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TVOYAGE VAN MHER JOOS VAN GHISTELE. 
FRICTIE TUSSEN FEIT EN FICTIEi 

Janny SCHENKEL 

Terecht is in een onlangs verschenen artikel door LP. Bejczy (2) de aandacht ge-
vestigd op Tvoyage van Mher Joos van Ghistele. Terecht, omdat over dit omvang-
rijke vijftiende-eeuwse reisverhaal dat een schat aan interessante en uiteenlopende 
informatie bevat over onder andere het Heilige Land en Egypte, tot nu toe slechts 
incidenteel gepubliceerd is. Hoewel een uitgave van de tekst in voorbereiding is, 
moet met het onderzoek eigenlijk nog begonnen worden. Het verhaal biedt on-
telbare aanknopingspunten voor onderzoek. De auteur weet van het reisverslag 
een aardrijkskundige encyclopedie te maken, waarin ruim aandacht geschonken 
wordt aan de zeden, gewoonten en religies van de volkeren die de reizigers ont-
moet hebben, aan de geografische kenmerken van de streken waar men door reis-
de, aan de flora en fauna van diezelfde streken en nog veel meer. Dit alles wordt 
opgeluisterd door de individuele ervaringen van de reizigers. De combinatie van 
persoonlijke observaties en wetenschappelijke kennis maakt dat het verhaal ener-
zijds een verslag van een unieke reis is en anderzijds dat het een encyclopedie 
in verhalende vorm is. In dit artikel wil ik ingaan op de wijze waarop de auteur 
die twee uitgangspunten combineert, en hoe het verhaal geconstrueerd is, aan 
de hand van het voorbeeld van de cynocephalus, een wezen dat een menselijk 
lichaam heeft, maar een kop als van een hond. Voor een goed begrip van de 
problematiek is het noodzakelijk eerst enige aandacht te schenken aan de reizi-
ger, Joos van Ghistele, de route die hij gevolgd heeft en de verhouding tussen 
de reis en het reisverhaal. 

EEN OPMERKELIJKE REIZIGER 

Van Ghistele was een man van aanzien. Geboren in 1446 te Gent, genoot hij zijn 
opleiding aan het hof van Karel de Stoute. Na diens dood in 1477 werd Van Ghiste
le, iimiiddels al tot ridder geslagen, in diverse hoge ambtelijke functies benoemd. 
Zo werd hij onder andere twee keer tot voorschepen van de Gentse Schepenbank 
gekozen (3). 

In 1481 begon Van Ghistele aan een reis die hem pas in 1485 in Vlaanderen 
zou doen terugkeren. Het voornemen een reis te maken zal ongetwijfeld veel eerder 

1. Hierbij wil ik Prof. dr. H. van Dijk en Mevr. prof. dr. R. Jansen-Sieben hartelijk danken voor 
de raadgevingen die ik van hen ontving bij het schrijven van dit artikel. 

2. LP. BEJCZY, 'Jan van Mandeville overtroffen in: "B/oyage van Joos van Ghistele.' In: Litera-
tuur (1993), p. 146-153. 

3. P. DIELEMAN, De groote reiziger Mer Joos van Ghistele. Middelburg 1932. Veel informatie 
over Joos van Ghistele en een samenvatting van het reisverhaal. 
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al zijn ontstaan, mogelijk al tijdens zijn leven aan het Bourgondische hof, waar 
men nog niet zo lang daarvoor zelfs nog serieuze plannen had gemaakt voor 
een kruistocht naar Jeruzalem (4). De drukker wil ons in de introductie bij de 
eerste druk in 1557 (5) doen geloven dat Van Ghistele "uut puurder devocie" 
op reis is gegaan. Maar religieuze motieven zullen niet de enige overwegingen 
zijn geweest. In het inleidende hoofdstuk schrijft de auteur dat de aspirant-
reizigers vooral hevig geinteresseerd waren geraakt door hetgeen zij gehoord en 
gelezen hadden over het Midden-Oosten (6). Dit soort interesse staat bekend als 
curiositas, een mentaliteit die een ware explosie aan reizen deed ontstaan. le-
dereen die er de mogelijkheid voor had wilde met eigen ogen aanschouwen 
waarover geschreven was. Men verrijkte op die manier kennis uit boeken met 
eigen observaties en ervaringen (7). 

Van Ghistele vertrok in het najaar van 1481, aanvankelijk alleen in gezelschap 
van zijn kapelaan, Jan van Quisthout, naar Aken en Keulen. Tijdens een opont-
houd in Keulen voegden enkele goede vrienden zich bij hen en vertrok het ge
zelschap naar Venetie, waar ze zich inscheepten voor de overtocht naar Jaffa. 

Aanvankelijk volgde ook Van Ghistele de gebruikelijke route van pelgrims in 
het Heilige Land: naar Jeruzalem, alwaar men rondgeleid werd door een broeder 
uit het klooster op de Berg Sion en daarna tochtjes door het gebied rond Je
ruzalem: de Olijfberg, Nazareth, Betlehem, Hebron, de Jordaan enz. Het ge
zelschap verbleef in het gastenverblijf van het klooster. Na al deze indrukwekkende 
plaatsen aanschouwd te hebben, drongen zowel de abt van het klooster als de 
vrienden van Van Ghistele aan op een spoedig vertrek; de vrienden omdat zij 
wel weer naar huis wilden en de abt omdat hij vreesde dat het verblijf van de 
Vlaming wel eens een langdurige, en daardoor kostbare, aangelegenheid zou 
kunnen worden. Heer Joos vend een acceptabel compromis: de vrienden keerden 
huiswaarts en hijzelf zocht een ander onderkomen in Jeruzalem. Jan van 
Quisthout bleef bij hem. 

Na nog enkele een- en meerdaagse uitstapjes in het Heilige Land te hebben 
gemaakt, vertrok hij naar Egypte. Via Cairo en het Katharinaklooster in de Sinai 
was hij voornemens door te reizen naar het zuiden en dan via het koninkrijk 
Aden het land van Pape Jan, dat hij zocht in Abessinie, te bezoeken. Pape 
Jansland was zelfs een van de hoofddoelen van de reis. Van Ghistele had daartoe 

4. Zie o.a. BERTRANDON DE BROQUIERE, The Voyage d'Outremer. Ed. G.R. Kline. New York 
[etc.], 1988. 

5. Van het reisverhaal zijn tot nu toe drie handschriften bekend (Brussel, Egyptologische Stichting 
Koningin Elizabeth, hs. 55.473; Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. IV 330; Namen, Biblio-
theque Moretus Plamin, hs. R.Mn. B 46) en drie drukken (Gent, Henri van den Keere, 1557; 
Gent, Henri van den Keere, 1563; Gent, Wed. van Salenson, 1572). Van elk van de drukken zijn 
meer exemplaren bewaard gebleven. (R. JANSEN-SIEBEN, Repertorium van de Middelneder-
landse Arles-literatuur. Utrecht, 1989, p. 148; 149; 150; 247 (nr. B490); 271 (nr. B1200); 418 
(nr. NIO). 

6. "int causen dat zij vele ghehoort ende ghelesen hadden van diversschen landen over tzee" (Brussel, 
hs. ES, f.lr, 3-4). 

7. Curiositas was overigens nogal orastreden. Vooral de kerk keurde reizen om het reizen af. Een 
ware pelgrim zou zich enkel moeten laten leiden door religieuze verlangens. Zie over curiositas 
de studie van C.K. ZACHER, Curiosity and pilgrimage. The literature of discovery in fourteenth-
century England. Baltimore [etc.], 1976. 
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in de Dom te Keulen enige rituele handelingen laten verrichten om voor Pape 
Jan geschenken mee te kunnen nemen die de relieken van de heilige drie koningen 
hadden aangeraakt (8). Helaas belette de koning van Aden het gezelschap de 
doortocht zodat ze gedwongen waren terug te keren naar Cairo. 

Vanuit Cairo ondernam Van Ghistele een tweede poging om Pape Jansland 
te bereiken. Over deze alternatieve route had hij mogelijkerwijs gelezen in de 
Historien der heiligher drie coninghen van Johannes van Hildesheim. Via 
Alexandrie stak hij de Middellandse Zee over naar Laodicea, met een tussenstop 
op Cyprus. Langs Beiroet trok hij oostwaarts tot de stad Tebriz (in het huidige 
Azerbaidzjan). Na deze inspanningen wacht Van Ghistele en zijn kapelaan een 
nieuwe teleurstelling: door kooplieden worden zij gewaarschuwd dat in Pape 
Jansland een ernstige besmettelijke ziekte dreigt uit te breken. Joos van Ghistele 
besluit na deze tegenslag huiswaarts te keren. Een toeristische route voert hem 
langs de Griekse archipel en Kreta naar Korfoe. Via Sicilie steekt men over naar 
de kust van Noord-Afrika, om Tripoli (Libie), Tunis en Annaba aan te doen. 
Uiteindelijk zet men in Genua weer voet op Europese bodem (9). De terugkomst 
van Joos van Ghistele, op St.Jansavond (24 juni) 1485 wordt door het stadsbestuur 
van Hulst, de woonplaats van Van Ghistele, royaal gevierd met een banket. 

HET REISVERSLAG 

Wij kennen deze indrukwekkende en omvangrijke route nu doordat Ambrosius 
Zeebout (10) kort na thuiskomst van de reizigers het verhaal van de reis opschreef. 
Algemeen wordt aangenomen dat kapelaan Jan van Quisthout gedurende de reis 
aantekeningen heeft gemaakt die de basis van het reisverhaal vormen, maar voor 
deze veronderstelling zijn geen harde bewijzen leverbaar. 

Wie, zoals ik net heb gedaan, een route distilleert uit een tekst, moet daarbij 
overigens goed voor ogen houden dat daarmee nog geen bewijs is geleverd voor 
de authenticiteit van de route. De tekst is immers onze enige bron van kennis 
over die route. Zeker in dit geval is enig wantrouwen wel gerechtvaardigd: in het 

8. Van Ghistele baseerde zijn overtuiging waarschijnlijk op een slordigheid bij het lezen van Johannes 
van Hildesheims Historien der heiligher drie coninghen, waarin wel sprake is van 'geheiligde 
geschenken', maar niet in direkte relatie met Pape Jan (LP. BEJCZY, o.c, p. 148). Pape Jan was 
in de Middeleeuwen een veelbesproken figuur. Wij weten nu dat l^pe Jan niet bestond, maar 
ten tijde van Van Ghistele was de legende nog springlevend. Voor meer over reizen naar Pape 
Jansland: U. KNEFELKAMP, Die Suche nach dem Reich des Priesterkonigs Johannes. Dar-
gestellt anhand von Reiseberichten und anderen ethnographischen Quellen des 12. bis 17. Jahr-
hundert. Gelsenkirchen, 1986. 

9. LP. Bejczy herkent in de route als geheel een kruisvorm, waaraan hij de gedachte ontleent dat 
de tocht opzettelijk zo gemaakt is. Dit lijkt mij zeer onwaarschijnlijk: het kruis ontbeert een 
zuiver 'hart' en de noordrichting is wel erg Oost-Noordoost. Daarbij stelt Bejczy terecht dat niet 
gemakkelijk te controleren valt welke delen misschien niet tot de werkelijke reis behoren, maar 
er door de auteur aan zijn toegevoegd, Maar een auteur die de vrijheid had de route in zijn verhaal 
aan te passen en een kruisvorm wilde creeren, had ongetwijfeld een duidelijker kruis gemaakt. 
De tekst maakt eerder de indruk dat Van Ghistele zich eerder liet leiden door de toevallige moge-
lijkheden die zich voordeden dan door een doordacht, weloverwogen reisplan. LP. BEJCZY, o.c. 

10. Ambrosius Zeebout was kapelaan. Helaas zijn er geen verdere biografische gegcvens over hem 
bekend. 
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inleidende hoofdstuk van het reisverhaal zegt de auteur expliciet dat Van Ghistele 
de intentie had om zoveel mogelijk zelf te zien van de landen die die hij bezocht, 
maar dat het niet altijd gelukt was. De reizigers hebben zowel 'in de geest' als 
'persoonlijk' gereisd (11). Daarom neemt de auteur 'de wil voor de daad' (12). 
Met andere woorden, mocht Van Ghistele Aden niet bereikt hebben, dan nog 
zou Aden beschreven worden. Het is dan ook verbazingwekkend dat Ambrosius 
Zeebout er desondanks in is geslaagd een verhaal af te leveren dat, in grote lijnen, 
uitgetekend op een topografische kaart weliswaar opmerkelijke wendingen, maar 
geen onmogelijkheden toont. 

De tekst van het reisverhaal is verdeeld in 211 hoofdstukken, over acht boeken. 
Het eerste boek is te beschouwen als een reisgids en bevat allerhande nuttige in
formatie voor aspirant-reizigers. De overige zeven boeken bevatten tezamen het 
verhaal van de reis die geografisch ingedeeld is. Zo gaat het derde boek in zijn 
geheel over Egypte en het vijfde over Cyprus. 

Het verhaal is een chronologisch verslag van de reis van Van Ghistele. Het 
gaat daarbij niet zozeer om wat Van Ghistele persoonlijk heeft beleefd, alswel 
om de gebieden en objecten die hij passeert en aanschouwt. De kern van het 
verhaal wordt niet gevormd door persoonlijke ervaringen, maar door een route 
die een reiziger, die toevallig Joos van Ghistele heet, gevolgd heeft. We lezen dus 
zelden lets over de emoties en gevoelens die de reiziger ongetwijfeld gehad moet 
hebben, bijvoorbeeld bij het aanschouwen van de Nijldelta of de pyramiden, 
maar des te meer over de oorsprong van de Nijl (13) of de architectuur van de 
pyramiden. 

Binnen de chronologische lijn, die de inhoudelijke structuur van de tekst dus 
vooral bepaalt, vult de auteur de observaties en ervaringen van Van Ghistele voort-
durend aan met kennis en informatie die voor het merendeel uit contemporaine 
bronnen afkomstig lijken te zijn. Daar maakt Zeebout overigens geen geheim 
van: vaak worden de gebruikte bronnen keurig vermeld (14). Door deze com
binatie van vertellen en compileren is een tekst ontstaan die een wonderlijke men-
geling is van observaties en soms ook persoonlijke belevenissen van Joos van 
Ghistele enerzijds en feitelijke, encyclopedische informatie anderzijds, door de 
auteur ingenieus in elkaar gevlochten. Het verhaal geeft een goed beeld van de 
kennis die aan het eind van de vijftiende eeuw in Vlaanderen beschikbaar was 
en kan daardoor beschouwd worden als een verhalende encyclopedie. 

Door de vele verwijzingen naar contemporaine bronnen past de tekst die Am
brosius Zeebout geconstrueerd heeft, in de karakterisering die C.S. Lewis (15) 

11. "Ende vute dien dat zij voordere ende breedere inden gheest ende personnelic ghereist hebben" 
(Hs. Brussel ES, f.lr, 18-20) 

12. "Oocmede al eyst dat zij tallen particulieren plaetsen hier naar ghenoumt zelve personnelic niet 
ghesijn hebben, maer dat van andere voyagiers verstaen, nemende den wille voor de daet ende 
tdeel voor al." (Hs. Brussel, ES, f.lv, 17-21). 

13. Dat is overigens niet verwonderlijk, want volgens de gangbare opvattingen zou de Nijl ontspringen 
in het aards paradijs. 

14. In de verschillende drukken is zelfs een bronnenlijst aan het verhaal toegevoegd. Het zou een 
enorm onderzoek vergen om de betrouwbaarheid van deze lijst te controleren, maar kleine steek-
proeven hebben aangetoond dat de genoemde werken inderdaad geciteerd worden in de tekst. 

15. C.S. LEWIS, The discarded image. Cambridge, 1967, p. 5. 



TVOYAGE VAN MHER JOOS VAN GHISTELE 85 

geeft van middeleeuwse auteurs en hun cultuur. Lewis spreekt van " the over
whelmingly bookish or clerkly character of medieval culture. When we speak 
of the Middle Ages as the ages of authority we are usually thinking about the 
authority of the Church. But they were the age not only of her authority, but 
of authorities. If their culture is regarded as a response to environment, then 
the elements in that environment to which it responded most vigorously were 
manuscripts. Every writer, if he possibly can, bases himself on an earlier writer, 
follows an auctour: preferably a Latin one. [...] In our own society most 
knowledge depends, in the last resort, on observation. But the Middle Ages 
depends predominantly on books." Ambrosius Zeebout lijkt goed te passen in 
deze typering. De observaties van Van Ghistele, hoe scherp soms ook, worden 
vrijwel altijd ondersteund door of aangevuld met wat ik hier maar boekenwijsheid 
zal noemen. 

Toch leunt Zeebout niet overal even sterk op de door hem geraadpleegde 
boeken. In veel gevallen is hij opmerkelijk kritisch en schroomt hij niet zijn twijfels 
over een en ander uit te spreken. Een mooi voorbeeld hiervan betreft de kwestie 
van het middelpunt van de aarde. Van Dijk (1991) (16) en Bejczy (1993) (17) wijzen 
erop dat Zeebout hier ingaat tegen het standpunt dat Jan van Mandeville ruim 
een eeuw eerder had ingenomen. Diens 'wetenschappelijke' bewijs voor de stelling 
dat Jeruzalem het middelpunt van de aarde zou zijn, wordt door Zeebout tegen-
gesproken met de droge constatering dat op een bol voorwerp elk punt als mid
delpunt beschouwd kan worden. 

Een ander voorbeeld in dit verband is dat van de balsemtuin in Egypte. Nabij 
Cairo lag lange tijd een tuin waarin balsemstruiken groeiden. Het produkt van 
deze struiken, de balsem, gold als een van de kostbaarste produkten op aarde. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat over deze tuin vele, meer of minder fan-
tastische verhalen ontstonden. Voor reizigers naar Egypte was de balsemtuin een 
absolute 'must'. Joos van Ghistele bezocht de tuin ook en Zeebout doet er uit-
gebreid verslag van. Maar de legendevorming rond de tuin had onvermijdelijk 
tot gevolg dat de verschillende verhalen niet altijd met elkaar in overeenstemming 
waren. Zeebout merkt dit ook op en besluit zijn verslag met de verzuchting; 
" watter waer af is zalmen Gode bevelen, want mer zeer diverschelic af spreect." 
(Druk 1557, Boek 3, cap. 21). 

Deze opvallend kritische inslag wordt deels aangekondigd in het inleidende 
hoofdstuk van het verhaal. Daarin legt Zeebout verantwoording af voor het 
schrijven van de tekst. De "edele" mannen die de reis gemaakt hebben waren 
vooral geinteresseerd geraakt door wat zij al gelezen hadden over de landen in 
de Orient. Zij wilden "bij experientien" zien waarover zij al zoveel gehoord en 
gelezen hadden. Omdat het een " nieuwe ende eene goede tijdcortinghe e s " om 
te horen lezen van deze landen "Zo hebbe ic, Ambrosius Zeebout, bij goeden 
middele vanden voorseiden edelen mannen verstaen ende vercreghen tghuend dat 
zij inden landen van over zee ghehoort ende bevonden hebben. Twelke ter beden 

16. H. van DIJK, 'Reizigers naar het Heilige Land en het middelpunt van de wereld.' In: Een school 
spierinkjes. Kleine opstellen over Middelnederlandse Artes-literatuur. Hilversum, 1991. p. 49-52. 

17. LP BEJCZY, O.C., p. 150. 
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van diversschen edelen mannen ende andere ic in dit jeghenwoordich bouc te 
gadere ghecoppelt ende ghestelt hebbe, ten solaesse van hemlieden ghenouchte 
nemende te hooren lesene van vremden saken, landen ende steden ende ooc ter 
instructie vanden ghonen die in toecommenden tijden inde voorseiden landen 
zullen willen reysen ende voyagieren" (Hs. Brussel, ES, f.lr,26-flv,8). Uit deze 
'beginselverklaring' van Zeebout valt op te maken dat een groot deel van zijn 
materiaal afkomstig is van de reizigers. Maar hij laat zichzelf alle ruimte om, 
waar nodig, informatie toe te voegen. Zo kunnen de observaties van de reizigers 
dus verantwoord aangevuld worden met gegevens uit boeken of met Zeebouts 
eigen opvattingen. In dat opzicht lijkt Zeebout dus ook een vertegenwoordiger 
van een mentaliteit, waarin autoriteit niet uitsluitend bepalend is, maar waarin 
eigen inzichten en standpunten ook ruimte verdienen. Waarnemingen die Zeebout 
als onmogelijk voorkomen, worden met het nodige wantrouwen opgenomen in 
het verhaal en van commentaar voorzien. 

EEN OPVALLENDE VERSCHIJNING IN HET VERHAAL : 
DE CYNOCEPHALUS 

De kritische geest van de auteur is goed te demonstreren aan de hand van een 
middeleeuws produkt bij uitstek: monsters. In de middeleeuwse literatuur werd 
over het algemeen veel aandacht besteed aan de wonderlijke wezens, die het 
midden houden tussen mens en dier. Encyclopedische werken als van Thomas 
van Cantimpre {Liber de naturis rerum) bevatten een staalkaart van de vermeende 
bevolking van de wereld. Meestal werden de monsters aan de grenzen van de door 
mensen bewoonde wereld gesitueerd. Dat was immers ook ver van het Heilige 
Land en bovendien kon daarmee verklaard worden waarom de monsters slechts 
zelden in levende lijve werden gesignaleerd (18). Geinspireerd door de verwach-
tingen die hij ongetwijfeld koestert over monsters informeert Van Ghistele op 
de verste punten van zijn reis enkele keren naar het bestaan ervan (19). De be
volking ter plaatse moet de reiziger echter teleurstellen: nergens wordt het bestaan 
van monsters bevestigd. Door de ontkenningen in de mond van de inheemse be
volking te leggen ontwijkt Zeebout de verantwoording voor die ontkenning. 

In het reisverhaal treffen we daardoor eigenlijk alleen maar 'gewone' dieren 
aan, zoals kamelen, krokodillen, slangen, struisvogels en olifanten. In een aantal 
gevallen geeft Zeebout enige toelichting, maar heel vaak ook wordt de soort 
blijkbaar bekend verondersteld bij de lezers en blijft het bij een eenvoudige ver-
melding. Bij de olifant echter toont Zeebout weer zijn kritische aard: de tot 
dan toe gangbare opvatting dat olifanten hun knieen niet kunnen buigen, 
weerspreekt hij. Olifanten kunnen wel hun knieen buigen, maar het kost hun 
veel moeite. 

Wie eenmaal doordrongen is van de gedachte dat Zeebout een verhaal heeft ge-

18. J.B. FRIEDMAN, The monstrous races in medieval art en thought. Cambridge (Mass.), 1981. 
p. 37-58. 

19. Zie hiervoor ook: LP BEJCZY, o.c, p. 150-152. 
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schreven met een hoog realiteitsgehalte, zal vreemd opkijken als hij in het derde 
boek, in het laatste hoofdstuk, de volgende passage aantreft: 

Noch vintmen daer ten lande een ander dier dat zeer omme te verwonderen is, ghenaemt syno-
chefalus. Hebbende thooft als een hont, ende alle de andere leden van eenen menschen: zijn 
aermen, zijn beenen, zijnen hals, zijnen buuc, vort bloot ende naect als een mensschen, maer 
up den rugghe lancx henen, zo hevet een strepe van ruwen hare een palme breet van boven tootten 
steertbeen. Dit voornoemde dier gaet ende staet recht als een mensschen, heet ende drinct van 
datmen hem gheeft, tzy ghecooct vleesch, tzy rau, tzy fruyt oft broot. Het drynct wyn, watere 
ende andere drancken zule alsmen hem gheeft, ende zyn zeere hebbelic over tafel als zy ghetempt 
zyn, ende es tghetrauste ende tverstandelste dier datmen ter weerelt vindt, zo datte Dyodorus 
Syclus' wel breeder zeit in zynen xj.^" bouc. .Men leest dat als de Romanen Egipten ghesubi-
ugeert hadden, ende alle de afgoden die lande te Rome ghebracht, dat zy doen mede brochten 
een van dien synochefalussen dwelc zy langhe houffenden voor eenen god, zo dat breeder ver-
claert Lucanus in zynen achtsten bouc. Item sente Augustijn ghetuucht ooc ghenouch van desen 
selven dier inden eersten bouc der stad gods in xxx.^ capittel, inden tweesten int vierde capitele, 
ende inden derden int twalefsten capittel, verwonderlic zegghende of ooc Beresinta de goddinne 
diemen seit der goden moeder ghebaerst heeft synochefalus. Ooc leestmen int bouc de natueris 
rerum dat zulc een dier ghebracht wart teenen presente den conync Lodewyc van Vranckerycke, 
naer dat hy in Egipten ghevanghen ghezyn hadde (20). 

Dit is de beschrijving van een monster. En niet zo maar een: het bestaan ervan 
wordt door maar liefst vier middeleeuwse autoriteiten ondersteund: Diodorus 
Siculus, Lucanus, Augustinus en De naturis rerum. De cynocephalus lijkt een 
vreemde eend in Zeebouts overigens zo betrouwbare en werkelijkheidsgetrouwe 
bijt. 

De vraag rijst of Zeebout hier de plank volkomen misslaat door een onwaar
schijnlijk monster in zijn verhaal op te nemen of dat hij, door wat voor redenen 
dan ook, in de veronderstelling verkeerde dat de cynocephalus een werkelijk 
bestaand wezen is. Om die vraag enigszins te kunnen beantwoorden is het nood
zakelijk te proberen de herkomst van het fragment na te gaan. Geven de bronnen 
die Zeebout noemt bijvoorbeeld voldoende aanleiding om overtuigd te raken van 
het bestaan van de cynocephalus? En is het mogelijk dat Van Ghistele met 
Zeebout gesproken heeft over de cynocephalus? 

Het fragment is te verdelen naar het aantal vermelde bronnen. Het eerste deel 

20. Hs. Brussel, ES, f.223v, 18-f.224r, 19. Geparafraseerd: "Ook treft men in dat land een ander 
wonderbaarlijk dier, genaamd cynocephalus. Hij heeft het hoofd als van een hond en al de andere 
ledematen als van een mens: zijn armen en benen, zijn hals en zijn bulk geheel bloot, net als 
een mens. Maar op de rug heeft hij een baan van ruw haar tot aan het stuitbeen zo breed als 
de palm van een hand. Dit dier loopt en staat rechtop als een mens. Het eet en drinkt wat hem 
gegeven wordt, hetzij gekookt, hetzij rauw vlees, hetzij fruit of brood. Het drinkt wijn, water 
en andere dranken, al naar men hem geeft. Het zijn goede tafelgenoten, als ze getemd zijn. Het 
is het trouwste en verstandigste dier dat leeft, zoals Diodorus Siculus verklaart in zijn elfde boek. 
Men leest dat toen de Romeinen Egypte onderworpen hadden, en alle afgoden van Egypte naar 
Rome hadden gebracht, ook een van die cynocephalussen meegebracht werd, die ze lange tijd 
als een god vereerden. Dit behandelt Lucanus uitgebreid in zijn achtste boek. Ook St. Augustinus 
schrijft over ditzelfde dier, in het eerste boek van De stad gods, in het dertigste hoofdstuk, in 
het vierde hoofdstuk van het tweede boek en in het twaalfde hoofdstuk van het derde boek. Hij 
vraagt zich af of Berecyntha, de godenmoeder, een cynocephalus gebaard kan hebben. In De 
naturis rerum vindt men dat koning Lodewijk van Frankrijk een cynocephalus ten geschenke 
kreeg, na zijn gevangenschap in Egypte." 
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zou dan afkomstig zijn uit het werk van Diodorus Siculus (21), een niet zo erg 
bekende Griekse schrijver uit de eerste eeuw voor Christus. Zijn werk Bibliotheca 
historica is niet exact gedateerd, maar bevat gegevens tot 54 v.Chr. Als bronnen 
gebruikte Diodorus vooral de boeken van Ktesias en Megasthenes. Hoewel er 
op twee plaatsen in de Bibliotheca historica mogelijk sprake is van cynocephali 
(22), lijkt het erg onwaarschijnlijk dat Zeebout deze bron zelf onder ogen gehad 
heeft. De gegevens van Diodorus komen namelijk op geen enkele manier overeen 
met wat Zeebout ons meldt over de cynocephali. De beschrijving van het uiter-
lijk wijkt nogal af en de mededeling over de baarmoeder die door cynocephali 
buiten het lichaam gedragen zou worden ontbreekt bij Zeebout geheel. De be
schrijving die Diodorus geeft, lijkt meer van toepassing te zijn op een apesoort 
(23) dan op de cynocephalus waarvan in ons fragment sprake is. 

De tweede bron die genoemd wordt is Lucanus. Hij leefde van 39-65 na 
Christus en zag kans om in zijn korte leven een indrukwekkend boek te schrijven 
met als titel Bellum civile of Pharsalia. In het achtste boek van dit werk staat 
inderdaad een verwijzing naar de cynocephalus: "Nos in templa tuam Romana 
recepimus Isim semideosque canes et sistra iubentia luctus et, quem tu plangens 
hominem testaris, Osirim: tu nostros, Aegypte, tenes in pulvere manes" (24). 
Het is weliswaar geen "breede verclaering" zoals Zeebout ons wil doen geloven, 
maar de informatie komt aardig overeen. 
Augustinus is de derde bron die in het tekstfragment genoemd wordt. Er zijn 
maar liefst drie verwijzingen naar De civitate dei, waarvan de eerste (Boek 1, 
cap. 30) niet klopt. De tweede verwijzing is ten dele juist: niet in het vierde, maar 
in het veertiende hoofdstuk van het tweede boek is sprake van een cynocephalus 
(25). Inhoudelijk is er echter weinig overeenkomst. De derde en laatste verwijzing 
naar Augustinus tenslotte klopt helemaal: "Miror sane, si ipsa peperit Cyno-

21. Zeebout citeert Diodorus Siculus echter vaker, o.a. in Boek 2, cap. 9: uit de cederbomen in Libanon 
werd wierook gewonnen. 

22. Boek 1, hfd. 33, par. 4: "..., there are more than seven hundred other islands, of which some 
are irrigated by the Ethiopians and planted with millet, though others are so overrun by snakes 
and dog-faced baboons and other animals of every kind that human beings cannot set foot upon 
them." 
In Boek 3, hfd. 35, par. 5 worden de 'baboons' nader toegelicht door Diodorus: "The animals 
which bear the name cynocephali are in body like misshapen men, and they make a sound like 
the whimpering of human beings. These animals are very wild and quite untamable, and their 
eyebrows give them a rather surly expression. A most peculiar characteristic of the female is that 
is carries the womb outside of its body during its entire existence." ([DIODORUS SICULUS], 
Diodorus of Sicily, in twelve volumes. With an English translation by C.H. Oldfather. Cam
bridge (Mass.), 1968). 

23. Er zijn twee soorten bavianen die uiterlijke overeenkomsten vertonen met de cynocephalus: de 
Papio anubis (Anubisbaviaan) en de Papio cynocephalis (gele baviaan). 

24. LUCANUS, The civil war (Pharsalia). With an Engl, transl. by J.D. Duff. Londen [etc.], 1969. 
p. 498, vs. 831-834. 

25. "Sed eum tamen, quando quidem ipsi uolunt fuisse semideum, praeferundum esse censemus, 
si non Romulu et Herculi (quamuis istum nee fratrem occidisse, nee aliquod perpetrasse flagitium 
quisquam historicorum uel poetarum dixit aut finxit), certe uel Priapo uel alicui Cynocephalo, 
postremo uel Febri, quae Romani numina partim peregrina receperunt, partim sua propria sa-
crauerunt." SANCTI AVRELIl AVGVSTINI, De civitate dei, II, 14, p. 49-55. Turnhout, 1955 
(Corpvs Christianorvm, Series Latina XLVII. Avrelii Avgvstini Opera, Pars XIV, 1). 
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cephalum, qui longe postea uenit ex Aegypto" (26). Opmerkelijk is echter wel 
dat een van de bekendste delen van Augustinus' werk, namelijk het zestiende 
hoofdstuk van het achtste boek, door Zeebout niet ter sprake wordt gebracht. 
Zoals ik verderop zal laten zien bevat dat hoofdstuk juist een cruciale passage 
voor de historic van de cynocephalus. Hoewel Zeebout door het hele reisverhaal 
been regelmatig Augustinus citeert, moeten we sterk betwijfelen of De civitate 
dei als een direkte bron beschouwd mag worden. 

Tot slot wordt De naturis rerum als bron vermeld door Zeebout. Onder deze 
titel circuleerden in de Middeleeuwen verschillende werken. Op grond van de ge
gevens die Zeebout ontleend zou hebben aan dit werk, wordt het aantal mogelijke 
kandidaten sterk ingeperkt. Als een cynocephalus ten geschenke gegeven werd 
aan koning Lodewijk IX van Frankrijk, na dat hij in Egypte gevangen genomen 
was, moet het bedoelde werk van na 1250 dateren. Lodewijk IX leefde van 1214 
tot 1270. In 1248 ondernam hij een kruistocht, waarbij hij in Egypte gevangen 
genomen werd. In 1250 werd de kruistocht definitief beeindigd. Lodewijk verbleef 
nog enkele jaren in Syrie en keerde pas in 1254 in Frankrijk terug. Het meest 
voor de hand liggende werk met de titel De naturis rerum is nu dat van Thomas 
van Cantimpre: Liber de naturis rerum, verschenen rond 1250. In de enige editie 
die tot nu toe voorhanden is van deze belangrijke Middeleeuwse encyclopedie 
is echter geen sprake van een anekdote over geschenken aan Lodewijk. De cyno
cephalus wordt, zij het zeer beknopt, wel genoemd. In het hoofdstuk over de 
Hominesmonstruosi staat de volgende beschrijving: "Homines alii sunt, quos 
beatus leronimus cynocephalus appellat, qui canina capita habentes, ungues 
aduncos, pellibus pecudum induti, pro voce latratus canum proferunt" (27). 
Thomas van Cantimpre laat het bij deze summiere beschrijving van het uiterlijk 
van de cynocephalus. 

Op deze manier loopt het spoor naar de herkomst van de cynocephalus-passage 
dood. De bronnen die Zeebout zo keurig lijkt op te geven leveren bij controle 
niet het verwachte resultaat. De gegevens kloppen niet of nauwelijks. Bovendien 
lijkt er geen reden te zijn om aan te nemen dat Zeebout de genoemde werken 
zelf tot zijn beschikking heeft gehad. Want zou dat wel het geval zijn, dan was 
de informatie die Zeebout geeft over de cynocephalus wel heel anders geweest. 

Het lijkt tijd om een andere methode te gaan volgen. Het uitgangspunt hierbij 
blijft dat de cynocephalus een dermate wonderlijk wezen is dat men ernstig kan 
twijfelen aan het bestaan ervan. En dat het tekstfragment van Zeebout daarom 
hoogstwaarschijnlijk niet gebaseerd is op mondelinge, want op observatie be-
rustende, informatie van Van Ghistele, maar afkomstig is uit een geschreven bron. 
Hoewel het erg lastig zal zijn die exacte bron op te sporen, is het misschien wel 
mogelijk een tipje van de sluier op te lichten door de traditie waarin de cyno
cephalus (28) in de literatuur voorkomt te beschrijven. 

26. SANCTI AVRELII AVGVSTINI, o.c. III, 12, 11-12. 
27. THOMAS CANTIMPRATENSIS, Liber de natura rerum. Editio princeps secundum codices 

manuscriptos. Ed. H. Boese. Berlin [etc.], 1973. p. 99. 
28. Een samenvattend overzicht van de traditie van de cynocephalus is te vinden in C. LECOUTEUX, 

'Les Cynocephales. Etudes d'une tradition teratologique de I'Antiquite au Xlle s.' In: Cahiers 
de civilisation medievale, Xe-Xlle Siecles. Tome XXIV. Poitiers, 1981, p. 117-128. 
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DE TRADITIE VAN DE CYNOCEPHALUS IN DE LITERATUUR 

Onder de naam hemicynes worden de cynocephali voor het eerst genoemd bij 
Hesiodus, in de zevende eeuw voor Christus. Veel meer dan een vermelding is 
het niet. Een belangrijke stap in de geschiedenis van de cynocephalus wordt 
gemaakt als eerst Ktesias (ca. 397 v.Chr.) en later ook Megasthenes (ca. 300-200 
v.Chr.) de cynocephali opnemen in hun respectieve beschrijvingen van India. Daar 
leeft een vreedzaam volk in de bergen langs de Indus. Zij kleden zich in huiden 
van wilde dieren en communiceren met elkaar door te blaffen. Ze respecteren 
de wetten van de Indiers met wie ze handel drijven. Ktesias en Megasthenes 
baseren hun verhalen op eigen ervaringen, aangezien ze allebei langere tijd in 
India hebben gewerkt (29). Hun boeken golden in de westerse wereld als enige 
bron van kennis over India. Pas de reizen van Alexander de Grote zouden daar 
verandering in brengen. 

In de eerste eeuw n.Chr. bracht PUnius de tot dan toe bekende informatie 
over wonderlijke wezens bijeen in de Naturalis historiae (30). Het zevende 
boek van deze encyclopedie is antropologisch van aard en bevat een bonte 
verzameling meer of minder monsterlijke figuren. Voor wat betreft de cyno
cephalus volgt hij Ktesias na: " [...]in multis autem montibus genus hominum 
capitibus caninis ferarum pellibus velari, pro voce latratum edere, unguibus 
armatum venatu et aucupio vesci; horum supra centum viginti milia fuisse 
prodente se Ctesias scribit [...]." Plinius beschrijft ook nog een andere soort, 
de cynamolgen, die leven in Ethiopie. Verwarring tussen cynocephali en cyna-
molgen kan er toe geleid hebben dat ook de cynocephali later in Ethiopie gesi
tueerd werden. 

De PUniaanse monsterverzamehng werd in de vijfde eeuw door Augustinus 
(t 430) besproken in zijn bekendste werk, De civitate dei. Het achtste hoofdstuk 
van het zestiende boek is geheel gewijd aan monsters. Met betrekking tot de cy
nocephalus een belangrijk punt, want Augustinus twijfelt aan de menselijkheid 
van het monster. Tot dan toe werd de cynocephalus beschouwd als een menselijk 
wezen met een afwijkend uiterlijk, net als bijvoorbeeld de gymnosofisten, de an-
tipoden, de cyclopen en de sciapoden. Tezamen stonden al deze afwijkende 
soorten bekend als de mirabilia (31). Augustinus gaat met name in op de af-
stamming van de "bizarre mensensoorten." Het is toch bijna onvoorstelbaar 
dat zij, net als de gewone mens, van Adam af zouden stammen. En de cyno
cephali zijn door hun geblaf toch eerder als dier te beschouwen dan als mens. 
Toch is Augustinus voorzichtig met zijn conclusie ten aanzien van monsters. Alles 
wat op aarde leeft is immers geschapen door God en met de monsterlijke soorten 
zal Hij dan ook ongetwijfeld een bedoeling gehad hebben. Al kennen wij Gods 
bedoeling niet, daarom mogen wij Zijn schepping nog niet betwijfelen. Het belang 

29. C. LECOUTEUX, o.c, p. 117-118. Zie aldaar de verdere literatuuropgave. 
30. C. PLINII SECUNDl, Naturalis historiae. Hrsg. und iibersetzt von R. Konig und G. Winkler. 

Miinchen, 1973-... 
31. Een goede inleiding over de mirabilia is geschreven door J.M. PLOTZEK in Ornamenta ecclesiae. 

Kunst und Kiinstler der Romantik. Katalog zur Ausstellung des Schniitgen-Museums in der Josef-
Haubrich-Kunsthalle. Keulen, 1985. p. 107-111. 
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van deze opmerkingen schuilt in de nauwelijks verholen afwijzing door Au
gustinus van de cynocephalus als mens (32). 

Na de Oudheid beginnen voor de cynocephali de Middeleeuwen bij Isidorus 
van Sevilla (560-636). In zijn Etymologiae schrijft hij: "Cynocephali appellantur 
eo quod canina capita habeant, quosque ipse latratus magis bestiae quam homines 
confitetur" (33). Met de toevoeging "hi in India nascantur" wordt deze passage 
onder andere overgenomen door Hrabanus Maurus (776-836) in De naturis rerum 
(34). In dezelfde traditie staan ook de Otia imperialia (35) van Gervais de Tilbury 
(ca. 1214), de Historia orientalis (36) van Jacobus van Vitry (1244) en De pro-
prietatibus rerum (37) van Bartholomeus Anglicus (ca. 1240). 

Naast deze Isidoriaanse traditie zijn er ook afwijkende 'lijnen' met betrekking 
tot de cynocephalus zichtbaar in de literatuur. Deze zijn deels afkomstig uit de 
Alexander-stof, waaronder de apocriefe brieven en enkele versies van de Historia 
preliis, een bewerking van Leo van Napels Nativitas et victoria Alexandri Magni 
regis uit de tiende eeuw (38). De cynocephalus ondergaat regelmatig gedaante-
verwisselingen en komt soms tevoorschijn als een vuurspuwend paard-achtig 
wezen. Daarnaast Hgt de woonplaats van de cynocephali ook niet altijd vast: 
doorgaans India, soms Ethiopie, maar ook achter de Kaukasische bergen, in 
Noord-Europa (39) en het kustgebied van de Baltische staten (40) kan men cy
nocephali aantreffen. 

Behalve al deze nogal informatieve beschrijvingen heeft de cynocephalus ook 
altijd in de verhalen zelf tot de verbeelding gesproken. In de apocriefe Hande
lingen van de apostelen, vooral populair in het oostelijk deel van het Romeinse 
keizerrijk, wordt verhaald van de bekering van een cynocephalus (41). Om meer 
redenen was voor missionarissen de bekering van een cynocephalus een prestatie 

32. SANCTI AVRELII AVGVSTINI, De civitate dei. XVI, 8. Turnhout, 1955 (Corpvs Christianorvm, 
Series Latina XLVIII. Avrelii Avgvstini Opera, Pars XIV, 2). 

33. ISIDORO DE SEVILLA, Etymologias. XI, 3, 15. Edici6n Bilingtie. Texto Latino. Versio Espaiiola, 
notas e indices por Jose Oroz Reta & Manuel A. Marcos Casquero. Madrid, 1983. Een tweede 
vermelding bij Isidorus is te vinden in XII, 2, 32: "Sphingae villosae sunt comis, mammis pro-
minentibus, dociles ad feritatis oblivionem. Cynocephali et ipsi similes simiis, sed facie ad modum 
canis; unde et nuncupati." 

34. B. RABANI MAURI Fuldensis Abbatis et Moguntini Archiepiscopi, Opera omnia. Ed. J.-P. Migne. 
1851-52. [Herdruk Turnhout 1977] 6 Din. (Patrologiae Utinae Tomus III) Dl. V, p. 196-197. 

35. GERVAIS DE TILBURY, Otia imperialia, II, 3. Ed. W. Uibnitz. Hannover, 1707 (Scriptores 
rerum Brunsvicensium I). (Geciteerd bij C. Lecouteux, o.c.). 

36. JACQUES DE VITRY, Historia orientalis. Ed. de Douai. 1597. Cap. 92. (Geciteerd bij C. Le
couteux, O.C.). 

37. BARTOLOMAEUS ANGLICUS, Deproprietatibus rerum. Keulen, J. Koelhoff de Lubeck, 1483. 
Boek 18, cap. 46. 

38. Zie voor een helder overzicht van de betekenis van Alexander de Grote in de Middeleeuwen en 
de literatuur die over hem verscheen het artikel van L.J. Engels in: Van Aiol tot de Zwaanridder: 
personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende 
kunst. Red. W.P. GERRITSEN en A.G. VAN MELLE, Nijmegen, 1993. p. 19-30. 

39. Pauli Historia Langobardorum I, 11, Ed. G. Waitz. Hannover, 1878 (Monumenta Germaniae 
Historicae; Scriptores rerum Germanicarum 48). 

40. ADAM VAN BREMEN, Hamburgische Kirchengeschichte. Hrsg. von Bernhard Schmeidler, 
Hannover [etc.], 1917. [Herdr. 1977], p. 247 (Scriptores Rerum Germanicarum). 

41. J.B. FRIEDMAN, o.c, p. 69. 
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van formaat. Cynocephali konden symbool zijn voor zowel Joden (zie bij v. Psalm 
21:17) als Moslims, die Jezus en zijn Woord ontkenden. Daarnaast gold als vaste 
regel dat hoe vreemder de verschijning die bekeerd was, hoe groter de triomf 
van de missionaris was. Er zijn in de literatuur dan ook verschillende verhalen 
bekend van contacten van missionarissen met cynocephali. Andreas, Bartho
lomeus, Mattheus en Mercurius zijn hier voorbeelden van (42). De heilige 
Christoffel tenslotte zou zelf een bekeerde cynocephalus zijn (43). 

De vermeende goddelijkheid van de cynocephalus (zie bijvoorbeeld het tekst
fragment uit Van Ghistele) moet gezocht worden in de verwarring met de Egyp-
tische god Anubis. Deze god, die doorgaans met een hondekop werd afgebeeld, 
beschermde de koning en in latere tijden leidde en beschermde hij ook de doden. 
In Egypte zijn veel afbeeldingen van Anubis: muurschilderingen, graftomben, 
aardewerk en andere kunstvoorwerpen. Als een mededeling van Joos van Ghistele 
voor Zeebout de aanleiding is geweest om over de cynocephalus te schrijven, dan 
is het niet te gewaagd te veronderstellen dat Van Ghistele afbeeldingen van Anubis 
heeft gezien, waarover hij aan Zeebout heeft verteld. De overeenkomst, en 
daarmee de verwarring, tussen Anubis en de cynocephalus is treffend verwoord 
in de namen die twee bavianesoorten hebben gekregen: de Papio anubis (Anu
bisbaviaan) en de Papio cynocephalis (gele baviaan) (44). 

TERUG NAAR TVOYAGE 

Dit overzicht-in-vogelvlucht van de traditie van de cynocephalus heeft nog niet 
de raadsels rond het bewuste fragment uit Tvoyage van Mher Joos van Ghistele 
opgelost. Want hoewel Zeebout nacu- alle waarschijnlijkheid bronnen genoeg tot 
zijn beschikking had kunnen hebben, is er tot dusver nog geen sprake van de 
bron. Op zoek naar de verschillende mogelijkheden die de aanduiding De naturis 
rerum openliet, kwam ik terecht bij het Speculum majus van Vincent van 
Beauvais, om precies te zijn, bij het Speculum naturale. IJverig speurwerk (45) 
in dit lijvige boek leverde uiteindelijk een passage op die frappante gelijkenis 
vertoont met hetgeen Zeebout ons meedeelt: 

Isidorus ubi supra. Cynocephali appellantur, eo quod canina capita habeant, quousque ipse la
tratus magis bestias, quam homines confitetur, hi in India nascantur. Ex libra de naturis rerum. 

42. J.B. FRIEDMAN, ac. Met name hfd. 4: Missionaries and Pilgrims among the Monstrous races, 
p. 59-86, bevat veel informatie over de positie van cynocephali in het Christendom. 

43. L. GOOSEN, Van Afra tot de Zevenstapers: Heiligen in religie en kunsten. Nijmegen, 1992. 
p. 94-98; Z. AMEISENOWA, 'Animal-headed gods, evangelists, saints and righteous men.' In: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 12(1949), p. 21-45, m.n. p. 42-44. 

44. Hoewel zowel de anubisbaviaan als de gele baviaan niet in Egypte voorkomen, zijn de soorten 
wel bekend. De anubisbaviaan kent wel een groot verspreidingsgebied in Afrika. De gele baviaan 
komt minder algemeen voor. De gele baviaan is slanker dan de anubisbaviaan en heeft een gelere 
vacht. Beide soorten hebben wel de typische 'hondekop' die kenmerkend is voor bavianen. "The 
Eyptians considered the hamadryas baboon [mantelbaviaan] and the anubis baboon to the sacred 
animals. The anubis baboon today still bears the name of the Egyptian god Anubis." Grzimek's 
Animal Life Encyclopedia. Ed. B. Grzimek. New York [etc.], 1972. 13 vols., vol. 10, p. 397. 

45. Hierbij ben ik dank verschuldigd aan Dr J.B. Voorbij, die zeer creatief bleek bij het zoeken in 
dit omvangrijke werk. 
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Aetate quoque nostra delatum est animal Regi Franciae Ludouico, capite fere canino, caetera 
veto membra corporis habens vt homo. Crura quidem humano more nuda, manusque vel biachia, 
collum album, ac nudum, dorsum vero pilosum. Erectus vt homo stabat, & vt homo sedebat. 
Coctis carnibus vescebatur, vinumque libentissime bibebat, & ita decenter, ac modeste sicut homo 
cibum manibus capiebat, & ori suo inferebat. Genitale membrum habebat magnum, vltra quam 
corporis quantitas exigebat: puelUs acfoeminis libentissime iungebatur, & in sexu viri ac foeminae 
discretionem habebat. Cumque pacatum erat hoc animal instar hominis mitissime, ac decen-
tissime se gerebat: at vero furiis agitatum crudelissime mouebatur, & in homines sauiebat (46). 

Het begin van deze passage kenden we al. Dat is afkomstig uit de Etymologiae 
van Isidorus van Sevilla, zoals ook Vincent van Beauvais aangeeft. Het tweede 
deel van dit fragment komt uit Liber de naturis rerum, precies dat werk waarnaar 
we op zoek waren! De inhoud van dit deel komt vrijwel overeen met wat Zeebout, 
in lets andere volgorde, schrijft over de cynocephsilus, waarbij wel opgemerkt 
moet worden dat het allerlaatste stuk, over de geslachtsdrift van de cynocephalus, 
niet door Zeebout geciteerd is. Een ander niet te verwaarlozen onderscheid is 
dat Zeebout het heeft over koning Lodewijk, na diens gevangenschap, terwijl 
Vincentius alleen spreekt over aetate nostra, zonder verwijzing naar het onvrij-
willig verblijf in Egypte. 

Alles overziend ligt het niet voor de hand dat Zeebout de beschikking heeft 
gehad over een exemplaar van het Speculum naturale. Daarvoor vertonen de beide 
fragmenten toch te veel verschillen. Overduidelijk is wel dat de passage uit het 
Speculum naturale ten grondslag Hgt aan het fragment in Tvoyage. Langs welke 
overlevering de informatie Zeebout bereikt heeft is nog onbekend. Hij moet op 
een of andere wijze de beschikking hebben gehad over een werk waarin deze 
passage was opgenomen, omdat de overeenkomsten te groot zijn om op toeval 
te berusten. Hiermee is aangetoond dat de bron(nen) voor de passage over de 
cynocephalus in het reisverhaal van Joos van Ghistele schriftelijk zijn. Met andere 
woorden, Zeebout is hier "very bookish" en leunt, zoals middeleeuwse auteurs 
vrijwel altijd deden, sterk op geschreven bronnen. Hij neemt zelfs de bronver-
melding uit 'zijn' bron over in zijn eigen tekst! 

Een ander argument dat de 'schriftelijke' herkomst van de passage kan be-
vestigen is gelegen in de positie van het fragment in het geheel van het reisverhaal. 
Nauwkeurig lezen wijst uit dat Zeebout zich doorgaans alle moeite getroost een 
aaneensluitend verhaal te schrijven. De informatie die hij zelf toevoegt verwerkt 
hij als het ware in de reis. Komt Van Ghistele bijvoorbeeld langs peperbomen, 
dan zal Zeebout alles wat hij weet over peperbomen daar vermelden. In een aantal 
gevallen lijkt hij echter niet goed raad te weten met zijn extra kennis. Dan lukt 
het hem niet het reisverhaal vloeiend aan te vullen. Omdat Zeebout zijn lezers 
de informatie niet wilde onthouden, creeerde hij 'resthoofdstukken', aan het einde 
van de afzonderlijke boeken. Die 'resthoofdstukken' bevatten uiteenlopende in
formatie over allerlei onderwerpen. Het lijkt er sterk op dat al deze slothoofd-
stukken gebaseerd zijn op schriftelijke bronnen en niet op reiservaringen van Joos 
van Ghistele. In het zestiende hoofdstuk van het vierde boek schrijft Zeebout: 

46. VINCENTIUS BELLOVACENSIS, Speculum quadruplexsive Speculum mains. Ed. de Douai, 
1624 [Herdruk Graz, 1964], 4 din. Dl. I: Speculum naturale, kol. 2392. 
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"Al eist dat hier by zonder eenighe plaetsen ende steden ghescreven zijn in de 
landen van Arabia gheleghen, zo zalder ooc wat gheroerd werden van eenighe 
generael poincten des zelfs land, de conditien des volcks, de nature der dieren, 
der boomen ende der goeder zonderlijnghe cruden." Welk voornemen in de 
resterende vijf hoofdstukken van het vierde boek wordt uitgewerkt. 

Het fragment over de cynocephalus is ook afkomstig uit zo'n slothoofdstuk. 
De formulering "Noch vintmen daer ten lande..." is voor meer interpretaties 
vatbaar en geeft geen uitsluitsel over de vraag of Van Ghistele een dergelijk wezen 
levend aanschouwd kan hebben. Zeebout kan immers net zo goed afbeeldingen 
bedoelen of zich beroepen op schriftelijke bronnen. Op die manier kan hij zich 
altijd verantwoorden tegenover een lezer die zich verwondert over de cyno
cephalus. 

Hoewel de herkomst van het cynocephalus-fragment nu min of meer is vast 
komen te staan (47), is nog niet duidelijk waarom de auteur dit monster op
genomen heeft in zijn reisverslag. Van een schrijver die herhaaldelijk blijk geeft 
van een kritische geest zou je immers anders verwachten. Hoe nu is te verklaren 
dat Zeebout toch zo serieus melding maakt van de cynocephalus? 

Hoewel we de mogelijkheid dat hij werkelijk van meet af aan geloofde dat 
een dergelijk wezen bestond niet met alle zeker held kunnen uitsluiten, is het ook 
heel goed denkbaar dat Zeebout slachtoffer is geworden van de 'wet van de be
drieglijke bevestiging' (48). Deze 'wet' is een bij-produkt van de middeleeuwse 
afhankelijkheid van boeken. Wat geschreven of gedrukt stond werd zonder meer 
als waar geaccepteerd. Wat veel lezers niet beseften, is dat veel van die boeken 
vertalingen, hervertellingen of bewerkingen van elkaar waren. Zo hebben we bij
voorbeeld gezien dat wat Isidorus van Sevilla rond 600 schrijft over de cynoce
phalus in 1250 vrijwel letterlijk door Vincent van Beauvais wordt overgenomen. 
Zeebout, die pas na 1485 is gaan schrijven, zal hoogstwaarschijnlijk verschillende 
contemporaine werken tot zijn beschikking hebben gehad. En het is niet vreemd 
te veronderstellen dat in meer van die werken sprake is geweest van cynocephali. 
Misschien heeft Zeebout in eerste instantie wel getwijfeld aan het realiteitsgehalte 
van de cynocephalus. Maar als verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar 
(dat zal althans de gedachte van Zeebout zijn geweest) helder en duidelijk een 
cynocephalus presenteren, is het moeilijk om dat te blijven betwijfelen. Hoe 
kritisch en zelfbewust in andere gevallen ook, Zeebout heeft het niet aangedurfd 
om in te gaan tegen een lange overlevering van cynocephalus-stof en heeft het 
wijs geacht de informatie zonder commentaar te presenteren. Het lijkt er zelfs 
op dat Zeebout zo overtuigd is geraakt van het bestaan van de cynocephalus dat 
hij het ultieme alternatief, namelijk gewoon weglaten uit het verhaal, heeft ver-
worpen. 

Istvan Bejczy heeft gelijk als hij stelt dat Tvoyage van Mher Joos van Ghistele 

47. Welk boek nu bedoeld wordt met Liber de naturis rerum in het reisverhaalfragment, heb ik 
overigens nog steeds niet achterhaald, maar waarschijnlijk wist Zeebout dat ook niet. Aangetoond 
is wel dat Zeebout hoe dan ook een schriftelijke bron gebruikt heeft. 

48. Over de 'wet van de bedrieglijke bevestigingen' is geschreven in; Jacob van Maerlant'sDer naturen 
bloemen. Tentoonstellingscatalogus. Utrecht, 1970 (Naar de Letter 4). 
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meer aandacht verdient dan het tot nu toe gekregen heeft in de Nederlandse let-
terkunde. Door een uitgekiende wijze van compileren heeft de auteur bijna rim-
pelloos persoonlijke observaties en traditionele kennis uit boeken samengebracht 
in een uitermate boeiend verhaal. Dat het onderscheid tussen feit en fictie voor 
Zeebout soms niet zo duidelijk was als het nu voor ons lijkt te zijn, maakt het 
alleen maar interessanter. Mensen met hondekoppen hebben wij naar het rijk 
der fabelen verwezen, maar maken wij tegenwoordig niet op vergelijkbare wijze 
als de Middeleeuwers de monstervolkeren bestudeerden, studie naar de bevolking 
van Mars? 

Jozef Israelsstraat 67a 
9718 GE Groningen 
Nederland 

Summary 

Tvoyage van Mher Joos van Ghistele (1557) is the narrative of a journey made from 1481 
until 1485 by Joos van Ghistele (1446-ca. 1520) in the Middle East. It is a remarkable com
bination of personal observations and scientific information. This article analyses the structure 
of the narrative, arguing that at least some of the information was added from reports of 
other travellers and common knowledge. In particular, the author focuses on a passage about 
the cynocephalus, the mythical monstre, a passage which is shown to have been imported 
into the narrative from a number of other, authoritative sources. 


