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JOZEF DE BEULE (1910-2000)
Creatieve duizendpoot én reynaerdiaan 

PIET VAN BOUCHAUTE EN RIK VAN DAELE

 In september-december 2018 wijdde het Internationaal Exlibriscentrum, 
gevestigd in het SteM (Stedelijke Musea Sint-Niklaas), in samenwerking met 
het Stadsarchief Sint-Niklaas, de Bibliotheca Wasiana en de familie De Beu-
le een opmerkelijke en intieme retrospectieve aan de veelzijdige Sint-Niklase 
kunstenaar Jozef de Beule (1910-2000) (afb. 1), een artistiek multitalent én een 
Reynaertliefhebber. 
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Afb. 1. Jozef de Beule (1910-2000).
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 Het eerste deel van de expositie omvatte een tiental werken die De Beules 
belangstelling voor het Reynaertverhaal illustreren: twee kleine houtsculptu-
ren van Reynaert de vos (afb. 2); kleine koperen beelden van koning Nobel en 
Reynaert; maskers in papier-maché en andere materialen met uitbeeldingen 
van Reynaert, Nobel, Grimbeert en Isegrim; tekeningen van een guitig knip-
ogende Reynaert (afb. 3) en van Reynaert als pelgrim; een linosnede met een 
Reynaertcompositie en een ietwat karikaturale aquarel van de bekende Rey-
naertvorser Jozef de Wilde.
 In het volgende luik van de tentoonstelling, met als thema ‘Theater en 
Commedia dell’Arte’, kwam de vos nog eens op de proppen. In een feestelijk 
opgebouwd schilderij verwerkte De Beule de fabel van 'De vos en de raaf '. In dit 
onderdeel werden ook enkele kleurrijke decorontwerpen voor opvoeringen van 
Sint-Niklase toneelverenigingen zoals de Vriendenbond, de Katholieke Gilde 
en Sint-Genesius opgenomen. 
 De overige onderdelen van de expo belichtten nog andere aspecten van De 
Beules creatieve meesterschap. Zijn christelijke inspiratie bleek uit de realisatie 
van kruisbeelden in cloisonné-emailtechniek (waarbij men geplette draad in 
bepaalde motieven of figuren op een metalen ondergrond bevestigt), tekenin-

Afb. 2. Kleine houtsculptuur van Reynaert de vos. 
Afb. 3. Tekening van een guitig 
knipogende Reynaert. 
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gen met taferelen uit de traditionele kruisweg en een vlot geschilderde tekening 
van een Madonna met Kind. De Beule was ook een actief medewerker van de 
jaarlijkse Bloemenstoeten en Zomercavalcades, die vanaf 1948 tot 1970 geor-
ganiseerd werden in de Sint-Niklase binnenstad. Hij ontwierp de affiche van 
de allereerste naoorlogse editie in 1948, een kleurenlithografie gedrukt bij de 
firma G. Baeyens in Berchem. Daarnaast tekende hij met veel fantasie talrijke 
ontwerpen voor bloemenwagens en kostuums voor de kinderbloemenstoet in 
1955. Het Sint-Niklase stadsbestuur stelde Jozef de Beule aan als illustrator 
van het Gulden Boek van de stad. Hij ontwierp, tekende en kleurde in totaal 
dertien bladen tussen 1940 en 1948 (afb. 4).
 De tentoonstelling ging verder in op zijn werk als technisch tekenaar en leraar 
juweelontwerpen, op amusante portretten van de Sint-Niklase burgemeesters 
Hendrik Heyman en Paul de Vidts, een zelfportret (afb. 5) en geassembleerde 
marionettenhoofden, twee uit hout gesneden boksers en ingekleurde schetsen 
voor interieurs. 
 In 1987 schonk De Beule aan het Internationaal Exlibriscentrum een klei-
ne reeks linosnedes, zowel de afdrukken als de bijbehorende platen. Hoewel 
De Beule geen grootse artistieke ambities had, slaagde hij erin om met enkele 

Afb. 4. Bladzijde uit het Gulden Boek van de stad Sint-
Niklaas, door De Beule gemaakt in 1958 naar aanleiding 
van het ereburgerschap van het echtpaar Mathys-Vanneste 
bij de schenking van een verzameling schilderijen, stijlmeu-
belen en voorwerpen van toegepaste kunst aan de stad Sint-
Niklaas.
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trefzekere lijnen, een voortreffelijke beheersing van het zwart-witcontrast, een 
scherpe zin voor observatie en een vanzelfsprekende expressieve kracht tafe-
relen uit het dagelijkse leven weer te geven.1 Dat wordt mooi geïllustreerd in 
de reeks Vierentwintig uur, gecreëerd in de periode 1950-1980. Deze reeks kan 
zich gerust meten met het oeuvre van Frans Masereel, Jozef Cantré en Henri 
van Straten. Ter illustratie drukken we de eerste linosnede af: 1 uur – Slui-
tingsuur: twee veldwachters drinken een glas bij de controle van de sluiting van 
een café (afb. 6).
 Het Internationaal Exlibriscentrum bezit ook acht ex libris ontworpen door 
Jozef de Beule. In 1956 maakte hij voor zichzelf een linosnede in kleurendruk 
met de afbeelding van een middeleeuwse monnik die een boek verlucht. In gro-
te kapitalen heeft hij EXLIBRIS JDB gegraveerd. Eén ex libris interesseert ons 
voor deze bijdrage bijzonder. Voor de Sint-Niklase bibliothecaris-archivaris 
en reynaerdiaan André Stoop (1922-1994)2 creëerde hij reeds in 1943 een ex 
libris met het opschrift ADOLESCENTIAM INDULGENTER EDUCAT 
MAGISTER SANATQUE.3 De tekst wijst op de noodzakelijke inschikkelijk-
heid van de onderwijzer voor de adolescente grillen van jongeren. Stoop begon 
zijn carrière als onderwijzer en opvoeder en werd door de stad in 1946 aange-
steld als stadsbibliothecaris. Op de schildvorm zijn de Heilige Andreas, een 

Afb. 5. Zelfportret.
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Afb. 6. 1 uur – Sluitingsuur, (linosnede,
© SteM).

Afb. 7. Ex libris voor André Stoop (1943). 

jeneverstoop en het wapen van Sint-Niklaas afgebeeld (afb. 7). In 1987, bij het 
pensioen van Stoop, waarbij die een liber amicorum kreeg aangeboden, maakte 
De Beule een portret van de bibliothecaris met in de marge vossenschetsjes, 
waarbij ook de karikatuur van De Wilde uit 1967 in de rechterbenedenhoek 
(afb. 8, vgl. afb. 14). 
 In deze bijdrage maken we verder kennis met de kunstenaar en belichten we 
tot slot enkele reynaerdiana uit zijn oeuvre.
 

 Biografische schets

 Wie was Jozef de Beule? Deze zeer productieve en wat vergeten geraakte 
creatieveling stamde uit een familie van kleine zelfstandigen en ondernemers. 
Hij was de jongste telg uit het gezin van Theo(dorus) de Beule (°Hamme, 1865) 
en Theresia Nelis (°Zele, 1873). Josephus Antonius Alphonsus, later kortweg 
Jozef of Jef genoemd, zag op 19 mei 1910 te Zele het levenslicht. Hij kreeg niet 
de kans om zijn vader te leren kennen: die stierf vier maanden na zijn geboorte. 
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Toen hij twaalf jaar was, trad Jozefs moeder opnieuw in het huwelijk met een 
Sint-Niklase weduwnaar en vader van drie tieners. Jozef trok met zijn moeder 
en oudere zus mee naar de bloeiende kruidenierszaak in de Casinostraat. In 
de Wase hoofdstad kreeg de leergierige en kunstzinnig aangelegde Jozef tal-
rijke mogelijkheden om zijn algemene kennis en technische vaardigheden te 
ontwikkelen en aan te scherpen. Hij volgde vanaf het schooljaar 1923-1924 
de Latijns-Griekse humaniora in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, waar hij in 
augustus 1928 zijn einddiploma behaalde. Of hij tegelijk ook cursussen volgde 
aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en/of de Stedelijke Nijver-
heidsschool, is tot dusver niet achterhaald. 
 Het was in elk geval duidelijk dat hij bijzondere grafische en plastische ta-
lenten had, die hij via hogere studie wenste te verfijnen. De Beule werd in het 
befaamde Hoger Instituut voor Sierkunsten aan het Ter Kamerenbos in El-
sene, geleid door directeur Henri van de Velde, aanvaard als leerling ornamen-
tiek bij professor Albert van Huffel. Na de presentatie van diverse ingewikkelde 
slotopdrachten studeerde hij er op 27 juni 1933 af met grote onderscheiding. 
 In 1935 trouwde Jozef de Beule met Yvonne van Raemdonck, dochter van 
een textielfabrikant. Ze vestigden zich eerst in de Nijverheidsstraat (nr. 6) en 
vervolgens in de Monseigneur Stillemansstraat (nr. 23). Ze kregen twee doch-
ters (afb. 9). 

Afb. 8. Portrettekening voor André Stoop (1987).
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 Jozef de Beules professionele loopbaan was al voor zijn huwelijk, op 16 ok-
tober 1933 begonnen. Hij werd aangetrokken als tekenaar-ontwerper door de 
Sint-Niklase meubelstoffen- en tapijtenfabriek Peeters, Van Haute & Duyver 
(die sedert 1898 gevestigd was in de Regentiestraat). Hij oefende deze functie 
uit tot eind juni 1939. Eind 1939 kreeg hij een tijdelijke betrekking als klerk 
op de dienst Ontvangerij van de stad Sint-Niklaas. Na de bevrijding zou hij als 
administratief medewerker in het stadhuis actief blijven (afb. 10). Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog nam hij de gelegenheid te baat om zijn tekenkunst aan 
te scherpen. Hij volgde normaalleergangen natuurschetsen, ingericht door het 
provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Op 2 september 1944 kreeg hij een certi-
ficaat, waaruit blijkt dat hij met onderscheiding slaagde. 
 In het najaar van 1944 (na de bevrijding van de stad) solliciteerde hij voor 
het vacante directeurschap van de Sint-Niklase stadsschouwburg: ‘In verband 
hiermede vermeen ik te mogen wijzen op mijn artistieke loopbaan als leeraar 
in decoratief teekenen aan de stedelijke nijverheidschool en op de prestaties die 
ik in de laatste jaren mocht voortbrengen op gebied van tooneeldecors, terwijl 
mijn administratieve ondervinding, op het stadhuis verworven, er niet weinig 
zal toe bijdragen om ook dit gedeelte van de bestuurstaak tot een goed einde 
te brengen.’4 Op 16 oktober 1944 werd hij ‘ten tijdelijken en voorloopigen titel’ 
benoemd tot bestuurder. Hij ontving een vergoeding per vertoning, die eind 
1944 85 frank bedroeg. Tijdens deze periode ontwierp hij diverse affiches voor 
verscheidene verenigingen en soms stond hij zelfs mee op de planken (afb. 11). 
Na de succesvolle organisatie van het Koninklijk Landjuweel te Sint-Niklaas in 
1961 zou hij uit die functie ontslag nemen. 
 Maar laten we even in de tijd terugkeren en ons concentreren op De Beu-
les tweede beroepspoot: zijn artistieke en educatieve carrière. Vanaf 1 okto-
ber 1934 was De Beule ook actief in het onderwijs, als docent nijverheidste-
kenen in de Stedelijke Nijverheidsschool te Sint-Niklaas. Tot eind augustus 
1971 liet hij zijn pupillen met veel animo delen in zijn theoretische kennis, 
praktische vaardigheden en gaf hij tips (afb. 12). Professioneel was deze ijve-
rige leraar nog op andere terreinen actief. In de Technische Scholen (TSL), 
een instituut van de vzw Aalmoezeniers van de Arbeid in de Londenstraat te 
Antwerpen, werkte hij tussen april 1946 en augustus 1958 als voltijds teken-
leraar en nadien, tot medio oktober 1960, als deeltijdse leerkracht. De TSL 
boden een ruim gamma van gespecialiseerde beroepsgerichte opleidingen 
aan, met een lagere en hogere secundaire cyclus, in dag- of avondonderwijs 
(afb. 13).
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Afb. 9. Het gezin De Beule-Van 
Raemdonck op de dijk van Blan-
kenberge omstreeks 1947-1948. 

Afb. 12. Leraar aan de Ste-
delijke Nijverheidsschool te 
Sint-Niklaas. 

Afb. 10. Jozef de Beule (tweede van links) als ambtenaar in het 
stadhuis van Sint-Niklaas. 

Afb. 11. De Beule was bestuurder (directeur) van de stadsschouwburg 
van Sint-Niklaas van 1944 tot 1961. Hij ontwierp zelf affiches en stond 
soms mee op de planken (zittend in het midden).

 Zijn parttimebetrekking in Antwerpen liep parallel met zijn voorlopige 
benoeming als lesgever plastische opvoeding in de Vrije Technische Scholen 
(VTS) in Sint-Niklaas in het schooljaar 1959-1960. Hij zou vervolgens in die 
instelling onderdirecteur worden tot zijn pensioen op 1 september 1975. Na-
dien volgde een tijd van genieten van het gezelschap van zijn (klein)kinderen, 
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inzet voor sociale initiatieven en intellectueel, creatief en artistiek aan de slag 
blijven. Jozef de Beule overleed op 15 februari 2000 te Sint-Niklaas.

 Enkele reynaerdiana van Jozef de Beule

 Uit de tentoonstelling in het SteM selecteren wij een viertal (vaak niet-ge-
dateerde) reynaerdiana in diverse technieken voor verdere bespreking. 
 Een eerste kunstwerkje is een fijne karikatuur van een geestelijke met vos-
sensnuit en -staart én met paraplu (afb. 14). Het betreft een waterverfschil-
derijtje dat vossenjager pastoor Jozef de Wilde (1906-1993)5 uitbeeldt. Het is 
gesigneerd en gedateerd: ‘1967’. We zien de geestelijke met de typische bolle 
hoed en outfit. De Wilde was een van de bezielers van het Reynaertpad en 
had al over de Reynaert gepubliceerd in Onomastica Neerlandica in 1954 (over 
‘Toponymie en literatuurgeschiedenis’ in het Feestnummer H.J. van de Wijer), 
in Appeltjes van het Meetjesland in 1962 (over ‘De priorij van Elmare’) en in De 
Toerist en De Autotoerist in 1965.6 De Wilde was in 1935 tot onderpastoor van 
de Onze-Lieve-Vrouweparochie te Sint-Niklaas benoemd, waar hij tot 1959 
actief was. In 1967 was hij pastoor in Lembeke in het Meetjesland, maar als lid 
van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en van de Bibliotheca 
Wasiana én als befaamd vossenjager had hij vele contacten in het Waasland. 

Afb. 13. In Antwerpen.
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 Een verwante illustratie is de tekening van een pelgrimerende vos met boe-
kentas en pelgrimsstaf (afb. 15). Misschien is deze pelgrim eveneens Jozef de 
Wilde of een van diens collega-vossenjagers?
 In een bijzonder fel, vrolijk en kleurrijk schilderij knipoogde De Beule naar 
de fabel van 'De vos en de raaf ' uit de esopische traditie (afb. 16). Hij voegde er 
een zittende Arlecchino (harlekijn) aan toe en het masker van een leeuw, onge-
twijfeld koning Nobel. De harlekijn, een personage uit de commedia dell’arte, 
is geheel in de traditie een beweeglijke, goedlachse en ondeugende jongeman en 
is het centrale personage van het schilderijtje. Terwijl er in de Esopet en bij La 
Fontaine een talig verleidingsspel is tussen raaf en vos over de kaas, zijn we op 
deze kleurrijke prent met felblauw, groen en oranjerood in een variant verhaal 
aanbeland. Vos en raaf hebben zich de kaas laten ontfutselen en kijken naar de 
harlekijn, die al een flinke hap kaas tot zich genomen heeft. Terwijl harlekijn 
de verschrikte raaf in de ogen kijkt, stopt hij het vriendelijk kijkende vosje toch 

Afb. 14. Karikatuur van Jozef de Wilde
(aquarel, 1967). 

Afb. 15. Tekening van Reynaert als pelgrim. 



~ 255 ~

Tiecelijn 33     

Afb. 16. De fabel van 'De vos en de raaf ' met een zittende Arlecchino.
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Afb. 17. Lino/houtsnede. 
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een hapje kaas toe. Wat de precieze functie van het tafereel was, is niet bekend. 
Wellicht was het een tapijtontwerp voor zijn Sint-Niklase werkgever Peeters, 
Van Haute & Duyver. 
 Tot slot bekijken we een interessante lino/houtsnede waarin koning Nobel 
(linksboven) en Reynaert de vos de centrale figuren zijn (afb. 17). Alle protago-
nisten uit het verhaal komen in beeld, wat de prent misschien wel een (te) over-
volle indruk geeft. Nobel kijkt nors, de vos staat vrank en vrij, maar hij heeft 
zich iconografisch niet kunnen losmaken van zijn opposanten. Rondom hen 
staan enkele getormenteerde figuren. Onder de klauw van de leeuw schreeuwt 
de wolf het uit van de pijn met de poot in een val. Rechts van de vos staat de ka-
ter met opengesperde muil en een strik om de hals. Bovenaan wordt de koning 
vergezeld door een geestelijke (daarop wijst het hoofddeksel), wellicht Belijn 
de ram. Daarnaast de raaf en de gevederde haan Cantecleer. Rechts van de vos 
lijkt de das uit het tafereel te willen stappen en het hof te verlaten – hij is de 
enige die ongeschonden lijkt te ontsnappen. Onderaan ligt Bruun, gevangen 
in de boomstam. Een schaap heeft de prent rechts beneden ingenomen. Op 
het eerste gezicht kunnen we niet direct een specifieke bron van de compositie 
aanwijzen. De prent zit vol beweging en heeft een sterke compositie in zwart 
en wit. Ze laat ons een gedreven kunstenaar zien zonder grote ambities, een 
duizendpoot en een reynaerdiaan. 

 Illustraties 

 De illustraties werden ter beschikking gesteld door de familie Van Hoestenberghe-
De Beule (© familiearchief, tenzij anders vermeld) en door het SteM en aangeleverd 
door het Stadsarchief Sint-Niklaas. Met hartelijke dank aan fotograaf Stefaan van Hul, 
documentalist Chris Stoop (Bibliotheca Wasiana) en stadsarchivaris Patty de Meester.

 Bronnen 
 
 Deze bijdrage is deels gebaseerd op de teksten uit:

• Piet van Bouchaute, Tentoonstelling Jozef De Beule (1910-2000): een levensschets, 
Sint-Niklaas, Stadsarchief, 2018; en werd aangevuld met materiaal uit: 

• Lu Boeykens, Jozef De Beule. Een creatieve duizendpoot (Zele, 1910 - Sint-Niklaas, 
2000). Tentoonstelling in samenwerking met het Stadsarchief en de Bibliotheca 
Wasiana, 01-09 > 16-12-2018, Bezoekerscatalogus, Sint-Niklaas, Stedelijke Musea/
Internationaal Exlibriscentrum, 2018.
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Noten

1 Lu Boeykens, Jozef De Beule. Een creatieve duizendpoot, Sint-Niklaas, 2018, p. 3.

2 De betekenis van A. Stoop voor de Nachlebung van het Reynaertgebeuren wordt 
geschetst in Rik van Daele, ‘In memoriam André Stoop (1922-1994)’, in: Tiecelijn, 7 (1994) 
3, p. 108-109.

3 Stoop bepaalde zelf de ingenieuze spreuk, die hijzelfde vertaalde als: ‘De onderwijzer is 
tegemoetkomend wanneer hij de jeugd opvoedt en haar gebreken heelt’. De beginletters van 
de vijf Latijnse woorden vormen de beginletters van de vier doopnamen en de familienaam 
van André J.E.M. Stoop. Zie: Liber Amicorum André Stoop. Hoofdbibliothecaris-archivaris 
1946-1987, Sint-Niklaas, stadsbestuur, 1987, p. 83.

4 Modern Archief Sint-Niklaas, dossier Directie stadsschouwburg, code 58421.

5 Zie voor meer informatie: Rik van Daele, ‘Jozef de Wilde, vossejager, pionier van de 
lokale geschiedenis’, in: Tiecelijn, 6 (1993) 1, p. 13-16; en Id., ‘In memoriam Jozef de Wilde 
(1906-1993)’, in: Tiecelijn, 6 (1993) 3, p. 83-84.

6 Zie Rik van Daele, Ruimte en naamgeving in ‘Van den vos Reynaerde’, Gent, KANTL, 
1994.


