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3 « UNIDENTIFIED » afbeeldingen / illustrations. 
(zie vervolg INFRA / Voir suite INFRA) 

 
Op bladzijde 465 / page 465 

Misschien van / peut-être de Emiel WALRAVENS 
 



 
Op bladzijde 531 / page 531 

 



 
Op bladzijde 481 / page 481 

 



1 afbeelding van / illustration de Gustave Doré. 

 



 
1 adaptatie naar / adaptation d’après Gustave Doré. 
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3 « UNIDENTIFIED » afbeeldingen / illustrations. (op 2 bladzijden / sur 2 pages) 

 

 
Op bladzijden / pages 400-401 



 
Op bladzijden / pages 496-497 



 
Op bladzijden / pages 464-465 



 

Afbeeldingen / Illustrations 
in Don Quichot 
Rik Van Fienen 

Bladzijde 
/ page 

Afbeeldingen van / 
Illustrations de Tony 

Johannot in Don 
Quichotte (1836) 

Bladzijde / 
page 

(Don Quichot vecht tegen twee 
reuzen tegelijk) 

Blz. 3 « Il avait coupé par la moitié 
deux farouches géants  » 

p. 63(1845) 

“Waarna bij hem het eene eind in 
den mond stak” 

Blz. 14 “Il fallait qu’un autre 
l’embecquât” 

p. 11 

“Vlucht niet jonkvrouwen” Blz. 17 “Les servantes le 
contemplaient” 

p. 9 

“… zijn lans met beide handen 
grijpend …” 

Blz. 20 “Il saisit sa lance des deux 
mains” 

p. 15 

“Iederen slag deed hij vergezeld 
gaan van berisping” 

Blz. 26 “Il est indigne de s’attaquer à 
qui ne peut se défendre” 

p. 19 

“De ridder wilde opstaan maar hij 

kon niet” (Aflevering 2) 

Blz. 33 “C’est par la faute de mon 
cheval (…) que je suis étendu  

sur la poussière” 

p. 23 

“Deze was reeds uit zijn bed 
opgestaan” 

Blz. 44 “Il avait quitté son lit et continuait 
(…) ses extravagances” 

p.35 

“Hij verdedigde zijn stelling dat de 
wereld het meeste nood had aan 

dolende ridders” 

Blz. 49 (avec, e. a.,  le curé de son village) p. 2 



(Don Quichot ligt op de grond 

onder een molen) Aflevering 3 

Blz. 65 “Le cavalier (…) roula sur l’arène en 
assez piteux état” 

p. 42 

(Don Quichot rijdt paard naast 
Sancho Panza) 

Blz. 69 (Don Quichotte à cheval, à côté 
de Sancho Panza à dos d’âne) 

p. 39 

(Don Quichot vernieldt zijn 
uitrusting) 

Blz. 81 Don Quichotte “lui porta deux 
coups du tranchant” 

p. 65(1845) 

“(…) maar ik zie wel dat al de pleisters 
van een gasthuis ons niet te been 

zullen helpen” (Aflevering 4) 

Blz. 97 “(…) les deux aventuriers dans un 
piteux état” 

p. 63 

“Wat is er, broeder Sancho ? vroeg de 
ridder op pijnlijken toon” 

Blz. 102 “Quant à se relever, il avait le corps 
trop meurtri pour y songer” 

p. 24 

“Het jammerlijke avontuur met de 
paardendrijvers” 

Blz. 105 “Je compte pour cent, répliqua 
Don Quichotte”. 

p. 62 

“Het (…) armzalig bed van Don Quichot 
stond middenin dat hok  (…) ” 

Blz. 113 “Don Quichotte se coucha sur 
ce misérable lit” 

p. 69 

“Hoe Sancho in een deken gejonast 

werd” (Aflevering 5) 
(Omgekeerd) 

Blz. 129 “(…) l’envoyer en l’air” 

Johannot = MODEL 
p. 80 

(Sancho Panza aan het drinken) Blz. 132 “Prononcer ces paroles et boire fut 
tout un” 

p. 81 

(Een vrouw zorgt voor de gewonden 
van Sancho) 

Blz. 133 “L’Asturiennce pansa alors Sancho” p. 71 

“Het avontuur met de schapen” Blz. 145 “Il pénétra dans l’escadron des 
brebis” 

p. 88 



“Hoeveel kiezen heeft uw Hoogheid 
gewoonlijk aan dezen kant ?” 

(Omgekeerd) 

Blz. 161 
+ 

kaftillustratie 

“(…) la douleur que Don Quichotte 

ressentait aux mâchoires” 
p. 92 

(Een paard en 3 honden in paardenstal) Blz. 164 Rosinante p. 4 
(Sancho) “moest zich den buik 

vasthouden” 

Blz. 167 “Sancho (…) dut bientôt se tenir les 
côtes pour ne pas étouffer” (de rire) 

p. 104 

(Don Quichot ligt op de grond in de 

armen van Sancho Panza) 
Blz. 177 “Qui a pu mettre Votre Grâce dans 

un tel état ?” 
p. 25 

(Sancho Panza aan het eten) Blz. 192 (Sancho Panza mangeant) p. 143 
“Don Quichot haalt Sancho Panza, onder 

belofte hem tot gouverneur van een eiland aan 

te stellen” (uittreksel) 
Aflevering 7 

Blz. 193 “il (…) lui promit tant de choses que le 
pauvre homme se décida à partir avec lui” 

Naar Gustave Doré 

p.44bis 

“het avontuur met de galeiboeven” Blz. 209 (grêle de pierres) p. 122 
(Don Quichot rijdt paard naast 

Sancho Panza) Aflevering 8  

Blz.225 (Don Quichotte à cheval, à côté 
de Sancho Panza à dos d’âne) 

Gustave Doré 

p.46bis 

“toen deed zijn heer eenige buitelingen” Blz.240 “(il) exécuta deux cabrioles et deux 

culbutes la tête en bas” p. 136 

“Sancho sneed eenige bremstruiken af” Blz. 241 “(…) tu coupes des branches de ces genêts” p.342(1845) 
“Sancho Panza en zijn grauwtje” 

Aflevering 9 

Blz. 257 (Sancho Panza, debout, prenant 
appui sur son âne) 

p. 37 



“Don Quichot in boete” Blz. 273 (Don Quichotte, assis, pensif) p.344(1845) 
“Toen ik haar wilde helpen om een zak 

graan op een ezel te laden (…)” 
Blz. 284 (Sancho Panza charge un sac de 

grain sur le dos d’un âne) 
p. 170 

“(…) sloeg hij links en rechts als een 
dolle man” 

Aflevering 10 

Blz. 289 “il s’escrimait à tort et à 
travers” 

p. 184 

(Don Quichot vertelt iets aan 5 
andere personen) 

Blz. 293 (Don Quichotte, assis, 
s’adresse à 5 auditeurs) 

p.238(1845) 

“(…) zij maakte een strik van den 
halster (…), wierp die om des ridders 

hand (…)” 

Blz. 298 “il tirait le bras, afin de savoir  
s’il pourrait se dégager” 

p. 203 

“Hij vatte met de eene hand den zadel 
en met de andere gaf hij den barbier 

een vuistslag (…)” 

Blz. 304 “Sancho (…) saisit le bât d’une main 

et lança de l’autre un tel coup de 

poing (…)” 

p. 209 

(Don Quichot wordt in een kooi 
op een kar gezet) 

Blz. 311 (Don Quichotte est mis dans une 
cage, placée sur un chariot) 

p. 228 

“Zij plaatsen Don Quichot op de kar”  Blz. 315 « Don Quichotte, assis dans la cage, (…) 
restait appuyé contre les barreaux » 

p. 229 
(Don Quichot in zijn bed spreekt 

met Sancho) 

Aflevering 11 

Blz. 321 « Votre Grâce (…) peut dormir tant qu’elle 
voudra » 

Johannot = MODEL 

p. 189 

“Laat ons rijden, of ik zal u met mijn 
ezel overhoop rijden alse en spel 

kegels” 

Blz. 334 «Il prit le licou de la monture d’une des 
jeunes femmes, se mit à genoux devant 

elle (…)» 
p. 295 

(Sancho wordt belet binnen te gaan) Blz. 337 « Vous n’entrerez pas ici (…) » p. 260 



« Zijn kop geheel uit de kooi stekende, staarde 
hij (de leeuw) naar buiten » 

Blz. 339 « Don Quichotte seul osa le regarder » p. 342 

“de roomkaasjes plat en sappig” 

Aflevering 12 

Blz. 353 “c’est du fromage mou que tu as mis 
là-dedans”  

Chapitre XVII 

p.529(1845) 

(meester Peter en zijn aap) Blz. 365 (maître Pierre et son singe) p.590(1845) 
“in minder dan twee minute smeet hij 

het gansche toneel op den grond” 
Blz. 369 “Entre autres coups, notre chevalier 

en porta un de haut en bas” 
p. 369 

“En de jonkvrouw met de zeep 
behandelde zijn baard” 

Blz. 385 “Ils le virent … la barbe pleine 
de savon” 

p. 402 

(ezel) Blz. 399 + 
456 + 599 

(âne) Chapitre IV p. 270 

“het bereiden van den 
balsam van Fierabas” 

Blz. 400-401 UNIDENTIFIED ? 

(Sancho in vreugde 
dansend) Hoofdstuk XXXIII 

Blz. 411 (Sancho dansant de joie) 
Chapitre V 

p.458(1845) 

(Don Quichot, op zijn bed zittend) 

Aflevering 14 
Blz. 417 (Don Quichotte, assis sur son lit) p. 256 

(Sancho onder een boom  
slapend) 

Blz. 425 (Sancho dormant  
sous un arbre) 

p. 348 

(Don Quichot zit en heeft een boek in 
zijn linkerhand) 

Blz.432-433 (Don Quichotte, assis et tenant un 
livre de la main gauche) 

Entre page de 
titre et “Notice” 

(Twee jonge vrouwen aan een venster) Blz. 441 (“deux semi-demoiselles  
à une lucarne) 

p.622(1845) 



(Sancho aan een deur kloppend) Blz. 447 (Sancho frappant à une porte) p. 277 
(“Hoe bliksems zal ik loopen !  

riep hij” ...) 

Blz. 449 (Sancho lié entre 2 boucliers) p. 501 

(Don Quichot aan het slapen ?) Blz. 465 UNIDENTIFIED ? 
(Sancho ezelrijdend) Blz. 474 (Sancho à dos d’âne) p. 220 

(Sancho Panza hangt, met een koord 
onder zijn schouders)  

Blz. 481 UNIDENTIFIED ? 

(Don Quichot alleen aan het 
vechten in een kamer) 

Blz. 496-497 UNIDENTIFIED ? 

(“Daar bij zijn ezel gekomen, nam 
hij diens kop tusschen zijn armen”) 

Aflevering 17 

Blz. 515 (Sancho embrassant son âne) 

Johannot = MODEL  
p. 166 

(Don Quichot en Sancho Panza 

herders naast schapen) 
Blz. 528-529 UNIDENTIFIED ? 

(Een man aan het zitten en  
aan het knuselen) 

Blz. 530-531 UNIDENTIFIED ? 

(“Hij kletse er op dat het deerlijk 
was om n ate hooren”) 

Aflevering 17 

Blz. 545 (Sancho se flagelle) p. 524 

(Don Quichot, op zijn sterfbed) Blz. 559 (Don Quichotte sur son lit de mort) p. 537 
Afbeeldingen / Illustrations in Don 

Quichot 
Rik Van Fienen 

Bladzijde 
/ page 

Afbeeldingen van / Illustrations de 
Tony Johannot in Don Quichotte 

(1836) 

Bladzijde / 
page 
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Miguel de Cervantes ; L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche ; 
1863, Paris, Hachette, 1863, deux volumes, XXIII-459 + 515 pages. (377 
illustrations de Gustave Doré, dont 120 planches hors texte, toutes gravées 
sur bois par Héliodore Pisan) : 
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