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De vos, de wolf en de muilezel 

Er was eens een muilezel die op een verlaten plek gras in een veld stond te eten. Reinaart de vos 

kwam naar hem toe en vroeg hem: ‘Wie ben jij?’ En de muilezel zei het volgende tegen hem: ‘Ik 

ben een dier.’ De vos zei tegen hem: ‘Dat vroeg ik je niet, maar ik vraag je wie je vader was.’ De 

muilezel zei: ‘Mijn grootvader was een paard.’ De vos zei tegen hem: ‘Dat vroeg ik je ook niet. 

Vertel me alleen maar wat je naam is.’ De muilezel zei tegen hem: ‘Dat weet ik niet, omdat ik heel 

jong was toen mijn vader stierf. Maar opdat mijn naam niet vergeten zou worden, heeft mijn 

vader hem onder mijn linker achtervoet laten schrijven. Dus als je mijn naam wilt weten, bekijk 

dan die voet en zo kom je erachter.’ 

Maar Reinaart de vos doorzag de listigheid van de muilezel en liep de woestenij in en ontmoette de 

wolf, tegen wie hij zei: ‘Ha, jij armzalig beest, wat doe jij hier? Kom met me mee en ik zal je een 

grote, goede buit in handen geven. Kijk, daarginds in dat veld zul je een vet beest vinden, waar je 

je aan verzadigen kunt.’ Toen hij dit hoorde, ging de wolf naar het veld, waar hij de muilezel 

aantrof, die gras en ander groen at. En hij vroeg hem: ‘Wie ben jij?’ En de muilezel zei tegen hem: 

‘Ik ben een beest.’ De wolf sprak tegen hem: ‘Dat vraag ik je niet; vertel me wat je naam is.’ De 

muilezel zei: ‘Ik weet het niet. Maar als je het toch weten wilt, dan zul je het onder mijn linker 

achtervoet geschreven vinden.’ Toen zei de wolf: ‘Ik verzoek je om het mij te laten zien.’ En de 

muilezel strekte zijn hoef uit. En toen de wolf de hoef van de muilezel bekeek en erop studeerde, 

gaf de muilezel hem met zijn voet zo'n harde trap tegen zijn voorhoofd, dat zijn hersenpan in 

tweeën brak!  

Reinaart de vos, die zich vlakbij in de bosjes verscholen had, lachte er keihard om en spotte met 

de wolf, terwijl hij dit tegen hem zei: ‘O, jij dom beest, je weet best dat je niet kunt lezen! Dus al 

is het je slecht vergaan, je hebt het wel verdiend. Het is je eigen schuld, want niemand moet 

dingen ondernemen die hij niet onder de knie heeft.’ 

En dus moeten we ervoor waken ons in te laten met zaken waar we niets vanaf weten, opdat we 

niet bedrogen worden, net als hierboven beschreven is van de wolf. Want zo kwam het dat de 

wolf, die zichzelf wijs wilde voordoen, bedrogen werd. En de muilezel, die zich dom hield, 

misleidde de anderen. Zoals men vaak zegt: al ziet men de mensen, men kent ze niet. 

 

Zie voor de originele tekst: Gheraert Leeu, Dye hystorien ende fabulen van Esopus (ed. Hans 

Rijns). z.n., z.p., 2013, https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu002hyst02_01.pdf

 

https://www.dbnl.nl/tekst/schi096kikk01_01/schi096kikk01_01_0036.php
https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu002hyst02_01.pdf
https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu002hyst02_01.pdf
https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu002hyst02_01.pdf
https://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu002hyst02_01.pdf


 


