in 1626 in Vlaamse renaissancestijl.
Terug naar de Guido Gezellelaan (let op de Reynaert op de gevel van nr. 47) en
onder de spoorweg door tot aan de verkeerslichten. Rechts de Plezantstraat, een ware
autoweg dwars door het centrum van de stad. Voorbij de O.-L.-Vrouwekerk met een
zes meter hoog Mariabeeld van Frans van Havermaet bereiken we ‘de grootste markt’
van België (3,19 ha), maar zeker niet de mooiste, al vallen je onmiddellijk enkele
merkwaardige gebouwen op. Hier betaald parkeren om de eerder toeristische Reynaert
op het spoor te komen, want wetenschappelijke gronden die bewijzen dat de hoofdstad
van het ‘soete’ Waas iets met het befaamde dierenepos zou te maken hebben, zijn
er niet. Wel vind je er beelden, glasramen, zalen, galerijen, een park en handelszaken
die de sluwerd doen herleven of minstens zijn
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naam in het vaandel voeren. Je kan in Sint-Niklaas Reynaertgebak en -bonbons
savoureren. En vooral telt Sint-Niklaas heel wat vossejagers die, professioneel of
amateuristisch, maar steeds met bekwame ijver, de vele kromme paden van Reynaert
naspeuren.

Een Beverse maat
In den beginne was er een bos met aan de rand een plukje huizen: een kleine wijk
van de grote parochie Waasmunster. De legende vertelt dat op de plaats waar nu de
hoofdkerk staat een kapelletje gebouwd werd ter ere van de heilige Nikolaas, patroon
van de reizigers. Het wijkje, hoofdzakelijk levend van landbouw, ontwikkelde zich
in de 12de eeuw (de tijd waarin sommigen het Reynaertepos situeren) een
handelsnederzetting. In 1217 werd het gehucht afgesplitst van Waasmunster en tot
zelfstandige parochie verheven. Sint-Nikolaas ten Bos werd patroonheilige.
Al in 1241 bepaalde de keur, geschonken door de graven van Vlaanderen, dat het
hoofdcollege van Waas te Sint-Niklaas zou zetelen. In feite werd de parochie zo
hoofdstad van het ‘soete lant’, daar waar het nog tot in 1804 zal duren vooraleer
Napoleon haar de rang van stad verleent. Het grote marktplein dankt de stad aan
Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen. In 1248 schonk zij aan de
Sint-Nikolaasparochie een uitgestrekt terrein ten westen van de kerk, daarbij bepalend
dat dit stuk ten eeuwigen dage onbebouwd moest blijven ten bate van de gemeenschap.
Een ‘Reynaerdelijk zweempje’ (uiteraard zeer rekbaar en labiel): de schenking
gebeurde via ene broeder Wilhelmus van Boudelo. Voornoemde grafelijke eis met
betrekking tot de marktoppervlakte zal in de 19de eeuw toch overtreden worden
wanneer stadhuis en O.-L.-Vrouwekerk worden gebouwd.
Strubbelingen waren er in het feodale tijdperk te over, omdat de ‘parochie’ slechts
gedeeltelijk tot de Keure van Waes behoorde en de kant van de huidige Nieuwstraat
onder het gezag stond van Beveren (waarvan de vierschaar zetelde in de Nieuwstraat).
Met Beverse bood de dorstige bevolking een niet te veronachtzamen voordeel: een
Beverse maat bier was heel wat groter dan een Sint-Niklase (Wase). Nu nog bevinden
zich de meeste drankhuizen aan de kant van de Nieuwstraat. Een mens zoekt zijn
profijt. Het uitgestrekte marktplein ontving in de loop der tijden heel wat hoge pieten.
In 1419, Filips de Goede, die er onder een lindeboom de gebruikelijke eed aflegde
(hopelijk zonder Reynaerdelijke intenties). Karel de Stoute zwoer in 1467 wetten en
rechten van het Waasland te zul-
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len handhaven, daarin in 1497 gevolgd door Filips de Schone; het is maar dat je weet
wie je beroemde voorgangers waren op deze immense plek. In 1513 verleent
Maximiliaan van Oostenrijk octrooi voor een wekelijkse donderdagse markt. In 1803
rijdt Napoleon Sint-Niklaas binnen en wordt er ontroerd door de ‘onvergetelijke
aanblik,’ het is er juist donderdagse markt en er heerst volle bedrijvigheid. Of je
emoties ook zo hoog scoren nu je hetzelfde plein, stenen woestijn, overschouwt, is
waarschijnlijk erg twijfelachtig, maar enkele gebouwen vallen toch in aangename
zin op. Het neogotische stadhuis, het barokke Landhuis, de Cipierage in Vlaamse
renaissance (met toeristisch infokantoor), het Parochiehuis, weer barokstijl en achter
deze twee laatste gebouwen de Sint-Nikolaaskerk. Wenden wij onze schreden resoluut
naar het stadhuis. In 1973 werd vóór dit toch vrij mooie gebouw met sierlijk belfort
een Reynaertspel opgevoerd op tekst van Jos Houben en in regie van Mark Liebrecht.
De Reynaertrol werd toen vertolkt door Jaak van der Helst, die in 1985 een tweede
realisatie van voornoemd Reynaertspel onder zijn vleugels nam (in het R. de Vidtspark
ditmaal) en in 1992 voor een derde uitgave zorgen zal. Na het Reynaertspel ontstond
in 1976 de Sint-Niklase Orde van de Vos Reynaert en de basis ervan werd gevormd
door de initiatiefnemers van het Reynaertspel. Aan het hoofd van deze orde staat een
‘Groot-Vos’, thans Jaak van der Helst. Hij dirigeert een ‘vosseraad’ die maximum
tien leden tellen mag. Tot de ‘Groot-orde’ behoren personen die zich ‘op bijzondere
wijze verdienstelijk hebben gemaakt op Reynaerdelijk vlak.’ Het blauwe lintje met
in gouddraad geweven vosje siert heel wat bekende kragen, onder andere van Jozef
de Wilde, de nestor van de Wase vossejagers; Maurits Gysseling, die een eminent
vorser is op het terrein van de plaatsbepalingen in ons dierenepos; Karel Jonckheere;
Jos Houben, de auteur van het Reynaertspel anno 1973; Albert Poels, van wie we
het prachtig Reynaertbeeld kunnen bewonderen in het De Vidtspark (p. 118); Tine
Ruysschaert, die het epos op sobere maar doordringende wijze voordroeg; Hubert
Lampo, de Madocspeurder en André Stoop, ere-stadsbibliothecaris en mede-ontwerper
van het oude Reynaertpad. Onlangs stopte de orde ‘bij gebrek aan vossejagers’ met
deze onderscheidingen en verlegde haar jachtterrein naar de Wase toneelwereld. Men
reikt er nu V-oscars uit...

Reynaert in het stadhuis
Van deze Reynaertweetjes vervuld stappen wij nu het neo-
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gotische stadhuis (1876-78) tegemoet. Vóór 1874 stond hier een neoclassicistisch
gebouw, waarvan je in de inkomhal een afbeelding vindt. In voormeld jaar brandde
dit voormalig stadhuis af. De belforttoren is veertig meter boog. Vier ‘Nobels’
bewaken als het ware de toegang; zij torsen zelfbewust het stedelijk wapenschild
(gebeeldhouwd door de Sint-Niklazenaar F. van Havermaet). Het interieur kan vrij
bezocht worden. Mooie arduinen, neogotische schoorstenen, een reuzegroot gipsen
beeld van Mercator (Van Havermaet), nogal pompeus aandoende 19deeeuwse
schilderijen van onder andere J. Odevaere (‘De inscheping van de Atheners voor
Salamina’; ‘Eedaflegging van Willem I der Nederlanden te Brussel in 1815’). Vooral
de trouwzaal geeft een rijk-voorname indruk. Maar tussen al dit ietwat plechtstatige
wist de sluwe Reynaert ook zijn plaatsje te verwerven.
Op de eerste verdieping een uitzonderlijk glasraam van Georges Staes (Beveren),
hier geplaatst naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van de stad in 1967. Een
grote Reynaert in grijze pij op weg met een fikse vaart. Om hem heen de slachtoffers
van de moorddadige monnik: Bruun, Tibeert, Nobel en zijn gemalin, Belijn... allen
in kleurige meewarigheid gelijnd. Tot voor enkele jaren borg het stadhuis nog een
andere schat binnen haar muren: een authentiek Reynaertscribaan dat circa 1700
werd vervaardigd. Het wordt thans in de Salons voor Schone Kunsten in de
Stationstraat geëxposeerd (zie p. 123).
Als je het stadhuis weer verlaat, sprenkelen de zevenenveertig klokken die de
beiaard rijk is misschien hun Wase wijsjes over de immense markt, waardoor uw
nagenot om het zopas geziene ergens nog meer prikkelend is. Steek het plein over.
Voor je staan vier prachtige historische gebouwen: de Sint-Nikolaaskerk, het barokke
parochiehuis, daarnaast de Cipierage en voorbij het postgebouw, het Landhuis.
Intussen kan je niet naast de twee beeldhouwwerken kijken die het marktplein sieren.
Tegenover de Kollegestraat links een rustig zittend naakt van W. Kreitz. Rechts voor
ons troont imposant boven het autoveld: ‘Het Woord’ van Ianchelevici (met ‘zomeren winterkant’ zoals vossejager Theo Penneman ooit schreef), een beeld ter ere van
de Sint-Niklase ereburger Anton van Wilderode. Beide beelden kwamen er op initiatief
van de stichting ‘Kunst in de Stad’ en wie Sint-Niklaas ruimer verkent, zal her en
der nog meer beelden vinden, daar geplaatst door dezelfde initiatiefnemers; bijzonder
mooi zijn de naakte lopers van M. Teugels op het Stationsplein (tijdens de winter
houden ze wellicht een winterslaap of overwinteren ze in het zuiden). Aan de kant
van het
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Kreitzbeeld kan de winkelfan de Reinaertgalerij in. Wij gaan eerst naar de Cipierage,
waar het toeristische informatiekantoor is ondergebracht (Gewestelijke VVV Land
van Waas en van de stad Sint-Niklaas) en waar men stadskernwandelingen, wandelen fietsbrochures en gidsen van de streek kan aanschaffen.

Stadswandeling: Art Deco en Reynaert
Meer over die Cipierage zelf. Leenhof of rechtbank, bevoegd voor het leenrecht
tijdens het Ancien Régime. Tevens Wase gevangenis (kelderruimte) sedert 1662,
toen de burcht van Rupelmonde niet langer een gevangenis was voor grote
misdadigers. De gevangenen werden hier in muiten opgesloten. In het Stedelijk
Museum (p. 122) kan men nog een deur van een dergelijke muit bekijken. Jan Colaes
ontwierp het gebouw (1662-63) met overwegend renaissancistische kenmerken.
Mooie smeedijzeren rococoleuning (1763). Boven de toegangsdeur een kopie van
het oorspronkelijke Mariabeeld dat gebeeldhouwd werd door Lucas Fayd'herbe. Wie
het oorspronkelijke beeld wil zien,
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kan dat doen in het museum (Zamanstraat). Het dakvenster is een barokke toevoeging
van 1907.
Naast de Cipierage, het oud-Parochiehuis (1663-64) of, zo het in de volksmond
luidt: het ‘oud stadhuis’. Inderdaad, tot 1844 vervulde dit ‘Prochiehuis’ deze functie.
Dit mooie burgerlijke gebouw, dat met de Cipierage één architecturaal geheel vormt,
ontsnapte (samen met de Cipierage) amper aan sloping in de voorgaande eeuw. In
het begin van de 20ste eeuw waarheidsgetrouw gerestaureerd, deed het gebouw dienst
als handelsrechtbank (ooit zetelde hier de vierschaar). Voor het ontwerp tekende
Pieter van Beerleere; het Sint-Niklaasbeeld in de nis werd gemaakt door Van
Havermaet. Smeedijzeren balustrade in rococostijl.
Ten slotte het Landhuis (nu een Chinees restaurant!), dat nogal ‘rodig’ werd
gerestaureerd na reeds verschillende functies te hebben vervuld. Een vleugje
geschiedenis ter verduidelijking. Het was Johanna van Constantinopel die in 1241
(sloop Reynaert al in deze contreien rond?) besliste dat de administratie van het
‘Soete Lant’ zou berusten bij een hoofdcollege, zegge een baljuw en zes
hoofdschepenen. Zesmaal per jaar kwamen zij samen, verdeelden belastingen en
oorlogsbijdragen, regelden ‘algemene zaken’ en spraken recht. Maar een onderdak
hadden ze niet. Daarom kwamen de notabele heren bijeen onder een lindeboom op
de Grote Markt. Het archief werd bewaard in de abdij van Boudelo (hoeveel Wase
paden worden door deze abdij niet gekruist?). Vanaf 1518 bracht een houten
gebouwtje enig soelaas, maar het zou duren tot 1637 vooraleer de bouw van een
degelijke vergaderruimte werd aangevangen. Het geheel groeide uit tot een prachtig
barok ‘landhuis’, dat tot aan de Franse Revolutie de administratieve zetel en het
opperste gerechtshof van het hoofdcollege van het Waasland bleef. Maar wie er
vandaag Chinees gaat eten, zal er wellicht nog weinig merken van de vroegere
activiteiten die zich in dit merkwaardige gebouw afspeelden. De ‘kollegiale kamer’
uit 1672 en de monumentale schouw uit 1681 worden weggedrumd door de
‘mandarijnentafel met massiefgouden bestek’. Vroeger echter toefden hier westerse
‘mandarijnen’. Zo keizer Jozef II die er sliep. Naar aanleiding van zijn inspectiebezoek
werden 's avonds de huisgevels rond de Grote Markt met brandende vetpotjes verlicht,
wat grote indruk maakte op de keizer. Minder enthousiast zal het galgenaas zijn
geweest, dat in de loop der eeuwen voor dit landhuis werd opgeknoopt.
Nog een bijzonderheid van literaire aard betreffende deze zijde van de Grote Markt.
In café Hemelrijk komen nog steeds de leden van de in 1536 opgerichte
rederijkerskamer
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De Goudbloem samen; in De Prater vindt men Reynaertmaskers en -beelden.
Loop niet door de Apostelstraat maar ga naar de hoofdingang van de
Sint-Nikolaaskerk. Je fantasie moet even de tijdsmolen laten terugwieken: een
13de-eeuws klein kapelletje wordt romaans. Een vieringtoren in de 15de eeuw zorgt
voor het gotische accent. Er volgt een reeks verbouwingen naar Scheldegotiek toe,
met centrale vieringtoren en later een neogotische westgevel, die duidelijk de
vijfbeukige structuur laat vermoeden. Het rijke meubilair, schilderijen en beelden
dateren hoofdzakelijk uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Wij beperken ons tot de meest
waardevolle stukken: uit de 17de eeuw stammen het albasten madonnabeeld van het
O.-L.-Vrouwe-altaar, het schilderij ‘Kruisafneming’ (P. Thys, een leerling van P.P.
Rubens) en de barokke heiligen Petrus en Paulus (Fayd'herbe) van het hoofdaltaar,
het barokke H. Nikolaasaltaar (van de Antwerpenaars H. en N. van Eynden) en het
oudste beeld dat de kerk rijk is: een ecce homo uit 1630. Uit de 18de eeuw vier
biechtstoelen (laat-barok snijwerk), lambrizeringen, de gedenksteen van ridder Jan
van Landeghem, hoofdschepen van het Waasland en vooral het allermooiste meubel
van de kerk: de laat-barokke preekstoel (Lodewijk XIV). Het houtsnijwerk is
Antwerps, maar naar alle waarschijnlijkheid was het de Sint-Niklazenaar M.
Verbanck, die de preekstoel ontwierp. Ten slotte de 19de eeuw: een houten hek dat
het koor afsluit, het marmeren hoofdaltaar, het koorgestoelte en de witmarmeren
communiebank.
Maar al te lang ligt de vos reeds op ons te wachten. We stellen een korte
stadswandeling voor en kunnen Reynaert met een vleugje architectuur opsnuiven.
Daarom stevenen wij gezwind richting ‘Het Woord’ naar het Hendrik Heymanplein
(minister en burgemeester van de stad vóór 1940, 1879-1958). Het moderne gebouw
rechts (let op de twee beeldjes van Werner Heyndrickx uit Sint-Niklaas die een wever
en weefster voorstellen) is de stadsbibliotheek met Reinaertzaal en een bijzonder
rijke collectie Reynaertboeken. Deze laatste dankt haar ontstaan aan erebibliothecaris
André Stoop. Ze ontstond naar aanleiding van twee Reynaerttentoonstellingen:
‘Reynaert de vos in het boek en de beeldende kunst’ van 1955 en 1971. Na een
eventueel bezoek aan de bibliotheek nog even verder doorlopen tot je rechts het
Exaerdekenshof of Castrohof ontmoet, midden auto's, beton en glas, een prachtig
gebouw in Vlaamse renaissance. Jan van Exaerde liet het in 1626 bouwen. Vijftig
jaar later liet de Spaanse edelman en hoofdschepen van het Waasland het verbouwen.
Zijn naam: Don Francisco Christobal Sanchez de Castro y Toledo de
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Hertoghe!!! Moderne stadsuitbreiding laat dit juweeltje van 17de-eeuwse bouwkunst
als een verbaasd anachronisme tussen blokkige kantoren en andere consumptietempels
als het ware verdwijnen.
Wie van architectuur houdt, loopt nog even verder tot in de Hoveniersstraat en
ziet rechts de imposante art decogevel uit 1932 van de Broederschool (binnenin een
schitterend interieur) van de architecten A. en L. Waterschoot. Broeder Aloïs
(1881-1973) gaf er les. Een bekende oudleerling van hem was de Kempische
streekschrijver Emiel van Hemeldonck. Aloïs (Jaak Vandervee) was trouwens zelf
een rasechte Kempenaar. Ook Jef Burm en Marc Sleen liepen hier school, net als de
dichters Herwig Waterschoot en Piet Brak, terwijl René van Daele er leraar was.
Ook pastoor De Wilde woonde hier niet ver vandaan (Broederstraat). Als je even
zou doorlopen tot de Broederschool, en verder links de Nieuwstraat en rechts de
Kroonmolenstraat neemt (vroeger Molendreef) kom je bij een janusbeeld van H.
Minnebo dat het vreselijke bombardement herdenkt op deze straat in mei 1940, toen
te Sint-Niklaas zestig doden vielen. De molen is nu verdwenen. Er waren vroeger in
Sint-Niklaas heel wat olieslagers, wat de Sint-Niklazenaars de spotnaam ‘oliezekers’
bezorgde, toch nog altijd iets milder dan de ‘azijnzekers’ van Temse.

Een aureool van heiligheid
In de Hoveniersstraat gaan we linksaf en keren onmiddellijk terug in de Mgr.
Stillemansstraat, een imposant geval met vele art decoparels. Links de
Kokkelbeekstraat in en zo terug naar ‘Het Woord’ en de brede Parklaan inwandelen
tot je het bomenrijke De Vidtspark - een beeldje van deze oudburgemeester
(1890-1962) links vooraan in het park - bereikt. Negeer dit lokkend groen paradijs
en stap door tot je links van je het prachtige Reynaertbeeld van Albert Poels ontwaart.
Een robuuste bank omcirkelt ‘den boetveerdigen’ boeteling, die in roodstenen
deemoed de boze wereld met al haar ‘pomperijen’ verzaakt. De oren weliswaar vitaal
gespitst maar het hoofd met gesloten ogen onderworpen-gebogen. De pelgrimsstaf
met pelzige pelgrimstas vrij losjes tegen het lijf, terwijl twee poten slap van verzaken
hangen. De pelgrimshoed rondt als een aureool van heiligheid achter de rouwmoedige
kop. Maar in de gladde lijnen spant reeds de volgende sprong. Waar je Reynaert
zonder enig dralen onmiddellijk de absolutie zou geven zonder biecht - maar die
heeft hij intussen al gesproken, crème van handige advocatentrucs -, ziet de met
Reynaert vertrouwde in hem de binnenpretjes dartelen. Moet
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Reynaert-pelgrim A. Poels 1958
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je die muil maar even bekijken. Straks doet het bedrogen hof vol sabelslepers en
potjeslikkers hem uitgeleide voor zijn tocht naar Rome en overzee; daarna zullen ze
met hazesnelheid naar Kriekeputte hollen om Ermenriks schat te verwerven. Maar
deze vos weet ... Even op de bank, en een stukje hertaling van Ernst van Altena lezen.
Toen Belijn, hofkapelaan,
lang genoeg was voorgegaan
en 't getij ten einde las,

Nobel had Belijn, hofkapelaan, bevolen Reynaert met de gebruikelijke gebeden en
zegens voor de nakende pelgrimstocht te begeleiden, wat Belijn node deed aangezien
Reynaert in de ban van de kerk geslagen was. Maar de bange prelaat wijkt voor
Nobels dreigementen...
hing hij rond Rein's hals de tas
uit de vacht van Bruin de beer.
Ook gaf hij de felle heer
in zijn poot de pelgrimsstaf
met zijn zegen. Nu was 't af
en kon Rein ter bêevaart gaan.
Reinaert keek de koning aan
en de krokodilletranen
wisten zich een weg te banen
langs zijn snor, alsof zijn hart
werd gespleten van de smart.
Maar het was, omdat hij niet
allen die hij achterliet
evenveel had laten lijden
als de wolf en Bruinbeer beiden
door hem hadden ondergaan!
Hij riep uit dat hij moest gaan
en hij vroeg om het gebed
van de dieren die hij met
't zijne ook graag zou bedenken.

Albert Poels wist in zijn beeld de geladenheid van dit moment schitterend weer te
geven. Op 26 mei 1958, zegge tweede pinksterdag, werd het onthuld, een ingeloste
belofte van toenmalige VTB-voorzitter Jozef van Overstraeten, die het bij het inrijden
van de Reynaertroute drie jaar voordien de stad Sint-Niklaas beloofd had. Het beeld
werd gemaakt in rode harde zandsteen uit Mainz. De bijbehorende ronde bank werd
ontworpen door architect Jozef Willems. En weer op tweede pinksterdag, maar dertig
jaar later, zegge 1988 kwamen hier enkele onblusbare Reynaertmin-
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naars, waaronder Jozef de Wilde, Theo Penneman, Staf van Daele, Albert de Smedt,
Bert Peleman en de redactieleden van Tiecelijn, in aanwezigheid van de pers bijeen
om een heuglijke happening te realiseren of om er getuige van te zijn. Daar waar de
vroede stadsvaderen het jubileum blijkbaar vergeten waren (daarom werd Reynaert
opnieuw een strop om de hals gedaan) kondigde Herman Heyse Tiecelijn aan, een
‘Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen’. Het tijdschrift, dat uitsluitend Reynaertstof en
-berichten brengt, is intussen aan zijn zesde jaargang toe. Heyse toen: ‘Het gevaar
is reëel dat Reynaert gedegradeerd wordt tot een louter toeristisch fenomeen. Wij
willen een getuigenis brengen van het doorleven van de vos in deze streek.’ Verdere
objectieven: band zijn tussen alle Reynaerdofielen en hen op de hoogte houden van
Reynaertmanifestaties en -publikaties, het onderzoek stimuleren, diverse initiatieven
een hart onder de riem steken en het Reynaertpad herwaarderen.
Vóór je afscheid neemt van deze hoog-Reynaerdelijke plek misschien nog even
met een tikkeltje weemoed de verzen van Anton van Wilderode, Wase dichter en
Reynaerdofiel, herlezen terwijl het snelverkeer aan de pelgrim voorbijraast.
De wildernis rond Malpertuus is ver,
de dichte dennebossen van twaalfhonderd.
Ik word ononderbroken overdonderd
door de geruchten van het snelverkeer.
Waar is de blauwe wierook van weleer,
de morgenmist als veren op de vennen?
Ik sta hier zoveel jaar aan rook te wennen
en iets vertelt mij dat ik het nooit leer.
Weg zijn de eikebomen van Lamfreyt,
de heide met haar kleine paarse ruikers.
Ik zie geen mensen meer maar weggebruikers
gewikkeld in een onderlinge strijd.
Draai mij maar om naar het restant van groen,
het rozenpark, de waaiers van bruin lover,
want als die weg zijn blijft niets beters over
dan mijn twee vossenogen toe te doen.
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Tinnen Reynaertjes
Wij wandelen na deze Reynaertse mijmeringen het circa 7 ha grote stadspark in
(Engelse en Franse tuin). Reynaert beweegt zich vervaarlijk dicht bij een koning
(Koning Albertborstbeeld even verder). Je kan alle richtingen uit, maar wandel liefst
naar de smeedijzeren kiosk die vroeger op de markt stond (en er in de toekomst
misschien wel eens terug zou kunnen komen). Tussen kiosk en kasteelwal werd in
1985 het Reynaertspel van Jos Houben gespeeld en in 1992 een meer Europees getinte
versie, met het kasteel Walburg als belangrijk decorstuk, op tekst van M. Ryssen,
Y. de Maesschalck, F. Pouck en J. van der Helst.
Dit kasteel, de heerlijkheid van Walburg, ontstond in de 16de eeuw. Ridder Willem
van Waelwijck noemde het naar zijn echtgenote Walburgis. Hij sloopte het in verval
zijnde kasteel en liet er een nieuw optrekken in Vlaamse renaissance. Wat je vandaag
ziet, is grotendeels het gevolg van een 19de-eeuwse verbouwing (senator Jozef van
Namen-Boëyé). Een nieuwe restauratie wordt voltooid. Het kasteeldomein werd in
1949 door de stad aangekocht. Ooit stond hier de astronomische Heirmanklok (nu
in het Brugse Boudewijnpark) opgesteld, nu worden er gelegenheidstentoonstellingen
met educatieve strekking georganiseerd. Het park is sedert 1967 het toneel van
triënnales voor beeldhouwkunst. Wie weet vliegt ergens tussen de bomen nog een
raaf. Denk dan maar aan Jef Burms parafrase van de fabel van de vos en de raaf, je
weet wel: de kaasgeschiedenis. En onthoud de zedeles!
Mensen past op, as'k o mag vragen
veur al die o de maa komt vagen,
luistert nooit nor onnozele praat,
ni van o eigen, van een ander of van de Staat.
Enagitet.
Ziedagetaat!!! (‘Made in Sinnekloas’)

Door de korfboogvormige ingangspoort (nu uitgang) naar de Walburgstraat en links
terug richting Grote Markt. Eerste straat rechts en even verder links. Prachtige art
decoen art nouveauwoningen leiden ons naar de Houtbriel. Wie de Sint-Niklase
musea wil bezoeken en het Exlibriscentrum gaat rechts de Ankerstraat in en even
verder links de Zamanstraat.
In de Zamanstraat 49 is er het Historisch Museum en de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas met een merkwaardige collectie
heemkunde en folk-
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lore, een rijke verzameling fossielen en schelpen, bodemvondsten uit het Waasland
met o.a. de Romeinse muntschat uit Belsele (zie p. 100), Merovingische bekers en
zwaarden en niet te vergeten een Mercatorafdeling met (ongeveer veertig) zeldzame
atlassen en globes, waaronder eentje gemaakt voor de fameuze Granvelle.
Het gebouw, een oud herenhuis van de familie Janssens de Varebeke, is thans de
zetel en het archief van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Er vlak
naast vinden net als in de Cipierage wisselende tentoonstellingen plaats. Net als alle
Sint-Niklase musea geopend van dinsdag-zaterdag (14-17 uur) en op zondag van
10-17 uur (30 BF per museum of een museumkaart).
Even verder, rechts in de Regentiestraat 65 moet u het Internationaal
Exlibriscentrum zoeken. Circa 100.000 ex-libris, waaronder heel wat
Reynaert-ex-libris, aangevuld met drukpersen en een bibliotheek. Een ex-libris is
een klein getekend vignet dat dient als eigendomsmerk in een boek.
Verder daar ter plaatse een kapperstentoonstelling: Barbierama, zeg maar
voorwerpen die de geschiedenis van het kappersberoep illustreren, met als
koninginnestuk vier salons van rond de eeuwwisseling. Ook nog de permanente
tentoonstelling ‘Van muziekdoos tot grammofoon’ met inleidende diamontage en
een verzameling mechanische muziekinstrumenten en tot slot de Belgische
geschiedenis op zakuurwerken. Verder treffen we hier nog heel wat
Boudeloherinneringen aan in de collectie die door archeoloog Alfons de Belie werd
samengesteld (Boudelozaal).

Poëzie in de Kollegestraat
We keren op onze stappen terug via de Zamanstraat, de Dr. A. Verdurmenstraat, en
slaan rechts de Stationsstraat in met aan nr. 73 de Salons voor Schone Kunsten met

Detail Reynaertscribaan
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schilderijen vanaf de 16de eeuw, de verzameling Matthys-Vanneste (Rubens, Ensor,
De Braeckeleer, Evenepoel ...), de schenking Verstraeten (oude meesters), werk van
regionale kunstenaars, pronkmeubelen, porselein, koper ... Het herenhuis in eclectische
stijl (1928-30) heeft een prachtig en luxueus interieur.
Een van de pronkstukken van dit museum is een Reynaertkabinet (-scribaan). Het
gaat om een schrijfkabinet, oorspronkelijk bestaande uit een schrijftafel en als
bovenstuk een opbergruimte met laatjes rond een centraal paneel dat als deurtje
functioneert. Op dat deurtje en die laatjes komen tinnen afbeeldingen voor uit het
Reynaertverhaal, een vrij exclusief onderwerp voor meubelversiering. Er zijn slechts
zeven dergelijke kabinetten bekend. Dit kabinet werd aangekocht door het stadsbestuur
van Sint-Niklaas tijdens een veiling in 1974 te Parijs. Reynaert leefde hier intens na
het Reynaertspel en schepen Willem Melis gaf aan de stadsontvanger en de
stadsbibliothecaris zijn zegen om het kabinet naar Sint-Niklaas te krijgen. Wie
vertrouwd is met het verhaal zal de taferelen vrij gemakkelijk identificeren: de hofdag,
de klacht van Isegrim, het graf van Coppe, de mishandeling van Bruun, de
mishandeling van Tibeert, de verdediging van Reynaert, Reynaert die de galg bestijgt
en tenslotte Reynaert die in eer wordt hersteld. Misschien mag hier ook even gewag
gemaakt van nog een tweede scribaan dat heel wat bindingen heeft met het Waasland.
Tot 1984 bevond het zich in het huis (Voorhout, Kemzeke) van Willem Melis, eminent
Wazenaar en vossejager, die het van zijn vader geërfd had (ooit aangekocht op een
boerderij tussen Kruibeke en Beveren, evenwel in verminkte toestand en later
gerestaureerd). Dit kostbaar meubel bevindt zich nu in een privé-collectie te
Waismes-Tirimont (nabij Malmédy-Sankt-Vith).
We nemen nu links de Casinostraat, links de Van Britsomstraat en lopen voorbij
de stadsschouwburg links tot bij het Sint-Jozef-Klein-Seminarie (Kollegestraat) met
kloosterpand en barokke Sint-Antoniuskerk (1696). Mier verbleven eertijds de paters
recoletten tot de Franse Revolutie daar een eind aan maakte. Als je binnengeraakt
kan je genieten van het zeer mooie barok- en rococomeubilair. Priesterdichter en
Reynaertkenner Anton van Wilderode (pseudoniem van Cyriel Coupé, geboren in
1918) gaf hier sinds 1946 ononderbroken les in de poësis (en hij woonde toen ook
in de Kollegestraat). Paul Snoek was wellicht zijn beroemdste leerling. Jonge talenten
als Erik Spinoy en Dirk van Bastelaere werden hier gevormd.
We keren door de Kollegestraat terug naar de Grote Markt. Wie een beetje geluk
heeft, ziet misschien wel een lucht-
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ballon opstijgen. Wie daar zeker van wil zijn, moet de stad tijdens de Vredefeesten
in het eerste septemberweekend bezoeken. Dan doet Sint-Niklaas zijn naam als
ballonstad alle eer aan.
Voor wie Sint-Niklaas nog verder verkennen wil, heeft de stad nog heel wat te
bieden. Mogen we nog even verwijzen naar het foldertje Stadskernwandeling waarin
vier wandelingen werden uitgewerkt? Op het O.-L.-Vrouweplein, de kerk van
O.-L.-Vrouw Bijstand der Christenen. Het reusachtige madonnabeeld van Van
Havermaet werd als het ware hét kenmerk van Sint-Niklaas. De mengeling van stijlen
doet byzantijns aan. Merkwaardig interieur, vooral dan omwille van de
muurschilderingen van Guffens en Swerts. Kapellen te over in Sint-Niklaas. We
beperken ons tot het Ecce Homokapelletje uit 1757 in de Nieuwstraat en de
bouwvallige H. Hartkapel in de Kleibekestraat: voor de kapel een arduinen kruis,
opgericht ter nagedachtenis van enkele Wazenaars die tijdens de Boerenkrijg
sneuvelden. Aandacht ook voor een merkwaardige molen in de Don Boscowijk,
gekend al de ‘Witte Molen’, een van de drie nog resterende Wase molens. Vroeger
waren er dat ongeveer honderd. Achtkantige bakstenen grondzeiler uit 1696-97, die
eertijds aan de heer van Walburg toebehoorde. De molen, waarvan de zeilen vanaf
de begane grond moesten bediend worden, deed dienst als korenmolen en als
olie-molen. Met molenaarshuis is nu een café-restaurant; sedert 1979 is de molen
eigendom van de stad. In de Don Boscokerk, nabij de molen, een mooie kruisweg
van Karel Mechiels.
Ook de Christus Koningkerk (Heistraat) met zijn opvallende alleenstaande toren
is bouwkundig interessant (1938). De Brusselse architect Verwilghen zorgde voor
een persoonlijke interpretatie van een Romeinse basilica. Binnenin werken van lokale
kunstenaars: apostelbeelden van Werner Heyndrickx, een kruisweg van Robert van
de Velde en glasramen van Sander Wynants en Staf Pijl.

Reynaert, Reynaert, Reynaert
Maar Reynaert is in Sint-Niklaas nog niet uitgeteld. In het Reinaertpark (een
flatgebouwencomplex nabij het Koopcentrum, richting Brussel) een knap beeld van
de Wase ‘Reynaertbeeldhouwer’ Albert de Smedt. Pelgrim Reynaert in pij en met
grijnzende bek gezwind op stap naar een voorgewend Rome. Langs de Dendermondse
Steenweg tref je zowaar een Reynaert-drinkdiscount aan met tegen de wand een
Poelsachtig beeldje van weeral de vos (opnieuw De Smedt). Eenzelfde versie van
dit beeld vind je
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ook tegen de gevel van een apotheek in de Knaptandstraat. Het is maar dat je weet
dat Sint-Niklaas in ware Reynaert-explosie leeft. Na die eventuele
Reynaert-omzwervingen kan je bij een of andere meesterbanketbakker (toch uitkijken
of het gegeerde produkt voorhanden is) een heerlijk stukje Reynaertgebak of een
Reynaertbonbon degusteren, een lekkernij op basis van amandelen, marsepein, ananas
en Grand Marnier. Na deze exquise versnapering nog even naar lucht happen voor
een laatste Reynaertreeks.
Want nog op menig andere wijze roert ‘den fellen’ zijn staart in de hoofdstad van
het ‘soete lant’. Heel wat ingezetenen lijken geïnspireerd door de Wase rabauw; hij
leende zijn naam niet alleen aan de reeds voornoemde taart, je eet ook knappende
frietjes in de Frituur Reinaert (Kapelstraat), pralines en andere zoetigheden kunnen
worden aangeschaft in een Reynaertwinkel ‘gelegen ende gestaan’ in het Koopcentrum
(Kapelstraat), waar je in 't Wase Vosje eveneens iets kan eten, en er is het restaurant
Reinaert waar we straks voorbijkomen (Heidebaan), terwijl je in 't Voske de dorstige
keel laven kunt. Op de Grote Markt kan je winkelen in de Reinaertgalerij. En wel
nog in de commerciële sfeer, maar niet meer om de inwendige mens te versterken:
Reynaertstickers, vlaggetjes met Reynaertmotief, potonderzetters waarin de vos
gebakken werd alsmede figuratieve kant met dartele vosjes als motief (Cipierage,
VVV-kantoor). Ook Canteclaer en Malpertuus inspireerden, zegge het Gemengd
koor Canteclaer, gasthof Malpertuus (Beeldstraat), kinderdagverblijf Hermelijn en
Huize Kriekeputte in de, jawel, Voskenslaan, nabij het Fabiolapark. De jongeren van
KSA Reinaert gaven hun heem in de Mispelstraat de naam Kriekeputte.
In 1991 ten slotte werd op het stadhuis dit boek voorgesteld. Daags nadien
vertrokken hier 160 Reynaertpelgrims die de nieuwe route inreden.
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Inwijding Reynaertbank Kriekeputte. (p. 191)

Broeder Aloïs en pastoor Jozef de Wilde: vossejagers
Maar nog belangrijker: in Sint-Niklaas leefden en werkten broeder Aloïs, befaamd
vossejager (ontwerper van de oude Reynaertroute), Marcellijn Dewulf, heemkundige
en Reynaerdist, en Jozef de Wilde. Deze merkwaardige man werd in 1906 te
Sint-Amandsberg geboren, in de omgeving van het Reynaertdorp Destelbergen.
Priester gewijd in 1929, werd hij onderpastoor in Doel en daar gleden de eerste
archiefstukken door zijn handen. Sedert 1930 bezocht hij wekelijks het Rijksarchief
in Gent en van in den beginne stond zijn aandacht voor de Reynaertfiguur op scherp.
Na Vrasene (1931) werd hij in 1935 overgeplaatst naar Sint-Niklaas en meteen werd
hij eminent lid van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, secretaris en
‘opsteller’ van de Annalen. Hij was betrokken bij de oprichting van de Bibliotheca
Wasiana te Sint-Niklaas. Zijn opzoekingen betroffen het hele Waasland. Dorpen en
hun omgeving werden opgesplitst tot de geschiedenis van elke woning of elk stuk
grond: de kavelgeschiedenis, de grote specialiteit en verdienste van Jozef de Wilde.
Zo kwam ook Malpertuus (Maperteeus) op de proppen. Als pastoor van Semmerzake
kruiste hij de degens met Dr. J. Goossenaerts en uit hun samenspel ontsproot de idee
van een Reynaert-pad (zie inleidend hoofdstuk). De plannen werden beraamd in
Notax. Later voerde het lot (en de beslissing van de bisschop) hem naar Lembeke in
de streek van Elmare. Sedert 1976 is hij rustend priester en nog onverdroten werkzaam
op Reynaerts geheime paden.
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Heel even Nieuwkerken
Wie niet bang is voor zijsprongetjes zou nog even naar de fusiegemeente Nieuwkerken
kunnen. In het bijzonder bevallige gemeentehuis (rococo) hangen zeven panelen met
Reynaerttekeningen (naar de illustraties van Kaulbach), helaas niet te bezoeken.
Misschien hangen ze ooit nog wel eens in de Sint-Niklase Salons voor Schone
Kunsten. Wie de tocht toch waagt en van fraaie bouwwerken houdt, zal zeker
voldoening vinden in het sierlijke smeedwerk (let op de keizerskroon: een hulde aan
de Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia van wie de initialen samen met die van
Nieuwkerken in het bovenlicht terug te vinden zijn). De folder Op stap door
Sint-Niklaas bevat een wandeling in de landelijke omgeving van het dorp:
‘Populierenpad’. Wip ook even de kerk van O.-L.-Vrouw ten Bos binnen. Ze werd
gebouwd in de anticlericale tijd van de Franse Revolutie, vandaar de eerder burgerlijke
neoclassicistische stijl. Het pronkstuk van de kerk is het ‘miraculeuze’ beeld van
O.-L.-Vrouw ten Bos (14de eeuw). Uiteraard is ook aan dit beeld een legende
verbonden. Het gaat over een herder die op zekere dag het beeldje ziet hangen aan
een boom. Hij neemt het mee naar huis, maar 's anderendaags hangt het beeldje terug
aan de boom. Opnieuw meegenomen en ditmaal verborgen in een kist. Maar natuurlijk
hangt het beeldje de volgende dag weer op de plaats waar de herder het voor het eerst
aantrof. Hij knielt vol angst en hoort het beeld zeggen dat hier een kapel moet
gebouwd worden. Later vindt men een rode draad die de juiste omtrek van de kapel
aanduidt. O.-L.-Vrouw ten Bos werd vlug een befaamd bedevaartoord en zou aan
de oorsprong liggen van Nieuwkerken. Er zouden heel wat wonderen gebeurd zijn.
De kapel werd tijdens de Franse Revolutie afgebroken. Het beeld werd echter gered
en na de revolutie in de kerk geplaatst.
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Sint-Niklaas-Rupelmonde
Malpertuus aan de Heikapel
We verlaten Sint-Niklaas langs de Parklaan. Wie het Reynaertbeeld in het
Reinaertpark wil zien, rijdt de tunnel in, neemt even verder rechts de afrit naar het
Koopcentrum. Na het verplichte rondpunt komt men zo in de Kapelstraat. Rechts,
in een bescheiden parkje en vóór de flatgebouwen van het Reinaertpark (eigenlijk
geen ‘park’ maar een aantal woonblokken) het beeld van De Smedt waarover we het
al eerder hadden. En dat de vos in het Waasland zo wat voor alle mogelijke
bedrijvigheden zijn naam leent, bewijst Frituur Reinaert aan de overzijde. Terug naar
het rondpunt, tunnel in en de verkeersborden die naar het centrum verwijzen volgen.
Naast de tunnel blijven en bij de verkeerslichten richting Antwerpen kiezen
(Koningin Astridlaan). Over het viaduct tot we rechts de Lange Rekstraat bereiken.
Op de hoek het witte restaurant Reinaert. Boven de toegangsdeur noodt een
Reynaertbeeldje met dartele pelgrimshoed naar binnen voor een frisse dronk of
hartige hap. En dat loont de moeite want we kunnen een immens glasraam bewonderen
van Frans van Immerseel, waarop een aantal scènes uit het verhaal met het Waasland
verbonden worden. Nagenoeg alle hoogtepunten van het dierenepos worden erin
uitgebeeld en met de streek verbonden in een weelde van zachte kleuren. En ook nog
andere glasramen verwijzen naar het vosseverhaal.
We rijden de Lange Rekstraat in, die aanvankelijk de allure heeft van een
lommerrijke eikedreef. Links de toegang tot het recreatieoord De Ster (ca. 100 ha),
een heerlijk domein dat in 1973 werd opengesteld. Je kunt er rond de twee vijvers
wandelen (ontstaan bij de aanleg van de E 17), op terrasjes zitten in de Brokkelinck
(ook restaurant), de Meerpaal (mosselen!) of het Schuurken, terwijl ook nog een
Houtmuis soelaas biedt aan de dorstigen. Verder een goed onderhouden speeltuin,
een minigolf, een trampoline voor onverwacht hoge luchtsprongetjes, watergeneugten
allerlei ... Ook nog herten en hoenders van different pluimage
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die Reynaert ten zeerste zouden hebben geïnspireerd. Reynaert zelf staat bij de ingang,
in gezelschap van Cantecleer, op veilige afstand van het hof, waar bij door Grimbeert
verdedigd wordt. Een paradijs voor schooluitstappen. Begeleidende folders en
tekstfragmenten op cassette zijn verkrijgbaar. Genoeg dus om er een hele dag in door
te brengen, wat velen dan ook doen. De benaming De Ster vindt haar oorsprong in
de topografische kaart van 1702: een kruispunt met vijf wegen dat een stervorm
vertoonde.
We draaien mee met de Lange Rekstraat tussen rustige weiden tot een kruispunt
met middenin een boom met volks kapelletje. Hier links de bosrijke Beeldstraat
inrijden. Wij zijn in de zogenaamde Sint-Niklase heide. We passeren het gasthof
Malpertuus (terras en ook restaurant), de zoveelste gelegenheid die zijn naam en
faam van de vos moet hebben. Even verder het in de streek nog druk bezochte
bedevaartoord Heikapel. Een niet onaardige laat-barokke kapel uit 1779 en waarrond
uiteraard een vrome legende waart die aanleiding werd tot pelgrimeren. Een mirakel
zorgde destijds voor de nodige ruchtbaarheid. De legende kun je lezen links achter
het houten hek. De zoldering van het kapelletje is zwartgeblakerd van het kaarsvet.
Achter de kapel kan de vrome pelgrim - waarom moeten we dan weer aan de vos
denken? - nog een zestal kapelletjes met halfverheven beeldhouwwerk met enig
gebed vereren (de droeve mysteries).
Uiteraard noodt een dergelijke boomrijke streek tot een kort wandeltochtje. Erg
gemakkelijk is dit niet meer sedert links het recreatieoord De Ster een flink stuk van
dit gebied weghapte. Misschien toch een kleine suggestie voor wie even de benen
strekken wil na een Malpertuuspint voor een ‘Heikapelpelgrimage’. Je vertrekt aan
de Heikapel en blijft de Beeldstraat volgen tot het einde, de ietwat drukkere weg
(Vossekotstraat!) oversteken en de Sint-Jakobsdreef ingaan. Juist vóór die
Sint-Jakobsdreef trof men vroeger rechts de taverne Bruin de Beer aan, wat de
wandelaar toen ook al overtuigde dat hij ‘vossig’ aan het wandelen was. De
Sint-Jakobsdreef loopt uit op de drukke Tassijnslaan, die je oversteekt. De Stuurstraat
inwandelen tot je na 200 meter links een pad aantreft tussen bos en veld. Dit volgen
en steeds links meedraaien tot een bredere bosweg wordt bereikt: de Jagersdreef
(vroeger Weynstraat). Links houden tot de Tassijnslaan. Even weer naar links tot je
aan de rand van de weg het Tassijnskruis ontwaart. Griffier Jan Baptist Tassijns werd
op 5 maart 1799 - wij zitten volop in de Boerenkrijg - door toedoen van zijn
aartsvijand Benedikt de Kever verraderlijk vermoord in de bossen van Haasdonk.
Hij is één van de acht slachtoffers die in het
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toenmalige Haasdonk tijdens de Boerenkrijg het leven lieten. Vanaf het kruis wandel
je links richting Haasdonk tot je even verder de reeds bewandelde Sint-Jakobsdreef
bereikt. Deze inslaan en naast de voormalige ‘beer’ de Beeldstraat in tot Heikapel.

Kattebrug
Terug in de auto rijden we tot de eerste weg rechts: de Jef de Pauwstraat. Het
zeshoekig wegwijzertje ‘Schelderoute’ gehoorzamen en deze straat volgen. Jef de
Pauw was een Wase landschapsschilder (1880-1930). In de bossen tegenover de
Heikapel woont vandaag nog een bekend schilder, fauvist Gaby de Pauw. Op de
hoek een eenvoudig boomkapelletje van Sint-Amelberga. De Jef de Pauwstraat is
rustig, boomrijk en ten dele residentiestraat. Waar ze overgaat in de Heistraat steken
wij de Barbierbeek (grens tussen Sint-Niklaas en Temse) over, hier nog vrij smal en
bijna onooglijk. Deze beek ontspringt in Elversele en heet daar Jachtbeek. Door
akkers en weiden slingert ze zich naar de Schelde (Kruibeke). Je zou je nu al kunnen
vergewissen of deze waterloop nog zuiver is, want er mag niet geloosd worden.
Achter nr. 28 waakt Canteclaer in een klein dreefje. Weldra een kruispunt van vijf
wegen, met rechts de Sint-Jozefkerk van de Velle (een gehucht van Temse). Recht
voor ons rijden we de Veldstraat in die nog enigszins bewijst dat ze het woord ‘veld’
waardig is, voor zover de huidige bouwwoede dit mooie stukje natuur her en der nog
niet heeft aangetast. Rustig en groen. Over de E 17. Bij het kapelletje, rechts houden.
Je passeert ook de zeer mooie oude hoeve van Jan van Bogaert uit 1755; tegen de
zijgevel een knus H. Hartkapelletje. Wij rijden de Houtbriel voorbij en worden
geleidelijk gewaar dat we de Wase cuesta afdalen, het Scheldedal in. Wie een stafkaart
bij de hand heeft zal rechts van de Veldstraat de opeengehoopte bundel hoogtelijnen
zien. Meedraaien naar de spoorweg toe en weldra de Spoorweglaan in. Links wordt
weer je Reynaertverbeelding gekitteld, je leest de straatnaam Kattebrug en je moet
misschien meteen aan Tibeert denken en zijn burchtelijke verblijfplaats. Als je het
toch niet laten kunt, loop dan even die Kattebrug in, eigenlijk een kronkelende maar
geasfalteerde wandelweg tussen nieuwe huizen, klimmend naar een bebouwde heuvel.
Je passeert dan rechts een nogal gedrongen villa: Huize Kattebrug. Bedenk intussen
dat je aan het rondzwerven bent doorheen de voormalige heerlijkheid van
Cattebrugghe, een van de zes hoofdlenen die deel uitmaakten van de heerlijkheid
Steenbrugge, met andere woorden, adellijk genoeg.
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Amelberga
Onder de Krijgsbaan door, de Parklaan in en de weg naar het station volgen en verder
de Parklaan volgen naar het centrum. Rijden tot vóór het park en aan het café 't
Uilenhof links voor ons de Fonteinstraat in.
Toch even parkeren voor een kleine verkenning van de onmiddellijke omgeving.
Eerst en vooral het huis nr. 14 opzoeken in de Kasteeldreef: een wit plechtstatig huis
met grote bakstenen remise links. Oorspronkelijk was dit ‘kasteel’ het jachtpaviljoen
van Bernadotte, generaal van Napoleon en koning van Zweden. Kunstschilder August
Sloor kocht het goed in 1861 en vergrootte het; hij tekende ook voor een Egyptische
zaal en een Vlaams salon (privé). Wandel nu naar de ingang van het park. Hier stond
eertijds een machtig kasteel, dat dit nu al tweehonderdjarige park beheerste, precies
op de plaats waar nu het Scheldebad staat. Het woord ‘machtig’ wordt gesuggereerd
door de pijlers achter het Scheldebad tegen de spoorweg; ook een stenen leeuw die
we op onze parkwandeling ontmoeten, getuigt van vroegere glorie. In 1966 werd dit
kasteel afgebroken. In de volksmond heette het bouwwerk het kasteel van Janssens
de Varebeke, naar de vroegere eigenaar. Het werd opgetrokken in 1783, maar reeds
eerder stond hier een burcht die in de 15de eeuw de naam ‘arcke’ droeg. Het huidige
park heeft een rijk boombestand en Reynaert zou zeker plezier beleven aan de bonte
verzameling hoenders, water- en siervogels. Terug richting Parklaan en rechts de
Fonteinstraat inwandelen. Onmiddellijk zien we dan de kapel van O.-L.-Vrouw van
Zeven Weeën uit 1870. Neogotisch met in de nis de beschermvrouwe van Temse:
de H. Amelberga, een beeldje dat werd vervaardigd door Karel Aubroeck. Volgens
de legende kwam Amelberga op zekere dag over de Schelde op de rug van een
reusachtige vis, een steur waarvan trouwens bekend is
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dat die stellig zes meter lang kan worden. Zij zou een kerk gebouwd hebben ter ere
van O.-L.-Vrouw en in Temse gestorven zijn in het jaar 772. Een opvallend
bouwwerkje met bakstenen muizentandfries. En niet alleen die muizen doen aan
Reynaert denken; deze kapel ligt ook op het befaamde Wegompad, een eeuwenoude
bedevaart te voet ter ere van Sinte-Amelberga, patrones van landbouwers en
zeevaarders, een bedevaart die tweemaal per jaar ‘omtrent de sinksendagen’ gebouden
wordt. Bovendien sedert tijden waarin Van den vos Reynaerde nog veel recenter was,
zegge 1323. De tocht volgt de grenzen van de parochie Temse en wordt sedert 1861
georganiseerd door de Sinte-Amelbergagilde. Onderhavige kapel is de negende
pleisterplaats op de 23 km lange tocht. Naast de kapel een bijzonder mooi Vlaams
hoevetje uit 1750 dat ooit met het vroegere kasteel een historisch geheel uitmaakte.
Terecht werd dit rustieke gebouwtje, met strodak en ijzeren steekpomp tegen de
gevel, geklasseerd als dorpsgezicht, samen met de kapel. Door de open poort van de
houten schuur kom je op een schilderachtig binnenhof. Dienstgebouwen en woonhuis
staan in U-vorm; de houten schuur is van 1938. De familie Janssens de Varebeke is
de eigenares.
Nog even verder de Fonteinstraat in en je ziet links een blokkig wit gebouw met
in de voortuin een paar mooie beeldhouwwerken. Hier woonde en werkte Karel
Aubroeck (1894-1986), vooral bekend om de monumentale beelden aan de IJzertoren,
het beeld van Koning Albert in Nieuwpoort en de mooie beelden aan weerszijden
van de Scheldebrug in Temse. Nu woont zijn dochter in dit Permeke-achtige huis.
Terug bij de auto kunnen wij twee dingen doen: onmiddellijk onze weg vervolgen
langsheen de reeds bezochte Fonteinstraat of even Temse binnenduikelen voor een
kort bezoek. Dit loont in elk geval de moeite, alhoewel de sporen van Reynaert hier
nagenoeg zoek zijn, tenzij je al tevreden bent met de Reynaert de vos op de nok van
het linker dakvenster van het huis nr. 4 in de Oeverstraat; hier woonde de familie
Reynaert, vandaar het beeld. Verder weze gezegd dat in Temse sedert het einde van
de 9de eeuw de Gentse Sint-Pietersabdij bezittingen had. Onder andere de reeds
vermelde heerlijkheid Steenbrugge behoorde sedert 1459 tot het domein van de abdij.
Bij een eventueel bezoek aan de gemeente (men poogde in het verleden de titel
van stad te verkrijgen, maar zonder succes) Temse (Tamasiacum of ‘woning van de
Kelt Tamasius’ - zie Kemzeke), de Kasteeldreef inrijden (verder in nr. 11 woonde
de bekende beeldhouwer Adriaan Nijs, stamvader van een kunstenaarsfamilie die
we in menige Wase
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kerk terugvinden, niet in het minst in Temse). Onder de rijksweg
Sint-Niklaas-Breendonk door naar de Scheldekaai en hier parkeren. Ga direct naar
het mooie huis met opmerkelijke trapgevel: de Watermolen, waarin het toeristisch
informatiekantoor is ondergebracht. Het voormalig molenhuis vermeldt de datum
1588, de woning 1661. Het gebouwencomplex staat vandaag op een gedempte vliet,
een zijarm van de Schelde. Twee waterraderen stonden na elkaar geplaatst en achter
het laatste rad lag een bruggetje richting kasteel (tot 1851). De vliet werd overwelfd
en gekanaliseerd doch verzandde door werken aan de kaai. Begin deze eeuw was de
watermolen een bloeiend hotel-restaurant. In 1973 werd het gebouw deerlijk gehavend
door een overstroming en de inboedel werd vernield. Nu functioneert de Watermolen
als toeristisch centrum van de waterkant.
Trek dus dit oord van informatie binnen en schaf je voor luttele franken het foldertje
Stadswandeling aan. Meteen hebben wij ook uitleg over het borstbeeld dat tussen
Watermolen en Scheldekaai staat: het gaat om Arthur Wilford, pianist en componist,
fervent aanhanger van Peter Benoit en stichter van de Vlaamse muziekschool in
Brussel (1904). Natuurlijk valt ons ook op dat de Scheldekaai in Temse, afgezien
van de zandhopen en bijbehorende installaties, een vrij riant geval is. Bloemen overal,
knappe terrasjes en stemmige eethuizen, allemaal keurig tot in de puntjes verzorgd.
Links de indrukwekkende brug (365 m) vanwaar men een prachtig uitzicht heeft op
Temse; aan de overkant de groene warreling van dijken, struikgewas en bomen.
Voorzien van de stadskernwandeling kan Temse volwaardig bezocht worden: de
O.-L. -Vrouwekerk met prachtig houtsnijwerk (Adriaan en Philip Nijs: voornaamste
vertegenwoordigers van de rococo in België), het monumentale gemeentehuis met
elegant belfort, het gemeentemuseum in de Kasteelstraat (open op zaterdagnamiddag
en zondag), het kleine parkje nabij de Kasteelstraat met mooi Amelbergabeeldje van
Karel Aubroeck, het huis nr. 4 in de Oeverstraat met Reynaert in top. Temse gaat
prat op heel wat beroemdheden die er geboren werden en geleefd hebben: Priester
Poppe, de gebroeders Van Raemdonck, die samen sneuvelden nabij Steenstrate tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Karel Aubroeck vereeuwigde ze bij de IJzertoren, waar zij
ook begraven liggen. Verder schilder Tony van Os en Karel Aubroeck zelf.
Voor wie wandelen lang leven is, zijn er in de Watermolen nog meer foldertjes:
het Schousselbroekpad, het Wegompad, het bijzonder aantrekkelijke Buitenlandpad...
Ook fietsers komen aan hun trekken met de Sterroute.
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Schousselbroek
Terug nu naar de Fonteinstraat, voorbij de reeds bekende Amelbergakapel, het
rustiek-antieke hoevetje en woonhuis-atelier van Aubroeck. Eenmaal uit de bewoonde
kern golft de Fonteinstraat, die weldra Oostburg wordt. Wij rijden doorheen een
aantrekkelijk landschap: links de vrij steile Wase cuesta, rechts het groene
Schousselbroek. Tegenover de Vijfhuizenstraat rechts opnieuw een kapel (de achtste
van de Wegom): de zogenaamde kapel van de ‘Vijf Huizen’ of anders nog van de
‘Zwarte Fles’. Opgelet bij de volgende tweesprong: wij moeten naar beneden om de
Scouselestraat te volgen. Weldra rechts een asfaltweg die pijlrecht het Schousselbroek
inschiet. We parkeren de auto waar het kan, lopen de asfaltweg op dwars door het
Schousselbroek, een 150 ha groot poldergebied en een bijzonder rijke biotoop met
akkers, weiden, wissencultuur, bos, waterplassen. Dit broek behoort tot het natuurpark
Scheldeland. Het is meer dan 250 planten rijk (gevlekte orchis, keverorchis,
krabbeschaar, daslook, vogelmelk enzovoort) en... een vijftigtal slakkensoorten. Maar
als je slakken te slijmerig vindt, luister dan liever naar de kleine zangvogels, die er
in grote getale nestelen. Buizerds en sperwers houden er hun winterverblijf. Bij het
einde van de asfaltweg rechts een visput, één van de welen in het broek. We klimmen
op de dijk en kijken over schorren en water naar de horizon aan de overkant waar
spitse torentjes priemen boven de bomen en zich links het Notelaerpaviljoen duidelijk
aftekent. En misschien passeert er intussen een luie aak met zacht getamp.
Een woordje over de Notelaer. Het classicistisch gebouw was vroeger een
jachtpaviljoen op de Scheldedijk (1794). In 1965-66 werd het volledig gerestaureerd
en vandaag vind je er heel wat informatie over het Scheldeland en is het als museum
ingericht.
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Het Fort van Steendorp
Terug naar de auto. Waar de eerste huizen van Steendorp opduiken, moeten we het
huisnummer 58 in het oog houden (in de gevel een mooi basreliëf). Hier moeten
wandelaars uitstappen. Links is er de mogelijkheid om te parkeren. Zoek het smalle
pad op rechtover nr. 52, een steile klim tussen wild en dicht struikgewas, misschien
ooit een privé-tuin want er staan heel wat fruitbomen. Dit paadje moeten we op om
één van de mooiste stukjes Waasland te zien die vandaag nog kunnen worden ontdekt.
De beginmeters schrikken wellicht wat af (het is er smal, soms veel insekten) maar
eenmaal boven op de cuesta ontplooit zich een bijzonder mooi panorama (maar dan
moeten wij niet teveel opzij kijken waar de gelaagputten liggen van de nabije
steenbakkerij). Rechtdoor blijven gaan tot aan een tweesprong, het pad wordt intussen
breder en de wilde warreling is er niet meer. Een diepe gracht en een stenen muur
aan de overkant: het Fort van Steendorp dat tot de tweede verdedigingsgordel van
Antwerpen behoorde en dat gebouwd werd in 1872 (samen met dat van Walem en
Lier: de Rupel-Netelijn). De architect ervan was luitenant-generaal Brialmont.
Vandaag een echte en verlaten ‘wildernisse’ waar de ‘schuivuit’ aan zijn trekken zou
komen. Men kan rond het fort wandelen, maar dan liefst het pad links nemen. Een
bijzonder lonende tocht, eenzaam, woest, panoramarijk, met links golvende velden
en weiden. Er moet wel bij gezegd worden dat de tocht iets avontuurlijks inhoudt.
Het militair domein Fort van Steendorp mag in theorie niet betreden worden. De
praktijk leert echter anders.
Wanneer we na deze verkwikkende tocht weer verder rijden, letten we even op
het huis nr. 26 juist vóór de steenbakkerij, waar een gedrocht de toegang bewaakt
en meteen rijden we het nogal eigenaardige Steendorp binnen. Een echt Scheldedorp:
lage huisjes, klimmend en dalend, de dijk van waarop we over de Schelde heen de
broeken aan de overkant kunnen zien. Sedert het bakken van stenen (al in de
Gallo-Romeinse tijd) nu tot één bedrijf beperkt werd, pendelt de bevolking
hoofdzakelijk naar het nabije Antwerpen. Tegenover De Reyen, de Gelaagstraat en
even verder de eigenaardige kerk; de toren mist een spits en doet ‘kastelig’ aan. Een
aanrader voor de wandelaar: rijd verder de Gelaagstraat in tot rechts de Oeverdam
bereikt wordt: het ‘Vuurkouterpad’ (folder in de Watermolen te Temse). Je loopt op
de rand van de vroegere gelaagputten en komt even later in het Koningsbos terecht
(Rupelmonde) met mooie platanendreef en Reynaertmonu-

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

136
ment (langeafstandspad p. 184). Een flinke wandeling van een uur.
Scouselestraat werd in Steendorp Warandestraat die op haar beurt Lepelstraat
wordt. Rechts van ons de Scheldedijk, die goed berijdbaar is per fiets, vóór ons het
minder aantrekkelijk silhouet van een reusachtige fabriek aan de overkant van de
Schelde nabij de Rupelmonding. Om de hoek zal Reynaert ons weer opwachten.

Waar Reynaert en Tijl elkander vonden
De Lepelstraat gedwee meevolgen tot die ten einde loopt. Rechts de Nieuwe
Scheldewerven. Links staat een reuzegroot Reynaertbeeld met de Wase raap. We
zijn in Rupelmonde beland. Hier moet toch even de auto geparkeerd worden in de
schaduw van een prachtige platanendreef (beschermd). Links van de dreef strekt zich
het zogenaamde Koningsbos uit. Dit is echter een naam die in recentere tijden gegeven
werd. Maar nu die Reynaert! Zes meter hoog, als het ware uit metaal gesneden. Als
pelgrim gekleed in bruine pij, stapt de sluwerd met fikse tred een of ander boeteoord
tegemoet. Geloof dit laatste echter niet, want in de kap van zijn pij zit een gans bang
te kijken. Rood-ros zijn kop, staart en poten. Over zijn schouder de pelgrimsstaf
zoals een boer zijn riek draagt en op die staf zit een witgroene raap gespietst. Bert
Peleman is de ontwerper van dit leuke beeld, dat op de nabije scheepswerf uit
plaatijzer werd gebrand. Ernaast een wereldbolgeraamte met binnenin een boompje.
Want Rupelmonde is ook Mercatorstad. De beroemde cartograaf werd er geboren.
Naar de Schelde toe wandelend komen wij links bij het vroegere Scaldiana, alleen
het restaurant-café rest nog, maar dan met een riant terras van waarop men een
bijzonder mooie kijk heeft over Schelde en Scheldeland. De aanlegsteiger een eind
verder noodt tot een boottocht en dat kan iedere zondag tussen Rupel en Durme,
maar dan alleen in de maanden juli en augustus (twee uur varen voor 120 fr., vertrek
14 uur). VVV-Rupelmonde beschikt over een folder waarin ook nog andere, langere
boottochten voorgesteld worden.
Terug in de auto en langsheen de platanen rijdend, moeten wij rechts kijken naar
het mooie silhouet van Rupelmonde. De Gelaagstraat ten einde moeten we scherp
rechtsaf de Kloosterstraat in en zo belanden wij nabij de kerk op het marktplein van
de stad, die wel aan de Rupelmonding zijn naam ontleent, maar in feite niet meer
aan die monding ligt (daarvoor moet verder opgeschoven worden naar Kruibeke,
tegenover de Rupelmondse kreek). Vooreerst kun-
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Reinaert met de raap, Bert Peleman

nen wij even de barokke O.-L.-Vrouwekerk in, een beschermd monument uit de 18de
eeuw. Binnen bekoren het fijne houtsnijwerk (koorgestoelte, preekstoel, orgel, één
biechtstoel, Christusbeeld), de fraaie doopvont en de moderne glasramen. Telkenjare
op Witte Donderdag wordt te Rupelmonde op een stemmige wijze het Laatste
Avondmaal herdacht. Na de voetwassing en de broodwijding in de parochiekerk,
worden vanaf het voormalige gemeentehuis de apostelbrokken uitgegooid. Nadien
wordt dan in de Schipperskapel (in de kerk) het Apostelmaal gehouden.
Vóór de kerk het gigantische bronzen standbeeld van de wereldberoemde Gerardus
Mercator (ofwel De Cremer), die hier geboren werd in 1512 (gestorven Duisburg
1594). Eenzelfde beeld troffen we ook aan in het stadhuis van Sint-Niklaas; beide
beelden werden gemaakt door Van Havermaet in 1871. In Sint-Niklaas konden wij
trouwens het Mercatormuseum bezoeken, dat opgericht werd op initia-
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tief van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en dat een unieke reeks
merkwaardige atlassen en wereldbollen van Mercator rijk is.
Wij lopen rond de kerk om de stemmige sfeer van dit plein te ondergaan en zien
het leuke wegwijzertje dat de toerist veilig naar alle merkwaardigheden loodst die
Rupelmonde te bieden heeft. Bovenop troont weer Mercator, gezeten op een vis, met
een wereldbol in de hand. Wij kiezen voor het Mercatoreiland waar ook Reynaert in
menige gedaante op de loer ligt. Voorbij de witte Wegomkapel, die toegewijd is aan
O.-L.-Vrouw Troost in Nood, naar het bruggetje met vossekop. Hier krijgen wij een
mooi uitzicht op wat het Mercatoreiland kwistig toont: vóór ons het monumentale
beeld ‘Reinaert; pelgrim en torenwachter’ van Anton Damen, rechts de eeuwenoude
getijmolen, waarin een rijk Reynaertmuseum is ondergebracht, links de Reynaertmuur
met gekleurde halfverheven beeldhouwwerken van Wilfried van den Broeck. En
boven dit alles uittorenend: de Graventoren met boeiend Scheldemuseum en vanaf
de torentinne een schitterend uitzicht. Voeg daarbij nog links de oude Kasteelhoeve
(18de eeuw) en rechts het Lodewijk Scheltjensplein met scheepsankerverzameling
en kunstenaarsbanken.
Het museum is open van Pasen tot Allerheiligen van 10 tot 18 uur. In het kleine
houten gebouwtje links van de kapel krijg je voor 20 fr. een ticket waarmee je toren,
onderaardse gang en Reynaertmuseum kunt bezoeken; de andere merkwaardigheden
van het Mercatoreiland kunnen vrij worden verkend. In dit gebouwtje kunnen ook
folders, wandelkaarten en boeken in verband met de Schelde en het Scheldeland
aangeschaft worden. De kinderen kunnen achter de hut op het gras plaatsnemen om
er op de ‘Reynaertweide’ naar het Reynaertverhaal op band te luisteren. Eerst de
Reynaertmuur: acht taferelen die onder andere ook aan Reynaerts historie werden
ontleend, maar men zal gemakkelijk de acteurs herkennen: Nobel, de vos met zijn
kroost, Coppe, Belijn, Isegrim en andere Canteclaers. Uitgebeeld werden onder meer
de vos die zijn biecht spreekt, Bruun in de eik, de klokkenluidende Isegrim, Canteclaer
die zijn dierbaar kind Coppe op een baar aanvoert en de fabel van de kraan en de
vos. Vooraleer de toren te beklimmen lopen we het Lodewijk Scheltjensplein op.
Lode Scheltjens (1861-1946) was destijds een zeer populair toneelschrijver, die zijn
inspiratie zocht en vond bij de eenvoudige mensen (steenbakkers, vissers,
krankzinnigen) uit zijn onmiddellijke omgeving. Hij schreef meer dan vijftig stukken,
honderd procent volkstoneel. Internationale bekendheid verwierf hij ook als
dierenvriend en pionier op
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Reynaertmuur Rupelmonde

het gebied van de dierenbescherming. Tenslotte schreef deze wakkere onderwijzer
ook heel wat reisgidsen, die in de eerste plaats het Scheldetoerisme moesten
bevorderen. Een vredige ruimte is dat plein met een verzameling ankers, een twaalftal
rustbanken gewijd aan de nagedachtenis van overleden Scheldekunstenaars: Lode
Baekelmans, Jef van Hoof, Tony van Os, Filip de Pillecyn, Jan Hammenecker en
uiteraard ook van Lode Scheltjens zelf. Aan de overkant sieren zeven witgeschilderde
betonnen ‘Reynaertbanken’ het plantsoen. Verder een zes meter hoog Tijlgedenkteken
‘Uilenspiegel groet de Schelde’ van Sofia Smit (geschonken door VAB-VTB), de
Scheldedijk met wandelpad Henri van Steen en op die dijk een uil met spiegel, ook
door Bert Peleman ontworpen en uit metaal gebrand. Er is ook een borstbeeld van
de achtenzeventigjarige dichter, de grote promotor van het Scheldetoerisme en het
Mercatoreiland. Zijn woonboot, een kunstenaarsark, zien we links als we op de dijk
gaan staan.
Omringd door lis en riet,
van elk verdriet bevrijd,
glijdt in mijn geest
een anker neer.
En weer word ik de knaap
die in zijn slaap
bij diepste donderslagen
een witte woonark op zag dagen,
een vreemde schuit
die meerde bij een kreek
waarop een reiger nederstreek...
Dat ooit dit schip mijn woonst zou wezen,
ik er aan toverkruiden zou genezen,
de loopbrug vinden naar een nieuw bestaan
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en stil de stilte in zou gaan,
heb ik geloofd en is geschied
volmaakt beschut door lis en riet... (B. Peleman)

Terug bij het informatiekantoortje vinden we tegen de wanden ervan een figuratieve
kaart van Groot-Kruibeke en een wegenkaart van het Reynaertland, zoals broeder
Aloïs en Bert Peleman ze ontwierpen. ‘Reynaertjaar’ 1963 was de start van de
Reynaertcultus in Rupelmonde. Boven Rupelmonde strooiden sportvliegtuigen
duizenden Coppeveren uit, radio en televisie werden ingeschakeld, autozoektocht,
tekenwedstrijd, tentoonstellingen georganiseerd, De Monts Reynaert opgevoerd,
‘Reinaert met de raap’ onthuld en aan de Schelde geplaatst, de Vosseorde in het leven
geroepen enzovoort. De VVV-Rupelmonde en de vzw Mercatoria publiceerden een
wegenkaart van het Reynaertland en een verklarende tekst die erbij hoort.

De Graventoren
Het meest opmerkelijke gebouw op het Mercatoreiland is de Graventoren, een
overblijfsel van de middeleeuwse waterburcht met grondvesten uit de 14de eeuw.
De gravure van Sanderus in Flandria Illustrata (1641) laat ons een indrukwekkend
gebouw zien, veilig omwald en hoog van muren en tinnen (niet minder dan zeventien
torens). Deze grafelijke burcht werd in de 12de en 13de eeuw uitgebouwd tot een
machtig bolwerk tegen de heren van Beveren alsmede tegen Brabant en Holland.
Vanaf 1271 werd dit kasteel een tolhuis waar de Rupelmondenaren, die zelf niet
hoefden te betalen, de geldinners waren van wie er voorbij vaarden, wat hen de
scheldnaam ‘tollenaars’ opleverde. Van de 13de tot midden 16de eeuw werd de
burcht grafelijke archiefbewaarplaats en staatsgevangenis voor Vlaanderen en het
Waasland (tot 1647), en er viel menig edel hoofd. De heer van Wissekerke (Bazel)
kocht burcht en heerlijkheid in 1658 en in 1678 bliezen de Spaanse troepen het kasteel
volledig op. Rupelmonde werd in de late middeleeuwen tijdens allerlei opstanden
meer dan eens geteisterd; de burcht fungeerde toen steeds als basis van de grafelijke
troepen. De toren vóór ons is het enige wat nog overblijft van het eens machtige en
belangrijke kasteel. Vandaag is het ingericht als museum en ook de onderaardse gang
kan bezocht worden; hij leidt naar de laatste resten van de grondvesten.
De respectieve verdiepingen bieden oude kasteeltaferelen, de vogels uit het
Scheldeland, de wereld van vissers, schippers en diverse Wase ambachten,
scheepsmodellen, de
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Reynaertmuseum in getijmolen

Schelde in de letterkunde, muziek en plastische kunsten en natuurlijk ook de wereld
van Mercator. Op de torentinne krijgen wij een prachtig panorama met oriëntatiebord.
Wanneer we de wat sombere wenteltrap weer afdalen, wacht ons ook nog de
13de-eeuwse onderaardse gang, voor de gelegenheid tot Malpertuis herdoopt, goed
onderhouden en met beelden van Wilfried van den Broeck. Na een korte en vooral
killige tocht kom je nabij de grondvesten van wat eens de grafelijke burcht was (14de
eeuw).

Een vossestaart
Rest ons nog het bijzonder interessante Reynaertmuseum dat als synthese kan fungeren
voor de tocht die we achter de rug hebben, want hier eindigt de Reynaertroute. Dit
museum werd ondergebracht in de oude Spaanse watermolen uit de 16de eeuw, de
enige overgebleven getijmolen op de Schelde, die reeds al te lang op restauratie
wacht. Binnenin het grootste binnenmolenrad van ons land, helaas niet zo gemakkelijk
te bekijken. Het museum werd ingericht in 1963. Thema: Reynaert als inspiratie voor
kunstenaars binnen en buiten Europa. De winter- en voorjaarsstormen van 1990, die
Rupelmonde blank zetten, veroorzaakten heel wat schade aan het archief. Wat vandaag
nog kan bekeken worden, loont echter meer dan de moeite. Documenten allerlei,
hertalingen, bewerkingen, studies, aantrekkelijk getoond. Beeldhouwers en schilders
die door de vos werden geïnspireerd. Verwijzingen naar artiesten en vossejagers.
Bijzonder rijk is de verzameling illustraties, de knipsels, de affiches. Beeldjes ook
en glasmo-
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zaïeken. Beneden taferelen op hout geschilderd van Bert van den Broeck. Zeer
opvallend zijn op de eerste verdieping de zeven taferelen die Paul Mariën schilderde,
taferelen die telkens ontleend werden aan het middeleeuwse dierenepos maar dan
gesitueerd aan de oever van de Schelde. De bijbehorende onderschriften zijn soms
bijzonder grappig:
Zo zat de leeuw te Rupelmonde
door Reinaert in zijn eer geschonden.
Te Hingene nabij ‘De Notelaar’
ontweek de vos het doodsgevaar.

Uiteraard ook teksten en heel wat verwijzingen, steeds goed geïllustreerd, naar de
Rupelmondse Orde van de Vossestaart en Reynaertraad alsmede naar de allerlaatste
evenementen op het Reynaertfront, wat erop wijst dat de behoeders van dit museum
up to date blijven. Vooral de zolder is bijzonder mooi en rijk aan merkwaardigheden.
Achteraan prijkt de grote figuratieve kaart van het Reynaertland. Elk jaar komt op
deze zolder de Reynaertraad samen onder het voorzitterschap van Bert Peleman,
bijgestaan door romancier Herman Vos en scheepswerfdirecteur Freddy van Bogget,
en worden één of meer kunstenaars, vossejagers of prominenten opgenomen in de
orde. Hij wordt dan ‘Om zijn Reinaerdieën speels aanvaard in de Orde van de
Vossestaart.’ Geridderden zijn onder andere de eerste ere-voorzitter Stijn Streuvels,
Anton van Wilderode, Bert Decorte, Albert Poels, de grafici Frank-Ivo van Damme,
Gerard Gaudaen, Edgar Ernalsteen, Oscar Bonnevalle, Paul Marien en Wilfried van
den Broeck, de Reynaerdianen meester Willem Melis, Maurice Nonneman,

(Zie p. 191.)
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broeder Aloïs, André Stoop en de auteurs van deze gids, de heemkundigen Renaat
van der Linden en René Duyck, de reporters Jan Lambin, Fernand Moors, de
journalisten Bert van Woensel en Eugeen van den Broeck, de voordracht-kunstenaar
Jo van Eetvelde en burgemeester Antoine Denert van Kruibeke, de schrik van de
nationale politici. Het museum toont aan hoe internationaal onze sluwerd werd en
is. Een waardig slot van de Reynaertroute.

Nog een staartje
Toch zou het jammer zijn enkele lieflijke plaatsjes, hier zo dicht bij, links te laten
liggen. Daarom weer buiten en aan de Wegomkapel links om een bezoek te brengen
aan de typische schipperswijk Het Schelleke met rozenkransbeelden, ‘Het loze
vissertje’ (M. van Reeth) en ‘Visserskop’ (F. Lambrechts). Smalle straatjes en aan
de huizen huisnummers in leuke tafereeltjes gevat.
Op het Mercatoreiland zagen wij ook een figuratieve kaart van Kruibeke, waarmee
Rupelmonde en Bazel zijn gefusioneerd. Wie nog een moeilijk maar mooi staartje
wil zetten aan zijn vossetocht zou minstens nog even naar Bazel moeten rijden of
wandelen. Bij het verlaten van het Mercatoreiland, slaan we onmiddellijk rechts de
Ankerstraat in, die Broekstraat wordt. Voorbij een kapelletje rechtdoor. Rechts draait
deze moeilijk berijdbare straat in de Kleine Gaanweg. Tot het einde gaan of rijden
en hier rechts de Blauwe Gaanweg (‘Welriekende Dreef’) blijven volgen aan de rand
van bos en weideland. Aan een boomkapelletje links meevolgen. Een eind verder
nemen de fietsers en wandelaars de Verkortingsdijk links (Groene route Kruibeke).
De auto's rijden heel even links en dan rechtdoor de Lange Gaanweg uit, om zo links
via die Lange Gaanweg het Kasteel Wissekerke te bereiken. Een vijf à zes kilometer
lange tocht, bijzonder mooi en rustig.
Waarom die Bazelse tocht? Reynaert ligt hier dubbel op de loer. Nabij het kasteel
een aantal Reynaertbeelden en bovendien Tiecelijn op zijn galg, weer werk van De
Smedt. En het tweede luik: het fameuze vers waarin het woord ‘besele’ voorkomt,
de plaats waar wolf en vos elkaar ontmoetten om er een verbond te sluiten, Belsele
zo wordt nu aangenomen. Doch Jan Frans Willems vertaalde destijds: Basele
(ofschoon hij het dorp ten onrechte bij Dendermonde situeerde). Deze lokalisatie
lokte heel wat discussie en pennestrijd uit. Ook professor Peeters leest ‘bi Besele’
als ‘nabij Bazel’ en hij verwijst naar een belangrijke ontmoeting tussen de
rivaliserende geslachten van Dampierre en Avesnes, hier in de buurt. Ook dit dorp
heeft dus toch iets
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Tiecelijn nabij Wissekerke

met onze rosse schurk te maken.
Bovendien loont Bazel meer dan de moeite, schilderachtige hoekjes te over. Mooie
Sint-Pieterskerk (14de eeuw, barok beeldhouwwerk van Adriaan Nijs), het reeds
vermelde historisch kasteel Wissekerke, een oude waterburcht (burggraaf Vilain
XIIII -de volledige geschiedenis hangt aan de voorgevel uit), een typisch kerkplein
met De Eenhoorn (voormalige zetel van de vierschaar) en in de omgeving van het
kasteel een nog ongerept natuurreservaat (reeds kennis mee gemaakt onderweg) met
talrijke visvijvers en de Barbierbeek. Een aanrader: de brochure Bazel... in het soete
Waesland waarin vijf uitgestippelde wandelingen (te verkrijgen op Mercatoreiland
te Rupelmonde). Tenslotte, nu we hier toch dichtbij zijn, ook nog een verwijzing
naar de hoeveroute in het nabije Kruibeke, het nu alom bekende dorp van de gebaarde
burgervader en zijn strijd tegen potpolders en gesloten veren. Davidsfonds-Kruibeke
patroneert ook een ‘Groene route’ die zowel Rupelmonde als Bazel en Kruibeke
aandoet en voor fietsers is bedoeld (ook op het Mercatoreiland te verkrijgen). Reden
te over dus om deze omgeving enige tijd te gunnen.
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Naar Destelbergen en Hijfte
Een uitbreiding, Reynaert achterna
In Daknam stellen wij een uitbreiding voor van ongeveer zestig kilometer waarbij
wij om de haverklap onze vos ontmoeten. Een noodzaak voor wie zich echt voor
Reynaert en zijn ‘pomperijen’ interesseert. Twee goed verzorgde Reynaertbanken
in Oudenbos en Hijfte, drie Reynaertmonumenten ‘gelegen ende gestaan’ in
Destelbergen, Lochristi, en opnieuw Hijfte, het Dr. Goossenaertsmonument in
Lochristi, het Beerveldse Malpertuus waar volgens Jozef de Wilde Willem de
‘haghedochte’ van Reynaert heeft gedacht, de Damslootvallei in
Destelbergen-Heusden, eertijds landelijke getuige van Bruuns en Tibeerts hachelijke
avonturen en tot slot het kasteel Notax alweer in Destelbergen in wiens middeleeuwse
kelder (13de eeuw) weleer heel wat eminente vossejagers meermaals ‘paerlement’
hielden. Dit kasteel was overigens ook het eindpunt van de oude Reynaertroute uit
1955. Voldoende troeven dus om deze uitbreiding te wagen. Bovendien rijden we
door rustig-landelijke gebieden vol natuurschoon.

Zwarte of grauwe nonnen?
Bij de kerk van Daknam vertrekken we richting Lokeren. Weldra tussen ruisende
populieren met rechts van ons de Durme en de Durmedijk en links het groen van
weiden en bomen. Wij passeren het voetbalplein van Lokeren en dokkeren even over
deugdelijke kasseien tot we uitmonden op de rijksweg Antwerpen-Gent. Wij kiezen
rechts richting Gent. Bij de eerste verkeerslichten links voor een eventueel kort
bezoek aan Lokeren.
Aanradertjes: de overwegend barokke Sint-Laurentiuskerk met prachtig
houtsnijwerk, het rococo Ryngautmonument, het stadhuis eveneens met rococogevel,
het stedelijke streekmuseum en voor wie tijd zat heeft en fervente natuurminnaar is,
het onvolprezen natuurreservaat Molsbroek, waar een rondwandeling van 5 km volop
laat genie-
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ten van fauna en flora. Alle mogelijke informatie over dit nijvere stadje met zijn
peperbustoren is te vinden in de Geogids Landschapsroute Lokeren-Moervaart.
Wie Lokeren niet wenst te bezoeken, volgt de rijksweg tot aan de verkeerslichten
met groene wegwijzer ‘E 17’. Links in, heel even maar, want onmiddellijk daarna
draaien we de Pastorijstraat rechts in, meteen de drukte verlatend voor een rustige
wijk vol villa's en groen. Einde Pastorijstraat links de Papestraat (het zal wel niet de
bedoeling geweest
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zijn, maar het woord ‘pape’ prikkelt onze Reynaertfantasie; laten we evenwel wachten
tot in de Damslootvallei om het boekje van de pastoor open te doen). Papestraat
uitrijden en rechts de Hoogstraat nemen. Een scherpe bocht naar links en bij de
herberg 't Bijlken rechtdoor de Hoogstraat volgen. Links de Zamanstraat inrijden.
Het gebied wordt landelijker en landelijker, wat nog geaccentueerd wordt door de
hobbelige rondkoppen van de kasseien. Bij het einde van de Zamanstraat lopen wij
uit op een rij huizen.
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Hier rechts houden en de Moleneindstraat nemen. Meedraaien tot links de
Nieuwpoortstraat wordt bereikt. Zouden we op dit punt rechtdoor rijden (niet doen!)
dan belanden we in de Doorgangsstraat; broeder Aloïs situeerde de galg die Bruun,
Isegrim en Tibeert voor de veroordeelde Reynaert klaarmaakten, nabij de Doorgang,
weg Antwerpen-Gent. In de Nieuwpoortstraat noodt links een rustieke taveerne met
attractief terrasje (Nieuwe Nieuwpoorthoeve). De eerste kleurrijke begoniavelden
(althans in de zomer) uit deze typische bloemenstreek duiken op.
Ter hoogte van nr. 85 (rechts) nemen wij de Populierendreef links. Opnieuw
kasseien en velden alom. De Singeldreef in. Ongeveer 150 m verder tegenover het
huis nr. 32 rechts (vóór ons, een rij witte huizen en een zeshoekige wegwijzer) een
met populieren afgeboorde boerendreef, de Nonnenbosweg, links inrijden, in de
richting van de spoorweg waarvan we allicht de bovenleiding zien. Weldra bereiken
we die spoorweg en volgen hem rechts mee tot we bij een witgeschilderd kapelletje
komen met azuurblauwe deur. Eromheen staat een zevental bomen en ernaast een
robuuste rustbank. Op deze plek stond oorspronkelijk een Reynaertbank, herinnerend
aan een passage uit Reynaerts biecht aan de derde koningsbode, Grimbeert. Ze zijn
op weg naar het koninklijk hof waar de vos een grimmige menigte wacht die zijn
berechting wil. Pas de absolutie verworven voor zijn met smaak gebiechte wandaden,
haalt de vos alweer uit naar een vette haan die zich thuisvoelt in het neerhof van de
‘swarte nonnen.’ Met voorbedachten rade had Reynaert de nietsvermoedende
Grimbeert een omweggetje laten maken om dit blijkbaar bekende oord van
gastronomisch genot te passeren. Zo het verhaal ons leert: over een bruggetje wat er
dus op wijst dat hier een beekje of riviertje liep. We vinden een bruggetje; de beek
ook, maar het water stinkt. Bovendien zorgen de vrij drukke spoorweg en een groot
textielbedrijf ervoor dat het arcadische landschap van toen allang naar de vaantjes
is. Intussen hebben we rechts wel het nogal vreemde kerkje en de karakteristieke
huizen van Oudenbos gezien en wij rijden nu rechts naar dit kerkje toe. Oudenbos,
zo leert ons een bord, hoort bij Lokeren en noemt zich een Europese wijk die
verbroederde met de Nederlandse gemeente Oudenbosch. Maar wat de
Reynaertminnaar uitermate verheugt, is dat hij in de buurt van de kerk een mooie
Reynaertbank aantreft, bruin-zwart geschilderd, stevig van zitplaats en rugleuning
waarop een keurig gemaald tafereeltje en aangepaste tekst vertellen waarom precies
deze bank hier staat:
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Nu was buter rechter vaert (vs 1694)
Een prioreit van swarten nonnen (vs 1696).

Een fragment uit Streuvels' prozabewerking kan Reynaerts dubieuze biecht weer
levend maken:
Nu stond er, een weinig bezijds van den rechten weg dien zij volgden, een
klooster van zwarte nonnen, waar menige gans en menig hoen en eenden
en kapoenen plachten te weiden buiten de muren. Dat wist die fijne schelm,
de ongetrouwe Reinaert wel en hij zegde tot den das:
- Voorbij gindsche kloosterhof, loopt onze kortste weg. En met zulke
schalke bedriegerij leidde hij Grimbert tot langs de schuur waar de hoenders
harentare buiten 't omhein aan 't weiden waren. Zoogauw Reinaert de
hoenders gewaar werd, begonnen zijne oogen te draaien en te blinken.
Daar was een haan die schoone vet en jong eruit zag en die wat afgezonderd
liep uit den toom, en naar dien haan gaf Reinaert eenen sprong zoodat de
pluimen rond zijne ooren stoven. Maar Grimbert riep in gramschap: Oom, gij schijnt mij zinneloos te zijn! Rampzalige kerel wat gaat gij doen?
Wilt ge nu weeral om eenen haan in al die groote zonden hervallen die ge
zooeven gebiecht hebt? Ge moet u wel zeer berouwen daarover.
Reinaert antwoordde bedeesd:
- Waarlijk, neve, ik was 't vergeten, ge moogt het oprecht gelooven; bid
God dat hij 't mij vergeve - 't en zal mij nimmermeer gebeuren.
Toen keerden zij al over eene smalle brugge weer op den rechten weg.
Maar hoe dikwijls keek Reinaert nog omme waar de hoenders liepen! Hij
kost zich niet bedwingen en moest aan zijne oude gewoonte toegeven: al
had men hem het hoofd afgeslegen, ja waarachtig, het ware naar de
hoenders toewaard gevlogen zooverre het maar kon.
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Broeder Aloïs situeert de ‘prioreit van swarten nonnen’ te Oudenbos. Rond 1200,
tijd waarin volgens hem het epos geschreven werd, zou er maar één nonnenklooster
in het Waasland geweest zijn: te Lokeren bij de Oude Lede, een riviertje dat in
Lokeren in de Durme uitmondt. Vandaag wordt deze lokaliteit betwist (net als Aloïs'
datering) omdat het klooster van Oudenbos pas in 1215 werd gesticht en bewoond
werd door cisterciënzerinnen met grauw habijt. Wat er ook van zij, de Reynaerdofiel
zal aan deze bank nabij bruggetje en beek genoegen beleven, ook al zijn de vette
hanen en de gepijde nonnen, zwart of grauw, er vandaag spoorloos.

Op naar Malpertuus
Terug naar de spoorweg, die we oversteken en rechtdoor de Nieuwemolenstraat in.
Het landschap bekoort, jonge knotwilgen omzomen de weg en soms noodt een of
andere zijweg (de Peerdendreef bijvoorbeeld) tot een korte wandeling. We rijden de
Nieuwemolenstraat uit nabij een partijtje wegwijzers. Wij negeren Laarne, Kalken
en Overmere en rijden rechts de Beerveldestraat in. Even later wordt die de
Toleindestraat en zo komen we de nog wat ouderwetse gemeente Beervelde binnen.
Heel wat ingrediënten van het vooroorlogse dorp zijn er nog: de donkere en rechte
kasteeldreef tussen twee ietwat sombere huizen met aristocratische allure, de
overwegend lage woningen, soms in het wit, de stoere boom midden het zogenaamde
marktplein dat niet meer is dan een verbreding van de weg, het kerkje met spitse
naald en daarachter het kerkhof, de dorpsherberg De bonte koe en de taverne 't
Krielken. Even een verpozing waard. Voorbij de dorpskom wordt Beervelde-Dorp
Haanhoutstraat en hier moeten wij aandachtig de huisnummers links in het oog
houden. Nabij nr. 83 houden wij halt. Een aardeweg links naast het huis loopt naar
de velden achterin. Waar de weg begint, treffen wij rechts een verloederde betonnen
paal aan, waaraan ooit een plankje vastgezeten heeft met de volgende tekst:
Reynaerd hadde so menich huus,
Maer die casteel Manpertus
Dat was die beste van sinen borghen. (A 513-15)

Manpertus dus of Malpertuus waar Reynaert met Hermeline en zijn welpen verbleef
toen hij tot driemaal toe werd gedaagd. In die ‘haghedochte’ vermoordde hij na zijn
vrijspraak ook Cuwaert de haas. Pastoor De Wilde snuffelde onvermoeid in allerlei
archieven en verkavelingen tot hij in
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Beervelde (vroeger grondgebied Destelbergen) in de wijk Haanhout hier links van
de weg het goed Maperteeus ontdekte (kaart uit de Sint-Pietersabdij en bewaard in
het Rijksarchief Gent). In zijn boek Van den vos Keynaerde ontsluierd (p. 40-52)
gaat hij op deze vondst ruimschoots in en beweert met klem dat dit goed moet
geïdentificeerd worden met het Malpertuus van de Reynaert. En met deze bewering
staat hij niet alleen, hoewel er ook vele sceptici zijn. Alle argumenten hier te berde
brengen, is niet de bedoeling van deze gids. Geïnteresseerden kunnen wij alleen
verwijzen naar het geciteerde boek. Laten wij beter even de aardeweg inwandelen
tot het veld zich opent en dan maar dromen of er het jouwe van denken. Rond 1200
en later strekte zich hier een echte ‘wildernisse’ uit, maar vossesporen moet je er nu
niet meer zoeken.

Waar Bruun honing at en Tibeert de pape ontmande
Hopend dat de gemeente Lochristi (Beervelde is er een fusiegemeente van) op deze
belangrijke plek ooit een stevige Reynaertbank installeert, stevenen we na oponthoud
weer rechtdoor. Een stukje ‘Bloemenroute’ vertellen de zeshoekjes. Haanhoutstraat
een hele tijd volgen en aan de taverne Ter Linde links draaien, de Damstraat in. Aan
het kruispunt met de Dendermondse Steenweg kan wie wil verkorten, onmiddellijk
rechts naar het dorpscentrum rijden.
Onze weg loopt echter rechtdoor, in de Damvalleistraat en onder de autoweg
Gent-Zeehaven-Melle (R 4). Restaurants, palinghuizen, visputten, een kronkelende
waterloop... de eertijds mooie Damslootvallei. Het vredige ervan werd vandaag
verpuzzeld door de autowegen. Voor sommigen is dit een belangrijk Reynaerdelijk
gebied. Volgens heel wat vossejagers had de met Gent en omstreken zeer bekende
Willem dit oude Scheldegebied (nu alleen nog de resten van een Oude Scheldearm)
in de geest toen hij Bruun zijn kwalijk avontuur bij timmerman Lamfreit liet beleven.
De Schelde werd Bruuns ontsnappingsroute nadat hij Julocke, het wijf van de pastoor,
en nog een meute andere belagers in de rivier had gewerkt. Slachtoffers en andere
aanvallers van de beer kwamen uit het naburige dorp: dit moet Destelbergen geweest
zijn. Ook de schuur waar Reynaert Tibeert muizen leerde vangen (met zeer ingrijpende
gevolgen voor de pape die voortaan ‘het zoete spel’ aan minnaars met meer potentie
zou moeten overlaten), moet in dit versneden gebied gezocht worden. Met behulp
van een duidelijk kaartje lokaliseert Jozef de Wilde de weg die Bruun moest afleggen
tussen de rivier en het hof van
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Nobel. Dat hof situeert bij in het Gravensteen van Gent. Misschien vind je hier of
daar nog wel een vreedzaam plekje of terrasje om desgewenst de Bruun- en
Tibeertscène te lezen.
We volgen de Damvalleistraat, rijden over de brug links (E 17) en nemen rechts
de Lagen Heirweg (‘Bloemenroute’). Bij palinghuis Stapsteen rechts de Hooistraat
in. Afgezien van die autowegen toch een riant gebied, bos- en waterrijk. Aan het
café Sint-Annaplas de Hooiwegel negeren maar rechts indraaien (nog steeds
Hooistraat) tot we uitmonden in de Meersstraat, grondgebied Heusden. Rechts en
weer onder de E 17 door. Even verder wordt de Meersstraat Reinaertweg en wij
moeten rechts de Kerkhamstraat in (even voorbij een afspanning met lindebomen en
terras). Wij blijven rechtdoor rijden tot we in het centrum van Destelbergen aankomen.

Het dorp aan de rivier
Destelbergen is een bezoek meer dan waard. Parkeer nabij het gemeentepark waar
onmiddellijk een zeer mooi beeld opvalt: de beer nog met zijn poten in de gespleten
boom. Zijn bevrijde muil houdt hij pijnlijk omhoog. Naast hem rankt een triomferende
Reynaert.
Bij het horen van 't geluid
sprong hij op, zodat de huid
van zijn snuit werd afgestroopt.
Al kreeg Bruun zo, onverhoopt,
met veel pijn zijn hoofd wel los,
't had hem wel een oor gekost
en ook allebei zijn konen.
Zo'n lelijk beest was nooit vertoond!
(Arjaan van Nimwegen)

Het beeld werd gemaakt door de Destelbergense beeldhouwer-schilder Firmin de
Vos (what is in a name?). Sierlijk van lijn bekoort het nog dubbel waar het staat,
midden een bloemperkje en met op de achtergrond de majestatische bomen van het
park. Het beeld werd geschonken in 1985 door de Kunst- en Cultuurkring Rond de
Damvallei ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan.
Waar we ook niet kunnen naast kijken is het indrukwekkende gemeentehuis of
het ‘kasteel Van Acker’. Joseph Libbrecht en echtgenote Louise Soupart lieten het
in 1931 optrekken in Franse witsteen (zie de initialen op verschillende plaatsen).
Binnen vind je folders die je wegwijs maken in Destelbergen en omgeving
(Destelbergen-
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Bruun en Reynaert, Firmin de Vos

Heusden, de moeite waard!, Fietsroute door Destelbergen-Heusden, Kastelenpad,
Enkele kastelen te Destelbergen). In het 5 ha grote park is het genoeglijk wandelen.

Het ‘spookkasteel’ Notax
Vanuit het centrum rijden we nu richting Gent. Tussen de bomen rechts schemert de
prachtige voorgevel van het Kasteel Crabbenburg, maar daar komen we straks
dichterbij. Na ongeveer een kilometer bereiken wij rechts een benzinestation, daar
voorbij moeten we rechts de korte Ter Meerenlaan inrijden. Onmiddellijk daarna
opnieuw rechts de bijzonder mooie Eenbeekstraat met het reeds vernoemde
Crabbenburg (indrukwekkende zuilenrij met klassiek fronton). We bevinden ons in
een bossige residentiewijk waar kastelen zeker geen zeldzaamheid zijn. Wij slaan
links de Zevensterrede in en rijden die uit tot het einde (dreef). Voor ons een hek
met een viertal huisnummers. Nr. 12 staat voor het kasteel Notax. De
Kwadenplasstraat rechts even in (grint) en dan zien wij tussen de bomen links wat
in de volksmond voor een spookkasteel doorgaat: helderwit met fraai torentje.
Gebouwd door Diederic Notax in 1313, groeide dit goed uit van versterkte hoeve

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

154
tot kasteel. Hier eindigde de Reynaertroute van 1955. Een middeleeuwse kelder uit
de 13de eeuw heeft kleine vensters waarvan de glasramen kleurige taferelen uit het
Reynaertverhaal voorstellen. Een echt Malpertuus waar, zoals reeds eerder gezegd,
tijdens de jaren vijftig heel wat eminente Reynaertspecialisten een soort
Reynaertacademie hielden: Jozef Goossenaerts, Jozef de Wilde, broeder Aloïs, Filip
de Pillecyn, Jan Grijpdonck, Maurits Gysseling, Marcellijn Dewulf en zelfs de
professoren De Keyser en Hellinga. De sfeer was er Reynaerdiaans guitig, de
uitwisseling van bevindingen rijk en de twistgesprekken over waar nu die verdomde
Reynaert bij zijn staart moest gegrepen worden, fervent. Volgens Dr. Jozef
Goossenaerts moet het Reynaertverhaal hier zijn gestart. Bovendien is het goed
Maperteeus dat we in Beervelde ontmoetten, een volgleen van Notax; Diederic Notax
was in de akte vertegenwoordigd door zijn meier. Het foldertje Enkele kastelen te
Destelbergen vermeldt nog meer bijzonderheden over Notax.

Dr. Jozef Goossenaerts
Wij komen voorbij het bedevaartoord de Kwadenplasstraat uit en rijden de Volderrede
in: wij blijken nog steeds nu en dan stukken ‘Bloemenroute’ te berijden. Bij Ter Lede
(wegwijzer Oostakker) links houden: de Stationsstraat. Wie gek is op Reynaertstraten
zoekt rechts de Vossenberglaan en een hele Reynaertwijk (met onder andere
Malpertuussingel, Hersindehof en Kantekleerhof). De spoorweg oversteken en
onmiddellijk rechts de Veldekensstraat in langsheen de spoorweg. Veldekensstraat
wordt Lichtelarestraat, grondgebied Lochristi tot we tenslotte de rijksweg N 70
bereiken die we in Lokeren verlieten. Wij rijden rechts tot aan de kerk van Lochristi.
Vóór die kerk weer een prachtig vossebeeld van Firmin de Vos. Een slanke Reynaert
met spitse muil, met een alziend oog boven de koppen van de samenzweerders: vader
vos, Bruun met kroon, Isegrim, Tibeert en Grimbeert. Daarnaast een herdenkingszuil
met een in brons gegoten kop van Dr. Jozef Goossenaerts (1882-1963), de ‘geleerde
Reynaertvriend’, die in feite ook de vader is van de Reynaertroute-idee (zie p. 31).
Terug richting Gent tot we een kleine kilometer verder de wegwijzer naar Hijfte
(‘3 km’) bespeuren. Daar rechts: de Hijftestraat. Een ogenblik zou je denken naar
Doel en Schelde toe te rijden, maar de koeltoren die wij vóór ons in het vizier krijgen
hoort bij de thermische centrale Rodenhuize in de te ozonrijke kanaalzone
Gent-Terneuzen. Even voor we Hijfte bereiken, rechts van 't Wethuis en het restaurant
Hijftegoed, zien we vier treurwilgen op een drie-
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hoekig pleintje. Hier staat sedert 6 september 1986 een Reynaertbank, die gemaakt
werd zoals de voorgaande. Op de rugleuning kunnen we lezen:
Ende quamen teenen dorpe hiet Hijfte.
Tussen Hijfte ende Ghend hilden si haer paerlement.

Waarover gaat het? In zijn beroemd leugenverhaal over de vermeende schat van
koning Ermenrik maakt Reynaert gewag van een snode samenzwering die Bruun,
Grimbeert, Tibeert en zijn eigen vader (toevallig bezitter van die schat) zouden
gesmeed hebben tegen koning Nobel om Bruun,

De samenzwering F. de Vos. Op de voorgrond het J. Goossenaertsmonument

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

156
speciaal overgekomen uit de Ardennen, op de troon te brengen. Daartoe kwamen zij
samen in een woest gebied tussen Hijfte en Gent (tot in de 18de eeuw inderdaad een
woestenij van ettelijke hectaren). In de hertaling van Bert Decorte luidt het verhaal
aldus:
Reinaard sprak: ‘te dier tijde en stonde
had mijn heer vader gevonden
van koning Ermerik de schat,
die geheim verborgen zat.
Toen mijn vader had gevonden
de schat, werd hij in korte stonden
zo overmoedig en zo fier
dat hij neerzag op elk dier,
dat zijn makker was voorheen.
Tibert de kater zond hij heen
naar de Ardennen, wild en woest,
waar hij beer Bruin ontmoeten moest.
Bruin verzocht om met Gods zegen
zijn komst naar Vlaanderen te overwegen,
waar als Koning hij zou heersen.
Bruin verheugde dit ten zeerste;
hij dacht daar vaak begerig aan.
En zo is hij naar Vlaanderen gegaan
in 't zoete land van Waas en daar
troffen mijn vader en hij elkaar.
Mijn vader ontbood Grimbert de wijze,
alsook Izegrim, de grijze;
Tibert de kater was de vijfde.
Zij kwamen in 't dorp geheten Hijfte.
Daar, tussen Hijfte en Gent,
hielden zij hun parlement
in een zwaarbetrokken nacht.
Daar kwamen ze, onder 's duivels macht
en onder 's duivels geweld,
en zwoeren daar in 't woeste veld
alle vijf des Konings dood.

Naast de bank zien we ook nog een Reynaertmonument dat werd opgericht naar
aanleiding van de Dag der reuzen. Deze giganten werden in Hijfte boven de doopvont
gehouden: Reynaert en Hermeline in 1965, Koning Nobel (Lochrisri) in 1986.
Reynaert bevindt zich hier op een uitstekende plaats om boete te doen voor zijn snode
leugens: onder dezelfde treurwilgen verheft zich een prachtig Christusbeeld.
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Langs de ‘rechte strate’ terug naar Daknam
Rechts van het driehoekig pleintje rijden we verder, richting ‘kathedraal’ van Hijfte.
Voorbij de kerk: Verleydonckstraat rechtdoor. Aan het kruispunt rechtdoor gaan, de
zeer lange Oude Veldstraat in. Een voor het Reynaertverhaal belangrijke straat als
we Gysseling volgen. Volgens hem is deze Oude Veldstraat de ‘rechte strate,’
waarlangs Grimbeert met Reynaert naar het hof terugkeert, en waarlangs ook Tibeert
was teruggekomen. In de inleiding tot de hertaling door Karel Jonckheere lezen we
bij Gysseling dat Hijfte reeds vroeg vermeld werd: in 1187 Iveta, en rond 1212 Ifte.
Gysseling situeerde Malpertuus in het Hulsterse. Als men van Hulst naar het Gentse
hof ging, was Hijfte het eerste dorp dat men bereikte in de Oudburg (de oude
Gentgouw). Bruun, Tibeert en Grimbeert legden het traject af via Eksaarde en verder
naar Hijfte langs de lange en brede Oude Veldstraat, een vrijwel rechtlijnige weg,
die de grens vormt tussen Zaffelare enerzijds, Lochristi en Zeveneken anderzijds, en
blijkbaar ontstaan is in de 12de eeuw. Deze weg van Waas naar Gent via Hijfte is
ouder dan de huidige Antwerpse Steenweg te Hijfte, die een eeuw later is aangelegd.
We zitten dus letterlijk weer met Reynaert op de schoot. De wegwijzer ‘Eksaarde
8 km’ volgen, steeds maar die Oude Veldstraat. Net vóór de schutterstoren van
Zaffelare buigt die even naar rechts. Bij het einde van deze lange straat, rechts de
Hoekstraat inrijden. Na enige tijd de eerste straat links (Doorslaarstraat) nemen en
deze volgen tot Doorslaardorp. Aan het kapelletje rechts meedraaien. Voorbij de
kerk nabij een volgende kapel links het Veldeken in. Veldeken wordt Hemelseschoot
(!). Het einde van dit ‘zalig oord’ brengt ons bij Zeveneeksken. Daar rechts de
Vijverstraat in (kassei). Bij de eerste kruising links de Gentdam nemen en steeds
rechtdoor (voorbij gevaarlijk kruispunt) rijden tot Daknam. We steken de Durme
over. Het huis nr. 2 aan de Pontweg heet Mijn Droom en staat model voor wat elke
Daknammenaar van zijn dorp denkt. Aan het Palinghuis nemen we rechts de
Middendam tot het dorpsplein van Daknam waar deze uitbreiding vertrok. Misschien
is in 't Palinghuis het nieuwe Reinaertbier verkrijgbaar. Anders moet je op je stappen
terugkeren naar Lochristi, waar het gebrouwen wordt.
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Drie gesloten fietsroutes
De in deel II beschreven route is zowel geschikt voor de fiets als voor de auto. Om
het fietscomfort te vergroten stellen we kort enkele verbindingsroutes voor, zodat
gesloten circuits ontstaan. Deze routes, die hieronder in telegramstijl volgen, werden
op de kaarten met bolletjes aangeduid.
I. De lus Sint-Niklaas-De Klinge-Stekene-Sint-Niklaas. Fietsers nemen in de
Heistraat te Sint-Niklaas de oude spoorzate richting Hulst. Een interessante uitbreiding
is mogelijk naar Kemzeke. We verlaten de spoorweg dan net voor Sint-Gillis en
fietsen naar dit Reynaertdorp met een Nobelkoor, een turnvereniging Reynaert, een
restaurant Reintje, enkele Reynaertstraten en de volkskunstgroep Reintje Vos. Terug
op de spoorweg fietsen tot op de Goudekinsberg, waar we de Buitenstraat indraaien
en verder de Reynaertroute volgen (p. 70-127). Men kan deze route ook in tweeën
splitsen (zie bolletjeslijn p. 76: vanuit Stekene:
Bormte-Kwakkelstraat-Kwakkel-Puyveldestraat tot Puivelde). Ca. 70 km.
II. De Nederlandse lus begint op de Goudekinsberg. We vervolgen de spoorweg
richting Hulst. Na enkele honderden meter wordt de spoorweg onberijdbaar. Daarom
even rechts (waterwingebied) en dan de zandweg links, naast de oude spoorweg in
een heerlijk bosgebied, tot aan een zevensprong, waar we opnieuw de spoorbedding
kiezen. We steken de weg naar Clinge over (Molenstraat) en nemen de Waterstraat.
Op het einde linksaf, het kruispunt over en rechtdoor de Van der Maelstedeweg tot
aan het Reynaert-monument. Vandaar de Reynaertroute (p. 48-70) tot de
Goudekinsberg (ca. 40 km).
III. Voor de lus Sint-Niklaas-Rupelmonde volgen we de autoroute tot in
Rupelmonde (p. 128-144). Terug via de Scheldedijk. Voorbij het dorp van Steendorp,
even op de weg, en verder de dijk op tot we aan een aantal visputten rechts beneden
het Schousselbroek induiken. Op het eind even links de Scouselestraat, rechts-links
Oostberg, de Krijgsbaan oversteken en via de mooie Schauselhoekstraat, de
Lauwershoek (links), even de Blindestraat (rechts) en de Rupelmondestraat (links)
tot de ons reeds bekende Veldstraat. Weerom over de E 17. Aan de vijfhoek nabij
Velle rechts de Haasdonksesteenweg in en we blijven nu rechtdoor rijden via de
Vossekotstraat, over het drukke Sterkruispunt rechtdoor via o.a. de
Ster-Zonneken-Bellestraat-Antwerpse Steenweg-Klein Hulst tot in het centrum van
de stad (ca. 40 km).
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Deel III Reynaert-langeafstandspad
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Wandelroute
Automobilisten en fietsers kwamen reeds aan hun trekken in deel II. Zij werden
regelmatig aangespoord de wandelschoenen aan te binden. Voor de geoefende
wandelaars ontwierpen wij een Reynaertlangeafstandspad. Zij zullen heel wat
bijzonder mooie plekjes ontdekken die gelukkig met de auto niet bereikt kunnen
worden.
Opnieuw trekken we van bank tot bank of van de ene voor het Reynaertverhaal
betekenisvolle plaats naar de andere. Soms worden stukken van de autoroute gevolgd,
daar waar die landelijke wegen passeert. Maar ook zeer dikwijls wordt die route
verlaten om langs paadjes en dreven dieper door te dringen in het landschappelijk
schoon dat het ‘soete land’ en de streek rond Hulst bieden. Uiteraard hielden wij
steeds een landschap in het hoofd zoals het in het Reynaertverhaal wordt gesuggereerd:
wildernissen, zandwegen, bos, struiken en heide worden dus niet geschuwd. Helaas
zullen zij meermaals moeten constateren dat de moderne bouwwoede zich uitstrekt
tot in de minst gekende hoeken. De industriële samenleving rukt steeds verder op.
Denk maar aan de stalen generaals, de pylonen, die onze velden en weiden zo frequent
schenden.
Wie de autoroute rijdt, zal dikwijls dit langeafstandspad kruisen. Aan hem om op
bepaalde punten halt te houden en wandelend kleine stukjes van dit pad te verkennen.
Af en toe werden ook kortere trajecten en mogelijkheden om af te snijden aangegeven.
Anderzijds moet de wandelaar langs het langeafstandspad steeds de commentaar bij
de autoroute volgen, die om evidente redenen geen tweede maal werd opgenomen.
Wandelaars die slechts stukken van dit pad willen doen, kunnen de autoroute steeds
gebruiken om terug op het uitgangspunt te komen. Verder kunnen zij zich laten
inspireren door de wandelsuggesties in het tweede deel van dit boek.
De kans is groot dat bij de publikatie van deze herdruk de route bewegwijzerd is
(geel-rood).
Toch is het aangewezen zich te wapenen met de nodige wegen- en wandelkaarten.
Onmisbaar zijn de stafkaarten die dit gebied bestrijken: de Nederlandse Hulst 55 A
(De-
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partement van Defensie, Topografische Dienst Delft), de Belgische stafkaarten
Kieldrecht-Doel 7/5-6, Sint-Gillis-Waas-Beveren 15/1-2, Langelede-Stekene 14/3-4,
Zeveneken-Lokeren 14/7-8, Sint-Niklaas-Temse 15/5-6 en eventueel Bazel-Kontich
15/7-8. Zeer nuttig is ook de Stratenatlas van Belgïe, deel 2: Antwerpen-Waasland
(Standaard Uitgeverij Antwerpen). Nog handiger is de kaart nummer 5 Sint-Niklaas
(Beveren-Kruibeke, Sint-Gillis, Stekene, Temse) uitgegeven door Geocart.
Herhaaldelijk wordt ook verwezen naar wandelpaden en fietsroutes waarvan delen
in dit langeafstandspad werden opgenomen. Folders en kaartjes zijn te verkrijgen op
de kantoren van de VVV's te Sint-Niklaas, Sint-Gillis, Lokeren, Temse, Rupelmonde,
Kruibeke en Stekene. Zeer aan te raden: Wandelwegen in Durmeland-Noord, waarin
een vijftiental wandelroutes zijn opgenomen (VVV Lokeren). Ook het Wase
Wandelboek van André Govaert en Willem Persoon verschaft heel wat nuttige
informatie. Wandelaars kunnen onder andere overnachten in Hulst, Stekene, Lokeren,
Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas en Temse.
Vooraleer te starten geven we nog een lijst van folders en brochures die ons kunnen
begeleiden op onze specifieke tochten, ons toelaten de tocht uit te breiden of in te
korten, gerangschikt naar de plaats waar ze verkrijgbaar zijn:
- te Hulst (VVV, nabij het stadhuis): Overzichtskaart Gemeente Hulst, Het
zandgelaag op de kauter (Nieuw-Namen), Het Verdronken Land van Saeftinghe,
Wandelen in de WMZ-bossen te Clinge...
- te Beveren (VVV Kloosterstraat 34): Polderlandroute...
- te Sint-Gillis (gemeentehuis): Klompenroute, Saleghempad...
- te Stekene (gemeentehuis): Stropersroute, Huickeroute, Abelenroute, Vaartroute,
Hellestraatroute, Vlasroute...
- te Lokeren (Torenstraat 1): Wandelzuegen in Durmeland-Noord, Koning
Nobelpad, Blauwe Vogel geogids. Landschapsroute Lokeren-Moervaart...
- te Sint-Niklaas (VVV Grote Markt 45): Goudenleeuwpad (Op stap door
Sint-Niklaas), Land van Waas Route, Stadskernwandeling Sint-Niklaas, Blauwe
Vogel geogids. Sint-Niklaas...
- te Temse (VVV Watermolen, Wilfordkaai 23): Sterroute, Heidekapelroute,
Stadskernwandeling, Schousselbroekpad, Wegompad, Vuurkouterpad...
- te Kruibeke (gemeentehuis of Rupelmonde op het Mercatoreiland): Op stap
door Oost-Vlaanderen Waasland nr. 1 (Bazel), Bazel in het soete Waasland,
Hoevenroute, Groene route...
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Stadsmolen Hulst

Interessant zijn de uitgaven van de vzw Grote Routepaden, lange
afstandswandelwegen (vooral GR5A).
Ten slotte nog dit: de afstand wordt bij benadering gegeven, een vrij scherpe dan.
De bladzijden tussen haakjes verwijzen naar passages in de auto- en fietsroute waar
over het aangehaalde meer informatie gegeven wordt. Veel wandelgenot door het
boeiende Reynaertland!

Hulst-Hulsterlo (Nieuw-Namen)
Int oest tiende van Vlaendren staet
Een bosch, ende heet Hulster loe. (A 2574-75)

Wij vertrekken aan het Reynaertmonument en wandelen Hulst in. We kunnen de
stadswandeling zoals beschreven op p. 43-46 volgen tot aan de Bagijnepoort. Ons
langeafstandspad wijkt hiervan af. We slaan links de Oranjebolwerkstraat in om
voorbij de huizen rechts de vestingen te beklimmen. Voorbij Nassau- en
Brederodebolwerk tot de Dobbele Poort. Na een bezoek aan dit merkwaardige
bouwwerk voorbij het Molenbolwerk en de stadsmolen. Links het ravelijn en verder
Galgebolwerk tot bij de Bagijnepoort (we gingen de vestingcirkel dus bijna rond).
Vestingen nu verlaten en door de Bagijnepoort de Zoutestraat inwandelen tot waar
een vijftal straten samenkomen: rechts de Koolstraat nemen, tot de boomrijke Liniedijk
aan de linkerkant. Tussen de bomen de Liniedijk afwandelen.
De Liniedijk roept militaire herinneringen op. Het stuk dat we nu bewandelen
maakt deel uit van een fortenrij tussen Sas van Gent en de Schelde ten noordoosten
van Hulst. In feite gaat het hier om ‘de vesting Hulst’ en meteen zitten
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we in de Tachtigjarige Oorlog. Rechts herken je na enige tijd duidelijk de Moerschans.
Voor we de Kijkuitstraat bereiken, ligt aan onze linkerzijde het voormalig fort de
Rape, aangelegd door prins Maurits na de inname van Hulst met de bedoeling de
stad beter te verdedigen tegen
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de Spanjaarden. Op het einde van dit stukje Liniedijk, rechts de Kijkuitstraat inslaan.
Ook het fort Kijkuit behoorde tot de verdedigingslinie van Hulst maar is van latere
datum; de befaamde vestingbouwer Menno van Coehoorn was er verantwoordelijk
voor. Hij verdedigde trouwens
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met succes deze vesting tegen de fameuze Vauban.
Misschien nog deze leuke anekdote terwijl we midden de forten zitten. Prins
Maurits liet de Moerschans verbinden met de Rape en het verder gelegen fort
Zandberg om Hulst in oostelijke richting beter te kunnen verdedigen tegen de
Spanjaarden. Vergeefs echter want toen in 1596 de Spanjaarden met 30.000 soldaten
aankwamen, vonden zij de linie tussen Moerschans en Rape onbemand. Reden: hier
lagen heel wat kerse- en appelboomgaarden en de boeren hadden prins Maurits
dringend verzocht hier geen soldaten te legeren, want die konden de bomen wel eens
leegplunderen. Meteen hadden de Spanjaarden vrij spel en konden zij Hulst
gemakkelijk benaderen met alle gevolgen vandien.
Het gebied dat wij nu doorkruisen is rijk aan kreken. Na ongeveer een kilometer
slaan we links de Hoogestraat in (richting Emmahaven), tussen de Vlaamsche Kreek
en de Zestigvoetkreek (uniek in een harde winter en dan bereikbaar over de
hardgevroren akkers). Nu doorkruisen we de vlakke en horizonverre
Nieuw-Kieldrechtpolder. De lange Hoogestraat eindigt als het ware voor een dijk.
Hier links langs de dijk (Beerstraat) om die even verder over te steken. We lopen
rechts de Louisastraat in richting Nieuw-Namen. Aan het eerste kruispunt rechts de
Arenbergstraat, die Schelpstraat wordt (nadat we opnieuw een dijk oversteken) en
die uitmondt op de Kauterstraat te Nieuw-Namen. We maken een kleine wandeling
door het dorp: we gaan links in de Kauterstraat tot aan de Willemstraat en we zoeken
via de Reijnaertstraat en de Hombachstraat onze weg naar de Hulsterloostraat, waar
de kerk staat. We zien onder andere de Vosstraat, het Grimbeertplein en de
Tybaertstraat en als we enkele omwegen maken vinden we bijna alle personages van
het Reynaertverhaal in een straat vereeuwigd. We verlaten dit dorp met de
Reynaerdelijke
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straten door de Hulsterloostraat rechts richting Hulst en ontmoeten de eerste
Reynaertbank rechts van de weg (p. 57).
Hulst (Bagijnepoort)-Hulsterlo is ongeveer 12,5 kilometer.
Vanuit Nieuw-Namen kunnen we naar Emmahaven (via de Veerstraat) aan het
Verdronken Land van Saeftinghe of Graauw-Paal aan datzelfde land gelegen.
Bijzonder mooi, maar vooral geschikt voor fietsers!

Hulsterlo-Kriekeputte (de Klinge-Meerdonk)
Coninc, ghi moghet wesen vroe,
Mochti onthouden dit:
Een borne, heet Krieke pit,
Gaet zuut west niet verre danen. (A 2576-79)

Voor de wandelaar betekent dat ‘zuutwest’ weg van het centrum de Woestijnestraat
ingaan tot aan de (niet-aangeduide) Kieldrechtse Molenstraat, die we links indraaien.
We gaan als het ware door de Koningsdijk en een grenspaal meldt ons dat we in
België zijn. De straat verandert dan ook van naam: Hoekstraat. Tot de Molenhoekstraat
en deze heel even rechts volgen. Het landschap doet hier niet altijd zo polderachtig
aan. De eerste Wase, meer zandige sporen duiken rechts op. Links de
Sint-Kornelisstraat (‘Polderlandroute’) in. Over de hier reeds flink versmalde Grote
Geule tot de wel erg lange Lange Nieuwstraat. We slaan rechtsaf en we bevinden
ons in de Konings Kieldrechtpolder (met de prachtig Lieve-Vrouwe van de Polder
van pastoor Gielliet). We volgen de kasseien tot aan de Polderstraat. Hier links tot
de kerk van Meerdonk.
Voorbij de kerk wandelen we rechts Meerdonk-Dorp in, tot de Dijkstraat met een
boomsculptuur van Omer Gielliet. We zijn nu nabij vroegere turf- en zoutwingebieden
(zie p. 66) maar nemen een andere weg dan de autorijders. Wij volgen nu lange tijd
de bijzonder mooie Dijkstraat, negeren de Groenendijkstraat (wel mooi uitzicht voor
wie naar de stenen duiker toegaat of voor wie hier een aanzienlijk stuk, nl. 5,5 km,
wil inkorten) en blijven rechtdoor stevenen, over de Krekeldijk naast de Grote Geule,
een visrijk water zoals de vele vissershutten suggereren. Het gaat om een
doorbraakkreek en het is hier dat heel wat vossejagers de echte Kriekeput zoeken.
Wij houden de schilderachtige Krekeldijk aan, tot we bijna rond een weel draaien
en rechts de brede Zalegemdijk nemen tot de Rietlandstraat (rietkragen te over in dit
gebied...). De straatnaam ont-
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breekt. We volgen deze weg (parallel aan de expresweg, waarvan we het geraas
voortdurend horen) tot het eind, waar we scherp rechts op de dijk klimmen en
constateren dat we ons aan de andere kant van de Grote Geule bevinden. We trekken
voorbij de plaats waar vroeger de herberg Groenendijk stond, terwijl even verder
een straatje links de Reynaertspeurder treft: Hazendijk (Cuwaert de haas was voor
Reynaert de kroongetuige dat Kriekeputte geen verzonnen naam was). Juist voorbij
die Hazendijk zien we links de Eeckbergstraat, linksvoor de Rode Moerpolder
(betekenisvolle toponiemen voor de Reynaerdist) en verder aan de ‘boomgrens’ links
het gehucht Het Kalf, maar wij vervolgen de Groenendijkstraat en stellen vast dat
we een grote lus maakten. Voorbij de Geule moeten we opletten bij de wegsplitsing.
We gaan niet naar beneden in de Rode Moerstraat, maar we moeten de dijk op en
deze volgen we tot de ons reeds bekende Lange Nieuwstraat.
Aan de splitsing staan we voor de keuze. Ons Reynaertpad loopt scherp links de
Sluisstraat in.
Wie echter alle mogelijke ‘kriekeputten’ wil verkennen en ook de zogenaamde
‘Hollandse criecpit’ niet wil missen, moet op een viertal kilometer extra rekenen.
De moedigen nemen daarop de middelste straat op de dijk (loodrecht op de Lange
Nieuwstraat), het Spaans Kwartier (p. 56), maar een naambordje is er niet bij. Nabij
een kapel de drukkere hoofdweg Kieldrecht-De Klinge oversteken, de Fort
Bedmarstraat in. Steeds rechtdoor, eerst asfalt, dan kassei en verder een krom pad
tussen ‘bosch ende haghe’ (de Kriekeputdreef vanaf de grens, de Koningsdijk). Trek
links het bos in (paadjes genoeg) tot een paar plassen worden bereikt. In Clinge en
Hulst beweerden ze dat dit de ‘echte’ Kriekeputte was. Broeder Aloïs ontkrachtte
deze stelling door erop te wijzen dat het hier om welen gaat. In elk geval een
Reynaertfantasieprikkelend gebied. Op een eilandje van een der plassen hokte destijds
Johnny de kluizenaar, wat nog maar eens aan de valse heremijt doet denken. Die
man was trouwens niet zo gek en had een persoonlijke visie op het Reynaertgebeuren.
Na een verpozing keren we langs dezelfde weg terug naar het vertrekpunt van dit
ommetje (Sluisstraat-Lange Nieuwstraat).
We nemen de Sluisstraat, een toponiem dat waterrijke gebieden laat vermoeden.
Bij de T-vertakking links de Verbindingsstraat in en 300 m verder rechts de Lage
Sluisstraat tot op de hoger gelegen Klingedijkstraat. Rechts nu naar de tweede
Reynaertbank op een verzorgd driehoekig pleintje met een beeld van de Klingse
klompenmaker.
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De afstand tussen Hulsterlo en Kriekeputte moet gerekend worden op 17,2 kilometer,
tenzij je verkortte (via Groenendijk, 11,6 km) of uitbreidde (Spaans Kwartier 21,5
km).

Kriekeputte-Trompe (Kemzeke)
Een tromp boem hiet criecpit
Staet int suutwest niet verre danen. (F 2541-42)

Vooraleer de tweede bank te verlaten, moeten wij even de straatnaam rechts lezen:
Bergstraat, refererend aan de ‘Goudekinsberg’. Schuin tegenover de bank door de
Koningstraat naar de oude ‘spoorwegzate’ (hier inderdaad een dijk) toe. Deze links
ongeveer een kilometer volgen. Hier duikt het ‘Koningsbos of -woud’ op. Aan het
eerste kruispunt, tegenover een woonerf, rechtsaf. Bij de eerstvolgende dreef (de
Stropersstraat) weer rechts. We steken een smalle sleuf over: de Linie, en even verder
nemen we de eerste dreef links (blauwe paaltjes). We lopen nu naast de Linie, een
verdedigingslijn die aangelegd werd door de Fransen (1702). We volgen de sleuf zo
dicht mogelijk (wanneer de weg splitst, de Linie niet oversteken, maar de blauwe
paaltjes volgen en de weg met de slagboom nemen). Verder langs het kronkelende
pad ‘rechtdoor’ volgen, het veld links, het bos aan onze andere kant. Na een zacht
pad van gras rechtdoor (en niet rechts de blauwe paaltjes volgend) een breder pad
volgen dat ons via een vervallen boerderijtje, de vroegere boswachterswoning, naar
de Trompe (p. 72) en de derde Reynaertbank brengt. Ze staat links weggestopt voor
het drukke verkeer en recht tegenover een viswinkel, waar in de winter Isegrim uit
vissen gaat of waar Reynaert zijn ‘pladisen’ rooft.
De tocht van Reynaertbank tot Reynaertbank door de Stropers is bijna 4 km lang,
... voor wie zich niet vergist!

Trompe-Stekene
Reynaerd hadde so menich huus,
Maer die casteel Manpertus
Dat was die beste van sinen borghen. (A 513-15)

We steken de drukke weg over en zoeken een klein pad links van de vishandel. We
draaien achter de huizen weg en we lopen een klein stukje richting Hulst langs een
smal bospad langsheen de Voorthoekbeek. Na een tijdje slaan we links het eerste
boswegje in tot we bij het Vossenhol van de volkskunstgroep Reintje Vos komen.
Wie vooraleer het boswegje links te nemen, rechtdoor zou blijven
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gaan, betreedt een prachtig wandel- en waterwingebied (zie Wandelen in de
WMZ-bossen te Clinge). Het gebied waar we nu zijn, staat bekend als ‘in de heyde
over de vaart’. Hier liep eertijds ook de Gentse (Hulsterse) Vaart, een verlengstuk
van de Stekense Vaart.
Bij het Vossenhol nemen wij links de Sint-Jansteenstraat en ter hoogte van het
huis nr. 35 slaan we rechts een brede zandweg in. We draaien het voetbalveld op en
lopen langs de linkerzijde als een geoefend grensrechter naar het andere doel tot we
weer op een zandweg belanden. Bij de splitsing gaan we rechtdoor de Voorthoekstraat
in. We steken het Kanaal van Hulst over en volgen het rechts mee. We bevinden ons
al enige tijd op de ‘Vlasroute’. De Hulsterstraat houdt plots op bij de expresweg
Antwerpen-Knokke. Om erover te geraken volgen we de ‘Vlasroute’: de asfaltweg
naar links tot aan het viaduct. Over de expresweg naast het bos (Vlasroute) naar
rechts tot we opnieuw de Hulsterstraat hebben bereikt. Meteen zien wij hoe een dorp
door een autoweg in tweeën wordt gesneden. Bordjes maken er ons voortdurend op
attent dat het om privaat terrein gaat, maar hier ligt nochtans een interessante plaats
voor de vossejager. Juist vóór de Kiekenhaag ligt immers links in het bos de
Alvinusberg: de mote van de voormalige Stekelburg, residentie van de forestiers van
Voorhout. Een verkenning waard (p. 74-75).
De Kiekenhaag rechts indraaien, maar naar vossen die achter loverrijke hagen
sluipen om een kieken te vangen, moeten wij niet meer speuren. Een vrij lange
asfaltweg met enkele knappe hoevetjes. We slaan aan het huis van de heks Jan van
Steene (p. 74) links de Ketelaarsgrasstraat in om naar het Reynaertmonument op de
markt van Stekene te gaan (waar ook de dorstige of hongerige mens soelaas zal
vinden). Rechtdoor de Potaarde volgen en de eerste zijstraat in. Deze Pastoor
Annaertstraat tot het einde volgen en via het kerkhof, de Frans van Brusselstraat en
de Kerkstraat komen we op de Stekense markt.
Van Reynaertbank tot Reynaertbeeld stapten we 7 km.

Stekene-Boudelo
Een groot clerc een myster vroet
Gaft hem ende die abt van bandelo. (B 6778-79)

Bij het Reynaertbeeld opnieuw vertrekken in de richting waarin Reynaert kijkt.
Polenlaan tot de Nieuwstraat rechts. Bij de oude spoorwegbedding bereiken wij de
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grens van een wandelparadijs: het natuurgebied Het Steengelaag of de oude winplaats
van klei voor de steenbakkerij. Een oase van groen met grote waterplassen,
toevluchtsoord van watervogels en amfibieën. Zo kunnen wij er de groene kikker
zien en daarbij even het verhaal herdenken dat Reynaert vertelde toen bij Bruun de
beer van hoogverraad beschuldigde; ooievaars die kikkers lusten zijn er hier echter
niet. Men kan het gebied betreden via een brugje langs de spoorbedding voor een
boeiende natuurtocht.
We volgen de Spoorwegwegel rechts, eerst op de verhar-
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de bedding, nadien een asfaltbaantje. We blijven naast de bedding, steken de
Bormtestraat over, waar we opnieuw de oude spoorweg nemen. We komen voorbij
het Zomerhuis (domein van 3,5 ha met heel wat recreatiemogelijkheden), steken de
Stekense Vaart over (die je langs de rechteroever tot in de Koebrugstraat kan volgen)
om op Bosdorp te belanden. Je kan daar verder inkorten als je de geasfalteerde
spoorwegbedding zou volgen (‘Huickeroute’, interessant voor de fietsers), maar je
mist dan een overheerlijk stukje. Liever Bosdorp links ongeveer 400 m volgen, links
Heimeersstraat in, om meteen weer in een prachtige bosrijke omgeving te belanden.
Ongerept, zeker in de nabijheid van de Meulevijversstraat. De witte bewegwijzering
is deze van de ‘Vaartroute’. Eertijds was dit hier een onveilig gebied omwille van
de horden rondzwervende wolven. Het stuk links van ons heet Belram, in de verte
begrensd door de Stekense Vaart. De Hei-

Schandpaal in Stekene
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meersen dienden als stalplaats voor de vele legers die Stekene heeft zien
voorbijtrekken: Franse, Engelse, Spaanse, Schotse en Deense soldaten verbleven
hier jaren. Nog een bijzonderheid: op een bepaald ogenblik valt een houten,
monumentaal hek op, gedeeltelijk verbrand. Mier ligt een huldepark voor gevallen
Oostfrontstrijders; manifestaties hebben vroeger meer dan eens voor herrie gezorgd.
We draaien de geasfalteerde Meulevijversstraat rechts in. Wie hier wil afkorten,
blijft rechtdoor gaan om even verder links de Stekense Vaart op te zoeken. De
Meulevijversstraat uitlopen en rechtdoor in de Polken. Oude spoorwegbedding
oversteken. Na de bocht rechts de zandige Vennegijzenstraat door het bos volgen,
tot aan de plaats waar we aan de asfaltweg de Wildernis en de Zwarte Heistraat
ontmoeten. Onze Reynaerdelijke fantasie wordt hier geprikkeld in het landschap
waar Maurice Nonneman (p. 85) zijn Reynaert zag rondzwerven. Namen als
Poliaenstraat (‘Pollanen’), Wildernis, Bergstraat, Hinnenstraat en (Zwarte) Heistraat
roepen een Reynaertsfeer op. We nemen op het einde van de Vennegijzenstraat het
bospad links, de Zwarte Heistraat (bij de bocht rechts aanhouden) en draaien op het
eind links de Kapellestraat (asfalt) in die Wittingstraat wordt na een S-bocht. Aan
onze rechterzijde strekt zich het waterwingebied de Baggaert uit, waar van november
tot februari elke avond duizenden kauwen, zwarte kraaien (enigszins familie van
Tiecelijn) en roeken slapen (‘Abelenroute’ en ‘Baggaertpad’). We lopen de
Wittingstraat uit (opnieuw kruisen we het spoorwegfietspad) en volgen de wegwijzers
van de ‘Reinaertcamping’. We slaan onze tenten hier niet op (tenzij je ze toch bij
hebt, en morgen verder wandelt...) maar gaan door de Lunterbergstraat tot in de
Heimeersstraat. Eventjes links en dan rechts meedraaien en rechtdoor blijven volgen
tot we aan de oever van de Stekense Vaart komen (wit-blauwe palen).
We volgen de vaart rechts op de dijk tot de Koebrug en slaan rechts de straat in
met dezelfde naam. We gaan langs de Boudelohoeve (1660), die opgebouwd is met
oude stenen van de abdij, die nog verwijst naar de eens zo belangrijke plaats. We
volgen de Koebrugstraat tot we links het Boudelomonument zien met daarop onder
andere een schets van de abdij. Wij omsingelen als het ware de ‘Bareel’, waar vanaf
de 12de eeuw de abdij en de kerk stonden. Hier ligt het eindpunt van dit wandelstuk
(12,5 km).
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Boudelo-Daknam
In die riviere die daer liep,
Die wel wijt was ende diep. (A 823-24)

Aan het Boudelomonument stappen we de nieuwe woonwijk in via de Kloosterstraat
(die we zigzaggend links, rechts en dan weer links tot het einde volgen). We staan
nu bovenop de oude kloostergronden. We draaien links mee tot we aan de Moervaart
komen. Aan het water krijgen we een prachtig uitzicht op de vroegere
Boudeloeigendommen. Aan het water keren we om en we verlaten deze wijk -waar
men duidelijk de kans gemist heeft om zoals in Ename of Ten Duinen wel gebeurd
is, een openluchtmuseum in te richten- via de Boudelostraat. We slaan linksaf op de
drukke Brugse Heirweg, die we gedurende één kilometer volgen, tot we links bij de
ruïnes van de tiendeschuur van Boudelo komen in het gehucht Koudenborm. Net
over het vaartje slaan we linksaf in een kasseistraatje zonder naam. Op de hoek
bevindt zich de Driekoningenhoeve. De vaart links, nu de Oostvaart, is de vroegere
gekanaliseerde Moere. We steken onmiddellijk het pittoreske bruggetje over, dat ons
aan Van Gogh doet denken.
We volgen de Moervaart, links over een breed pad dat nadien versmalt. Het gebied
dat we nu doortrekken, is nog een van die zeldzame plekjes natuur vol rust, water,
groen en vogels. Deze vallei is eigendom van de stad Sint-Niklaas en wordt
beschermd. De bewoonde wereld schijnt veraf. Na enkele bochten zien we aan de
overzijde hoe het kanaal van Stekene uitmondt in de Moervaart;

Moervaart nabij Koudenborm
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bij minder zonnige dagen is het hier donker-mysterieus. De augustusstormen van
1986 lieten zware littekens na. We blijven de oever volgen, eerst nog door de bossen
van de Heirnisse, later in een meer open, maar zompig gebied. Wij steken de weg
Sinaai-Eksaarde over en blijven dezelfde oever volgen. Links treffen we een oord
van verkwikking aan: 't Keysershof.
Na een verfrissing, steken we terug de brug over en vervolgen de unieke wandeling.
Na een tijd langs de kronkelende vaart passeren we het Pieter Heydensveer, waar
‘Marie’ destijds overzette. De Moervaart blijven volgen tot de oude spoorzate
Lokeren-Zelzate (nu een rustige, geasfalteerde fietsroute die van Lokeren naar
Moerbeke loopt). Een alternatief is de spoorzate, links richting Daknam. Wij echter
gaan onder de spoorweg, steken 200 meter verder over een smal bruggetje de Zuidlede
over en volgen het water dat nu Durme wordt verder tot aan de Gentdam. Nog een
klein, smal stukje, dat enige acrobatiek vereist. Over de brug. Aan het Palinghuis
nemen we de Middendam, een taaie kasseistrook. Weldra treffen we rechts aan de
Durmedijk de eerste Daknamse Reynaertbank aan. Voor de tweede bank lopen we
verder op het ‘Koning Nobelpad’, waarop we ons nu bevinden, de Middendam uit
en gaan dan rechts naar het stemmige dorpspleintje. Daar nodigt de Coppebank ons
uit voor een kleine verpozing (10,1 km).

Daknam-Sinaai
Daer waren Coppen broeders twee,
Die riepen: ‘O wy ende wee!’.
Om haerre sustre Coppen doot
Dreven si claghe ende jammer groot. (A 305-08)

De Coppebank is het vertrekpunt van de volgende etappe. We keren enkele tientallen
meter terug, maar laten de Middendam dan links liggen en volgen Daknam-Dorp tot
we aan de oude spoorwegbedding komen, die we (evenwijdig met de Reinaertdreef)
links opgaan tot aan de Pontweg. Onmiddellijk rechts, nog steeds op het ‘Nobelpad’,
en we lopen verder tot aan de Eikelstraat. We volgen de Eikelstraat in een stil en
landelijk gebied, waar alleen de pylonen te veel zijn. Na een hele poos, links het
Pieter Heydensveer in (doorlopen tot aan het water kan, maar dan moet je op je
stappen terugkeren), dan het Wapenaarteinde. Inderdaad een ‘einde’. Gelukkig is
hier niet overdreven veel nieuwbouw, zodat dit stukje Waasland zijn aartsvaderlijke
sfeer behield. Wapenaarteinde uitlopen om zo in de Heirstraat te belanden. Hier links
naar de
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Leebrug. We steken het watertje niet over, maar blijven aan de rechterzijde: de
kaarsrechte Leestraat met zijn vele bruggetjes nemen, die de allure heeft van een
dreef. We lopen deze lange Leestraat uit tot nabij de wijk Lijsdonk en de
Lijsdonkhoeve en komen op de weg Daknam-Sinaai (Hulstbaan). We draaien links
en voorbij de Lijsdonkhoeve tot aan de Oude Heirweg rechts nabij een mooie
kruiselieveheer. We nemen deze grasweg. Aan het kruispunt met de Luitentuitstraat
links en even verder rechts de Haneweestraat, het ‘wee’ van haan Canteclaer in ons
gemoed overwegend. Zelf hebben we een sterke brok kasseien en nadien een
zandstrook te verteren. Tot aan een uitgerekte viersprong, daar links de Limietstraat
(een karrespoor zonder naam). We blijven deze ‘straat’ volgen. Aan het driesprongetje
houden we rechts, we steken het Wijnveld (Waasmunster-Sinaai) over en kiezen
rechtdoor de Wilgenstraat. Bij het kapelletje aan de driesprong links de
Populierenstraat in, die weldra in de Hooimanstraat uitmondt, die we een hele tijd
volgen. We zoeken een kleine beek die de weg kruist, en draaien onmiddellijk hier
voorbij een smal stenen fietspad op, dat ons in de richting van de sporthal leidt. We
blijven links van de sporthal en gaan rechtdoor naar de Dries van Sinaai (11,7 km).

Sinaai-Belsele
Daer na quam ic ende Ysingrine
Te wintre in eenen couden rijme
Bi Besele onder eenen boem. (A 2095-97)

Dit traject kan zowel lang als kort. Beide wegen lonen de moeite. Wijzelf verkiezen
voor ons langeafstandspad de eerste mogelijkheid. De combinatie van beide bezorgt
ons een mooi gesloten traject met begin- en eindpunt op de Dries in Sinaai.
Kort: terug langs de sporthal en het stenen pad naar de Hooimanstraat. We steken
die over en volgen de zeer landelijke kerkwegel langsheen de Belselebeek. Deze
beek over een betonnen brugje oversteken, het donkere sparrenbos in en over het
veld naar de Bezekoek en de Boskapel.
De lange weg volgt voor een groot stuk de landelijke autoroute, op enkele nog
mooiere straatjes en paadjes na. Vanaf de Dries gaan we in de richting van de
Sint-Catharinakerk en we nemen de straat die achter de kerk loopt, de Edgar
Tinelstraat, rechts. Voorbij de Balhoeve en het geboortehuis van Tinel tot aan het
O.-L.-Vrouwekapel-
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letje: links houden en de pijl ‘V.O.S. Reinaert’ volgen. In de Hondsneststraat ademen
we meteen weer frisse lucht in, midden een weids landelijk decor. Aan het kruispunt
met de Cadzandstraat kunnen we de autoroute volgen en rechts inslaan.
De moedigen vinden links een waar wandelparadijs (met het ‘Ettingpad’, het
‘Boudelopad’ of het volgende traject: links Cadzandstraat, links Fondatiebeek,
landweg rechts tot aan een eenzaam huis, de vroegere herberg De Snep, rechts,
Cadzandstraat oversteken tot aan Liniedreef, rechts tot aan de Aartdreef; terug naar
Cadzandstraat en het uitgangspunt).
We lopen de Cadzandstraat uit en aan de driesprong nabij een mooi kruis met
lindebomen, kiezen we voor de Waterstraat. Het landschap blijft de moeite waard
en is typisch Waas. Rechts de Palingsgatstraat in en aan het kapelletje rechts de
Kemzekestraat naar de kerk van Puivelde. Hier verlaten we de autoroute en draaien
bij de kerk rechtsaf in de Kruisstraat en nog geen 100 m verderop links in de Weduwe
Voswegel. Die sakkerse vos! We volgen dit smal, hoekig en bochtig pad tot aan de
Goudenleeuwstraat (afwisselend rechtdoor en rechts gaan en vlak voor een boerderij
links, tot we op de asfaltweg uitkomen). Eventjes rechts en dan de Drijschouwwegel
in. Die brengt ons in de Burmtestraat (links, het ‘Goudenleeuwpad’ volgen). Een
paar honderd meter verder bereiken we de Boskapel (p. 101). Aan het riante landhuis,
de vroegere ‘Bezekoek’, hangt een Reynaert van A. de Smedt. We volgen de zandweg
die nu Sinaaiwegel heet, tot we in de Kouterstraat komen.
Weer kan men kiezen voor de korte of de lange inspanning: we hebben opnieuw
een lus en men kan dus deze wandeling loskoppelen uit het langeafstandspad.
Kort: direct naar het centrum van Belsele door rechts te gaan en dan weer links
de Koutermolenstraat. We gaan nu rechtdoor naar het centrum via de Eindestraat tot
we aan de Reynaertbank komen.
Het lange traject loopt op het eind van de Sinaaiwegel links in de Kouterstraat,
die we volgen in dit aantrekkelijke bosgebied tot aan het kruispunt met de
Goudenleeuwstraat. Rechtdoor blijven gaan (in de tegenovergestelde richting van
de autoroute) tot we aan de herberg (met terras) De Gouden Leeuw komen. Naast
de herberg een smal bospad inslaan: het Puiveldewegsken, dat Marinswegel wordt
na het kruisen van de Eikenlaan. Rechts in de Groenstraat en aan een klein en volks
boomkapelletje rechts de landschappelijk gave Colliestraat. We komen op het eind
in de Kleemstraat (links) waar Nobel ons uitnodigt
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voor een reis, nog altijd op het ‘Goudenleeuwpad’. Nabij de scherpe bocht nemen
we rechtdoor de Kuilwegel (-straat). Weer een mooi stuk wandelweg met prachtige
vergezichten over akkers en bossen. Aan de boerderij links en via de Heiakker -aan
het kapelletje- naar de spoorweg: oversteken en rechtdoor via de Kerkstraat naar
Belseledorp, waar de zoveelste Reynaertbank staat (het lange traject bedraagt 14
km).

Belsele-Sint-Niklaas
Over berghe ende int wout
Ende terden struke ende steene.
Dinen aerbeit wert niet cleene,
Hets dijn noet dattu hebs scoen. (A 2869-72)

Na een bezoek aan bank en gemeentehuis vervolgen we onze route richting
Sint-Niklaas. Enkele honderden meter verder slaan we op de (nu verbrede) oude
spoorwegbedding rechts af: Hulstendreef en we vervolgen tot aan de berm van de
rijksweg N 70. We blijven beneden, draaien voor de berm linksaf en we volgen
parallel met de grote weg tot we aan het Green Center Select Delforge komen. Links
zien we de geurige en (in de zomer) zeer kleurrijke rozentuin met middenin de beelden
van Tiecelijn en Reynaert. Van bij deze beeldjes van De Smedt gaat het voorbij de
serres links over de tuinen (we hebben de toelating, zolang we op de zandweg blijven)
tot we in de Rozenlaan belanden. We gaan even rechts richting Sint-Niklaas en slaan
dan links de Gavermolenstraat in. Vervolgens nemen we rechts de Mierenneststraat
en kiezen voor de oude spoorwegbedding, nu een gebetonneerd fietspad. Na een
bosrijk stukje, rijden we met de trein mee. Aan de eerste spoorwegovergang verlaten
we dit fietspad. We draaien links over de spoorweg de Moortelhoekstraat in. In deze
bochtenrijke straat bevindt zich de Steenwerkhoeve, waar in de buurt, nabij de
spoorweg, in 1892 de muntschat (de zogenoemde ‘Reynaertschat’) van Belsele werd
gevonden (p. 100). Zo ver gaan wij echter niet: we draaien rechts tussen de typische
Wase bolle akkers de Omloopdreef in. We blijven even verbaasd staan bij dit
eigenaardig verschijnsel, waarvan men vermoedt dat het iets met de vochtigheidsgraad
van de bodem te maken heeft gehad. Naar het eind van deze dreef, waar de bebouwing
begint, zien we links de mooie Omloophoeve en rechts een ‘sprekendelieveheer’ (p.
101). We blijven rechtdoor gaan: Watermolenstraat. Voorbij het voetbalveld draaien
we rechts de A. Rodenbachstraat in. De natuur moeten we hier noodgedwongen
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Heikapel, Beeldstraat Sint-Niklaas

even vergeten. We gaan voorbij het Paddeschoothof. Verder tot aan de spoorweg en
links de statige Guido Gezellelaan volgen (let op nr. 47) tot aan de verkeerslichten,
waar we rechts de Plezantstraat ingaan naar het centrum van de stad. Het blinkende
Mariabeeld op de O.-L.-Vrouwekerk wenkt ons (‘Marie Vergult’). Voorbij de kerk
komen we op het grootste marktplein van België, helaas eerder een stenen woestijn.
Ooit stonden hier een merkwaardige kiosk, een pittoresk vismijntje en veel ruisende
platanen (6,6 km).
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Sint-Niklaas-Temse
Ende hoe ghemackelic dat hem hinc
Scaerpe ende palster omme den hals
Ende die scoen als ende als
Die hi drouch an zine been
Ghebonden, so dat hi sceen
Een peelgrijn licht ghenouch.
Reynaerts herte binnen louch. (A 3023-29)

In Sint-Niklaas kan je een stadswandeling maken (p. 114). Wanneer we Sint-Niklaas
verlaten, kiezen we voor de rustige Sint-Niklase straten en pikken meteen nog een
noodzakelijk Reynaertzaadje mee. We vertrekken op de Grote Markt bij het
VVV-kantoor. We gaan dan langs het Sint-Nicolaasplein voorbij de hoofdkerk, in
de Apostelstraat en rechtdoor de Walburgstraat, tot we rechts de monumentale
ingangspoort van het kasteel Walburg en het park nemen. In het R. de Vidtspark
wandelen we in de richting van de kiosk, we draaien verder links mee en lopen het
drukke verkeer tegemoet tot we aan het Reynaertbeeld van Albert Poels komen. We
gaan door het kleine stukje bos, weg van het stadscentrum. We komen in de
Moerlandstraat, die we links uitlopen tot aan het Brugsken. Rechts en even verder
links: Azalealaan indraaien voorbij het Stedelijk Sportcentrum De Witte Molen. We
draaien rond het sportveld in de Gladiolenstraat en ontdekken de mooie Witte Molen.
In deze ‘bloemenwijk’ nemen we op het eind van de Gladio-
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lenstraat de Hortensiastraat links, die uitloopt in de Goudenregenlaan en tenslotte op
het Glycineplein. De drukke en gevaarlijke N 70 oversteken en voorbij de afsluiting
de Kleine Breedstraat volgen, die uitmondt op het Hertjen. Voor ons uit zien we de
Voskenslaan, waarin het kinderdagverblijf naar Hermeline is genoemd en waar een
‘Kriekeputte’ staat, maar voor een keer betreden we Reynaerts pad niet en slaan we
linksaf op het Hertjen om even verder opnieuw links de Damstraat te nemen. We
verlaten de stad nu voorgoed en de landelijkheid wint meer en meer veld. We negeren
rechts de Galgstraat (Reynaert hangt nog niet), maar we lopen verder rechtdoor in
de De Cauwerstraat om dan links in de Brandstraat te wandelen. Op het einde daarvan
komen we op een viersprong met in het midden een boom met kapelletje. Wie hier
de inwendige mens wil versterken, gaat links de Lange Rekstraat in waar de
drankgelegenheden van het recreatieoord De Ster en het restaurant Reinaert, met zijn
schitterende Reynaertglasramen in een heerlijk Reynaerdiaans kader voor verzadiging
zorgen (hoogstens tien minuutjes wandelen). Bij de viersprong draaien we de bosrijke
Beeldstraat in. Op deze kasseiweg passeren we eerst een plaats van lichamelijke
lafenis (Malpertus) en nadien een van geestelijke lafenis: de Heikapel (een extra
wandeling vind je p. 129). Even verder, zoals de autoroute rechts de Jef de Pauwstraat
inrijden. We kruisen de Barbierbeek en blijven rechtdoor gaan, eerst door de Heistraat
(met voorbij nr. 28 een Canteclaer op een hek en even verder rechts de kerk van
Temse-Velle) en daarna door de Veldstraat. Over de E 17 nog steeds Veldstraat, die
we tot het eind zullen volgen. Nu en dan een kapelletje, een mooie hoeve, enkele
bolle akkers en veel landelijke rust. De cuesta afdalen en na een flinke bocht komen
we aan de Spoorweglaan. Links de Kattebrug, Tibeerts woonst soms? Liefhebbers
kunnen deze Kattebrug beklimmen, maar moeten op hun stappen terugkeren. De N
419 Temse-Kruibeke onder en via de Parklaan na enig ‘gebocht’ naar het
gemeentepark (eerst richting station en dan richting centrum). Liefhebbers kunnen
het park en via de Kasteelstraat Temse bezoeken (zie p. 131). We wandelden van
Sint-Niklaas tot hier al 12 km.
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Temse-Rupelmonde
Met Syrapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghen. (A 3468-69)

We verlaten Temse via de Fonteinstraat en betreden het ‘Schousselbroekpad’. Bij
het begin van de Fonteinstraat, een oud hoevetje, het woonhuisatelier van Karel
Aubroeck (links) en de merkwaardige Amelbergakapel. Na een poosje rechts de
eerste aardeweg inslaan (en de hogergelegen weg opgaan) om zo de Scheldedijk te
bereiken, die we links volgen. Aan onze linkerzijde ligt het Schousselbroek. Stilte
en vogels, enkele welen met vissershutjes. Na een tijdje bereiken we links nabij
enkele visputten een brede
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weg, die een lange, rechte dreef wordt. We kunnen deze kaarsrechte weg aflopen
om zo de Scouselestraat te bereiken, maar we kunnen ook de dijk blijven volgen tot
in Steendorp. Beide stukjes zijn pareltjes. Wij verkiezen de dijk met een imposant
Scheldezicht, de Notelaer en de dorpen Steendorp en Rupelmonde. Op het einde van
de dijk, kan wie even links terugkeert, naar het Fort van Steendorp (zie p. 135). Een
niet te missen tocht. Nadien terug naar de Warandestraat.
We lopen voorbij de steenbakkerij om zo het centrum van Steendorp te bereiken
(Warandestraat). Hier is weerom een dubbele mogelijkheid.
Wie het rustig aan wil doen of wie kleine kinderen begeleidt, zoekt de geasfalteerde
dijk op en kuiert langs de

Rik Van Daele, Marcel Ryssen & Herman Heyse, Het land van Reynaert

184

Scheldezicht vanaf graventoren

Schelde; de andere wandelaars mogen de gelaagputtenkant van het ‘Vuurkouterpad’
(VVV Temse) niet missen. Wij trekken te voet de Gelaagstraat in en klimmen tot
een eind voorbij de kerk. Boven op de cuesta nemen we rechts de Oeverdam. Vrij
ving wordt deze Oeverdam een aardeweg, die ons leidt naar de gelaagputten met een
rijke flora en fauna. Het is geen gemakkelijk pad en als het geregend heeft, is men
beter dubbel voorzichtig. We volgen het pad en blijven steeds zo dicht mogelijk bij
de putten. Even voor de asfaltweg slaan we rechts af en we blijven zo dicht mogelijk
bij de afsluiting. We draaien rond de visvijvers en komen op een asfaltweg die we
rechts inlopen. Op het einde draaien we rechtsaf tussen een rij platanen en we volgen
de wegwijzer naar de reuzegrote ‘Reinaert met de raap’. Van het beeld gaan we
rechtdoor naar de Schelde en we volgen de Gelaagstraat tot aan Scaldiana, ooit het
toeristische pronkstuk van de Scheldekant, later een ruïne en nu terug taverne met
een hemels terras.
Wie te Steendorp de Scheldedijk verkoos, volgt de dijk tot het eind en draait dan
rond de scheepswerf, waar hij ook het Reynaertbeeld ontmoet, tot hij weer aan de
Schelde komt.
We volgen nu een smal pad langs de Schelde tot aan het ‘Redt de Schelde’-beeld
van pastoor Gielliet (herinner je Meerdonk). We betreden de visserswijk Schelleke,
een schilderachtig kwartier, waar een kleine rondwandeling zeker de moeite loont,
net als een uitstap naar het hogergelegen marktpleintje van Rupelmonde met Mercator
en de O.-L.-Vrouwekerk. Bij het water zien we nu de Watermolen en de Graventoren
staan. Het einde van de tocht is in zicht (tenzij je het onvergeeflijk zou vinden als je
het mooie Bazel overslaat met Wissekerke waar Tiecelijn op de galg zit en Reynaert
en zijn Malpertuus te zien zijn; zie
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VVV-kantoor op het Mercatoreiland, of de wandeling p. 143-144). We lopen de
Nederstraat door en draaien rechts op het Mercatoreiland. We bezoeken de watermolen
met het Reynaertmuseum, het plein, de Scheldedijk, de Reynaertmuur en we
beklimmen de Graventoren. Het grootse vergezicht op de machtige Schelde is een
passend hoogtepunt van onze lange Reynaerttocht. Van Temse tot Rupelmonde stapten
we ongeveer 7,4 km.

Opening Reynaertroute 1991.
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Epiloog
Destelbergen en Lochristi liggen maar een boogscheut verwijderd van Gent, de stad
die in de Reynaertnaleving een belangrijke rol gespeeld heeft. Een stille wenk dus...
(er zijn genoeg toeristische gidsen voor een bezoek aan deze oude Vlaamse hoofdstad).
Nabij Gent, te Sint-Amandsberg, thuishaven van M. Gysseling, is een bezoekje aan
het Campo Sancto (langs de Antwerpse Steenweg) de moeite waard, begraafplaats
van heel wat Vlaamse literatoren. We treffen er onder andere het monumentale graf
van Jan Frans Willems, die in 1834 voor het eerst het Reynaertverhaal met blijvend
succes vertaalde en hiermee Van den vos Reynaerde inzette in de strijd voor de
Vlaamse ontvoogding.
Gent wordt in de Reynaert tweemaal vermeld. De hofdag is nog maar pas begonnen
of Isegrim springt op en uit een felle klacht tegen Reynaert. Al was al het laken dat
men te Gent maakte perkament, dan nog zou men er niet alle vossemisdaden op
kunnen schrijven (A 92). En Gent wordt nogmaals gebruikt als referentie voor de
samenzweringsplaats, ‘Tusschen Hijfte ende Ghend’ (A 2263).
Voor W. Gs Hellinga was Willem een Gentenaar. M. Gysseling twijfelt er niet
aan dat de hofdag in Gent werd gehouden, met name op de binnenplaats van het
Gravensteen. J. de Wilde vereenzelvigt Reynaert met de Gentse burggraaf Zeger III.
J. Goossenaerts was ervan overtuigd dat het Reynaertverhaal weinig met Waas en
veel met het Gentse te maken had. Redenen te over om Gent als Reynaertstad te
promoveren. Hier liggen ook de grote abdijen die wel eens in verband werden gebracht
met het Reynaertverhaal: Sint-Baafs en Sint-Pieters en Drongen, even buiten de stad.
Bovendien ontstond hier rond 1150 het eerste uitvoerige middeleeuwse dierenverhaal,
namelijk de in het Latijn geschreven Ysengrimus van magister Nivardus, die de
handeling laat spelen in de Gentse Sint-Pietersabdij en omgeving. De abdij wordt er
als een oord van verderf getekend.
Ook de horecazaken zagen wel iets in de vos (op het Sint-Baafsplein mooie
schilderijen van Firmin de Vos in 't Voske en op de Vlasmarkt).
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Naast Gent vraagt nog een tweede niet op de route gelegen Reynaertplaats onze
aandacht: Elmare. Canteclaer vertelt Nobel hoe de sluwe Reynaert hem in haren
boetekleed verschalkte. Pelgrimsstaf en -kleed had hij van Elmare meegebracht. Het
was te Elmare dat Reynaert de wolf aan het klokketouw bond. De bewoners dachten
dat het om de duivel ging en Isegrim werd er vreselijk afgeranseld. Als monnik hield
hij het er niet vol en vluchtte weg. Daardoor werd Reynaert in de pauselijke ban
geslagen en kon hij niet mee naar Kriekeputte.
Elmare was een klein klooster, een priorij, gesticht in 1144, en vroeg afhankelijk
van de Gentse Sint-Pietersabdij. Door overstromingen werd de stichting na 1375
verwoest. Elmare ligt nu onder de poldergrond op het grondgebied van de huidige
gemeente Waterland-Oudeman.

Reynaert voor het Reynaertpark te Sint-Niklaas. A. de Smedt
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De polders, de kreken en enkele stemmige dorpjes zoals Sint-Margriete, Watervliet
en Sint-Jan-in-Eremo zijn een aparte uitstap waard. Ook daar vind je Reynaerts paden
‘ghesleghen crom ende menichfoude’ (A 504). Alsof Willem toen reeds wist, waar
nu de mooie plekjes voor een toeristische route zouden liggen.
Zal Reinaert straks zijn roofterrein herkennen
in 't vreedzaam landschap tussen Hulst en Gent?
Een strookje hei, met een dozijntje dennen,
en ergens nog, maar wààr? de blauwe vennen is dat genoeg voor wie het ànders kent?
De dieren zijn getemd of uitgestorven;
de (Vlaamse) leeuw heeft, braaf en heraldiek,
een ereplaats in het bestel verworven;
alleen de kippen en de bijenkorven,
omwille van de baat, zijn identiek.
Lamfreyt liet zijn bedrijf mechanizeren:
hij zaagt, elektrisch, onze laatste eik
en ach! wie spreekt nu nog van bruine beren?
De wolven staken zich in mensenkleren,
in Brussel kreeg Courtois sinds lang gelijk.
De galgen werden wijselijk verboden
door een kommissie voor landschappelijk schoon
als onestetisch én voor onze noden
zeer onvoldoend: wij vonden een metode
waarvan de afzet meer de moeite loont.
Zal Reinaert straks de vroegere weg nog vinden,
in 't vreedzaam landschap tussen Hulst en Gent,
naar Maupertuus, onder aloude linden,
het veilig nest, waar hij met Ermelinde
de jonge vossen in zijn voetspoor ment?
Wanneer hij in de zon der pinksterdagen
voorzichtig lui voor zijn kasteelpoort ligt
zal hij zijn vrienden zien, die niet versagen
om uit zijn boek de raadselen te verjagen
en hij zal grijnzen met een frank gezicht!
(A. van Wilderode, mei 1955)
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Literatuur
(Volgens onderwerp en chronologisch: geciteerde of nog in de boekhandel
verkrijgbare werken. Voor verdere lectuur verwijzen wij naar de bibliografieën in
sommige van de onderstaande werken).
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Prometheus, 1991. (2 vol.)

I.v.m. toerisme, literatuur en geschiedenis
M. Gysseling, Etymologie van ‘Waas’, in: Annalen van de Kon. Oudheidk.
Kring van het Land van Waas, deel 54/2 (1946), p. 95-100.
A. Stoop (ed.), Sint-Niklaas en het Land van Waas. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1967. (Met vijftig gedichten van A. van Wilderode)
R. Ramon, Wandeltocht langs de kastelen van Destelbergen, in: De
Oost-Oudburg. Jaarboek XIII, (1976) p. 106-130.
A. Govaert en W. Persoon, Het Wase Wandelboek. Nieuwkerken. Ten Bos,
1983.
P. Diriken, Geogids Landschapsroute Lokeren-Moervaart. Sint-Truiden,
Carlier/De Blauwe Vogel, 1984.
W. Vloebergh, Waas en waarachtig. Gids voor 't Land van Waas. Sint-Niklaas,
Danthe, 1986.
M. Buise en G. Sponsele, Gids voor Saeftinghe. Kloosterzande, Duerinck, 1987.
A. Deprez, Literaire gids voor Oost-Vlaanderen. (Met een bijdrage van H.
Waterschoot). Schoten, Hadewijch, 1987.
P. Diriken, Geogids Sint-Niklaas. Sint-Truiden, Carlier/De Blauwe Vogel, 1988.
B. Peleman, Nog bloeit in mij de Herfst. Antwerpen, De Nederlanden, 1990.
En verder alle mogelijke toeristische informatie uit streek-publikaties en brochures,
bezorgd door de VVV's van Hulst tot Rupelmonde en Destelbergen.
Tot slot wijzen wij op de publikaties van Grote Routepaden. Lange
afstandswandelingen, m.n. GR 5A Noord ‘Antwerpen-Oostende’. (Te verkrijgen:
Van Stalenstraat 40, B-2060 Antwerpen).
Voor de foto's werd een beroep gedaan op Robert Dewilde. Daarnaast werden ook
foto's ter beschikking gesteld door: Paul de Malsche: p. 25, 32, 46, 78, 110, 125,
142; de Bibliotheca Wasiana: p. 30, 126, 149; Herman Heyse: p. 85; Alex van
Cauteren: p. 122.
Herkenbare personen op foto's (telkens v.l.n.r.):
- p. 85: Herman Heyse, Abdon Heyse (midden) en onder de middelste paraplu
M. Nonneman, L. Peeters en P. de Belie;
- p. 110: A. de Smedt, J. de Wilde, W. Delforge, S. van Daele en B. Peleman;
- p. 126: J. Everaert, broeder Aloïs, M. Dewulf en J. de Wilde;
- p. 142: A. Stoop, H. Vos, B. Peleman en F. van Bogget, ridders van de orde
van de Vossestaart.
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binnenkant achterplat

[Overzichtskaart van de wandelroute]
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