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1. Inleiding: de bewoners van het Zoniënwoud 

 

“Pour l’essentielle, la forêt, dans sa personnalité, est une conversation de ses 

habitants, humaines et animalières.”1 

 

1.1. Een vijftiende-eeuwse kloostermuur te Groenendaal 
Wie vandaag de vroegere gronden van de priorij van Groenendaal bezoekt, doet dat vaak 

met de intentie geamuseerd te worden door de interactie met dieren. Hondenliefhebbers 

brengen hun geliefde viervoeters naar de nieuw gecreëerde hondenlosloopzone op de 

terrasflank waar eertijds de wijngaard van de kloosterlingen gelegen was, bezoekers aan het 

negentiende-eeuwse arboretum genieten behalve van een rijke collectie exotische bomen ook 

van een toevallige ontmoeting met één van de vele Siberische eekhoorns of een wat minder 

spontaan treffen met de driekoppige kudde jaks die de noordelijke delen van de vroegere 

priorijsite bewonen. Onderweg van de parking aan het kasteel van Groenendaal, het laat 

achttiende-eeuwse onderkomen van de prior dat vandaag dienstdoet als kantoorruimte voor het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, richting de hondenlosloopzone en het arboretum, 

wordt de aandachtige bezoeker echter een oud relict van de priorij gewaar dat inzicht geeft in 

een heel andere beleving van dieren in het Zoniënwoud. Enkele meters ten noorden van de 

Duboislaan, iet of wat verborgen achter een houten bord dat de bezoeker welkom heet in het 

arboretum, ligt een grijze, met klimop overgroeide stenen constructie die ooit onderdeel was 

van de kloostermuur die in 1452 rondom de priorij werd aangelegd.2 Een paar jaar geleden 

werd, ter valorisatie van Groenendaal als toegangspoort tot het Zoniënwoud, een infopaneel 

toegevoegd aan de muurresten, dat de toevallige voorbijganger informeert over de vroegere 

functie van dit vijftiende-eeuwse landschapsrelict: 

 

“Om zowel dieren als jagers de rust niet te laten verstoren werd er rond een deel 

van de priorij een muur opgetrokken. Tussen 1447 en 1635 werd aan de 

kloosterlingen bovendien de clausuur opgelegd, die de mobiliteit beperkte. Het was 

 
1 Parafrase op LE GOFF, Jacques, CHÉDEVILLE, André & ROSSIAUD, Jacques, La ville médiévale des Carolingiens 
à la Renaissance. Histoire de La France urbaine 2, Parijs: Seuil, 1980, p. 264: “Pour l’essentielle, la ville 
médiévale, dans sa personnalité, est une conquête de ses habitants.” 
2 RYSSAERT, Caroline & ORBONS, Joep, Geofysisch onderzoek priorij Groenendaal, Deinze: ODIN, 2015, p. 18. 
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hen evenwel in bepaalde omstandigheden of onder bepaalde voorwaarden 

toegestaan buiten hun kloostermuren te treden.”3 

 

Vooral de eerste zin op 

dit informatiepaneel noopte 

de passerende student 

kunstwetenschappen en 

archeologie in mij tot 

nadenken de eerste maal ik 

ermee geconfronteerd werd. 

Niet alleen wordt hier 

aangegeven dat de 

kloosterlingen, anders dan de 

hedendaagse bezoekers, 

liever niet gestoord werden 

door toevallige mens-

dierontmoetingen. Het 

infopaneel introduceert tevens drie protagonisten die, elk op hun eigen manier, 

verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de constructie van de priorijmuur in het midden 

van de vijftiende eeuw: 1) de kloosterlingen, wiens rust niet verstoord diende te worden en 

daarom overgingen tot het bouwen van de kloostermuur; 2) de jagers, die door hun 

jachtactiviteiten dreigden de rust van de kloosterlingen te verstoren; en 3) de dieren, die door 

de jagers werden opgejaagd en, wanneer de kloostermuur er niet zou staan, dreigden de 

gronden van de priorij op te rennen en zo de rust van de kloosterlingen te verstoren. Vooral de 

vernoeming van de dieren is in deze een opmerkelijk gegeven. Dieren worden zelden vermeld 

als historische actoren die bijgedragen hebben tot de vormgeving van het landschap in het 

Zoniënwoud. Niet dat dieren niet voorkomen in de belangrijkste overzichtswerken aangaande 

de geschiedenis van het woud, zeker niet. Hun aandeel in het verhaal van het Zoniënwoud 

wordt doorgaans echter beperkt tot een bijrol. Herten, reeën, everzwijnen en ander traditioneel 

jachtwild figureert weelderig in beschrijvingen van de jachten die vorsten, van de Hertogen 

van Brabant over Karel V en de Habsburgse aartshertogen Albrecht en Isabella tot Karel van 

 
3 Tekst op het infopaneel bij het bovengronds bewaarde relict van de vroegere kloostermuur van de priorij van 
Groenendaal, gelegen 50°46’01” NB 4°26’09” OL. 

Figuur 1.1. Resten van de vroegere priorijmuur van Groenendaal; Pieter Rodts, foto, 
14 juli 2022. 
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Lotharingen, zeer geregeld in het bos ondernamen. Zij zijn ook te zien op iconografische 

bronnen, dewelke eveneens runderen en varkens in het Zoniënwoud afbeelden, die ten gevolge 

van het weiderecht4 toegang verkregen tot (delen van) het bos om hier te grazen. Deze en 

andere dieren worden echter zelden vernoemd in relatie tot de vormgeving van het landschap.5 

Vaak lijken zij niet meer dan papieren constructies, die bestaan om het narratief van de 

menselijke hoofdrolspelers te laten kloppen, maar zelf niet de minste diepgang hebben. 

Ahistorisch en a-biologisch flaneren ze langsheen de pagina’s van onze geschiedenisboeken. 

 Het infopaneel nabij de Groenendaalse kloostermuur waarschuwt ons indirect om deze 

minimalistische kijk op dieren als historische agenten te herbekijken. Kloosterlingen, jagers en 

dieren worden hier naast elkaar genoemd als krachten die mee verantwoordelijk zijn voor de 

aanwezigheid van de stenen priorijmuur in het landschap. Het infopaneel is uiteraard een 

hedendaagse toevoeging en geen primaire bron die ons laat binnenkijken in het denken van de 

kloosterlingen die de kloostermuur gebouwd hebben. Desalniettemin helpt de boodschap op 

het paneel ons om na te denken over de rol die dieren speelden in de vormgeving van het 

landschap in het Zoniënwoud. Vanzelfsprekend hadden dieren niet op dezelfde manier invloed 

op de ontwikkeling van het landschap in het Zoniënwoud als de mens, maar dat betekent nog 

niet dat we hun aanwezigheid in het bos als louter passief dienen te beschouwen. Gedurende 

eeuwen leefden mensen en dieren samen in het woud en interageerden zij met elkaar. We 

kunnen veilig en wel aannemen dat die interactie geen éénrichtingsverkeer was. Dieren deden 

immers niet zomaar wat de mens wilde, zoals de bouw van de Groenendaalse kloostermuur 

laat zien. Zij ageerden zowel onafhankelijk als in relatie tot de mensen rondom hen. En net 

zoals dieren rekening dienden te houden met mensen, moest ook de mens zijn gedrag aanpassen 

aan zijn dierlijke buren. De Amerikaanse historica Virginia Anderson vergelijkt, in haar studie 

aangaande hoe dieren impact hadden op het leven in zeventiende-eeuws Amerika, de 

historische rol die dieren speelden in de ontwikkeling van een samenleving met de scenes in 

het toneelstuk Macbeth waarin het personage Banquo’s Ghost zijn opwachting maakt. Hoewel 

dit personage geen tekst heeft, is zijn aanwezigheid cruciaal voor het plot. Het weghalen van 

de scenes met dit personage uit de opvoering, zou de interne samenhang van het toneelstuk 

 
4 Voor meer informatie over het weiderecht, zie Lefèbvre, Sylvie, ‘Les pépinières dans les Pays-Bas autrichiens: 
le cas de Soignes’, in: Mortier, Roland & Hasquin, Hervé eds., Parcs, jardins et forêts au XVIIIe siècle. Etudes 
sur le XVIIIe siecle, Brussel, Université Libre de Bruxelles, 1997, p. 39-43 en Kimmel, Joop, ‘Een wildwal te 
Groenendaal’, Zoniën 28 (2004), p. 25-36. 
5 Deze situatie is overigens verre van uitzonderlijk binnen de historische humane wetenschappen; zie bijvoorbeeld 
ANDERSON, Virginia, Creatures of Empire: how domestic animals transformed early America, Oxford & New 
York: Oxford University Press, 2004, p. 3-7. 
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wegnemen en het plot zou geen steek meer houden.6 Hetzelfde gebeurt wanneer we dieren niet 

serieus nemen als historische agenten in het verhaal van het Zoniënwoud. De kloostermuur 

werd uiteraard niet door de dieren zelf gebouwd, maar zonder hun aanwezigheid en hun rol als 

jachtwild, opgejaagd door de eveneens vermelde jagers, zou de bouw van de priorijmuur 

wellicht niet, of minstens op een andere wijze, plaatsgevonden hebben. 

Met de priorijmuur van Groenendaal in het achterhoofd, werp ik in deze Masterproef 

bijgevolg de hypothese op dat dieren, door hun interactie met de mens, mee vorm gaven aan 

het cultuurlandschap in het Zoniënwoud tijdens het late Ancien Régime dat zij samen 

bewoonden. Hieruit volgt een tweede hypothese die aanneemt dat de betrokkenheid van alle 

bewoners, mensen en andere dieren, terug te vinden is in de vormgeving van het landschap. 

Deze stellingen, die dieren beschouwen als co-creatoren van het cultuurlandschap in het 

Zoniënwoud, houden niet enkel een nieuwe kijk op de rol van dieren in de totstandkoming van 

het cultuurlandschap in, maar tevens ook een revaluatie van de rol van de mens als vormende 

factor binnen het culturele landschap van het bos. Immers, het verhaal dat in deze paper verteld 

zal worden, is en blijft een verhaal waarin het de mens was die de eigenlijke constructie van de 

landschapselementen verzorgde. De bronnen die ik in deze studie zal bespreken, zoals de 

priorijmuur van Groenendaal, zijn landschapselementen door de mens gemaakt. Het gebruik 

van dit soort bronnen houdt evenwel niet in dat hun analyse gebonden moet zijn aan een 

antropocentrische interpretatie waarin dieren geen rol speelden in het proces dat leidde tot de 

creatie van deze landschapsartefacten. Bedoeling van deze Masterproef is om het 

antropocentrisme dat gebruikelijk is bij de interpretatie van dit soort bronnen net uit te dagen 

en daarentegen op zoek te gaan naar een meer inclusieve benadering van het landschap en haar 

vormgeving door ook oog te hebben voor de dierlijke bewoners die het Zoniënwoud samen 

met de mens bewoonden.7 Traditioneel is het verhaal van het Zoniënwoud verteld als een 

narratief waarin vooral vorsten, hoge ambtenaren en vooraanstaande geestelijken een hoofdrol 

opeisten. Zij zijn de figuren die, gedreven door politieke gebeurtenissen maar vooral ook door 

bekommernissen betreffende de jacht, de houtkap en het religieuze leven, het uitzicht van het 

woud zouden hebben bepaald. In de belangrijkste overzichtswerken over de geschiedenis van 

het Zoniënwoud8 (en ten gevolge hiervan ook in verschillende kleinere, meer specifieke 

 
6 ANDERSON, Creatures of Empire, p. 3. 
7 Zie ook OVERTON, Nick & HAMILAKIS, Yannis, ‘A manifesto for a social zooarchaeology: swans and other 
beings in the Mesolithic’, Archaeological Dialogues 20 (2013), p. 111-136. 
8 PIERRON, Sander, Histoire de la Forêt de Soigne, Brussel: Imprimerie Scientifique Charles Bulens, 1905; 
PIERRON, Sander, Histoire illustrée de la Forêt de Soignes, 3 delen, Brussel: Editions Hansa, 1935; DE MULDER, 
Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en 
geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & 
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publicaties), vinden we een verhaal terug waarin het landschap van het Zoniënwoud 

grotendeels van boven- en van buitenaf bepaald werd. Het dagelijkse leven in het woud, en 

daarmee samenhangend de mensen en dieren die het woud effectief bewoonden, worden 

vreemd maar waar amper in overweging genomen.9 

Nochtans wijst (recent) onderzoek uit heel verschillende wetenschapstakken in de 

richting van een meer inclusief verhaal waarin precies het samenleven tussen de verscheidene 

bewoners van het landschap, mensen en dieren, verantwoordelijk is voor de wijze waarop dit 

landschap vorm gekregen heeft. Inzichten uit onder meer de sociale geografie10, 

landschapssociologie11, culturele antropologie12, biologie13, wetenschapsfilosofie14, 

kunstwetenschappen15, archeologie16, hermeneutiek17 en de meer recent ontwikkelde 

(historische) dierenstudies18, nopen ons ertoe de genese van het cultuurlandschap, dat is het 

landschap dat door mensenhanden (mee) vorm gekregen heeft, in het Zoniënwoud opnieuw te 

bekijken. Concreet wil ik met deze studie onderzoeken hoe het samenleven tussen mens en dier 

in het Zoniënwoud mee vormgegeven heeft aan datzelfde woud tijdens het late Ancien Régime. 

Wat mij hier interesseert, is dus het landschap zoals dat vorm gekregen heeft door toedoen van 

 
Raad van Drij Borren, 1987; VAN DER BEN, Dick, Het Zoniënwoud: een natuurmonument en zijn geschiedenis, 
Tielt: Lannoo, 1997; CHARRUADAS, Paulo, Une forêt capitale? Recherche sur les modes de gestion et l’évolution 
des paysages en forêt de Soignes (Moyen Âges – XIXe siècle), Rapport d’étude remis à la Commission royale des 
Monuments et des Sites (CRMS)/Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) – Région 
de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest [juillet-octobre 2012], Brussel: Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen, 2012. 
9 Zie het vervolg van de inleiding voor een nadere analyse van deze pertinente vaststelling. 
10 SAMUELS, Marwyn, ‘The biography of landscape: cause and culpability’, in: MEINIG, Donald, The 
interpretation of ordinary landscapes: geographical essays, New York & Oxford: Oxford University Press, 1979, 
p. 51-88. 
11 DE CERTEAU, Michel, The practice of everyday life, Berkeley: University of California press, 1984. 
12 INGOLD, Tim, The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill, Londen & New 
York: Routledge, 2000. 
13 HARAWAY, Donna, The companion species manifesto: dogs, people, and significant otherness, Chicago: Prickly 
Paradigm Press, 2003; HARAWAY, Donna, When species meet. Posthumanities 3, Minneapolis: University of 
Minnesota press, 2008. 
14 LATOUR, Bruno, Politiques de la nature: comment faire entrer les sciences en démocratie, Parijs: Editions La 
Découverte, 1999; LATOUR, Bruno, Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory, Oxford: 
Oxford university press, 2005; LATOUR, Bruno, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik: over publieke dingen en de 
res publica’, Krisis 2 (2005), p. 40-61; LATOUR, Bruno, Het parlement van de dingen: over Gaia en de 
representatie van niet-mensen, Amsterdam: Boom, 2020. 
15 GELL, Alfred, Art and agency: an anthropological theory, Oxford: Clarendon press, 1998. 
16 HODDER, Ian, Entangled: an archaeology of the relationships between humans and things, Malden, Oxford & 
Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. 
17 GADAMER, Hermeneutik I: Wahrheit und Methode, Grundzûge einer philosophischen Hermeneutik. Hans-
Georg Gadamer, Gesammelte Werke I, Tübingen: Mohr Siebeck, 1990. 
18 PEARSON, Chris, ‘Dogs, history, and agency’; History and theory 52 (2013), p. 128-145; PEARSON, Chris, 
‘History and animal agencies’, in: KALOF, Linda, ed., The Oxford handbook of animal studies, New York: Oxford 
University Press, 2014, p. 240-257; HOWELL, Philip, ‘Animals, agency, and history’, in: KEAN, Hilda & HOWELL, 
Philip eds., The Routledge companion to Animal-human history, Londen & New York: Routledge, 2019, p. 197-
221; RÖBEN, Marieke, ‘The horse behind the text: animal agency in early medieval historiography’, Cheiron: the 
international journal of equine and equestrian history 1 (2021), p. 68-85. 
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het samenleven tussen mens en dier. Landschappen kunnen uiteraard ook vorm krijgen door 

de bewoning van dat landschap door ingrepen van de mens die niets te maken hebben met 

dieren (onderwerp van de klassieke landschapsarcheologie) of door ingrepen van dieren die 

niets te maken hebben met mensen (onderwerp van de biologie).19 In deze studie wil ik echter 

kijken naar de sociale relatie tussen mens en dier, naar hoe beide ‘partners’ samen het 

landschap bewoond hebben en hoe deze gezamenlijke bewoning impact gehad heeft op de 

constructie van door mensenhanden gebouwde landschapsrelicten. Deze benadering brengt een 

nieuwe wind binnen de landschapsarcheologie en sluit aan bij recente wetenschappelijke 

inzichten die de wereld rondom ons wensen te begrijpen vanuit de relaties die bij de beleving 

van deze wereld ontstaan tussen diverse entiteiten aanwezig in onze realiteit.20 Een bijkomend 

gevolg van deze afbakening van het onderzoek is evenwel dat we er een meer restrictieve 

definiëring van het begrip dieren dienen op na te houden. Vanuit ons onderzoeksopzet, zullen 

we oog hebben voor dezelfde dieren waar ook de menselijke bewoners van het Zoniënwoud 

tijdens het late Ancien Régime oog voor hadden toen zij de in deze paper onderzochte 

landschapsrelicten bouwden. In de praktijk komt dit voornamelijk neer op de grotere 

zoogdieren zoals herten, reeën, damherten, wolven, honden, paarden, koeien en varkens die 

enerzijds betrokken waren bij de jacht en anderzijds als landbouwdier leefden aan de rand van 

het woud en dit op bepaalde momenten betraden. 

Bedoeling van deze Masterproef is dus om de stelling te testen dat het samenleven tussen 

mensen en andere dieren mee vorm gegeven heeft aan het cultuurlandschap in het Zoniënwoud 

tijdens het late Ancien Régime. Hiertoe zullen wij focussen op landschapsrelicten uit het 

vroegere Zoniënwoud die vandaag nog in (en rondom) het bos te zien zijn. We zullen bekijken 

hoe deze landschapsrelicten mee gevormd zijn door de menselijke en andere dierlijke 

betrokkenen in het samenleven tussen mensen en andere dieren ten tijde van hun constructie 

en actieve gebruiksperiode binnen het woud vòòr de Franse Revolutie. In het vervolg van deze 

inleiding wil ik kort dieper ingaan op de contouren van het onderzoek, alvorens een overzicht 

te geven van de paper en de casestudies te introduceren die zullen worden onderzocht om de 

geformuleerde hypotheses te testen. Centraal binnen de gepresenteerde vraagstelling staan drie 

aannames die voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek de voorbije vier decennia in een 

aantal aanverwante disciplines, met name: 1) de vaststelling dat het Zoniënwoud geen authored 

 
19 HARRIS, Oliver & CIPOLLA, Craig, Archaeological theory in the new millennium: introducing current 
perspectives, Londen & New York: Routledge, 2017, p. 147-148. 
20 BENNETT, Jane, Vibrant Matter: a political ecology of things, Durham & Londen: Duke University Press, 2010. 
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landscape21 is, vormgegeven vanuit louter cultureel geïnformeerde ideeën, maar het resultaat 

is van het dagdagelijkse bewonen van het landschap door de bewoners van dit landschap; 2) 

de idee dat precies het samenleven tussen de verschillende bewoners van het landschap in het 

Zoniënwoud verantwoordelijk is voor de vormgeving van dit landschap en 3) de gedachte dat 

in het huidige landschap aanwezige materiële landschapsrelicten ons kunnen informeren over 

het samenleven tussen mensen en andere dieren, en bijgevolg dus ook over hoe de interactie 

tussen beide vormgegeven heeft aan de landschapsartefacten in kwestie. We zullen deze 

aannames hier benaderen vanuit de historiografie van het Zoniënwoud van grofweg de laatste 

120 jaar. 

 

1.2. Habito ergo facio 
 De moderne historiografie van het Zoniënwoud gaat terug tot de negentiende eeuw en 

kent een belangrijk eerste hoogtepunt met de werken van Sander Pierron.22 Pierron, een 

journalist en kunstcriticus, publiceerde in 1905 zijn Histoire de la Forêt de Soigne, een meer 

dan vijfhonderd bladzijden tellend naslagwerk waarin hij poogde elk aspect van de 

geschiedenis van het Zoniënwoud, van de prehistorie tot de negentiende eeuw, uiteen te 

zetten.23 Ook in de volgende jaren bleef het Zoniënwoud hem intrigeren en in 1935 publiceerde 

hij met de Histoire illustrée de la Forêt de Soignes zijn magnum opus, een monumentale 

driedelige monografie met encyclopedische ambities en voorzien van foto’s en tekeningen, niet 

zelden van de hand van de auteur. Pierrons boeken over het Zoniënwoud zijn intussen op vele 

vlakken sterk verouderd, maar blijven evenwel het vertrekpunt voor elke studie aangaande de 

geschiedenis van het Zoniënwoud, gezien de enorme hoeveelheid informatie, veelal afkomstig 

uit negentiende-eeuwse werken en archiefdocumenten, die in de Histoire de la Forêt de Soigne 

en de Histoire illustrée de la Forêt de Soignes terug te vinden is.24 Het gevolg is dan ook dat 

Pierrons interpretatie van de geschiedenis van het Zoniënwoud, hoewel naar eenentwintigste-

eeuwse standaarden gemeten absoluut niet meer bevredigend, nog steeds toonaangevend is 

 
21 SAMUELS, ‘The biography’, p. 51-88. 
22 Enkele vermeldenswaardige negentiende-eeuwse studies over het Zoniënwoud zijn GALESLOOT, Louis, 
Recherches historiques sur la Maison de Chasse des ducs de Brabant et de l’ancienne cour de Bruxelles, Brussel 
& Leipzig: Kiessling, 1854 en VERHAEGEN, Georges, ‘La forêt de Soignes: maison de chasse des ducs de Brabant 
à Boitsfort’, Revue de Belgique 22 (1876), p. 196-215. 
23 PIERRON, Histoire de la Forêt, p. I-II. 
24 DE VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD eds., Het Zoniënwoud: een nieuwe visie op een patrimonium met 
toekomst, Kortrijk: Uitgeverij Groeninghe, 2009, p. 9. 
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binnen de (vaak niet vanuit wetenschappelijke hoek geschreven) historiografie van dit 

Brabantse bos.25 

Wie vluchtig een blik werpt op Pierrons inhoudstafels zou kunnen denken dat hij een 

belangrijke rol toeschrijft aan dieren en planten in zijn historische analyse van het Zoniënwoud. 

Hoofdstukken drie en vier in de Histoire de la Forêt de Soigne (182 bladzijden)26 en het 

overgrote deel van boek II van zijn Histoire illustrée de la Forêt de Soignes (388 bladzijden)27 

zijn immers gewijd aan La Flore en La Faune. Een nadere blik op deze hoofdstukken leert 

echter dat Pierron hier niet zozeer de rol van dieren en planten als historische agenten beschrijft, 

maar wel de geschiedenis van het Zoniënwoud die te maken heeft met dieren en planten. En 

zelfs dit moet zeer ruim begrepen worden. Het overgrote deel van het hoofdstuk over dieren 

(meer dan de helft) handelt over functionarissen zoals de Warantmeester, Valkenier of 

Ottervanger die betrokken waren bij de organisatie van de vorstelijke jacht.28 De bejaagde en 

andere dieren komen merkwaardig genoeg slechts sporadisch aan bod. Bovendien blijft hun 

rol binnen het verhaal steeds verwaarloosbaar: zij zijn niet veel meer dan bewegende 

decorstukken in het toneel van de jacht. Een gelijkaardig verhaal vinden we terug in de 

 
25 Zie bijvoorbeeld: MAES, Augusta, Drie-Borren: een hertogelijk jachthuis in Zoniën, Brussel: Malvaux, 1976; 
MAES, Augusta, ‘Drij Borren, kasteel, gevang, museum’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, 
MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, 
Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 118-120; 
MAZIERS, Michel, ‘Beknopte geschiedenis van het Zoniënwoud’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, 
Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot 
de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 1-
7; MAZIERS, Michel, ‘Het beheer van het Zoniënbos in de 18de eeuw’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, 
Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot 
de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 96-
98; SCHONAERTS, Roger, ‘De gezworen landmeters van de Oostenrijkse Habsburgers’, in: DE MULDER, Kristine, 
UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van 
oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij 
Borren, 1987, p. 24-25; SMOLAR-MEYNART, Arlette, ‘Zoniën, bosdomein en jachtrevier van de vorsten’, in: DE 
MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst 
en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & 
Raad van Drij Borren, 1987, p. 87-94; VANENDE, Paul-Hubert, ‘De jachten van Prins Karel van Lorreinen in 
Zoniën’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het 
Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-
Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 116-118; VAN DER BEN, Het Zoniënwoud, p. 40-113. 
26 PIERRON, Histoire de la Forêt, p. 127-308. 
27 PIERRON, Sander, Histoire illustrée, dl. II, p. 7-394. 
28 Deze interesse in ambtelijke functionarissen betrokken bij de vorstelijke jacht in het Zoniënwoud zou ook in 
veel latere publicaties, vooral van de hand van historici, een voorname plaats behouden. Zie bijvoorbeeld 
SMOLAR-MEYNART, ‘Zoniën’, p. 87-94, SMOLAR-MEYNART, Arlette, La justice ducale du plat pays, des forêts et 
des chasses en Brabant (XIIe-XVIe siècle): Sénéchal, Maître des bois, Gruyer, Grand Veneur, Brussel: Société 
royale d’archéologie de Bruxelles, 1991 en NIEDERMANN, Das Jagdwesen am Hofe Herzog Philipps des Guten 
von Burgund, Brussel: Archief- en bibliotheekwezen in België, 1995. Waarschijnlijk is deze bias deels te wijten 
aan de aard van het archivalisch bronnenmateriaal, waarin veel meer aandacht uitgaat naar de organisatie van de 
jacht dan naar de bewoning van het landschap door de bejaagde dieren, maar vooral ook aan de wijze waarop 
menswetenschappers tot heel recent keken naar de rol van dieren als actoren binnen en auteurs van het landschap; 
zie ook deel 1.3. 



 11 

hoofdstukken met betrekking tot het florale leven, zij het ditmaal bekeken vanuit de rol van 

functionarissen betrokken bij de houtkap.29 Dat precies de jacht en het bosbeheer als structuren 

Pierrons aandacht wegdroegen, eerder dan de dieren en planten die hierbij betrokken waren, 

mag echter niet verbazen wanneer we de opbouw van zijn boeken nader bekijken30: 

 

I. La geographie (de natuurlijke omgeving) 

II. L’histoire (grotendeels politieke geschiedenis) 

III. La jurisdiction (rechtsgeschiedenis) 

IV. La flore (grotendeels de geschiedenis van de organisatie van de houtkap en het 

bosbeheer) 

V. La faune (grotendeels de geschiedenis van de organisatie van de vorstelijke 

jacht) 

VI. Les maisons seigneuriales (meer politieke en architectuurgeschiedenis) 

VII. Les établissements religieux (religieuze en architectuurgeschiedenis) 

VIII. Les chantres (een wat uit de toon vallend hoofdstuk over kunstenaars en 

schrijvers actief in of over het Zoniënwoud) 

 

Deze inhoudstafels geven een overzicht van de structurele krachten die Pierron identificeerde 

als formatief voor de geschiedenis en het landschap van het Zoniënwoud. Wie Pierron leest, 

leert dus dat het landschap van dit bos vorm kreeg door natuurlijke, politieke, sociale, 

economische en religieuze structurerende krachten, die boven de hoofden van de betrokken 

bewoners en gebruikers van dit landschap het uitzicht van het woud bepaalden. Dit wil zeker 

niet zeggen dat individuele figuren geen plaats hebben binnen de werken van Pierron, 

hoegenaamd niet. Pierron schreef zijn boeken over het Zoniënwoud immers vanuit een haast 

anekdotische en biografische benadering. De vorsten, ambtenaren, geestelijken en andere 

mensen die in deze anekdotes en biografieën voorkomen, zijn de sterren van zijn verhalen, 

hoewel ook zij in het Pierroniaanse narratief echter weinig tot geen agency krijgen toebedeeld. 

Zij komen veelal naar voor als louter toevallige passanten binnen een veel groter verhaal dat 

 
29 Voor een meer recente en meer wetenschappelijke analyse van de praktijken betreffende de houtkap en het 
bosbeheer in het vroegere Zoniënwoud, zie onder andere CHARRUADAS, Paulo, Croissance rurale et essor urbain 
à Bruxelles. Les dynamiques d’une société entre ville et campagne (1000-1300), Brussel: Académie royale de 
Belgique, 2011; CHARRUADAS, Paulo, Une forêt; CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud beheren en 
exploiteren in het pre-industriële tijdperk. Het Zoniënwoud, een kapitaal woud?’, Erfgoed Brussel 14 (2015), p. 
6-15 en TIRTIAUX, Blanche & SARTON, Karim, ‘Joachim Zinner, bosbeheer en beukenkathedraal (1787-1907): 
het begin van een mythe’, Erfgoed Brussel 14 (2015), p. 24-35. 
30 Ik vermeld hier de inhoudstafel voor de Histoire illustrée de la Forët de Soignes, het verschil met de Histoire 
de la Forêt de Soigne is het ontbreken van een hoofdstuk over de jurisdictie in laatstgenoemde werk. 
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aangestuurd wordt door krachten die veel omvangrijker zijn dan de betrokken vorsten, priors, 

woudmeesters, opperjagers of kloosterlingen die via hun acties uiting gaven aan deze krachten. 

De organisatie van de jacht, de houtkap en het religieuze leven zijn de echte hoofdrolspelers in 

het verhaal dat Pierron ons vertelt over de geschiedenis van het Zoniënwoud. Zij gaven vorm 

aan het woud en de bewoners op het terrein (mensen, dieren en planten) ondergingen deze 

invloed op tamelijk passieve wijze. 

 Het landschap in het Zoniënwoud wordt in het verhaal van Pierron dus vormgegeven 

vanuit ideeën en plannen die voorafgaan aan de beleving van dit landschap door haar bewoners. 

Vorsten, ambtenaren en hoge geestelijken bedachten de landschappen van jacht, houtkap en 

religie waar we vandaag in het bos nog sporen van aantreffen, en lieten deze a priori uitgedachte 

landschappen vervolgens los op de mensen en dieren wiens dagelijkse levens zich afspeelden 

in het woud. De Britse antropoloog Tim Ingold noemt een dergelijke blik op de genese van 

landschappen een building perspective: landschappen worden bedacht door planners, 

architecten, ambtenaren, … en vervolgens als afgewerkte producten op de werkelijkheid 

losgelaten.31 Een bekend voorbeeld van dit building perspective is de analyse van de 

Amerikaanse geograaf Marwyn Samuels aangaande de ontwikkeling van het New Yorkse 

(stads)landschap.32 Samuels, die in 1979 een invloedrijk artikel publiceerde waarin hij het 

concept authored landscape introduceerde, verzette zich in deze publicatie nochtans tegen de 

in de geografie van na 1945 sterk aanwezige gedachte dat landschappen vorm kregen ten 

gevolge van anonieme politieke, sociale en economische krachten.33 Het waren volgens hem 

daarentegen mensen van vlees en bloed, stadsplanners, bouwpromotoren en dergelijke, die 

mede vanuit hun eigen visie vormgaven aan het uitzicht van de stad New York.34 Samuels 

maakt in deze een onderscheid tussen landscapes of impression en landscapes of expression35, 

Landscapes of impression omvatten in zijn visie de plannen voor een landschap, de 

achterliggende ideologieën; met andere woorden, de anonieme structurele krachten die in een 

samenleving aanwezig zijn (zoals in het Zoniënwoud de organisatie van de jacht, de houtkap 

en het religieuze leven).36 Met landscapes of expression daarentegen, bedoelt Samuels de 

uiteindelijke landschappen zelf, zoals deze vorm gekregen hebben via het omzetten van het 

 
31 INGOLD, The perception, p. 178-181. 
32 SAMUELS, Marwyn, ‘The biography’, p. 51-88. 
33 KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 32-33. Voor een historiografisch overzicht van de belangrijkste 
paradigmaverschuivingen binnen de sociale (of humane) geografie, zie DE PATER, Ben, De ontdekking van de 
geografie: sociale geografie als wetenschap, Utrecht: Perspectief, 2014. 
34 KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 25-26. 
35 SAMUELS, Marwyn, ‘The biography’, p. 51-88. 
36 KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 25. 



 13 

landscape of impression door mensenhanden.37 Wat vorm geeft aan een landschap is volgens 

Samuels bijgevolg het samenspel tussen landscapes of impression en landscapes of 

expression.38 

Samuels creëerde met zijn visie op landschappen een vernieuwende benaderingswijze 

om (menselijke) agency een plaats te geven binnen het onderzoek naar het auteurschap van 

landschappen. Wat evenwel opvalt bij zijn interpretatie van authored landscapes is dat ook hij 

echter weinig tot geen aandacht heeft voor de mensen (laat staan dieren) die deze landschappen 

daadwerkelijk dagelijks beleven.39 De auteurs in zijn verhaal van de genese van het New 

Yorkse landschap zijn namen als Robert Moses, J.P. Morgan of de Rockefeller-familie. Zij zijn 

de mensen die de structurele krachten van het landscape of impression vertalen naar concrete 

landschappen. Hun rol verschilt van die van de figuren in de werken van Pierron omtrent het 

Zoniënwoud in de zin dat hun persoonlijke inbreng veel groter is en zij meer zijn dan loutere 

handpoppen van de zich doorheen de geschiedenis ontwikkelende anonieme krachten die zich 

in Pierron via zijn personages (want dat zijn ze bij momenten: personages eerder dan mensen 

van vlees en bloed) manifesteren. Moses, Morgan of de Rockefellers maken echter slechts een 

fractie uit van de bewoners van New York die door hun dagelijkse handelen een brug slaan 

tussen Samuels’ landscapes of impression en landscapes of expression. Bovendien zijn de 

landschappen die Samuels’ protagonisten op New York loslieten nog steeds landschappen die 

voorafgaan aan de beleving van deze landschappen.40 Ze werden uitgedacht in de bureaus van 

deze vooraanstaande mannen, omgezet in de praktijk door arbeiders en pas nadien werden ze 

bevolkt met New Yorkers. Het eigenlijke bewonen en beleven van deze landschappen krijgt in 

de benadering van Samuels weinig tot geen aandacht en lijkt voor hem dus ook geen echte 

impact gehad te hebben op de genese van de stad New York. 

Een ander geluid was eind jaren 1970 te horen aan de overkant van de Atlantische 

Oceaan, waar Michel de Certeau zijn L’invention du quotidien schreef.41 In één van de 

bekendste hoofdstukken uit dit boek, vertelt ook de Certeau het verhaal van de auteurs van het 

New Yorkse landschap.42 Bij hem zijn dit echter niet de grote bouwpromotoren en 

stadsplanners die vanuit hun penthouses en wolkenkrabberkantoren neerkijken op de stad die 

zij hebben helpen bouwen, maar de gewone New Yorkers in de straat. Een landschap krijgt 

 
37 KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 25. 
38 KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 25. 
39 KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 32-33; KOLEN, RONNES & HERMANS, ‘Door de lens’, p. 10. 
40 Zie ook INGOLD, The perception, p. 179. 
41 Voor de paper heb ik gebruik gemaakt van de Engelse vertaling van L’invention du quotidien door Steve 
Rendall: DE CERTEAU, The practice. 
42 DE CERTEAU, The practice, p. 91-110. 
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volgens de Certeau vorm door de mensen die haar dag in dag uit beleven.43 Uiteraard zijn er 

structurerende krachten van bovenaf die mee vormgeven aan het landschap. Uiteraard zijn het 

de Rockefellers die grote woon- en werkcomplexen laten bouwen en is het Moses die de 

plannen uittekent voor de aanleg van snelwegen en bruggen die de toegang tot de stad regelen. 

Maar zij zijn slechts een deel van het verhaal. De landschappen die zij op de New Yorkers 

loslaten zijn immers geen dwingend carcan, net zoals de New Yorkers geen passieve ja-

knikkers zijn die dit landschap blindelings beleven zoals Moses of de Rockefellers dit voor 

ogen hadden. Cruciaal in de Certeaus visie is de beleving van het landschap.44 En dit beleven 

houdt in dat de belevers van dit landschap zelf aan de slag gaan met hun leefwereld en deze 

beleven vanuit hun eigen agency. De Certeau zelf beschrijft dit als een soort drieledig proces: 

allereerst appropriëren de gebruikers van het landschap de hen aangeboden leefomgeving.45 

Zij gaan gebruik maken van het landschap rondom hen. Dit kan bijvoorbeeld een park zijn dat 

door stadsplanners in het stedelijke weefsel is aangebracht en toevallig gelegen is tussen de 

woning en de werkplek van een individuele New Yorkse. Vervolgens zal de gebruiker van het 

landschap haar eigen invulling beginnen te geven aan dit landschap en het gebruiken zoals dit 

haar het beste uitkomt.46 Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het betreffende park enkel noord-

zuid georiënteerde paden heeft, terwijl de mevrouw in kwestie halverwege het park in 

westelijke richting dient af te slaan om haar werkplek te bereiken. Zij zal in dit geval het 

aangelegde pad verlaten en haar weg verderzetten doorheen het aangrenzende grasperk. Tot 

slot zullen gebruiker en landschap een relatie met elkaar aangaan, al dan niet via de omweg 

van een derde.47 In ons voorbeeld zal na verloop van tijd een stapspoor verschijnen in het 

grasperk daar waar de New Yorkse mevrouw dagelijks het pad verlaat. Dit spoor zal nog 

uitgesprokener worden wanneer ook andere New Yorkers dit spoor beginnen te gebruiken, al 

dan niet in navolging van de eerste mevrouw. In dit geval kan de stad New York beslissen om 

op de plek van het stapspoor een officieel pad aan te leggen. Of zij kan beslissen helemaal niet 

gediend te zijn met dit stapspoor, dat schade toebrengt aan het grasperk, en besluiten de 

bestaande paden te omzomen met braamstruiken die de gebruikers van het pad verhinderen het 

gras nog te betreden. 

 
43 KOLEN, RONNES & HERMANS, ‘Door de lens’, p. 10. 
44 KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 33-34. De leving van landschappen speelt vanaf de jaren 1990 
een belangrijke rol binnen de fenomenologische benaderingswijze binnen de archeologie en de geschiedenis; zie 
bijvoorbeeld TILLEY, Christopher, A phenomenology of landscape: places, paths and monuments, Oxford: Berg, 
1994 en SCHAMA, Simon, Landscape and memory, Londen: HarperCollins, 1995. 
45 DE CERTEAU, The practice, p. 97-98. 
46 DE CERTEAU, The practice, p. 98. 
47 DE CERTEAU, The practice, p. 98. 
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Wat de Certeau ons in L’invention du quotidien toont, is dat landschappen geen van 

bovenaf gegeven, onveranderlijke structuren zijn, maar maakbare, veranderlijke gegevens die 

mee vorm krijgen door de mensen die hen dagelijks gebruiken.48 Dit heeft belangrijke gevolgen 

voor hoe wij landschappen, en dus ook het Zoniënwoud, kunnen onderzoeken. Objecten in het 

landschap zijn nu niet langer elementen die wij dienen te beschrijven als uitingen van een 

bepaalde anonieme politieke, sociale of economische kracht of hersenspinsels van een beperkte 

groep vooraanstaande personen die van buitenaf het landschap uitdenken, maar de 

dagdagelijkse verhalen van de gebruikers van deze landschappen, die door hun gebruikmaken 

van het landschap zelf de bedenkers van dit landschap worden. Uiteraard blijven de hertogen, 

prinsen, priors en jachtmeesters die veranderingen aanbrachten in het landschap belangrijke 

actoren die wij in acht moeten nemen wanneer we de genese van het cultuurlandschap in het 

Zoniënwoud willen onderzoeken. Maar naast hen komen nu ook de anonieme bewoners en 

gebruikers van deze landschappen naar voor als eveneens volwaardige auteurs van het te 

onderzoeken landschap. 

 

1.3. Un cas de cohabitation 
 Landschappen zijn bij de Certeau dus niet langer de uiting van de bouwwoede van 

enkele, maar resultaat van de beleving van het landschap door velen. Deze velen beleven en 

maken dit landschap uiteraard niet allemaal onafhankelijk van elkaar, maar spelen in op 

mekaars belevingen wanneer zij vormgeven aan het landschap. Deze gedachte vinden we ook 

terug in wat de eerder vernoemde antropoloog Tim Ingold het dwelling perspective noemt, een 

benadering van het landschap die zeer nauw aansluit bij de ideeën van de Certeau: 

 

“I take this to be the founding statement of the dwelling perspective. What it means 

is that the forms people build, whether in the imagination or on the ground, arise 

within the current of their involved activity, in the specific relational contexts of 

their practical engagement with their surroundings. Building, then, cannot be 

understood as a simple process of transcription, of a pre-existing design of the final 

product onto a raw material substrate. It is true that human beings – perhaps 

uniquely among animals – have the capacity to envision forms in advance of their 

implementation, but this envisioning is itself an activity carried on by real people 

in a real-world environment, rather than by a disembodied intellect moving in a 

 
48 Zie ook KOLEN & RENES, ‘Landscape biographies’, p. 21-47. 
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subjective space in which are represented the problems it seeks to solve. In short, 

people do not import their ideas, plans or mental representations into the world, 

since that very world, to borrow a phrase from Merleau-Ponty, is the homeland of 

their thoughts. Only because they already dwell therein can they think the thoughts 

they do.”49 

 

Ook Ingold plaatst de vormgeving van het landschap dus binnen het beleven, of wat hij het 

bewonen van datzelfde landschap noemt. Geen a priori ideeën dus, maar ideeën die vorm 

krijgen binnen het bewonen van het landschap en vanuit dit bewonen het landschap aanpassen 

aan de eigen gepercipieerde noden en verlangens.50 Zowel Moses, de Rockefellers, als de 

naamloze New Yorkse zijn in de interpretatie van Ingold dwellers van het New Yorkse 

landschap. Allen geven zij vorm aan het uitzicht van New York vanuit hun beleving van die 

stad. Geen landscapes of impression en landscapes of expression meer zoals in de visie van 

Samuels dus.51 Er is geen imaginair landschap, resultante van een denkproces dat plaatsvindt 

buiten en boven, het te vormen landschap, maar slechts één landschap waarin denken en 

bewonen samenvallen. Voor Ingold, net als voor de Certeau, gaat het bouwproces niet vooraf 

aan de bewoning/beleving van het landschap, maar is zij hier net het gevolg van.52 Bewonen is 

immers een proces en wanneer het landschap vorm krijgt ten gevolge van de bewoning van dit 

proces, dan is ook de vormgeving van het landschap een proces, en geen afgewerkt product dat 

op een gegeven punt in de tijd losgelaten wordt op haar bewoners, zoals in de visie van 

Samuels.53 Ingolds landschappen zijn bijgevolg steeds incomplete leefwerelden die nooit af 

zijn, maar zich daarentegen permanent onder constructie bevinden.54 

 Meer nog dan de Certeau benadrukt Ingold verder ook de relationele context die 

ontstaat tussen de verschillende bewoners van een landschap.55 Immers, wanneer het landschap 

vorm krijgt door de bewoning van dit landschap, dan krijgt het vorm door de relaties die de 

bewoners van dit landschap aangaan met hun omgeving en met elkaar.56 Dwelling gebeurt nooit 

in afzondering, maar steeds in relatie tot de omgeving waarin dit samenwonen plaatsgrijpt. 

Ingold legt, om dit duidelijk te maken, de link met de biotopen van niet-menselijke dieren. 

 
49 INGOLD, The perception, p. 186. 
50 INGOLD, The perception, p. 185-187. 
51 SAMUELS, Marwyn, ‘The biography’, p. 51-88. 
52 INGOLD, The perception, p. 185-186. 
53 INGOLD, The perception, p. 172. 
54 INGOLD, The perception, p.172. 
55 INGOLD, The perception, p. 186. 
56 INGOLD, The perception, p. 172-188. 
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Deze dieren worden gezien als voor honderd percent deel uit makend van de natuur en bewonen 

hun leefwereld in constante wisselwerking met hun omgeving.57 Enkel de mens wordt 

traditioneel deels buiten de natuur geplaatst, maar volgens Ingold is deze tweedeling tussen 

natuur en cultuur niet houdbaar.58 Hij maakt dit duidelijk door menselijke en dierlijke 

architectuur met elkaar te vergelijken.59 Wanneer dieren een boom gebruiken als woning, dan 

wordt dit gezien als een natuurlijk proces, waarbij de betrokken dieren hun leefwereld beleven 

en deze gebruiken om in te leven.60 De das betrekt een burcht tussen de wortels van de boom, 

eekhoorns de takken, vogels de kruin en insecten zoeken beschutting tussen de schors van dit 

natuurlijke flatgebouw. Voor de mens zou dit anders liggen: deze zou, volgens de visie waar 

Ingold zich tegen afzet, huizen bedenken die voortkomen vanuit de menselijke culturele erfenis 

en deze zonder veel interactie met de omgeving in het landschap inplannen.61 Mensenhuizen 

komen echter ook steeds tot stand ten gevolge van relaties die worden aangegaan met de 

omgeving.62 Er zijn de bouwmaterialen die ter plekke moeten worden gevonden of aangevoerd, 

het inplannen in het terrein, de buren waarmee rekening gehouden moet worden, het onderhoud 

van dit huis, dat onderhevig is aan schade door milieufactoren (want vergeet niet, bewonen is 

een proces, geen momentopname!). Net zoals dieren binnen hun biotoop, staat de mens in het 

bewonen van zijn leefwereld steeds in contact tot deze leefwereld.63 De mens wordt inderdaad 

tevens beïnvloed door culturele ideeën (wat trouwens ook het geval is voor dieren64), maar 

deze maken eveneens deel uit van de leefwereld van de mens. Er is, zoals Ingold aangeeft, geen 

enkele reden om een kunstmatig onderscheid tussen natuur en cultuur te maken om het 

bewonen van landschappen door de mens te kunnen beschrijven en verklaren.65 

Bewonen wordt in deze benadering eveneens samenleven of samenwonen. De bewoner 

van het landschap, mens of ander dier, bewoont het landschap steeds in relatie tot de andere 

bewoners van dat landschap en dient hier in zijn bewonen en vormgeven van het landschap 

rekening mee te houden. Om deze belangrijke vaststelling verder duidelijk te maken, kunnen 

we de verschuiving van het building perspective naar het dwelling perspective vergelijken met 

 
57 INGOLD, The perception, p. 173-178. 
58 INGOLD, The perception, p. 172-173. 
59 INGOLD, The perception, p. 173-178. 
60 Zie ook HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 158-159. 
61 INGOLD, The perception, p. 186-187. 
62 HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 158-159. 
63 INGOLD, The perception, p. 187. 
64 INGOLD, The perception, p. 186, 373-391. 
65 INGOLD, The perception, p. 186: “But they do not carry them in their genes, nor is it necessary to invoke some 
other kind of vehicule for the inter-generational transmission of information – cultural rather than genetic – to 
account for the diversity of human living arrangements.” 
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de mogelijke regeersituaties binnen de Franse politiek van de Vijfde Republiek. In de meeste 

gevallen zijn in Frankrijk de president en de meerderheid van de parlementsleden lid van 

dezelfde politieke partij (of op zijn minst van dezelfde politieke familie). In dit geval kan de 

partij van de president vrij ongestoord het verkiezingsprogramma uitvoeren dat zij voorafgaand 

aan de verkiezingen uitgewerkt heeft.66 Net zoals in het building perspective hoeft de regering 

in dit geval weinig tot geen rekening te houden met de oppositie, die we in onze vergelijking 

kunnen gelijkstellen met de andere bewoners van een landschap. In uitzonderlijke gevallen 

behaalt de partij van de Franse president bij parlementsverkiezingen echter geen meerderheid. 

In deze gevallen moet zij samenwerken met (delen van) de oppositie en ontstaat een situatie 

die cohabitation genoemd wordt.67 In het geval van deze cohabitation kan het vooraf 

opgestelde verkiezingsprogramma de prullenmand in en dienen de partij van de president en 

de oppositie voor elk afzonderlijk dossier te bekijken hoe zij samen een akkoord kunnen vinden 

dat voor alle partijen aanvaardbaar is. In het geval van het dwelling perspective bevinden we 

ons in een situatie die aansluiting vindt bij de gedachten achter cohabitation. Bewoners van het 

landschap zullen, als onderdeel van hun bewonen, steeds streven naar een invulling van het 

landschap, naar een gebruik van dat landschap, dat hen het beste uitkomt. Deze cohabitatie kan 

vreedzaam en zelfs wederzijds voordelig gebeuren. Bijvoorbeeld in het geval van huisdieren 

en huisdiereigenaars: het huisdier zal van haar eigenaar voedsel, onderdak, bescherming en 

liefde ontvangen en in ruil gezelschap, plezier en ontspanning leveren aan haar eigenaar. Maar 

deze cohabitatie kan ook voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld in het geval van de mens en de 

wolf, die beiden een andere kijk hebben op hoe om te gaan met schapen die deel uit maken van 

hun leefwereld. 

Samen een landschap bewonen betekent dus dat de verschillende bewoners van dit 

landschap een gesprek, een onderhandeling met elkaar aangaan.68 Het is via deze 

onderhandeling dat zij uiteindelijk vormgeven aan hun gezamenlijke leefwereld. Hoe dit 

gesprek precies vorm krijgt is deel van dit onderzoek en zal bekeken worden in hoofdstuk twee, 

waarna we in de hoofdstukken drie, vier en vijf zullen ingaan op enkele concrete 

landschapsvormende gesprekken tussen mensen en dieren binnen het Zoniënwoud van het late 

Ancien Régime. Voor nu volstaat het op te merken dat een belangrijk gevolg van het denken 

van de Certeau en Ingold omtrent wie vormgeven aan een landschap, is dat landschappen mee 

 
66 HAGUE, Rod & HARROP, Martin, Comparative government and politics: an introduction, Londen: Palgrave 
Macmillan; 9de herzien uitgave, 2013, p. 315. 
67 HAGUE, Rod & HARROP, Martin, Comparative government and politics: an introduction, Londen: Palgrave 
Macmillan; 9de herzien uitgave, 2013, p. 315. 
68 Zie ook het citaat aan het begin van dit hoofdstuk en het origineel, geciteerd in de eerste voetnoot. 
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vorm krijgen door de relaties die ontstaan tussen de menselijke en andere dierlijke bewoners 

van dat landschap. De schapenhouder kan bijvoorbeeld, ten gevolge van zijn bewonen van het 

landschap, besluiten schapen te houden om te voorzien in zijn levensonderhoud. Hiertoe plaatst 

hij een eenvoudige afsluiting, zodat de schapen niet kunnen ontsnappen. Meteen brengt de 

schapenhouder een eerste wijziging aan in het landschap die het gevolg is van zijn samenleven 

met andere dierlijke bewoners in het landschap, in dit geval zijn schapen. De schapen zullen 

anders immers, ten gevolge van hun eigen beleving van het landschap, beginnen rond te trekken 

en het weiland van de schapenhouder verlaten. Wanneer een nabij wonende wolf echter enkele 

malen besloten heeft zijn honger te stillen door enkele schapen van de schapenboer op te eten, 

dan zal de boer mogelijks besluiten een meer geavanceerd systeem van hekwerk en grachten 

te installeren om zijn dieren te beschermen. Opnieuw wordt op die manier een aanpassing 

aangebracht aan het landschap die niet voorafgaat aan de bewoning van het landschap, maar 

net het gevolg is van het bewonen van dit landschap en meer bepaald van het samenleven 

tussen menselijke en dierlijke bewoners van het eerdergenoemde landschap. De wolf, hongerig 

en op zoek naar voedsel, ziet de schapen vanuit zijn beleving van het landschap immers als 

smakelijke hapjes en zal zonder de genoemde ingrepen in het systeem van omheiningen een 

uitdaging blijven vormen voor de bewoning van het landschap door de schapenhouder. 

Behalve de vaststelling dat landschappen vorm krijgen door de beleving of bewoning 

van deze landschappen door zij die deze landschappen bewonen, is dus nog een tweede element 

noodzakelijk wanneer we de genese van een cultuurlandschap in het Zoniënwoud willen 

begrijpen. Centraal binnen de bewoning en vormgeving van een landschap bevinden zich de 

specifieke relationele contexten die ontstaan vanuit het praktisch bewonen van een landschap, 

zoals Ingold opmerkte in het citaat aan het begin van dit deelhoofdstuk.69 En deze relaties 

vinden niet enkel plaats tussen menselijke bewoners onderling, maar ook tussen mensen en 

andere dieren (en ook tussen mensen en niet-dierlijke bewoners70). Willen we het landschap 

van het Zoniënwoud in het late Ancien Régime dus begrijpen, dan moeten we aandacht hebben 

voor deze relaties, evenals voor de bewoners van het landschap die in deze relaties betrokken 

waren. 

 

 

 

 
69 INGOLD, The perception, p. 186. 
70 Zie ook hoofdstuk 2. 
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1.4. Als de muren konden praten 
 Hoe nu deze relaties tussen menselijke en andere dierlijke bewoners van het 

Zoniënwoud tijdens het late Ancien Régime te onderzoeken? Zoals bij alle relaties die in het 

verleden plaatsgrepen zijn deze uiteraard niet rechtstreeks empirisch waar te nemen. 

Landschapsrelicten kunnen evenwel een goede proxy vormen om te begrijpen hoe de relatie 

tussen menselijke en andere dierlijke bewoners van het landschap in het Zoniënwoud tijdens 

de vijftiende tot achttiende eeuw vormgaven aan het landschap. Deze landschapselementen 

vormen immers, zoals we in hoofdstuk twee zullen betogen, de materiële neerslag van de 

relaties die deze historische actoren met mekaar aangingen.71 Zij zijn, uiteraard rekening 

houdend met de bewaarcondities van deze artefacten, het resultaat van de gesprekken die 

gevoerd werden tussen mensen en andere dieren tijdens hun bewoning van het landschap. 

 Ja, deze bronnen zijn gemaakt door mensenhanden. Maar dit betekent niet dat zij ons 

enkel iets kunnen vertellen over de menselijke bewoners van het vroegere Zoniënwoud die hen 

bouwden. Ingold haalt in deze Heidegger aan en stelt, zoals we reeds zagen, dat bewonen 

bouwen voorafgaat.72 Het maken van de landschapselementen die we in deze studie zullen 

bespreken, was steeds het gevolg van een proces van bewonen, van een proces van 

samenwonen tussen mensen en andere dieren, waarbij de menselijke makers van deze objecten 

inspeelden op de relatie die zij via de bewoning van het Zoniënwoud kenden met deze dieren.73 

Om dit te verduidelijken kunnen we nogmaals de priorijmuur van Groenendaal aanhalen als 

voorbeeld. Volgens het informatiepaneel bij dit landschapsrelict, werd de kloostermuur 

opgetrokken als gevolg van de relatie tussen drie partijen: de kloosterlingen (de effectieve 

bouwers van de muur), de jagers en de dieren die onderwerp waren van de jacht. Zoals we in 

hoofdstuk vijf nog zullen zien, wanneer we de resten van de wildwal rondom de Groenendaalse 

priorij zullen bespreken, is er binnen deze relatie overigens nog een vierde partij bewoners: de 

gedomesticeerde dieren die leefden op de priorijsite. De barricades die de kloostergronden 

scheidden van het woud waren niet minder bedoeld om deze dieren binnen de grenzen van de 

priorij te houden als dat zij tot doel hadden het wild buiten te houden.74 Deze muur was dus het 

gevolg van het samenleven tussen verschillende bewoners van het Zoniënwoud. Het was geen 

a priori gegeven, daar de oudste versie van deze muur pas in 1452, ongeveer anderhalve eeuw 

 
71 Zie ook hoofdstuk 2 voor een verdere onderbouwing van deze stelling. 
72 INGOLD, The perception, p. 185-186. 
73 Zie ook REID, Andrew, ‘Putting the life back into livestock in archaeology’, Archaeology International 22 
(2019), p. 115-117. 
74 Zie hoofdstuk 6.3. 
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na de stichting van de priorij, gebouwd werd.75 De priorijmuur was het gevolg van het bewonen 

van het landschap. Bovendien kunnen we aannemen dat deze muur er niet, of toch op een 

andere manier, zou zijn gekomen moesten de kloosterlingen niet geconfronteerd zijn met deze 

andere bewoners van het Zoniënwoudse landschap (deze vaststelling is nog duidelijker 

aanwezig in de wildwal rondom de priorij, zoals we later zullen zien; in dit geval toont de 

manier waarop de wal vorm gekregen heeft duidelijk aan dat de relatie met de niet-menselijke 

dierlijke bewoners onderdeel was van het belevingsproces dat en de beslissing die 

voorafgingen aan de constructie van dit landschapselement).76 Door mensenhanden gemaakte 

landschapsrelicten zoals de priorijmuur van Groenendaal dragen in hun constructie dus sporen 

van de relatie die mensen en andere dieren als bewoners van het landschap met elkaar 

aangingen. In het volgende hoofdstuk zullen we hier meer in detail op ingaan en aan de hand 

van onderzoek uit verschillende wetenschappelijke disciplines een verdere onderbouwing 

maken van dit punt. Deze diepgaandere analyse zal ons ook helpen een gepaste methodologie 

te ontwikkelen om deze landschapsrelicten te onderzoeken en de stelling te testen dat het 

samenleven tussen mensen en dieren mee vorm gegeven heeft aan deze landschapselementen. 

In deze inleiding zullen we nu eerst nog even stilstaan bij de archeologische context waarin dit 

bronnenmateriaal tot ons gekomen is. 

 Het Zoniënwoud vormt een archeologische site waarbinnen goede condities aanwezig 

zijn voor de bewaring van deze landschapsbronnen, zeker in vergelijking met de situatie buiten 

het bos.77 De gebieden die vandaag het Zoniënwoud uitmaken, zijn sinds de laatste ijstijd 

immers altijd bos geweest en zijn, zeker sinds de elfde eeuw, niet gebruikt voor landbouw (met 

uitzondering van de gronden die toebehoorden aan de kloostersites).78 Dit heeft tot gevolg dat 

de bodems onder het woud de voorbije 10 000 jaar vrij ongestoord gebleven zijn, op 

uitzondering van de begrazing door wild en andere dieren ten gevolge van het weiderecht, een 

situatie die heel uniek is voor onze streken.79 Vroegere landschapsrelicten, zoals wallen, 

grachten, dreven en muren hebben binnen het Zoniënwoud dan ook een veel betere kans op 

 
75 RYSSAERT & ORBONS, Geofysisch onderzoek, p. 18. 
76 Zie hoofdstuk 6.3. 
77 HUBERT, François, ‘Archeologie in het Zoniënwoud’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, 
MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, 
Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 13; CUYKENS, 
Guido & LANGOHR, Roger, ‘Een bos op lemen voeten: bodem en reliëf in het Zoniënbos: uinieke getuigen!’, 
Natuurreservaten 7 (1985), p. 132-139; LANGOHR, Roger, ‘Het Zoniënwoud, uniek voor aardwetenschappen en 
archeologie’, in: DE VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD ed., Het Zoniënwoud: een nieuwe visie op een patrimonium 
met toekomst, Kortrijk: Uitgeverij Groeninghe, 2009, p. 181-196. 
78 HUBERT, ‘Archeologie’, p. 13; LANGOHR, ‘Het Zoniënwoud’, p. 187-191. 
79 LANGOHR, ‘Het Zoniënwoud’, p. 193-194. 
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bewaring gehad dan buiten het bos, waar niet alleen de landbouw maar ook de snelle 

landherinrichtingen sinds de Industriële Revolutie dergelijke relicten veelal hebben doen 

verdwijnen. 

 Niet dat binnen het woud er de afgelopen tien millennia geen menselijke activiteit was 

(indien dit wel het geval zou zijn, dan konden we dit onderzoek meteen opdoeken wegens geen 

relaties tussen menselijke en andere dierlijke bewoners van het landschap). De vroegste 

menselijk sporen in het Zoniënwoud gaan terug tot het Mesolithicum en uit Neolithische tijden 

zijn wallen van een Michelsbergscultuur-site nabij de Vijvers van Bosvoorde en vermoedelijk 

twee Tumuli bekend.80 De meeste sporen in het bos zijn echter de laatste duizend jaar tot stand 

gekomen, toen het Zoniënwoud in de schaduw van Brussel uitgroeide tot één van de favoriete 

jachtgebieden van achtereenvolgens de Brabantse en Bourgondische hertogen en de Spaanse 

en Oostenrijkse Habsburgers.81 Behalve de jacht vormde het woud voor hen ook een 

belangrijke bron van inkomsten en financiële reserve onder de vorm van het hout dat zij hier 

konden ontginnen.82 Maar ook niet-adellijke bewoners van Brussel en omstreken maakten 

tijdens het Ancien Régime gretig gebruik van wat het woud hen te bieden had. We vernoemden 

reeds het weiderecht en ook andere privileges lieten de inwoners van het Brabantse Hertogdom 

toe hun inkomen aan te vullen via activiteiten die zij in het woud mochten uitvoeren.83 

Daarnaast waren er natuurlijk ook de kloosterlingen die het woud bevolkten en ook de vele 

houtskoolmeilers die in het Zoniënwoud terug te vinden zijn, getuigen van een rijke 

gebruiksgeschiedenis.84 

 Al deze activiteiten verrijkten het Zoniënwoudse sporenarchief. De langdurige en 

intensieve bewoningsgeschiedenis van het woud heeft er evenwel voor gezorgd dat een groot 

aantal van de landschapselementen die ooit in het bos aangebracht werden, na verloop van tijd 

buiten gebruik raakten. Het gevolg hiervan was dat oudere elementen soms afgebroken of 

verbouwd werden, waardoor de vroegere situatie minder of niet langer zichtbaar werd.85 We 

zullen dit bijvoorbeeld zien in het geval van de casestudy van de Tervurense warande, die 

 
80 HUBERT, ‘Archeologie’, p. 14-16, VANMONTFORT, Bart, DEVOS, Yannick & LANGOHR, Roger, ‘Verborgen 
onder de bomen… de steentijdsite van Watermaal-Bosvoorde’, Erfgoed Brussel 17 (2015), p. 36-47. 
81 SMOLAR-MEYNART, ‘Zoniën’, p. 87-94. 
82 CHARRUADAS, ‘Een groot domaniaal woud’, p. 7-8. 
83 CHARRUADAS, ‘Een groot domaniaal woud’, p. 7-8. 
84 LANGOHR, ‘Het Zoniënwoud’, p. 188. Zie ook DECROCK, Lobke, De omvang en spreiding van de metallurgische 
activiteiten in het Zoniënwoud, Leuven: Onuitgegeven Masterproef Katholieke Universiteit Leuven, 2021. 
85 TALLIER, Pierre-Alain, ‘Producten uit het bos’, in: DE VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD ed., Het Zoniënwoud: 
een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst, Kortrijk: Uitgeverij Groeninghe, 2009, p. 48-49. 
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doorheen haar geschiedenis veelvuldig verbouwd werd.86 Dit proces van verbouwen was 

evenwel zelf ook het resultaat van de bewoning van het landschap en vormt een belangrijke 

bron om de impact van het samenleven tussen menselijke en andere dierlijke bewoners op het 

landschap te begrijpen, zoals we doorheen deze paper meermaals zullen zien. Een andere fase 

in de objectbiografie van landschapselementen in het Zoniënwoud die een invloed gehad heeft 

op hoe wij hen vandaag kunnen onderzoeken, vormt het moment waarop zij hun actieve functie 

binnen de menselijke bewoning van het woud verloren.87 Een goed voorbeeld hiervan zijn de 

wallen, muren en grachten die aangelegd werden rondom de priorij van Groenendaal en 

rondom de nabijgelegen stoeterijen, evenals deze priorij en stoeterijen zelf. Op het moment dat 

zij buiten gebruik gesteld werden, werden de gebouwen (grotendeels) afgebroken en werd niet 

langer aandacht besteed aan de wallen, muren en grachten die hen afzonderden van het 

omliggende bos. Sommige van deze relicten van vroeger samenleven tussen mens en dier 

werden overbouwd, anderen verwaarloosd, waardoor ze achteruitgingen in hun materiële 

toestand. Een goed voorbeeld hiervan zijn, zoals we zullen zien, de vele grachten die in het 

landschap aangelegd waren om het samenleven tussen mensen en andere dieren te reguleren 

en dewelke geleidelijk aan toeslibben door humusvorming ten gevolge van vallende bladeren 

en erosieprocessen.88 

Het belangrijkste gevaar voor in het woud aanwezige landschapsrelicten was echter dat 

zij buiten het bos kwamen te liggen. Sinds de dertiende eeuw is het woud steeds kleiner 

geworden, maar tot circa 1830 verliep dit rooien relatief traag.89 Tijdens de regeerperiode van 

koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden droeg deze laatst genoemde 

vorst echter het woud, dat op dat moment nog zo’n 12 000 hectaren omvatte, over aan de 

Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt (nadien de Société 

Générale de Belgique) en aan het Amortisatiesyndicaat).90 Initieel beheerden zij het bos verder 

 
86 Omtrent de geschiedenis van het kasteel en de warande van Tervuren, zie DAVIDTS, Juul, Het hertogenkasteel 
en de warande van Tervuren, Tervuren: Depré, 1981; WYNANTS, Maurits, ‘Het hertogelijke kasteel van 
Tervuren’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het 
Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-
Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 139-146 en WYNANTS, Maurits, ‘De Warande als 
wildpark in de 17de eeuw’, De Horen, 22 (1995), p. 17-24. 
87 KOPYTOFF, Igor, ‘The Cultural Biography of Things: Commoditization as process’; in: APPADURAI, Arjun ed., 
The Social Life of Things: Commodoties in Cultural Perspective, Cambridge 1986, p. 64-91; KOLEN, RONNES & 
HERMANS, ‘Door de lens’, p. 11. 
88 METALIDIS, Ina, DECKERS, Pieterjan, VANMONTFORT, Bart & LANGOHR, Roger, Archeologisch onderzoek op 
GEN Lijn 161, TR 101311 (Groenendaal, Hoeilaart), Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2009, p. 34. 
89 VAN DER BEN, Het Zoniënwoud, p. 53. 
90 TALLIER, Pierre-Alain, ‘Het Zoniënwoud en de andere Belgische bossen’, in: DE VRIENDEN VAN HET 
ZONIËNWOUD ed., Het Zoniënwoud: een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst, Kortrijk & Waver 2009, 
p. 17-18. 
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op voorbeeldige wijze, maar toen in de jaren na de Belgische Opstand niet meteen duidelijk 

werd hoe het experiment van Belgische onafhankelijkheid zou uitdraaien, werd de Société 

Générale de Belgique zenuwachtig. Om verliezen te vermijden, moest de uitkomst voor hen 

negatief blijken, besloten zij delen van het Zoniënwoud perceelsgewijs te verkopen.91 Toen de 

Belgische staat in 1842 haar bestaan geconsolideerd had en het Zoniënwoud definitief in haar 

bezit kreeg, restten nog ongeveer de 4400 hectaren die ook vandaag nog deel uitmaken van het 

voornoemde woud.92 In de jaren nadien bleef het bos grotendeels intact, op de aanleg van 

enkele infrastructuurwerken, zoals het Terkamerenbos, de renbanen van Groenendaal en 

Bosvoorde en de Dubois- en Leopold II-laan, na.93 

 

1.5. Overzicht van de paper 
 

“Animals have always been central to the creation, use and perception of cultural 

landscapes. The location and form of settlements, roads and enclosures reflect 

human-animal interactions. In other cases, animals may play a more psychological 

role in the construction of landscapes, their visual, audio and physical qualities 

providing media through which humans might experience and understand the 

world around them. Indeed, the meaning of a space is often defined, or at least 

evoked, by the human-animal interactions performed within it: maintaining 

domestic cattle within a field, chasing red deer across hunting grounds, or simply 

hearing the shrieks of seagulls at the coast. Despite this, landscape studies have all 

to often removed animals from the equation, seeing humans as the only significant 

agents in landscape construction.”94 

 

In deze Masterproef is de doelstelling om de “human-animal relations” die Noami 

Sykes hierboven benoemt te onderzoeken en te bekijken hoe het samenleven tussen mensen en 

andere dieren vormgegeven heeft aan het landschap in het Zoniënwoud tijdens het late Ancien 

Régime. In het tweede hoofdstuk zal ik dieper ingaan op hoe we landschapsrelicten kunnen 

onderzoeken met het oog op het verwerven van kennis omtrent hoe de relatie tussen mensen 

 
91 MAZIERS, ‘Beknopte geschiedenis’, p. 6. 
92 MAZIERS, ‘Beknopte geschiedenis’, p. 6. 
93 MAZIERS, ‘Beknopte geschiedenis’, p. 6. 
94 SYKES, Naomi, ‘Animal bones and animal parks’, in: LIDDIARD, Robert ed., The Medieval Park: new 
perspectives, Cheshire: Windgather Press, 2007, p. 49. 
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en andere dieren vorm heeft gegeven aan het landschap dat zij samen bewoonden. Hiertoe 

zullen we eerst ingaan op de aard van mens-dier relaties als landschapsconstruerende factor 

door stil te staan bij de verschuiving van het concept agency in onder andere het werk van de 

Franse socioloog Bruno Latour. Aan de hand van een analyse van de zestiende-eeuwse 

wandtapijtenreeks De Jachten van Maximiliaan, zal worden aangetoond dat agency niet op het 

niveau van het individu gezocht moet worden, maar ontstaat in de relatie tussen entiteiten, 

menselijke en andere. Deze vaststelling sluit aan bij het dwelling perspective van Tim Ingold 

dat we in deze inleiding nader bekeken en biedt mogelijkheden om het traditionele 

antropocentrisme binnen de studie van het cultuurlandschap te doorbreken en dieren in onze 

analyses binnen te brengen. We zullen hiertoe ook het concept becoming with van de 

Amerikaanse biologe Donna Haraway ontmoeten, dat ons leert dat de relaties tussen mensen 

en andere dieren heel verschillend kunnen zijn, dat we oog moeten hebben voor de eigenheid 

van actanten en dat de rolverdeling tussen deze actanten zelden symmetrisch is. Vervolgens 

zullen we dieper ingaan op deze asymmetrie en op de eigenheid van de menselijke actant 

binnen mens-dierrelaties door de interactie tussen mensen en andere dieren te zien als een 

gesprek. Zoals we ook reeds in het citaat van Sykes konden lezen, nemen mensen, door hun 

cognitieve vermogens, een aparte plaats in binnen mens-dierrelaties. Deze eigenheid moet in 

rekening gebracht worden willen we begrijpen hoe het samenleven tussen de verschillende 

bewoners van het landschap in het Zoniënwoud, mensen en andere dieren, vormgegeven heeft 

aan datzelfde landschap.95  De gesprekvergelijking brengt ons vervolgens bij het denken van 

Hans-Georg Gadamer en de concepten Vorurteil, Horizont en Horizontversmelting. Na 

hiermee kennisgemaakt te hebben verschuiven we onze theoretische blik richting objecten en 

onderzoeken hoe het gesprek tussen mens en dier in het verleden gematerialiseerd werd in door 

de mens vervaardigde (landschaps)artefacten. Tot slot bekijken we hoe we deze 

gematerialiseerde gespreksmomenten kunnen lezen en ontwikkelen zo een methodologie die 

ons toelaat om de landschapsrelicten in het Zoniënwoud te onderzoeken. 

 In de hoofdstukken drie, vier en vijf zullen we dan overgaan tot het eigenlijke 

onderzoek van het bronnenmateriaal en dit onder de vorm van drie casestudies. In het derde 

hoofdstuk zal onze interesse uitgaan naar de warande van Tervuren. Als onder meer 

uitvalsbasis voor de jacht, vorstelijk verblijf en plaats voor het tonen van sociaal kapitaal, vormt 

de warande van Tervuren een plek waar verschillende aspecten van het bewonen van het 

landschap door de mens samenkomen. Zij vormde bovendien gedurende eeuwen een landschap 

 
95 Zie ook OVERTON & HAMILAKIS, ‘A manifesto’, p. 113-117. 
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waarbinnen mensen en dieren samenleefden en dit volgens een verscheidenheid aan relaties. 

Na de warande te hebben geschetst binnen haar vroegere sociale context, zullen we bekijken 

hoe de fysieke vormgeving van de Tervurense warande vandaag, ons kan informeren over hoe 

het samenleven tussen mens en dier de inrichting van dit landschap mee vormgegeven heeft. 

Naast een studie van de inrichting van de warande als verblijf voor dieren, zal tot slot ook 

gekeken worden naar enkele opmerkelijke fysieke anomalieën in het landschap, die mogelijks 

de materiële getuigen vormen van een in het Zoniënwoud courante jachtmethode: de 

lakenjacht. Indien zo, dan zijn deze sporen het resultaat van een herhaaldelijk gevoerd gesprek 

tussen de mensen en het jachtwild, een gesprek waar wij op basis van deze landschapsrelicten 

een glimp van kunnen opvangen. 

 In hoofdstuk vier gaan we vervolgens dieper in op het globale jachtlandschap en meer 

bepaald op het netwerk van dreven dat Karel van Lotharingen vanaf het midden van de 

achttiende eeuw liet aanleggen doorheen het Zoniënwoud en die tot vandaag de toegang tot het 

woud in grote mate bepalen. Ook deze jachtroutes waren, zoals we zullen zien, de materiële 

uiting van het samenleven tussen mensen en andere dieren. Geconfronteerd met de fysieke 

capaciteiten van het jachtwild en de wijze waarop zowel zij, de jagers alsook paarden en 

jachthonden zich in het landschap voortbewogen, moest Karel van Lotharingen op zoek gaan 

naar een inrichting van het Zoniënwoud die de jacht faciliteerde. Het gesprek tussen mensen 

en andere dieren dat hij hiertoe moest voeren was niet nieuw en we zullen onze analyse in dit 

hoofdstuk dan ook beginnen met enkele besluiten van zijn illustere voorganger Karel V, die 

anderhalve eeuw eerder met dezelfde bewoningsproblematieken geconfronteerd werd. 

Vervolgens zal de aanleg van het drevennetwerk tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw 

geduid worden binnen de jachtcontext in het Zoniënwoud en binnen internationale evoluties 

betreffende de jacht die tijdens deze periode plaatsgrepen. Geholpen door de kaart van het 

Zoniënwoud door Ferraris en Cogeur96 zullen we tot slot bekijken hoe het aangelegde netwerk 

van jachtroutes uiting was van het gesprek tussen mensen en andere dieren en wat de nog 

aanwezige landschapsrelicten ons kunnen vertellen over de relatie tussen deze bewoners van 

het Zoniënwoud. 

 In het vijfde hoofdstuk ligt onze focus op wallen als landschapsrelicten die ons kunnen 

inlichten over de mens-dierrelaties in het vroegere Zoniënwoud. Na een korte inleidende kijk 

op de in de archiefbronnen beschreven praktijk om achttiende-eeuwse kwekerijen van jonge 

 
96 FERRARIS, Joseph-Johann-Franz & COGEUR, Léopold-François, Carte topographique de la forêt de Soigne et 
de ses environs, Mechelen: Ecole de Mathématiques du Corps d’Artillerie, 1770, https://uurl.kbr.be/1043485. 
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bomen in het Zoniënwoud te beschermen door de aanleg van wallen, zullen we dieper ingaan 

op wildwallen als een opmerkelijk en veel voorkomend landschapsrelict binnen het huidige 

Zoniënwoud. Concreet zullen wij onze blik richten op de wildwallen van Groenendaal en 

Roodklooster als onderdeel van de fysieke grensmarkering tussen het Zoniënwoud en de 

omliggende gronden en op de ‘wolvensprongen’ van de stoeterijen van Antoon van Bourgondië 

en Albrecht en Isabella. Ook in het geval van deze landschapselementen zal de vraag gesteld 

worden hoe hun constructie het resultaat is van het samenleven tussen mensen en andere dieren 

in het Zoniënwoud van het late Ancien Régime. Deze blik op het bronnenmateriaal zal ons ook 

helpen het als afwijkend gedefinieerde karakter van de wallen omheen het Zoniënwoud te 

herinterpreteren. Met het idee dat landschapsrelicten zoals deze het resultaat zijn van 

gesprekken tussen de bewoners, mensen en andere dieren, zullen we een nieuwe interpretatie 

van deze wallen naar voor schuiven die deze wallen als veel minder uitzonderlijk ziet dan tot 

nu toe aangenomen werd.  

 In het zesde hoofdstuk, de discussie, zullen we dan bekijken wat de bevindingen uit de 

casestudies ons kunnen vertellen betreffende de geformuleerde hypotheses. We zullen hier 

bovendien niet enkel stilstaan bij de gevolgen van het gevoerde onderzoek voor de 

archeologische studie van mens-dierrelaties en de landschapsgeschiedenis van het 

Zoniënwoud, maar ook kort ingaan op de mogelijke gevolgen van de bevindingen uit dit 

onderzoek voor het Zoniënwoud als erfgoedsite vandaag. Tot slot zal in hoofdstuk 7 de paper 

afgesloten worden met een conclusie die tevens dienst zal doen als samenvatting van de 

belangrijkste bevindingen. 
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2. Het vergeten gesprek tussen mens en dier 
 

“Het overladen zijn met objecten die desalniettemin niet werkelijk geïntegreerd 

zijn in onze definitie van politiek, is nog sprekender verbeeld in de beroemde fresco 

van Lorenzetti in het stadhuis van Siena. Veel geleerden hebben voor ons de 

complexe betekenis ontcijferd van de emblemen die het Goede en het Slechte 

Bestuur representeren en hun complexe genealogie getraceerd. Maar wat het 

moderne oog het meest opvalt is de overvloedige aanwezigheid van steden, 

landschappen, dieren, handelaren, dansers en de alomtegenwoordigheid waarmee 

licht en ruimte zijn weergegeven. Het Slechte Bestuur wordt niet simpelweg 

verbeeld door de duivelse figuur van Discordia, maar ook door het donkere licht, 

de vernielde stad, het verwoeste landschap en de stikkende mensen. Het Goede 

Bestuur wordt niet eenvoudigweg gepersonifieerd door de verscheidene emblemen 

van Deugdzaamheid en Concordia, maar ook door de transparantie van licht, de 

goed onderhouden bouwwerken en landschappen, de verscheidenheid aan dieren, 

het gemak van de handelsrelaties en de bloeiende kunsten. Het fresco is veel meer 

dan simpelweg een decor voor de symbolen: het eist dat wij onze aandacht vestigen 

op een subtiele ecologie van Goed en Slecht Bestuur.”97 

 

2.1. De Jachten van Maximiliaan 
 In de inleidende contourtekening zagen we dat zowel de Certeau als Ingold stelden dat 

landschappen het resultaat zijn van de relaties die de bewoners van deze landschappen 

aangingen met elkaar en met het landschap. In dit hoofdstuk zullen we deze vage contouren 

van het landschapsvormende gesprek tussen bewoners verder uitwerken door in te zoomen op 

de wijze waarop dierlijke bewoners invloed konden hebben op door mensen gemaakte 

landschapselementen en door nader te bekijken hoe deze invloed vertaald werd naar de 

materiële vormgeving van het cultuurlandschap. Dit laatste tevens met de bedoeling een 

methodologie te ontwikkelen die archeologen toe moet laten te begrijpen hoe de relatie tussen 

mens en dier in het verleden vormgegeven heeft aan het cultuurlandschap dat zij beiden 

bewoonden. Hiertoe verlaten wij even de fysieke wereld van de priorijmuur van Groenendaal 

en bekijken wat wellicht de beroemdste bijdrage van het Zoniënwoud aan de kunstgeschiedenis 

 
97 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 43. 
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genoemd mag worden: De 

Jachten van Maximiliaan.98 

Een vluchtige contemplatie 

van de taferelen afgebeeld op 

deze twaalfdelige, zestiende-

eeuwse wandtapijtenreeks 

biedt immers een 

voortreffelijke inkijk in de 

wijze waarop mensen, andere 

dieren en overige entiteiten 

samen vormgaven aan de 

bewoning van het afgebeelde 

landschap.99 

 Vervaardigd uit wol, zijde, zilver- en gouddraad, kwamen De Jachten van Maximiliaan 

omstreeks het vroege tweede kwart van de zestiende eeuw tot bestaan, wellicht binnen de kring 

van het Habsburgse hof te Brussel.100 Bernard van Orley en Jan Tons II, de belangrijkste 

vormgevers van deze twaalf wandtapijten, verbeelden hier op zeer waarheidsgetrouwe wijze 

de vorstelijke herten- en everzwijnenjacht binnen het Brabantse Hertogdom, en dit met als 

achtergrond het Zoniënwoud.101 Er is reeds veel inkt gevloeid over deze exquise zestiende-

eeuwse kunstwerken, maar onze interesse gaat hier niet uit naar de betekenis van de iconografie 

van de dierenriemsymbolen, de identiteit van de afgebeelde figuren of de relatie tot de hoofse 

jachtliteratuur, om maar enkele van de meer becommentarieerde onderwerpen uit de 

kunsthistorische historiografie te noemen.102 Wat ons hier interesseert is hoe naar de taferelen 

 
98 BERNARD VAN ORLEY EN JAN TONS II, De Jachten van Maximiliaan, ca. 1531, wandtapijten, 12 delen, Louvre 
(Parijs). 
99 Zie ook Latours analyse van Lorenzetti’s fresco’s van het Goede en het Slechte Bestuur die aan het begin van 
dit hoofdstuk geciteerd wordt. 
100 Omtrent De Jachten van Maximiliaan, zie onder andere BALIS, Arnout, De Jachten van Maximiliaan, een 
tapijtenreeks naar ontwerpen van Bernard van Orley: historisch, iconologisch, stilistisch onderzoek, Gent: 
onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1974; CEULEMANS, Christina, ‘Het Zoniënbos op 
Brusselse wandtapijten’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, 
Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, 
Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 56-59; BALIS, Arnout, ‘De ‘Jachten van 
Maximiliaan’, kroonstuk van de hoofse jachticonografie’, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis 25 (1979-
1980), p. 14-40; BALIS, Arnout, DE JONGE, Krista & DELMARCEL, Guy, eds., Les Chasses de Maximilien, Parijs: 
Réunion des musées nationaux, 1993 en BÜCKEN, Véronique & DE MEÛTER, Ingrid eds., Bernard van Orley: 
Brussel en de Renaissance, Brussel: Bozar, 2019. 
101 BALIS, ‘De ‘Jachten van Maximiliaan’’, p. 14-40. 
102 Voor meer informatie over deze andere onderwerpen, zie de werken opgesomd onder voetnoot 100. 

Figuur 2.1. BERNARD VAN ORLEY EN JAN TONS II, De Jachten van 
Maximiliaan: de Stier, ca. 1531, wandtapijt, 453x585 cm, Louvre (Parijs). 
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op de wandtapijten kan worden gekeken vanuit een benadering die voorbijgaat aan de 

gebruikelijke antropocentrische lezingen die hieromtrent doorgaans geponeerd worden. 

 Op het eerste zicht herkennen wij in de afgebeelde taferelen inderdaad vrij eenvoudig 

het verhaal van de hertogelijk jacht in het Zoniënwoud, zeker wanneer wij bekend zijn met 

enkele van de gebruiken die verband houden met dit gebeuren.103 In de vroege lente, onder het 

symbool van de Ram, vertrekt vanuit het paleis op de Coudenberg de stoet die zich opmaakt 

om de jacht te ondernemen. Op het tweede tapijt, dat het dierenriemteken van de Stier draagt, 

bereikt de jachtstoet Bosvoorde, hoofdzetel van de Brabantse hertogelijke jacht, alwaar de 

benodigde jachthonden opgehaald worden. Het derde wandtapijt, bekroont met het symbool 

van de Tweelingen, toont ons leden van het jachtgezelschap die een maaltijd bereiden, dewelke 

op het tapijt van de Kreeft genuttigd wordt. Onder het teken van de Leeuw wordt op wandtapijt 

vijf het Roodklooster te Oudergem bereikt, alwaar, nu de magen gevuld zijn, het jachtgebeuren 

definitief van wal kan steken. We zien een beraadslaging onder jagers die bediscussiëren welk 

van de gespotte herten de meest geschikte prooi zou kunnen vormen. De beslissing genomen, 

zien we onder het symbool van de Maagd hoe de jacht op het hert verdergezet wordt met het 

opjagen van het onfortuinlijke dier uit diens rustplaats. Een eerste hert wordt vervolgens door 

de jagers gedood in het wandtapijt van de Weegschaal, nadat het geprobeerd heeft zijn 

achtervolgers af te schudden door één van de vijvers van de priorij van Groenendaal in te lopen. 

Nog is daarmee het onderwerp van de hertenjacht niet ten einde, want onder het teken van de 

Schorpioen vinden nog twee herten de dood, ditmaal in een met lakens afgezette arena nabij 

het Staketsel van Boondaal. Met het wandtapijt bekroond met het symbool van de Boogschutter 

verschuift de focus van het gezelschap naar de everzwijnenjacht. Tijdens de maaltijd 

voorafgaand aan dit volgende jachtgebeuren, komt een helper van de jagers vertellen dat een 

everzwijn in de nabijheid gespot is. Veel sneller dan de herten, komt het everzwijn op het 

volgende wandtapijt, dat van de Steenbok, reeds aan zijn einde. Na een korte achtervolging, 

doodt één van de aanwezige jagers met zijn zwaard het woeste dier wanneer het everzwijn zich 

in een laatste poging tot redding op de jager stort. Op het elfde wandtapijt, de Waterman, legt 

het jachtgebeuren zich stilaan neer met een feestmaal op het jachtslot van Tervuren, alwaar we 

het everzwijn zien gebraden en de honden gevoederd worden. Tot slot keert de meute in het 

laatste wandtapijt, dat van de Vissen, terug naar Brussel en eindigen we met een nieuw zicht 

op het paleis op de Coudenberg. 

 
103 Voor een gedetailleerd overzicht van de iconografie op de wandtapijten, zie BALIS, De Jachten van 
Maximiliaan, p. 23-45. 
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Dit verhaal in overschouw nemend, dienen wij ons evenwel af te vragen waarom wij 

wat afgebeeld staat inderdaad herkennen als een weergave van de vorstelijke jacht in het 

Zoniënwoud. Dit zijn zeker niet alleen de jagers. Immers, wanneer wij de afbeelding van één 

van hen uit de wandtapijten zouden isoleren, zou deze figuur door ons niet langer als onderdeel 

van de afgebeelde jachtpartijen herkend worden. Wij zouden hem mogelijks kunnen 

terugbrengen tot zijn rol als jager, en zelfs kunnen aangeven of hij betrokken was bij de herten- 

dan wel everzwijnenjacht, aan de hand van de kleren die hij draagt. Maar in dit geval is het niet 

meer zozeer de persoon zelf, noch zijn klederdracht, die ons helpt bij de identificatie, wel de 

relatie tussen beide. De jager zonder deze kleren is geen herten- noch everzwijnenjager. En de 

groene of grijze kleren, binnen het jachtgebeuren verwijzend naar respectievelijk de herten- of 

everzwijnenjacht104, zijn zonder de context van de jacht gewoon groene of grijze kleren. 

Bovendien zou zelfs deze in de juiste gewaden geklede jager ons niet leiden tot zijn herkenning 

als onderdeel van de jachten die op de wandtapijten afgebeeld staan, daar alle andere elementen 

die dit tafereel maken tot wat het is, ontbreken. De herkenning van het gebeuren zit hem dus 

niet enkel in de jagers die de jacht uitvoeren, maar ook in de honden die de mens bij de jacht 

assisteerden, de herten en everzwijnen die werden opgejaagd, de gebruiken en symbolen die 

eigen waren aan de Habsburgse vorstelijke jacht in Brabant en zelfs aan de bomen, struiken, 

gebouwen en vijvers die het landschap van het Zoniënwoud uitmaakten. En zij op zichzelf 

realiseerden geen van allen de afgebeelde taferelen zonder de aanwezigheid van alle andere 

afgebeelde elementen. De Jachten van Maximiliaan, zowel de kunstige representaties als het 

werkelijke jachtgebeuren in het Zoniënwoud, kregen dus vorm door de relaties tussen alle 

elementen die we op de wandtapijten gerepresenteerd zien. Laat de bomen weg, en je hebt een 

heel ander verhaal. Haal de honden weg en het verhaal van het jachtgebeuren stuikt als een 

kaartenhuisje in elkaar. Bovendien zijn ook de weggelaten bomen en honden nu niet meer wat 

ze binnen de representatie op de wandtapijten zijn. Wij herkennen de taferelen op de De 

Jachten van Maximiliaan als jachten die plaatsgrepen in het Zoniënwoud door de Habsburgse 

soevereinen in de eerste helft van de zestiende eeuw, omwille van het samenspel tussen alle 

afgebeelde elementen. Latour benoemt dit als de subtiele ecologie der actanten105 en het is dit 

concept, gelegen in de kern van zijn denken106, dat een eerste stap vormt in onze zoektocht naar 

 
104 BALIS, ‘De ‘Jachten van Maximiliaan’’, p. 31. 
105 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 40-61. 
106 VERBEEK, Peter-Paul, ‘Bruno Latour’, in: IEVEN, Bram, VAN ROODEN, Aukje, SCHUILENBURG, Marc & VAN 
TUINEN, Sjoerd eds., De nieuwe Franse filosofie: denkers en thema’s voor de 21e eeuw, Amsterdam: Boom, 2011, 
p. 431-439. 
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een antwoord op de vraag hoe het samenleven tussen mensen en dieren vorm heeft kunnen 

geven aan het landschap in het Zoniënwoud van het late Ancien Régime. 

 

2.2. Nevengeschikte actanten 
 Latour staat met zijn denken mee aan de wieg van de Actor-Netwerktheorie, een 

wetenschapsbenadering die stelt dat wetenschappers dienen te kijken naar de netwerken van 

relaties tussen entiteiten, want het is binnen deze netwerken dat volgens hen de werkelijkheid 

vormgegeven wordt.107 Opmerkelijk binnen dit denken is dat Latour en zijn intellectuele 

medestanders er een radicaal andere mening op nahouden waar agency gelegen is dan 

traditioneel wordt aangenomen.108 Het bespreken van de debatten aangaande agency, en wat 

dit begrip precies behept, zou ons hier veel te ver leiden109, maar heel algemeen gesteld kunnen 

we agency benoemen als het vermogen om verandering teweeg te brengen.110 Klassiek wordt 

aangenomen dat dit vermogen een eigenschap is die plaatsvindt op het niveau van de entiteit 

en het meer bepaald een typisch menselijke eigenschap betreft. Latour verzet zich tegen dit 

idee en plaatst agency daarentegen op het niveau van de relaties tussen entiteiten, dewelke in 

zijn interpretatie zowel menselijk als niet-menselijk kunnen zijn.111 Zijn benadering heeft ook 

gevolgen voor de betrokken entiteiten: hij spreekt niet over actoren, maar ontwikkelde het 

neologisme actanten.112 Actoren zijn entiteiten die het vermogen bezitten om verandering 

teweeg te brengen. Actanten zijn daarentegen entiteiten die het potentieel hebben om door hun 

aangaan van relaties met andere entiteiten en ten gevolge van deze relaties veranderingen 

teweeg te brengen.113  

 
107 Zie bijvoorbeeld HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 129-151 en HODDER, Entangled, p. 91-94. 
Voor enkele klassieke voorbeelden van de toepassing van Actor-Netwerktheorie, zie CALLON, Michel, ‘Some 
elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay’, in: LAW, 
John ed., Power, action and belief: a new sociology of knowledge, Londen: Routledge, 1986, p. 196-233; LATOUR, 
Bruno, The pasteurization of France, Cambridge & Londen: Harvard University Press, 1988 en LAW, John & 
MOL, Annemarie, ‘The actor-enacted: Cumbrian sheep in 2001’, in: KNAPPETT, Carl & MALAFOURIS, Lambros 
eds., Material agency: towards a non-anthropocentric approach, New York: Springer, 2008, p. 57-77. 
108 HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 131-134. 
109 Zie hiervoor onder andere JOHNSON, Walter, ‘On agency’, Journal of social history 37 (2003), p. 113-124; 
PEARSON, ‘Dogs, history, and agency’, p. 128-145; PEARSON, Chris, ‘History and animal agencies’, p. 240-257; 
HOWELL, Philip, ‘Animals, agency, and history’, 197-221 en REES, Amanda, ‘Animal agents? Historiography, 
theory and the history of science in the Anthropocene’, British Journal for the history of science: themes 2 (2017), 
p. 1-10. 
110 HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 73-77. 
111 LATOUR, Reassembling the social, p. 21-156. 
112 LATOUR, Politiques de la nature, p. 349. 
113 LATOUR, Politiques de la nature, p. 349. 
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 Laten we dit even meer aanschouwelijk maken aan de hand van een voorbeeld 

afkomstig uit De Jachten van Maximiliaan. Tussen het tafereel afgebeeld op het wandtapijt 

van de Maagd en wat gebeurt vlak na het tafereel afgebeeld op het wandtapijt van de 

Weegschaal, gaat het bejaagde hert van een situatie waarin het vrolijk rond dartelt in het 

Zoniënwoud naar een situatie waarin het gedood is en op weg naar de hertogelijke dis. Een 

verandering die in de traditionele opvatting zou worden toegeschreven aan de agency van de 

jagers. Noch één jager in het bijzonder, noch de jagers als groep kunnen echter op zichzelf deze 

verandering veroorzaken. In het proces dat zich afspeelt tussen deze twee toestanden waarin 

het hert zich achtereenvolgens bevindt, spelen daarentegen een heel aantal entiteiten een rol. 

Het begint met de spotters, die het hert opmerken. Vervolgens zijn de leiders van de jacht aan 

de beurt, die bepalen welk hert hun ideale prooi uitmaakt. Nadien worden de jachthonden 

ingezet, die het hert ‘opstoten’ uit haar rustplaats en de achtervolging inzetten. Het hert zelf 

speelt ook een rol in haar ondergang, wanneer zij de fatale beslissing neemt één van de 

visvijvers van de priorij van Groenendaal in te rennen in de hoop zo aan haar achtervolgers te 

kunnen ontsnappen. Binnen de Brabantse jacht was het immers een geliefd gebruik om de 

endgame tussen jager en hert zich in het water te laten afspelen.114 De betrokken vijver wordt 

 
114 BALIS, ‘De ‘Jachten van Maximiliaan’’, p. 31. 

Figuur 2.2. BERNARD VAN ORLEY EN JAN TONS II, De Jachten van Maximiliaan: de Maagd, ca. 1531, wandtapijt, 457x682 cm, 
Louvre (Parijs). 
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op deze manier ook een factor binnen het proces dat leidt tot het doden van het hert. Tot slot 

zijn er nog de jagers die het hert achtervolgen in de vijver en aldaar afmaken en, last but not 

least, het wapen waarmee de levensbeëindigende daad voltrokken wordt. Elk van deze 

elementen was cruciaal om te komen van situatie A tot situatie B. Letten de spotters even niet 

goed op, dan wordt het hert niet gezien; nemen de leiders van de jacht de beslissing een ander 

hert te achtervolgen, dan is ons hert veilig; geen jachthonden, dan kan men het hert niet 

achtervolgen; besluit het hert niet de vijver te Groenendaal in te lopen, dan zal de achtervolging 

verdergaan; geen vijvers te Groenendaal dan zal de endgame op z’n minst elders plaatsgrijpen; 

slagen de jagers te water er niet in bij het hert te raken, dan gaat de achtervolging verder (of 

verdrinkt het hert van uitputting na de reeds geleverde inspanningen); geen moordwapen, dan 

lukt het niet het hert op deze manier aan haar einde te laten komen. Elk van deze entiteiten is 

noodzakelijk om te komen tot de waargenomen verandering.  

Figuur 2.3. BERNARD VAN ORLEY EN JAN TONS II, De Jachten van Maximiliaan: de Weegschaal, ca. 1531, wandtapijt, 440x563 
cm, Louvre (Parijs). 
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 Bovendien is de relatie tussen deze entiteiten van cruciaal belang. Zonder hebben zij in 

deze situatie geen betekenis en worden zij ook geen actanten.115 Buiten het jachtgebeuren om 

zijn de spotters slechts voyeurs die naar herten staan te kijken; is de vijver niet het toneel van 

het laatste amechtig naar adem happen van het hert, maar gewoon de visvijver van een klooster; 

en is het moordwapen geen moordwapen, maar gewoon een mes. Latour zelf haalt in deze de 

gebruikelijke discussie in de Verenigde Staten na een zoveelste dodelijk schietincident aan en 

meer bepaald de vraag: wie is verantwoordelijk, de schutter of het moordwapen?116 Voor 

Latour is deze vraag compleet naast de kwestie. Noch de schutter noch het moordwapen zijn 

op zichzelf in staat om iemand neer te schieten. Meer nog, zonder beide partijen aanwezig, 

bestaan er geen schutter en geen moordwapen, enkel een mens en een vuurwapen. Voor Latour 

is het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor dodelijke massaschietpartijen: 

schutters met moordwapens.117 Beide partijen zijn noodzakelijk en beide partijen worden 

actanten door middel van de relatie die ze met mekaar aangaan. 

 De gevolgen van deze manier van kijken naar de sequentie van gebeurtenissen die zich 

afspelen op De Jachten van Maximiliaan is verwoestend voor de antropocentrische kijk op 

agency die binnen sociaal- en menswetenschappelijk onderzoek nog steeds dominant is. Dieren 

spelen binnen deze beperkende blik een ondergeschikte nevenrol. Agency wordt toegeschreven 

aan de mens en dieren worden gezien als hulpmiddelen voor de mens om deze agency te 

realiseren. De Britse antropoloog Alfred Gell spreekt in dit opzicht over primaire en secundaire 

actoren, waarbij agency gelegen is bij de mens en de andere entiteiten binnen de relatie gezien 

worden als verlengstukken van de menselijke actor die hun agency ontlenen aan de mens die 

hen gebruikt en zo zijn agency op hen overdraagt om verandering teweeg te brengen.118 In De 

Jachten van Maximiliaan zien wij echter dat dit antropocentrisme niet langer houdbaar is. Zo 

wordt het hert in haar acties beïnvloed door de mens en wordt de mens eveneens beïnvloed 

door het hert. De mens jaagt het hert op en dwingt het zo weg te lopen op zoek naar veiligheid. 

Het hert dwingt de mens echter ook tot acties. Haar veel grotere loopvermogen zorgt ervoor 

dat de mens de hulp van jachthonden en paarden moet inschakelen om het hert te kunnen 

achtervolgen. Dieren spelen in de relatie die tussen mens en dier ontstaat dus geen 

ondergeschikte nevenrol, maar zijn daarentegen integrale en onmisbare medespelers van 

 
115 HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 131-134 en LATOUR, Het parlement van de dingen, p. 13-41. 
116 LATOUR, Bruno, Pandora’s hope: essays on the reality of science studies, Cambridge: Harvard University 
Press, 1999, p. 176-180. 
117 LATOUR, Pandora’s hope, 176-180. 
118 GELL, Art and agency, p. 20. 
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mensen die niet boven maar naast hen geplaatst moeten worden binnen onze archeologische 

analyses. 

 

2.3. Botsende leefwerelden 
 Wat betekenen deze nevengeschikte actanten nu voor ons onderzoek naar de wijze 

waarop dieren invloed gehad hebben op de bewoning en bebouwing van het landschap in het 

Zoniënwoud door de mens? Het verhaal van de jacht op het hert dat haar einde kent op het 

wandtapijt bekroond met de Weegschaal, doet mogelijks een belletje rinkelen. In het vorige 

hoofdstuk merkten we immers op, met Ingold als gids, dat landschappen het resultaat zijn van 

de relaties tussen de bewoners van dat landschap.119 Deze gedachte sluit nauw aan bij de ideeën 

van Latour omtrent een subtiele ecologie van nevengeschikte actanten. Indien dit het geval is, 

dan betekent dit dat relaties (en dus ook landschappen) er anders uitzien wanneer andere 

actanten betrokken zijn.120 Om deze gedachte verder uit te zoeken, kunnen we terugkeren naar 

De Jachten van Maximiliaan en meer bepaald naar de verschillen tussen de reeds besproken 

hertenjacht en de jacht op het everzwijn in het wandtapijt bekroond met het dierenriemteken 

van de Steenbok. Op de tapijten die de hertenjacht uitbeelden, zagen we een hert dat in haar 

pogingen om niet op de hertogelijke dis te belanden, rekende op haar snelheid en behendigheid 

om de jagende meute van zich af te schudden. Het hert bleef rennen en zwemmen, tot het 

uiteindelijk bijgehaald werd door haar achtervolgers. De jacht op het everzwijn kende een heel 

ander scenario. Op de achtergrond van het wandtapijt van de Steenbok zien we eveneens een 

achtervolging, maar op de voorgrond van datzelfde kunstwerk is de interactie tussen jagers en 

wild zwijn verworden tot een confrontatie met heel andere dimensies. We zien dat het 

everzwijn, in het nauw gedreven door de jachthonden en opgehitst door het gekef van de 

jachtpoedels, zich omgedraaid heeft en nu oog in oog staat met een van de jagers binnen het 

gezelschap der mensen. Deze jager daalt in de afbeelding op het wandtapijt van zijn paard en 

neemt zijn lans stevig ter hand, klaar voor de aanval die het everzwijn nu richting hem zal 

inzetten. Het wilde zwijn, steeds bewapend met stevige slagtanden, bewoont het landschap 

immers op een andere wijze dan het hert. Waar het hert, frêle en snel, de vlucht gebruikt als 

manier om te ontsnappen aan haar belagers, kan het everzwijn buigen op zijn woestere natuur 

en dodelijk wapenarsenaal om zijn vijanden af te schudden. De everzwijnenjacht was dan ook 

merkelijk gevaarlijker dan de hertenjacht, zowel voor de menselijke jagers als voor hun 

 
119 INGOLD, The perception,172-188. 
120 Zie ook OVERTON & HAMILAKIS, ‘A manifesto’, p. 113-117. 
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dierlijke compagnons, de jachthonden.121 De wijzen waarop beide jachten plaatsgrepen, 

verschilden bijgevolg merkelijk van elkaar. 

 Dit kunnen we bijvoorbeeld opmerken aan enkele artefacten die bij deze jachtgebeurens 

gebezigd werden en die afgebeeld staan op De Jachten van Maximiliaan. Ten eerste zijn er de 

wapens waarmee het fatale lot van hert en everzwijn bezegeld werden. Op het wandtapijt van 

de Weegschaal zien we dat de jagers bevoegd voor het doden van het hert in de visvijver slechts 

gebruik maakten van een simpel mes, waarmee zij de keel van het ‘afgevangen’ hert 

doorsneden. De everzwijnenjager op het wandtapijt van de Steenbok is daarentegen uitgerust 

met een lans. We weten dat in andere gevallen ook gebruik gemaakt werd van een speciaal 

soort zwaard.122 De keuze voor een langer moordwapen is vanuit de confrontatie met het 

everzwijn goed te begrijpen. Wanneer een everzwijn in volle vaart en met scherpe slagtanden 

op een jager afrent, zal deze weinig hebben aan enkel een mesje om de keel van zijn opponent 

door te snijden. De verschillen tussen hert en everzwijn en tussen de wijzen waarop zij in de 

 
121 Voor een meer diepgaande vergelijking tussen de herten- en everzwijnenjacht binnen het Hertogdom Brabant 
en afgebeeld op De Jachten van Maximiliaan, zie BALIS, De Jachten van Maximiliaan, p. 81-94. 
122 BALIS, De Jachten van Maximiliaan, p. 84. 

Figuur 2.4. BERNARD VAN ORLEY EN JAN TONS II, De Jachten van Maximiliaan: de Steenbok, ca. 1531, wandtapijt, 440x605 
cm, Louvre (Parijs). 
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wereld stonden, maakten dat andere wapens noodzakelijk waren om elk van beide dood te 

krijgen. Deze verschillen in confrontatie tussen mens en hert en mens en everzwijn vertaalden 

zich trouwens ook in het prestige van de respectievelijke jagers. Waar de figuren die te 

Groenendaal de vijver ingestuurd werden vermoedelijk geen al te hoge positie in het 

jachtgezelschap innamen, werd de jager die het everzwijn te lijfging vaak vereenzelvigd met 

de Habsburgse keizer Maximiliaan I, de vorst die zijn naam verleende aan de 

wandtapijtenreeks. Arnout Balis, in navolging van onder andere Pierron, identificeert de 

everzwijnenjager daarentegen als keizer Ferdinand I, broer van Karel V en kleinzoon van de 

vermelde Maximiliaan.123 Maximiliaan of Ferdinand, het betrof hier wellicht een lid van de 

heersende Habsburgse dynastie en we weten inderdaad dat het doden van het everzwijn een 

heel prestigieus gebeuren was, voorbehouden aan de belangrijkste figuren binnen de 

jagerscompagnie. Zo werd tot 1731 het zwaard waarmee Karel V everzwijnen doodde tijdens 

zijn jachten in het Zoniënwoud, bewaard in het kasteel op de Coudenberg.124 

 Een ander object dat eigen is aan de everzwijnenjacht zien we eveneens afgebeeld op 

het wandtapijt van de Steenbok. Het betreft het vreemde ‘jasje’ dat één van de jachthonden 

rondom zijn torso gewikkeld houdt. Zoals reeds aangehaald, speelden jachthonden een 

specifieke rol binnen de Zoniënwoudse everzwijnenjacht. Zij moesten het everzwijn niet alleen 

achtervolgen, maar moesten het wilde zwijn ook proberen in te sluiten zodat het zich tot de 

menselijke jager zou richtten en de finale confrontatie tussen beide plaats kon grijpen.125 Deze 

rol was uiteraard niet zonder gevaar voor de jachthonden. Hun taak was onder meer om een 

everzwijn in volle vaart ‘op te vangen’ en te doen afremmen zodat het eindspel tussen jager en 

prooi uitgelokt kon worden. Het spreekt voor zich dat dit al wel eens slachtoffers eiste. Zo 

weten we uit archiefdocumenten dat hertog Antoon van Bourgondië ooit vier jachthonden 

verloor tijdens eenzelfde everzwijnenjacht.126 Jachthonden waren echter duur en het kostte wel 

wat tijd om hen op te kweken127, waardoor de menselijke jagers op zoek gingen naar 

oplossingen om tegemoet te komen aan dit aspect van de everzwijnenjacht. Eén van deze 

vondsten was het soort harnas van zwaar linnen dat we rondom één van de jachthonden op de 

De Jachten van Maximiliaan gewikkeld zien. Dit harnas moest de impact van het everzwijn 

 
123 BALIS, ‘De ‘Jachten van Maximiliaan’’, p. 26. Zie ook HILGER, Wolfgang, Ikonographie Kaiser Ferdinands I. 
(1503-1564), Wenen: Böhlau, 1969. Voor de passages over De Jachten van Maximiliaan in Pierron, PIERRON, 
Histoire illustrée, dl. III, p. 362-378. 
124 BALIS, De Jachten van Maximiliaan, p. 84. 
125 BALIS, De Jachten van Maximiliaan, p. 84-85. 
126 BALIS, De Jachten van Maximiliaan, p. 84. 
127 DAVIDTS, Het hertogenkasteel, p. 123-125. Tijdens de zestiende eeuw werden kloosters in de nabijheid van 
het Zoniënwoud verplicht in te staan voor het onderhoud en het opbrengen van de jonge jachthonden. 
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helpen opvangen en zo vermijden dat de jachthond bij het vervullen van zijn functie binnen het 

jachtgebeuren zelf de dood vond.128 

 Wat deze verschillende jachtwijzen, de afgebeelde wapens en het besproken 

hondenharnas aantonen, is dat bij het bewonen van het landschap, de mens geconfronteerd 

werd (en wordt) met de bewoning van datzelfde landschap door dieren en dat hij zich hieraan 

diende aan te passen. De verschillen tussen de herten- en everzwijnenjacht tonen aan dat elk 

van deze dieren vanuit hun eigen beleving van het landschap invloed hadden op hoe zij bejaagd 

werden. Wanneer enkel de menselijke beleving van het landschap impact zou hebben gehad, 

dan zouden beide jachten er identiek hebben uitgezien. Dit is echter niet het geval en hiervoor 

is het samenspel tussen de bewoning van het landschap door de mens en de bewoning van het 

landschap door respectievelijk het hert en het everzwijn verantwoordelijk. Doorheen de relatie 

die beide met elkaar aangingen, veruiterlijkt in de respectievelijke jachtgebeurens, kreeg deze 

relatie vorm. Dat deze vorm niet enkel toegeschreven kan worden aan de mens, wordt verder 

duidelijk door het bestaan van artefacten zoals het hondenharnas, die niet a priori aan de 

bewoning van het landschap, niet a priori aan de relatie tussen mens en everzwijn, denkbaar 

waren. De specifieke bewoning van het landschap door dieren beïnvloedde dus de bewoning 

en ‘bebouwing’ (in dit geval in de vorm van immateriële jachtgebruiken en het gebruik van 

mobiele artefacten) van het landschap door de mens. Doorheen de bewoning van het landschap 

botsten de leefwerelden van beide partners en werden beide partners uitgedaagd om zich aan 

elkaar aan te passen om zo te komen tot een ‘bebouwing’ van het landschap, materieel en 

immaterieel, waarin elementen van beide vervat zaten. 

 

2.4. Asymmetrische gesprekspartners 
 Door in de vorige passages in dit hoofdstuk te focussen op de rol van dieren als actanten 

binnen agency-relaties tussen mens en dier, zouden we haast vergeten ook aandacht te hebben 

voor de menselijke factor binnen deze verhalen. Het grote gevaar van het ontwikkelen van een 

niet-antropocentrische benadering is immers dat we gaan overcompenseren en geen aandacht 

hebben voor de eigenheid van de menselijke actant binnen mens-dierrelaties. Dit is een kritiek 

die ook regelmatig, al dan niet terecht, geuit is op het werk van Bruno Latour.129 Het feit dat a 

priori geen onderscheid gemaakt kan worden tussen entiteiten in hun potentieel om doorheen 

een relatie actanten te worden, betekent immers niet dat deze actanten binnen de aangegane 

 
128 BALIS, De Jachten van Maximiliaan, p. 84-85. 
129 VERBEEK, ‘Bruno Latour’, p. 438-439; HODDER, Entangled, p. 93-94; HARRIS & CIPOLLA, Archaeological 
theory, p. 147-148. 



 40 

relatie symmetrische partners blijven die allen op gelijkaardige manier invloed uitoefenen 

binnen de agency-relaties.130 

 De gedachte van asymmetrie komt ook terug in het werk van de Amerikaanse biologe 

Donna Haraway.131 In 2003 schreef Haraway een manifest waarin, net als bij Latour, de 

relationaliteit van agency centraal stond.132 Het onderwerp van haar academische betoog waren 

companion species, soorten die mekaar, door de relaties die zij met elkaar aangaan, 

vormgeven.133 De partners in deze relaties worden dus doorheen de aangegane relaties 

veranderd en dit op een manier die zonder de interactie tussen beide niet mogelijk zou zijn 

geweest. Haraway noemt dit proces becoming with134 en stelt dat “[t]he partners do not precede 

there relating”135, waarmee zij, net als Latour, aangeeft dat het veranderingsproces vervat zit 

in het relationele proces dat tussen de actanten ontstaat. Vernieuwend aan het denken van 

Haraway is evenwel dat zij, anders dan Latour, stelt dat wij zorgvuldig aandacht moeten hebben 

voor de partners in dit proces van becoming with en voor de wijze waarop zij in de wereld staan 

en relaties aangaan met andere partners136 (Latour daarentegen is vaak verweten vooral 

aandacht te hebben voor de relaties tussen entiteiten en minder voor de specificiteit van de 

entiteiten die deze relaties ‘bemannen’137). Enerzijds stelt Haraway dus dat we aandacht 

moeten hebben voor de dieren (want haar becoming with handelt specifiek over mens-

dierrelaties) en voor hoe zij in het leven staan en interageren met de mens.138 Dit inzicht stond 

reeds centraal eerder in dit hoofdstuk toen we de verschillen tussen de hertenjacht en de 

everzwijnenjacht afgebeeld op De Jachten van Maximiliaan bespraken. Anderzijds vraagt 

Haraway ons impliciet om ook naar de andere partner in de relatie, de mens, te kijken en dit op 

een gelijkaardige manier. Ook de mens staat op een bepaalde manier in de wereld en gaat op 

een specifieke wijze interacties aan met zijn omgeving.139 Om dit punt verder te verduidelijken, 

kunnen we even kijken naar wat Haraway in haar When species meet te zeggen heeft over de 

 
130 HODDER, Entangled, p. 93-94; OVERTON & HAMILAKIS, ‘A manifesto’, p. 113-117. 
131 HARAWAY, The companion species manifesto; HARAWAY, When species meet. 
132 HARAWAY, The companion species manifesto, p. 1-25. 
133 HARAWAY, When species meet, p. 16. 
134 HARAWAY, When species meet, p. 16-19. 
135 HARAWAY, When species meet, p. 17. 
136 HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 159-162. 
137 VERBEEK, ‘Bruno Latour’, p. 438-439. 
138 HARAWAY, When species meet, p. 16-19. 
139 Dit stellen ook Overton en Hamilakis, die verderbouwen op Haraways denken vanuit een zoöarcheologisch 
perspectief: OVERTON & HAMILAKIS, ‘A manifesto’, p. 114. 
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relaties die mensen en kippen doorheen de geschiedenis met elkaar zijn aangegaan en die hen 

beide doorheen dit proces van becoming with gemaakt hebben tot wie ze vandaag zijn.140 

 Hun gezamenlijke verhaal begon lang gelden in de regenwouden van Zuid- en 

Zuidoost-Azië. Na een lange reis wordt de kip in het oude Egypte een eerste keer op massale 

schaal gekweekt om de bouwers van de piramiden van eieren, en dus van eiwitten, te voorzien. 

Ook in de millennia nadien zal de kip door de mens gehouden worden als middel om hem in 

zijn voedselproductie te voorzien. Die samenwerking zal de laatste twee eeuwen leiden tot een 

steeds intensievere kippenkweek, waarbij kippen op industriële schaal gekweekt worden. 

Bovendien wordt de kip onderworpen aan nieuwe kweekmethoden en komt zij de wereld van 

de biotechnische laboratoria binnen als gevolg van de menselijke zoektocht naar een 

grootschaliger productie van goedkoop kippenvlees. Nieuwe soorten kippen zien het 

levenslicht en steeds grotere kippenborsten dragen bij aan het succes van fastfoodketens, die 

in de kip een dankbaar companion specie vinden. Kippen brengen echter niet enkel 

McDonald’s, maar ook allerlei ziekten binnen in het leven van de mens. Sinds de laatste 

millenniumwisseling groeit de angst voor de vogelgriep en worden commerciële en particuliere 

kippenhouders regelmatig geconfronteerd met ophokplichten en zien creatieve designs voor 

kippenhokken het licht, dewelken de kip alsnog de nodige bewegingsvrijheid moeten bieden 

tijdens periodes van opsluiting. Niet dat de kippeneigenaar een vreemde is voor externe 

bedreigingen die zijn kippen kunnen schaden. Reeds lang neemt de vos onbedoeld de rol van 

vijand nummer één van de kippenhouder op zich en ziet zichzelf het slachtoffer van menselijke 

plannen om hem uit te roeien of minstens op afstand te houden. De kip staat zo mee aan de 

basis van populaire ideeën aangaande deze andere diersoort, ideeën die ook gretig hun weg 

vinden richting de literatuur en andere kunsten. Het is echter niet de vos maar wel PFOS dat 

de Belgische kippenhouder anno 2022 ’s nachts wakker houdt wanneer hij aan zijn kippen 

denkt. Jarenlange grondvervuiling wordt door scharrelende kippen nietsvermoedend naar 

binnen gespeeld en vindt via hun eieren de weg naar het menselijke lichaam, waar het nog 

grotendeels onbekende gevolgen teweegbrengt. Grondvervuiling is ondertussen ook 

veroorzaakt door de industriële kippenkwekkerijen en legbatterijen, van waaruit het haar weg 

vindt richting het drinkwater. Deze vaststellingen zetten mensen aan het denken, evenals het 

dierenleed dat met de massale kweek van kippen en eieren gepaard gaat. Sommige mensen 

worden vegetariër of veganist, anderen zoeken hun heil opnieuw in eieren van eigen kippen, 

 
140 De volgende paragraaf is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Chicken’ in Haraways When species meet en vat haar 
betoog in dit hoofdstuk samen, voorzien van enkele eigen aanvullingen van mezelf om de tekst uit 2008 meer up-
to-date te maken. 
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wat hen, ten gevolge van het gekraai van hun haan, blootstelt aan mogelijke burenruzies. 

Ondertussen beslissen politici in regionale, nationale en supranationale parlementen tot allerlei 

maatregelen die de kippensector ethischer moeten maken, al dan niet tegengewerkt door 

lobbygroepen, die hun eigen relaties hebben met de kippen, die nietsvermoedend het 

onderwerp zijn van geanimeerde debatten. Kippen zijn na al die tijd ook ons taalgebruik 

binnengeslopen. Het Engelse ‘chicken’ of het maken van kakelende geluiden wordt gebruikt 

om de spot de drijven met anderen en hen te brandmerken als bangeriken; een rol die in schril 

contrast staat met het eeuwenoude en mondiaal verspreide gebruik van hanengevechten, 

waarbij hanen op leven en dood zorgen voor vertier, gokaangelegenheid en mogelijks ook 

identiteitsbevestiging voor de menselijke toeschouwers bij dit gebeuren.141 

 In deze extreem gebalde en veralgemeende geschiedenis van het becoming with tussen 

mensen en dieren zitten heel veel elementen die een verdere bespreking verdienen. Wat ons 

hier echter het meest aanbelangt, is de wijze waarop mensen hun interactie met kippen 

vormgeven. Deze interacties bevatten steeds een sociale en mentale component, in die zin dat 

mensen kippen steeds dienen te identificeren als voedselbron, goedkoop marktproduct, 

slachtoffer van dierenleed of symbool voor angsthazen doorheen hun interactie met deze dieren 

om te kunnen komen tot de specifieke relatie die uit deze identificatie voortkomt (deze 

identificatie gaat trouwens niet vooraf aan het proces van becoming with (of samenleven zo u 

wil), maar is er onderdeel van).142 Deze vaststelling betreft niet zozeer een verschil tussen 

mensen en dieren, als wel een inzicht betreffende de wijze waarop mensen relaties aangaan 

met andere entiteiten. Zonder in het moeras van het ‘dieren-en-intentionaliteitsdebat’143 te 

worden gezogen, kunnen we immers stellen dat ook dieren hun omgeving in zich opnemen 

doorheen hun interactie met hun leefwereld en naar deze observaties handelen.144 Deze manier 

van in de wereld staan en relaties aangaan is echter anders dan in het geval van hoe de relatie 

tussen de vernoemde PFOS en de bodem leidt tot bodemverontreiniging. Wanneer de PFOS in 

de bodem terechtkomt, zal hij deze bodem verontreinigen, zonder dat hij de bodem eerst als 

bodem moet identificeren of moet bedenken dat hij deze bodem kan maken tot verontreinigde 

bodem. In het geval van de sociale relaties tussen mensen en dieren ligt dit dus anders. 

 
141 Voor de intussen klassieke stelling van antropoloog Clifford Geertz dat de hanengevechten op Bali gelezen 
moeten worden als symbolen die doorheen hun plaatsvinden de identiteit van de Balinezen representeren, zie 
GEERTZ, Clifford, ‘Thick description: toward an interpretative theory of culture’, in: GEERTZ, Clifford ed., The 
interpretation of cultures: selected essays, New York: Basic Books, 1973, p. 3-30. 
142 HARAWAY, When species meet, p. 17. 
143 DERUYVER, Ciska, ‘Van Genesis tot Dierenrechten: denken over dieren doorheen de westerse geschiedenis – 
Deel 1: van Genesis tot de bête-machine van Descartes’, Vlaams Dierengeneeskundig Tijdschrift 90 (2021), p. 3-
9. 
144 Dit stelt ook Ingold, zoals we eerder reeds opmerkten: INGOLD, The perception, p. 186, 373-391. 
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Doorheen het proces van samenleven gaat de mens eerst vanuit zijn eigen mentale 

verinnerlijkte achtergrond (we kunnen dit met Pierre Bourdieu habitus noemen145, of Horizont 

zoals Hans-Georg Gadamer146, die we binnenkort nader zullen bespreken) nadenken over de 

kip die hij ontmoet en doorheen dit nadenken worden deze kip dan voedselbron, goedkoop 

marktproduct, slachtoffer van dierenleed of symbool voor angsthazen. We komen hier opnieuw 

in de buurt van de ideeën van Samuels omtrent landscapes of impression en landscapes of 

expression.147 Het grote verschil is evenwel dat de mentale vormgeving hier niet voorafgaat 

aan de beleving van de relatie tussen mens en dier (of in Samuels’ geval mens en landschap). 

Het is binnen het proces van interactie dat de mens vormgeeft aan zijn dierlijke partner (en zelf 

ook een nieuwe vorm krijgt; in het geval van de vermelde voorbeelden: consument van de 

voedingsbronnen kippenvlees en kippeneieren, verkoper van een goedkoop marktproduct, 

dierenrechtenactivist en pestkop), zowel mentaal als fysiek. 

 Wat binnen deze vaststelling ook naar voor komt, is de asymmetrie tussen de partners 

binnen deze sociale relaties tussen mensen en kippen.148 Wanneer de kip verwordt tot 

producent van eieren (en de mens tot consument van deze voedselbron), dan speelt de mens 

binnen dit proces van becoming with een heel andere rol dan de kip. Beide zijn noodzakelijk 

en hebben vanuit hun eigen beleving van de wereld een invloed. Moest de kip geen eieren 

leggen, niet gekweekt en gehouden kunnen worden in legbatterijen en niet genetisch te 

beïnvloeden zijn om meer eieren op korte tijd te leggen dan voorafgaand aan de ontmoeting 

met de mens (zoals veel andere vogels), dan zou de mens haar niet als potentiële producent van 

eieren geïdentificeerd hebben. Deze identificatie gebeurde evenwel en dit door de mens, die in 

deze relatie dus een heel andere rol inneemt dan de kip. Deze vaststelling vinden we ook terug 

in het artikel ‘A manifesto for a social zooarchaeology: swans and other beings in the 

Mesolithic’ van Nick Overton en Yannis Hamilakis, twee van de weinige archeologen die met 

het denken van Haraway aan de slag zijn gegaan149: “While this engagement is often 

asymmetrical, non-human animals have the power and ability to elicit responses from people, 

including emotive responses, and engage in communicative relationships.”150 Wanneer mensen 

en dieren mekaar ontmoeten, ontstaan dus asymmetrische relaties. De mens zal vanuit zijn 

eigen achtergrond de ontmoete dieren een plaats geven binnen zijn mentale beleving van het 

 
145 BOURDIEU, Pierre, Outline of a theory of practice, Cambridge: Cambridge university press, 1977. 
146 GADAMER, Hermeneutik. 
147 Zie hoofdstuk 1.2. 
148 Zie hieromtrent ook de kritiek van Hodder op Latour en de Actor-Netwerktheorie: HODDER, Entangled, p. 93-
94. 
149 HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 162-163. 
150 OVERTON & HAMILAKIS, ‘A manifesto’, p. 114. 
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landschap en nadenken over de mogelijke gevolgen en opportuniteiten van deze ontmoeting.151 

Het dier doet trouwens net hetzelfde, zij het met een andere intensiteit eigen aan de eigen 

vermogens.152 De relaties die hieruit ontstaan (evenals de bebouwing van de gedeelde 

leefwereld, materieel en immaterieel), zijn fundamenteel asymmetrisch, daar beide partners 

vanuit hun eigen achtergrond de ander benaderen. 

 

2.5. Gadamer, gesprekken en Horizonten 
 Wie ook heeft nagedacht over hoe mensen hun omgeving waarnemen en hoe de 

omgeving doorheen deze waarneming invloed gehad heeft op de mens, zij het dan vanuit een 

heel ander denkkader en verschillende decennia voordat Latour en Haraway op het 

academische toneel verschenen, was de Duitse hermeneutische filosoof Hans-Georg Gadamer. 

Gadamer ziet de relatie tussen de mens en zijn omgeving als een gesprek waarbij de mens, door 

de dialoog aan te gaan met zijn omgeving, een inzicht verkrijgt in deze omgeving dat deels 

afkomstig is van de waargenomen omgeving (en voor het andere deel voortkomt uit de eigen 

subjectiviteit).153 Om Gadamer te begrijpen, moeten we kijken naar de intellectuele context 

van waar uit hij tot zijn inzichten gekomen is. Gadamer verzette zich tegen een esthetische 

theorie die tijdens de negentiende en vroege twintigste eeuw onder invloed van Kants ideeën 

in Duitse filosofische kringen tot ontwikkeling gekomen was.154 Meer bepaald, verwierp hij de 

gedachte dat het esthetische oordeel een zuiver subjectieve aangelegenheid betrof. Volgens 

Gadamer kwam een interpretatie, of deze nu kunst of een ander aspect van de werkelijkheid 

tot onderwerp had, niet enkel tot ontwikkeling vanuit de interpreteerder, maar was ook het 

geïnterpreteerde steeds aanwezig in de interpretatie.155 Om dit aan te tonen, kende Gadamer, 

ironisch genoeg, echter eveneens een belangrijke rol toe aan de subjectiviteit van de 

beschouwer. Hiertoe ontwikkelde hij het concept Vorurteil, dat volgens Gadamer toelaat 

mentaal in contact te treden met de wereld rondom ons.156 

 Laat ons dit heel abstracte gegeven even wat concreter maken met een voorbeeld. De 

jagers in het Zoniënwoud benaderen hun leefwereld vanuit de gedachte dat zij willen jagen. 

 
151 OVERTON & HAMILAKIS, ‘A manifesto’, p. 113-117. 
152 INGOLD, The perception, p. 186. 
153 GADAMER, Hermeneutik I, in het bijzonder 442-494. 
154 MALPAS, Jeff, ‘Hans Georg Gadamer’, Stanford encyclopedia of philosophy, 17 september 2018, 
http://plato.stanford.edu/entries/gadamer/. 
155 MALPAS, ‘Hans Georg Gadamer’. 
156 GADAMER, Hermeneutik I, p. 270-295. Zie ook PAUL, Herman, ‘Gadamer and philosophy of history: a 
conversation waiting to begin’, in: KASTEN, Madeleine, PAUL, Herman, SNELLER, Rico eds., Hermeneutics and 
the humanities: dialogues with Hans-Georg Gadamer, Leiden: Leiden university press, 2012, p. 161-164. 
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Het is vanuit dit Vorurteil dat zij het everzwijn zullen opmerken en een dialoog met het 

everzwijn zullen opstarten om te begrijpen hoe zij dit everzwijn het best kunnen bejagen. 

Vanuit hun idee van de jacht, dat zelf voortkomt uit hun bewoning van het landschap, gaan zij 

een relatie aan met het everzwijn, maar bijvoorbeeld niet met de eekhoorn. Dit laatste dier 

herkennen zij niet als een dier dat geschikt is voor de jacht zoals zij dit Vorurteil in hun hoofd 

hebben en dus zullen zij niet proberen een gesprek op te starten met de eekhoorn om te leren 

hoe dit dier het landschap bewoond en zij de eekhoorn het best kunnen bejagen. 

 Behalve het concept Vorurteil, maakt Gadamer ook gebruik van het aanverwante 

Horizont. De Horizont is het geheel van handelingen, gedachten en manieren van waar uit een 

entiteit zich in de werkelijkheid bevindt.157 Het concept is vergelijkbaar met de Habitus bij 

Bourdieu en omvat de gehele subjectiviteit van een entiteit. Voor de beschouwer is het 

Vorurteil hier onderdeel van. De beschouwer van een element in de werkelijkheid benadert 

deze entiteit steeds vanuit zijn eigen Horizont wanneer hij hiermee in gesprek treedt.158 In het 

geval van de everzwijnenjagers op De Jachten van Maximiliaan behoort tot deze Horizont het 

geheel van ideeën en praktijken die rondom de jacht ontwikkeld zijn. Vanuit deze Horizont 

bevraagt de jager het everzwijn in zijn zoektocht naar een interpretatie van zijn beoogde prooi 

die tot doel heeft de everzwijnenjacht te optimaliseren. Belangrijk in het denken van Gadamer 

is vervolgens eveneens dat ook de beschouwde entiteit een eigen Horizont heeft, een eigen 

subjectiviteit. Deze Horizont omvat het gehele zijn van het beschouwde en is voor het grootste 

deel onkenbaar voor de beschouwer.159 In ons voorbeeld betreft dit dus het in de wereld staan 

van het everzwijn. Dit dier bewoont zijn leefwereld op een manier die eigen is aan everzwijnen, 

zoals we reeds zagen in de vergelijking tussen de everzwijnen- en hertenjacht. De beschouwer 

kan zich nooit helemaal verplaatsen in de Horizont van het everzwijn, dat veel omvangrijker is 

dan enkel de gedragingen die een everzwijn stelt wanneer het bejaagd wordt. Vanuit de dialoog 

die de beschouwer aangaat met het beschouwde en meer bepaald vanuit de 

Horizontversmelting die doorheen de aangegane dialoog ontstaat, kan de beschouwer echter 

tot kennis komen van het beschouwde, kennis die niet eigen is aan de beschouwers eigen 

subjectiviteit, maar afkomstig is van de Horizont van de beschouwde.160 Het gesprek tussen 

beide laat immers toe te komen tot een Horizontversmelting waarbij de bevraging vanuit de 

Horizont van de beschouwer kennis ontbloot die eigen is aan de Horizont van het beschouwde. 

 
157 MALPAS, ‘Hans Georg Gadamer’. 
158 TAYLOR, Charles, ‘Gadamer on the human sciences’, in: DOSTAL, Robert ed., The Cambridge companion to 
Gadamer, Cambridge, Cambridge university press, 2002, p. 126-142. 
159 TAYLOR, ‘Gadamer’, p. 126-142; MALPAS, ‘Hans Georg Gadamer’. 
160 TAYLOR, ‘Gadamer’, p. 140-142. 
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Op deze manier ontstaat voor de beschouwer een nieuwe Horizont, die nu ook de kennis bevat 

die afkomstig is uit de Horizontversmelting en dus afkomstig van de Horizont van het 

beschouwde.161 

 Binnen ons voorbeeld van de everzwijnenjagers op De Jachten van Maximiliaan, zien 

we dus dat de jagers het everzwijn beginnen te bejagen vanuit hun eigen Horizont. Door dit 

bejagen gaan zij een gesprek aan met het everzwijn waarbij zij dit dier beginnen te bevragen, 

een bevraging voortkomend vanuit hun eigen Horizont, vanuit hun subjectieve interpretatie 

van het everzwijn als jachtwild op dat moment. De jacht, ofte het gesprek, zal vervolgens leiden 

tot een Horizontversmelting waarbij de jagers inzicht krijgen in de Horizont van het everzwijn 

(dat wil zeggen in die delen van de Horizont van het everzwijn die doorheen het gesprek 

gevoerd vanuit de Horizont van de jagers voor de jagers zichtbaar worden). Zo zullen zij, 

doorheen de bevraging (die we vanuit de ideeën van Ingold ook de bewoning of vanuit de 

gedachten van Haraway het proces van becoming with kunnen dopen), kennis opdoen omtrent 

de gedragingen van het everzwijn binnen het gebeuren van de jacht. Het resultaat is een 

Horizontversmelting die aanleiding geeft tot een nieuwe Horizont bij de jagers, die kennis bevat 

die afkomstig is van de Horizont van het everzwijn. Deze nieuwe Horizont geeft dan op zijn 

beurt aanleiding tot de ontwikkeling van nieuwe jachtpraktijken en zo ontstond bijvoorbeeld 

het hondenharnas afgebeeld op het wandtapijt van de Steenbok. 

 

2.6. ‘The Thing’ 
 Wat interessant is aan de benadering van Gadamer, is dat hij het proces van becoming 

with concipieert als een gesprek waarbij ideeën van beide gesprekspartners elkaar uitdagen en 

beïnvloeden. We zien hier inderdaad alle elementen terugkomen die het mogelijk maken dat 

mensen en andere dieren elkaar doorheen hun samenleven beïnvloeden. De Horizonten, de 

leefwerelden, van beide partners worden hier met elkaar verbonden doorheen een gesprek dat 

vertrekt vanuit één van de partners (in dit geval de mens) en beide partners geven doorheen het 

gesprek aanleiding tot het ontstaan van een nieuwe Horizont waarin elementen uit hun beider 

beleving van de werkelijkheid vertegenwoordigd zijn. Bovendien hebben we op het einde van 

vorige paragraaf, met de bemerking dat de nieuwgevormde Horizont aanleiding geeft tot de 

conceptie van materiële elementen (zoals het hondenharnas) die elementen van de oude 

Horizont van beide partners bevatten, een nieuwe belangrijke stap gezet in onze zoektocht naar 

 
161 MALPAS, ‘Hans Georg Gadamer’. 
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een archeologische methodologie om te begrijpen hoe het samenleven tussen mens en dier 

vormgegeven heeft aan het landschap van het Zoniënwoud in het late Ancien Régime. 

 Opmerkelijk is tevens te zien dat Latour zo’n 40 jaar na Gadamer een onderzoek heeft 

opgezet dat in vele opzichten complementair is met Gadamers project in Wahrheit und 

Methode.162 Beide hebben zij geprobeerd (en met succes) om de dichotomie tussen subject en 

object op te heffen.163 Gadamer ondernam, zoals we zagen, een onderzoek waarin hij op zoek 

ging naar een antwoord op de vraag hoe objecten, begrepen als entiteiten buiten de waarnemer, 

aanwezig zijn in subjecten.164 Latour stelde daarentegen dat objecten helemaal niet zo feitelijk 

zijn, maar verzamelingen van subjectiviteit: 

 

 “Wat we hier proberen aan te duiden is een enorme ommekeer in onze conceptie 

van wetenschap, onze grip op feiten, ons begrip subjectiviteit. Te lang zijn objecten 

foutief als feitelijke zaken gezien. Dit is niet eerlijk tegenover hen, tegenover de 

wetenschap, tegenover de objectiviteit en tegenover de ervaring. Objecten zijn veel 

interessanter, gevarieerder, onzekerder, gecompliceerder, verstrekkender, 

heterogener, risicovoller, historischer, lokaler, materiëler en ‘netwerkachtiger’ dan 

de erbarmelijke versie die filosofen ons te lang hebben voorgehouden. Stenen 

liggen niet zomaar daar om tegenaan te schoppen, bureaus zijn niet slechts om op 

te bonken. ‘Feiten zijn feiten zijn feiten’? Jazeker, maar daarnaast zijn ze ook heel 

wat meer.”165 

  

Latour voerde zijn onderzoek naar een nieuwe invulling van wat objecten zijn vanuit een 

politiek-maatschappelijk project waarmee hij het democratisch gehalte van de westerse 

samenlevingen wilde bevorderen.166 Zijn inzichten zijn echter eveneens ongemeen bruikbaar 

vanuit een archeologisch oogpunt. Om te begrijpen wat objecten zijn, diept hij een synoniem 

van object op dat over het algemeen als niet zo heel wetenschappelijk ervaren wordt: het 

ding.167 In het Nederlands gebruiken we dit woord vaak als verzamelterm om te verwijzen naar 

iets waarvan we tijdelijk de naam niet kunnen opdiepen uit ons geheugen. Ding is evenwel een 

valabel en lading-dekkend synoniem voor het eigenlijk even efemere ‘object’. Net als Ingold 

 
162 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 40-61. 
163 HARRIS & CIPOLLA, Archaeological theory, p. 129-151; MALPAS, ‘Hans Georg Gadamer’. 
164 Zie ook TAYLOR, ‘Gadamer’, p. 126-142. 
165 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 45. 
166 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 41-43. 
167 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 46-48. 
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in zijn zoektocht naar een betekenis voor bewonen, onderneemt Latour een etymologisch 

onderzoek naar de oorsprong van het woord ‘ding’ dat hem voert langsheen eerder onderzoek 

van Heidegger.168 Hij vertelt de lezer in ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik: over publieke 

dingen en de res publica’, dat het woord ding in vroegere tijden de betekenis van een soort 

vergadering had.169 Deze betekenis vinden we volgens Latour nog terug in de benaming van, 

intussen al dan niet verdwenen, ‘parlementen’ zoals de IJslandse Althing, de Noorse Storting 

en de vroegere Ting op het Britse eiland Man, waar de ouderen van de gemeenschap 

samenkwamen om hun geschillen te beslechten.170 Vanuit deze vroegere betekenis, stelt Latour 

dat we dingen moeten zien als entiteiten waarin verschillende ideeën, verschillende visies 

samenkwamen. Parlementen zijn plaatsen waar gediscussieerd wordt, plaatsen waar mensen 

niet samenkomen omdat ze allen dezelfde mening hebben, maar net omwille van verschillen 

in de samenleving.171 Peter-Paul Verbeek vermeldt in zijn analyse van het denken van Latour 

verder dat ook in het Nederlands deze vroegere betekenis van het woord ‘ding’ nog terug te 

vinden is; meer bepaald in de uitdrukkingen ‘in het geding zijn’, ‘iets moeten bedingen’ en 

‘ergens op moeten afdingen’.172 Met Latour stelt hij dat een ding iets is “wat verzamelt, 

bijeenbrengt.”173 Latour wijst er verder op dat Heidegger het woord ding vertaalde als 

‘verzameling’.174 Dingen zijn voor Latour geen massieve entiteiten die buiten de mens om 

bestaan, maar verzamelingen of bijeenkomsten van ideeën en gedachten die door het ding, het 

object, gerepresenteerd worden.175 

 We dienen hier evenwel te vermelden dat Latour dingen waarschijnlijk in de eerste 

plaats ziet als representaties van betekenissen die door verschillende beschouwers van deze 

objecten aan het ding gegeven worden (het artikel is hier niet helemaal duidelijk over, toch 

voor mij niet). Met Gadamer bij de hand kunnen we echter een tweede invulling van het ding 

als verzameling formuleren; een invulling die extreem bruikbaar is voor archeologen en ons 

toelaat het vroegere samenleven tussen mensen en andere dieren materieel te onderzoeken. Met 

het hondenharnas op De Jachten van Maximiliaan in het achterhoofd, kunnen we dingen, 

objecten, artefacten, beschouwen als materiële verzamelingen van Horizonten van met elkaar 

in gesprek gegane entiteiten. Anders gezegd, dingen zijn het materiële gevolg van de 

 
168 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 46-48. 
169 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 46. 
170 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 46-47. 
171 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 47. 
172 VERBEEK, ‘Bruno Latour’, p. 437. 
173 VERBEEK, ‘Bruno Latour’, p. 437. 
174 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 47. 
175 LATOUR, ‘Van Realpolitik naar Dingpolitik’, p. 46-48. 
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Horizontversmelting tussen entiteiten. Wanneer de Horizonten van beschouwer en beschouwde 

via Horizontversmelting aanleiding geven tot een nieuwe Horizont bij de beschouwer, dan zal 

de beschouwer deze nieuwe Horizont, zwanger van elementen uit de vroegere Horizonten van 

beide partners, in bepaalde gevallen materieel tot uiting brengen in artefacten bedoeld om in te 

spelen op wat hij geleerd heeft over het beschouwde. In het geval van het hondenharnas betreft 

het hier een materieel resultaat van het gesprek tussen jagers en everzwijnen, waarbij het 

gesprek tussen beide geleid heeft tot een nieuwe Horizont waarin elementen van de oude 

Horizonten van beide partners verzameld worden. Ook landschapselementen zoals de 

priorijmuur van Groenendaal zijn in deze de materiële uitingen van een nieuwgevormde 

Horizont tussen menselijke en niet-menselijke dierlijke partners waarin elementen uit de 

vroegere Horizonten van alle betrokkenen vervat zitten. Deze landschapselementen zijn zo het 

resultaat van het samenleven tussen mensen en dieren. 

 

2.7. De reconstructie van het gesprek 
 Nu we (landschaps)artefacten geïdentificeerd hebben als de materiële resultaten van 

gesprekken tussen menselijke en niet-menselijke bewoners van het landschap, rest ons nog na 

te denken over de vraag hoe we deze relicten van het vroegere landschap kunnen onderzoeken 

om inzicht te krijgen in hoe het samenleven tussen bewoners vormgegeven heeft aan het 

cultuurlandschap van het Zoniënwoud tijdens het late Ancien Régime. Hiertoe kunnen we het 

proces dat geleid heeft tot de constructie van deze artefacten omkeren en het landschapsrelict 

gebruiken als uitgangspunt om een verloren gesprek te reconstrueren.176 Immers, het gesprek 

tussen mensen en andere dieren dat uiting gegeven heeft aan dit landschapsrelict mag dan wel 

niet meer bestaan, het landschapsrelict draagt in zich een deeltje van de Horizont die ooit aan 

de basis lag van de constructie van dit artefact. Het landschapselement vormt in zekere zin de 

gematerialiseerde lezing van het gesprek dat tussen de bewoners van het landschap 

plaatsgegrepen heeft. Het is onze taak dit landschapselement nu als uitgangspunt te nemen voor 

een reconstructie van het verloren gegane gesprek en zo inzicht te krijgen in de rol die de 

betrokken bewoners van het landschap speelden in het gesprek. 

 
176 BURKE, Peter, What is cultural history?, Cambridge & Malden: Polity; 2de herziene uitgave, 2008, p. 38-39. 
Zie ook DARNTON, Robert, The great cat massacre and other episodes in French cultural history, New York: 
Basic Books, 1984 omtrent de gedachte om gebruiken en zienswijzen uit vroegere tijden te gebruiken als een 
ingang naar de denkwereld van mensen in deze vervlogen tijden. 
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 Om deze reconstructie tot stand te brengen, moeten we gebruik maken van wat de 

Amerikaanse kunsthistoricus Michael Baxandall de Period Eye noemt.177 Zoals we reeds 

eerder zagen, functioneerden landschapselementen binnen een specifieke context, een 

specifieke Horizont. Een Horizont behept met eigentijdse inzichten omtrent de fysieke wereld, 

sociale gebruiken en mentale werkelijkheden.178 Het is deze Horizont die we zo goed en zo 

kwaad als mogelijk moeten proberen te reconstrueren wanneer we willen begrijpen hoe de 

relatie tussen mensen en andere dieren een plaats had binnen de desbetreffende Horizont en 

hoe deze relatie, doorheen de Horizont waarbinnen het landschapselement ontstond, vormgaf 

aan dit landschapselement. We moeten het landschapsrelict dus proberen te bekijken met de 

ogen van het moment in de tijd tijdens hetwelke dit landschapselement vorm kreeg.179 Hiertoe 

is het noodzakelijk dat wij de context beschrijven waarbinnen het landschapselement 

dienstdeed en bekijken hoe binnen deze context het samenleven tussen de betrokken menselijke 

en dierlijke bewoners van het landschap aanleiding kan hebben gegeven voor de vormgeving 

van het landschapselement. 

 Laat ons dit even concreet maken door terug te keren naar De Jachten van Maximiliaan 

en meer bepaald naar het hondenharnas. Het betreft hier wel geen landschapsartefact, maar de 

redenering is dezelfde voor mobiele artefacten. Het hondenharnas biedt ons een inkijk in de 

Horizont van de everzwijnenjacht waarvan dit ding een materiële neerslag vormt. We 

bespraken reeds eerder hoe deze specifieke jacht plaatsgreep, maar brengen dit hier nog even 

in herinnering: nadat een everzwijn gespot werd, werd de achtervolging op het wilde varken 

ingezet. Terwijl de jager het vluchtende dier te paard volgde, werden honden ingezet om te 

assisteren bij de jacht. Jachthonden hadden als taak het everzwijn in te sluiten en te stuiten in 

zijn vlucht, met als doel het everzwijn aan te zetten tot een lijf-aan-lijfgevecht met de jager. 

Eenmaal het everzwijn zich omgedraaid had, werd het door het gekef van jachtpoedels verder 

opgehitst, waarna het zwijn zich op de jager stortte en deze het, volgens het ideale scenario van 

de jager, afmaakte met een lans of een zwaard. Het hondenharnas biedt ons vanuit deze context 

een inkijk in een gematerialiseerd gesprek tussen maar liefst drie partijen: de jager, het 

everzwijn en de jachthonden. Zoals we eerder al stelden, observeerde de jager doorheen het 

gesprek, dat geen kwestie was van één jachtpartij, maar van een langdurig treffen tussen 

 
177 BAXANDALL, Michael, Painting and experience in fifteenth century Italy and the discovery of the pictorial 
composition, 1350-1450, Oxford: Clarendon Press, 1972. 
178 Zie ook Baxandalls benadering van hoe te kijken naar kunstwerken in de vijftiende eeuw en hoe deze gevormd 
werden door de ideeën, gebruiken en gewoontes die toen gangbaar waren. 
179 BAXANDALL, Michael, Painting and experience. Vergelijk ook het concept Outillage mental bij de Franse 
historici Lucien Febvre en Abel Rey: REY, Abel & FEBVRE, Lucien, L’outillage mental: pensée, langage, 
mathématique, Parijs: Société de gestion de l’encyclopédie française, 1937. 
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bewoners binnen een jachtcontext, de beleving van het landschap en de bewoning van dat 

landschap door het everzwijn en de honden. Hij bemerkte de woeste wijze waarop het 

everzwijn in de wereld stond (vergeleken met bijvoorbeeld het hert) en de slagtanden die het 

wilde zwijn als wapen kon gebruiken. Hij bemerkte ook dat het specifieke jachtgebeuren de 

jachthonden kwetsbaar maakte voor het optreden van het everzwijn binnen deze 

bewoningscontext en wilde hier een oplossing voor zoeken. We zien dus een gesprek tussen 

de Horizont van het everzwijn (“geduchte tegenstander die de honden dodelijk kon treffen”), 

de Horizont van de jachthonden (“nuttige jachtgezellen die evenwel kwetsbaar zijn voor de 

uithalen van het everzwijn”) en de Horizont van de mens (“ik wil everzwijnen bejagen met de 

hulp van jachthonden”). Hoewel twee van deze Horizonten een filtering van de bewoning van 

het landschap door de betrokken bewoners door de ogen van de mens inhielden, kunnen we 

toch stellen dat deze Horizonten ons iets vertellen over de niet-menselijke dierlijke bewoners 

en dat zij doorheen de hier opvolgende Horizontversmelting wel degelijk een impact hadden 

op het uiteindelijke artefact. Het samenleven tussen mensen, everzwijnen en jachthonden heeft 

binnen het gesprek van de everzwijnenjacht immers gezorgd voor een nieuwe Horizont 

waarbinnen aandacht is voor enerzijds de woeste natuur van het opgejaagde everzwijn en 

anderzijds de kwetsbaarheid van jachthonden in hun treffen met woeste, opgejaagde 

everzwijnen. En het is deze nieuwe Horizont van vernieuwde aandacht voor de niet-menselijke 

bewoners van het landschap die gematerialiseerd wordt in het hondenharnas. 

 

2.8. Een laatste keer op jacht met Maximiliaan 
 In het hondenharnas afgebeeld op De Jachten van Maximiliaan herkennen we dus 

enerzijds een samenwerkingsrelatie tussen mensen en jachthonden die hier vanuit een 

bezorgdheid om het welzijn van de jachthonden (of, voor wie het liever wat cynischer ziet, een 

bezorgdheid om het welzijn van de investering) vormgeeft aan het afgebeelde artefact. 

Anderzijds ontwarren we ook een relatie tussen mens en everzwijn waarbij de mens inspeelt 

op de (gepercipieerde) beleving van het jachtgebeuren door het everzwijn. De specificiteit van 

deze soorten relaties tussen mensen en andere dieren zal verder aan bod komen in de discussie 

van de onderzoeksresultaten in hoofdstuk zes. Alvorens over te gaan tot de studie van de 

casestudies die moet leiden tot deze onderzoeksresultaten, wil ik dit theoretische hoofdstuk 

neerleggen met een korte recapitulatie van de belangrijkste inzichten die ons zullen leiden 

tijdens het verdere onderzoek. 
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 En na de lange en soms complexe reis die we tijdens dit hoofdstuk afgelegd hebben, 

stel ik voor deze korte herneming van de belangrijkste inzichten te bekijken door middel van 

een laatste blik op De Jachten van Maximiliaan. We startten ons betoog met de vaststelling dat 

de jacht niet vormgegeven werd ten gevolge van de agency van menselijke actoren, maar het 

afgebeelde jachtgebeuren resultaat was van de relatie tussen een veelheid aan actanten, zowel 

menselijke als niet-menselijke. Vervolgens vergeleken we de herten- en everzwijnenjacht op 

de wandtapijten en kwamen tot het inzicht dat de verschillende actanten binnen het 

jachtgebeuren elk vanuit hun eigen eigenheid bijdroegen aan de vormgeving van de jachten. 

Waar het hert probeerde weg te vluchten, rekende het everzwijn op zijn kracht en natuurlijke 

wapenarsenaal, terwijl de jachthonden vanuit hun eigen mogelijkheden de mens assisteerden, 

zelfs met gevaar voor eigen leven. We zagen ook dat de mens een bijzondere rol speelde binnen 

de afgebeelde jachten, daar hij de enige betrokken actant was die zich een mentaal beeld kon 

vormen van het gehele jachtgebeuren en van de rol van de betrokken mensen en andere dieren. 

Hierdoor kon hij, vanuit zijn eigen bewoning van het jachtlandschap, een gesprek voeren met 

de overige dierlijke bewoners van het jachtlandschap, of, misschien preciezer, met hun 

Horizonten. Dit gesprek gaf aanleiding tot een Horizontversmelting die op haar beurt leidde tot 

een nieuwe Horizont die tot stand kwam ten gevolge van de herhaalde beleving van het 

jachtgebeuren door de betrokken menselijke en andere dierlijke actanten. Deze nieuwe 

Horizont werd vervolgens onder meer gematerialiseerd in een hondenharnas bedoeld om de 

jachthonden te beschermen tegen de kracht van het everzwijn wanneer zij die laatste poogden 

te stuiten in zijn vlucht. Dit artefact, dit ding, verzamelde als materiële neerslag van de 

nieuwgevormde Horizont in zich de bewoning van het landschap door alle betrokkenen. Op 

deze manier slaagde de jachtcompagnie, inclusief de jachthonden, erin om, na het finale treffen 

met het everzwijn, heelhuids terug te keren naar het paleis op de Coudenberg. Het is op 

diezelfde plek, en meer bepaald in de warande van het Brusselse paleis, dat wij zullen beginnen 

aan ons onderzoek van de geselecteerde landschapsrelicten in het Zoniënwoud. 
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3. De warande van Tervuren 
 

3.1. Dürers leeuwin 
 Ongeveer tien jaar voor de vervaardiging van De Jachten van Maximiliaan, vertoefde 

de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer, tijdens zijn bekende reis door de toenmalige 

Nederlanden, enkele dagen in het paleis op de Coudenberg te Brussel.180 Tijdens zijn verblijf 

trok de schilder ook de aanpalende warande, een grotere voorloper van het huidige Brusselse 

Warandepark, in en tekende hier een schets die geldt als de oudste weergave van de Brusselse 

paleistuin.181 Tijdens zijn wandelingen in het park ontmoette Dürer bovendien ook enkele 

opmerkelijke dierlijke bewoners van de warande, dewelke hij vereeuwigde in zijn Schetsen van 

dieren en landschappen uit 1521, die vandaag bewaard worden in het Sterling and Francine 

Clark Art Institute te Massachusetts.182 Bovenaan de verzameling geschetste dieren herkennen 

we een liggende 

leeuwin en een 

baviaan, die Dürer 

tekende na hen te 

hebben gezien in 

het park van 

Brussel.183  

 Waarom 

begin ik mijn 

bespreking van de 

warande van 

Tervuren hier, in 

een andere 

 
180 BAX, Marty, Albrecht Dürer in de Nederlanden: een reisverslag Miniaturen reeks 35, Amersfoort & Brugge: 
Bekking & Blitz, 2010, p 58. 
181 RENES, Hans, ‘Wildparken: landschappen van jacht en wildbeheer’; in: GIETMAN, Conrad, KUIPER, Yme, 
STORMS-SMEETS, Elyze & WESSELS, Leon, eds., De jacht: een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap. 
Adelsgeschiedenis 20, Hilversum: Verloren, 2021, p. 231-232. 
182 ALBRECHT DÜRER, Schetsen van dieren en landschappen, 1521, pentekening op papier, 26,5 x 39,7 cm, 
Sterling and Francine Clark Art Institute (Williamstown). 
183 CATHERINE, Lucas, ‘Quasi-Kerstverhaal: Albrecht Dürer in Brussel’, salonvansisyphyus.worldpress.com, 22 
december 2013, https://salonvansisyphus.wordpress.com/2013/12/22/quasi-kerstverhaal-albrecht-durer-in-
brussel/; RENES, ‘Wildparken’, p. 232. 

Figuur 3.1. ALBRECHT DÜRER, Schetsen van dieren en landschappen, 1521, pentekening op 
papier, 26,5 x 39,7 cm, Sterling and Francine Clark Art Institute (Williamstown). 
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warande ooit gelegen aan de rand van het Zoniënwoud, enkele kilometers naar het westen? Het 

klassieke beeld dat in de literatuur over warandes en middeleeuwse dierparken terugkomt, is 

dat van de warande als jachtdomein.184 En hoewel deze functie een belangrijk onderdeel was 

van wat een park tot warande maakte, laat de aanwezigheid van een leeuwin en een baviaan in 

het wildpark van Brussel zien dat de jacht lang niet de enige reden was waarom dieren in 

warandes gehouden werden en hier samenleefden met de mensen die hen naar hier gebracht 

hadden.185 Toen Dürer zijn leeuwin en baviaan schetste, was de jachtfunctie in de warande van 

het paleis op de Coudenberg reeds enkele decennia stevig teruggelopen. Het park grensde niet 

langer aan het Zoniënwoud en anders dan in de vijftiende eeuw werden er minder expedities 

uitgezonden die tot doel hadden wild te vangen in het bos en los te laten in de warande, waar 

zij dan door de vorsten konden worden bejaagd.186 Jachten gebeurden nu in de eerste plaats in 

het Zoniënwoud zelf, in andere bossen in de buurt of in de warande van Tervuren, zoals we 

verderop in dit hoofdstuk zullen zien. Het jachtwild in het Brusselse vorstelijke park diende in 

de zestiende eeuw vooral als voedselreserve voor de paleiskeuken.187 Uiteraard echter niet de 

leeuw en baviaan. Zij laten niet enkel zien dat de warandes qua betekenis en functionaliteit 

binnen het adellijke leven breder geïnterpreteerd moeten worden dan enkel jachtrevier, maar 

doen ons er ook acht op slaan dat mens-dierrelaties in deze parken voortkwamen vanuit een 

grotere verscheidenheid aan samenlevingsmodaliteiten dan enkel jachtrelaties. 

 In dit hoofdstuk zullen we bekijken hoe het samenleven tussen mensen en andere dieren 

in en rondom de Tervurense warande tijdens de zeventiende en achttiende eeuw vormgegeven 

heeft aan dit landschapselement gelegen in het uiterste noordoosten van het huidige 

Zoniënwoud. Om te begrijpen binnen welk kader deze relaties tot stand kwamen en zorgden 

voor een landschapsvormend gesprek tussen menselijke en niet-menselijke dierlijke bewoners, 

zullen we eerst kijken naar wat een warande precies was en binnen welke contexten we het 

samenleven tussen mensen en andere dieren in de Tervurense warande dienen te interpreteren. 

 

 

 
184 TACK, Guido, VAN DEN BREMT, Paul & HERMY, Martin, Bossen van Vlaanderen: een historische ecologie, 
Leuven: Davidsfonds, 1993, p. 151-152; LIDDIARD, Robert, ‘Introduction’, in: LIDDIARD, Robert ed., The 
Medieval Park: new perspectives, Cheshire: Windgather Press, 2007, p. 1. 
185 MILESON, Stephen, Parks in Medieval England. Medieval history and archaeology, Oxford: Oxford university 
press, 2009, p. 180-182. 
186 NIEDERMANN, Das Jagdwesen am Hofe Herzog Philipps des Guten von Burgund, Brussel: Archief- en 
bibliotheekwezen in België, 1995, p. 248; RENES, ‘Wildparken’, p. 231-232. 
187 LIESENBORGHS, Philippe, Het edele vermaak: de jacht in de Spaanse Nederlanden onder de aartshertogen, 
Leuven: Onuitgegeven Masterproef Katholieke Universiteit Leuven, 2005, 
http://www.ethesis.net/jacht/jacht_inhoud.htm. 
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3.2. De warande als multifunctionele ontmoetingsplaats 
 Wat is nu een warande? In een recente wetenschappelijke bijdrage aan een bundel over 

de cultuurgeschiedenis van de jacht in Nederland, stelt de Nederlandse historische geograaf 

Hans Renes dat de benaming warande oorspronkelijk afkomstig is uit Noord-Frankrijk en 

teruggaat op ofwel het vulgair Latijnse varenna (wat met palen afgezet gebied betekent), ofwel 

op het Germaanse wardon (=bewaren), via het Oudfranse garer (=beschermen).188 Een 

warande zou dus een afgezette plek zijn om datgene wat zich binnen de warande bevindt te 

bewaren of te beschermen. Warandes zijn doorheen de eeuwen synoniem geworden met 

wildparken en diergaarden (waarin we overigens dezelfde etymologie terugvinden) en hierdoor 

wordt, ook in veel wetenschappelijke literatuur, aangenomen dat datgene wat bewaard of 

beschermd moest worden, dieren waren. En meer in het bijzonder dieren bestemd voor de 

jacht.189 Juul Egied Davidts, auteur van Het hertogenkasteel en de warande van Tervuren, 

medeoprichter van de lokale heemkundige kring en jarenlang pastoor in Tervuren, vermeldt in 

zijn biografie van het kasteel en park van Tervuren echter dat de plaatselijke warande tot 1746 

tevens dienstdeed als veilig onderkomen voor inwoners van de nabijgelegen dorpen in 

oorlogstijd.190 De oorsprong van de Tervurense warande lijkt eveneens eerst verband te hebben 

gehouden met het verschaffen van een veilig onderkomen voor mensen, in casu de Hertogen 

van Brabant, en pas later te zijn geassocieerd geraakt met dieren. Aan het einde van de twaalfde 

of het begin van de dertiende eeuw, liet de toenmalige hertog, Jan I, te Tervuren een militaire 

versterking opwerpen die, doorheen de jaren, herwerkt en uitgebouwd zou worden tot het 

kasteel van Tervuren dat zichtbaar is op De Jachten van Maximiliaan en pas aan het einde van 

de Oostenrijkse periode gesloopt zal worden.191 

 Doorheen de middeleeuwen en vroegmoderne periode is de term warande echter stilaan 

synoniem geraakt met dierenpark, ook in Tervuren, waar het oorspronkelijke kasteel tijdens de 

dertiende eeuw geleidelijk haar militaire functie verloor en meer en meer bestuurlijk centrum 

en nadien, vooral vanaf de Habsburgse periode, buitenverblijf en jachtrevier werd.192 In 1230 

kocht de toenmalige hertog Hendrik I ongeveer tien bunders grond rondom het kasteel terug 

van de Abdij van Park, die deze gronden enkele decennia eerder van zijn grootvader als 

geschenk gekregen had. Hierdoor verdubbelde de oppervlakte van de Tervurense eigendom 

 
188 RENES, ‘Wildparken’, p. 220. 
189 TACK e.a., Bossen, 151-152; WYNANTS, ‘De Warande’, p. 17; RENES, ‘Wildparken’, p. 220-221. 
190 DAVIDTS, Het hertogenkasteel, p. 95. 
191 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 139-146; LIESENBORGHS, Het edele vermaak. 
192 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 140-141. 
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van de hertogen en kon begonnen worden met de aanleg van een wildpark waarin effectief 

jachtactiviteit ontplooid kon worden.193 Eén van de karakteristieken van wildparken of 

warandes, de termen werden en worden als synoniem gebruikt194, was immers dat zij 

jachtlandschappen zoals de vroegmiddeleeuwse foreesten imiteerden, maar dan in het klein.195 

Tervuren was in dit opzicht niet enkel uitvalsbasis voor jachten in het Zoniënwoud, maar ook 

een soort miniatuur Zoniënwoud, waar de vorst kon gaan jagen wanneer deze geen zin had om 

het domein te verlaten. Deze parallel tussen het Zoniënwoud en het park van Tervuren zullen 

we over enkele bladzijden mooi verbeeld zien, wanneer we de aanleg van dreveninfrastructuur 

in beide vergelijken. 

 Warandes waren echter veel meer dan enkel kleinschalige jachtgebieden waar jachtwild 

leefde binnen de muren van het park.196 Dit wordt meer dan duidelijk wanneer we kijken naar 

de beschrijving van de Brusselse warande aan het paleis op de Coudenberg door de Italiaanse 

reiziger Lodovico Guicciardini in de jaren zestig van de zestiende eeuw.197 Voor het gemak 

van de lezer citeer ik hier de Middelnederlandse vertaling uit 1612 (de oorspronkelijke 

Italiaanse tekst is terug te vinden in de voetnoten): 

 

“Hier by is een schoone ende wyde Warande, rontom bemuert, streckende tot de 

uyterste stadtmueren: daer in staen sommige huysen voor den Landtsheere ende 

voor andere. Voorts oock tornoyplaetsen open ende besloten, kaetsspelen, ende 

andere Konincklijcke gherieffelijckheden: hoven ende doolhoven, ende eenen 

vyver met veel Swanen ende overvloedige visschen. Daer en boven lustighe 

heuvelen ende dalen, wijngaerden ende allerley fruyt: lieffelijcke boschkens ende 

beemden vol van allerhande wildt ghedierte, welck men te veel plaetsen van ’t 

Paleys, t’aller tijdt, met groote ghenoechte, siet eten, loopen, spelen ende 

malkanderen bespringhen.”198 

 
193 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 140-141. 
194 In Bossen van Vlaanderen maken Tack, van den Brempt en Hermy onderscheidt tussen warandes en 
wildparken, waarbij de eerste term zou slaan op meer natuurlijke jachtgebieden (zoals het Zoniënwoud) en 
wildparken op de door de adel aanlegde jachtparken (zoals de warandes van de Coudenberg en Tervuren) (TACK 
e.a., Bossen, P. 151-152). Het onderscheid tussen deze termen, dat tijdens de middeleeuwen soms gemaakt werd, 
verdween echter in de praktijk al snel en beide termen werden als synoniem voor elkaar gebruikt (LIESENBORGHS, 
Het edele vermaak). 
195 TACK e.a., Bossen, P. 151-152. 
196 MILESON, Parks, p. 180-182. 
197 GUICCIARDINI, Lodovico, Descrittione di M. Lodovico Guicciardini, patritio fiorentino, di tutti i Paesi Bassi, 
altrimenti detti Germania inferiore, Antwerpen: Guglielmo Silvio, 1567. 
198 GUICCIARDINI, Lodovico, Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1979, p. 
54. “Congiunto al palagio è un’nobile, e spatiosissimo parco, il quale murato attorno, si distende infino a l’ultima 
muraglia della terra. Sono in questo parco alcune stanze, e palesi, giuochi da palla e altre commodita reali: ha 
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Zelfs wanneer we in rekening brengen dat de warande van het paleis op de Coudenberg in de 

zestiende eeuw een belangrijk aandeel van haar jachtfunctie verloren was, dan valt nog steeds 

op hoeveel andere activiteiten in de warande ontplooid werden. Hetzelfde is overigens waar 

voor Tervuren. Bij Guicciardini lezen we voor Brussel over toernooiplaatsen (dewelke reeds 

afgebeeld staan op de schets van Dürer uit 1520 of 1521), kaatsbanen en doolhoven. Daarnaast 

vermeldt hij een idyllische afwisseling van heuvels en dalen, beemden en bossen die meer weg 

heeft van een bucolisch herderslandschap uit Vergilius’ gedichten dan van een jachtarena. Ook 

Dürer, bij het aanzien van onder andere de doolhof en de dieren die hij er tekende, beschreef 

de Brusselse warande een kleine vijftig jaar eerder als “een paradijs, mij welgevallig, zoals ik 

nog nooit heb gezien.”199 Dit landschap, inclusief de dieren die in deze aangename omgeving 

“eten, loopen, spelen ende malkanderen bespringhen”, waren onderdeel van de sociale functie 

van het park. Behalve plek voor de jacht, die hier zelf trouwens ook aan bijdroeg, was het 

middeleeuwse en zeker vroegmoderne wildpark immers in de eerste plaats een uiting van het 

sociale prestige van de vorst of edelman die deze warande had laten aanleggen.200 De 

Habsburgers, evenals de Brabantse hertogen voor hen, ontvingen in hun kastelen en parken te 

Brussel en Tervuren hun belangrijkste gasten en gebruikten hun warandes om ontzag en 

aanzien te ontlokken bij de beschouwers. Zo had Karel van Lotharingen, die als gouverneur-

generaal van de Oostenrijkse Nederlanden tussen 1744 en 1780 zeer regelmatig te Tervuren 

verbleef, de gewoonte zijn voorname gasten mee te nemen op een ritje per koets doorheen de 

plaatselijke warande, die net als in Brussel tegen die tijd uitgerust was met een doolhof, 

allerhande vijvers en beelden, afwisselende landschappen, boomgaarden en moestuinen en 

meer zulks moois waarmee hij indruk kon maken op zijn relaties.201 

 De dieren in de warande waren dus ook deels onderdeel van dit sociale programma om 

via het park de hoge maatschappelijke positie van de eigenaar te verbeelden en uit te stralen. 

Dit naast de jachtfunctie, die in Tervuren tot het einde van de Oostenrijkse periode belangrijk 

zou blijven, de rol als voedselreserve voor de vorstelijke dis en, zoals we meteen zullen zien, 

de economische functie van de dierlijke bewoners van de warande.202 We zagen reeds dat Dürer 

 
giardini, ha Labirinto, e un’laghetto con molti cigni e pesci in abbodanza: ha poi amenissimi colli e vallette, con 
vigne e varie sorte di frutti: ha piacevoli boschetti, e prati, pieni di diverse fiere da caccia: le quali da piu bande 
del palagio, a ogn’hora con gran’sollazzo si scuoprono, e veggono pascere, scherzare, e generare.” (GUICCIARDINI, 
Descrittione, p. 58). 
199 BAX, Albrecht Dürer, p. 58 
200 LIDDIARD, ‘Introduction’, p. 1-8. 
201 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 142-144; LIESENBORGHS, Het edele vermaak; VAN DRIESSCHE, 
Thomas, ‘Karel van Lotharingen en de jacht in het Zoniënwoud’, Monumenten & Landschappen 39 (2020), p. 17. 
202 MILESON, Parks, p. 180-182. 
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onder de indruk gebracht werd met de aanwezigheid van een leeuwin en baviaan. Enkele jaren 

eerder zouden ook twee beren, sinds omstreeks het jaar 1000 verdwenen uit onze streken, in 

de diergaarde gewoond hebben en ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella in de 

eerste decennia van de zeventiende eeuw zouden kamelen tot de bewoners van het domein 

gehoord hebben, evenals kanaries, voor wie men palmbomen liet planten zodat zij zouden 

kunnen nestelen.203 Voor Dürer en Guicciardini moeten hun respectievelijke bezoeken aan de 

Coudenberg aangevoeld hebben zoals voor ons een bezoek aan de zoo. Exotische dieren die je 

normaal enkel in verhalen of op schilderijen tegenkwam, liepen er, al dan niet in afgezette 

delen van het park, vrij rond. Het dierenbestand van Tervuren was meer gericht op de jacht en 

voor zover bekend leefden hier geen dieren die je niet ook in het toenmalige Zoniënwoud kon 

tegenkomen, maar ook hier zorgden vogels zoals zwanen, eenden en ganzen, die door 

zeventiende-eeuwse ambtenaren als weinig nuttig, behalve voor de pronk, beschouwd werden, 

voor een levendig dierenbestand dat voorbijging aan zuiver jachtgerelateerde doeleinden.  

 
203 LIESENBORGHS, Het edele vermaak; RENES, ‘Wildparken’, p. 232-233. 

Figuur 2.2. LUCAS VORSTERMAN JUNIOR, Kaart van de warande in Brussel, 1659, burijngravure, 29x38 cm, Österreichische 
Nationalbibliothek (Wenen). 
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 Tot slot had de warande, zowel in Brussel, Tervuren als elders ook een economische 

functie.204 We lazen in Guicciardini reeds over wijngaarden en andere fruit voortbrengende 

planten en wanneer we Lucas Vorsterman juniors plattegrond van het Brusselse park uit 1659 

bekijken, dan zien we naast verblijfplaatsen voor herten en damherten, ook afgezette zones 

binnen de warande die dienstdeden als boomkwekerij of bloementuin.205 Veel wildparken 

hadden ook een monetair doel en moesten zorgen voor inkomsten, naast de jachtinkomsten, 

voor de eigenaar.206 Dit zullen we zo meteen meer in detail zien, wanneer we de klacht van de 

Brabantse Ontvanger der Domeinen Urbaan De Maeyer bekijken als onderdeel van onze 

analyse van de Tervurense diergaarde als materiële uiting van het gesprek tussen mens en dier. 

In veel warandes werden bomen gekweekt, landbouwactiviteiten ontplooid en andere 

economische bedrijvigheid gegenereerd. Zo liet Karel van Lotharing in 1760 te Tervuren een 

soort protofabriek aanleggen ter hoogte van de Gordaalvijver in het park, bijgenaamd “Les 

Fabriques.”207 Bedoeling was de ontwikkeling van vernieuwende industriële technieken, 

waarvoor gespecialiseerd personeel aangetrokken werd. In de gebouwen werden onder meer 

porselein en behangpapier vervaardigd en machines gebouwd en naast “Les Fabriques” werden 

moerbessenstruiken aangeplant om te helpen bij de kweek van zijderupsen.208 

 De Tervurense warande, net als de Brusselse, was dus een plek die bruiste van 

bedrijvigheid en waar heel wat activiteiten samenkwamen. Binnen deze bedrijvigheid speelden 

de dierlijke bewoners van het wildpark een vooraanstaande rol, zeker in Tervuren, waar het 

Brabantse jachtgebeuren sinds de vroege vijftiende eeuw een belangrijk onderkomen gevonden 

had.209 Vraag is nu hoe de bewoning van de warande door deze dieren, bedoeld voor de jacht 

en andere, een impact genereerde op de fysieke inrichting van het park. Dit gebeurde, zoals we 

nu zullen zien, door een continu gesprek tussen menselijke en andere dierlijke bewoners van 

het landschap, waarbij de mens het landschap zodanig diende in te richten dat zijn visie op de 

diergaarde gerealiseerd kon worden en tegelijkertijd de dieren konden worden 

tegemoetgekomen in hun beleving van het landschap. 

 

 
204 Zie bijvoorbeeld ook BIRRELL, Jean, ‘Deer and Deer Farming in Medieval England’, Agricultural History 
Review 40 (1992), p. 112-126. 
205 LUCAS VORSTERMAN JUNIOR, Kaart van de warande in Brussel, 1659, burijngravure, 29x38 cm, 
Österreichische Nationalbibliothek (Wenen). 
206 MILESON, Parks, p. 180-182. 
207 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 143. 
208 VAN DIJCK, Maarten, ‘Van moerbeiboom tot zijserups: een verhaal van zijderupsen op de 50ste breedtegraad’, 
in: HOEGAERTS, Josephine & SEGERS, Yves ed., Bestiarium: dieren, mensen en hun sociale geschiedenis, Leuven: 
Lipsius, 2018, p. 124. 
209 LIESENBORGHS, Het edele vermaak. 
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5.3. De Tervurense diergaarde 
 We zagen zonet dat warandes, net zoals zoo’s (die gezien kunnen worden als hun 

opvolgers) sinds de Franse Revolutie, uiting gaven aan een specifieke horizont. Ze dienden om 

in te jagen, om sociale relaties te bevestigen en praal uit te stralen en om economische 

activiteiten in te genereren. Om dit alles mogelijk te maken, moest echter een relatie worden 

aangegaan met de dierlijke bewoners die onontbeerlijk waren om een warande tot warande te 

maken. Deze dieren hadden immers een eigen manier van in de wereld staan en deze moest 

waargenomen worden en vervolgens moest hier rekening mee worden gehouden bij de 

inrichting van het landschap. Ook deze situatie is niet al te verschillend van hoe dierentuinen 

de voorbije tweehonderd jaar mee vorm kregen door de interactie tussen de dierlijke bewoners 

van deze zoo’s en de mensen verantwoordelijk voor de fysieke inrichting. In Histoire des zoos 

par les animaux: impérialisme, contrôle, conservation en ‘Structures of captivity and animal 

agency: the London Zoo, ca. 1865 to the present times’ onderzoekt de Franse historica Violette 

Pouillard de reactie van dieren op de ideologisch geïnspireerde inrichting van de dierentuinen 

van Parijs, Londen en Antwerpen van de late achttiende eeuw tot vandaag.210 Pouillard doet 

dit aan de hand van ethologische verslagen aangaande het gedrag van de dierlijke bewoners 

van de zoo’s en van statistische gegevens betreffende de levensduur van deze zoodieren. Zij 

laat zien hoe dieren omgingen met hun leven in de dierentuin en hoe hun menselijke eigenaars, 

al of niet, inspeelden op waargenomen problemen die de dieren ondervonden. Pouillard toont 

doorheen haar betoog aan dat mensen wel degelijk oog hadden voor de problemen van de 

zoodieren wanneer deze de doelstellingen van de menselijke visie op dierentuinen in de weg 

stonden.211 Uiteraard beschikken wij voor de Tervurense warande niet over het 

bronnenmateriaal waar Pouillard over kon beschikken toen ze schreef over zoodieren tijdens 

de hedendaagse periode, maar trouw aan de methodologie die we in het vorige hoofdstuk 

ontwikkeld hebben, kunnen we kijken naar de inrichting van het park van Tervuren en naar 

hoe hieruit een inspelen op de leefwereld van de dierlijke bewoners spreekt. De archeologische 

bronnen die we bekijken, de relicten van de vroegere warande in het landschap, zijn uiteraard 

minder leesbaar geworden door de afbraak van het kasteel en grote delen van de 

parkinfrastructuur aan het einde van de Oostenrijkse periode en het latere gebruik en 

 
210 POUILLARD, Violette, Histoire des zoos par les animaux: impérialisme, controle, conservation, Ceyzérieu: 
Champ Vallon, 2019; POUILLARD, Violette, ‘Structures of captivity and animal agency: the London Zoo, ca. 1865 
to the present times’, in: MENGOZZI, Chiara ed., Outside the anthropological machine: crossing the human-animal 
divide and other exit strategies. Perspectives on the non-human in literature and culture, Londen & New York: 
Routledge, 2021, p. 40-57. 
211 POUILLARD, Histoire des zoos; POUILLARD, ‘Structures of captivity and animal agency’, p. 40-57. 
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bijbehorende inrichting van het park in de voorbije tweehonderdveertig jaar. Desalniettemin 

kunnen we aan de hand van enkele fysieke onderdelen van het vroegere landschap die vandaag 

nog zichtbaar zijn, grote delen van het gesprek tussen mensen en andere dieren in de 

Tervurense warande reconstrueren. Waar nodig, zal de interpretatie van de archeologische 

bronnen aangevuld worden met inzichten afkomstig uit kaarten- en geschreven 

bronnenmateriaal. 

 Laat ons beginnen met te kijken naar de warandemuur. Wanneer het Tervurense 

hertogelijk verblijf verschijnt op De Jachten van Maximiliaan, ligt de glorieperiode van het 

Sint-Hubertusdorp als vorstelijk administratief centrum reeds meer dan honderd jaar achter 

ons.212 In de daaropvolgende decennia zal Tervuren min of meer verwaarloosd worden, tot 

circa 1600 de aartshertogen Albrecht en Isabella ten tonele verschijnen in de Zuidelijke 

Nederlanden. Als fervente jagers zagen zij potentieel in het park en gaven Wenceslas 

Cobergher, onder andere architect van de Basiliek van Scherpenheuvel, opdracht het kasteel 

en bijbehorende wildpark grondig te renoveren.213 Vermoedelijk dateert uit deze periode ook 

de eerste afspanning van de warande, initieel uitgevoerd met houten palen en vlechtwerk.214 

 
212 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 141. 
213 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 141; LIESENBORGHS, Het edele vermaak. 
214 DAVIDTS, Het hertogenkasteel, p. 95; WYNANTS, ‘De Warande’, p. 20-21. 

Figuur 3.3. Huidige muur van de warande van Tervuren; Pieter Rodts, foto, 24 juli 2022. 
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De bedoeling hiervoor was wellicht tweeledig. Enerzijds benadrukte het fysiek afbakenen van 

het vorstelijke wildpark de sociale status van de eigenaars als verheven personen binnen de 

maatschappij die als enigen het recht bezat te jagen binnen dit gebied. Anderzijds lag 

hoogstwaarschijnlijk ook een meer functionele bedoeling aan de basis van deze beslissing. 

Hoewel gebruikelijk, was niet elke warande fysiek afgesloten van de omgeving en voor de 

komst van de aartshertogen was dit wellicht ook niet het geval in Tervuren.215 Onder Albrecht 

en Isabella nam Tervuren echter definitief de rol van jachtrevier over van het Kasteel van Drij 

Borren te Oudergem, waardoor het belangrijker werd het jachtwild binnen de grenzen van de 

warande te houden. Ook te Drij Borren was trouwens een muur aangelegd rondom het domein, 

waarbinnen jachten gehouden werden, zoals nog te zien is op een tekening van Lucas 

Vorsterman junior uit 1659, toen het belang van Drij Borren als jachtrevier zo goed als 

helemaal ten einde was.216 De meeste dieren binnen de diergaarde, zeker zij die bejaagd werden 

zoals de everzwijnen en herten, konden zich ten tijde van Albrecht en Isabella nog tamelijk vrij 

bewegen doorheen het park. Het was echter niet de bedoeling dat deze dieren de warande 

verlieten. Onder Albrecht en Isabella zien we een toegenomen aandacht voor het welzijn van 

het jachtwild en vanuit deze bezorgdheid, die evenwel voortkwam uit de eigen wens goede 

jachten te kennen en niet verward mag worden met aandacht voor dierenwelzijn zoals wij dat 

vandaag kennen, werd het opportuun geacht de gehouden dieren af te zonderen van het leven 

buiten de warande.217 Hier loerden allerlei gevaren, zoals stropers, boze boeren die niet opgezet 

waren met wild dat hun gewassen opat en akkers omploegde en met de regelmaat van de klok 

enkele wolven die in het Zoniënwoud een niet zo veilig onderkomen gevonden hadden.218 We 

zullen zo meteen zien dat onder de aartshertogen en hun opvolgers verscheidene maatregelen 

genomen werden om de bewoning van de warande door de niet-menselijke dieren te 

bevorderen en de warandemuur dient vanuit deze optiek bekeken worden.  

 
215 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 20-21. 
216 LUCAS VORSTERMAN JUNIOR, Het kasteel van Drij Borren, 1659, burijngravure, 14,5x25 cm, privé-collectie. 
217 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 20-21. 
218 DE SCHEPPER, Karen, De geschiedenis van de wolvenjacht in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e eeuw), Gent: 
Onuitgegeven Masterproef UGent, 2010, p. 57-64; KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 30. 
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 Enkele jaren na het 

overlijden van Albrecht, in 

1625 om precies te zijn, 

besloot zijn weduwe een 

stap verder te gaan en liet zij 

de houten palissade 

vervangen door een echte 

bakstenen muur.219 Dit bleek 

geen sinecure, de zeven 

kilometer lange constructie 

werd pas voltooid in 1633, 

en zette de Habsburgse 

rekeningen een serieus 

bedrag achteruit.220 Dit blijkt 

tevens uit de bedragen die 

Karel van Lotharingen in 1778 uitgaf aan de ommuring van een door hem aan de warande 

toegevoegd stuk wildpark. De gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden betaalde 

een zekere L.J. Martin, kareelmaker, het bedrag van 6237 gulden voor de aankoop van 1 980 

000 bakstenen om de bestaande muur verder uit te breiden rondom wat op de kaart van Ferraris 

en Cogeur “Parc des cerfs blanc” genoemd wordt.221 Dit damhertenpark, dat ook bekend stond 

als het “Petit Parc”, vormt bovendien vermoedelijk een mooi voorbeeld van hoe het gesprek 

tussen mensen en andere dieren niet stopte bij de aanleg van de warandemuur, maar continu 

bleef doorgaan en nieuwe fysieke ingrepen in het landschap bleef voortbrengen. Om de aanleg 

van het Petit Parc te begrijpen, moeten we de overgebleven landschapsrelicten confronteren 

met informatie afkomstig uit het geschreven archief. In 1642, enkele jaren na het overlijden 

van aartshertogin Isabella, schreef de toenmalige Brabantse Ontvanger der Domeinen, Urbaan 

De Maeyer, een rapport waarin hij de torenhoge kosten voor het onderhoud van de diergaarde 

van Tervuren aanstipte.222 Waar De Maeyer het vooral moeilijk mee leek te hebben, was de 

schade die herten, damherten en everzwijnen veroorzaakten aan de hooiproductie in het park 

 
219 GAIJ, Marc, ‘De eerste ommuring van de Tervuurse warande, een topografische en archeologische benadering 
met als leidraad het tracé van de voormalige houten omheining aangegeven op een figuratieve kaart van Lowys 
de Bersaques’, De Horen 34 (2007), p. 194. 
220 DAVIDTS, Het hertogenkasteel, p. 110. 
221 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 21. 
222 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 22-23. 

Figuur 3.4. De warande van Tervuren op de kaart van Ferraris en Cogeur; ;   
FERRARIS, Joseph-Johann-Franz & COGEUR, Léopold-François, Carte topographique 
de la forêt de Soigne et de ses environs, Mechelen: Ecole de Mathématiques du Corps 
d’Artillerie, 1770, https://uurl.kbr.be/1043485 (detail). 
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en aan de gewassen in de moestuinen. Zo kloeg hij onder meer over een hert dat systematisch 

een bepaalde vijver bleef overzwemmen om zich te kunnen te goed te doen aan de gewassen 

die aan de overkant groeiden en protesteerde hij tegen de opbrengstvermindering qua hooi die 

plaatsvond omdat herten het park overbegraasden en everzwijnen de gewassen 

vertrappelden.223 Tevens was hij niet te spreken over de schade die deze dieren aanbrachten 

aan de dreveninfrastructuur, die volgens hem door hun toedoen haast ontoegankelijk geworden 

was.224 Het is niet meteen duidelijk of en hoe in 1642 gereageerd werd op de verzuchtingen 

van de Ontvanger der Domeinen, maar exact honderd jaar later, in 1742, verscheen een bijna 

identiek rapport waarin geklaagd werd over de schade die het jachtwild veroorzaakte voor de 

economische exploitatie van het park van Tervuren.225 We zien hier zeer duidelijk dat niet-

menselijke dierlijke bewoners van de warande het park beleefden vanuit hun eigen achtergrond 

en hierdoor frictie veroorzaakten bij de menselijke bewoners van het landschap. Karel van 

Lotharingen, die, zoals we reeds bemerkten, sterk begaan was met zowel de jachtfunctie van 

Tervuren als de economische activiteit binnen het wildpark, zal deze situatie wellicht als 

inderdaad problematisch ervaren hebben en op zoek zijn gegaan naar een oplossing. De 

geschreven documenten ontbreken om een absoluut zekere link tussen beide evenementen te 

bewijzen, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de gouverneur-generaal het Petit Parc 

gecreëerd heeft als reactie op de botsing tussen de beleving van het landschap door wilde dieren 

en mensen.226 Ook op de plattegrond van de Brusselse warande bij Vosterman zagen we reeds 

dat sommige diersoorten in afgezette gebieden gehouden werden.227 Het is zeker opvallend dat 

het stuk Tervurens park dat Karel van Lotharingen kocht om de warande uit te breiden, als 

enige op de kaart van Ferraris en Cogeur vernoemd wordt en specifiek verwijst naar één 

welbepaalde diersoort.228 Wellicht liet Karel de damherten hier binnen een afgezet deel van het 

park grazen, om hen, wanneer de jacht dit vereiste, in andere delen van de warande binnen te 

 
223 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 22-23. 
224 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 22-23. 
225 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 23. 
226 Deze hypothese formuleert ook Maurits Wynants (WYNANTS, ‘De Warande’, p. 23). 
227 LUCAS VORSTERMAN JUNIOR, Kaart van de warande in Brussel, 1659, burijngravure, 29x38 cm, 
Österreichische Nationalbibliothek (Wenen). 
228 FERRARIS, Joseph-Johann-Franz & COGEUR, Léopold-François, Carte topographique de la forêt de Soigne et 
de ses environs, Mechelen: Ecole de Mathématiques du Corps d’Artillerie, 1770, https://uurl.kbr.be/1043485. 
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loodsen, waar hij hen dan kon bejagen. Zo konden jacht en economie en de bewoning van het 

landschap door mens en damhert met elkaar verzoend worden.  

 De specifieke zorg die zowel de aartshertogen als de gouverneur-generaal lieten 

besteden aan het in conditie houden van het jachtwild, blijkt ook uit het aantrekken van 

dierspecifieke verzorgers en de 

inrichting van het park met volières, 

eetaangelegenheden voor dieren 

(zoals bijvoorbeeld het 

jeneverbessenbos voor de 

everzwijnen) en vijvers als 

drinkplaatsen.229 Behalve de vijvers 

zijn deze elementen vandaag helaas 

volledig uit het landschap 

verdwenen, al vinden we in de klacht 

van De Maeyer ook aanknopingspunten om aan de hand van de vijver inzicht te krijgen in hoe 

dit soort landschapselementen een materieel gevolg waren van de relatie tussen mensen en 

andere dieren in de warande. Behalve een betoog voor de verkoop van het grootste deel van de 

zwanenpopulatie, de ganzen en de eenden (die volgens hem geen meerwaarde hadden en enkel 

de vijver beschadigden), gaat De Maeyer ook in op de reigers die rondom de zuidelijke 

kanaalvormige vijver in de warande van Tervuren gekweekt werden.230 Reigers waren geliefd 

jachtwild en meer bepaald als prooi voor de valkenjacht, die in Brabant enkel plaatsgreep in de 

context van vogels die andere vogels bejaagden.231 Het park van Tervuren bezat vanuit deze 

gedachte zowel een verblijf en verzorger voor valken als voor reigers.232 De jacht op deze 

watervogels gebeurde als volgt: de halfwilde reigers werden gevangen binnen de diergaarde en 

meegenomen naar een open veldencomplex in de omgeving. Daar werden de dieren losgelaten, 

hetgeen vervolgens ook gebeurde met de valken. Belaagd door deze roofvogels, probeerden de 

reigers te ontsnappen door zo hoog mogelijk omhoog te vliegen. Wanneer de valken hun prooi 

echter voldoende uitgeput hadden, vielen de getergde reigers naar beneden. De menselijke 

toeschouwers, die naar verluid erg genoten van dit in hun ogen prachtige spektakel, haastten 

zich dan naar de plek waar de reiger neergekomen was. Bedoeling was immers niet dat deze 

 
229 DAVIDTS, Het hertogenkasteel, p. 99-108; WYNANTS, ‘De Warande’, p. 17; LIESENBORGHS, Het edele 
vermaak. 
230 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 22-23. 
231 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 13. 
232 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 17. 

Figuur 3.5. Zuidelijke kanaalvijver in de warande van Tervuren; Pieter 
Rodts, foto, 24 juli 2022. 
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dieren, wiens onderhoud behoorlijk wat geld kostte, de dood vonden tijdens deze 

valkenjachten. De valken werden bij de reigers weggehaald en deze werden geringd met de 

aanmerking van het jaar, zodat zij in een volgend jaar opnieuw bejaagd konden worden, en 

terug naar de warande gebracht.233 Om te kunnen voorzien in de verzorging van deze reigers, 

werden de vijvers in de warande aangepast en onderhouden. Lis werd aangeplant zodat de 

watervogels zich zouden thuis voelen en nesten konden bouwen.234 Uiteraard werden de vijvers 

ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals drinkplaats voor het overige jachtwild en visvijver, 

en aangepast (zo werden tijdens het bewind van Karel van Lotharingen verschillende vijvers 

met een kanaal verbonden opdat de gouverneur-generaal per gondel van zijn paleis naar “Les 

Fabriques” kon gevoerd worden).235 De functie als onderkomen voor reigers is echter eveneens 

met zekerheid geattesteerd en de vijver is dus deels een gevolg van het gesprek tussen mens en 

reiger om de reiger te kunnen voorzien in zijn bewoning van het landschap. Hiervoor werden 

kosten noch moeiten gespaard, een gegeven waar Urbaan De Maeyer weerom niet al te 

gelukkig van werd.236 Volgens zijn rapport kostte het onderhoud van de reigers, zo’n negentig 

à honderd in totaal, de schatkist één oort per vogel per dag aan verzorging en voeding. 

Bovendien moest de verzorger van de dieren ook nog eens vijftien stuivers per dag betaald 

worden.237 Het voeren van het gesprek aangaande de beleving van de diergaarde door het 

jachtwild was een kostelijke aangelegenheid.  

 
233 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 13. 
234 LIESENBORGHS, Het edele vermaak. 
235 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 143. 
236 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 23. 
237 WYNANTS, ‘De Warande’, p. 23. 
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 Dit gevoerde gesprek vinden we overigens ook terug in de drevenaanleg in het wildpark 

van Tervuren. Hier beschikken we bovendien over kaartenmateriaal dat ons toelaat zowel het 

gevoerde gesprek meer in detail te reconstrueren, als een beter inzicht te verkrijgen in de aard 

van landschapsrelicten als bronnenmateriaal voor de reconstructie van dit gesprek. Het verhaal 

begint weerom bij Albrecht en Isabella en hun wil om het jachtwild te voorzien van geschikte 

leefomstandigheden waarbinnen zij het landschap in optimale condities konden bewonen en 

zo naar best vermogen hun rol als jachtwild konden vervullen. Met het oog op goede 

bewoningscondities voor het jachtwild, werd het bomenbestand in de warande onderhouden 

als middelhout.238 Dit wil zeggen dat de meeste bomen als kreupelhout gekapt werden volgens 

een korte cyclus van om en bij de tien à twintig jaar (soms zelfs nog korter), op enkele bomen 

na, die deze kapcyclus bespaard bleven.239 Dit bosbeheer verschilde van het beheer in de 

meeste delen van het toenmalige Zoniënwoud, waar gekozen werd voor hooghout dat volgens 

een cyclus van zeventig jaar of langer gekapt werd.240 Het gevolg van de beheermodus in de 

Tervurense warande, was dat struikgewas zich hier beter kon ontwikkelen, aangezien het 

bomenbestand slechts weinige hoge bomen telde, die wanneer wel in grote getalen aanwezig, 

 
238 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 16. 
239 De bomen die niet volgens de gangbare korte kapcyclus geëxploiteerd werden, hadden tot functie te dienen als 
reserve. Zij konden de taak van de als kreupelhout beheerde bomen overnemen wanneer deze, door hun intensieve 
exploitatie, niet langer nieuwe scheuten produceerden (CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud 
beheren’, p. 9-10). 
240 CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud beheren’, p. 6-15. 

Figuur 3.6. De zeventiende-eeuwse drevenaanleg in de warande van Tervuren op de kaart van Villaret; VILLARET, Jean, Carte 
topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, Saint-Mandé: Institut national 
de l’information géographique et forestière, 1748. 
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het zonlicht wegnamen voor planten die onder hun kruinendek poogden te groeien. Hierdoor 

werd voor het jachtwild een situatie gecreëerd waarbinnen zij makkelijker aan voedsel raakten 

en zich makkelijker tussen de vegetatie konden verstoppen en zo comfortabeler konden leven 

dan in het hoogstammige Zoniënwoud, waar zij veel minder verborgen voor roofdieren 

moesten overleven.241 De keuze voor middelhout kwam evenwel tegen een kostprijs 

betreffende de mogelijkheden het wild te bejagen. Herten, damherten en everzwijnen konden 

hier niet alleen meer verborgen leven voor roofdieren, maar ook voor de mens. Bovendien 

konden jagers, hun honden en hun paarden het wild binnen een middelhoutlandschap veel 

moeilijker achtervolgen. Met deze elementen in het achterhoofd moest gezocht worden naar 

een oplossing en deze is te zien op de kaart die de Franse ingenieur-geograaf Jean Villaret 

tussen 1745 en 1748 opstelde, toen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog Franse troepen 

tijdelijk de controle over de Zuidelijke Nederlanden verworven hadden.242 Op de kaart van 

Villaret bemerken we binnen het bosgedeelte van het park van Tervuren rechte dreven die 

volgens een soort dambordpatroon aangelegd zijn. Ze doorkruisten het middelhoutbos van 

zuidwest naar noordoost en van noordwest naar zuidoost. Albrecht en Isabella hadden deze 

dreven laten aanleggen om makkelijker toegang te verkrijgen tot het bos en het wild hierbinnen 

makkelijker te kunnen achtervolgen en bejagen. Paarden, honden en mensen konden zo 

makkelijker vaart maken en koetsen en karren konden de dreven gebruiken om jagers, 

genodigde bezoekers en materiaal voor de jacht, zoals de lakens die we meteen zullen 

ontmoeten, vlotter doorheen het bos te vervoeren. 

 Het gesprek tussen mens en dier in het bosgedeelte van de Tervurense diergaarde was 

met de aanleg van deze zeventiende-eeuwse dreven echter nog niet ten einde. Wanneer we de 

situatie in het park vandaag bekijken, vinden we geen dreven meer terug die aangelegd zijn in 

een dambordpatroon. Wat wel opvalt, is de imposante ster die het drevenpatroon in het 

bosgedeelte domineert. We vinden deze drevenarchitectuur ook reeds terug op de kaart van 

Ferraris en Cogeur, gepubliceerd in 1770.243 Op deze kaart zien we een patroon van acht dreven 

die in het midden van het bosgedeelte van het park van Tervuren samenkwamen in één punt, 

de zogenaamde ster. Dit soort sterrenbossen kende haar oorsprong een eeuw eerder binnen het 

kader van de zeventiende-eeuwse absolute monarchie in Frankrijk, waar het de centraliteit van 

 
241 LIESENBORGHS, Het edele vermaak. 
242 VILLARET, Jean, Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht 
et Liège, Saint-Mandé: Institut national de l’information géographique et forestière, 1748. 
243 FERRARIS, Joseph-Johann-Franz & COGEUR, Léopold-François, Carte topographique de la forêt de Soigne et 
de ses environs, Mechelen: Ecole de Mathématiques du Corps d’Artillerie, 1770, https://uurl.kbr.be/1043485. 
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de macht van de heerser symboliseerde.244 Toppunt van deze barokke landschapsarchitectuur 

was het paleis van Versailles, dat gelegen was in het midden van een stervormig 

drevenpatroon.245 Ook in Tervuren stond volgens één bewaarde tekening trouwens een 

jachtpaviljoentje in het midden van de ster, uiteraard vele malen kleiner dan Versailles.246 De 

keuze voor een stervormig drevenpatroon was evenwel niet louter symbolisch, maar kende 

tevens een functioneel aspect, waarover we kunnen lezen in het Duitse jachthandboek van 

Heinrich Wilhelm Döbels, Eröffnete Jäger-practica, oder der wohlgeübte und erfahrne Jaeger, 

dat verscheen in het midden van de achttiende eeuw: 

 

“Auf dem Risse pag. 10 habe ich auf eine andere Art Alleen einzurichten vorzeigen 

wollen, welche zwar eben zu hohen Jagd-Zeugen nicht allemal auf dies Art nöthig 

find. Dieweil aber doch viele grosse Herren an denen Klopff- Treibe und Streiff-

Jagen Vergnügen finden, so wäre diese Einrichtung der Alleen gar dienlich dazu; 

in Erwegung, dasz, da alle wilden Thieren, sie mögen Ramen haben, wie sie 

wollen, durch ihren subtilen Wind (starchen Geruch) die Menschen, Hunde, und 

vergleichen, was ihnen zuwider ist, gar leicht mercken und wahrnehmen können, 

sie also durch die ihnen eingeflantzte Natur so viel inne haben, dasz sie ihren 

Feinden, oder was ihnen sonst zuwider, nicht leicht entgegen kommen wollen, 

diese hier vorgestellte achtsternige Alleen zu dergleichen Jagen sehr wohl zu 

gebrauchen sind. Denn der Wind mag also herwehen wo er will, so kann man nach 

diesen Alleen die Treiben iedennöch so anstellen, dasz die Liebhaber, Schüszen 

und Hunde allemal unter Wind zu stehen kommen; da ihnen denn eher was zu 

Schusse oder Gesicht kommen wird, als wenn das Treiben den Winde stehen 

müssen. In Thier-Gärten ist diese Eintheilung der Alleen auch nüszlich; weil 

dadurch die Quadrate mehr durchschnidten, und durchsichtig werden; nicht 

weniger auch bey der Parforce-Jagd zur Commodität derer grossen Herren und 

Damen, welche fahrende der Jagd-Luft beywohnen, ist also auf solchen 

achtsternigen Alleen der Jagd geschwinder bey- und nachzukommen.”247 

 

 
244 VAN HEIJGEN, Eugenie, De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke 
inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930. Onuitgegeven Masterproef Rijksuniversiteit 
Groningen, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2015, p. 72-73. 
245 RENES, ‘Wildparken’, p. 226-231. 
246 WYNANTS, ‘Het hertogelijke kasteel’, p. 162. 
247 DÖBELS, Heinrich-Wilhelm, Eröffnete Jäger-practica, oder der wohlgeübte und erfahrne Jaeger, 3 delen, 
Leipzig: Johann Samuel Heinsius, 1746, dl. II, p. 10. 
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Het grote nadeel van parallelle en in een min of meer rechte hoek kruisende dreven was dat de 

jagers het wild niet altijd ongemerkt konden benaderen. De wind kon immers uit meer dan 

twee, of hoogstens vier, richtingen komen en hierdoor konden dieren, ten gevolge van hun 

goede reukzin, hun belagers sneller dan door de jagers bedoeld bemerken. Een stervormig 

drevenpatroon rekende met dit probleem af en liet de jagersmeute toe om steeds ‘onder de wind 

te blijven.’ Bovendien had de jager vanaf het middelpunt van de ster ook een ongelofelijk 

overzicht over het jachtgebied.248 Het is vermoedelijk vanuit dit oogpunt dat we het verdwenen 

verhoogde jachtpaviljoentje in het midden van de Tervurense ster dienen te interpreteren.  

 Wanneer 

geconfronteerd met het 

gesprek tussen mens en 

jachtwild in de 

Tervurense diergaarde, 

ontwikkelde Karel van 

Lotharingen, de 

zeventiende-eeuwse 

innovatie van het 

sterrenbos indachtig, 

een nieuwe Horizont 

die uiting gaf aan de 

evolutie van het 

drevenpatroon te Tervuren tussen de situatie opgetekend door Villaret en deze waargenomen 

door Ferraris en Cogeur. De Tervurense ster vormt dus net als de warandemuur en de 

warandevijvers de fysieke verwezenlijking van een Horizont ontstaan tussen mensen en andere 

dieren. En net als bij deze andere voorbeelden kunnen we opmerken dat dit landschapselement 

het resultaat was van een langdurig gesprek waarin botsingen binnen de bewoning van het 

landschap door haar menselijke en andere bewoners een continue dynamiek onderhielden. 

Door de hedendaagse situatie en de gelijkaardige situatie op de kaart van Ferraris en Cogeur te 

vergelijken met de een kwart eeuw eerder getekende kaart van Villaret, hebben we ook een 

nieuw inzicht verworven in de aard van landschapselementen als historische bronnen. Hoewel 

zij resultaat zijn van een dynamisch proces, een continu gesprek, zijn zijzelf statische gegevens. 

Op een gegeven moment in het langdurige gesprek tussen mens en dier worden zij opgericht 

 
248 VAN HEIJGEN, De Veluwe als jachtlandschap, p. 72-73. 

Figuur 3.7. Middelpunt van de ster in het drevenpatroon in het middelhoutbos binnen de 
warande van Tervuren, Pieter Rodts, foto, 24 juli 2022. 
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als reactie op een bepaalde situatie. Zij zijn als het ware snapshots, vluchtige momenten uit een 

verloren gesprek die, vaak omdat het gevoerde gesprek kort nadien een einde kende, bewaard 

zijn in materiële vorm. In de discussie zullen we verder ingaan op deze aard van het hier 

besproken archeologische bronnenmateriaal. In het laatste deel van dit hoofdstuk wil ik 

evenwel onze blik richten op een subtielere set landschapsrelicten, die deels binnen de 

warande, deels buiten het Tervurense wildpark terug te vinden zijn. 

 

5.4. Le théâtre de la chasse 
 In 2001 publiceerde Marc Gaij in De Horen, het tijdschrift van de heemkundige kring 

van Tervuren, een opmerkelijk artikel betreffende enkele wallen die hij opmerkte in het 

landschap van de warande en in de aangrenzende delen van het Zoniënwoud.249 Op het digitaal 

hoogtemodel van Vlaanderen 

zien we deze wallen 

inderdaad mooi liggen. Gaij 

vond in de literatuur evenwel 

geen verklaring voor de 

aanwezigheid van deze 

landschapsrelicten en opperde 

in zijn artikel een viertal 

hypothesen. Allereerst 

verkende hij de mogelijkheid 

dat het hier een prehistorische 

nederzetting betrof.250 Hij 

maakte expliciet de 

vergelijking met de 

Michelsbergscultuur-

nederzetting van Bosvoorde-

Vijvers, maar voegde hier 

onmiddellijk aan toe dat de afwezigheid van prehistorische vondsten in de omgeving van de 

warande deze hypothese weinig aannemelijk maakt. Zeker daar elders in het Zoniënwoud wel 

 
249 GAIJ, Marc, ‘De ‘wallen’ in het Kapbos en in de Warande. Zonderlinge verschijnselen in het reliëf’, De Horen 
(2001), 28, p. 75-88; p. 117-136 & p. 192-200. 
250 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 124-125. 

Figuur: 3.8. Zicht op de wallen in de warande van Tervuren (gelegen ten zuiden 
van de ster); Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, skyview factor 0,25m. 
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op verscheidene plaatsen sporen uit het Neo-, Meso- en zelfs Paleolithicum gevonden zijn.251 

Vervolgens wierp hij de idee op dat het hier misschien een afgezette zone voor het weiderecht 

in het Zoniënwoud betrof.252 Verschillende omwonenden, waaronder verscheidene religieuze 

instellingen mochten, tegen betaling, hun dieren regelmatig in het woud laten grazen.253 Gaij 

stelde evenwel dat er geen andere voorbeelden bestaan van voor het weiderecht afgezette 

graasvlaktes in het Zoniënwoud en we kunnen hieraan toevoegen dat de ligging van deze 

wallen, deels binnen het Tervurense warandepark deze hypothese wel heel onwaarschijnlijk 

maakt. Misschien zouden het hier afgebakende zones voor het wild binnen het park kunnen 

betreffen, maar hier zijn geen verdere bewijzen voor aan te brengen. De aanleg van de dreven, 

zowel door Albrecht en Isabella als door Karel van Lotharingen, in dit deel van de warande 

gecombineerd met de klachten van Urbaan De Maeyer betreffende herten en everzwijnen die 

door hun vrije doorgang in de grote delen van de diergaarde de hooiopbrengst en de 

dreveninfrastructuur vernielden, wijzen eveneens niet in de richting van afgebakende zones 

voor dieren. Ook Gaijs derde hypothese is bijgevolg, zoals hij zelf ook aangeeft weinig 

waarschijnlijk. Gaij verwijst hier naar de stoeterijen, dit zijn paardenfokkerijen, van Antoon 

van Bourgondië en Albrecht en Isabella te Groenendaal en verkent de mogelijkheid dat ook te 

Tervuren paarden bedoeld voor de jacht gefokt werden.254 Hoewel de aanwezigheid van de 

warande dit aannemelijk zou maken, zijn er geen bronnen, geschreven nog iconografisch, die 

melding maken van een dergelijke activiteit te Tervuren. Stoeterijen waren bovendien extreem 

kostelijk, waardoor het heel onwaarschijnlijk zou zijn moest een dergelijke onderneming 

bestaan hebben in Brabants, Bourgondisch of Habsburgs Tervuren en geen sporen hebben 

nagelaten in de rekeningen.255 De vierde hypothese die hij opwerpt, en die stelt dat de wallen 

verband houden met het jachtgebeuren, lijkt Gaij daarentegen wel waarschijnlijk en ik volg 

hem hierin, te meer daar het digitaal hoogtemodel, waar Gaij geen beroep op heeft gedaan, 

bijkomende elementen laat zien in het landschap die zijn vierde hypothese ondersteunen. 

 Wat is er nu volgens Marc Gaij aan de hand te Tervuren? Volgens hem maakten de 

geobserveerde wallen deel uit van het jachttheater dat, quasi ad hoc, opgesteld werd te Tervuren 

wanneer de warande het toneel was van de chasse aux toiles.256 Deze lakenjacht, die afkomstig 

was uit Duitsland, gebeurde door het wild bijeen te drijven in een kunstmatig gecreëerde arena 

 
251 HUBERT, ‘Archeologie’, p. 14-16. 
252 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 125-126. 
253 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 125-126. 
254 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 126-129. 
255 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 126-129. 
256 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 129-134. 
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die afgezet werd met lakens (of, indien deze niet voorhanden waren, met netten verzwaard met 

veren, doeken of papier).257 Tijdens onze bespreking van De Jachten van Maximiliaan zagen 

we een dergelijke arena opgesteld nabij het Staketsel van Boondaal op de achtergrond van het 

wandtapijt van de Schorpioen. Om het wild naar deze arena te krijgen werd een grote fuik in 

het landschap gecreëerd die eveneens afgezet werd met lakens en waar het wild in gedreven 

werd. Eenmaal gevangen in de fuik, dreven de drijvers binnen het jachtgezelschap de wilde 

dieren richting de arena door hen onder begeleiding van een immens kabaal te achtervolgen. 

Aan het uiteinde van de fuik bevond zich vervolgens een vlakte die zoals gezegd met lakens 

afgezet was en waar de jagers het wild opwachten. Dit kon binnen de arena zelf zijn, of vanop 

een hoogte boven de vlakte, waar ook toeschouwers het bloedige spektakel konden 

gadeslaan.258 Ten tijde van Karel van Lotharingen vonden jaarlijks twee zulke chasses aux 

toiles plaats, waarbij tientallen tot wel honderden dieren afgemaakt werden. Dit gebeurde op 

verscheidene plaatsen in het woud. Aan het begin van het jachtseizoen werden de houten palen 

waar de lakens aan moesten worden opgehangen, aangebracht op de plaatsen waar dat jaar een 

lakenjacht voorzien was. De lakens zelf, die niet alleen heel zwaar, maar ook ontzettend duur 

waren, werden de avond voor het begin van de jacht, die doorgaans twee dagen duurde, 

bevestigd.259 

 Behalve deze tweedaagse lakenjachten, vonden onder Karel van Lotharingen ook 

kleinschaligere, eendaagse lakenjachten plaats in het park van Tervuren.260 Mogelijks waren 

deze beperktere chasses aux toiles onderdeel van de sociale pronkfunctie van de warande en 

hield de gouverneur-generaal ze om zijn gasten te entertainen. Gaij citeert Louis Galesloot261, 

auteur van een studie die in het midden van de negentiende eeuw verscheen over het jacht in 

het Zoniënwoud, om zijn stelling kracht bij te zetten en in de beschrijving van het verloop van 

dergelijke jachten door Galesloot zit een element verborgen dat mooi aansluit bij de 

aanwezigheid van bepaalde landschapselementen buiten de warande die door Gaij niet 

opgemerkt werden: 

 

“Parfois, lorsqu’on n’avait pas réussi à introduire les cerfs dans les toiles, les 

veneurs, munis de filets faits exprès, allaient en prendre dans quelque autre partie 

de la forêt, le pauvre captif, mis dans une espèce de cage, était conduit et lâché près 

 
257 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 12-13. 
258 LIESENBORGHS, Het edele vermaak; VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 12-13. 
259 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 12-13. 
260 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 12-13. 
261 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 131-132. 
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de Tervuren sur le théâtre de la chasse. Il y avait même là une sorte d’enceinte ou 

de réserve palissadée, que l’on nommait en flamand de landers, et dans laquelle, 

au moyen de traques et d’autre ruses, les veneurs tâchaient de faire entrer plusiers 

cerfs à la fois, pour les chasser successivement dans les toiles.”262 

 

Galesloot geeft in de zin volgend op deze beschrijving aan zich zelf niet echt een beeld te 

kunnen vormen van hoe dit alles precies in zijn werk ging263, maar Gaij is vrij zeker dat de 

door hem waargenomen wallen onderdeel waren van het parcours waarlangs de drijvers het 

wild naar de jachtarena begeleiden. Naast naar de aanwezigheid van de wallen, verwijst hij ook 

naar een brede, al dan niet natuurlijke gracht, in het landschap van het wildpark die perfect 

dienst kon doen als natuurlijke achtergrond voor de fuik.264 Bovendien eindigt deze slenk in 

het landschap in een laaggelegen, bijna 

vierkante vlakte, die mogelijks de arena 

was waarbinnen de dieren afgeslacht 

werden. Deze hypothese wordt verder 

aangedikt door de ligging van deze vlakte 

nabij de ster. Mogelijks stelden de jagers 

zich boven de vlakte op ter hoogte van één 

van de aanpalende dreven en doodden zij 

vanaf hier het wild.  

 Wat de stelling van Gaij verder 

ondersteunt, zijn kleinere grachtvormige 

structuren die zich net buiten de warande 

bevinden. Op het digitaal hoogtemodel 

van Vlaanderen valt op dat deze 

landschapselementen, die een 

onnatuurlijk rechte vorm kennen, zich aan weerszijden van de Isabelladreef bevinden, de dreef 

die vanuit het Zoniënwoud recht op recht de warande inloopt, en allen op deze weg uitgeven. 

Hoewel zij zich vandaag, ten gevolge van meer dan twee honderd jaar van humusvorming en 

dichtslibbing, niet meer laten herkennen als grachten waar een hert of damhert niet 

 
262 GALESLOOT, Louis, Recherches historiques sur la Maison de Chasse des ducs de Brabant et de l’ancienne 
cour de Bruxelles, Brussel & Leipzig: Kiessling, 1854, p. 173-174. 
263 GALESLOOT, Recherches historiques sur la Maison de Chasse, p. 174. 
264 GAIJ, ‘De ‘wallen’’, p. 133. 

Figuur 3.9. Grachten ten zuiden van de warande van Tervuren, 
gelegen langs de Isabelladreef; Digitaal Hoogtemodel 

Vlaanderen II, skyview factor 0,25m. 
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eenvoudigweg uit zou kunnen ontsnappen, was dit tijdens de achttiende eeuw mogelijks wel 

het geval. We lazen zonet bij Galesloot dat wanneer onvoldoende wild uit zichzelf de fuik was 

binnengelopen, drijvers het Zoniënwoud ingestuurd werden om meer dieren op te sporen en 

richting hun ondergang te begeleiden. Een dergelijke situatie is zeker voor te stellen in geval 

van een chasse aux toiles te Tervuren, waarbij Karel van Lotharingen geen gezichtsverlies 

mocht lijden bij zijn gasten doordat slechts enkele wilde dieren de jachtarena zouden betreden. 

En hoewel dit opjagen soms gebeurde met meer dan honderd drijvers, die uit de naburige 

dorpen opgetrommeld werden265, is het ook niet heel moeilijk voor te stellen dat bepaalde 

maatregelen genomen werden om het jachtwild te sturen tijdens hun vlucht richting ‘fuik des 

doods’. We weten dat de omgeving ingericht werd met kleurrijke linten en klepperende lawaai-

elementen die de dieren de juiste richting moesten uitsturen.266 Vermoedelijk moeten we de 

greppels grenzend aan de Isabelladreef vanuit eenzelfde idee interpreteren: zij vormden een 

soort vooraf bepaald traject, een mini-fuik zo u wilt, die het jachtwild stuurde een bepaalde 

weg te kiezen wanneer het achtervolgd werd. Eenmaal in deze grachten terechtgekomen, was 

de logische weg om het tracé van de greppel te blijven volgen, hetwelke leidde richting 

Isabelladreef en zo naar de toegangspoort tot de warande, waar Gaijs wallen een verdere 

dodenmars richting de fuik en uiteindelijk de arena faciliteerden. 

 Indien de hier beschreven hypothese klopt, dan vertellen de wallen en greppels binnen 

de Tervurense warande en gelegen aan weerszijden van de Isabelladreef het verhaal van een 

gesprek tussen mens en jachtwild dat resulteerde in de inrichting van een landschap waarbij de 

mens inspeelde op de bewoning van dat landschap door het wild. Wetende dat het niet altijd 

even eenvoudig was het wild op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen, werd een tracé 

gebouwd dat tot doel had in te spelen op het gedrag van vluchtend wild en dit wild via een 

landschapsconstructie van wallen, grachten, lakens, doeken, lawaai-elementen en andere te 

krijgen waar het wild vanuit menselijk oogpunt diende te zijn, zodat het jachtgebeuren plaats 

kon vinden. Niet-menselijke dieren speelden in de constructie van dit landschap een 

beslissende rol: de aangelegde landschapselementen werden op hun maat gebouwd en speelden 

in op hun door de mens gepercipieerde gedrag. We verlaten Tervuren dus met de vaststelling 

dat zowel de warande als haar omgeving mee ingericht zijn door de relatie tussen mens en dier 

en meer bepaald door de aanleg van landschapselementen die de bewoning van beide partijen 

op elkaar moesten afstemmen zodat de mens zijn doelen kon bereiken en het dier onder zo 

 
265 GALESLOOT, Recherches historiques sur la Maison de Chasse, p. 175. 
266 GALESLOOT, Recherches historiques sur la Maison de Chasse, p. 174. 
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optimaal mogelijke omstandigheden kon bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelen. 

Vanuit de warande zetten we nu langsheen de Isabelladreef koers richting het eigenlijke 

Zoniënwoud om te bekijken hoe de aanleg van het drevensysteem onder Karel van Lotharingen 

uiting was van het gesprek tussen mensen en andere dieren. Alvorens daar aan te komen, maken 

we eerst een omweg naar het zestiende-eeuwse Zoniënwoud van Karel V, waar eenzelfde 

rationale als bij de aanleg van het achttiende-eeuwse drevensysteem op te merken is voor wat 

betreft de keuze van een hoogstammig beukenbos als resultaat van de conversatie tussen 

mensen en andere dieren. 
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4. De achttiende-eeuwse routes de chasse 
 

4.1. Het beukenbos van Karel V 
 Historicus Paulo Charruadas vertelt ons dat wanneer de jonge Karel V in 1515 

meerderjarig werd verklaard, en zo de volle macht over de toenmalige Nederlanden verwierf, 

hij een bijzondere interesse voor het Zoniënwoud aan de dag legde.267 In tegenstelling tot zijn 

Habsburgse opvolgers, resideerde Karel V zeer regelmatig in het paleis op de Coudenberg, 

waardoor Brussel uitgroeide tot één van de belangrijkste regeringscentra van het zestiende-

eeuwse Europa. De wassende grandeur van de Zennestad ging echter gepaard met een 

toenemende noodzaak uit hoofde van de vorst om zorg te besteden aan de voorziening van 

voldoende grondstoffen voor het draaiende houden van de stedelijke economie en het Brusselse 

leven.268 Daarnaast speelde het woud, sinds de beginjaren van de hertogelijke dynastie in 

Brabant, een belangrijke rol als inkomstenbron en financiële reserve voor het hof. Niet alleen 

leverde de jaarlijkse verkoop van hout gekapt in het Zoniënwoud de Brabantse, Bourgondische 

en Habsburgse machthebbers die achtereenvolgens de plak zwaaiden over het bos een zeer 

aardig bedrag op, hun eigendomsschap over deze naar middeleeuwse en vroegmoderne normen 

zeer grote houtreserve (gezien vanuit Noordwest-Europees gezichtspunt) bood hen tevens de 

mogelijkheid het Zoniënwoud te gebruiken als onderpand en onderhandelingsmiddel wanneer 

nodig. Niet zelden maakten de opbrengsten uit een deel van het woud gedurende een bepaalde 

periode deel uit van de bruidsschat van één of meerdere van hun dochters.269 Het beheer van 

dit woud was voor de opeenvolgende machthebbers in de Zuidelijke Nederlanden dan ook een 

belangrijk onderdeel van hun binnenlandse politiek en zo ook voor Karel V. De jonge vorst 

vaardigde in 1517 een reeks ordonnanties uit die de exploitatie van het Zoniënwoud dienden 

te rationaliseren.270 Zo bracht hij bijvoorbeeld de omlooptijd van de houtkap in de Heegde, het 

noordelijke deel van het Zoniënwoud, dat min of meer overeenkomt met het huidige 

Terkamerenbos en aangrenzende gebieden zoals Solbos, terug van twintig naar negen à tien 

jaar, afhankelijk van de effectieve regeneratie van het kreupelhout.271 Ook besloot hij over te 

 
267 CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud beheren’, p. 10-12. 
268 CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud beheren’, p. 10. 
269 CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud beheren’, p. 8. 
270 CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud beheren’, p. 11. 
271 Deze specifieke ingreep van Karel V werd zo’n vijfentwintig jaar later echter opnieuw teruggedraaid, omdat 
de realiteit van de bosregeneratie aantoonde dat een kapcyclus van negen à tien jaar de bomen onvoldoende tijd 
gaf om de gewenste groei te bereiken (CHARRUADAS, Paulo, ‘Een groot domaniaal woud beheren’, p. 11-12). We 
zien hier een mooi voorbeeld van hoe een landschap vorm krijgt door haar bewoning (in dit geval de bewoning 
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gaan tot de kap en het heraanplanten van het woud gelegen in het kanton van de Zadelberg, 

tussen Overijse en Terhulpen.272 Onder de hertogen van Brabant was dit deel van het bos 

voorbehouden voor de jacht, waardoor hier een totaal kapverbod heerste. De beuken in dit deel 

van het Zoniënwoud waren ten gevolge van dit verbod aan het begin van de zestiende eeuw 

veel ouder dan in andere delen van het woud en hun gezondheidstoestand bleek problematisch. 

Karel V achtte het dan ook wijs om het houthakkersembargo op te heffen en een versnelde 

regeneratie van het bomenbestand door te voeren.273 

 Charruadas vermeldt bij zijn bespreking van deze laatste maatregel echter ook dat de 

latere keizer tevens meteen maatregelen nam om de jacht elders in het Zoniënwoud te 

bevorderen.274 Net zoals de meeste Habsburgse machthebbers die in Brussel en omgeving 

verbleven, was Karel V een fervent jager die wanneer mogelijk de jachtfaciliteiten in het 

Zoniënwoud opzocht.275 Het verlies van de Zadelberg zette hem er dan ook toe aan om de 

jachtcondities elders in het woud te verbeteren. Hiertoe ordonneerde hij zones aan te planten 

in het bos nabij Tervuren, die exclusief uit beuken dienden te bestaan.276 De reden hiervoor 

was een specifieke eigenschap van de beuk, namelijk zijn vermogen om, wanneer 

hoogstammig, andere bomen en struikgewas te ‘elimineren’ ten gevolge van zijn weinig licht 

doorlatende kruin.277 Zoals we in het vorige hoofdstuk reeds bespraken, werd in het 

Zoniënwoud over het algemeen een exploitatiecyclus toegepast die resulteerde in een 

hoogstammig woud. In combinatie met de aanplanting van beuken resulteerde dit (zoals ook 

vandaag nog te zien is in verschillende delen van het woud) in een bos waar onder de kruinen 

van de beuken een zeer goede toegankelijkheid gecreëerd werd. Het was deze toegankelijkheid, 

gecombineerd met de bijbehorende goede zichtbaarheid, waar Karel V vanuit jachtperspectief 

naar op zoek was. In onze bespreking van het beboste deel van het park van Tervuren, merkten 

we op dat Albrecht en Isabella dreven lieten aanleggen doorheen het daar groeiende 

middelhout, daar dit deel van de warande anders te slecht toegankelijk zou zijn om het wild te 

kunnen bejagen. Dat hier een exploitatie resulterende in middelhout toegepast werd, had zoals 

we zagen te maken met de bewoning van de warande door het jachtwild, dat de aartshertogen 

in optimale conditie wilden houden. Het middelhout was hiervoor zeer geschikt, daar het 

 
door mens en boom) en hoe het gesprek tussen, in dit geval mensen en bomen, een invloed had op hoe het 
landschap ingericht en geëxploiteerd werd. 
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bescherming en voedingsmogelijkheden leverde aan de herten, damherten, everzwijnen en 

andere dieren die de Tervurense diergaarde als thuis hadden.278 Karel V, die zowel de jacht als 

de commerciële houtexploitatie in het oog moest houden, opteerde ervoor een andere strategie 

toe te passen wanneer geconfronteerd met de bewoning van het woud door het jachtwild. 

Gezien de commerciële belangen gelegen in de houtexploitatie, was middelhout in zijn 

jachtzones in het Zoniënwoud zelf geen optie. Hij ontnam het wild bijgevolg hun beschutte 

struikgewas in deze nieuw gecreëerde beukenzones (voedsel en beschutting konden zij elders 

in het immense Zoniënwoud vinden) en koos ervoor het bos toegankelijk en overzichtelijk te 

maken via de aanplanting van hoge beukenbomen, die binnen de nieuwe kapcycli tegelijk als 

hoogstammig hakhout geëxploiteerd konden worden. De mogelijkheid om in het Zoniënwoud 

te blijven jagen werd hierdoor veiliggesteld, al zou de verdere evolutie van het jachtbedrijf in 

het Zoniënwoud tijdens de volgende eeuwen uiteindelijk ook buiten Tervuren resulteren in de 

aanleg van dreven en heuse jachtroutes, zoals we in dit hoofdstuk zullen bespreken. Het 

gesprek tussen mens en dier, en meer bepaald de samenwerking tussen jagers, honden en 

paarden tijdens de jacht, speelde in de aanleg van deze infrastructuur een belangrijke rol en 

was zo weerom bepalend voor het aanzicht van het cultuurlandschap in het Zoniënwoud tijdens 

de tweede helft van de achttiende eeuw. 

 

4.2. Soorten jacht in het Zoniënwoud 
 Hoe verliep de jacht in het Zoniënwoud nu? Het is belangrijk oog te hebben voor de 

jachtpraktijken die centraal stonden binnen het gesprek tussen mensen en andere dieren in de 

uitbouw van de achttiende-eeuwse jachtroutes wanneer we willen begrijpen hoe het 

Zoniënwoudse drevenpatroon, dat ook vandaag nog zulk een bepalende plaats inneemt in het 

uitzicht en de beleving van het woud, vorm kreeg. De belangrijkste jachtmethoden in het 

Zoniënwoud tijdens het Ancien Régime waren de parforcejacht, de lakenjacht en de 

valkenjacht.279 Wellicht niet toevallig zien we deze drie methoden, zij het de derde enkel 

zijdelings, afgebeeld op De Jachten van Maximiliaan. Balis toonde aan dat Bernard van Orley 

en Jan Tons II het jachtgebeuren binnen Brabant op zeer accurate wijze afbeeldden op de 

voorbereidende tekeningen voor hun wandtapijten, waardoor wij weerom naar deze 

kunstwerken kunnen verwijzen in onze bespreking van de soorten jacht in het Zoniënwoud. 

 
278 LIESENBORGHS, Het edele vermaak. 
279 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 11-13. 
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 De parforcejacht is de jachtmethode die te zien is op de wandtapijten van de Leeuw, de 

Maagd, de Weegschaal, de Boogschutter en de Steenbok, toegepast op respectievelijk de 

herten- (Leeuw, Maagd en Weegschaal) en everzwijnenjacht (Boogschutter en Steenbok). Dit 

type jacht was, zoals de naam doet vermoeden, oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk, waar 

zij beoefend werd binnen de immense koninklijke jachtdomeinen die daar doorheen het Ancien 

Régime vorm kregen.280 Anders dan bij de lakenjacht stond hier het sportieve element voorop 

en was de nederlaag van het wild geen vooraf vaststaand feit.281 De essentie van de 

parforcejacht was (en is, daar zij op sommige plaatsen ook vandaag nog beoefend wordt) 

immers wat we in het Engels zouden omschrijven als the thrill of the chase. Deze jachten 

begonnen, zoals we in hoofdstuk twee ook zagen tijdens de algemene beschrijving van De 

Jachten van Maximiliaan, met het opsporen van het wild dat men wilde bejagen. Speciaal 

hiervoor opgeleide honden werden door menselijke begeleiders het woud ingeleid opzoek naar 

uitwerpselen van bijvoorbeeld herten of everzwijnen, die de jachthonden op het spoor van dit 

wild konden brengen. Vervolgens werd op basis van een analyse van de uitwerpselen bepaald 

welk spoor gevolgd zou worden en werd de achtervolging op het wild ingezet. Behalve 

jachthonden, werden voor deze achtervolging ook paarden ingezet, die de jagers (en bij 

gelegenheid ook hun gezelschap (gasten, dames, …) te koets) vervoerden. Eenmaal de 

onfortuinlijke beoogde prooi in het vizier gekomen was, kon de achtervolging uren en 

verscheidene kilometers doorgaan.282 Zeker in het geval van de hertenjacht, waar het de 

bedoeling was het hert uit te putten zodat het uiteindelijk, fysiek en mentaal leeg, de strijd zou 

staken en door de jagers afgemaakt kon worden. We zagen dit gebeuren op het wandtapijt van 

de Weegschaal. Het wild verloor zoals aangegeven echter niet altijd tijdens de parforcejacht. 

Deel van het ‘spel’ was dat het dier een, min of meer, eerlijke kans diende te krijgen. Niet 

zelden werd de eerlijkheid van deze kans echter tot een minimum beperkt. Tijdens de 

parforcejacht werden vaak immers relais voorzien in het boslandschap, waar de jagers verse 

honden konden ophalen en/of van paard wisselen.283 Op deze manier kon men het wild, dat 

niet zelden over een enorm uithoudingsvermogen beschikte, toch verschalken en tot uitputting 

drijven. Parforcejachten waren bijgevolg echter een zeer kostelijke aangelegenheid. Niet alleen 

diende men over een enorm jachtgebied te beschikken (zoals het Zoniënwoud), ook vereiste 

het onderhoud van de dierlijke jachtgezellen, de jachthonden en paarden, een aanzienlijke 
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investering, zeker wanneer men gebruikmaakte van relais om de niet-menselijke dierlijke 

achtervolgers van tijd tot tijd af te lossen.284 Uit de beschrijving van dit type jacht zal de 

aandachtige lezer reeds afgeleid hebben dat de relatie tussen mens en dier bij parforcejachten 

een belangrijk gegeven was. Wilde men de jacht laten plaatsvinden, laat staan succesvol zijn, 

dan moest het landschap aangepast worden aan de noden van de niet-menselijke dierlijke 

metgezellen. De keuze voor een hoogstammig woud, waar struikgewas tot een minimum 

beperkt werd, was hierin een bepalende factor. Zeker de paarden, die kleiner en minder 

wendbaar waren dan hun hedendaagse nazaten285, hadden in een middelhout- of kreupelbos 

een niet te overbruggen nadeel ten opzichte van herten of everzwijnen. De aanleg van speciale 

jachtroutes, bestaande uit rechte dreven, deed het voordeel nog meer overkantelen richting de 

jachthonden en paarden, zoals we meteen zullen zien.  

 Tussen de 

parforcejacht op herten 

en everzwijnen in, zien 

we op het wandtapijt 

van de Schorpioen de 

lakenjacht verbeeld. We 

bespraken deze 

jachtmethode, die uit 

Duitsland afkomstig 

was, reeds uitgebreid in 

het kader van de wallen 

en grachten die in en 

rondom de warande van 

Tervuren gelegen zijn.286 Anders dan bij de parforcejacht, was het bij de lakenjacht nooit de 

bedoeling het wild een eerlijke kans te geven. Niet de jacht, maar het afmaken van de wilde 

dieren vormde hier de essentie van het gebeuren. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, werd 

het jachtwild tijdens dit soort jachten een fuik binnengedreven die bestond uit met zware lakens 

(of netten bezet met doeken, veren of papier) beklede houten palen. Deze fuik gaf uit op een 

vlakte, die eveneens op dezelfde wijze afgezet was, en waar het wild werd opgewacht door 

 
284 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 11. 
285 THOEN, Erik & LAMBRECHT, Thijs, ‘Historici op het verkeerde paard gewed? Waarom paarden zo vroeg ossen 
vervingen in Vlaanderen’, in: HOEGAERTS, Josephine & SEGERS, Yves ed., Bestiarium: dieren, mensen en hun 
sociale geschiedenis, Leuven: Lipsius, 2018, p. 68-73. 
286 Zie hoofdstuk 3.4. 

Figuur 4.1. JUAN BAUTISTA MARTINEZ DEL MAZO, Jachtpartij vanop het platform te 
Aranjuez, vroege 17de eeuw, olieverf op doek, 187x249 cm, Madrid (Museo del Prado). 
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jagers, soms gezeten op tribunes of schietend vanop een hoogte.287 Cruciaal om deze 

slachtpartijen mogelijk te maken, waren dus de houten palen en de lakens die de opbouw van 

deze ‘arena des doods’ mogelijk maakten. De palen werden aan het begin van het jachtseizoen 

opgesteld waar men van plan was een lakenjacht te houden dat jaar.288 Dit gebeurde door eerst 

verticaal enkele staken in de grond te kloppen en vervolgens horizontale balken te bevestigen 

aan deze staken, waar de lakens dan konden worden aan opgehangen. De lakens zelf werden 

de avond voor de jacht ter plaatse geleverd. Hiervoor waren vijf of zes karren nodig, daar deze 

lappen textiel, die het wild moesten verhinderen te ontsnappen uit de arena, zeer zwaar 

waren.289 In het Zoniënwoud werden twee soorten lakens gebruikt: grote voor de jacht op 

herten en kleinere bedoeld voor reeën en everzwijnen.290 Het transport van al deze materialen, 

die ’s winters in de Koningsschuur nabij het jachthuis van Bosvoorde en, voor wat betreft de 

lakens, tijdens het jachtseizoen in bewaakte schuren verspreid over en rondom het Zoniënwoud 

bewaard werden, was uiteraard geen evidentie.291 Ook voor de facilitering van dit type jacht 

was het dus zeker geen slecht idee om, zoals onder het bewind van Karel van Lotharingen zou 

gebeuren, een netwerk van op elkaar aansluitende dreven aan te leggen. Het valt te vermoeden 

dat deze innovatie het mogelijk maakte om lakenjachten te houden op plekken waar dit 

voorheen niet het geval was. 

 Naast deze op De Jachten van Maximiliaan uitvoerig in beeld gebrachte jachtmethoden, 

zien we op het wandtapijt van de Stier ook een subtiele verwijzing naar de valkenjacht. We 

zien hier een valk met kapje op, gezeten op de hand van een dame, die volgens Balis wellicht 

landvoogdes Maria van Hongarije voorstelt.292 De term valkenjacht verwijst feitelijk naar een 

jachtmethode waarbij gejaagd werd met een roofvogel, dewelke vaak, maar niet noodzakelijk, 

een valk was.293 In het vorige hoofdstuk bespraken we reeds hoe in, en vooral rondom, het 

Zoniënwoud met valken op reigers gejaagd werd. Landschapshistorica Eugenie van Heijgen 

spreekt in dit geval van ‘de hoge vlucht’.294 Reigers probeerden de valken immers, zoals u zich 

wellicht nog herinnert uit vorig hoofdstuk, te ontvluchten door omhoog te vliegen, waarna zij 

door de valken opnieuw naar omlaag gedwongen werden. Als pendant van ‘de hoge vlucht’ 

benoemt van Heijgen de jacht met haviken als ‘de lage vlucht’.295 Haviken werden 
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voornamelijk gebruikt om te jagen op hoenders en watervogels (uitgezonderd de reiger) en op 

konijnen en hazen. In het Zoniënwoud vond de jacht met haviken op deze laatste twee 

diersoorten niet plaats, ten gevolge van het Brabantse gebruik om roofvogels enkel in te zetten 

bij het jagen op andere vogels (hair met hair, pluym met pluym).296 De valkenjacht vereiste 

veel minder mobiliteit vanwege de menselijke jagers en ook de vogels hadden niet meteen baat 

bij de aanleg van een dreveninfrastructuur. Deze jachtmethode zal in het vervolg van dit 

hoofdstuk dus niet meer aan bod komen. Verder bestonden nog andere jachtmethoden, die ook 

in het Zoniënwoud en omgeving toegepast werden297, maar deze waren minder gebruikelijk en 

speelden ook geen rol in de aanleg van de jachtroutes en dreveninfrastructuur, waardoor wij 

hen hier niet zullen bespreken. 

 

4.3. De dreveninfrastructuur onder Karel van Lotharingen  
 Historicus Thomas Van Driessche, die in 2020 een prachtig artikel publiceerde over de 

jachten van Karel van Lotharingen en aan wiens studie van het geschreven bronnenarchief 

hieraangaande dit hoofdstuk in belangrijke mate schatplichtig is, stelt dat voor 1759 geen 

jachtroutes in het Zoniënwoud bestonden.298 Met jachtroutes bedoelt hij wegen die specifiek 

bedoeld waren voor de jacht, doorgaans een kaarsrecht tracé of tracé met lange rechte stukken 

kenden en gescheiden waren van andere wegeninfrastructuur in het landschap bedoeld voor 

niet-jachtgerelateerde doeleinden.299 Dit wil echter niet zeggen dat, zoals Van Driessche ook 

aangeeft, er voorheen geen wegen en paden doorheen het Zoniënwoud liepen. Tot het midden 

van de zestiende eeuw (en dus ook op het moment dat De Jachten van Maximiliaan vervaardigd 

werden) vinden we enkel onverharde paadjes terug, wellicht spontaan ontstaan (denk aan het 

voorbeeld van het New Yorkse park en het denken van Michel de Certeau in hoofdstuk één) 

tussen de omliggende dorpen en naar de kloosters en jachtrevieren.300 Vanaf 1569 werd 

evenwel begonnen met het plaveien van wat toen de Waalse Weg genoemd werd. Het betreft 

hier de huidige Waterloosesteenweg, die tot de episode van perceelverkoop door de Société 

Générale het Zoniënwoud doorkruiste. Deze weg, die Brussel met Waterloo, en zo verder met 

Charleroi, verbond, werd aangelegd om de houtexploitatie van het bos te faciliteren.301 Nog 
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tijdens de gehele verdere Spaanse en Oostenrijkse periode zouden omwille van deze 

economische activiteit steenwegen worden aangelegd doorheen het toenmalige woud, die ook 

met elkaar verbonden werden met kleinere onverharde exploitatiewegen die het makkelijker 

maakten omgehakte bomen uit het woud te verwijderen.302 Behalve deze wegen met een 

economische functie, verschenen aan het begin van de zeventiende eeuw ook de eerste dreven, 

zoals de Lorreinendreef in 1611 en de eerdergenoemde Isabelladreef in 1626, die de 

aartshertogin voorzag van een aangenaam wandelpad om vanuit het park van Tervuren het 

nabijgelegen Kapucijnenklooster te bereiken, dat zij kort voordien gesticht had.303 Deze oudste 

dreven, onverharde wegen voorzien van één of meerdere rijen bomen langsheen de loop van 

hun tracé, hadden echter nog geen jachtfunctie en werden pas tijdens de achttiende eeuw 

geïntegreerd in het geheel van jachtroutes dat onder Karel van Lotharingen tot stand kwam.304  

 Toen de gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden in 1759 opdracht gaf 

voor de aanleg van een woud omvattende dreveninfrastructuur, bedoeld om zijn geliefde 

hobby, de jacht, te faciliteren, maakte hij het Zoniënwoud deel van een continentwijd 

fenomeen. Beginnende in het Frankrijk van 

Lodewijk XIV, kenmerkte de vroegmoderne 

periode zich betreffende het jachtgebeuren als een 

tijdperk waarbinnen de middeleeuwse 

jachtgebieden nu voorzien werden van een veel 

geavanceerdere jachtinfrastructuur.305 In het vorige 

hoofdstuk bespraken we reeds de sterrenbossen en 

zagen we dat deze deels resultaat waren van een 

symbolische uiting van de absolutistische macht 

van verschillende Europese vorsten, niet in het 

minst Lodewijk XIV zelf. Dit gold voor de gehele 

jachtgebieden, al was deze symbolische betekenis 

in de Nederlanden, noord en zuid, minder aanwezig 

door de verschillende politieke achtergrond.306 Wat 
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Figuur 4.2. Zicht op de Bundersdreef, op de scheiding 
tussen Groenendaal en Bosvoorde; Pieter Rodts, foto, 

3 augustus 2022. 
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wel aanwezig was, zowel in het Zoniënwoud als elders, was een functioneel aspect. 

Machthebbers stelden zich niet meer tevreden met de middeleeuwse situatie, die de volle 

ontplooiing van de parforce- en lakenjacht beperkte door het ontbreken van de nodige 

infrastructuur om lakens te vervoeren en vluchtend wild te achtervolgen.307 In plaats daarvan 

werd vanuit een nieuwe achtergrond een gesprek aangegaan met het jachtwild en met de 

jachthonden en paarden die assisteerden bij het bejagen van dit wild. 

In het geval van het Zoniënwoud liet Karel van Lotharingen een netwerk van dreven 

aanleggen dat tot doel had het gehele bos, en vooral zijn favoriete jachtgronden tussen Tervuren 

en de huidige Terhulpensesteenweg, te ontsluiten.308 Bedoeling was om het mogelijk te maken 

het wild via deze jachtroutes overal in en rondom het woud te kunnen achtervolgen, en dit 

zowel te paard als met de koets.309 De toenemende grandeur van het hofleven tijdens de 

vroegmoderne periode vereiste immers dat het jachtgebeuren nu ook gevolgd moest kunnen 

worden door gasten en meereizende dames te koets310, een gegeven dat wij niet uitgebeeld zien 

op de vroeg zestiende-eeuwse wandtapijten die samen De Jachten van Maximiliaan vormen. 

Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat koetsen, maar ook karren bedoeld voor het vervoer 

van de lakens en houten palen voor de lakenjacht, in het Zoniënwoud van voor 1759 veel 

konden gaan doen. Karel van Lotharingen bracht verandering in deze situatie. Hij liet lange, 

kaarsrechte dreven aanleggen die, zij het volgens een onregelmatig patroon, met elkaar in 

verbinding stonden.311 Voor de aanleg van deze nieuwe dreven werden duizenden bomen 

gekapt en werden grote grondwerken uitgevoerd, die moesten toelaten dat het drevennetwerk 

geen hinder ondervond van het ruige Brabantse reliëf in het Zoniënwoud.312 Ook oude dreven 

en paden werden in het netwerk ingewerkt, zo nodig na het rechttrekken van hun tracé.313 

Langsheen de nieuwe paden werden bomenrijen aangeplant.314 Een geheel nieuw netwerk van 

jachtroutes verscheen dat, net als Karel V’s beukenbos, resultaat was van het gesprek tussen 

mensen en andere dieren. 
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4.4. Een andere Karel, een ander gesprek 
 Om te bekijken hoe het gesprek tussen mensen en andere dieren vormgegeven heeft 

aan het netwerk van jachtroutes dat Karel van Lotharing in het Zoniënwoud liet aanleggen, is 

het aangewezen dat we er even de kaart van het Zoniënwoud door Ferraris en Cogeur uit 1770 

bijnemen.315 Want hoewel het drevennetwerk nog grotendeels terug te vinden is in het 

landschap van vandaag, zijn heel wat cruciale elementen na het einde van het Ancien Régime 

verdwenen. Deze zijn evenwel nog terug te vinden op deze kaart, opgesteld rond de tijd dat 

Karel van Lotharingens infrastructuurwerken ongeveer klaar waren. 

 De kaart van het Zoniënwoud die graaf Joseph de Ferraris en Léopold-François Cogeur 

in april 1770 aan Karel van Lotharingen overhandigden, paste binnen een groter cartografisch 

verhaal, dat uiteindelijk resulteerde in de beroemde kaart van de gehele Oostenrijkse 

Nederlanden door Ferraris.316 In de nasleep van de Oostenrijkse Successieoorlog en met de 

Zevenjarig Oorlog volop aan de gang, gaf keizerin Maria-Theresia Karel van Lotharingen te 

kennen dat zij verlangde naar een cartografisch overzicht van haar Nederlandse bezittingen.317 

Karel van Lotharingen, die van kindsbeen af een fascinatie ontwikkeld had voor alles wat met 

kaarten te maken had, volgde zijn schoonzus in haar verlangen en ging op zoek naar iemand 

die een kaart kon maken naar het voorbeeld van het op dat moment aan de gang zijnde werk 

van de Cassini’s in Frankrijk.318 Na enkele doodlopende sporen te hebben verkend, kwam hij 

terecht bij de graaf de Ferraris, een familielid van de gouverneur-generaal die eveneens uit 

Lotharingen afkomstig was, en bij de Mechelse artillerieschool, die zich naar aanleiding van 

dit project zou specialiseren in cartografie.319 Bij wijze van ‘ingangsexamen’, gaf Karel van 

Lotharingen Ferraris en Léopold-François Cogeur, directeur van de Mechelse artillerieschool, 

opdracht om eerst het Zoniënwoud in kaart te brengen. Het was reeds meer dan honderd jaar 

geleden dat dit nog eens accuraat gebeurd was en sinds die tijd was er veel veranderd, niet in 

het minst door toedoen van de gouverneur-generaal zelf.320 Samen met Damien-Joseph Gillis, 

 
315 FERRARIS, Joseph-Johann-Franz & COGEUR, Léopold-François, Carte topographique de la forêt de Soigne et 
de ses environs, Mechelen: Ecole de Mathématiques du Corps d’Artillerie, 1770, https://uurl.kbr.be/1043485. 
316 VERVUST, Soetkin, Deconstructing the Ferraris maps (1770-1778): a study of the map production process and 
its implications for geometric accuracy. Onuitgegeven doctoraatsonderzoek Universiteit Gent, Gent: Universiteit 
Gent, 2016, p. 5-19. 
317 LEMOINE-ISABEAU, Claire, ‘La carte de la Forêt de Soignes par Ferraris et Cogeur (1767-1770)’, Belgisch 
tijdschrift voor militaire geschiedenis 20 (1973), p. 258-271; LEMOINE-ISABEAU, Claire, ‘De kaart van het 
Zoniënbos door Ferraris en Cogeur’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & 
MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 
Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 21-23. 
318 LEMOINE-ISABEAU, ‘De kaart van het Zoniënbos’, p. 21-23. 
319 VERVUST, Deconstructing the Ferraris maps, p. 11-19. 
320 LEMOINE-ISABEAU, ‘De kaart van het Zoniënbos’, p. 21-23. 
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leraar wiskunde aan de artillerieschool, ging Cogeur in het voorjaar van 1767 aan de slag en 

een dikke twee jaar later was de handgetekende kaart van het Zoniënwoud een feit.321 Nadien 

werden op basis van deze eerste kaart enkele gegraveerde kaarten gemaakt, waarvan wij hier 

het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek van België bekijken bij onze interpretatie van 

het drevennetwerk in het Zoniënwoud.  

 Op deze kaart zien wij alle elementen die nodig waren voor de parforce- en lakenjacht 

terugkomen. Net als in de warande van Tervuren was ook in het Zoniënwoud een ster, la belle 

étoile, ingericht (die helaas verloren gegaan is doordat deze plek onder de latere Leopold II-

laan terechtgekomen is). Deze ster, gelegen op de huidige grens tussen Sint-Genesius-Rode, 

Groenendaal en Terhulpen, gaf uit op de Drève de Groenendael en lag nabij de Drève de 

Lorraine, twee van de belangrijkste toenmalige dreven die mee de ruggengraat vormden van 

het netwerk van jachtroutes aangelegd door Karel van Lotharingen.322 Als achtdrevige ster liet 

zij toe onder de wind te blijven wanneer de jagers een hert, everzwijn of ander wild dier 

ongemerkt probeerden te benaderen. De kaart laat een netwerk van dreven zien dat reikt tot 

 
321 LEMOINE-ISABEAU, ‘De kaart van het Zoniënbos’, p. 21-23. 
322 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 19. 

Figuur 4.3. Detail uit de kaart van Cogeur en Ferraris met gelegen aan het kruispunt van onder meer de 
Terhulpensesteenweg en de Bundersdreef de Relais des Dames; FERRARIS, Joseph-Johann-Franz & COGEUR, Léopold-
François, Carte topographique de la forêt de Soigne et de ses environs, Mechelen: Ecole de Mathématiques du Corps 
d’Artillerie, 1770, https://uurl.kbr.be/1043485 (detail). 
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alle hoeken van het woud en het niet enkel mogelijk maakte het jachtwild overal te 

achtervolgen, te paard en te koets, maar ook de nodige faciliteiten leverde om materiaal voor 

de lakenjacht vlot doorheen het hele bos te vervoeren. Het meest markante gegeven dat wij op 

de kaart van Ferraris en Cogeur tegenkomen zijn evenwel de relais, waarvan er zestien 

aangeduid zijn op strategisch gekozen kruispunten van dreven doorheen het jachtlandschap.323 

Deze relais lieten Karel van Lotharingen toe zijn parforcejachten naar een hoger niveau te 

tillen, door op deze plekken te zorgen voor verse jachthonden en/of paarden die een vluchtend 

hert tot totale uitputting konden drijven. Deze landschapselementen, dreven, sterren en relais 

laten ook zien dat het geheel van jachtroutes aangelegd door Karel van Lotharingen het 

resultaat was van een gesprek tussen mensen en andere dieren. De gouverneur-Generaal wilde 

jagen en om dit mogelijk te maken, moest hij niet alleen rekening houden met de gedragingen 

van vluchtende herten en everzwijnen, maar ook met de mogelijkheden die jachthonden en 

paarden hem boden om hierop in te spelen. Bovendien zien we dat hij, ten gevolge van de 

ontwikkeling van meer geavanceerde jachtlandschappen, voorzien van dreven en relais het 

gesprek met de dieren vanuit een andere Horizont, en dus vanuit andere vragen, kon benaderen 

dan zijn illustere voorganger Karel V. Ook Karel had een gesprek over de inrichting van het 

jachtlandschap gevoerd met dezelfde dieren. Vanuit zijn zestiende-eeuwse Horizont waren 

dreven, sterren en relais echter nog geen onderdeel van de outillage mental324 waarop hij kon 

buigen. Geconfronteerd met een meer middeleeuwse kijk op de inrichting van 

jachtlandschappen, die nog maar weinig aandacht had voor jachtinfrastructuur, leidde het 

gesprek met de dieren hem tot de aanleg van zones met hoogstammige beuken binnen het woud 

waarin hij en zijn jachtgezelschap het wild makkelijker konden bejagen dan in een middelhout- 

of kreupelbos. Honderdvijftig jaar later nam Karel van Lotharingen deel aan een gelijkaardig 

gesprek met dezelfde dierlijke gesprekspartners, maar kwam hij vanuit zijn achttiende-eeuwse 

Horizont, bezwangerd met Franse ideeën omtrent de inrichting van een vroegmodern 

jachtlandschap, tot een ander gesprek en een andere materiële neerslag. 

  

 
323 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 19. 
324 Zie hoofdstuk 2.7. 
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5. Wildwallen en wolvensprongen 
 

5.1. Weerbarstig wild en broze boompjes 
 In het vorige hoofdstuk zagen we dat Karel V in zijn beheer en inrichting van het 

Zoniënwoud rekening diende te houden met zowel de organisatie van houtexploitatie in het 

bos als met de conceptualisering van het jachtgebeuren. Bossen herbergden tijdens het Ancien 

Régime inderdaad een aantal functies en deze botsten niet zelden, zeker wanneer dieren 

betrokken waren.325 De organisatie van de jacht vereiste een grote wildpopulatie, die ten 

gevolge van de zonet besproken toenemende inrichting van het jachtgebied en bijbehorende 

stijgende efficiëntie van de parforce- en lakenjacht, wellicht steeds groter diende te worden. 

Dit wild beleefde het landschap uiteraard ook buiten de jacht om (het jachtgebeuren was zonder 

twijfel maar een klein onderdeel van hun bewoning van het Zoniënwoud, zelfs wanneer een 

jachtgekke gouverneur-generaal als Karel van Lotharingen bij momenten meer dan eens per 

week het bos introk326). Herten, everzwijnen en andere jachtwild gingen het grootste deel van 

de tijd dus hun eigen gang en op zoek naar eten kwamen zij zo in conflict met andere bewoners 

van het Zoniënwoud, die de gedragingen van hun weerbarstige buren moesten beantwoorden, 

wilden zij hun eigen bewoning van het landschap niet in gevaar brengen. Een mooi voorbeeld 

hiervan waren de boomkwekerijen die tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw in het 

Zoniënwoud opdoken. 

 Zoals we eerder zagen, was de houtexploitatie te Zoniën voor de vorsten die over dit 

bos het bewind voerden, een belangrijke aangelegenheid. Niet alleen zij zelf waren financieel 

heel afhankelijk van de opbrengsten uit de jaarlijkse houtkap, grote groepen omwonenden te 

Brussel en omstreken waren beroepsmatig verbonden met het Zoniënwoud.327 Meubelmakers, 

timmermannen, houthakkers, bouwondernemers en ebenisten waren voor hun hout 

aangewezen op het woud. Verscheidene dorpen aan de rand van het bos specialiseerden zich 

in activiteiten waarvoor dit landschap de nodige grondstoffen bood.328 Tegelijk daalde de 

 
325 TACK, Guido, BLONDÉ, Pieter, VAN DEN BREMT, Paul, HERMY, Martin & VANMAELE, Nele, 12000 jaar Bos 
’t Ename: een hoopvol perspectief voor bos in de Lage Landen, 2 delen, Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021. 
326 VAN DRIESSCHE, ‘Karel van Lotharingen’, p. 10. 
327 LEFÈBVRE, Sylvie, ‘Les pépinières dans les Pays-Bas autrichiens: le cas de Soignes’, in: MORTIER, Roland & 
HASQUIN, Hervé eds., Parcs, jardins et forêts au XVIIIe siècle. Etudes sur le XVIIIe siecle, Brussel, Université 
Libre de Bruxelles, 1997, p. 40-42. 
328 BAETÉ, Hans, DE KEERSMAEKER, Luc, VAN DE KERCKHOVE, Peter, CHRISTIAENS, ESPRIT, Marc & 
VANDEKERKHOVe, Kris, Bosreservaat Kersselaerspleyn. Basisrapport: algemene situering, 
standplaatsbeschrijving, historische kadering en overzicht wetenschappelijk onderzoek, Brussel: Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer, 2002, p. 32. 
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populatie bomen, niet enkel in Zoniën maar in geheel West-Europa doorheen het Ancien 

Régime.329 Tegen de zeventiende eeuw raakten overheden, eerst in Frankrijk, gealarmeerd en 

werden initiatieven genomen om de aanplanting en het onderhoud van nieuwe en bestaande 

bossen te rationaliseren en te verbeteren.330 In de Zuidelijke Nederlanden hadden de 

vijandelijkheden van de late zestiende tot de vroege achttiende eeuw duidelijke sporen 

achtergelaten en ook het bomenbestand in het Zoniënwoud en daarbuiten aangetast, als ook het 

normale bosbeheer meermaals verstoord.331 De relatieve rust van de achttiende eeuw deed ook 

de Oostenrijkse machthebbers te Brussel inzien dat de situatie in Zoniën niet bijster gezond 

was.332 Nu waren bossen voor de Franse Revolutie niet echt te vergelijken met bossen vandaag 

en had het Zoniënwoud altijd al een patroon gekend waarin hoogstammig-, middel- en 

kreupelhout afgewisseld werden met open vlaktes333, maar tegen het einde van de Oostenrijkse 

Successieoorlog, midden de achttiende eeuw, werd de situatie als ronduit dramatisch 

ingeschat.334 Actie werd ondernomen en overal in het woud werden nieuwe bomen aangeplant. 

Tegelijk noopte de rationele Zeitgeist van de Verlichte achttiende eeuw functionarissen ertoe 

tevens na te denken over hoe deze jonge plantjes beschermd konden worden zodat zij tot volle 

wasdom zouden kunnen komen.335 Als een schadelijke uitdaging werden de vele dieren in het 

bos geïdentificeerd.336 Niet alleen het wild, dat zaailingen verorberde, schors at en de waarde 

van bomen deed kelderen door er met geweien tegenaan te schuren. Ook het weiderecht werd 

kritisch onder de loep genomen. De vele dieren die jaarlijks het woud ingedreven werden om 

zich te laven aan de geneugten van het bos, zorgden dan wel voor inkomsten (voor het 

weiderecht moest immers betaald worden) en voor het onderhoud van de kruidlaag (een beheer 

waarvan het nut nu trouwens ook ter discussie kwam te staan), maar zorgden samen met hun 

menselijke drijvers ook voor het vertrappelen van potentiële bomen in de beginfase van hun 

groei.337 Deze bewoning van het Zoniënwoud door jachtwild en vee kon echter niet zomaar 

stopgezet worden. Karel van Lotharingen was uiteraard niet bereid zijn jachtplezier op te geven 

en behalve een bron van inkomsten voor de schatkist, was het weiderecht ook een eeuwenoud 

gebruik dat niet zomaar kon worden afgeschaft. Dit wordt bijvoorbeeld aangetoond door de 

 
329 BARNES, Gerry & WILLIAMSON, Tom, Rethinking ancient woodlands: the archaeology and history of woods 
in Norfolk. Studies in regional and local history 13, Hatfield: University of Hertfordshire Press, 2015, p. 22-33. 
330 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 40. 
331 CHARRUADAS, Une forêt capitale?, p. 35-61. 
332 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 40-46. 
333 GAIJ, Marc, ‘De ‘wallen’’, p. 126. 
334 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 43. 
335 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 40-46. 
336 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 41. 
337 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 41-42. 
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opstoot van verzet en vandalisme die volgde op het inperken van het recht voor omwonenden 

om de kruidlaag in het woud te gebruiken als aanvulling van het inkomen.338 Andere 

oplossingen moesten dus gezocht worden. Zo werd gebruik gemaakt van speciale producten 

waarmee bomen werden ingesmeerd om hen minder aantrekkelijk te maken voor het wild (dit 

bleek echter een kostelijke affaire te 

zijn).339 Ook werden boomsoorten 

geselecteerd die minder in trek waren bij 

wild en vee, zoals de berk, de els en 

uiteraard de beuk.340 Eén van de meest 

zichtbare ingrepen was evenwel de aanleg 

van grachten en hagen omheen de 

zaailingen, een gebruik dat tijdens de jaren 

1760 en 1770 vooral in de Heegde 

toegepast werd.341 Allemaal creatieve 

oplossingen die het resultaat waren van het 

gesprek dat mensen met andere dieren 

aangingen ten gevolge van hun 

gezamenlijke bewoning van het woud. 

 Tot op heden zijn helaas nog geen 

archeologische attestaties van dit laatste 

gebruik in het Zoniënwoud gemeld. Recent 

werd wel een structuur in het Hallerbos, die reeds eerder gekend was, geherinterpreteerd als 

een vermoedelijk negentiende-eeuwse gracht en wal omheen een boomkwekerij in het bos.342 

Grachten en wallen voor andere doeleinden zijn in het Zoniënwoud echter verre van onbekend 

en in dit hoofdstuk zullen we bestuderen wat zij ons kunnen vertellen over het samenleven 

tussen mensen, vee en wild in het woud en hoe deze relatie vormgegeven heeft aan de 

betreffende wallen.  

 

 

 
338 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 42. 
339 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 44. 
340 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 44. 
341 LEFÈBVRE, ‘Les pépinières’, p. 44. 
342 REYNAERT, Pieter-Jan, ‘Een mysterieuze walstructuur in het Hallerbos’, CLAES, Bart ed. Recent archeologisch 
onderzoek in Vlaams-Brabant, Leuven: Provincie Vlaams-Brabant, 2021, p. 8. 

Figuur 5.1. Aanduiding van de wallen- en grachtenstructuur 
rondom het Zoniënwoud nabij het Roodklooster te Oudergem op de 
kaart van Ferraris; FERRARIS, Joseph-Johann-Franz, Carte de 
cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l’initiative du comte de 
Ferraris, s.l.: s.n., 1771-1778 (detail). 
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5.2. De afbakeningen van het Zoniënwoud 
 Het meest imposante voorbeeld van grachten en wallen in het Zoniënwoud is 

ongetwijfeld de aarden structuur die doorheen de eeuwen rondom het gehele Zoniënwoud 

aangelegd is.343 Sporen hiervan zijn vandaag nog te vinden in onder meer Groenendaal en nabij 

het Roodklooster te Oudergem, al is het overgrote deel van dit vele kilometerslange bouwwerk 

intussen verdwenen door de inkrimping van het woud ten tijde van de Belgische 

Onafhankelijkheidsstrijd en de herinrichting van het ontboste landschap nadien. Op de 

Ferrariskaart zien we het tracé van dit enorme landschapselement evenwel nog duidelijk 

aanwezig in de vorm van een zwarte stippenlijn die het hele bos omzoomt, en, waar de grachten 

en wallen nog bestaan, 

mooi samenvalt met de 

weergave van deze 

landschapsrelicten op 

het Digitaal 

Hoogtemodel van 

Vlaanderen.344 Het 

primaire doel van deze 

structuur was de 

afbakening van het 

Zoniënwoud.345 

Doorheen de 

geschiedenis hadden de 

Brabantse, Bourgondische en Habsburgse vorsten verscheidene eigendommen rondom het 

woud  weggeschonken, niet zelden aan religieuze instellingen. Bovendien ontstonden vanaf de 

dertiende eeuw verschillende dorpen rondom het woud, dewelke in hun grondgebruik steeds 

meer tot tegen het bos oprukten.346 Om de eigen rechten te bestendigen en duidelijk te maken 

waar de grenzen van het domaniale woud gelegen waren, werd daarom besloten een markering 

 
343 Zie bijvoorbeeld MAZIERS, Michel, ‘De afpaling te Groenendaal’, Zoniën 8 (1984), p. 169-173 en MAZIERS, 
Michel, ‘De afpaling van het bos’, in: DE MULDER, Kristine, UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & 
MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 
Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij Borren, 1987, p. 94-96. 
344 FERRARIS, Joseph-Johann-Franz, Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l’initiative du comte de 
Ferraris, s.l.: s.n., 1771-1778. 
345 MAZIERS, ‘De afpaling van het bos’, p. 94-96. 
346 VAN DER BEN, Het Zoniënwoud, p. 53. 

Figuur 5.2. Fragment van de wallen- en grachtenstructuur rondom het Zoniënwoud ter 
hoogte van het Roodklooster te Oudergem; Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, Skyview 

factor 0,25m. 
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in het landschap aan te brengen.347 Deze markering telde grosso modo vier onderdelen, 

dewelke afhankelijk van het terrein soms ten dele konden worden weggelaten.348 Vandaag vaak 

nog het meest opvallend in het landschap, is de wal. Het betrof (want door de impact van 

natuurlijke degradatieprocessen en een weggevallen onderhoud na de Oostenrijkse periode is 

de vorm geleidelijk minder uitgesproken geworden) een aarden talud van doorgaans zo’n vijf 

voet, of ongeveer anderhalve meter, breed.349 Deze wal werd opgeworpen met aarde die 

gewonnen werd uit een aansluitende gracht van zo’n drie voet (om en bij de negentig 

centimeter) breed, dewelke uitgegraven werd aan de zijde van de wal die richting het woud 

uitgaf.350 Op het talud werd een haag van bomen geplant, die gemerkt werden opdat de 

omwonenden hen niet zomaar zouden kunnen weghalen.351 Daarnaast werden op de wal ook 

verschillende grensstenen geplaatst.352 De grootsten, die ongeveer een meter boven het 

aardoppervlak uitstaken, werden in de zestiende eeuw gemerkt met het Bourgondisch Kruis en 

tijdens de zeventiende eeuw met een Sint-Andrieskruis.353 Tussen deze grotere stenen werden 

kleinere exemplaren aangebracht op het talud, dewelke zo’n dertig centimeter boven de grond 

uitstaken en voorzien waren van een gleuf aan hun bovenkant die de richting aangaf waar de 

meest nabije grote grenssteen te vinden was. Vandaag zijn nog verschillende van deze stenen 

in het landschap terug te vinden, niet toevallig voornamelijk nabij de vroegere priorijen van 

Groenendaal, Zevenbronnen en Roodklooster, waar de oude walstructuur binnen een meer 

beboste omgeving is blijven bestaan.354 Een mooie illustratie van hoe deze constructie eertijds 

in het landschap moet te bewonderen zijn geweest, is te zien op een waterverftekening uit de 

zestiende eeuw die de afpaling van het woud nabij de priorij van Jericho te Eigenbrakel 

verbeeldt.355 

 De oorsprong van deze afpaling gaat terug tot 1190, toen een eerste deel ervan 

verscheen ter hoogte van het toenmalige Vroenrodebos te Ukkel. De Abdij van Vorst had dit 

bos enige tijd voordien verkregen van hertog Hendrik I van Brabant en deze wilde met de 

landschapsmarkering duidelijk maken waar de nieuwe grenslijn tussen bezittingen gelegen 

 
347 MAZIERS, ‘De afpaling van het bos’, p. 94-96. 
348 KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 25-28. 
349 GAIJ, Marc, ‘De ‘wallen’’, p. 82. 
350 GAIJ, Marc, ‘De ‘wallen’’, p. 82. 
351 KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 27-28. 
352 KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 27-28. 
353 MAZIERS, ‘De afpaling van het bos’, p. 94-96. 
354 MAZIERS, ‘De afpaling van het bos’, p. 94-96. 
355 ANONIEM, Gezicht op een deel van het Zoniënwoud bij de afpaling van de goederen van de priorij van Jericho 
in Ter Kluizen, eerste helft 16de eeuw, waterverf op papier, 29,5x120 cm, Algemeen Rijksarchief van België 
(Brussel). 
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was.356 Een tachtigtal jaar later verschenen nog enkele grachten en wallen, onder meer te 

Tervuren, maar het zou wachten blijven tot de zestiende eeuw alvorens de idee voor een 

algehele afbakening van het Zoniënwoud vorm zou krijgen.357 In 1520 besloot Karel V echter 

een commissie op te stellen die de grenzen van het woud voor eens en altijd duidelijk moest 

maken. Aanleiding waren talloze inbreuken op het eigendomsschap van de Habsburgers door 

omwonenden, die stilzwijgend hun gronden lieten opschuiven tot voorbij de limieten van het 

woud.358 Karels commissie gaf drie jaar later opdracht te beginnen met de aanleg van het 

wallen- en grachtencomplex; een project dat aanvang nam te Roodklooster en 

Zevenbronnen.359 Talloze discussies over waar de grens nu eigenlijk gelegen moest zijn, 

bemoeilijkten echter de vooruitgang van de aanleg en uiteindelijk werd het project na meer dan 

vijf decennia stopgezet, zonder dat duidelijk is of de structuur op dat moment het gehele 

Zoniënwoud omgorde.360 Eén eeuw later, tussen 1659 en 1680, werd het hele werk opnieuw 

gedaan.361 In de literatuur wordt steevast verwezen naar herhaaldelijke inbreuken en 

verplaatsingen van de bestaande grenzen als reden voor deze nieuwe onderneming. En hoewel 

dit element zeker meegespeeld heeft, was de wallen- en grachtenstructuur op dat moment 

wellicht ook gewoon aan vernieuwing toe. Voorbeelden uit Nederland leren ons dat een 

dergelijk landschapselement onderhouden diende te worden, misschien niet zozeer omwille 

van haar primaire functie als grensmarkering, dan wel ten gevolge van haar secundaire 

bestaansreden als wildwal, die we zo meteen zullen ontmoeten.362 Ook in de achttiende eeuw 

heeft de Oostenrijkse administratie te Brussel verschillende malen het plan gehad de structuur 

opnieuw aan te leggen, hetgeen wellicht niet, of toch niet op grote schaal, gebeurd is.363 

 

5.3. Boswal of wildwal? 
 Waarom een wallen- en grachtensysteem als grensmarkering voor het Zoniënwoud? 

Ongetwijfeld werd een dergelijke massieve structuur gezien als een betere garantie op naleving 

van de grenzen (wat overigens dus nog steeds niet altijd het geval was) dan een systeem waarbij 

enkel stenen en hagen de scheidlijn tussen eigendommen zouden aangeven. Wallen werden in 

 
356 KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 25. 
357 KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 26. 
358 CHARRUADAS, Une forêt capitale?, p. 36. 
359 CHARRUADAS, Une forêt capitale?, p. 36. 
360 MAZIERS, ‘De afpaling van het bos’, p. 94-96. 
361 MAZIERS, ‘De afpaling van het bos’, p. 94-96. 
362 SCHOLTEN, F.W.J., ‘Wildgraven, wildwallen en wildvreden op de Veluwezoom’, Historisch-geografisch 
tijdschrift 16 (1998), p. 56-60. 
363 MAZIERS, ‘De afpaling van het bos’, p. 94-96. 



 95 

heel Europa gebruikt als aanduiding van grenzen, in een tijd dat deze niet altijd even zwart-wit 

waren.364 De vorm van het grachten- en wallencomplex rondom het Zoniënwoud wijst echter 

ondubbelzinnig ook op een tweede functie, en wel die van wildwal. Of boswal? Hierover kan 

discussie bestaan, gezien het afwijkende patroon van de grachten- en wallenstructuur in 

Zoniën.  

 In Bossen van Vlaanderen, van Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy 

lezen we dat dergelijke structuren rondom wel meer bossen in onze gewesten voorkwamen. 

Eén van hun belangrijkste taken was te voorkomen dat vee het bos zou inwandelen.365 Zoals 

we eerder in dit hoofdstuk zagen, kon vee grote schade aanrichten in bossen en eigenaars 

vermeden dit liever. Daartoe bouwden zij een wal plus gracht en beplantte deze met 

struikgewas of plaatsten er een palissade op en verhinderden zo dat ongewenste gasten op zoek 

naar voedsel hun eigendom binnenwandelden. Het Zoniënwoud lijkt hier ook een voorbeeld 

 
364 BAAS, Henk, ‘De ene wal is de andere niet: een inleiding’, in: BAAS, Henk, GROENEWOUDT, Bert, JUNGERIUS, 
Pim & RENES, Hans eds., Tot hier en niet verder: historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van 
kennis, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012, p. 9-18; RENES, Hans, ‘Aarden wallen in 
Europa’, in: BAAS, Henk, GROENEWOUDT, Bert, JUNGERIUS, Pim & RENES, Hans eds., Tot hier en niet verder: 
historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, 2012, p. 19-40. 
365 TACK e.a., Bossen, p. 210-211. 

Figuur 5.3. Schets van een wildwal, met de gracht aan de boszijde van de wal; Pieter Rodts, schets, 7 augustus 2022. 
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van te zijn, ware het niet 

dat er één aspect van de 

Zoniënwoudse structuur 

niet strookt met de 

situatie elders in 

Vlaanderen: de gracht 

ligt aan de verkeerde kant 

van de wal! Bij 

boswallen, zoals Tack, 

Van den Bremt en Hermy 

walstructuren noemen 

die bedoeld waren vee 

buiten het bos te houden, 

lag de gracht aan de 

buitenzijde van de constructie, tussen de 

wal en landschap buiten het bos.366 Het 

Zoniënwoud vormt op basis van hun 

uitvoerig onderzoek samen met het bos 

van Houthulst het enige voorbeeld in 

Vlaanderen waar de gracht daarentegen 

aan de boszijde van de wal gelegen is.367 

Zelf proberen Tack, Van den Bremt en 

Hermy deze situatie te verklaren door te 

verwijzen naar  de oorsprong van het 

grachten-en wallensysteem in Zoniën.  Ten 

gevolge van het weiderecht, zou het 

Zoniënwoud sowieso reeds blootgesteld 

zijn aan grazend vee en zou het doel van de 

boswal geweest zijn dit vee te bannen uit 

het Vroenrodebos, waarvan het woud door 

deze eerste wallen en grachten gescheiden 

 
366 TACK e.a., Bossen, p. 210. 
367 TACK e.a., Bossen, p. 210. 

Figuur 5.4. Gracht van de dubbele wal van Groenendaal gelegen richting de boszijde 
(wildwal); Pieter Rodts, foto, 3 augustus 2022. 

Figuur 5.5. Gracht van de dubbele wal van Groenendaal gelegen 
richting de priorijzijde (boswal); Pieter Rodts, foto, 3 augustus 

2022. 
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werd. Bijgevolg wordt het vanzelfsprekend dat de gracht aan de zijde van het Zoniënwoud en 

niet aan die van het Vroenrodebos aangelegd zou zijn. De latere omwalling zou dan verder 

gebouwd hebben op deze oorspronkelijke situatie.368 Een alternatieve verklaring, die mijns 

inziens meer gewicht draagt, kunnen we echter vinden door over de grens te gaan kijken in 

Nederland. De voorbije vijfentwintig jaar is daar behoorlijk wat aandacht besteed aan wallen 

vanuit historisch en archeologisch oogpunt en ontwikkelde zich, als een soort pendant van de 

boswal, het idee van de wildwal.369 F.W.J. Scholten lanceerde er in 1998 de hypothese dat op 

de Veluwe, één der belangrijkste jachtgebieden van de familie van Oranje, wallen werden 

opgetrokken tussen het jachtlandschap en het omliggende agrarische landschap met de 

bedoeling niet het vee uit het bos te houden, maar wel het wild weg te houden van de akkers.370 

Net zoals het vee (en wild) grote schade kon aanbrengen in de vegetatie in het bos, konden 

everzwijnen, herten, reeën en ander wild voor vernieling zorgen wanneer zij omliggende 

velden bereikten. We weten dat de boeren rondom het Zoniënwoud allesbehalve blij waren met 

het jachtwild en na de Franse machtsovername van 1794 zo goed als alle wild in het woud 

gedood hebben.371 Ook toen keizer Jozef II na het overlijden van Karel van Lotharingen de 

Nederlanden bezocht, werd hij te Groenendaal en Terhulpen overspoeld door klachten van 

omwonenden die het meer dan beu waren dat hun velden door everzwijnen verwoest werden.372 

Wat betreft de Veluwe is ondertussen ook geattesteerd dat boeren zelf betaalden voor de aanleg 

en instonden voor het onderhoud van wallen die inderdaad tot doel hadden hun akkers te 

beschermen tegen jachtwild.373 Interessant hierbij op te merken, is dat in het geval van 

wildwallen, de gracht aan de boszijde van de wal gelegen was.374 Op basis hiervan valt te 

betogen dat de grachten- en wallenstructuur rondom het Zoniënwoud mogelijks eerder een 

wildwal dan een boswal betrof. We zullen dit meteen doen aan de hand van drie voorbeelden 

gelegen te Groenendaal, maar eerst moeten we nog even stil staan bij wat mogelijks een 

belemmering vormt voor onze hypothese. 

 Zonet haalde ik aan dat aan het einde van de Oostenrijkse periode de omwonende de 

overlast van wilde dieren zo beu waren dat zij deze zonder pardon quasi uitroeiden. Hoe valt 

dit te rijmen met het bestaan van een wildwal? Allereerst moet opgemerkt worden dat het 

 
368 TACK e.a., Bossen, p. 210-211. 
369 Zie bijvoorbeeld de artikels in BAAS, Henk, GROENEWOUDT, Bert, JUNGERIUS, Pim & RENES, Hans eds., Tot 
hier en niet verder: historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis, Amersfoort: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012. 
370 SCHOLTEN, F.W.J., ‘Wildgraven’, p. 56-60. 
371 BAETÉ e.a., Bosreservaat Kersselaerspleyn, p. 35. 
372 KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 30. 
373 VAN HEIJGEN, De Veluwe als jachtlandschap, p. 74. 
374 VAN HEIJGEN, De Veluwe als jachtlandschap, p. 73-75. 



 98 

bestaan van een dergelijke wal nog niet inhoudt dat deze ook honderd percent effectief is in 

het insluiten van jachtwild in het bos. Het onderhoud van de grachten- en wallenstructuur speelt 

hierin zeker een belangrijke rol. Zoals gezegd, is voor de wildwallen op de Veluwe vastgesteld 

dat boeren effectief instonden voor het onderhoud van deze wal.375 Voor het Zoniënwoud is 

hieromtrent niets geweten. Maar gezien het feit dat de structuur aangelegd werd door de 

hofadministratie en deze in de eerste plaats interesse had in het afbakenen van haar domein, 

valt het zeker niet uit te sluiten dat dit onderhoud minder prioritair was. Ten tweede moeten we 

acht slaan op het bestaan van de Vrije Warande of Duwieren. Dit was een gebied van zo’n twee 

à drie kilometer rondom het Zoniënwoud, gaande van Vilvoorde tot Eigenbrakel en van 

Duisburg bij Tervuren tot Alsemberg waarin de vorst het alleenrecht bezat om te jagen.376 En 

gejaagd werd er hier ook door de vorst! We zagen reeds dat valkenjachten veelal plaatsgrepen 

op open plekken buiten het bos. Ook parforcejachten gingen niet zelden door tot buiten het 

eigenlijke woud, wanneer het achtervolgde wild het opportuun achtte het bos te verlaten. En 

dit verlaten van het bos was ook mogelijk. Niet alleen liepen wegen en dreven door tot buiten 

het Zoniënwoud, op de waterverftekening van de afpaling nabij de priorij van Jericho zien we 

dat tevens doorgangen in het systeem van grachten en wallen voorzien waren die ten behoeve 

van de jacht geopend konden worden.377 Het bestaan van een wildwal zal dus niet geleid 

hebben tot een volledig verdwijnen van wild buiten het bos, al zal een dergelijke constructie 

wel gezorgd hebben voor een verlichting van de problematiek. Met de situatie op de Veluwe 

in het achterhoofd is het trouwens weinig waarschijnlijk dat te Zoniën geen aandacht zou zijn 

besteed aan de gedragingen van jachtwild dat in aanraking kwam met akkers gelegen buiten 

het woud. 

 

5.4. De Groenendaalse hypothese 
 Laat ons, om verder te onderzoeken of we in het Zoniënwoud inderdaad te maken 

hadden met een wal die resultaat was van een gesprek tussen mens en dier gericht op het binnen 

het bos houden van het wild, nog een laatste maal terugkeren naar Groenendaal. Eén van de 

 
375 Zie ook VAN HEIJGEN, De Veluwe als jachtlandschap, p. 74. 
376 VERHAEGEN, Georges, ‘La forêt de Soignes: maison de chasse des ducs de Brabant à Boitsfort’, Revue de 
Belgique 22 (1876), p. 196-215.; MAZIERS, Michel, ‘De afpaling van de Vrije Warande’, in: DE MULDER, Kristine, 
UYLEMBROUCK, Raymond, MAES, Augusta & MAZIERS, Michel eds., Het Zoniënwoud: kunst en geschiedenis van 
oorsprong tot de 18de eeuw, Europalia 87 Oostenrijk, Watermaal-Bosvoorde: Royal Belge & Raad van Drij 
Borren, 1987, p. 115-116. 
377 ANONIEM, Gezicht op een deel van het Zoniënwoud bij de afpaling van de goederen van de priorij van Jericho 
in Ter Kluizen, eerste helft 16de eeuw, waterverf op papier, 29,5x120 cm, Algemeen Rijksarchief van België 
(Brussel). 
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plekken waar het systeem van grachten en wallen tussen Zoniën en de omliggende gronden het 

best bewaard is gebleven, is immers de plaatselijke priorij. In de inleiding keken we reeds 

uitgebreid naar de overblijfselen van de priorijmuur die hier te vinden zijn en die, in aangepaste 

materiële vorm, deel uitmaakten van de grensconstructie. Iets ten noorden van deze muurresten 

zijn nog enkele onderdelen van het plaatselijke grachten- en wallensyteem terug te vinden.378  

Wat hier meteen opvalt, is dat we te maken hebben met een dubbele structuur: aan weerszijden 

van het talud is een gracht gelegen!379 Deze situatie is voor zover mij bekend uniek in Zoniën 

en in Vlaanderen. Zij lijkt echter het gevolg te zijn van de specifieke situatie die te Groenendaal 

ontstaan is wanneer we de grachten en wallen omheen het Zoniënwoud beschouwen als 

onderdeel van een wildwal. In dit geval is de gracht gelegen aan de boszijde onderdeel van het 

gesprek met het wild dat zonder barrière de priorijgronden zou oprennen en daar niet enkel de 

priorijtuinen zou kaalvreten, maar ook de rust van de broeders zou verstoren. De gracht aan de 

zijde van de priorij verleent het systeem van grachten en wallen op deze plek dan weer een 

hybride karakter. Behalve wildwal wordt zij hier ook boswal, daar zij, bekeken vanuit de 

 
378 Zie omtrent de wildwal te Groenendaal ook KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 25-36. 
379 Zie ook KIMMEL, ‘Een wildwal te Groenendaal’, p. 32. 

Figuur 5.6. Schets van de dubbele wal te Groenendaal, met een gracht aan beide zijden van de wal; Pieter Rodts, schets, 7 
augustus 2022. 



 100 

definitie in Bossen van Vlaanderen, door de ligging van de gracht richting de priorijgronden, 

hier ook tot taak heeft het vee, levend op het domein van de priorij, uit het bos te houden. Indien 

de constructie daarentegen overal enkel boswal zou zijn, dan zou niet begrepen kunnen worden 

waarom enkel hier een dubbele gracht aangelegd werd. De gracht aan de boszijde zou dan, 

zoals elders, tot taak gehad hebben een barrière te vormen voor het vee, dat hier verhinderd 

zou worden vanuit de priorij het bos te betreden. Indien de bedoeling hier tevens zou zijn 

geweest het wild buiten de kloostergronden te houden, dan zou geen tweede gracht gegraven 

moeten zijn. De eerste gracht zou dan, het voorbeeld van wildwallen in Nederland en de 

gebruikelijke aanleg van wallen rondom bossen in Vlaanderen indachtig, deze functie perfect 

hebben kunnen vervullen. We zien hier dus hoe oog hebben voor het gesprek dat gevoerd werd 

tussen respectievelijk mensen en vee en mensen en wild ons kan helpen om een schijnbaar 

atypisch landschapselement, een wallen- en grachtenstructuur die afwijkt van de norm en 

hierdoor zelfs wat onlogisch wordt, op een nieuwe manier te interpreteren en zo te komen tot 

een verklaring die het abnormale karakter van dit landschapselement opheft.  

 Een verder 

argument pro wildwal 

wordt aangereikt door 

te kijken naar de 

grachten- en 

wallenstructuren 

gelegen rondom twee 

verdwenen complexen 

die ooit in de nabijheid 

van de Groenendaalse 

priorij functioneerden. 

Het betreft hier de 

vijftiende-eeuwse 

stoeterij van Antoon 

van Bourgondië en de 

zeventiende-eeuwse stoeterij van Albrecht en Isabella. Beide paardenfokkerijen zijn bijzonder 

slecht gekend, zowel archeologisch als, vooral in het geval van de oudste, ook historisch.380 De 

 
380 De archeologische en bodemkundige studie van een klein deel van de wolvensprong van de stoeterij van 
Antoon van Bourgondië maakte deel uit van een groter onderzoek uitgevoerd door de Katholieke Universiteit 
Leuven in 2009: METALIDIS e.a., Archeologisch onderzoek op GEN Lijn 161, p. 34. De stoeterij van Albrecht en 

Figuur 5.7. Wolvensprong rondom de Stoeterij van Albrecht en Isabella (vooral goed 
zichtbaar in het noorden, westen en zuiden; Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, Skyview 

factor 0,25 m. 
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stoeterij van Antoon van Bourgondië werd in de vroege vijftiende eeuw opgericht binnen een 

onregelmatig perceel ten noordwesten van de priorij van Groenendaal en dat is zowaar alles 

wat we over dit verdwenen gebouw in de literatuur kunnen terugvinden.381 Over de stoeterij 

van Albrecht en Isabella, opgericht in 1613 ter vervanging van de paardenfokkerij te 

Mariemont, is iets meer bekend, vooral op basis van archiefonderzoek door Pierron.382 Gelegen 

ten zuidwesten van de Ganzenpootvijver nabij de Groenendaalse priorij, functioneerde deze 

paardenfokkerij gedurende zo’n vierenzestig jaar, tijdens de welke zij de schatkist vooral heel 

veel geld zou gekost hebben.383 Paarden zouden hier vrij rondgelopen hebben binnen een grote 

afspanning gelegen tussen twee asymmetrisch aangelegde bomenrijen; een situatie die we ons 

min of meer kunnen voorstellen op basis van een gravure van Lucas Vorsterman junior.384  

Langs de buitenzijden van de 

paardenweide zouden stallingen gelegen 

hebben en er zou ook een hoofdgebouw 

gestaan hebben, aan de voorzijde 

bekroond met een fontein.385 De 

geschiedenis en indeling van beide 

paardenfokkerijen is voor ons verhaal 

echter niet zo belangrijk (hoewel het 

interessant zou zijn moesten we meer 

weten over hoe mensen en paarden binnen 

deze stoeterijen samenleefden). Wat wel 

belangrijk is, zijn de grachten en wallen 

die omheen deze stoeterijen gelegen 

waren. Zij staan bekend als 

wolvensprongen of sauts-de-loup. Hoewel 

wolven wel degelijk voorkwamen in het 

Zoniënwoud van het Ancien Régime en 

 
Isabella is nooit archeologisch onderzocht, al zijn bij een particuliere prospectie door leden van een lokale 
heemkundige kring enkele vondsten geattesteerd: ERKENS, Michel, ‘Hoe de overblijfselen van de haras te 
Groenendaal ontdekt werden’, Zoniën 2 (1978), p. 151-157. 
381 PIERRON, Histoire illustrée, dl. II, p. 340. 
382 PIERRON, Histoire illustrée, dl. II, p. 340-351. 
383 PIERRON, Histoire de la Forêt, p. 288. 
384 LUCAS VORSTERMAN JUNIOR, De haras van Albrecht en Isabella te Groenendaal, genaamd De Bunders, 1659, 
burijngravure, afmetingen mij onbekend, privé-collectie. 
385 PIERRON, Histoire de la Forêt, p. 288. 

Figuur 5.8. Wolvensprong van de Stoeterij van Albrecht en 
Isabella; Pieter Rodts, foto, 3 augustus 2022. 
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jachten op deze dieren regelmatig georganiseerd werden386, betreft het hier een generieke naam 

voor een wallen- en grachtenconstructie die tot doel had wild buiten de stoeterijen te houden. 

In het geval van deze beide wolvensprongen; die, aangetast door de tijd, natuurlijke aftakeling 

en gebrek aan onderhoud, veel van hun vroegere ondoordringbaarheid verloren hebben387; 

bemerken we dat de gracht gelegen is aan de woudzijde van de wal en we hier dus, conform 

de Nederlandse definitie, te maken hebben met een wildwal. Dit lijkt mij ook logisch: zelfs los 

van de naamgeving, die niets met vee maar alles met wild van doen heeft, dienen we op te 

merken dat het weinig steekhoudend zou zijn aan te nemen dat de wolvensprongen bedoeld 

waren om grazend vee, in het woud aanwezig ten gevolge van het weiderecht, buiten de 

stoeterijen te houden. Veel schade zou het vee hier niet hebben kunnen veroorzaken. 

Bovendien zou volgens Pierron, naast de paarden, ook vee binnen deze paardenfokkerijen 

geleefd hebben.388 

 De situatie in zowel de priorij als omtrent de wolvensprongen indachtig, lijkt het 

aannemelijk de wallen- en grachtenstructuren in en rondom het Zoniënwoud te identificeren 

als (behalve voor de priorij van Groenendaal, waar een hybride situatie de algemene regel lijkt 

te bevestigen) wildwallen. Uiteraard speelde de rol van deze constructies als grensmarkeringen 

eerste viool in de hoofden van de vorsten die hen lieten aanleggen. Inspelend op een situatie 

die zich evenwel ook stelde, gebruikten zij de wallen- en grachtenstructuur tevens om een 

antwoord te vinden op de botsing in beleving van het landschap tussen boeren rondom het 

Zoniënwoud en wild dat anders te veelvuldig buiten het bos zou treden. Het wild was in het 

bos om te dienen als jachtwild; maar een niet te vermijden gevolg van haar bewoning van het 

landschap in het Zoniënwoud was dat zij, wanneer niet bejaagd, in conflict kwam met andere 

belevingen, zij het die van de houtexploitanten of die van de omwonende boeren. Dit conflict 

moest opgelost worden wilde men vreedzaam blijven samenleven in het bos en rekening 

houdend met de beleving van alle betrokkenen, lijken de vorsten ervoor gekozen te hebben de 

bewegingsvrijheid van herten, reeën, everzwijnen en ander wild in te perken door de aanleg 

van wildwallen. Op die manier werd het jachtwild, op zoek naar voeding, gedwongen dit te 

zoeken waar het minder kwaad kon berokkenen aan de bewoning van het landschap door 

andere bewoners. We zien hier weerom dat de betrokken landschapselementen, in dit geval de 

wallen- en grachtensystemen, resultaat waren van een samenleven tussen actanten. Zij werden 

aangelegd door de mens, maar kwamen voort uit een horizontversmelting die rekening hield 

 
386 DE SCHEPPER, De geschiedenis van de wolvenjacht, p. 57-64. 
387 METALIDIS e.a., Archeologisch onderzoek op GEN Lijn 161, p. 34. 
388 PIERRON, Histoire illustrée, dl. II, p. 340-351. 
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met hoe wilde dieren het landschap bewoonden. Zonder deze wilde dieren zouden de wallen 

en grachten er misschien ook gestaan hebben, vanuit hun functie als grensmarkeerders. Zij 

zouden er echter wellicht anders uitgezien hebben. De vergelijking tussen de grachten- en 

wallenstructuur die te Zoniën het woud omgorde en dezelfde structuren elders in Vlaanderen, 

toont immers aan dat de inbreng van dieren in het gesprek wel degelijk impact had op de vorm 

van landschapselementen mee opgericht ten gevolge van het samenleven tussen mensen en 

andere dieren. Wanneer de beleving van dieren geen belang zou hebben gehad voor de mensen 

die deze structuren oprichten, dan zou het verschil tussen een wildwal en een boswal 

simpelweg niet bestaan, toch zeker niet vormelijk. 
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6. Een archeologie van samenleven tussen mensen en 

andere dieren 
 

6.1. De discussie ingeleid 
 Het openingscitaat van deze studie poneerde dat bossen, in essentie, het resultaat zijn 

van gesprekken tussen hun bewoners: mensen en dieren. Deze stelling kan meteen ook dienen 

als algemeen antwoord op de vraag die ik enkele bladzijden verder stelde, namelijk hoe heeft 

het samenleven tussen mens en dier in het Zoniënwoud mee vormgegeven aan datzelfde woud 

tijdens het late Ancien Régime. De kern van het hier gevoerde onderzoek is immers de idee dat 

het Zoniënwoud tijdens het late Ancien Régime vorm kreeg ten gevolge van het samen 

bewonen van het woud door de mensen en andere dieren die in dit landschap rondliepen. 

Alvorens in de conclusie een meer gedetailleerd en omvattend antwoord op de 

onderzoeksvraag te formuleren, wil ik in dit hoofdstuk, dat als discussie van de bekomen 

resultaten geldt, nog even dieper ingaan op drie elementen, met name de gevolgen van de 

vaststelling dat het cultuurlandschap van het Zoniënwoud de materiële neerslag van een 

gesprek tussen menselijke en andere dierlijke bewoners vormt op 1) de wijze waarop wij kijken 

naar het landschap in het Zoniënwoud tijdens het late Ancien Régime; 2) de aard van materiële 

landschapsrelicten als archeologische bronnen voor de studie van het samenleven tussen 

mensen en andere dieren in het verleden; en 3) de ontsluiting en het beheer van het Zoniënwoud 

als erfgoed. 

 

6.2. Een dynamisch gesprek 
 Aan het begin van dit onderzoek zagen wij dat Virginia Anderson in 2004 een parallel 

trok tussen dieren als historische agenten en het personage Banquo’s Ghost in het toneelstuk 

Macbeth. Anderson stelde terecht dat hoewel beide niet konden praten, zij ontegensprekelijk 

deel waren van de conversatie waarbinnen zij ageerden en zonder hun tussenkomst, 

respectievelijk de Amerikaanse zeventiende eeuw en het Shakespeareaanse drama er helemaal 

anders zouden hebben uitgezien.389 In het geval van de dieren in het Zoniënwoud, everzwijnen, 

damherten, reeën, herten, valken, reigers, honden, paarden en anderen, zagen wij dat zij dan 

wel inderdaad zelf geen landschapselementen bouwden, maar dat zij steeds onderdeel waren 

 
389 ANDERSON, Creatures of Empire, p. 3. 
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van de gesprekken die de mens met hen aanging om te komen tot deze constructies die resultaat 

waren van de bewoning van het boslandschap. 

 Veel van deze gesprekken waren erop gericht de bewoning van het landschap door de 

mens mogelijk te maken door in te spelen op de bewoning van het landschap door andere 

dieren. Dit zagen we bijvoorbeeld verbeeld te Tervuren, waar de diergaarde zo werd ingericht 

dat het jachtwild in optimale conditie kon leven en zo onder ideale omstandigheden haar door 

de mens opgelegde rol van prooidier kon spelen wanneer betrokken bij het jachtgegeven. We 

kunnen hier de inrichting van de vijvers als drinkplek en als broedplaats voor de reigers 

vermelden of ook de keuze voor een middelhoutbos in het deel van de warande gelegen tussen 

de twee (achttiende-eeuwse) kanaalvijvers vanaf de zeventiende eeuw. De wilde dieren 

verkregen zo, doordat de mens rekening hield met hun eigen, dierspecifieke bewoningen van 

het landschap, een leefomgeving waar ze beschut konden rondlopen en voldoende voedsel 

konden vinden. Eenzelfde rationale zagen we gematerialiseerd in de aanleg van grachten en 

wallen in en net buiten de Tervurense warande, dewelke wellicht onderdeel waren van het 

landschap van de lakenjacht. Wilde dieren die opgejaagd werden, lieten zich uiteraard niet 

zomaar naar de slachtbank leiden en poogden hun achtervolgers te ontlopen. Het idee van de 

lakenjacht was evenwel gebaseerd op de wil om zoveel mogelijk dieren te kunnen afmaken en 

wanneer deze dieren niet ten gevolge van de opstelling van de lakens bij nachtval in de arena 

gesukkeld waren, dan moesten zij op één of andere manier hierheen geleid worden. Onderdeel 

hiervan was de aanleg van wallen en grachten die de vluchtende herten, reeën, everzwijnen en 

andere prooidieren richting de ‘arena des doods’ moesten leiden. 

 Het gesprek dat de mens aanging met andere dieren in het Zoniënwoud was soms ook 

evenzeer gericht op samenwerking. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de jachtlandschappen van 

Karel V en Karel van Lotharingen, die respectievelijk met behulp van de aanleg van een 

hoogstammig beukenbos en een netwerk van jachtroutes vorm kregen. Beide Karels zochten 

een manier om het voordeel dat snel en behendig jachtwild in een boscontext had over haar 

achtervolgers te neutraliseren en condities te creëren die inspeelden op de sterktes van hun 

dierlijke jachtcompagnons, de paarden en jachthonden, en zo de parforce- en lakenjacht 

efficiënter te kunnen organiseren. Het elimineren van struikgewas door het aanplanten van 

bomen met weinig licht doorlatende kruinen en de constructie van kaarsrechte dreven en relais 

voor het wisselen van paarden en honden tijdens de jacht paste hierbinnen. Het verschil tussen 

de oplossing van Karel V en het antwoord van Karel van Lotharingen laat tevens zien dat we 

behalve met de bewoningsachtergrond van het dier dat bevraagd werd, ook steeds rekening 

moeten houden met de denkwereld van de mensen die de gesprekken initieerden. 
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Geconfronteerd met dezelfde dieren en met dezelfde bewoningen van het landschap, kwamen 

beide Karels tot verschillende antwoorden en dus verschillende landschappen. 

 De betrokken dieren beleefden het landschap echter ook niet enkel vanuit de jachtrol 

die de mens voor hen bedacht had (en waarvan zij zich niet bewust waren). Tijdens de 

besprekingen van grachten- en wallenstructuren rondom het Zoniënwoud als geheel, de 

stoeterijen te Groenendaal en de boomkwekerijen in de Heegde in het vorige hoofdstuk, leerden 

we dat dieren het landschap beleefden vanuit hun eigen beleving en dat zij hierdoor al wel eens 

in conflict kwamen met andere bewoningsmodaliteiten die de mens in het Zoniënwoud 

ontwikkelde. Uiteraard moest ook hier rekening mee gehouden worden wilde men duurzaam 

samenleven en de eigen bewoning van het landschap niet in gevaar brengen. Grachten en 

wallen, verder ondoordringbaar gemaakt met hagen en/of houten palissaden, werden in het 

landschap aangebracht om te voorkomen dat wilde dieren, maar ook grazend vee, schade zou 

aanbrengen aan bomen, paarden en velden. 

 Tot slot dienen we op te merken dat de bewoning van het landschap dynamisch was, en 

dus ook het gesprek dat mensen en andere dieren hieromtrent voerden. Meer nog, het gesprek, 

dat niet plots ophield wanneer een landschap ingericht was, maar continu doorging, zorgde zelf 

mee voor deze dynamiek. Dit kon een gevolg zijn van veranderingen in de Horizont van de 

menselijke gesprekspartners, zoals we net zagen met de jachtlandschappen van de twee Karels. 

Maar even goed kon deze dynamiek aangezwengeld worden door de aanleg van nieuwe 

landschapselementen en de wijze waarop dieren deze gingen bewonen. Een mooi voorbeeld 

dat we hiervan zagen, was de inrichting van het middelhoutbos in het park van Tervuren. Zoals 

we hier eerder opmerkten, besloten aartshertogen Albrecht en Isabella om het bos in de 

Tervurense warande zo in te richten dat het jachtwild hier een ideale leefomgeving aantrof. De 

inrichting zorgde evenwel voor een probleem, daar het wild wel heel aangepast was aan haar 

nieuwe woonst en een enorm voordeel verkreeg. Snelle en behendige prooidieren konden in 

dit dichte bos immers makkelijk beschutting vinden en ontkomen aan hun achtervolgers, die 

maar moeilijk toegang kregen tot dit soort bossen; zeker niet de toegang die nodig was voor de 

geprefereerde jachten. Hierop lieten de aartshertogen, zoals we op de kaart van Villaret 

verbeeld zien, dreven in dambordpatroon aanleggen doorheen het bos. Deze dreven zorgden 

voor een evenwichtiger situatie, maar wilde dieren behielden hier vanuit hun bewoning nog 

steeds een belangrijk voordeel. Door hun goede reukzin wisten zij veelal te ontkomen aan hun 

opponenten, daar deze hen slechts uit enkele windrichtingen konden benaderen. Om dit te 

verhelpen, liet Karel van Lotharingen een stervormig drevenpatroon aanleggen, dat de jagers 

toeliet steeds ‘onder de wind te blijven.’ 
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 Het bekijken van het (vroegere) landschap in het Zoniënwoud als een gesprek tussen 

mensen en dieren, biedt ons dus de mogelijkheid om dit landschap te zien als een dynamisch 

gegeven dat vorm kreeg door het dagelijkse beleven van dit landschap door haar menselijke en 

niet-menselijke dierlijke bewoners. Deze manier van kijken naar het landschap van het 

Zoniënwoud tijdens het late Ancien Régime staat in sterk contrast met hoe traditioneel naar dit 

landschap gekeken werd in de historiografie van het Zoniënwoud. Hierin komt een 

woudomgeving naar voor die als achtergrond diende bij het verhaal van de mens, een verhaal 

van vooral jacht, houtkap en religieuze instellingen. Bijgevolg zien we bij Pierron, Maziers, 

van der Ben en anderen een Zoniënwoud dat weinig tot geen evolutie kent.390 Door te focussen 

op de dagelijkse beleving van het landschap door mensen en andere dieren, krijgen we echter 

zicht op een veel dynamischere geschiedenis die tegelijk ook de dynamiek in de evolutie van 

het landschap onthult en zo bijdraagt aan een gelaagdere en meer genuanceerdere geschiedenis, 

waarin het statische plaatsmaakt voor dynamiek. Oog hebben voor het gesprek dat mensen en 

andere dieren met elkaar voerden doorheen hun dagelijkse beleving van het Zoniënwoud, biedt 

ons de mogelijkheid om een fijnmazig en gedetailleerder beeld te krijgen van dit landschap, 

haar evolutie en hoe de bewoners van dit landschap hun leefwereld beleefden en mee 

vormgaven. 

 

6.3. Imperfecte snapshots van een vervlogen gesprek 
 Ik wees zonet op het dynamische karakter van het landschap en op dat van het gesprek 

tussen mens en dier dat binnen dit landschap gevoerd werd en het mee vorm gaf. Deze 

dynamische aard had evenwel belangrijke gevolgen voor de landschapselementen die ten 

gevolge van het gesprek tussen mensen en andere dieren in het landschap ingericht werden, 

evenals voor hun bestaan als landschapsrelicten, de vorm waarin zij doorgaans tot ons gekomen 

zijn. Landschapsrelicten verwijzen steeds naar één welbepaalde fase in het gesprek tussen 

bewoners waar zij als landschapselement deel van uitmaakten en zij zijn bovendien imperfecte 

weergaves van deze landschapselementen. Willen we de mogelijkheden van landschapsrelicten 

zoals deze die in dit onderzoek centraal stonden begrijpen als archeologische bronnen voor het 

samenleven tussen mensen en andere dieren in het verleden, dan dienen we dus even stil te 

staan bij deze karakteristieken van dit bronnenmateriaal. 

 
390 PIERRON, Histoire de la Forêt; PIERRON, Histoire illustrée; MAZIERS, ‘Beknopte geschiedenis’, p. 1-7; VAN 
DER BEN, Het Zoniënwoud. 
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 Allereerst kunnen we opmerken dat landschapselementen tijdsgebonden gegevens zijn. 

Daar zij het resultaat zijn van gesprekken tussen bewoners die gebonden zijn aan de bewoning 

van het betreffende landschap, is ook hun bestaan als landschapselement verbonden aan deze 

gesprekken. We zagen zonet, in de voorbeelden van de jachtgebieden in het Zoniënwoud onder 

Karel V en Karel van Lotharingen en van de inrichting van het middelhoutbos in het park van 

Tervuren, dat deze gesprekken niet stopten wanneer een landschapselement aangebracht werd. 

Dit landschapselement werd nu zelf deel van het landschap en van de bewoning van dat 

landschap door haar bewoners. Zolang zij binnen deze bewoning een functie had, was er geen 

probleem. Zij bleef bestaan als actief onderdeel van de leefwereld van de bewoners van het 

Zoniënwoud en idealiter werd zij onderhouden zodat zij optimaal haar functie kon uitoefenen. 

Daar het gesprek tussen bewoners echter steeds bleef doorgaan, leidde dit er vaak, zoals in de 

vermelde voorbeelden, toe dat een landschapselement buiten gebruik raakte. In dit geval 

konden er drie dingen gebeuren: ofwel verdween het landschapselement omdat het vervangen 

werd ten gevolge van een nieuwe fase in het gesprek die een herinrichting van het landschap 

vereiste, ofwel bleef het buiten werking verder leven als landschapsrelict, ofwel vond het een 

nieuwe functie als landschapselement, waardoor het eigenlijk een heel ander 

landschapselement werd dat zelden nog iets te maken had met het gesprek dat aanleiding had 

gegeven tot het ontstaan van het oorspronkelijke landschapselement. Hoe dan ook, als 

landschapsarcheologen zien wij altijd steeds de laatst gevormde situatie die in een specifiek 

landschap gecreëerd werd. Dit wordt zeer duidelijk gemaakt door de verschillende situatie in 

het Tervurense middelhoutbos op de kaart van Villaret enerzijds en de kaart van Ferraris en 

Cogeur en het hedendaagse landschap anderzijds. De materiële neerslag van het gesprek tussen 

mens en dier op het moment dat zij vormgaf aan het drevensysteem zichtbaar op de Villaret-

kaart is in het huidige landschap niet meer terug te vinden. Als landschapsarcheologen dienen 

wij hiermee rekening te houden en te beseffen dat wat wij aan materieel bronnenmateriaal 

kunnen bestuderen snapshots zijn van een vervlogen gesprek dat veel omvattender in tijd was 

dan de specifieke fase die weergegeven zit in de landschapsrelicten die tot ons gekomen zijn. 

Wat wij zien, is één fase in een vaak veel langer en dynamischer proces. Willen wij dit proces 

kunnen vatten, dan moeten wij ook andere types bronnen raadplegen, zoals geschreven 

archiefstukken, oude kaarten en andere iconografische bronnen, zoals in het kader van deze 

studie enkele malen gebeurd is om de dynamiek van het gesprek tussen mensen en andere 

dieren te begrijpen en inzicht te verwerven in wat deze dynamiek ons kan leren over het 

samenleven tussen mensen en andere dieren en hoe deze dynamiek vormgegeven heeft aan het 

landschap. Hierbij moet opgemerkt worden dat ook deze andere types bronnen op een bepaald 
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moment in de tijd opgesteld zijn en dus ook enkel informatie verschaffen over het gesprek en 

het landschap op dat moment in de tijd. Bovendien zijn veel van deze bronnen intussen 

uiteraard reeds vernietigd, net zoals veel landschapselementen. 

 Landschapselementen zijn inderdaad broze bronnen, zoals we in het Zoniënwoud 

gezien hebben. In zekere zin geldt dit, zoals net gezegd, voor veel bronnen die afkomstig zijn 

uit het verleden. Wanneer een document of kaart niet langer verwijst naar een bestaand gesprek 

tussen gebruikers, dan verliest zij, behalve voor historici, kunsthistorici, archeologen en hun 

bondgenoten, haar nut en is er minder kans dat zij nog bewaard zal worden. Voor 

landschapselementen is deze situatie des te acuter, daar het landschap doorgaans veel bevraagd 

is en het bewaren van landschapsrelicten buiten functie, tenzij meer recent vanuit een 

erfgoedbenadering, veelal niet als een nuttige besteding van de beschikbare fysieke plaats 

gezien werd. Het is dus zeker niet verwonderlijk dat we nog slechts een fractie van de vroegere 

grachten en wallen in en rondom het huidige Zoniënwoud kunnen terugvinden. Uiteraard 

betekent dit opnieuw dat we een onvollediger beeld krijgen van het samenleven tussen mensen 

en andere dieren in het verleden dan we zouden willen. Ook in het geval van hergebruik van 

landschapselementen als nieuwe landschapselementen gaat vaak veel informatie verloren. 

Denk bijvoorbeeld aan de dreven in het Zoniënwoud. Sinds de Franse Revolutie verloren zij 

hun functie als jachtroutes, met als gevolg dat de relais en opslagschuren voor jachtlakens uit 

het landschap verdwenen, en met hen heel wat informatie die zij ons hadden kunnen bieden. 

 Landschapsrelicten, evenals herbestemde landschapselementen (die vanuit het oogpunt 

van de archeoloog geïnteresseerd in hun vorige leven ook landschapsrelicten zijn), zijn tot slot 

dan ook slechts imperfecte snapshots van een gesprek dat ooit gevoerd is. We bespraken zonet 

de dreven en we zien dit ook terugkomen in de grachten en wallen die nog aanwezig zijn in het 

landschap. Daar zij intussen vaak al meer dan tweehonderd jaar niet meer onderhouden zijn, 

hebben zij veel van hun vroegere vorm, en dus informatiewaarde verloren. Grachten raken 

langzaam opgevuld door erosie, humusvorming en andere natuurlijke fenomenen; wallen raken 

beschadigd door onvoorzichtige bosgebruikers en de begroeiing op hun taluds, wanneer 

aanwezig, lijkt in niets nog op de hagen van weleer. Ook dit is een element waarmee wij in 

deze studie rekening gehouden hebben en die elke student van mens-dierrelaties in het verleden 

in acht dient te nemen wanneer zij landschapsrelicten meeneemt in haar analyse. 

 “Meeneemt in haar analyse” is inderdaad een goede bewoording. Want ondanks alle 

moeilijkheden en imperfecties van het bronnenmateriaal die ik hier, op basis van mijn eigen 

onderzoek in deze paper, opgesomd heb, bieden landschapsrelicten wel degelijk een 

interessante bron voor de studie van het samenleven tussen mensen en dieren in het verleden, 
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zoals ik hoop dat de lezer doorheen hoofdstukken drie, vier en vijf heeft mogen ondervinden. 

Zeker in combinatie met andere bronnentypes uit andere disciplines, zoals hier regelmatig 

geraadpleegd zijn, valt een goed onderbouwd en boeiend verhaal te vertellen over hoe het 

samenleven tussen mensen en andere dieren mee vormgegeven heeft aan het landschap in het 

verleden. 

 

6.4. Co-creatie en het Zoniënwoud als erfgoed 
 Alvorens het verhaal van mensen en dieren die mee vorm gaven aan het landschap in 

het Zoniënwoud tijdens het late Ancien Régime dat in deze paper verteld is samen te vatten in 

de conclusie, wil ik ook nog even stil staan bij de mogelijkheden en gevolgen van dit verhaal 

voor het ontsluiten en beheren van de landschapsrelicten besproken in dit verhaal als erfgoed 

binnen het woud. Een terdege bespreking van dit onderwerp vereist een masterproef op zichzelf 

en ik zal hier dus slechts kort enkele elementen aanraken die op basis van mijn eigen onderzoek 

aandacht verdienen. Sta mij toe te beginnen met een korte anekdote. Toen ik in de lente 

deelnam aan een gegidste wandeling door het Zoniënwoud in het kader van de twintigjarige 

erkenning van het Zoniënwoud als Natura-2000 gebied en de vijfjarige erkenning van enkele 

delen van het woud als UNESCO Werelderfgoed, raakte ik onderweg in gesprek met één van 

de gidsen, actief binnen Stichting Zoniënwoud.391 Toen ik hem vertelde over mijn 

masterproefonderzoek, kon hij amper geloven dat er in het Zoniënwoud mogelijkheden waren 

om het samenleven tussen mens en dier in het verleden archeologisch te bestuderen. Bovendien 

vond hij het idee van dieren en archeologie iets zeer moeilijk om te bevatten, zeker wanneer ik 

uitlegde dat ik onderzocht hoe dieren mee vormgegeven hadden aan het vroegere landschap in 

het Zoniënwoud. 

 Ter verdediging van de brave man, die eerder bezig is met hedendaags natuurbeheer en 

verder een zeer boeiende uiteenzetting gehouden heeft over dit onderwerp, wil ik opmerken 

dat weinig mensen de link leggen tussen dieren en de vormgeving van het landschap, noch in 

het verleden noch in het heden. Geschiedenis wordt nog al te vaak gezien als een zuiver 

menselijke aangelegenheid, zowel binnen de academische wereld als bij het grote publiek.392 

Door te focussen op dieren als mede-architecten van de wereld rondom ons, zeker in een geliefd 

 
391 STICHTING ZONIËNWOUD, Jaarverslag 2021, Brussel: Stichting Zoniënwoud, 2022, p. 22. 
392 HOWELL, Philip & KEAN, Hilda, ‘Writing in animals in history’, in: KEAN, Hilda & HOWELL, Philip eds., The 
Routledge companion to Animal-human history, Londen & New York: Routledge, 2019, p. 3-27; KEAN, Hilda, 
‘Public history and heritage: a fruitful approach for privileging animals?, in: KEAN, Hilda & HOWELL, Philip eds., 
The Routledge companion to Animal-human history, Londen & New York: Routledge, 2019, p. 76-99. 
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bos zoals het Zoniënwoud, dat dagelijks vele recreanten trekt, kunnen we hen de erkenning 

geven die ze verdienen als mede-vormgevers van onze wereld. Waar de impact van dieren in 

de geschiedenis, en deze is zeer groot(!)393, vaak complex uit te leggen is en moeilijk visueel 

te tonen, biedt de situatie in het Zoniënwoud een opportuniteit om bevattelijk en onmiddellijk 

zichtbaar de aandacht te focussen op dit onderwerp. Het hier vertelde verhaal is er één van 

mensen en dieren als co-creatoren van het landschap. Zoals we zagen, hebben mensen en 

andere dieren elk op hun eigen manier mee vorm gegeven aan de grachten en wallen rondom 

het Zoniënwoud en de Groenendaalse stoeterijen, de inrichting van het Tervurense wildpark 

en het drevenpatroon dat vandaag de dag wandelaars, fietsers en ruiters doorheen het woud 

loodst. Deze landschapsrelicten bieden dan ook een mooie kans om erfgoed in te zetten om bij 

het brede publiek een grotere bewustwording te creëren voor de rol die dieren gespeeld hebben 

als historische agenten en in het vormgeven van de landschappen rondom ons. Misschien kan 

het zelfs bijdragen aan een empathischere omgang met dieren vandaag. Het merendeel van de 

landschapsrelicten besproken in deze studie zijn echter niet of nauwelijks gekend bij het grote 

publiek en ter plekke wordt in het woud ook amper aandacht besteed aan de rol van dieren in 

het tot stand komen van deze bezienswaardigheden. Het informatiepaneel bij de priorijmuur te 

Groenendaal, waarvan ik de tekst aan het begin van deze scriptie citeerde, is bij mijn weten het 

enige voorbeeld van aandacht voor het samenleven tussen mensen en andere dieren in het 

Zoniënwoud in het verleden. Verschillende andere hier besproken landschapsrelicten, zoals de 

wolvensprongen van de stoeterijen (of de stoeterijen zelf!) en de ster te Tervuren worden zelfs 

nergens in het bos vermeld. 

Zoals gezegd, moet over hoe dit verhaal in het Zoniënwoud verteld wordt grondiger 

nagedacht worden dan in deze discussie mogelijk is. Te meer daar een dergelijke ontsluiting 

natuurlijk ook gevaren inhoudt. Ik vermeld er hier twee. Ten eerste zijn verschillende in het 

Zoniënwoud aanwezige landschapsrelicten kwetsbaar. Ik denk dan in de eerste plaats aan de 

grachten en wallen. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat dit erfgoed, doordat het beter 

bekend wordt, beschadigd raakt. Zeker gezien de recent toegenomen recreatiedruk in het 

Zoniënwoud moet nagedacht worden hoe een evenwicht te vinden tussen ontsluiting en 

bescherming.394 Het vermelden van de toegenomen recreatiedruk brengt ons bij een tweede 

 
393 RITVO, Harriet, ‘On the animal turn’, Daedalus 136 (2007), 118-122; RITVO, Harriet, ‘Introduction’, in: RITVO, 
Harriet ed., Noble cows & hybrid zebras: essays on animals & history, Charlottesville & Londen: University of 
Virginia Press, 2010, p. 1-12, HOEGAERTS, Josephine & SEGERS, Yves, ‘Bestiarium: een inleiding’, in: 
HOEGAERTS, Josephine & SEGERS, Yves ed., Bestiarium: dieren, mensen en hun sociale geschiedenis, Leuven: 
Lipsius, 2018, p. 7-13. 
394 STICHTING ZONIËNWOUD, Jaarverslag 2021, Brussel: Stichting Zoniënwoud, 2022, p. 27. 



 112 

problematiek. Sinds 2014 daalt het aantal waargenomen reeën in het woud gestaag.395 Het 

onderzoek naar de redenen hiervoor loopt nog, maar één van de hypothesen die naar voor 

geschoven wordt, is de toegenomen recreatiedruk. Reeën hebben hierdoor minder plek waar ze 

ongestoord hun leven kunnen leiden.396 Bovendien laten nog te veel mensen hun hond vrij 

rondlopen in het Zoniënwoud (wat niet toegelaten is). Dat kan echter grote gevolgen hebben: 

een speelse hond kan in zijn enthousiasme reeënkalfjes verwonden of doden. Ook kan het 

gebeuren dat het moederdier, dat haar kalfje tijdelijk alleen laat om eten te zoeken, bij terugkeer 

het kalfje niet meer herkent doordat de hond zijn geur afgegeven heeft op het reetje en dit arme 

diertje vervolgens verstoot. We moeten dus goed nadenken over hoeveel en waar we mensen 

naar het Zoniënwoud leiden om geïnformeerd te worden over het hier aanwezige erfgoed 

betreffende het samenleven tussen mens en dier in het verleden. Te meer daar het 

drevennetwerk, zelf deel van dit erfgoed zoals we zagen, het mogelijk maakt om, net als Karel 

van Lotharingen en zijn jachtpersoneel, tot in de verste uithoeken van het woud te komen. 

  

 
395 STICHTING ZONIËNWOUD, Jaarverslag 2021, Brussel: Stichting Zoniënwoud, 2022, p. 27. 
396 STICHTING ZONIËNWOUD, Jaarverslag 2021, Brussel: Stichting Zoniënwoud, 2022, p. 27. 
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7. Conclusie 
 

 Hoe heeft het samenleven tussen mens en dier in het Zoniënwoud mee vormgegeven 

aan datzelfde woud tijdens het late Ancien Régime? Met die vraag begonnen we zo’n honderd 

bladzijden geleden deze masterproef. In de eerste fase van het onderzoek, hebben we gekeken 

naar wie precies vormgeven aan landschappen. Hiertoe zijn we eerst gaan kijken naar het 

denken van Michel de Certeau en zijn beroemde these dat landschappen vormkrijgen door de 

dagelijkse beleving van dit landschap door haar bewoners. Vervolgens hebben we het concept 

bewonen, of in het Engels dwelling, verder verkend aan de hand van wat Tim Ingold hierover 

te vertellen heeft. Hieruit konden we concluderen dat landschappen niet het resultaat zijn van 

grote anonieme krachten die de vormgeving van het landschap determineren, zoals we in veel 

van de oude (en minder oude) literatuur over de geschiedenis van het Zoniënwoud indirect 

terugvinden. Landschappen blijken ook geen voorafgaand aan de bewoning ervan 

vormgegeven entiteiten, uitgedacht in de hoofden van enkele vooraanstaande mannen en 

vervolgens overgeplaatst van de mentale naar de fysieke wereld. Met de Certeau en Ingold 

konden we stellen dat landschappen vormkrijgen doorheen hun bewoning en dit door de 

bewoners die deze landschappen dag in dag uit beleven. 

 Verder bouwend op Ingolds denken, stelden we dat onder de categorie ‘bewoners van 

het landschap’ ook niet-menselijke dieren ondergebracht moesten worden. Bovendien stelden 

we vast dat bewonen ook samenwonen inhoudt en zo vonden we een basis om de 

geformuleerde onderzoeksvraag verder te verkennen op zoek naar een antwoord. Cruciaal 

hierbij was de vraag hoe dierlijke bewoners mee vorm konden geven aan door de mens 

gemaakte landschapsrelicten, dewelken ons primaire bronnenmateriaal uitmaakten doorheen 

deze studie. Op zoek naar een antwoord op deze vraag, kwamen we uit bij het denken van 

Bruno Latour en de Actor-Netwerktheorie. Wat hier uitermate interessant was, was dat Latour 

en aanverwante denkers een idee naar voor brengen omtrent de ligging van agency die afwijkt 

van wat standaard aangenomen wordt. Sinds lang wordt binnen het mainstream academische 

denken geponeerd dat agency gelegen is bij een actor, dewelke doorgaans menselijk is en 

intentionele beslissingen neemt om verandering tot stand te brengen. Latour stelt echter dat 

agency gelegen is in de relatie tussen allerlei actanten, die samen zorgen voor veranderingen. 

Geen van de betrokken actanten kan alleen verantwoordelijk gehouden worden voor de 

waargenomen verandering, maar allen hebben zij bijgedragen aan het gebeurde. Aan de hand 

van een theoretische bespreking van De Jachten van Maximiliaan, de beroemde zestiende-
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eeuwse wandtapijtenreeks, hebben we vervolgens vastgesteld dat Latours manier van kijken 

bijzonder vruchtbaar is om te begrijpen hoe landschappen vorm kregen doorheen het 

samenleven tussen mensen en andere dieren. Door te focussen op de relatie die tijdens het 

samen bewonen van een landschap ontstaat tussen mensen en andere dierlijke bewoners van 

dat landschap, zijn we landschappen, en meer bepaald landschapselementen, gaan identificeren 

als het resultaat van relaties die doorheen de beleving van het landschap ontstonden tussen 

mensen en andere dieren. Deze relaties bleken evenwel asymmetrisch te zijn, een punt waarin 

we Donna Haraway en Nick Overton en Yannis Hamilakis volgen. Ieder dier, inclusief de 

mens, bewoondt het landschap vanuit zijn eigen natuur en vermogens en in het geval van de 

mens houdt dit in dat hij gaat kijken hoe andere dieren in de wereld staan en het landschap 

hieraan aanpast wanneer dit hem helpt bij zijn eigen bewoning van het landschap. Hierdoor 

komt de bewoning van het landschap door het dier terug in landschapselementen aangelegd 

door de mens, die in de constructie van deze landschapselementen inspeelt op de bewoning 

van het landschap door dieren om zijn eigen geprefereerde bewoning van het landschap te 

realiseren. Steunend op de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer hebben we dit proces als een 

gesprek geïnterpreteerd met de mens als initiatiefnemer. De mens neemt dieren rondom zich 

waar vanuit zijn eigen achtergrond of Horizont. Deze waarneming (het aangaan van het gesprek 

met het dier), leidt er toe dat de mens ook een Horizont herkent bij het waargenomen dier, een 

wijze waarop dit dier, volgens de menselijke beschouwer in de wereld staat. De kennis die de 

mens opdoet over zijn dierlijke gesprekspartner leidt conform het denken van Gadamer tot een 

Horizontversmelting en zo tot een nieuwe Horizont bij de menselijke waarneming waarin 

zowel elementen van de oude Horizont van de mens als van de Horizont van het geobserveerde 

dier vervat zitten. Het is vanuit deze nieuwe Horizont dat de mens overgaat tot de creatie van 

landschapselementen, die dus ook deels voortkomen uit de bewoning van het landschap door 

het niet-menselijke dier, zij het geïnterpreteerd vanuit de mens. Op deze manier vonden we een 

theoretische onderbouw die toeliet landschapselementen naar voor te schuiven als de materiële 

uitingen van het gesprek tussen mensen en andere dieren en het leesbaar maken van dit gesprek 

als methodologie om te bekijken hoe landschapsrelicten in het Zoniënwoud ons kunnen 

inlichten over het samenleven tussen mensen en andere dieren in dit woud tijdens het late 

Ancien Régime. 

 Met deze complexe theoretische bagage op zak, bekeken we drie casestudies bestaande 

uit vandaag in het landschap aanwezige landschapsrelicten, zijnde de warande van Tervuren, 

het achttiende-eeuwse drevennetwerk in het Zoniënwoud en het grachten- en wallensysteem 

rondom het Zoniënwoud. Voor elk van deze casestudies bekeken we hoe zij mee vorm 
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gekregen hebben door het samenleven tussen mensen en andere dieren tijdens het late Ancien 

Régime. In elk van deze casestudies zagen we dat de mens vanuit zijn eigen bewoning van het 

landschap een gesprek opstartte met de andere dierlijke bewoners van het landschap met als 

doel zijn eigen geprefereerde bewoning van het landschap te bestendigen of te verbeteren. 

Hiertoe paste hij het landschap aan door de inrichting ervan met landschapselementen die 

toelieten de bewoning van het landschap door de andere dieren te verzoenen met zijn eigen 

bewoning van dit landschap. 

 In het geval van de warande v an Tervuren zagen we dat de mens dit park zodanig 

inrichtte met landschapselementen zoals drink-, eet-, woon-, slaap-, en broedgelegenheden 

zoals vijvers en middelhoutbossen, zodat deze het jachtwild in optimale omstandigheden lieten 

leven met het oog op hun inzet tijdens de jacht. We zagen ook dat het landschap, zowel met 

betrekking tot de drevenstructuur in het middelhoutbos als aangaande de arena voor de 

lakenjacht zodanig ingericht werd, dat ingespeeld werd op de bewoningsmodaliteiten van het 

jachtwild met als doel tevens de eigen beleving van de jacht zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. Ten gevolge van het samenleven tussen mensen en dieren in en rondom de warande 

werden zo dus landschapselementen gecreëerd die door de mens aangelegd werden, maar die 

tevens inspeelden op de bewoning van het landschap door de andere dieren, in casu het 

jachtwild. De relicten van deze landschapselementen, die indien niet ingericht met de bewoning 

van het landschap door het jachtwild in het achterhoofd onbegrijpbaar zijn, laten dus zien dat 

het samenleven tussen mensen en andere dieren verantwoordelijk was voor de inrichting van 

de warande en haar omgeving en deze inrichting dus niet louter aan de mens toegeschreven 

kan worden. 

 Een gelijkaardig gesprek bemerkten we aangaande de inrichting van het jachtlandschap 

in het Zoniënwoud tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw. Karel van Lotharingen 

wilde zijn jachtgebied toen inrichten op een manier die toeliet de parforce- en lakenjacht binnen 

het Zoniënwoud efficiënter te laten verlopen. Hiertoe ging hij een gesprek aan met 

respectievelijk het jachtwild en zijn dierlijke jachtcompagnons, jachthonden en paarden, met 

de bedoeling een systeem van jachtroutes te creëren waarin de voordelen van het jachtwild, dat 

beter geschikt was voor het snel en behendig manoeuvreren in bossen dan zijn honden en 

paarden en beschikte over een veelal goed uithoudingsvermogen, te neutraliseren. Bedoeling 

was daarentegen te komen tot een systeem van kaarsrechte dreven waarin honden het wild 

makkelijker konden achtervolgen en paarden de ruiters, maar ook gasten te koets en karren met 

materiaal voor de lakenjacht vlot naar overal in het Zoniënwoud konden vervoeren. Ook 

werden relais aangelegd, met de bedoeling op gezette tijden verse honden en paarden te kunnen 
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inzetten om het jacht op wild met een goed uithoudingsvermogen ook te kunnen verderzetten 

wanneer de oorspronkelijke jachthonden en paarden moe begonnen te worden. Opnieuw zien 

we dus een landschap dat zonder de aanwezigheid van niet-menselijke dierlijke bewoners er 

nooit zou hebben uitgezien zoals het er uitzag, en deels nog steeds uitziet. Jachtroutes met 

kaarsrechte, op elkaar uitgevende dreven, relais en sterren ‘om onder de wind te kunnen 

blijven’ werden aangelegd met de bewoning van het landschap door dieren in het achterhoofd. 

Dit niet, net zoals in Tervuren, omdat men inzat met het welzijn van deze niet-menselijke 

dieren, maar omdat men zo poogde het samenleven tussen mens en dier op elkaar af te stemmen 

en de eigen geprefereerde menselijke bewoning van het landschap te bevorderen. 

 We zagen dit tot slot ook terugkomen in de aanleg van het grachten- en wallensysteem 

rondom het Zoniënwoud. Dit enorme landschapselement, dat ooit het hele bos omzoomde, was 

in de eerste plaats bedoeld als grensmarkering tussen de eigendommen van de omwonenden 

van het bos en de eigenaars van het Zoniënwoud. In haar constructie nam zij secundair echter 

ook de vorm van wildwal op zich en dit met de expliciete bedoeling het wild binnen de grenzen 

van het woud te houden. Indien men dit niet zou gedaan hebben, dan zou het wild vrije 

doorgang gehad hebben naar de velden en akkers van de omwonenden en hier enorme schade 

hebben aangericht. Rekening houdend met de eigen bewoning van het landschap en die van 

het wild (en vee) dat in het woud op zoek ging naar voedsel, werd dus weerom de inrichting 

van het Zoniënwoud aangepast aan het samenleven tussen mensen en andere dieren in en 

rondom dit bos. Ook rondom zones bedoeld voor andere menselijke activiteiten in het bos, 

zoals het fokken van paarden en het aanplanten van jonge nieuwe bomen, werden zogenaamde 

‘wolvensprongen’ en andere grachten en wallen opgeworpen, met de bedoeling wat zich 

binnen deze constructies bevond te beschermen tegen de schadelijke bewoningsmodaliteiten 

van het wild ten opzichte van deze door de mens ontwikkelde activiteiten. 

 We zien dus in verschillende nog in het Zoniënwoud aanwezige landschapsrelicten het 

samenleven tussen mensen en dieren tijdens het late Ancien Régime terugkomen. Mensen 

gingen vanuit hun eigen beleving van het landschap immers een gesprek aan met hun niet-

menselijke dierlijke buren om inzicht te krijgen in hoe zij het landschap bewoonden. Dit niet 

vanuit wetenschappelijke interesse of met dierenwelzijn in het achterhoofd, maar om het 

landschap zodanig te kunnen inrichten dat de bewoning van het landschap door de dieren werd 

afgestemd op hoe de mens dit landschap wilde bewonen. Op deze manier kwamen elementen 

van de dierlijke bewoning terug in de inrichting van het landschap door de mens en werden 

niet-menselijke dieren co-creatoren van het door hen beide samen bewoonde landschap. 
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8. Samenvatting 
 

 In deze masterproef wordt gekeken naar relicten van door de mens in het landschap 

aangebrachte landschapselementen in het Zoniënwoud die het resultaat zijn van het 

samenleven tussen mensen en andere dieren in dit woud tijdens het late Ancien Régime. Dit 

met de bedoeling te onderzoeken hoe het samenleven tussen mensen en andere niet-menselijke 

bewoners van het Zoniënwoud vormgegeven heeft aan het landschap in dit bos. In het eerste 

deel van de paper wordt gezocht naar een theoretische fundering voor het onderzoek en een 

methodologie die moet toelaten door de mens gemaakte landschapsrelicten te onderzoeken als 

uitingen van een samenleven tussen mensen en andere dieren. Hiertoe wordt een theorie 

ontwikkeld die, verder bouwend op onder andere het denken van Michel de Certeau, Tim 

Ingold, Bruno Latour, Donna Haraway en Hans-Georg Gadamer, deze landschapselementen 

beschouwt als de materiële uitingen van een gesprek tussen bewoners, mensen en andere 

dieren, van dat landschap. Er wordt betoogd dat mensen, vanuit hun eigen achtergrond, in 

gesprek traden met hun niet-menselijke buren in het Zoniënwoud en poogden te begrijpen hoe 

deze het gedeelde landschap bewoonden. Dit gebeurde niet vanuit een primaire bezorgdheid 

voor het welzijn van het dier of vanuit een wetenschappelijke curiositeit, maar met de 

bedoeling te komen tot nieuwe inzichten betreffende de beleving van het landschap die konden 

bijdragen tot een inrichting van dit landschap die het samenleven tussen mensen en andere 

dieren bevorderde en zo de mens, inrichter van het landschap, zou toelaten dit landschap zo 

optimaal mogelijk te bewonen. 

 In het tweede deel van de paper wordt deze theorie afgetoetst aan de praktijk in het 

Zoniënwoud door drie casestudies van vandaag nog in het landschap zichtbare en door de mens 

gemaakte landschapsrelicten te bestuderen. Het betreft hier de warande van Tervuren en 

omgeving, het drevennetwerk in het Zoniënwoud en de systemen van grachten en wallen die 

rondom het woud aangelegd werden, alsook rondom onder meer de paardenfokkerijen te 

midden het bos in Groenendaal. Te Tervuren zullen we opmerken dat het plaatselijke wildpark 

door zowel Albrecht en Isabella in de zeventiende eeuw als Karel van Lotharingen in de 

achttiende eeuw ingericht werd met de bedoeling een woonomgeving te creëren voor het 

jachtwild waarin dit zo optimaal mogelijk kon leven. Achterliggende bedoeling hierbij was een 

gezond wildbestand te creëren dat op die manier kon bijdragen aan goede condities voor de 

jacht, geliefd tijdverdrijf van zowel de aartshertogen als de gouverneur-generaal. Het landschap 

werd verder ook zo ingericht dat dieren in hun beleving ervan geleid werden naar plekken waar 
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de vorsten hen tijdens de lakenjacht makkelijk konden doden. De inrichting van het 

jachtlandschap stond ook centraal in Karel van Lotharingens aanleg van jachtroutes bestaande 

uit kaarsrechte dreven, sterren en relais in de rest van het Zoniënwoud. De gouverneur-generaal 

speelde hiermee in op de sterktes van het wild dat hij poogde te bejagen en met de aanleg van 

deze landschapselementen wilde neutraliseren. Bedoeling was tevens een jachtlandschap te 

creëren dat aangepast was aan de noden van paarden en jachthonden, bondgenoten van Karel 

van Lotharingen tijdens de parforce- en lakenjacht. Betreffende de aanleg van grachten en 

wallen rondom het Zoniënwoud en enkele belangrijke economische activiteiten in het bos, 

zullen we zien dat deze landschapselementen ten minste deels dienstdeden als wildwallen. 

Vanuit het samenleven met wild en vee in het Zoniënwoud, was het belangrijk aanpassingen 

in het landschap aan te brengen die zouden verhinderen dat deze dieren, op zoek naar voedsel, 

(al te veel) schade zouden aanbrengen aan andere activiteiten van de mens in en rondom het 

woud, zoals de landbouw, het fokken van paarden of het opkweken van jonge boompjes 

bedoeld voor de houtkap. 

 

Kernwoorden: Zoniënwoud – dieren – landschapsrelicten – gesprek tussen mensen en andere 

dieren – bewonen 
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9. Abstract 
 

 In this study, we will look at human-made landscape relicts in the Sonian Forest and 

try to understand what they can tell us about humans and other animals living together in this 

forest and giving shape to the landscape. In the first part of the paper, our concern will go to 

developing a theoretical framework and methodology allowing us to study these landscape 

relicts for their potential to enlighten us about how humans and other animals living together 

shaped the landscapes in Sonian they dwelled in. We will argue that humans started a 

conversation with their animal neighbours in order to create a landscape in which both their 

dwelling needs were met. In the second part of the paper, three case studies will be developed 

through which we will test this idea. 

 

Key words: Sonian Forest – animals – landscape relicts – conversation between humans and 

other animals – dwelling 
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