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Eerste boek.
I. Wat er gebeurde toen Uilenspiegel werd geboren.
De lucht ging open en toe, zoo snel schoten de bliksemschichten achter elkaar uit
het zwangere zwerk, en rusteloos volgde donderslag op donderslag met gebulder en
gebrom. En 't regende zoodanig, dat de eene druppel den anderen voorbijviel.
Het hutje van Klaas den houthakker, gansch alleen in 't woud, nabij Damme,
daverde bij 't dreunen van het hemelgeschut, en angstig blikte Anna, de gade van
Klaas, de vroedvrouw aan, die bij haar gezeten was, en ze prevelden beiden een
gebed.
Het ratelde daar boven... Een bliksemstraal, heller dan al de vorige, lichtte heel
de hut en een droge knal deed Klaas morrend opspringen; wis was 't hemelsvuur
weer op een woudreus neergekomen.
- Een jongen, zei de vroedvrouw, Klaas, het is een jongen!
- Gode zij lof, antwoordde de houthakker, Gode zij lof, want 't was mijn wensch.
- En, met den helm geboren, juichte de vrouw.
- Hij zal gelukkig zijn, jubelde de moeder.
- En slim, voegde de andere er bij.
- Dat is minder waard, zei Klaas, want 't is beter een beker geluk dan een vat
verstand. Hij weze braaf en eerlijk, meer vraag ik niet.
Toen 't kind gewasschen en verzorgd was, kwam de zonne door de gebarsten
wolken pinken, en zond een warmen, gulden straal door 't van water perelend
gebladerte, recht op den kleine af, die in dat lichtbad aan 't schreien ging.
- Zie eens wat wolk van een jongen, Klaas, sprak Anna fier, terwijl zij het kindje
sussend tegen hare borst aandrukte.
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Daar stond Nelle, de oude Nelle, de heks van 't woud. (Blz. 4)

- Zelfs de zon komt naar hem zien. Hij deed het onweer keeren, Anna. De hemel
zal hem beschermen.
Ze keken allen naar den ingang, waar een droog kuchen hunne aandacht trok.
Daar stond Nelle, de oude Nelle, de heks van 't woud, die de macht der kruiden
kende om dieren en ook menschen te genezen, en in het boek der toekomst lezen
kon. Ze stond daar gebogen, op heur stokje leunende, met vonkelende oogjes
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in 't grauw gerimpeld smal kort gelaat, en ze lachte schel, als ze zag hoe de twee
vrouwen het teeken des kruises sloegen.
- Hi, hi!... Een kind, Anneken... Mag ik het eens zien?
Ze trad binnen.
De vrouw van Klaas stak die hand afwerend uit, als om den kleine te beschermen.
- Handen er af, Nelle! zei de houthakker, kort, half dreigend.
- Wees gerust, ik zal 't kind geen kwaad doen! Ik houd veel van kinderen, van heel
kleine kinderen, want als ze grooter worden, komt er de mensch in, en dan deugen
ze niet meer.
De oude staarde strak het kindje aan.
De nieuwsgierigheid won het op de vrees van de moeder.
- Wat denkt ge, Nelle? Zal 't een gelukkig kind zijn?
De heks stak de geopende hand uit. Op een blik van Anna, legde Klaas een
muntstuk in de perkamenten holte.
En de oude sprak:
- In heel ons land werd nimmer zulk een kind geboren, want het zal onsterfelijk
zijn. Er zit een geest in, die zal blijven voortbestaan, als het stoffelijk omhulsel zal
vergaan. Die geest zal helder vlammen werpen in den nacht, om voor te lichten hen
die goed zijn, en te misleiden hen die boos zijn, te steunen hen die 't waard zijn, te
bespotten hen die valsch zijn. De Vlaamsche geest, zoolang verloren, werd in

uw zoon herboren. Zoo zal het wezen, zoo zal het wezen!
En Nelle strompelde de hut uit.
- 'k Versta er geen gebenedijd woord van, zei Klaas.
- Ik evenmin, sprak Anna nadenkend.
- Wie weet zijn het geene tooverwoorden, opperde de vroedvrouw, en ze nam het
palmtakje uit het busje met gewijd water, dat aan den wand hing, en zegende
Uilenspiegel.
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II. Hoe Uilenspiegel gedoopt werd.
De jonggeborene werd te Damme gedoopt en Tijl geheeten, naar zijn peter, broer
van Klaas, vischverkooper en een der plezantste mannen van den omtrek,
grappenmaker en kluchtverteller als niet een.
Het ging er dan ook vreugdig toe, als na den doop vroedvrouw en kind, vader en
peter en geheel het doopgeleide in ‘De Ton van Weelde’ gezeten waren, en het lekkere
nat bijna zoo spoedig door 't keelgat ging als in den beker. En potten schuimend bier
volgden op potten schuimend bier.
De peter was opgestaan en met den gevulden nap in de hand, sprak hij den lof van
zijn petekind in de toekomst, toen eene der meiden van ‘De Ton van Weelde’ hem
tegen den arm liep en de inhoud over den kleinen Tijl spatte.
- Dat is zijn tweede doopsel, lachte de vischverkooper.
En op dat tweede doopsel werd er nog een pot geledigd, zoodat allen in den
hoppegaard des Heeren verkeerden, als ze terug naar de hut van Klaas gingen.
De lucht was met droeve, grijze wolken overtrokken, en het werd grauwer en
grauwer, tot een hevige regenvlaag 't water met emmers naar beneden goot en de
kleine Uilenspiegel, druipend van 't nat in de van 't water lekkende armen der
vroedvrouw, aan 't huilen ging.
- Laat hem zingen, zei de peter, dat is zijn derde doopsel.
Langs het bosch liep er eene breede beek, waarover een paar boomstronken gelegd
waren, die tot brug moesten dienen.
De regen had de schors glibberig gemaakt, en het was een heele kunst om er over
te geraken.
De vroedvrouw, die niet gewoon was zoovele potten bier te ledigen en wier beenen
zooiets niet verdragen konden, ging met schrik over de brug. Wie bevreesd is, ligt
er 't eerst en zoo kwam ze met het kind in het water der beek terecht.
Alles verliep nog op zijn beste, en de beide drenkelingen stonden dra op 't droog.
- Dat's nu zijn vierde doopsel, kreet de vischverkoo-
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Zoo kwam ze met het kind in het water der beek terecht. (Blz. 6)

per. Zoek me nog zoo een petekind, dat viermaal op één dag gedoopt wordt!
Het hoeft niet gezegd dat Tijltje, na al die doopwederwaardigheden, er niet zeer
frisch meer uitzag.
De kleine werd dan ook thuis met warm water gewasschen en zijn peter danste
van plezier, als hij dat ontwaarde.
- Een koninklijk petekind! jubelde hij. Dat is zijn vijfde doopsel!
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III. Uilenspiegel's prilste jeugd.
De kleine Tijl groeide op als een bloem in de wei, gekoesterd door zijne ouders, die
geene kinderen meer kochten, en dan ook hun eenigen telg zoo lief hadden als het
licht hunner oogen.
Een bedorven dans was hij, in den vollen zin van het woord, want de moeder liet
hem alles toe en vader, als hij na den arbeid 's avonds thuis kwam, zette wel eens
een paar groote oogen op, maar liet toch ook den kleine zijn goesting doen.
Zoo werd de knaap vijf jaar; hij was veel grooter dan de andere kinderen van zijne
jaren en veel verstandiger ook. Den ganschen dag bracht hij door in het woud en
kwam slechts naar vaders huis om te eten en te slapen. Hij kende ieder hoekje, ieder
boompje, elk plekje in 't uitgestrekte bosch, en had ook de hut ontdekt, waar Nelle
‘de heks’ verbleef.

Uilenspiegel was de vriend geworden der oude, en dikwijls vertoefde hij er uren
en keek met aandacht in de vijf, zes groote, in perkament gebonden boeken, die de
heks bezat en waarin schoone gekleurde platen te zien waren. Gretig luisterde hij
dan naar de ophelderingen die Nelle hem gaf, en hij kende op het laatst zoo wel de
beteekenis der prentjes als zij zelf. Thuis sprak hij nooit een woord over de heks,
want hij giste, dat zijne moeder hem dan zou belet hebben de oude nog te na-
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...den lijvigen foliant op den schoot. (Blz. 10)

deren.
Toen hij vijf jaar geworden was en weer in de hut van Nelle op den grond zat, met
een boek op den schoot, zei de heks:
- Zeg eens, jongen, ge wordt vandaag vijf jaar. Als ge slim wilt worden, is het nu
tijd dat ge leert lezen.
- Lezen, antwoordde de snaak, lezen, ja, dat zou ik willen leeren.
- Ik zal het u leeren.
Tijl klapte in de handjes van blijdschap.
- Dan zult ge al die vreemde teekens met hun naam noemen, er woorden uit maken
en deze lezen, die bij de platen staan, en ge zult heel veel weten. Maar 't is moeilijk
om leeren.
- Ik zal mijn best doen, zei de kleine Tijl, en dan zal het wel gaan. Ik heb wel leeren
op de boomen klauteren en in de beek zwemmen.
- Lezen zal zoo gemakkelijk niet gaan... Kom.
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Nelle had buiten de hut, op eene houten bank, plaats genomen, den lijvigen foliant
op den schoot, en naast haar staande, de blonde lokken door 't zonnelicht verguld te
midden van 't gezang der vogels, ontving Uilenspiegel zijne eerste les in de leeskunst.

IV. Hoe Uilenspiegel met zijn vader te paard naar Brugge reed en
de goede burgers plaagde.
De broeder van Klaas, de vischverkooper, die vijfmaal peter van den kleinen Tijl
geweest was, had zijne vrouw verloren, die hij innig lief had gehad, en de vent was
sindsdien een geheel ander mensch geworden.
Hij liep gedurig met den kop op de borst en geen enkel kluchtig woord kwam hem
nog over de lippen.
- Hij gaat er van kapot, zeiden de menschen.
En zoo was het. Korten tijd daarna moest hij te bed blijven, en op eenen namiddag
kwam een Bruggeling, die naast den vischverkooper woonde, Klaas op 't werk
verwittigen, dat zijn broeder op z'n uiterste was.
De houthakker hield veel van den oudste, zooals hij hem noemde, en besloot
dadelijk naar Brugge te rijden, te paard, want zijn baas wilde hem wel een rijdier
afstaan voor deze gelegenheid.
- Mag ik meerijden, vâ? vroeg Tijl.
- Neen, jongen, neen. Ik heb geen tijd te verliezen, en ik zou te veel last met u
hebben.
- Ik zal heel wijs zijn.
- Neen, heb ik gezegd.
De kleine ging bij moeder klagen en liet de waterlanders over zijne wangen rollen.
- Wel, neem het kind mede, zei Anna. 't Is toch zijn peter die op sterven ligt.
- 't Is zoo een lastige jongen.
- Hij zal zich goed gedragen, hé Tijl?
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- Ja, moê... Mag 'k, vâ?
- Kom dan maar op, zei Klaas, die geen twee minuten aan zijnen telg kon weerstaan.
De houthakker sprong te paard en de moeder plaatste den kleinen Tijl achter den
vader op het dier.
- Goed vasthouden, Tijl.
- Ja, moê...
Toen ze te Damme kwamen, stonden de meeste lieden aan de deur hunner woning.
Allen groetten hen, want ze kenden Klaas als een braaf man, maar niet zoodra waren
de twee ruiters voorbij, of ieder kreet:
- O, wat een boos getrek!
- Deugniet van een jong!
- Daar zullen ze nog plezier van hebben!
De kleine schalk had, telkens een Dammenaar den vader groette, zijn hemd
opgelicht en liet aan de verbaasde lieden zijn jeugdige maan bewonderen.
Toen ze een eind weegs hadden afgelegd, hield de vader het paard staan, en zich
omkeerende sprak hij Uilenspiegel toe:
- Wat hebt ge nu weer aangevangen?
- Niets, vâ.
- Waarom riepen die van Damme ons dan na?
- 'k Weet het niet, vâ. Ze doen dat altijd, als ze me zien.
- Ik begrijp er niets van.
- Ik ook niet.
- 'k Stel toch niet veel vertrouwen in u, Tijltje. Kom, zit hier vóór me op het paard,
dan kan ik u in 't oog houden.
Zoo kwamen ze te Brugge.
De kleine snaak, zoodra zij een mensch ontmoetten, stak zoover mogelijk zijne
tong uit en vertrok zijn gelaat zoo leelijk als 't maar eenigszins kon.
En de voorbijgangers riepen den vader toe:
- Een schoon kind dat ge daar hebt!
- Ziet den kleinen nietswaard daar eens zitten.
- Deugnieten-jong!
Er waren er die dreigend de vuist naar Klaas opstaken, die schuddebollend tot
zichzelf zei:
- 'k Begrijp er niets van. Zou mijn zoontje onder een slecht gesternte geboren zijn?
Hij zit daar nu toch zoo stil als een kindeken Jezus in de kerk en de menschen zijn
boos op hem.
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Er waren er die dreigend de vuist naar Klaas opstaken. (Blz. 11)

En de kleine Uilenspiegel versterkte in Klaas die gedachte, door zich om te keeren
en te zeggen:
- Ge ziet wel, hé vader, dat de menschen allemaal boos op me zijn, al zeg of doe
ik niets.
- 't Is waar, zei Klaas, 't is waar!...
De vischverkooper was aan 't sterven, als de houthakker en Tijl binnentraden. Hij
had nog juist den tijd om zijn petekind te zegenen en met een paar woorden zijn
dochterken, dat nog een jaar jonger was dan Tijl, onder de hoede van zijn broeder te
stellen, om dan de eeuwigheid in te treden.
Met twee kinderen keerde de houthakker naar de hut in het woud terug, niet geheel
in zijn schik, want hij wist niet wat zijne vrouw wel over dit onverwacht geschenk
zou zeggen. Ze hadden het al niet te breed, want het karig loon van Klaas was
nauwelijks voldoende om in hun eenvoudig be-
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staan te voorzien. De menschen op den weg, die weer met de tong en 't leelijk
vertrokken gezicht hadden af te rekenen, riepen achter de groep te paard alle soorten
van lieflijkheden, en tot overmaat van rampspoed, aapte het dochterken haren neef
na, en had Klaas twee kinderen vóór hem zitten, die de voorbijgangers hun tongetje
lieten bewonderen.
Gelukkiglijk werd hij thuis met de twee deugnieten goed ontvangen door Anna,
die meende:
- Waar er eten is voor drie, is er ook eten voor vier. Tijltje heeft nu een
speelgezellin.
- Ge zijt eene kruisbrave vrouw, sprak Klaas en omhelsde teeder zijne gade.
- En wij zullen goede vriendjes zijn, zei Uilenspiegel tot zijn nichtje, en sleurde
het meisje bij het haar, zoodat het aan 't huilen ging.

V. Hoe de heks stierf en Tijl onder drie voorwaarden, haar eenig
erfgenaam werd.
Uilenspiegel groeide voorts in het wild op, en zijn nichtje eveneens.
Het meisje, dat Nele heette, had vele plagerijen van Tijl te verdragen, maar, ze
bezat een zachtzinnig karakter en hield bovendien zeer veel van haar guitigen neef.
Ondanks Tijl's poetsen, bleven ze dus goede vrienden, des te meer daar de jongen
geene slechte inborst bezat en voor zijn vriendinnetje zou hebben willen sterven.
Zoo werd hij veertien jaar, een sterke jongeling, die reeds zijn vader bij den arbeid
behulpzaam was, maar echter weinig lust toonde om houthakker te worden. Hij
werkte wel, maar 't was goed te bemerken, dat het met tegenzin was.
Des namiddags was hij nooit te vinden, hoe zijn vader ook op hem schold en het
Nele verdroot niet te weten waar hij dan ging.
Tijl had geen geheimen voor zijn nichtje, hij had haar
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alles medegedeeld wat hij zelf wist, behalve dat hij een dagelijksch bezoek aan de
oude Nelle bracht en dat hij lezen kon.
Eenen namiddag, toen hij weer zijn gewoon uurtje in de hut der heks ging slijten,
vond hij deze laatste erg krank op de droge bladeren liggen, die haar tot legerstede
dienden.
Het was met zwakke stem dat zij hem toesprak:
- Beste jongen, het is met mij gedaan.
- Dat moogt ge niet zeggen, moeder Nelle.
- Ik voel het, jongen. Eer het avond is, zal geen adem meer over mijne lippen
komen. Zit neer en luister eens. Ik heb u veel te zeggen.
Uilenspiegel plaatste zich op het houten bankje - een brok boomstam - en, terwijl
de oude zijne hand greep, kwam de groote, donkerbruine uil, - die steeds in de hut
fladderde en de lieden, die bij de heks om raad kwamen, den schrik op het lijf joeg,
want zij zagen in hem den duivel, - op zijnen schouder gevlogen, als wilde de vogel
ook het verhaal der oude Nelle hooren.
De heks sprak:
- Ik heb veel geleden, Tijl, zeer veel geleden. Mijne jeugd was zonnig, maar toen
ik in het huwelijk trad, is die zon voor goed verdwenen. Mijn echtgenoot is gedood
geworden, mijne kinderen zijn gestorven, al wat ik bezat werd mij ontnomen en ik
stond gansch alleen op de wereld. Toen ik oud geworden was, moest ik vluchten uit
de stad, want slechte menschen hadden mij aangeklaagd als heks en ik zou streng
gestraft geworden zijn. Toen kwam ik hier in het woud eene schuilplaats zoeken en
besloot de lieden hunne slechte handelwijze duur te doen bekoopen. De goeden
moesten het met de slechten betalen.
- Dat was niet eerlijk, moeder Nelle.
- Neen, dat was niet eerlijk, maar tegenover mij hadden ze ook niet eerlijk
gehandeld. Het weinige, dat ik van de heelkunde kende en in mijne boeken las, heeft
mij veel doen verdienen, want ik heb de kruiden, die ik in het bosch vond, duur doen
betalen. En nog meer muntstukken heb ik verdiend met de toekomst te voorspellen.
Ze waren bang geworden van de vrouw, die zijlie zelf tot heks hadden uitgeroepen,
en ze geloofden de gekste dingen die, naar ik zegde, zouden gebeuren.
- De wereld wil bedrogen zijn, moeder Nelle.
- Dat is nu al voorbij en ik hoop dat de Heer mij zal genadig zijn. Ik heb gemeten
met de maat waarmede ik ge-
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meten werd. Ik heb veel voor u over gehad, Tijl, sinds gij hier in mijne hut zijt
gekomen, zonder vrees voor de heks. Het scheen me dat de Heer mij in u mijn zoontje
zaliger terugschonk. Al wat ik bezit is voor u: mijn geld en mijne boeken. Ge moet
me echter drie beloften doen.
- Ik ben er toe bereid, moeder Nelle.
- Mijn lijk in het woud begraven en een houten kruis op mijn graf planten.
- Dat zal ik.
- Mijn Belzebuth medenemen en hem goed verzorgen, tot dat hij ook de eeuwigheid
invliegt.
- Ik zal het doen, moeder Nelle, sprak Tijl en streelde den uil over den kattekop.
- En nu de derde, maar moeilijk te volbrengen belofte. Ge moet hier weg, uit het
woud, en naar de steden gaan, om er van uwe geleerdheid en mijn goud gebruik te
maken, om de brave menschen te helpen en de kwade te straffen. Zult ge dat doen?
Uilenspiegel dacht een oogenblik na.
- Ik zal het doen, sprak hij besloten.
Het ratelde even in hare keel en zij was niet meer.
Uilenspiegel groef haar graf, bad er lang en keerde naar vaders hut met een zakje
vol gouden geld, de boeken der heks onder den arm en den uil op zijnen schouder.
De jongen voelde lang de waterlanders in zijn oogen, want hij had de oude Nelle
lief gekregen.
Het kropte hem in de keel, en als hij terugdacht aan de lotgevallen der oude, dan
welde een treurig gevoel in hem op; gevoel, dat ontstond uit medelijden voor de
menschen, die zoo dom waren geweest eene brave vrouw als moeder Nelle uit hun
midden te bannen, omdat er beweerd werd dat zij eene heks was.
Tijl was droef en door zijn ziel schoot de eerste straal van 't licht der
menschenkennis.
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VI. Waar Uilenspiegel het voornemen te kennen geeft zijne derde
belofte te volbrengen.
Toen Tijl met zijne erfenis thuis kwam, zette heel het gezin groote oogen op.
- Moeder Nelle is dood, zei de jongen, en ik ben haar erfgenaam. Zij was rijk, de
heks!
En hij liet het geld in de beurs rinkelen.
- Wat is dat voor een leelijk beest! kreet Nele, den uil aanwijzende, die haar met
zijne ronde oogen strak zat aan te kijken.
- Dat is zijne Hoogheid Belzebuth, de duivel die verwenscht werd in een uil, omdat
hij zoo nieuwsgierig was, antwoordde Tijl. Pas maar op of gij wordt in eene uilin
veranderd!
- Wat gaat ge met die boeken doen? vroeg de moeder.
- Lezen, zei Tijl fier.
De drie anderen lachten, om dien zet, zoo dachten ze, van den guit.
- Luister maar, wedervoer Uilenspiegel en hij las eenige regels uit het boek, zoo
snel en duidelijk, dat allen de handen samensloegen.
- Wie heeft u dat geleerd? kreet de vader, na eenige stonden zijn zoon met open
mond en stomme verbazing te hebben aangegaapt.
- De oude Nelle, die me nog andere lessen heeft gegeven, mij geleerd heeft de
menschen naar waarde te schatten en te behandelen.
- Als er maar geen kwade hand op u rust, met al die zonderlinge zaken, zei de
moeder. Ik heb het niet erg op met dien uil.
- Hij zal niet lang hier zijn, moeder.
- Gaat ge 't beest verkoopen?
- Geenszins. Ik heb beloofd het bij mij te houden, tot het dood valt. Ik ga u verlaten.
- Spot ge, Tijl?
- Neen. Hier kan ik niets blijven uitrichten. Ik heb
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geen lust om gansch mijn leven boomen te vellen. Ik ga de wijde wereld in, om mijn
brood te zoeken.
- Dat is gekheid, Tijl! zei de vader.
- Misschien. Ge moogt het mij echter niet beletten, vader, want dan ga ik toch den
eenen of anderen dag op de vlucht. Ik wil hier weg zijn, naar Brugge, Gent,
Antwerpen, Brussel gaan en mijn geluk overal beproeven.
- Maar, wat zult ge doen om aan den kost te komen?
- Al wat er te doen valt. Er zijn wel gekke menschen, maar geen zotte bedrijven.
De moeder en Nele zaten te weenen.
- Ween niet, moeder, sprak Tijl, het zal voor mijn geluk zijn. Daarbij, in de beurs
der heks is er genoeg om geruimen tijd door de wereld te komen. De helft voor u en
de helft voor mij. Gaat dat?
- En ik moet hier alleen blijven, snikte Nele. Ik dacht dat gij zooveel van mij hieldt.
Het was dan eene leugen, die ge mij gisteren in het bosch verteld hebt.
- Nele, zei Uilenspiegel, ik heb u meer lief dan den appel mijner oogen. Het is ook
voor uw geluk, dat ik hier weg moet. Ik wil iemand worden in de wereld. Zoodra het
mogelijk is, kom ik u hier halen en we gaan regelrecht te Damme naar den pastoor.
Dat beloof ik u plechtig...
De jonge Uilenspiegel was niet te weerhouden en 's anderendaags, in den vroegen
morgen, als de vogeltjes pas hun kopje van onder de veeren te voorschijn hadden
gebracht, reikte moeder Anna den reisvaardigen Tijl een groot pak met brood en ham
toe. Hij omhelsde vurig moeder en Nele, drukte vader nog eens flink de hand en...
trad de wijde wereld in.
De uil alleen vergezelde hem.
Waarheen ging hij?
Dat wist hij zelf niet, maar toch stapte hij snel voort.
Het was alsof eene geheimzinnige macht hem voortdreef, naar een doel, hetwelk
hij niet kende, maar dat toch bestond, zich door een onverklaarbaren drang in hem
openbaarde.
En daarom stapte hij verder, vol betrouwen in het lot...
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Hij had een vogeltje, gansch gepluimd, op een langen smallen priem steken. (Blz. 19)

VII. Hoe Uilenspiegel lamme goedzak ontmoette en hem tot reisgezel
kreeg.
Toen Tijl, in diepe gepeinzen verzonken, een half uurtje door de kleine wegeltjes
van het bosch had gestapt, werd plotseling zijne aandacht getrokken door een vuurtje,
dat bezijden den weg, een eind tusschen de boomen, een helder vlammetje uitwierp.
Uilenspiegel trad er op af, want het kon wel een begin van brand zijn, en het woud
was hem dierbaar. Hij bemerkte
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dra dat het een vuurtje was, op een open plekje met droge bladeren en takken gestookt,
en zag plotseling den stoker tusschen de boomen te voorschijn komen.
Het was een jongeling, die wel een paar jaar ouder kon zijn dan Tijl, zeer flink
gebouwd en met open gelaat, frisch van kleur en van een paar vinnige, zwarte kijkers
voorzien. Eenige lompen maakten zijn kleedsel uit. Hij had een vogeltje, gansch
gepluimd, op een langen smallen priem steken en begon het aan dit eigenaardig spit
boven het vuur te braden.
Uilenspiegel was den zonderlingen kok genaderd, die door het kraken der takjes
onder Tijl's voet uit zijne beslommering gewekt werd en onzen held aankeek.
- Goeden morgen, zei Uilenspiegel.
- Morgen, antwoordde de andere, zonder verdere aandacht aan Tijl te wijden, om
ze geheel aan 't bradende vogeltje terug te schenken.
- Het ruikt hier lekker in uwe keuken, sprak Tijl.
- Vliegende vogels geuren niet, antwoordde de jonge kerel.
- Daarom is het ook veel beter één vogel aan de punt van uwen braadpriem, dan
tien die ge nog moet vangen, wedervoer Uilenspiegel.
De andere keek hem strak aan.
- Ge ziet gij er mij een viezen gast uit, sprak hij. Ik geloof dat wij niet zullen
vechten vandaag. Kan ik u plezier doen met een half vogeltje?
- Ik heb een half uur geleden mijne bekomst gegeten.
- Dan gaat het geheel en al in één graf, lachte de vagebond. 't Is wel niet veel, maar
wie 't klein niet begeert is het groot niet weerd.
- Kan ik u plezier doen met een paar stukken brood met ham?
- Dat zou ik denken!
Uilenspiegel opende zijn pak en reikte den jongeling het brood toe. Het was op
korten tijd verslonden, in gezelschap van het gebraden vogeltje. Tijl had zich op 't
mos, tegen een boomstam nedergezet, zonder te weten waarom. Het was alsof een
geheimzinnige macht hem bij den vreemdeling hield.
Als deze zijn maal geëindigd had, keek hij Uilenspiegel een paar stonden strak
aan en sprak dan:
- Ge ziet er een braven kerel uit. Ge zult zeggen, men moet zijn hart op de tong
niet dragen, en dat is waar, doch
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ik stel u alleen die vraag om te weten of we samen niet een eind weegs kunnen
afleggen.
- Misschien wel. Waarheen gaat gij?
- Nergens en overal.
- Zooals ik.
- Dan kunnen we lang bij elkander blijven.
- Zoolang de reis duurt.
- De wereld is een zee, de menschen zijn de baren, en wie geen schuitje heeft,
moet in zijn hoedje varen. Zoo is het met mij gesteld. Eer we samen den weg opgaan,
die geen einde heeft dan aan het graf, wil ik u mijnen toestand bekend maken. Ik
bezit niets dan een paar sterke armen, veel vrijheidslust, veel dorst en honger. Dat
is al. En gij, kameraad?
- Ik weet veel en bezit goudstukken.
- Denkt ge er wel aan dat het gevaarlijk is mij dat hier, in het bosch, waar geen
mensch een uur in het rond te vinden is, bekend te maken? Goudstukken zouden mij
zeer welkom zijn.
- Ik ben niet bang.
- Ik kan u in twee breken, ventje.
- Beproef het eens.
- Neen, ik heb geen reden om u kwaad te doen.
- Wil ik u eens in twee breken?
- Spot ge of daagt ge mij uit?
- Neem het zooals ge wilt.
Uilenspiegel trad op den vagebond toe, en, vooraleer deze er aan dacht, had hij
een stomp op de maag en de borst ontvangen, met zooveel kracht toegebracht, dat
hij kreunend omtuimelde. Tijl had dat van zijn vader geleerd.
Als de andere rechtgekomen was, vroeg Uilenspiegel hem:
- Wat denkt ge er van?
- Ge zijt een sterke kerel. Rijk me de hand. Voortaan moogt ge op mijne
vriendschap steunen.
- En gij op de mijne. Hoe heet gij?
- Mijn naam is Lamme, naar mijn peter, en Goedzak naar mijne meter. Dat hebben
ze me toch wijs gemaakt. Wat mijne ouders betreft, die hebben mij vergeten te zeggen
waar ze gingen wonen, als ze mij ergens, kort na mijne geboorte, op eenen dorpsweg
te vinden legden. En gij?
- Ik ben de zoon van Klaas, den houthakker en heet Tijl, naar mijn peter, die te
Brugge vischverkooper was.
- Gij hebt deftige familie. En, mag ik weten, wie de

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

21
derde makker is?
Lamme wees den uil aan, die eenigen tijd in een naburigen boom gezeten en nu
op den schouder van Tijl terug plaats genomen had.
- Dat is Belzebuth, de schoonste uil van de wereld.
- Waarom draagt ge dat beest mede?
- Omdat ik tusschen de menschen gaan wil en als ze dien uil op mijnen schouder
zien, zij zich wellicht aan de wijsheid van Minerva's vogel zullen spiegelen.
- Een uilenspiegel!
- Goed gezegd: wij zullen een uilenspiegel wezen. En nu de baan op, Lamme.
- Ik volg u, Uilenspiegel...
En de twee jongelingen zetten hun weg naar het onbekende voort.

VIII. Waar Uilenspiegel aan 't Minnewater op de koord danst en die
van Brugge aan 't vechten krijgt.
Te Brugge, waar het tweetal aanlandde, na eene korte omreis in Vlaanderen, was
Uilenspiegel weldra door rijk en arm, jong en oud gekend, want hij liep met Lamme
herberg in en herberg uit en werd dikwijls ten huize van burgers en edelen ontboden.
Hij voorspelde de toekomst, en deed het op eene zoo geestige wijze, met tal van
zinspelingen op den uil, die steeds zijn meester vergezelde, dat men geld gaf om hem
te hooren spreken.
Een Zondagnamiddag was er veel volk bijeen, aan het Minnewater, en er kwamen
nog steeds nieuwsgierigen, want er werd verteld in de stad, dat Uilenspiegel op de
koord zou dansen.
De guit had inderdaad over 't Minnewater, van den eenen populier naar den anderen,
eene koord gespannen, en
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De guit had inderdaad over 't Minnewater, van den eenen populier naar den anderen, eene koord
gespannen. (Blz. 21)

als er genoeg menschen naar zijn zin vergaderd waren, liep hij een paar malen op
het touw heen en weder en begon er in 't midden op te zwaaien en te dansen.
Uren had hij zich daar in 't woud, in vroeger jaren, als hij nog een kind was, op
toegelegd, en hij was er in geslaagd het wonderwel te leeren.
De bijval was groot en Lamme, die met zijn hoofddeksel eene omhaling deed bij
de toeschouwers, was over de giften
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zeer tevreden.
Uilenspiegel had zich nu neergehurkt op de koord, en deze ook met de handen
vastgenomen. Zoo langzaam over het water zwaaiend, zong hij het volgende lied:
Burgers van het oude Brugge,
Hebt gij 't lieken al gehoord,
Van den man, die zonder vallen,
Weet te dansen op de koord.
Dansen doen toch alle menschen,
Schoon de dans hun niet behoort,
Maar ze doen het op den aardbol,
En ik doe het op de koord.
Lijk de vrouwen het begeeren
Dansen vele mannen voort,
Op de maat die wijfjes fluiten;
Ik dans liever op de koord.
Lieden, die zeer hoog gezeten
Voeren hier het hooge woord,
Dansen naar den vorst zijn nukken;
Ik dans liever op de koord.
Heel de wereld danst op krukken,
Wijl de levensdrang haar spoort,
Ik zweef boven al die zotten
En dans liever op mijn koord.

Het liedeken vond een overgrooten bijval en Uilenspiegel moest het opnieuw zingen,
terwijl Lamme weer zijn ronde deed en het geld in zijne pet regende. En luide klonken
de kwinkslagen, die hij ten beste gaf, om den eenen of anderen Bruggeling, die met
open mond stond te luisteren, zijn penningen te doen storten.
Sinds het bestaan der wereld, sinds Caïn zijn broeder Abel doodde, vindt ge overal
op aarde menschen, die branden van nijd en jaloerschheid en slechts genot vinden
in het onheil van hun evennaaste, die onverpoosd al doen wat maar eenigszins
mogelijk is, om een ander te plagen en ongeluk boven zijn hoofd te roepen.
De bijval, dien Uilenspiegel oogstte, wekte dan ook de
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afgunst op van een paar jongelingen, die leelijk misbakerd waren en beseften dat ze
er nooit zouden in slagen op de koord te dansen.
Ongemerkt waren ze een der boomen genaderd, waaraan het touw was vastgehecht
en in een omzien hadden zij het met hun mes doorgesneden, zoodat de op de koord
wiegelende Tijl in het water plonste.
Het volk lachte. Iemand die valt doet de toeschouwers lachen. Dit zit nu eenmaal
in den mensch.
Uilenspiegel zwom als een visch en bevond zich dan ook spoedig op het droge.
Hij sprak een paar oogenblikken met Lamme en begaf zich dan naar eene naastgelegen
herberg, om zijne kleederen bij het vuur te hangen.
Lamme had zich intusschen met het volk onledig gehouden en riep zooveel het
zijne longen maar toelieten:
- Menschen, komt bij en luistert! Menschen, komt bij!
En dan sprak hij als volgt:
- 't Is den eenen hond leed, dat de andere in de keuken gaat. Eenige deugnieten,
die toch hun verdiend loon zullen ontvangen, hebben mijn vriend Uilenspiegel de
pert gebakken, waarvan gij allen getuigen waart. Ik heb gezien wie het gedaan heeft
en ik was dan ook van plan de twee kerels eene vetting van belang te geven, maar
Uilenspiegel, die zoo braaf is als 't beest dat steeds op zijnen schouder zit - want veel
te goed is half zot! - heeft het mij verboden. Ze zullen dus elders de galg vinden, die
nietswaarden. Ik ga het touw terug vastknoopen en heb de eer u te melden, dat
Uilenspiegel, zoodra zijne kleederen droog zijn, een tweede vertooning zal geven,
met nog schoonere kunsten dan de eerste. Komt bij en zegt het voort.
Het volk, klein en groot, jong en oud, bleef natuurlijk wachten, want de
nieuwsgierigheid maakt ook deel uit van de menschelijke plagen.
Uilenspiegel kwam een half uur later terug en toen hij op de koord sprong groette
hij vriendelijk de menigte, die hem op gejuich en handgeklap onthaalde.
Wie ooit koorden danser worden wil, het zij in den rechten zin des woords, het zij
figuurlijk, hij weze vriendelijk jegens degenen die hem al eens in 't water doen
plonsen, en hij zal een populair man heeten.
Tijl richtte het woord tot de toeschouwers:
- Menschen, het is de laatste maal dat ik hier te Brugge dansen zal, want ik ga de
wijde wereld in, om overal mijn
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kunsten te vertoonen. Ik wil elders lauweren plukken, en 'k zal dat beter kunnen doen
dan hien, want niemand is profeet in zijn eigen land. Ik zal, tot afscheid, een kunstje
verrichten, dat ge nog nooit gezien hebt, maar ik moet daarvoor een honderdtal
schoenen van uwen rechter voet hebben. Wie geeft ze mij?
Ieder verhaastte zich zijn schoen uit te doen en hem Lamme toe te reiken, want
de menschen zijn er op uit dienst te bewijzen aan iemand die hooger staat dan zij.
Lamme bond de schoenen aan elkaar en langde Uilenspiegel dien tros.
Deze zwaaide een paar malen het pak schoenen heen en weder en liet het dan
tusschen de menigte terecht komen, onder den uitroep:
- Ieder het zijne!
Het gevolg is licht te raden. Elkeen wilde zijn schoen terug hebben, en mannen,
vrouwen en kinderen, wierpen zich op de saamgebonden schoeisels, riepen,
schreeuwden, tierden, stompten, duwden, zoodat hooren en zien vergingen. De
mannen trokken partij voor hunne vrouwen, de ouders voor hunne kinderen, en eer
er een tiental minuten verloopen waren, was gansch die biezwerm aan 't vechten.
Uilenspiegel en Lamme waren verdwenen.

IX. Hoe Uilenspiegel en Lamme aan een noenmaal geraakten.
De twee vrienden hadden vele steden en dorpen van de beide Vlaanderen bezocht,
en Uilenspiegel had nog al wat verdiend met op de koord te dansen en de toekomst
te voorspellen, maar het Vlaamsche gerstenat en 't Fransche druivensap werden niet
door hen versmaad, evenmin als eene goede tafel. Op een schoonen namiddag was
het goud van de heks en het verdiende geld op en keek Tijl bedroefd naar den bodem
zijner beurs.
Ze zaten op den boord eener gracht, om oorlogsraad te
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houden.
- 't Is o-p op, zei Uilenspiegel. We zijn er wat te ruw aan gegaan. We hadden aan
de toekomst moeten denken.
- Als 't kalf verdronken is, vult men den put.
- En men bespot het beest, omdat het er ingevallen is... Ik voel maagkrampen.
- Mijn beer grolt.
- Dan moet ge gras eten. Er is niets zoo goed voor pijn in den buik. Zie de honden
eens.
- Ik heb geene buikpijn en ben ook geen hond; ik heb honger.
- Honger, dat is een woord, Lamme, dat ge nooit moogt uitspreken, als de beurs
ledig is. Dat onzalig woord scherpt den eetlust.
- Er is aan mijn eetlust niets meer te scherpen: hij is als eene naald zoo fijn. En
dorst heb ik niet minder.
- Ginder loopt eene beek met kristalhelder water.
- Waten! Een gevaarlijk vocht, Tijl. Zie eens na, hoeveel menschen er in 't water
zijn omgekomen! We zullen die beek maar laten loopen.
- En dorst lijden?
- Zoolang als 't mogelijk is. Het is maar ten einde raad, dat een mensch in 't water
springt.
- Gij hebt gelijk, en zoover zijn wij toch niet. Ik heb mijne koord nog.
- Om u op te hangen?
- Neen, om een dansje te wagen.
- De eeuwigheid, in?
- Brr! Lamme, wat hebt ge vandaag zwarte gedachten.
- Ze komen recht uit mijne maag, Tijl.
- Ik ga daar in 't dorp wat op de koord dansen.
- Hier? Ik geloof dat er in dat gehucht vijf man en een paardenkop zullen komen
naar kijken en dat ge de muntstukken, die ge er voor uw kunst zult krijgen, met uw
ellebogen zult mogen in ontvangst nemen.
- Eten moeten we!
- 't Is een eisch der natuur.
- En drinken ook.
- Dat deden we vroeger wel zonder dorst.
- Kom maar mede: ik zorg voor 't noenmaal.
Ze kuierden door het dorpje, waar slechts eene afspanning van fatsoen te ontdekken
was: ‘In den Bonten Os’, op de groote baan, waar men, volgens 't uithangbord, kon
eten
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De hospes keek hem verbluft aan. (Blz. 27)

en slapen en stallen zonder waarborg.
- Wij zullen daar ons buiksken vullen zonder waarborg, zei Tijl.
Ze traden er binnen en deden den baas, die er een braven kerel uitzag, al opdienen
wat hij maar geven kon, en dronken er meer bekers bruinen bij, dan de hospes ooit
op één dag getapt had. En ze noodigden den gelukkigen hospes uit met hen te drinken,
zoodat hij op het laatste onder zijnen schedel stilaan een onweer voelde opkomen.
Als het maal was afgeloopen, sprak Uilenspiegel tot den baas:
- Ik wil niet weten, hoeveel dat maal kost.
De hospes keek hem verbluft aan.
- Vermits wij kruis noch munt hebben om te betalen, boezemt het beloop der
rekening ons geen belang in.
- Dat is misplaatste spot! kreet de man.
- Neen, dat is zoo ernstig als mijne beurs ledig is.
- Ja maar, dat gaat hier zoo niet.
- Hoe gaat het hier dan, baasken? Schenk de bekers nog eens vol.
- Dat ziet ge van hier. Ik ga mijn knecht roepen, om u naar 't gemeentegevang te
leiden.
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- En dan?
- Ge zult gestraft worden, deugnieten, aftruggelaars, dieven!
- En dan is uwe rekening betaald?
- Neen, maar ik heb toch voldoening.
- Daar kunt ge uwen bakker niet mede betalen. Neen, baasken, zoo willen we u
niet vasthebben. Leggen kan ik niet, maar als ge de bekers nog eens vult, zal ik u
iets leeren dat voor een man als gij tien noenmalen en een vat bruinen waard is.
- Wat zou dat zijn? vroeg de hospes ongeloovig.
- Neen, baasken, eerst tappen.
De nieuwsgierigheid dreef den herbergier naar de ton en gerstenat vloeide door 't
keelgat van Tijl en Lamme.
- Ik zal u leeren, zei Uilenspiegel, van 't vleesch eener gewone kat, kiekenvleesch
te maken, als ge ons het noenmaal kwijtscheldt. zweert ge dat?
- Ik heb niets te verliezen, sprak de hospes, want dat is toch niet mogelijk. Ik zweer
het.
- Luister dan goed, wedervoer Tijl. Ge vangt eene kat en bindt ze met een sterk
touw aan den poot eener tafel vast. Dan neemt ge een dikken knuppel, danst rond de
kat en dreigt ze te slaan, en ge maakt ze zoodanig bang dat ze van schrik 't
kiekenvleesch krijgt. Zoo is het.
De baas was kwaad, maar hij had zijn eed gedaan, en Uilenspiegel en Lamme
Goedzak konden ongedeerd de afspanning verlaten.

X. Hoe Uilenspiegel een ezel leerde lezen.
Als ze hartelijk lachend over de baan gingen, na de goede poets die ze den waard uit
den ‘Bonten Os’ hadden gespeeld, zei Uilenspiegel:
- Dat is nu al goed en wel, Lamme, maar we moeten trachten aan ons brood te
geraken. Overal zullen we er zoo gemakkelijk niet doorkomen. Langs den weg dien
we nu be-
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wandelen, geraken we in de gevangenis.
- Laat ons dan maar snel een anderen weg nemen!
- Al de wegen die wij thans betreden, leiden naar de gevangenis, komen we een
groot dorp tegen of eene stad, dan win ik ons brood al dansende, maar in de kleine
vlekken zullen we onzen buikriem mogen toehalen, tot onze maag een blad papier
evenaart in dunte. Hebt ge nooit een stiel geleerd?
- Daar werd ik te fijn voor opgevoed. Ik heb nooit iets anders gedaan dan gewandeld
en geslapen.
- Daar is weinig mede te verdienen.
- Het is gezond.
- Als ge er den kost bij hebt, ja, want anders gaat ge er dood van.
Op dit oogenblik kwam er een ezel met een pak beladen de baan op, gevolgd door
een gezond boerken, dat tusschen de tanden het liedeken floot van ‘Het looze
Visschertje’.
- We gaan trachten bij dien vent aan den kost te komen, zei Uilenspiegel.
- Doe maar. Ik heb vertrouwen in u.
Toen het boerken hen genaderd was, trad Tijl op hem toe, met geopende armen,
en sloot het manneken aan zijnen boezem.
- Mijn ouwe, trouwe Cies! zei Uilenspiegel.
- Ik heet niet Cies, ik heet Wannes.
- Wannes, dat wilde ik zeggen. Ik was te verheugd u weer te zien, om uwen naam
goed te zeggen.
- Ik ken u niet.
- Kent gij uw neef Tijl niet meer, van Damme?
- Nooit gehoord dat ik daar een neef had.
- Maar ge zijt toch Wannes... Wannes...
- Bruinvis, zei het boerken.
- Juist. Dat is het. Wannes Bruinvis van... van...
- Sint-Denijs, sprak het boerken.
- Ja, zoo is het. En ge herkent mij niet? Ik u wel, Wannes. En uwe vrouw, die
brave... brave... hoe heet ze nu weer?
- Mie, zei het boerken.
- Juist. Die brave Mie. Ik zal ze met plezier terugzien.
En zich plots tot den ezel keerende, omdat hij zag dat Wannes Bruinvis lust had
om zijnen neef meerdere toelichtingen te vragen, kreet Tijl:
- Wat verstandige ezel! Die ziet er zoo slim uit als
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‘Mijn ouwe, trouwe Cies!’ zei Uilenspiegel. (Blz. 29)

mijn uil.
Lamme hief het mandje, waarin Belzebuth de reis met zijn meester mede maakte,
tot voor de oogen van Wannes.
- Ja, dom is mijn ezel niet.
- Het is spijtig, dat hij geene betere opvoeding ontvangt, neef, zei Uilenspiegel
zeer ernstig.
- Hé, antwoordde Wannes, dat moogt ge niet zeggen. Er is geen ezel op heel de
wereld die beter verzorgd wordt dan onze Jef.
- Hij heet Jef?
Uilenspiegel nam zijne pet van het hoofd en sprak eerbiedig buigend:
- Wees gegroet, meester Jef.
En dan weer tot Wannes:
- Neef, ik twijfel er niet aan dat ge voor uwen ezel vaderlijke zorgen over hebt,
maar dat zijn lichamelijke zorgen, en 't is voor zijne geestelijke ontwikkeling dat ge
het noodige zoudt moeten doen.
- Wat wilt ge daarmede zeggen?
- Gij moet aan de toekomst van uwen ezel denken: ge moet hem leeren lezen.
Het boerken begon te lachen, zoo hevig dat de twee uiteinden van zijnen mond
zijne ooren raakten.
- Zie, neef, deze dikzak hier is de geleerdste man van
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het land. Hij heet dokter Lammius Goedzakum, en heeft aan die kinderen van vorsten
en ministers de lees- en cijferkunst geleerd. Maar hij wilde het verder brengen, en
nu leert hij paarden, koeien, varkens en ezels in de boeken lezen.
Het boerken keek Lamme met bewonderende blikken aan, terwijl Uilenspiegel's
vriend het hoofd hoog in de lucht en zijnen buik vooruit stak.
- Dat kost zeker veel geld? vroeg het boerken.
- 't Is met geen geld te betalen, zei Tijl, maar, als we eenige dagen bij u blijven,
wat ik met plezier doen zal, leert hij uwen Jef misschien voor niets lezen. Hoe denkt
ge daar over, dokter?
- Ja, zei Lamme ontwijkend, ja, misschien wel...
Het drietal trok naar Sint-Denijs. Uilenspiegel dacht diep na, hoe hij het boerken
zoolang mogelijk zou kunnen voor den aap houden; Lamme kon maar niet begrijpen
wat Tijl ging uitrichten en Wannes Bruinvis berekende wat hij op de jaarmarkten
zooal zou kunnen verdienen met een lezenden ezel.
Pachter Bruinvis zat er beter voor dan Tijl en Lamme het zich hadden voorgesteld.
Hij bewoonde eene groote hoeve, met stallingen en schuren, en talrijke knechten en
meiden zaten in de keuken aan den disch, als het drietal binnentrad.
Mie, de vrouw van den pachter, herkende zonder veel aarzelen den neef van
Damme, alhoewel ze Uilenspiegel nooit in haar leven gezien had en nimmer van een
neef haars mans had hooren spreken. Vele vrouwen zouden echter hetzelfde doen,
daar ze voor geen geld ter wereld zouden willen bekennen, dat er iets bestaan kan
dat zij niet herkennen.
Hesp en eieren werden in de pan gelegd en een stoop dubbelebruinen getapt, zoodat
de twee vrienden het allerbest vonden bij Bruinvis. Als ze 's avonds naar bed gingen,
zegde Uilenspiegel tegen Lamme:
- Het is hier goed, en we blijven hier lang. Op mijn woord van Uilenspiegel, we
zullen Jef, den ezel, leeren lezen tegen den besten ezel op!
- Dat is onzin, Tijl, en we gaan hier eene rammeling oploopen.
- Laat mij maar doen en slaap gerust op uwe twee ooren.
- Ik heb dat al beproefd, maar 'k ben nooit verder geraakt dan op één oor.
- Inderdaad, zei Tijl, over 't algemeen zijn er geen on-
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mogelijker dingen dan spreekwoorden. Rust in vrede, Lamme.
Des anderendaags besloot dokter Lammius Goedzakum de eerste les te geven aan
Jef, en in gezelschap van Uilenspiegel verbleef hij een half uurtje in den potdicht
gesloten stal.
Als de les afgeloopen was, vroeg pachter Bruinvis:
- Wat denkt ge er van, heer Lammius?
- Het is een der slimste ezels, die ik ooit heb ontmoet.
- Zal het spoedig gaan?
- Sommige letters, ja, zei Uilenspiegel. Andere niet, omdat die veel moeilijker
zijn.
Veertien dagen bleven de twee makkers op de hoeve van Bruinvis, aten en dronken,
wandelden en sliepen, en brachten dagelijks een half uurtje in den stal door, bij den
ezel.
Uilenspiegel had een groot, in perkament gebonden boek van pachter Bruinvis
gekregen, hetwelk hij voor den ezel neerlegde, die op bevel van Tijl 's morgens geen
eten kreeg. Tusschen de bladen, op verschillende plaatsen, legde onze held
distelplanten en leerde het dier met den snuit de bladen omleggen, ten einde het
lekkere plantje te vinden.
Het boerken drong natuurlijk aan om eens na te gaan hoever zijn Jef gevorderd
was in de leeskunst, en eindelijk besloot Tijl eene openbare voordracht door den ezel
te laten houden.
Het was op een Zondagnamiddag dat Jef op de koer werd gebracht, het boek voor
zich, en tot groote verbazing der aanwezige meiden en knechten, en niet minder van
Wannes en zijne vrouw, er in begon te bladen en luidop ‘hi-ha’ te balken omdat hij
geen distels vond.
- Zoover is hij reeds, zei dokter Lammius Goedzakum. Hij weet reeds de plaatsen
te vinden waar de letters I en A staan en noemt luidop deze letters.
Allen sloegen de handen in elkaar en bewonderden Lamme, den man, die ezels
kon leeren lezen.
Tijl en zijn makker besloten de hoeve van Bruinvis te verlaten en verkochten den
pachter, bij het heengaan, een groote flesch gevuld met eene grauwe, slijmerige
vloeistof.
- Uit deze flesch, zei Uilenspiegel, giet ge dagelijks twee druppels in het voeder
van Jef en eer er zes maanden verloopen zijn, leest uw langoor al de letters zonder
moeite.
Aan den omdraai der baan, als ze uit het zicht van Wannes verdwenen waren, die
hen een eind weegs uitgeleide had gedaan, gingen ze op den boord eener gracht
zitten, en
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‘Zoover is hij reeds’, zei dokter Lammius Goedzakum. (Blz. 32)

lachten dat ze hunnen buik moesten vasthouden.
- Het slot is waardig van het begin, zei Lamme. Uilenspiegel, gij zijt een wonder.
Den boer het water doen betalen van zijn eigen sloot, dat is te vet!
- De wereld wil bedrogen zijn, Lamme, en we moesten toch reisgeld hebben.
- Dat zou een broodwinning kunnen worden: ezelsonderwijzer.
- Als ge de menschen kunt wijs maken dat hun ezel verstandig is, dan is zulks wel
het bewijs dat ze zoo dom zijn als een ezel! Luister, Lamme, dit is het lied dat de
ezel van Bruinvis, op dit oogenblik wellicht in zijn eigen zal zingen.
En Uilenspiegel zong met klare stem:
Hi-han! Hi-han!
Ge kunt aan mijn stem wel hooren
Uit wat stam ik ben geboren,
Hi-han! Hi-han!
Maar ik schaam mijn ouders niet,
Lijk men vele dieren ziet.
Hi-han! Hi-han!
Hi-hâân!
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'k Zal er mij dan niet om storen,
Als men spot met mijn geslacht!
Hij, die mijne stem veracht,
Heeft somtijds veel grooter ooren,
Dan het beest waarmeê men lacht!
'k Zal om mijne stem niet janken,
Schoon ze stroeve tonen klopt;
Wie om haar zijn ooren stopt,
Schreeuwt meestal in valscher klanken,
Dan het beest dat hij verschopt!
Denk niet dat 'k er mij om kwelle,
Als mijn huid den lachlust wekt;
Hij die spot met 't geen mij dekt,
Heeft soms grooter ezelsvelle,
Dan het beest dat hij begekt!
Hi-han! Hi-han!
Ge kunt aan mijn stem wel hooren
Uit wat stam ik ben geboren,
Hi-han! Hi-han!
Maar ik schaam mijn ouders niet,
Lijk men vele dieren ziet.
Hi-han! Hi-han!
Hi-hâân!

XI. Hoe Uilenspiegel al de zieken in het gasthuis te Kortrijk te been
hielp.
Lamme stelde Uilenspiegel voor naar Kortrijk te reizen, waar er misschien middel
was om hunne beurs wat op te knappen, die in allerellendigsten toestand verkeerde.
Zij namen hunnen intrek ‘In het Wapen van Kortrijk’, de bijzonderste herberg van
de stad, waar men te voet en te paard logeerde. De twee vrienden deden zich een
lekker
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maal opdisschen, en 't was met een zwaar hoofd van de talrijke bekers dubbelen, dat
ze 's morgens ontwaakten.
- Waar zijn we nu eigenlijk? vroeg Tijl aan Lamme, die reeds geheel gekleed voor
hem stond, als Uilenspiegel het waagde een oog te openen.
- Gelukkige tap! zei Lamme. Ge wordt wakker met den lach op de lippen en ge
weet niet eens waar ge zijt. ‘In 't Wapen van Kortrijk’, zijt ge.
- Ha ja! Ze hebben hier lekker bier, man!
- Dat geloof ik, en wij hebben er vele potten te betalen.
- 't Getal zal vermeerderen.
- Wij bezitten geen halve kluit meer.
- Eene reden om hier potten te pakken: op een ander zullen we er geene krijgen.
- Ja, maar hoe zal dat afloopen?
- Lamme, mijn vriend, dat is eene vraag, die ik geen antwoord waardig acht. Hoe
is het zooal afgeloopen, sinds we samen op reis zijn? Zonder schade of schande, niet
waar? Wat hebt ge hier dan te vreezen?
- We zullen wel eens vast geraken.
- Een benijdenswaardige toestand, Lamme. Eten, drinken en slapen gratis.
- Zonder dubbelen bruine.
- Ja, dat ontbreekt er in de herbergen van den vorst. Als ik aan 't Hof ben, zal ik
dat doen veranderen.
- Wat gaan we nu doen?
- Weer eene domme vraag! Ontbijten.
- En dan?
- Potten bier drinken.
- Goed. Maar daarna?
- Noenmalen.
- Tijl, jongen, we moeten dan toch naar iets uitzien.
- Ja, na 't avondmaal. Lamme, beste vriend, laat mij betijen, en eet en drink uw
buiksken vol.
Aan de ontbijttafel maakte Uilenspiegel kennis met een dikken burger, die zegde
dokter in de geneeskunde te wezen en naar Kortrijk te zijn gekomen, om de
ongeneesbare zieken uit het gasthuis eens te onderzoeken en in behandeling te nemen.
- Zijt gij er al geweest, meester? vroeg Uilenspiegel.
- Dezen namiddag ga ik er heen, na in de stad eenige zieken bezocht te hebben,
die mij ook uit Brussel ontboden hebben.
Als ze ontbeten hadden, zei Tijl tot zijn makker:
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- We gaan onmiddellijk naar 't gasthuis.
- Wat zouden we daar gaan uitrichten?
- De zieken genezen.
- Gaat gij dat doen?
- En veel beter dan die dikke menschendooder het ooit zal kunnen. Gij zijt mijn
helper; doe wat ik u zal zeggen en 't buiksken onzer beurs zal zwellen.
Bij de zuster-overste van het gasthuis deed Tijl zich aanmelden als dokter
Leemansius, van Brussel, en hij werd dan ook met veel plichtplegingen ontvangen.
Na een lekker glas wijn gedronken te hebben, begaven zij zich bij de zieken die,
ten getale van vijftien, sinds langen tijd in het gasthuis verbleven, en er, naar
zuster-overste verklaarde, niet uit wilden.
- Ik zal ze er wel uit krijgen, zei Uilenspiegel. Laat ons met de zieken alleen, zuster,
opdat ik hen in volle vrijheid kunne ondervragen.
Eén voor één vroeg hij aan de kranken wat hun scheelde, en, na vernomen te
hebben van welken aard hunne ziekte was, fluisterde hij hen toe:
- Ge moogt aan niemand een woord laten hooren van hetgeen ik u ga zeggen. Eer
er twee uren verloopen zijn, verlaat gij allen volkomen genezen het gasthuis, maar
daartoe is de opoffering van een uwer noodig. Ik ben eer een toovenaar dan een
dokter en het is bij middel der zwarte kunst, dat ik u wil op goeden voet brengen.
Een uwer moet ik levend verbranden, uit zijn asch een poeder bereiden, en dat moeten
de anderen drinken om te genezen. Ik zal natuurlijk den ziekste van u allen nemen,
die toch geen hoop op herstel meer geeft.
Dezen middag zal zuster-overste hier komen en roepen: ‘Wie niet meer ziek is,
komt er uit.’ Zorg dus dat ge spoedig wegkomt, want die hier 't laatste in de zaal
blijft, schiet er het hachje bij in. Wel begrepen?
Toen hij allen bezocht had, keerde hij bij de zuster-overste weder en zeide met
den grootsten ernst:
- Dezen middag klokslag twaalf uur, zijn alle uwe zieken in staat terug naar huis
te keeren.
Zuster-overste keek hem ongeloovig aan.
- Het is waarheid, zuster. Ik blijf hier, om er bij te wezen, als allen heengaan, want
ik zou niet willen dat er een mocht achterblijven. Ge moet me niet betalen, vooraleer
allen het gasthuis verlaten hebben.
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De dokter en zijn helper ledigden nog een paar flesschen ouden wijn en zoo werd
het middag. Lamme was zoo nieuwsgierig als de zuster-overste, om het gevolg der
kunst van Uilenspiegel te zien. Hij had echter volle vertrouwen in den uitslag, als
hij Tijl daar zoo rustig zag zitten.
Te twaalf uur ging zuster-overste naar de ziekenzaal en sprak, op verzoek van
Uilenspiegel, de volgende woorden:
- Wie niet meer ziek is, komt er uit.

Wie nooit een schouwburgbrand heeft bijgewoond, kan zich geen gedacht vormen
over de wijze, waarop al de kranken het gasthuis verlieten. Ieder liep om het vlugste
en zieken, die op krukken sprongen, waren nog eerder de poort uit dan de andere.
Ze rolden letterlijk over malkaar om buiten te geraken; op een omzien was de
ziekenzaal ledig.
Uilenspiegel ontving het hooge loon, dat door den beroemden Brusselschen dokter
van te voren bedongen was, en ging met Lamme naar het ‘Wapen van Kortrijk’, waar
ze in gezelschap van den dikken geneesheer 't middagmaal namen.
Zij drukten den dokter de hand en wenschten hem veel geluk bij zijne zieken in 't
gasthuis, betaalden den waard en waren reeds buiten de stad, als Leemansius
ontvangen werd door zuster-overste, en tot zijne niet geringe verbazing vernam dat
hij daar reeds geweest was en al de kranken genezen huiswaarts gekeerd waren.
- Ge moogt nooit uitstellen tot 's namiddags, wat ge 's morgens doen kunt, zei
Uilenspiegel tot Lamme. Dokter Leemansius zal ook van dat gedacht zijn.
En hij vertelde aan zijnen makker welk zonderling geneesmiddel hij de kranken
had toegediend.
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XII. De twaalf blinden.
Twaalf blinden gingen te Ledeberg voorbij de afspanning het ‘Wit Zwijn’...
Hier blijft de lezer stil, en vraagt zich af, hoe twaalf blinden bijeen gekomen waren
en samen over de baan gingen. Twaalf!
De schrijver van dit boek heeft zich dezelfde vraag gesteld, zonder er een bepaald
antwoord te kunnen op vinden.
Als ge de legende wilt gelooven, kwamen die twaalf blinden van de uitvaart van
een rijk man. Het is mogelijk, alhoewel het me toch zonderling voorkomt, dat naar
die uitvaart zooveel blinden zouden gekomen en er niet een met een paar oogen bij
zou geweest zijn, om hen naar huis te leiden. En 't is zonderling ook, dat ze allen
denzelfden weg volgden.
Laat ons hier echter niet langer bij stil blijven, want we leven niet in een tijd, dat
men zich de moeite nog geeft lang te zoeken naar de oorzaak van iets. Het is er, en
daarmee uit. De twaalf blinden waren er, en we zullen denken dat het toeval hen
bijeen bracht.
Het toeval is voor een schrijver eene der schoonste uitvindingen, die hem toelaat
tegen de logiek op te staan.
Twaalf blinden gingen bij toeval te Ledeberg voorbij de afspanning het ‘Wit
Zwijn’, waar Uilenspiegel met Lamme een praatje voerde, om te beslissen hoe ze
den waard het zijn zouden geven, want de beurs was weeral in volledigen staat van
onvermogen.
Tijl bemerkte de twaalf mannen; hij had weldra gezien dat allen het gezicht verloren
hadden en liep naar buiten.
- Brave lieden, sprak hij, zijt ge niet vermoeid en hebt ge geen dorst of honger?
- Zeker, heerschap, antwoordden de blinden.
- Ik ben de graaf van Immerschoten.
De blinden namen hunne pet af.
- Steeds heb ik medelijden, ging Tijl voort, als ik lieden van uw slag op de baan
zie. Ge moet hierover in het ‘Wit Zwijn’ uw buiksken eens deugd doen. Hier zijn
twaalf gul-
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Welgezind trokken ze de herberg binnen. (Blz. 39)

den.
Uilenspiegel gaf niets, maar iedere blinde dacht, dat een zijner elf makkers het
geld ontvangen had en welgezind trokken ze de herberg binnen, waar ze een lekker
maal en lekker bier bestelden.
- De heer graaf heeft ons gezegd, dat we onzen buik maar eens een zielmis moeten
laten houden, spraken ze tot den waard. Hij heeft ons twaalf gulden gegeven.
De baas uit het ‘Wit Zwijn’ had gezien dat Uilenspiegel bij de blinden was geweest
en met hen had staan praten.
- Ha, dacht hij, een graaf!
En 't was met den diepsten eerbied dat hij Uilenspiegel en Lamme bediende, die
genoegen schepten in 't plezier van de twaalf blinden, die een weddingschap schenen
te hebben aangegaan om het meeste naar hunne maag te verzenden. Drinken deden
ze niet minder, telkens op de gezondheid van den braven graaf.
Als het op betalen aankwam, werd het een ander spel. De eene werd door den
andere beschuldigd, de twaalf gulden te hebben aangenomen, en daar geen hunner
wilde bekennen,
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om de goede reden dat niemand in het bezit der som was, geraakten de blinden, die
het dubbel bier sinds lang niet meer geproefd hadden en het naar de hersenen kregen,
handgemeen, zoodat de tafel op een gegeven oogenblik omgeworpen werd en een
paar der vechters tusschen de scherven vielen.
De waard, die de blinden had willen scheiden en zelf eenige muilperen tot loon
had ontvangen - want ze zagen niet waar ze sloegen, zei Uilenspiegel, - kwam bij
Tijl en vroeg eerbiedig:
- Zou de heer graaf niet willen zeggen aan welken blinde hij de twaalf gulden
gegeven heeft?
- Ik geef altijd zonder na te gaan aan wie. Wat de rechterhand geeft, mag de linker
niet weten.
- Ze willen me niet betalen.
- Dat is erg, en ge kunt hun moeilijk doen inzien, dat ze daartoe verplicht zijn.
- Ze hebben alles aan stukken geslagen: het is nu twintig gulden dat ik van hen te
ontvangen heb.
- Te ontvangen van die arme sukkelaars? Ik wilde dat ik het zag, zei de blinde, en
hij sloeg nevens het ei.
- Ik zal hen doen gevangen nemen.
- Die arme sukkelaars.
- Zult gij voor hen betalen, heer graaf?
- Ik? Mijn edelmoedigheid en mijn menschlievendheid gaan zoo ver, beste man,
dat ik dagelijks mijn laatste muntstuk aan den arme geef. Ik heb geen koperstuk meer
op zak en mijn vriend evenmin, zoodat ge zelf voor ons verteer tot morgen zult
moeten wachten. Maar, ik zal wel iemand vinden in het dorp, die borg voor mij zal
spreken.
- En voor de blinden ook?
- Ja, laat ze maar henen gaan.
- Neen, zei de waard, dat niet. Ik heb volle vertrouwen in uw woord, heer graaf,
maar ik ken u van haar noch pluim, en ze hebben mij al zoo dikwerf beetgenomen,
dat ik geen mensch meer laat henen gaan, vooraleer hij betaald heeft.
- Gij hebt gelijk, vriend. Stelt gij vertrouwen in mijnheer pastoor?
- Is dat eene vraag?
- Als hij borg voor ons spreekt?...
- Moogt ge over mijn gansche afspanning beschikken.
Uilenspiegel ging bij de blinden, die nog steeds aan het twisten waren en sprak:
- Brave lieden, weest kalm, ik zal voor alles zorgen.
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Binnen eenige oogenblikken kunt ge allen rustig henen gaan. Ik vind het niet eerlijk,
dat degene, die de twaalf gulden ontvangen heeft, niet betalen wil, maar dat zal hem
later toch ongeluk brengen en ik laat ze hem behouden.
Hij keerde terug bij Lamme en fluisterde hem toe:
- Ik ga naar den pastoor.
- Moet ik hier blijven?
- Zie Lamme, dat heb ik van u niet verwacht. Ge vreest dat ik niet terugkeeren en
u in den steek laten zal.
- Hoe geraken wij hier deze maal uit?
- Laat mij begaan: alles zal op wieltjes loopen. Drink nog een pot bruine, om den
tijd te dooden.
Uilenspiegel begaf zich naar het huis van den dorpspastoor en zei tot de meid, dat
hij dringend den herder wenschte te spreken over eene belangrijke zaak.
De pastoor, die een paar collega's aan tafel had genoodigd, verzocht Tijl kort en
bondig zijn geval uit te leggen.
- Ge kent den baas uit het ‘Wit Zwijn’? zei Uilenspiegel.
- Ja, verder. Wat is er met hem gebeurd?
- Ho, hij is niet dood, verre van daar.
- Wat moet ik voor hem doen! Is hij erg ziek?
- Ziek is hij eigenlijk niet.
- Wat verlangt ge dan voor hem?
- Hij is ziek en toch niet ziek.
- Vriendje, ik zal op die wijze mijn geduld verliezen.
- Dan gaat ge weer veel tijd noodig hebben, mijnheer pastoor, om het terug te
vinden.
- Komt ge me soms voor den gek houden?
- Ik verzoek u, mijnheer pastoor, het mij niet euvel te duiden.
- Wilt ge me nu zeggen, wat de baas uit het ‘Wit Zwijn’ van mij verlangt?
- Niets, mijnheer pastoor.
- Wat komt ge dan hier doen?
- 't Is zijne vrouw, die u doet roepen.
- Is zij ziek, is haar iets overkomen?
- Zij is zoo gezond als een blieksken in het water. Het is eigenlijk haar man die
krank is.
De pastoor kon zijn ongeduld niet meer bedwingen en kreet:
- Maak dat ge wegkomt!
- Zij laat u roepen, zei Uilenspiegel uiterst kalm, om-
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dat haar man van den duivel bezeten is.
- Dat is erg. Ik heb echter gasten... Ik zal binnen een uurtje eens komen zien, wat
er te doen is.
- Wel bedankt, mijnheer pastoor.
Uilenspiegel keerde naar de afspanning terug, waar hij tot Lamme sprak, luid
genoeg opdat de waard hem goed verstaan zou:
- Die brave kerel van een pastoor is nog een vriend van mij, van in den tijd dat ik
te Brugge mijn paleis bewoonde. Binnen een uurtje zal hij hier alles komen betalen.
En zich tot den baas wendende:
- Ge kunt die kerels laten gaan.
De waard krabde achter zijn oor.
- Maar, als de pastoor nu eens niet kwam?
- Ik dacht dat ge zooveel vertrouwen in hem stelde!
- Ja, maar is het wel waar dat...
Uilenspiegel sprong met geveinsden toorn op:
- Durft gij aan mijne woorden twijfelen, ellendige bierdief.
- Neen, dat is het niet, heer graaf, maar ze hebben mij reeds zoo dikwerf in den
nek gezien. Als mijnheer pastoor hier is geweest, zal ik die brave lieden laten
heengaan. Het zal er voor hen op geen uurtje aankomen.
- Mij goed, maar ik heb geen tijd te verliezen. Tot ziens.
De baas versperde hem den weg.
- Heer graaf, vooraleer de pastoor hier geweest is, kan ik u niet laten vertrekken.
Uilenspiegel keerde zich tot Lamme:
- En zeggen, dat ik dien vent met een paar opstompers naar den overkant der baan
kan doen vliegen!
- Ik zou het u niet aanraden, zei de waard, want in de keuken staan mijne twee
knechten gewapend met rieken, om op het eerste teeken toe te snellen.
- In alle geval kan ik geen uur meer wachten. Een gedacht. Tap ons nog een pot
bier, en voor die twaalf sukkelaars ook, en laat uwe vrouw tot bij den pastoor gaan,
om hem te vragen of hij zijn woord niet gaf.
De baas stemde hiermede in en de waardin begaf zich naar de pastorij.
De pastoor was ten zeerste gestoord, toen hij weer zijn bezoekers verlaten moest,
en als hij de vrouw voor zich zag, kreet hij toornig:
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- Ja, ja, ik weet het. Gijlie zijt altijd zoo haastig. Binnen een half uurtje zal ik bij u
thuis zijn, om alles te regelen.
De waardin kwam met dit bericht thuis, de blinden mochten vertrekken en verlieten
het ‘Wit Zwijn’ onder de kreten:
- Leve de graaf! Leve de graaf!
De baas deed Uilenspiegel en Lamme uitgeleide tot aan de deur en nam met vele
buigingen afscheid.
- Laat ons nu maar zoo snel mogelijk voortstappen, zei Tijl, want als de pastoor
komt, om den duivel uit den waard te verdrijven, dan zal de vent er niet weinig den
duivel jagen!...

XIII. Hoe Lamme verliefd geraakte, hoe de wederliefde was, en hoe
Uilenspiegel's wraak mislukte.
Eenen morgen zaten de twee makkers aan den oever van de Schelde, in het hooge
gras, en Uilenspiegel sprak:
- Lamme, jongen, ik geloof dat het in Vlaanderen warm begint te worden.
- De zon steekt.
- En ik geloof dat de menschen ook zouden willen steken. We zullen goed doen
ginder aan den overkant eens te gaan kijken, of daar ook menschen wonen.
- Die huizen hebben, waar een mensch vernachten kan en een korst brood
verorberen, want het slapen als een vink op eenen boom en het toesnoeren van mijnen
buikriem begint me te ergeren.
- De beroemdheid, man, de beroemdheid. Uilenspiegel is overal gekend, en in
bekenden stellen de menschen veel minder betrouwen dan in vreemden!
- Waarom zijn we gisterenavond met den smid niet medegegaan? Hij bood ons
werk, en we hadden een onderkomen gehad.
- Werk? En, dat zegt gij? Als de vagebond oud wordt,
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kruipt hij bij den haard! Lamme, Lamme, waar is de tijd dat ge in 't bosch vogeltjes
braaddet. Ge hebt het in den laatsten tijd te goed gehad en ge zijt verwend. Die smid
boezemde mij geen vertrouwen in.
- Mij wel.
- De woorden zijn schoon, zei de wolf, maar ik kom in het dorp niet.
- Ik heb honger.
- Dat is de beste saus.
- Maar, ge kunt toch geene saus alleen eten!
- Lamme, we gaan naar het veer. 't Ligt ginder ver, zei de kleine guit daarstraks,
en dan kunnen we overzetten. Aan den anderen kant kent men ons niet, en daar zal
wel iets te vangen zijn. En dan weet ik het te krijgen. Het is 't schoonste van mijne
historie niet, maar de wereld wil bedrogen zijn en als ge het niet pakt, komen ze het
u thuis niet brengen. Kunt ge gelooven dat ik soms fier ben over mijne boevenstreken?
- Dat vuurken heb ik gestookt, zei de gek, en hij had het huis zijner moeder in
brand gestoken.
- Lamme, waar haalt ge al die wijsheid, om mijne handelwijze te hekelen?
- Honger geeft slechten raad.
- Laat ons overvaren en ik beloof u dat ge zult eten tot ge barst.
- Ik zal u helpen, zei de smid, en hij had ijzer noch kolen!
- Wat verlangt ge dan?
- Hier blijven en ginder naar het dorp gaan.
- En dan?
- Werken om aan den kost te komen.
- Lamme, is er een vijs los in uw bovenkamer? Sedert gisteravond zijt ge een
geheel ander mensch.
- Wilt ge weten wat het is? Ik ben verliefd.
Uilenspiegel keek Lamme verbluft aan.
- Verliefd? Dat is onzin! Op wie zoudt gij zooal kunnen verliefd zijn? Op een ton
bruin bier en een gebraden kieken?
- Hebt ge gisteravond de dochter van den smid gezien?
- Gezien en gezien is twee. 't Leek mij een aardig meisje te zijn, maar, wie 's avonds
een perel meent gevonden te hebben, heeft 's anderdaags een leelijke maai in de hand.
- Ik wil haar terugzien.
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- Ge zult goed ontvangen worden.
- Ik zal mij bij den smid als gast verhuren.
- Gij smedersgast!
- Als het zijn moet, ja. Ik wil het meisje spreken.
- En mij verlaten?
- Ja. Dat ook.
- Doe uw goesting. Vaarwel, Lamme, en veel geluk in den smederstiel.
- Gij gaat niet mede?
- Ik ben gek noch verliefd!
- Vaarwel dan.
Lamme nam den weg naar het dorp; Uilenspiegel volgde den Scheldeoever. Nadat
ze eenige meters van elkaar verwijderd waren, keken beiden op hetzelfde oogenblik
om... Het scheiden deed hen pijn. Ze bleven staan en keken malkaar met verwijtenden
blik aan.
En korte strijd werd in Tijl's binnenste geleverd. Hij trad op Lamme toe en zei:
- Ik ga met u mede, moedwillige dwaas.
- Dat is braaf, Tijl. Vergeef het mij, ik kon niet anders.
- Ik vergezel u, maar bemoei mij met niets, want met zakken te binden en
huwelijken te maken, kan men nooit eer halen. Kom, laat ons 't smeden leeren.
Ze boden zich bij den smid van 't dorp aan en werden dadelijk als gasten
aangenomen, want de man had veel werk, kon geen helpers vinden, en tot overmaat
van rampspoed moest hij zich naar Gent begeven.
- Ik zal den baas bezig houden, zei Uilenspiegel tot Lamme. Tracht gij de dochter
te spreken. Als gij haar bevalt, blijven wij hier; bevalt gij haar niet, dan gaan we
verder. Ik geef u acht dagen tijd, om hare liefde te winnen.
De smid bemerkte dadelijk dat de twee mannen nooit in eene smidse gewerkt
hadden, maar, daar zij hem niets zouden kosten dan eten en slapen, voor de eerste
veertien dagen, besloot hij zich maar met hen te behelpen.
- Maak voort met den blaasbalg, zei hij tot Uilenspiegel en beval Lamme hem op
de koer te vergezellen, waar hij eene deur met ijzer te beslagen had.
Terstond nam Tijl den blaasbalg op en volgde zijnen meester.
Als deze achter zich keek en Uilenspiegel met het tuig bemerkte, kreet hij:
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- Wat beteekent dat?
- Hier is de blaasbalg, baas, en ik zal onmiddellijk den anderen halen.
- Zijt ge gek, kerel?
- Neen, baas, want ge hebt mij gezegd: maak voort met den blaasbalg, en ik doe
altijd letterlijk wat men mij zegt.
- Draag spoedig dien blaasbalg op zijne plaats en blaas het vuur aan.
- Goed, baas.
Uilenspiegel ging terug naar de smidse en Lamme bleef op de koer, om zoo kwaad
en zoo goed het ging, den smid behulpzaam te wezen.

Als de baas terug in het werkhuis kwam, zat Tijl geknield bij het uitgedoofde vuur
en blies zooveel zijne longen het hem toelieten op de kolen.
- Wat doet ge daar nu? kreet de man.
- Het vuur aanblazen, baas.
- Dat moet ge met den blaasbalg doen, zei de smid kalm, die dadelijk bemerkte
dat hij met een slimmen guit te doen had, en nam voor den kerel op zijne beurt ook
wel beet te nemen.
Als het middag was, bracht hij Tijl bij den trog, waarin het eten voor de varkens
werd geschud, en sprak:
- Gij zijt hier als gast aangenomen, op voorwaarde alles te eten wat ik u zou
voorzetten. Ik voer insgelijks alles letterlijk uit. Eet u nu maar zat. Uw vriend voert
alles zoo letterlijk niet uit: die zal met mij eten.
- Dat zal ik u betaald zetten, dacht Uilenspiegel, en hij nam plaats op eene houten
bank, tegen het varkenshok, om na te denken wat er hem te doen stond.
De kiekens, die daar in groot getal rondliepen, pikkend en scharrelend, gaven hem
dra het wraakmiddel. Hij nam uit
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den trog eene oude korst brood, die hij met zijn mes in kleine stukjes sneed. Daarna
zocht hij een touw, maakte er kleine eindjes van, bond ieder stukje brood aan ieder
touwtje, zoo stevig mogelijk, en dan de koordjes met hunne andere uiteinden aan
elkander. Hij wierp dien tros den kiekens voor, die gretig het brood opslokten, alzoo
allen aan malkaar vastgehecht bleven en om los te geraken gedurig ronddraaiden.
De smid verloste zijne kiekens, terwijl Uilenspiegel plechtig zwoer, dat hij de
schuldige niet was. De baas deed alsof hij zulks gereedelijk geloofde en beval
Uilenspiegel terug aan het werk te gaan, tusschen de tanden mompelend:
- Dat zal ik u betaald zetten, kerel.
In de smidse ontving Tijl van Lamme een stuk brood met spek, dat hij voor zijnen
vriend van de tafel had weggenomen en verborgen.
- Hoe zit het met de liefde, vroeg Tijl, want het deugt hier niet. Ik stel niet veel
vertrouwen in de braafheid van den smid. Hij is vos tegen vos.
- Het zal gaan, zei Lamme. Ze heeft me liefdevol aangestaard en gelachen.
- Meer niet? Als ge zoo voort gaat, dan hebt ge veel kans rond Sinxen te weten of
ge haar bevalt. Ge moet het vuur aanblazen, jongen, de baas heeft het gezegd.
Des avonds gingen ze vroeg slapen. Rond middernacht werd Uilenspiegel gewekt
en bemerkte den smid, die voor hem stond:
- Het is middernacht, zei de baas.
- Gij moet u de moeite niet geven mij dat te komen zeggen, zei Tijl. Het boezemt
mij geen belang in. Ge moet dat ginder in 't hoekje zeggen, aan mijnen uil, in dat
mandje. Die is 's nachts wakker en hij zal er u dankbaar om zijn.
- Opstaan en werken, sprak de smid.
- Te middernacht? Is dat ernstig?
- Het is mijne gewoonte. Ik laat mijne gasten, gedurende de eerste acht dagen dat
ze hier verblijven, slechts een halven nacht slapen. Ze moeten spoedig hunnen stiel
leeren.
- Ik kom dadelijk, zei Tijl.
Uilenspiegel nam zijnen stroozak en bond hem op den rugs liep haastig naar de
smidse en begon dapper op een stuk gloeiend ijzer te bonken, zoodat de vuurglinsters
uiteenspatten en op den stroozak vlogen.
- Houd op, riep de baas. Wat vangt gij nu weer aan! Ge gaat mijn bed in brand
steken.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

48

Ge gaat mijn bed in brand steken. (Blz. 47)

- Het is mijne gewoonte, zei Uilenspiegel kalm. Als ik een halven nacht op mijn
bed heb gerust, laat ik het bed een halven nacht op mij rusten.
- Deugniet! kreet hij. Ik laat me niet langer voor den gek houden! Mijn huis uit,
naar boven!
- Dat zal ik, zei Tijl, en hij klauterde terug naar boven, waar hij den stroozak van
zijnen rug wierp en snel een gat in het dak maakte.
- Baas, riep hij, ik voer alles letterlijk uit. Gij hebt me gezegd: naar boven, mijn
huis uit. Ik ga langs daar weg. Vaarwel!
De smid liep de trap op, maar Uilenspiegel zat reeds op het dak als de baas boven
kwam, en eer deze laatste terug beneden was, had Tijl den sprong gewaagd en was
in de duisternis verdwenen.
Onze held wist dat de smid 's anderendaags naar Gent moest. Hij bracht het
overschot van den nacht in het bosch door en verschool zich 's morgens in het
struikgewas langs de groote baan, tot hij den man met zijne kar zag voorbijrijden.
Dan kwam hij te voorschijn.
- Nu naar Lamme, zei hij. Verliefd of niet verliefd,
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hij moet uit de smidse. Het deugt daar niet. Als de dochter een aartje naar heur vaartje
heeft, is de sukkelaar goed geleverd.
Aan de eerste huizen van het dorp, zag hij Lamme, die hem tegemoet kwam,
hinkend als een oud paard. Toen hij dichter kwam, bemerkte Tijl dat zijn vriend een
zoo zwart gelaat vertoonde, dat geen enkel neger op zulk git kon bogen.
- Wat beteekent dat, Lamme?
Met tranen in de stem, antwoordde de neger:
- Zij heeft dat gedaan.
- Wie, zij? De dochter van den smid?
- Ja, zij deed het.
- Hoe is het gekomen? Hebt gij haar uwe liefde verklaard en is dat haar antwoord?
Lamme knikte bevestigend.
- Zoo de ouden zongen, zoo piepen de jongen, Lamme en wie zijne hespen
verbrandt, moet op de blaren zitten.
- 't Zijn mijne hespen niet, die verbrand zijn, sprak Lamme. Het is mijn been, dat
met het gloeiend ijzer in aanraking kwam.
- Vertel me dan toch wat er gebeurd is.
- Als de baas weg was, heb ik al mijnen moed in mijne twee handen genomen en
haar gezegd hoeveel ik van haar hield. Ze heeft het uitgeproest van 't lachen en
gevraagd of ik ziek was. Ge weet wat er geschiedt, Tijl, op zoo een oogenblik.
- Neen, daar weet ik niets van.

- Wel, ik ben, ja, voor haar op de knieën gevallen en ik heb smeekend hare handen
willen grijpen, en toen, ja, heeft ze mij bij den nek gegrepen en mij met het gelaat
in een bak met roet gewreven, zoo gelijk men met een kat doet, als ze niet rein geweest
is!
- Een aardig middel om de liefde te smachten! Arme Lamme! En dan?
- Ik heb me met veel moeite losgerukt, want ze heeft
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ijzeren klauwen, de feeks. Ik ben rechtgesprongen, om haar op hare beurt in 't roet
te steken, maar ze had een gloeiend ijzer gegrepen en riep, nog steeds lachend: ‘Kom
maar hier, lieve schat!’
- Dat werd eene vurige liefde, Lamme!
- Ik zou haar toch te pakken gekregen hebben, maar terwijl ik haar met één sprong
ter zijde wilde vastgrijpen, smeet zij het ijzer voor mijne voeten en kwam het
gloeiende gedeelte in aanraking met mijn been. Ze is naar boven gevlucht en begon
door het venster om hulp te roepen.
- En gij hebt het hazenpad gekozen?
- Wat zoudt gij gedaan hebben?
- 'k Zou mij in dit geval moeten bevinden, om u te antwoorden. Zijt ge nu genezen,
is uwe liefde nu met uw been uitgebrand?
- Neen, geenszins.
- Wat zegt ge?
- Ik zie haar zoo gaarne, Tijl! Ik zal haar niet kunnen vergeten.
- Daar zal uw been voor zorgen. Gaat ge terug naar de smidse?
- Dat niet.
- Laat ons dan naar het veer gaan. We kunnen daar uw been eens in oogenschouw
nemen, om daarna streken op te zoeken, waar de meisjes u niet in vlam en vuur
zetten.
In het veerhuis werd het been verbonden, dat niet al te erg verbrand was, en vroegen
zij om over de Schelde gevoerd te worden.
Ze moesten wachten, want de boot was juist aan den overkant.
Plotseling was Uilenspiegel verdwenen.
Op een drafje liep hij naar het dorp, ijlde de smidse en vandaar de keuken in, waar
hij hijgend aan de dochter vertelde dat haar vader met paard en kar in eene gracht
gereden was en ernstig gekwetst naar het veerhuis werd gedragen. Het meisje maakte
groot misbaar en volgde Uilenspiegel, die haar tot bij de bank bracht, waar Lamme
op hem zat te wachten.
- Hier is uw liefje, zonder roetbak en zonder gloeiende ijzers.
- Waar is mijn vader? kreet de dochter.
- Die rijdt lustig naar Gent, sprak de guit. Lamme heeft met u nog een eitje te
pellen: ijzers komen malkaar
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‘Ik blijf hier, antwoordde Lamme. Ik ga met haar’. (Blz. 52)
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niet tegen, maar menschen wel.
- Deugniet! riep het meisje.
- Dat is slecht van u, zei Lamme, opstaande en een verbolgen blik op Tijl werpende.
Hij trad op het meisje toe en sprak:
- Ik vergeef u alles. Vrees niet, want ik bemin u.
- Zoudt ge niet doodvallen! kreet Tijl. Gaat ge nu al uw zinnen kwijtspelen, Lamme!
- Gij bemint me nog, na al wat er gebeurd is? vroeg het meisje met verbazing.
- Ik zal u nimmer vergeten.
- Gij zijt een doodbrave jongen.
- Melk en brood, spotte Uilenspiegel. Ge kunt hem kneden!
- Kom terug naar de smidse, zei de dochter.
- Er liggen nog ijzers, vervolgde Tijl.
- Mag ik met u teruggaan? vroeg Lamme.
- Ja, maar alleen. Die slechte kerel niet.
- Heerschappen, zei de veerman, de boot wacht.
- Kom mee, Lamme, sprak Uilenspiegel, hang nu het kieken niet uit.
- Ik blijf hier, antwoordde Lamme. Ik ga met haar.
- Gij blijft hier!
Het meisje had haren arm onder dien van Lamme gestoken en snauwde Uilenspiegel
toe:
- Hij blijft bij mij!
Tijl voelde zijn bloed koken en naar het hoofd stijgen. Lamme's laffe handelwijze
maakte hem boos.
- Veel geluk en zegen, sprak hij. Als ge zoo begint, reis ik liever alleen. Een kind
zonder hoofd kunt ge geene muts passen.
Hij sprong in de boot.
- Roei aan! beval hij.
Hij keerde het paar den rug toe en grommelde tusschen de tanden:
- 't Is wreed, zei de uil, en hij bekeek zijn jong! 't Is belachelijk... Hij moet het
weten! Hij moet het weten!...
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XIV. Hoe Uilenspiegel kennis aanknoopte met Pierre Gautier en te
Oolen kunstschilder werd.
Buiten den veerman, was er nog een man in de boot, een knap jongeling, die een
twintigtal jaren kon oud zijn en zwierig gekleed was.
Hij keek Tijl van het hoofd tot de voeten aan en deze nam den vreemdeling evenzoo
op.
De jonge man scheen Uilenspiegel vertrouwen in te boezemen, want hij richtte
het woord tot hem:
- Een aangenaam weêrtje, heerschap.
Het antwoord werd met zeer sterken Franschen tongval gegeven en luidde
nagenoeg:
- Inderdaad een mooi weertje, vooral op de rivier.
Eenige onbeduidende volzinnen werden nog gewisseld en Tijl scheen aan den
jongen vreemdeling insgelijks te bevallen, want deze bood hem een pot bruinen aan
in het veerhuis, als ze over den stroom waren.
Ze dronken meer dan eenen pot en zoo vernam Tijl dat de jongeling van Frankrijk
afkomstig was, Pierre Gautier heette, reeds een jaar in Vlaanderen verkeerde, en in
de steden zijn brood verdiende met landschappen te maken en dansles te geven.
- Een aardig land, dat Vlaanderen, zei Pierre. Ge vindt bijna geene menschen die
leeren dansen.
- Dat geloof ik, zei Tijl. Ze hebben sinds jaren geleerd naar de pijpen der
vreemdelingen te dansen, zoodat ze thans geene les meer moeten nemen.
- Ze zijn dom en onbeleefd.
- Dat is hunne schuld niet. Waarom laat men ze zoo dom? Het is mogelijk dat zij
niet zoo beleefd zijn, als uwe landgenooten, maar ze zijn braaf en eerlijk.
- Mijne landgenooten ook.
- 't Is mogelijk, maar 'k heb mijn vader hooren zeggen dat de Franschen, als ze
eens in een vreemd land zijn, niets laten liggen dat niet te heet of te zwaar is.
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- Gij beleedigt mijne natie!
- Ik zeg wat ik heb hooren zeggen. Als ik lieg, dan is het in commissie! Laat ons
daar nu geen twist bij zoeken. Ieder volk zal, als ieder mensch, zijne deugden en
zijne gebreken bezitten. Dat staat niet, zei de wagemaker tot den smid, en ze waren
beiden zoo zwart als Lucifer.
- De hand daarop, zei de Franschman. Gij oordeelt juist. Zeg eens, gaan we samen
ter bane? Woont gij hier?
- Hier en nergens.
- Zooals ik. En het doel uwer reis?
- Om de wereld.
- Dat is te ver, maar als ge er niets tegen hebt, zal ik u toch een paar dagen
vergezellen, want ik zoek een kasteel of eene plaats waar ik met mijne penseelen of
mijne beenen iets zou kunnen verdienen.
- We zullen samen zoeken.
En de twee die in 't enge bootje hadden kennis gemaakt, gingen samen de wijde
wereld in.
Zoo gaat het in de samenleving.
Een paar poetsen van Uilenspiegel, die hun voedsel en een onderkomen verschaften,
brachten Tijl geheel in de gratie van den Franschman, die langer dan twee dagen bij
hem bleef.
Een namiddag waren ze op den weg naar Oolen, waar, volgens men hun had
gezegd, een rijke edelman op zijn slot woonde die zeer veel van schilderijen hield.
Op dien weg haalden zij een dik ventje in, rijk gekleed, met een hoogrood gelaat en
een kaal hoofd van dezelfde kleur, zijn hoofddeksel in de hand, en hijgend en blazend
onder de warme zonnestralen.
- Heerschap, zei Tijl, zijn we hier op de baan naar het kasteel van den baron van
Waterschoot?
- Ja, zei de man, hij is een mijner onderdanen. Ik ben Mus Patrijs, de schout van
Oolen. Moet ge bij den baron zijn?
- Hij heeft ons verzocht bij hem te komen. Wij zijn twee kunstschilders.
- Ha, gijlie maakt beeldekens met verf. Dat is zeer schoon. Ge moet zeker het
beeld van den baron maken?
- Ge raadt het, zei Uilenspiegel, van den baron en al zijne voorouders.
- Die zijn allen dood.
- Dat doet niets ter zake: wij schilderen ook het verle-
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den. Wij kunnen niet alleen schilderen, maar ook tooveren met behulp van mijnen
uil.
- Zoo. Ge denkt wellicht dat de baron u zal betalen?
- Natuurlijk.
- Geen kruisduit, beste jongens. Hij is zoo arm als Sint-Job. Ik ben rijk.
- Dat ziet ge aan uwen persoon, sprak Tijl.
- Wilt ge mijn beeld eens schilderen?
- Zeker, als ge maar betaalt.
- Hoeveel moet ge daar voor hebben? Het komt er op geen kroon aan.
- Hebt gij geene voorouders?
- Ja, maar daar geef ik geen knoop voor uit: het waren allen domme boeren, wier
beeld ik niet onder mijne oogen zou willen hebben.
- En uwe vrouw?
- Die is zalig in den Heer ontslapen.
- Gij hebt toch kinderen?
- Zes dochters en parels van meisjes.
- Welnu, zei Uilenspiegel, na een blik van verstandhouding met Gautier gewisseld
te hebben, voor vijfhonderd kronen schilderen wij u en uwe zes dochters op het doek
of op den muur van uw kasteel.
- Vijfhonderd kronen! Dat is te veel.
- Te veel. We doen het goedkoop omdat het voor zeven personen in eens is. Het
is te nemen of te laten. Al den tijd dat we voor u aan het werk zijn, moet ge ons
daarenboven nog kost en inwoon verstrekken.
De dikke schout dacht een oogenblik na en zei dan:
- Ik kan het beter doen dan de baron. Ik neem aan.
- Dan gaan we mede naar uw kasteel.
- Ik woon eigenlijk in geen kasteel, maar op eene groote boerderij, die wel het slot
van Waterschoot waard is. Ge zult er niet te klagen hebben.
- En gij van ons evenmin, antwoordde Tijl.
In het dorp, wiens geschiedenis van den pot met drij ooren overal bekend is, werd
Mus Patrijs door de inboorlingen eerbiedig gegroet, die met groote oogen en open
mond de twee zonderlinge vreemdelingen aanstaarden, waarvan de eene een grooten
houten bak en de andere eene mand met een uil droeg.
De hoeve van Patrijs, op korten afstand van het dorp gelegen, getuigde inderdaad
van de gegoedheid zijner bewo-
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ners. Uilenspiegel en Gautier werden er allerbest door de zes dochters ontvangen,
die zeer verheugd waren, als vader haar had bekend gemaakt wat er ging gebeuren.
Na een stevig maal genoten te hebben en een goeden pot gedronken, leidde Patrijs
de twee schilders op de hoeve rond, om eene plaats te vinden waar de beeltenissen
van het gezin levensgroot konden gemaald worden.
In de hoeve werd er geene geschikte plaats ontdekt, en, op voorstel van Tijl besloot
Patrijs de graanschuur te doen ontruimen, om daar op de wanden zichzelf en zijne
dochters afgebeeld te zien.
Een tiental dagen maakten de twee op de hoeve goede sier, en bleven dagelijks
een paar uren 's morgens en een paar uren 's namiddags in de schuur, waar niemand
een blik mocht komen wagen.
- Indien een uwer de schildering ziet, vooraleer ze voltooid is, had Tijl gezegd,
dan loopt de verf dooreen en ge bekomt niets voor uw geld.
Den eersten dag dat ze in de schuur aan den arbeid gingen, had Gautier tot
Uilenspiegel met bedenkelijk gelaat gesproken:
- Gij hebt wat schoons uitgestoken. Ik kan wel een landschap maken, maar een
hoofd schilderen, dat gaat boven mijn kunst.
- Bekommer u daar niet om, was het antwoord geweest. Ik zorg voor alles. Neem
uwe penseelen en kleur den wand met groen, en rood, en blauw, en geel. Maak er
een regenboog van. Voor het overige kunt ge de dochters leeren dansen. Ik heb mijn
plan.
Den tienden dag meldde Uilenspiegel den schout, dat de zeven beelden voltooid
waren.
- Gelieve mij den vastgestelden prijs af te tellen, en ge moogt ons werk komen
bewonderen.
Patrijs betaalde de bedongen som.
Op weg naar de schuur, hield Uilenspiegel den man een oogenblik staan.
- Ik heb u iets vergeten te vragen, zei hij. Gij hebt toch uw vader niet vermoord?
De andere keek hem verbaasd aan en kreet:
- Wat is me dat nu voor eene vraag!
- Geen uwer voorouders heeft vader of moeder gedood? Ge moet weten, als men
zoo iemand in zijne familie heeft, dan kan men het geschilderd beeld zijner naaste
bloedver-
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‘Hier is uw conterfeitsel, heer schout’. (Blz. 57)

wanten niet zien... Dan ontwaart men alleen verwarde kleuren...
- Wees gerust, antwoordde de schout. Mijn geweten is met geene zoo zware zonde
beladen en mijne voorouders waren arme boeren, doch kruisbrave menschen.
- Dan is 't goed, sprak Tijl.
Hij leidde Patrijs in de schuur en verschillende plaatsen op de wanden aanwijzende,
terwijl Gautier hem verstomd aanstaarde, sprak Tijl:
- Hier is uw conterfeitsel, heer schout. Beter gelijkend kan het toch niet. Hier zijn
uwe schoone dochters. Zie hoe Rosa u aankijkt, hoe dat mooie haar van Mina
geschilderd is, dat zijn toch wel de prachtige blauwe oogen van Dina, en is dat Katelijn
niet gewisseld en gedraaid? En hoe vindt ge dat Isabella en Maria gelukt zijn? Wat
zegt ge ervan?
Het zweet brak Patrijs langs alle poriën uit. Hij zag niets dan groene, blauwe, roode
en gele strepen en plekken.
- Zou er dan toch iemand in mijne familie vader of moeder vermoord hebben? Dat
mag ik toch voor die vreemdelingen niet laten blijken, dacht hij.
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En hij sprak tot Uilenspiegel en Gautier:
- Dat is puik geschilderd.
- En gelijkend niet waar? vroeg Tijl.
- Als twee druppelen water op malkaar.
- Ik ga uwe dochters halen, zei onze guit.
De meisjes waren natuurlijk zeer nieuwsgierig, om hunne beeltenis te aanschouwen,
en ijlden naar de schuur, nadat Uilenspiegel haar had medegedeeld, dat de kinderen
van ouders die vader of moeder gedood hadden, niets dan door-eengeloopen kleuren
konden zien.
Zoomin als de vader, wilden de meisjes bekennen, dat zij zulke ouders bezaten,
en allen, vonden de schildering allerschoonst en wonderwel gelijkend, zoodat Patrijs
in zijn gedacht versterkt werd, de schilders zijnen dank betuigde en ze een eindje
uitgeleide deed, want ze wilden volstrekt dien dag vertrekken.
- Vijfhonderd kronen, zei Tijl tot den schout, dat is een karig loon voor tien dagen.
We moeten elders trachten meer te verdienen.
De bijzonderste inwoners van het dorp werden uitgenoodigd om de schildering te
komen bewonderen en Patrijs liet niet na hen te verwittigen, dat ze niets zouden zien,
als ze de kinderen waren van ouders die vader en moeder hadden vermoord.
Hij hoopte aldus de geheimen van het dorp te onderscheppen.
Al de Oolenaars roemden de schoone conterfeitsels, want niet één durfde verklaren
dat hij niets bemerkte dan dooreen-gewreven kleuren. In hun binnenste deden echter
allen de overtuiging op, dat een hunner voorouders eene misdaad begaan had.
Een enkel der boeren riep luide dat hij niets op den muur zag dan strepen en vegen,
blauw, rood, geel en groen, maar die werd lang in 't dorp met den vinger nagewezen,
terwijl allen dachten dat het dom was, zoo openbaar te bekennen wat nooit iemand
weten mocht.
Zoo waren de menschen te Oolen. Zoo zijn ze nog overal...
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XV. Hoe Uilenspiegel voor geld at, in de gevangenis kwam, zijn uil
verloor en zwoer zich te beteren.
Uilenspiegel deelde het loon van het schilderwerk met Pierre Gautier, die den wensch
te kennen gaf, nu ze er zoo warm inzaten, naar Antwerpen te reizen.
- Neen, zei Uilenspiegel, in eene groote stad is het te gevaarlijk voor een bekend
man als ik; op de dorpen kan ik mijn vrij leven leiden, zonder erg verontrust te
worden. Te Antwerpen zou dit niet lang duren. En ik ben nog niet van plan mijne
levenswijze te veranderen.
- Ge zult wel eens de gebroken potten duur betalen.
- Hoe later hoe liever.
- Ik ga naar de Scheldestad. Daar is er voor mij misschien meer gelegenheid om
eerlijk aan den kost te komen.
- Vaarwel dan. Ik wil u niet weerhouden. Ieder volgt zijn weg op de wereld. Ik
heb Lamme Goedzak wel verlaten.
Zij drukten malkaar de hand en ieder ging zijn weg.
Pierre Gautier werd door een goeden engel geleid, want korten tijd nadien zou hij
de meester van Antwerpen wezen. Uilenspiegel werd door den boozen geest op zijnen
weg meegevoerd, want de gevangenis wachtte hem aan het einde der baan. Wie kan
het noodlot ontvluchten?
Zooals vele jonge lieden, dacht Tijl minder aan den dag van morgen. Zijn leuze
was: met het fluitje gewonnen, met het trommeltje verteerd. Hij liet de kronen rollen,
en toen hij op eenen namiddag te Aarschot kwam, krabbelde hij met de vingers in
zijne ledige beurs.
Het hoofd op de borst en bespiegelingen makende over de wispelturigheden van
het leven, ging hij doelloos door de straten, nu en dan uit zijne mijmeringen gewekt
door een kramp aan de maag, die op deze wijze liet weten dat ze wenschte gevuld
te worden.
Een pijnlijker kramp dan de vorige deed hem opkijken en zijne blikken vielen op
eene vrouw, die op den drempel ha-
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...Uilenspiegel bij den kraag vatte. (Blz. 61)

rer woning stond, met boven haar hoofd een uithangbord, waarop een soort mensch
was afgebeeld, met een dier er naast, dat wellicht in vreemde streken thuis hoorde,
en daar rond was in fantastische letters te lezen: ‘In den groenen Jager’.
Hij trad op de vrouw toe en vroeg:
- Kan ik hier eten krijgen?
De vrouw bekeek den zonderlingen gast van het hoofd tot de voeten en antwoordde
hem:
- Ja, maar voor geld.
- Geef mij dan het beste dat ge bezit, sprak Tijl. Ik zal hier voor geld eten.
Hij nam aan eene tafel plaats en liet zich het maal lekker smaken, overgoten met
een flesch ouden wijn.
Als hij gedaan had, riep hij de waardin:
- Voor hoeveel heb ik nu gegeten? vroeg hij.
- Voor eene halve kroon, wijn inbegrepen.
- Betaal mij dan.
- Wat vertelt ge? Ik heb u eten gegeven en gij moet

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

61
mij betalen.
- Dat zijn onze voorwaarden niet, vrouwken. Ik heb hier voor geld gegeten, zooveel
ik kon, en gij moet mij dat geld geven.
- Ha, ge zijt een vogel van dat slag, zei de vrouw. Dat gaat hier zoo niet, kereltje.
En ze riep aan de kelderval:
- Karel!
Karel was de waard, een vent die bijna de zoldering raakte met het hoofd, en die,
zoodra hij wist van wat er spraak was, Uilenspiegel bij den kraag vatte, en ondanks
zijn tegenstribbelen naar de gemeentegevangenis sleurde, waar Tijl in eene enge cel
werd opgesloten.
- Zijn wij zoover, zei Paulus, en hij stond voor de poort van de gevangenis. Dat
ziet er maar slecht ingericht uit, en 'k moet hier wellicht lang blijven. Nu, 'k heb eten
en drinken en een dak. Verrot mijn hooi, dan wast mijn kool, zei de boer als 't regende.
De eerste dag liep nog al goed ten einde, maar het droge brood met klaar water
dat hem 's anderdaags gebracht werd, smaakte Tijl niet. Dagen volgden op dagen,
en hij werd

droef te moede. Hij begon aan Nele en zijne ouders te denken, al zijne boeverijen
kwamen hem voor den geest, zijn geweten knaagde. Toen hij eindelijk zijne vrijheid
terugbekwam, was hij een gansch ander mensch geworden, naar ziel en lichaam. Hij
had in de gevangenis gezworen zich te beteren, en was zoo mager geworden als een
stokvisch.
Toen hij vrij was, dacht hij aan zijnen uil, aan Belzebuth, en ijlde dadelijk naar
den ‘Groenen Jager’, waar de waard hem zegde dat de vogel sinds lang verkocht was
en Tijl vijf minuten gaf om weg te komen, wilde hij geen stok op zijn ribben voelen.
Het verlies van zijnen uil maakte Tijl nog mistroostiger.
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Hij had aan de heks beloofd, dat hij voor Belzebuth zorg zou dragen, en nu was de
vogel in andere handen overgegaan.
- Zou dat eene verwittiging zijn? dacht hij.
En opnieuw zwoer hij een braaf man te worden, te werken voor zijn brood, en als
hij wat geld verzameld had, terug naar vaders huis te keeren.
- Oost, West, thuis best! murmelde hij en ging de baan naar Leuven op.

XVI. Hoe Uilenspiegel knecht werd bij den rector der hoogeschool
en met de geleerdste dokters sprak.
De rector der hoogeschool van Leuven, een ontwikkeld man, die veel boeken- maar
ook menschenkennis had opgedaan, nam dadelijk Tijl in zijnen dienst, toen deze zich
bij hem als knecht aanbood. Hij bemerkte dat Uilenspiegel er zeer verstandig uitzag,
en het was in dien tijd zeer moeilijk slimme dienstboden te ontdekken.
Tijl verborg natuurlijk zijn waren naam en vertelde den rector dat hij de zoon was
van een werkman uit den omtrek van Brugge, dat hij thuis was heengegaan omdat
zijne ouders doodarme lieden waren en naar Leuven was gekomen, dewijl een zijner
makkers daar ook in dienst was geweest en veel lof voor de menschen dezer stad
over had.
- Gij zijt mijn man, sprak de rector, maar ik moet u verwittigen dat gij het hier niet
gemakkelijk zult hebben.
- Dat doet me plezier, zei Tijl. Een mensch verandert niet gaarne.
- Wat wilt ge zeggen?
- Ik heb het in mijn leven nooit gemakkelijk gehad.
- Des avonds moet ge vroeg te bed en 's morgens vroeg de veeren uit. Te tien er
in en te vijf er uit.
- Zeven uren slapen is goed voor alleman: min is geestelijk, meer is beestelijk.
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- Zoo is het. Hebt ge een beroep?
- Neen. Als ik jong was, zwoegde mijn vader bij het houthakken en zat mijne
moeder den ganschen dag bij 't spinnewiel. Ik was van mijnen tijd en rustte naast
mijne ouders.
- Hebt ge nog gediend?
- Voor alles.
- Waar hebt ge laatst gewoond?
- ‘In den Groenen Jager’, te Aarschot.
- Eene herberg. Waarom zijt ge er niet gebleven?
- De baas was te ruw en de waardin wilde mijn eten niet betalen.
- Hebt ge een goed geheugen?
- Als ik mij wel herinner, bezit ik er een dat nog weinig gediend heeft.
- Ziehier wat ge dagelijks zult te doen hebben: Te vijf ure de meid wekken en haar
helpen het huis reinigen. Te zes ure zorgen dat ik uit het bed kom en mijne kleederen
uitkloppen. Te zeven ure het ontbijt opdienen. Te acht ure mijne boeken gereed
leggen, die ik 's avonds zal aanwijzen. Van negen tot 's namiddags de lieden ontvangen
en hooren wat ze van mij verlangen. Als ik te twee ure thuis kom, mij alles trouw
overbrengen en het maal opdienen. Als dat afgeloopen is, zijt ge vrij tot tien ure 's
avonds, en zeilt ge naar uwe slaapstede. Als ik vrienden aan mijn tafel noodig, zult
gij het wat lastiger hebben. Hoe denkt gij hierover?
- Ieder land heeft zijne gebruiken en 'k ben in alle landen thuis.
- Wanneer wilt ge in dienst treden?
- Ik ben er al een half uur in, als het met uwe goedheid overeenkomt.
De rector schelde.
- Hier is onze Trui, zei hij, als eene dikke vrouw van ongeveer vijf en veertig jaar,
met dom-ruw gelaat en die zoo scheel keek als een otter, de mouwen opgestroopt en
een pollepel in de hand, de kamer binnentrad.
- En hier is onze nieuwe knecht, sprak hij tot de meid.
Trui nam Uilenspiegel in oogenschouw.
- Hij is nog jong, zei ze eindelijk.
- Ik zal mijn best doen om oud te worden, antwoordde Tijl.
De meid wierp een boozen blik op hem.
- Is dat op mij? vroeg ze.
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‘Hij is nog jong’, zei ze eindelijk. (Blz. 63)

- Neen, sprak Uilenspiegel, die moeite kunt ge u sparen.
- Vrede, vrede, zei de rector. Begin nu reeds niet te twisten, Trui.
En zich tot Tijl wendende:
- Ik houd veel van Trui. Ge moet al doen wat ze u beveelt.
- Opperbest, heer rector.
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- Ge ziet, Trui, de jongen is braaf en gedienstig.
- We zullen zien, zei de meid. Kom maar meê, ik zal u naar uwe kamer brengen,
en dan kunt ge dadelijk beginnen te werken. Het noenmaal moet opgediend worden.
- Ik volg uwe stappen, juffrouw Trui.
Dat woord juffrouw maakte indruk op de dienstmaagd en ze keek Uilenspiegel
minder boos aan.
De rector zat aan den disch en Trui reikte Tijl de kom met warme soep over, die
zoo heet was dat ze zijne handen schroeide.
- Aï, dat is warm! kreet onze guit, terwijl hij met de kom naar de eetkamer liep.
- Al wat te heet of te zwaar is, moet ge laten vallen, riep Trui hem na.
Uilenspiegel liet de kom aan zijne handen ontglippen: er was erwtensoep in, want
de bollekens rolden langs alle kanten over den vloer.
- Onhandige uil! kreet de rector.
- Trui heeft het mij bevolen, zei Tijl, de gebroken soepkom met droeve blikken
aanstarende. Gij hebt me gezegd, heer rector, dat ik haar in alles moet gehoorzamen.
De rector glimlachte; Trui gaf Uilenspiegel eenige namen, die niet in het
woordenboek te vinden zijn; er werd andere soep opgediend en het maal liep zonder
verdere ongevallen ten einde.
De meid was bedreven in de edele kookkunst. Tijl liet zich het eten goed smaken:
't was andere kost dan 't droog brood en half warme water der gevangenis.
- We zijn hier goed, en we blijven hier lang, zou Lamme zeggen. Als ik de feeks
kan temmen, leef ik hier in het Luilekkerland. En dat zal wel gaan: ze doen wel beren
dansen op de jaarmarkt. Menschlievend ziet ze er niet uit, maar ze kookt fijn, en als
ge eieren wilt verzamelen, moet ge 't kakelen der hennen kunnen aanhooren! Na 't
noenmaal ben ik vrij. Ik ga met de stad eens kennis maken en ik geloof dat ik vóór
tien uur in mijn bed zal liggen, al ware het slechts om de lange pluimen van mijn
laatste herberg te vergeten. Tijl, jongen, proficiat, ge zijt op goeden voet om een
braaf man te worden!
Zoo filosofeerde Uilenspiegel, en terwijl hij in zijne kamer, op zijn bed gezeten,
door het dakvenster naar de blauwe lucht en de schitterende zon keek, als een vrije
vogel uit zijn nest, neuriede hij het volgende liedeken:
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De zonne zendt heur stralen
Op alle lieden neer:
Ze is gierig voor den een,
Een ander krijgt er meer.
Zoo zeggen toch de menschen,
Maar 't is de waarheid niet.
De zon heeft er geen schuld aan,
Wijl zij zoover niet ziet.
Wij zijn het die versmachten
Haar gul rechtvaardigheid.
Omdat hier elk zijn buurman,
Een zonnestraal benijdt.
Zoolang ons maar de zonne
Laat baden in heur schijn,
Dan stellen w'ons tevreden
En zeggen: 't moet zoo zijn!...
Maar zien wij zwarte wolken,
Waarna de zon verdwijnt,
Dan slaan we dra aan 't morren
Dat z'onrechtvaardig schijnt.

Tijl wandelde een paar uren in de stad, nuttigde zijn avondmaal met denzelfden
eetlust als zijn noenmaal en eer het acht uur was, strekte hij vergenoegd zijn ledematen
op zijn legerstede uit, sliep dadelijk in en ontwaakte om zes uur 's morgens.
- 't Is vroeg genoeg, om een kwaden dag te hebben, sprak hij, kleedde zich aan en
snelde naar de kamer van den rector, die reeds te been was en gereed om naar beneden
te gaan.
Tijl wenschte hem een goeden morgen, greep een stok die in een hoek der kamer
stond en zwaaide hem in de hoogte, om hem op den rug van zijn verbaasden meester
te doen neerkomen.
- Zijt ge gek geworden, Tijl! kreet hij.
- Zes ure, zei Uilenspiegel, kleeren uitkloppen.
- Ja, zeer wel, mijne kleeren, maar mij toch niet.
- 't Gaat toch niet anders, heer rector, als gij in uwe kleeren zit!
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- Tijl, jongen, ge zijt al te nauwgezet.
- Goede meesters maken goede knechten!
- Zorg voor mijn ontbijt.
- Zeker, heer rector.
De meester nam in de eetkamer aan tafel plaats, maar het ontbijt kwam niet. Hij
schelde tweemaal. Tijl verscheen oogenblikkelijk.
- En mijn ontbijt?
- Te zeven uur, heer rector, zooals gij het bevolen hebt.
- Ik moet het onmiddellijk hebben. Waar is Trui?
- Gehoord noch gezien. Ze zal nog slapen.
- Hebt ge haar niet gewekt?
- Ze mag nog drie uren en half blijven ronken.
- Te vijf uur heb ik u gezegd.
- Trui ziet er twee voor een, heer rector, en twee maal vijf is tien.
De meester werd boos.
- Ik heb een slimmen knecht gezocht, sprak hij, maar geen die mij met het
onnoozelste gezicht van de wereld poets op poets bakt. Gij zoudt op 't laatste den
beroemden Uilenspiegel van Vlaanderen de broek afdoen.
- Dat is me reeds dikwijls gebeurd, zei Tijl.
- Als ge morgen niet doet, wat ik u kort en bondig heb opgelegd, kunt ge een
anderen dienst zoeken. Begrepen?
- 't Zal wel gaan als 't aan 't gaan is, zei de vader, en 't kind had maar één been!
- Roep Trui nu en zorg dat ik binnen een kwart uurs mijn ontbijt heb.
- Dat zal, zei Tijl, en hij bereidde zelf het morgenmaal.
Eenige oogenblikken later kwam Trui in de keuken, en wat ze Uilenspiegel al naar
het hoofd wierp in een vloed van woorden, weigert eene eerlijke pen te beschrijven.
- Zij denkt dat er hier twee lompe knechten zijn, want ze ziet er twee voor een,
dacht Uilenspiegel; ik verdien dus slechts de helft van hare genegenheid.
En hij liet de meid uitrazen.
De volgende dagen verrichtte Tijl met oplettendheid zijne dienstplichten en de
rector drukte er zijne tevredenheid over uit.
Een paar weken later had de meester eenige leeraars van de hoogeschool ter tafel
genoodigd, en als ze aan 't nagerecht waren, vertelde hij welk een knappen en
verstandigen
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Hij nam een zetel en plaatste zich bij de tafel. (Blz. 68)

dienaar hij had ontdekt.
De dischgenooten drukten den wensch uit, eens met dien raren vogel te mogen
spreken, en Tijl verscheen voor de geleerde vergadering.
Een langgebaarde leeraar richtte het woord tot onzen guit:
- Uw meester, zoo sprak hij, zegt ons dat gij zoo verstandig zijt en op alles een
antwoord weet te vinden. Wij betwijfelen dat sterk. Mag ik u eene vraag stellen?
- Ga uwen gang, heerschap, zei Tijl; ik wacht.
Hij nam een zetel en plaatste zich bij de tafel.
De leeraar dacht een oogenblik na en vroeg dan:
- Waarom vliegt de vledermuis in de lucht?
- Omdat ze moeilijk in het water of in den grond zou kunnen vliegen, klonk het
antwoord onmiddellijk.
De geleerde bemerkte dat hij met gekke vragen niet tot zijn doel zou geraken, en
hij besloot Tijl op wetenschappelijk gebied pal te stellen.
- Hoeveel dagen zijn er verloopen, vroeg hij, sinds de schepping der wereld?
- Zeven, zei Tijl, en als die om waren, nog zeven, en zoo voorts tot heden.
De dischgenooten glimlachten.
- Waarom is één en één twee?
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- Dat is niet altijd zoo.
- Neen? Hier heb ik u!
Uilenspiegel had bemerkt dat de langgebaarde leeraar en zijn tafelmakkers zeer
veel gegeten hadden, en hij sprak:
- Er zijn soms aan tafel menschen die voor twee eten, en als ge er zoo één en één
optelt, krijgt ge er vier voor rekening van den gastheer.
Er heerschte een pijnlijke stilte. De gasten keken elkaar aan en de langgebaarde
kreeg eene kleur tot achter de ooren.
Een ander genoodigde richtte het woord tot Tijl, om den toestand te redden.
- Waarom zocht Diogenes in 't midden van den dag naar een verstandig mensch,
met een brandende lantaarn in de hand?
- Omdat hij wist, antwoordde Tijl, dat de uilen steeds tegen een verlicht vensterglas
aanvliegen.
- Waarom heeft de Heer de aarde geschapen?
- Omdat de leeraars niet te veel in het luchtruim zouden zweven met hunne
gedachten!
- Wat is de waarheid?
- Hetgeen de menschen met veel voorzorg zeggen.
- Zeg mij eens iets dat waar is.
- Niets is waar!
- Hoe legt ge dat uit?
- Ik vind dat reeds te lang, opdat ik het nog zou uitleggen.
- Gij zijt een vieze guit.
- Dat is waar.
Een derde genoodigde, bekend wegens zijne hooge geleerdheid, en die nog geen
woord had gesproken, stelde Tijl de volgende vraag:
- Als de zon tegen de maan moest loopen, wat zou er dan plaats grijpen?
- Eene botsing, zei Tijl.
- Waren er in den ouden tijd zulke gekke menschen als er tegenwoordig op de
aarde te vinden zijn?
- Ja, maar ze waren zoo geleerd niet.
- Wie bekleedt er op de wereld de hoogste plaats?
- Het ongedierte dat op de vleugeltjes huist van het insect dat op den hoogsten
twijg van den hoogsten boom van den hoogsten berg zit.
- Uw meester heeft gelijk, zei de leeraar. Gij zijt een verstandige kerel.
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- Als het me toegelaten is, sprak Tijl, zou ik aan de geleerde vergadering op mijne
beurt een paar vragen willen stellen.
- Doe maar, Tijl, zei de rector.
- Wie is de grootste moordenaar der oudheid geweest?
De geleerden noemden tal van namen, maar Uilenspiegel schudde telkens neen
met het hoofd.
- Zeg het ons, beval de rector.
- Caïn, want toen hij zijn broeder Abel vermoordde, doodde hij het vierde van 't
menschdom.
- Bravo! Zoo is het.
- En nu de tweede vraag! Wie is de eerste apotheker geweest?
Alle soort van vreemde namen werden opgesomd, doch zonder Uilenspiegel's
goedkeuring weg te dragen.
- De geit, sprak hij, want zoodra zij geschapen was, zocht zij kruiden en maakte
er pillekens van.
- Drink een glas wijn met ons, zei de rector, gij hebt het verdiend.
Uilenspiegel dronk zijn beker tot op den bodem leeg.
- Er is een schoon spreekwoord, heer rector, zegde hij, en een spreekwoord dat de
zuivere waarheid verkondt: Wie gedronken heeft, zal drinken.
- Inderdaad, zei de rector, dat is de waarheid.
- Laat mij dan toe mijnen beker nog eens te vullen, zei Tijl. Ik heb daareven
gedronken, ik zal drinken!
Na zijn tweeden beker geledigd te hebben, groette Uilenspiegel het gezelschap en
keerde terug naar de keuken.
- De guit is van den spaander gesneden, zei een der aanwezigen.
- Het zijn louter kwinkslagen, antwoordde de langgebaarde die den steek, hem
door Tijl toegebracht, nog voelde. Hij is slim maar onwetend.
En de anderen beaamden dit gezegde, want bij geleerden is geestigheid meestal
eene bijzaak... Wetenschap is veelal droog.
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XVII. Hoe de neus van Trui's moeder Uilenspiegel bij den rector
buiten kreeg.
Zooals in het vorig hoofdstuk gezegd werd, was Uilenspiegel bijzonderlijk gelast de
lieden te ontvangen, die zich bij afwezigheid van den rector aanboden.
Tijl kweet zich wonderwel van deze taak. Als het lieden van aanzien waren, die
kwamen, dan deed hij zich voor als onderdanige dienaar van zijnen heer, en het was
op de beleefdste en ootmoedigste wijze dat hij de boodschap ontving. Waar het pas
gaf, wist hij echter een kwinkslag of een snedig gezegde te plaatsen, maar dat werd
dan ook weer zoo hoffelijk gedaan, door een knecht in de eerbiedigste houding, dat
de bezoekers geen reden konden vinden om het hem euvel op te nemen. In het
algemeen sprak ieder met den grootsten lof over den bediende van den rector, die
fier op Tijl was en er op pochte den slimsten knecht van Leuven te bezitten.
Een morgen kwam er eene boerin, lang als een dag zonder eten, mager als een
stopnaald en met eenen grooten neus, scherp en plat als een kapmes, en vroeg of Trui
te huis was.
- Zeker, zei Tijl. Ik zal haar roepen.
In de keuken gekomen, sprak hij tot de meid:
- Trui, er is een neus die u zou willen spreken. Ik geloof dat er een oud wijf
aanhangt, maar ik ben er niet zeker van.
Nu bleek het dat het de moeder was van Trui. Deze laatste bracht de boerin in de
keuken, sprak geen afkeurend woord tot Uilenspiegel, maar vertoonde een gelaat,
zoo boos als hij er nog nooit een gezien had.
- Had ik dat geweten, zei de puit, en hij zat vast op het ijs, mompelde Tijl. 't Gaat
slecht afloopen als die oude weg is.
De moeder van Trui ging henen, en de meid opende den mond niet. Alleen haar
woedende blik viel weer op den knecht.
Het bleef daar bij, tot de rector thuis kwam. Niet zoodra was hij in de eetkamer,
of Trui was bij hem, en Tijl, die aan het sleutelgat luisterde, vernam het volgende
gesprek:
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- Heer rector, nog heden verlaat ik uwen dienst. Ik heb er genoeg van.
- Wat is er dan gebeurd, Trui?
- Die domme knecht heeft mijne moeder beleedigd, die mij een bezoek bracht.
- Zoo! Dat is erg.
- Hij noemde haar een neus waar een oud wijf aanhing.
De rector beet zijne lippen bijna ten bloede, om niet te lachen.
- Hij hier buiten of ik, zei Trui besloten.
- Het kampt, zei harlekijn, maar hij lag onder, murmelde Tijl, als hij door den
meester ontboden werd.
- Gij hebt Trui's moeder zwaar beleedigd, zei de rector op gestrengen toon.
Waarom?
- Zij heeft toch zulk een verschrikkelijk uithangbord op haren gevel, zei Tijl.
- Ge hoort het nu zelf! kreet Trui.
- Ik gebied u met meer eerbied over de moeder van Trui te spreken.
- 't Is goed, sprak Uilenspiegel. Ik moet u doen opmerken, dat hare moeder een
zeer klein neusje heeft.
- Zwijg, deugniet, riep de meid, en bespot de moeder uwer broeders!
- Is het nu nog niet voldoende, vroeg Tijl. Ook goed. Gelieve in aanmerking te
nemen, heer rector, dat de moeder van Trui geen neus heeft.
- En dat laat ge toe! Ik ga hier dadelijk weg! Dat heb ik van u niet verwacht, heer
rector. Moest ik u zoolang trouw en eerlijk dienen, om aldus bespot te worden in
uwe tegenwoordigheid!
- Gij zult Trui verschooning vragen, sprak de rector tot Uilenspiegel. Onmiddellijk,
hoort gij het!
- Met plezier, antwoordde Tijl.
En zich tot de meid wendende:
- Juffer Trui, ik heb gezegd dat uwe moeder een langen neus heeft: het is waar; ik
vraag u om verschooning: ik heb ongelijk.
De rector kon bij dit snedig gezegde eenen glimlach niet bedwingen. Zulks maakte
Trui nog woedender.
- Ik heb er genoeg van, kreet zij... Hij of ik!... Ik wil hem niet meer zien.
- 't Doet me spijt, zei de rector tot Tijl, maar ik houd
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te veel van Trui, om haar te laten gaan. Ik ontsla u uit mijnen dienst. Hier is uw geld.
Ga in vrede en tracht uwen geest beter te gebruiken. Het doet me spijt.
- Mij ook, antwoordde Tijl. Vaarwel, heer rector.
Toen wendde hij zich tot Trui en sprak:
- 't Is te betreuren dat brave menschen omringd zijn van deugnieten. Juffrouw Trui,
bergen ontmoeten malkander niet, maar meiden en knechten wel. En, als ik uwe
moeder ergens zie, bijt ik haren neus af! Dat zal hem leeren!
Uilenspiegel klom naar zijne kamer, maakte een pakje van zijne kleeren en verliet
de woning van den rector.

XVIII. Hoe Uilenspiegel pelskleeren wiesch en op de vlucht moest
gaan.
- Het zal nog lang duren, eer ik de waarheid zeg, zei Tijl. Ik weet nu hoe gevaarlijk
dat is. Ik heb in een boek van Nelle gelezen dat de waarheid in een put zit. Als ik
wist waar, ik zou ze er toch niet uithalen. Kinderen, die hunnen vinger verbrand
hebben, vreezen het vuur!...
Na nog eenige straten te hebben op en afgegaan, bleef hij stil voor eene herberg,
waarvan het uithangbord luidde: ‘In den vollen Beker’.
- Als 't daar binnen is gelijk het uithangbord, dan moet het er houdbaar zijn. Ik sla
er mijne tent op, tot ik een andere bediening heb...
De van 't vet waggelende waardin kwam Tijl tegemoet.
- Kan ik hier vernachten? vroeg hij.
- Zeker, zoolang ge wilt.
- Geef mij een pot bier, magere tang.
De waardin keek hem verwonderd aan.
- Ja, ik zeg magere tang. Ik heb gezworen nimmer de waarheid te zeggen. Indien
ik u ‘levende vetbol’ noemde, ge zoudt boos op me zijn. Ge ziet er reeds verbolgen
uit! De waarheid deugt niet.
- Ge zijt een zonderlinge kerel! Ik zal mijn man eens roepen; die houdt van zulke
guiten.
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De baas uit ‘Den vollen Beker’ was een struische kerel, met hoogrood gelaat en een
dikken neus, een soort roode spons, met purper dooraderd, zoodat Tijl dadelijk
bemerkte dat de hospes veel in den wijngaard des Heeren wandelde.
- Drinkt ge een beker met mij? vroeg Uilenspiegel. Ik zie wel dat ge niet gewoon
zijt te drinken, maar eenmaal is geene gewoonte, een enkel bekertje?
- Duizend, zei de waard.
- 't Getal doet niets ter zake. Als de maag maar groot genoeg is.
- Er is langs boven en langs onder een gat in: 't loopt er door.
- Tap dan een dubbelen beker.
- Duizend! herhaalde de waard.
Zij klonken en dronken, en Tijl had reeds eenige potten geledigd, als de baas hem
voorstelde voor een paar halfliters bier te dobbelen.
Uilenspiegel gaf toe en verloor.
- Willen wij herkansen? vroeg zijn medespeler.
Tijl gaf toe en verloor opnieuw.
Niets is aantrekkelijker dan het spel. Wie wint, wil nog meer winnen; wie verliest,
wil zijne schade terug inhalen. Onze held liet zich meeslepen, dobbelde op het laatste
voor geld en staakte slechts het spel als alles wat hij bezat in handen van den baas
was overgegaan.
- Nog een worp, zei deze laatste.
- Neen, zei Tijl beslist. 't Is genoeg voor vandaag.
- Ik geef nog een pot.
- Dat moogt ge wel doen, na zooveel geluk.
Als de waard in den kelder gegaan was, om het bier te tappen, zei een man, die
tijdens het spel was binnengekomen en het bij de tafel had staan nakijken:
- Gij zijt een vreemdeling?
- Ja en neen, zei Tijl. Ik woon slechts eene maand te Leuven.
- Gij kent den baas uit den ‘Vollen Beker’ niet?
- 't Is de eerste maal dat ik hier kom.
- Hij speelt met valsche dobbelsteenen.
Meer kon de man niet zeggen, want de herbergier verscheen met twee kruiken.
- Dat is van 't patersvaatje, sprak hij.
Onder 't ledigen van zijnen beker, dacht Uilenspiegel:
- Ha, hij heeft mij bedrogen. Dat zal zoo niet afloopen!
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Uilenspiegel stookte het vuur goed aan. (Blz. 76)

Ik ben mijn geld kwijt, maar het zal dien aardbeienneus geen baat bijbrengen.
Uilenspiegel laat zich niet ongestraft in de kleeren steken.
De dikke waardin, die uitgegaan was kwam terug binnen, met een pelsenmantel
op den arm.
- Weet ge nu, sprak zij tot haren man, hoeveel de pelsenwerker vraagt om dien
mantel te reinigen? Een halve kroon. Dat geef ik nog in geen vijftig jaar. Wat denkt
hij wel niet!
- 't Is een schande, zei Tijl.
- Vindt ge dat ook niet?
- Laat mij den mantel eens van nabij beschouwen.
- Kent ge er iets van?
- Of ik. Ik ben vijf jaren bij eenen pelsenhandelaar in dienst geweest.
Hij onderzocht het kleedingstuk.
- Ik wasch er zes van dezen aard voor een halve kroon. Wil ik dien mantel eens
reinigen?
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- Hoeveel zal dat kosten?
- Tien maten melk en een grooten koperen ketel. Ik zal dat kosteloos voor u doen,
nu ik hier toch ben.
De melk werd gehaald, de koperen ketel op het vuur geplaatst, en Uilenspiegel
legde er behoedzaam den pelsenmantel in.
- Hij zal er fonkelnieuw uitkomen, sprak hij. Nu moet ik gemalen blutssteen hebben.
- Dat ken ik niet.
- In de eerste de beste drogerij zult ge dat vinden. Spoed u.
- Ik vlieg, zei de waardin, en waggelde haastig de deur uit.
Toen ze weg was, kreet Tijl:
- Domoor! Ik vergat haar te zeggen dat het roode blutssteen moet zijn. De witte
deugt niet.
Nu vloog de baas ook de deur uit, zijne vrouw achterna.
Uilenspiegel stookte het vuur goed aan. Daarna spoedde hij zich naar buiten, deed
de deur der herberg op slot en schreef er met een stuk krijt de volgende woorden op:
Hier speelt men met valsche dobbelsteenen en kookt men pelsen.
In de naastbijgelegen drogerij was gemalen roode blutssteen een niet gekend
voortbrengsel. Zoo kwamen waard en waardin bij een tweeden handelaar, die evenmin
wist te zeggen, wat blutssteen wel zijn kon. Een derde bevond zich in hetzelfde geval,
en de waard zei tot zijne vrouw:
- We zullen beiden slecht begrepen hebben wat de jonge man gezegd heeft. Laat
ons terugkeeren.
- Als nu mijn pels maar niet bedorven is, meende de vrouw.
Toen ze het opschrift op hunne deur lazen, vloekte de baas als een ketter, en de
waardin slaakte luide jammerklachten.
Een slotmaker kwam een half uur later opdagen en opende de deur.
Hoe de pelsenmantel gesteld was, dat kan de lezer weten als hij Uilenspiegel's
stelsel voor het reinigen van zulke kleedingstukken eens wil beproeven...
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XIX. Van een moedigen waard en een dooden wolf.
Uilenspiegel had plechtig gezworen zich te beteren, en hij hield woord.
- Wie mij geen kwaad doet, zei hij, zal ik geen leed meer berokkenen. Ik wil werken
voor mijn dagelijksch brood. Mijn nieuw bedrijf, het pelsen reinigen, zal mij echter
niet veel opbrengen. Wie werken wil, vindt arbeid, en onkruid gaat niet verloren. Ik
zal op mijnen weg wel mijn kost bekomen.
Tegen den avond kwam hij op eene hoeve en vroeg om er den nacht te mogen
doorbrengen. Zulks werd hem gereedelijk toegestaan, en men ruimde hem zelfs eene
plaats in bij den haard. Hij praatte met de lieden en vernam dat te St.-Joris-Weert,
waar hij nog geen kwart uurs van verwijderd was, bij den schout een knecht noodig
was, die lezen en schrijven kon.
- Ik kan lezen, zei Tijl, en schrijven zal ik wel leeren.
Hij sliep op het hooi in de schuur, gelijk een koning op een donzen bed het niet
geruster zou kunnen, en 's morgens vroeg was hij op de baan van Weert. Hij meldde
zich bij den schout aan, die hem dadelijk in dienst nam. De man moest een knecht
bij zich hebben, die lezen en schrijven kon, want met veel moeite slaagde hij er in
zijn naam te zetten, en lezen had hij nooit geleerd. Hij had zichzelf, evenals zijn
vader, in de nijverheid omhoog gewerkt, en ter wille van de lieve duiten de plaats
van eersten magistraat bekomen.
Uilenspiegel besloot daar geruimen tijd in dienst te blijven, want hij had er geen
zwaar werk te verrichten en ontving een mooi loon. Hij was eerder de bijzondere
secretaris van den schout dan zijn knecht en leerde, op 's meesters kosten, bij den
gemeentesecretaris de edele schrijfkunst.
Tijl was een trouw bezoeker van den ‘Heiligen Joris’ te Weert, eene herberg die
door de bijzonderste inwoners van het dorp bezocht werd, en waar onze held, dank
zijn helderen geest en zijne welbespraaktheid, het hooge woord voerde.
De waard uit den ‘Heiligen Joris’ was een hartstochte-
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lijk jager, die op zijne Nimrodsavonturen pochte - zooals ieder jager die voor zichzelf
eerbied koestert - en die de verschrikkelijkste geschiedenissen wist op te disschen,
waarin hij natuurlijk eene hoofdrol vervulde.
Uilenspiegel had den man reeds dikwerf doen blozen, door hem zoo slim te
ondervragen dat hij den draad zijne geschiedenis verloor, en zoo voor heel het
gezelschap belachelijk te maken. Dat was echter geene les voor den waard, want een
paar dagen later ging hij weer aan 't verhalen van jachten op wolven, beren en ander
wild gedierte. Vroeger sprak hij wel eens van een leeuwenjacht, doch sinds Tijl zijne
herberg bezocht, had hij dit groot wild maar onverlet gelaten.
Eenen avond vertelde de gemeentesecretaris, dat hij in een bosch van Luxemburg
eens door eenen wolf, die waarschijnlijk bijna dood van honger was, werd
aangevallen; hoe hij zich met zijnen stok wanhopig had verdedigd, heil in de vlucht
had gezocht en halfdood van angst op eene hoeve was aangekomen.
De waard uit den ‘Heiligen Joris’ luisterde glimlachend naar het verhaal en als
het geeindigd was, zei hij met een medelijdenden blik voor den secretaris:
- En dat al voor een wolf. Met een stok gewapend, wil ik door een bosch gaan, dat
zwart ziet van de wolven.
- Die dood liggen, sprak Tijl.
- Neen, levende wolven. Ik zou mij weten te verdedigen.
- En opgevreten worden, dat er zelfs geen beentje zou overschieten.
- Een paar jaren geleden...
- Laat maar, zei Uilenspiegel. We kennen die geschiedenis. Gelukkig voor u,
komen er te Weert geene wolven.
- Daar zijt ge mis in, zei de secretaris; tijdens de strenge winters, zooals wij er
thans eenen beleven, komen de wolven tot hier.
- Zoo, zei Tijl. Dat is goed om weten. Als ik er een ontmoet, zal ik hem verzoeken
een oogenblik te wachten en ik kom den baas hier roepen.
Toen ze 's avonds huiswaarts gingen, sprak Tijl, die een eind weegs nadenkend
had voortgestapt:
- We moeten den baas uit den ‘Heiligen Joris’ dat snoeven toch eens afleeren.
- Dat zou eene goede daad zijn, zei de gemeentesecretaris.
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- Ik heb een plan, wedervoer Uilenspiegel. Hoe denkt gijlie er over?
Nadat Uilenspiegel kort en bondig had verklaard wat hij doen wilde, om den
moedigen waard eens goed de les te spellen, waren allen het met zijn voorstel eens
en besloten des anderendaags reeds tot de uitvoering over te gaan.
Als Tijl thuis kwam, ging hij regelrecht naar den zolder, waar hij wist dat eene
wolvenhuid bewaard werd. Het beest werd door den vader van den burgemeester
geschoten, had geruimen tijd als familie-gedenkstuk gediend en was op het laatste
in een koffer terecht gekomen en onder de pannen geplaatst. Dat gebeurt wel meer
met familie-gedenkstukken.
Onze held nam den wolvenpels mede naar zijne kamer, naaide met een pekdraad
en eene els de huid zoo goed mogelijk samen en vulde ze op, zoodat hij op 't laatst
min of meer de gedaante van een wolf verkreeg.
Voldaan over zijnen arbeid, sliep hij glimlachend in.
Den volgenden avond kwam Tijl niet naar de vergadering.
De andere gewone bezoekers, die wisten wat er ging gebeuren, praatten en lachten
luid en waren meer uitgelaten dan andere dagen, terwijl ze den waard aan den klap
hielden.
Uilenspiegel drong middelerwijl langs de achterdeur in de keuken, plaatste den
wolf tegen den haard en stak hem een schoentje van het kind van den baas, in den
muil. Daarna kwam hij langs de voordeur in de herberg en berichtte den waard, dat
er in den omtrek van het dorp een wolf was gezien geweest.
Er werd dien avond meer dan naar gewoonte gedronken en niet van naar huis gaan
gesproken.
Ieder wachtte naar het oogenblik dat de waard in de
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keuken zou gaan, maar hij bleef rustig zitten. Herhaalde malen drong hij er op aan,
dat zijne klanten zouden naar huis trekken, doch geen scheen daartoe lust te gevoelen.
- Ge kunt hier blijven, sprak de baas eindelijk; ik moet morgen vroeg uit het bed,
om naar de markt te gaan, en haak naar rust. Goeden nacht, vrienden, ik zal Jan den
knecht wekken, en dan kunt ge drinken tot morgen vroeg.
- Mislukt, zei de gemeentesecretaris, als de baas de herberg verlaten had.
- Geenszins, sprak Uilenspiegel. Laat mij maar doen.
Toen de knecht verscheen, met domme blikken, nog half ingeslapen, zegde Tijl:
- Jan, haal de hesp eens uit den haard.
De knecht gehoorzaamde, ging in de keuken, sloeg vuur, bemerkte den wolf,
slaakte een kreet en ijlde langs de achterdeur naar buiten.
- Het spel gaat beginnen, juichte Tijl.
Zij wachtten eenige oogenblikken, doch de knecht keerde niet terug.
- De baas moet beneden komen, zei Uilenspiegel.
Hij begaf zich naar de trap en riep:
- Voor den duivel, krijgen we nu drinken, ja of neen?
- De knecht is beneden, antwoordde de waard.
- Dat is niet waar.
- De kerel zal terug in zijn bed gekropen zijn, dacht de herbergier.
En hij riep Tijl toe:
- Ik zal Lies, de meid, zenden.
- Dat is goed!
Het meisje kwam, zoo slaperig als Jan, naar beneden, en toen zij op verzoek van
de drinkebroers licht in de keuken maakte, om de hesp uit den haard te nemen, zag
ook zij den wolf, liet de kaars vallen en vluchtte gillend den kelder in.
De waard hoorde om hulp roepen. Hij kwam in de herberg geloopen en kreet
woedend:
- Gaat dat nu ophouden?
- 't Is wel de moeite waard, zei Tijl. Omdat ik Liesken een kneep wil geven, huilt
ze als een varken dat gekeeld wordt, en vlucht ze den kelder in.
- Ik verzoek u vriendelijk naar huis te gaan.
- Dat willen we doen, sprak Uilenspiegel, als we nog een pot bruinen en een snede
hesp krijgen.
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...en vluchtte gillend den kelder in. (Blz. 80)

- Niets meer.
- Dan blijven we hier tot morgen ochtend.
- Ik zal den burgemeester eens op de hoogte stellen van het leven dat zijn knecht
leidt.
- Doe wel en zie niet om, baasken. Ge kunt dan uwen ‘Heiligen Joris’ sluiten, want
niemand van ons zet nog eenen voet in uw huis.
Die bedreiging maakte indruk op den waard, des te meer dat de anderen Tijl's
gezegde met een goedkeurenden hoofdknik beaamden.
- 's Avonds groote knechten, 's morgens 't hoofd niet kunnen rechten, morde de
baas. Ge zult uwen pot en uwe hesp krijgen, maar trekt er dan van door.
- Dat beloven we, zei Tijl.
De baas ging in de keuken, sloeg vuur en kwam zoo bleek als een doek in de
gelagkamer geloopen.
- Een wolf! Een wolf!
- Waar? vroeg Uilenspiegel.
- In de keuken! stotterde de bevende man.
- Hier is een stok. Sla er op.
- Neen!... Neen!...
- Al zag uwe keuken zwart van wolven, ge zoudt er

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

82
nog op losgaan, lachte de gemeentesecretaris.
- Aanschouw den moedigen man, den jager die nooit bevreesd is, sprak
Uilenspiegel. Het klamme zweet breekt hem uit. En dat al voor een dooden wolf!
- Een doode wolf? vroeg de baas, die zijn moed voelde terugkomen.
Tijl bracht het opgevulde dier in de herberg.
De waard stond als van de hand Gods geslagen.
Dat er gelachen werd, hoeft niet gezegd, en het was slechts nadat de herbergier
beloofd had 's Zondags daaropvolgend eene ton bruinen te zullen ten beste geven en
nooit meer op zijnen moed te pochen, dat de Weertenaars beloofden geen woord van
het voorgevallene te zullen vertellen en huiswaarts gingen.
Wie het aan 't klokzeel hing, weet niemand, maar een paar weken later zongen de
kinderen van het dorp het volgende deuntje, tot groote ergernis van den waard:
De baas uit den Sint-Joris,
Die is van niets vervaard,
Maar voor een dooden wolf,
Loopt hij gelijk een paard.
De baas uit den Sint-Joris,
Die is van niets vervaard.

De gemeentesecretaris heeft altijd gedacht dat Uilenspiegel het liedje vervaardigd
had.

XX. Hoe Tijl schoenmaker werd en zijn ambacht verstond.
Tijl zou Tijl niet zijn geweest, indien hij lang op een en dezelfde plaats zou hebben
verbleven. Ook werd in hem het verlangen om zijn geboortestreek en zijn geboortehuis
terug te zien, met den dag heviger en heviger, onoverwinnelijk op het laatst, zoodat
hij er, op een morgen, niet langer
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kon aan wederstaan.
Hij maakte zijn meester bekend, dat hij naar Brugge wilde reizen, en hoe de schout
er ook op aandrong, hem verhooging van loon bood, er was aan zijn besluit niets te
veranderen.
Een paar uren later was hij de baan op, snel voortstappend, als wilde hij dien avond
nog zijn doel bereiken.
Reeds dacht hij er aan, maar zonder er een vast denkbeeld over te vormen, te
Brugge Nele te huwen en dan, met haar, opnieuw door Vlaanderen, door 't vaderland
te reizen, niet meer als poetsenmaker, maar als kampioen voor recht en waarheid...
Dan zou de profetie van Nelle-de-heks zich bewaarheiden.
Met gezwollen borst en het hoofd fier in de lucht, stapte Tijl over de baan.
Trotsch was hij op de denkbeelden die thans in zijn brein opschoten, gelukkig over
het licht dat zoo plots in hem was opgegaan, hem een doel in de wijde wereld
aanwees...
Maar, na eenige oogenblikken, maakten die grootsche gedachten plaats voor
andere, die eene minder hooge vlucht namen.
- Ik zal niet ver loopen, zoo dacht hij, en Brugge niet spoedig bereiken, want mijn
beurs is zoo plat als een kruisduit... Had ik nu maar te Weert het sparen geleerd...
Ik kan toch niet als landlooper te Brugge komen en zoo voor Nele te Damme
verschijnen. Dat gaat niet.
Ik moet dus trachten niet alleen den kost en eene slaapstede te verdienen, maar
ook nog geld over te houden.
Hoe ga ik dat aan boord leggen?
In 't eerste dorp het beste moet ik van den nood een deugd maken en beproeven
eenen baas te vinden, die vet betaalt en weinig werk van zijne gasten vergt.
Het beroep dat hij uitoefent hoeft me niet te bekommeren: ik ken er niet een!
Ik ga er op los!
En Uilenspiegel was weer alles vergeten, en lustig een deuntje fluitend, stapte hij
welgezind voort.
Hij reisde verschillende dagen, en verbleef in verscheidene dorpen, maar nergens
kon hij het verlangde werk vinden.
Wel bood zich de gelegenheid aan, hier en daar een of twee dagen op een hoeve
aan den arbeid te gaan, maar dat
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werd slechts met kost en nachtverblijf vergoed, en Tijl werd er geen muntstuk rijker
mede...
Zoo kwam hij te Aalst...
Hij slenterde daar langs de straten, weer op zoek naar werk, en hij keek er des te
beter naar uit, daar zijn maag sinds den vorigen dag niets meer had te verteren
gekregen en dan ook onbarmhartig grolde.
Hij had zich reeds op een paar plaatsen aangeboden, bij eenen smid en eenen
timmerman, doch nergens had men een gast noodig.
Zoo gebeurde het, dat Uilenspiegel er begon op te verzinnen, welke poets hij zou
uithalen, om dien dag aan den kost te geraken.
Daar werd opeens zijne aandacht gewekt door eene groep burgers, die ten einde
van een smal blind steegje, voor een huis geschaard stonden en riepen en lachten dat
het een aard had.
- Wat mag daar gaande zijn? vroeg Tijl zich af. We zullen maar eens gaan kijken,
want we hebben tijd genoeg... Daar is misschien iets te verhapzakken!
Hij trad op de groep toe, en bemerkte een man, die eene vrouw bij de schouders
vasthield en haar zoo met geweld heen en weer schudde.
Als een stortvloed, kwamen allerlei scheldwoorden uit den mond der vrouw...
En de menigte lachte en hitste den man evenals de vrouw aan.
Zoodra Tijl gezien had wat er gebeurde, wierp hij de omstanders opzij, drong
vooruit en diende den man met de vuisten op iederen voorarm een zoo stevigen slag
toe, dat hij een kreet van pijn liet hooren, en de vrouw losliet. Deze zette het op een
loopen, en was, op minder tijd dan er noodig is om het te zeggen, uit het straatje
verdwenen.
De man, die haar zoo ruw behandeld had, wierp zich op Tijl en wilde onzen held
in de lenden grijpen.
Hij had echter zonder Uilenspiegel's behendigheid en groote kracht gerekend, en
eer hij goed wist wat er voorviel, had hij van Tijl's hoofd een stoot in de maag
ontvangen, en lag wijd uitgestrekt op den weg te spartelen.
De toeschouwers juichten toe, klapten in de handen, en vonden het spel
allervermakelijkst.
De man krabbelde recht en sprong weer op Tijl toe.
Deze maal echter ontving hij zulk een welgedraaiden klap
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...en haar met veel geweld heen en weer schudde. (Blz. 84)

om de ooren, dat hij weer struikelde en viel.
Hij stond weer op, maar waagde het niet meer op Uilenspiegel toe te springen, en
bleef dezen laatsten met groote oogen aanstaren, met een bedrukt gelaat en zonder
een woord te spreken.
Tijl had hem ontzag ingeboezemd.
Ook aan de toeschouwers, want spierkracht wekt steeds eerbied bij de menschen.
Dat is nog zoo, dat is altijd zoo geweest, dat zal hoogstwaarschijnlijk zoo blijven:
een paar forsige armen zullen steeds meer ontzag afdwingen dan de fijnste rede...
- Waarom hebt ge die arme vrouw mishandeld? snauwde Tijl den man toe.
Deze haalde de schouders op en antwoordde niet, maar een burger uit de groep
omstanders, trad vooruit en sprak:
- Och, jongmensch, maak u daar geen kwaad bloed in...
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't Is hier alle dagen hetzelfde... de moor verwijt hier den ketel dat hij zwart is... Onze
schoenmaker spreekt dapper den beker aan, en zijne vrouw kan er evengoed mede
weg... Gij zult zeggen: dan hebben ze malkaar niets te verwijten... Het tegendeel is
echter waar... Zoodra ze de noodige potten bruinen naar binnen gegoten hebben
beginnen ze elkaar de zonderlingste scheldwoorden naar 't hoofd te slingeren... En
dan schudt de schoenmaker zijne wederhelft hier voor de deur eens goed uit, alsof
hij 't bier er zoo kon uit krijgen... Wij laten het koppel betijen: 't is de vreugde van
ons straatje.
- Zoo, zei Tijl... Ge hadt me moeten verwittigen... Als ik zie dat eene vrouw
mishandeld wordt, dan beginnen de handen mij te jeuken, en ik moet ze uit de mouwen
steken!
- Vandaag is 't bijzonder prettig geweest, zei de Aalstenaar. De vrouw was niet
alleen dronken, maar de gast was al even erg aangedaan door het gerstenat... Eerst
heeft de baas aan zijnen gast een priegeling toegediend, en dan aan zijne vrouw...
- Het geluk vliegt, en ge moet het trachten te vangen, dacht Uilenspiegel.
En zich tot den schoenmaker wendende:
- Ga binnen, ik moet u spreken.
De man, die op den drempel van zijn deur stond, antwoordde met eerbied in de
stem:
- Kom binnen, heerschap.
En als Tijl in de kamer was, wierp hij de deur dicht.
- Ga zitten, heerschap.
- Ik ben zoo weinig heerschap als gij, sprak de andere. Gij hebt uwen gast eene
ranseling toegediend?
- Hij had mijn leder naar den bliksem geholpen, met zijn dronken zinnen!
- Hij zal hier niet meer terugkomen?
- Dat hij durft! Ik breek hem hals en beenen.
- Gij hebt dus een gast noodig?
- Ja.
- Neem mij.
- U?... Zijt gij schoenmaker?... Of ik u nemen zal... Zoo'n sterke kerel!... Ge kunt
van nu af hier blijven... Dan zullen ze hier in de buurt wat meer ontzag voor mij
hebben. Ik betaal u 't dubbel van een gewonen gast... Gaat dat?...
- Natuurlijk...
- Afgedaan... Kom, daar gaan we eenen pot op pakken
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in ‘De Gebrilde Uil’.
- Goed, maar ik zou eerst wel wat willen eten...
- Ik ook... Hier is niets te vinden... Kom op, in den ‘Uil’ is er wel iets te krijgen,
dat onder onze tanden zal kunnen...
Er stonden nog een paar menschen op straat, en, als zij den schoenmaker bemerkten,
riep een hunner, een lange, magere, twintigjarige slungel:
- Hé! hebt ge uwen spanriem bij, voor uw Joken?... Vrouwen-judas!...
Uilenspiegel sprong vooruit, greep den jongen bij den nek, duwde hem met het
gezicht bijna tegen den grond en diende hem een tiental flinke slagen op zijne hespen
toe.
- Als ik ze een paar keeren onder handen heb gehad, sprak Tijl, zullen ze zich wel
wachten den neus in andermans zaken te steken.
De schoenmaker drukte hem de hand:
- Wij zullen een paar dikke vrienden worden, zoo sprak hij.
- Op eene voorwaarde, klonk het antwoord, dat gij geene hand meer uitsteekt naar
uwe vrouw. Anders hebt ge 't tegen mij te doen.
De baas mompelde een paar onverstaanbare woorden en zij traden in ‘De Gebrilde
Uil’, waar hesp en eieren en een lekker biertje weldra Uilenspiegel allerbest stemden.
Het was avond als ze terugkeerden...
De schoenmaker was heel en al bedronken, viel in slaap op eenen stoel, bij de
tafel, en begon daar te ronken en te snorken, dat men zou gedacht hebben, dat er eene
machine in huis aan 't werk was.
Tijl stond, de armen over de borst gekruist, den slaper aan te staren, en
bespiegelingen te maken over den mensch, die zich een redelijk schepsel heet en
zich aan den drank zoo overgeeft, dat hij ver beneden het dier daalt.
Op dit oogenblik werd de deur der kamer geopend en de vrouw, die Uilenspiegel
uit de handen van haar man verlost had, sloop binnen.
Als ze onzen held bemerkte, bleef ze verrast staan en durfde geen stap meer doen.
- Wees niet bevreesd, zei Tijl. De deugniet slaapt zoo vast, dat hij nog niet zou
ontwaken als 't huis inviel!... Trek maar spoedig naar bed, hij zal hier zijn roes wel
uitslapen.
- Neen, zei de vrouw, neen, ik kom mijne kleederen en
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't geld halen, dat er nog is... Ik ga weer bij mijne ouders wonen... Ik blijf niet langer
bij den schurk.
- Dat is hij wellicht, maar 't schijnt dat gij toch ook niet vervaard zijt van een
bekertje...
- Ik?... Ja, dat heeft hij in de buurt reeds dikwijls verteld, om zijn gedrag uit te
leggen als hij mij geslagen heeft, dat mijn gansch lichaam één blauwe vlek is. Ik heb
nooit meer dan één beker op een dag gedronken... Vandaag was onze gast te veel
naar de herberg gegaan, en als de baas thuiskwam en bemerkte dat er leder nutteloos
versneden was, heeft hij eerst den knecht buitengeranseld en dan zijne woede op mij
uitgewerkt... Ik had nog al wat geld als we trouwden, pas een klein jaartje geleden,
en nu is alles reeds op... Hij werkt niet, is den heelen dag van huis, en alle middagen
keert hij dronken terug... Als hij dan geen twist zoekt en op mij rammelt, dan is het
omdat hij te veel naar binnen heeft gegoten en hij valt dan op een stoel of op den
grond en slaapt als een zwijn... De maat is vol: ik trek er uit.
- Als het zoo'n schobbejak is, hebt ge gelijk, zei Uilenspiegel... Ik zal u wel een
handje toesteken...
Hij hielp de vrouw een pak maken van hare kleederen en de laden van een kastje
openkrijgen, waarin eenige muntstukken lagen, en als ze gereed was om terug heen
te gaan, zei hij:
- Ge weet goed wat ge doet, hé?
- Zeker.
- Ge kent uw man beter dan ik en ge kunt u dus voorstellen wat er zal gebeuren,
als hij morgen ziet, dat ge de pijp uit zijt.
- Ja.
- Hij zal u in uw ouderswoon komen opzoeken en u niet al te lief bejegenen.
- Geloof dat niet... Mijn broeder Wannes, zou hem een anderen dans leeren!
- Ha, des te beter.
Uilenspiegel nam het pak op, tilde het op zijnen schouder en zei:
- Vooruit.
- Wat gaat ge doen?
- Gij kunt toch dat pak niet dragen... Het is veel te zwaar... Ik ga met u, tot thuis.
- God zal 't u loonen, sprak de vrouw. Gii zijt een brave jongen.
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- Als 't past en 't zijn moet, zegde Tijl... Anders niet, en dat zal uw braaf mannetje
spoedig ondervinden.
Zij verlieten de woning.
Als Uilenspiegel er alleen terugkeerde, lag de dronken schoenmaker nog immer
op zijn stoel naast de tafel te snorken.
- Ge moet het nemen, zooals het komt, zei onze held, trok de gordijnen open van
de alkoof, ontkleedde zich en sliep weldra den slaap der rechtvaardigen op het bed
van zijn nieuwen baas.
In den vroegen morgen werd Tijl plotseling uit zijn zoeten sluimer gerukt.
Het was nog niet geheel dag en schemerdonker in de kamer.
Uilenspiegel voelde dat hij met geweld bij het haar werd gevat en op hetzelfde
oogenblik een slag in 't gelaat ontving.
Hij duwde met een fellen stoot zijn aanvaller van de slaapstede weg en sprong uit
het bed.
De schoenmaker was het, die Tijl tijdens zijnen slaap had aangegrepen.
Dat het weldra slagen en stompen op den man regende, hoeft niet gezegd.
Deze verdedigde zich zoo goed hij kon, huilde moord en brand en daartusschen
klonk de verontschuldiging:
- Ik dacht dat het mijne vrouw was!... Sla mij toch niet dood!
- Zie zoo, zei Uilenspiegel, als de schoenmaker tot aan de deur was geraakt, deze
had opengekregen en gevlucht was, zie zoo, nu zullen we toch eens ongestoord een
uiltje kunnen vangen.
En hij wipte terug in het bed.
Het was laat in den morgen als hij opnieuw wakker werd.
Hij keek verbaasd rond en het duurde eenigen tijd eer hij zich kon rekenschap
geven van hetgeen er gebeurd was en wist waar hij zich bevond.
Hij sprong uit het bed en ging op zoek naar een doek en water om zich te reinigen.
- Zoo ben ik dan toch onder dak en in een bed gekomen, dacht hij. Als de
schoenmaker, dien ik uit zijn huis gejaagd heb, nu maar reden verstaat, en niet met
de schabletters afkomt, om mij in de gevangenis van Aalst te doen opsluiten. De
menschen zijn tegenwoordig zulke aardige gas-
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ten en zijn het spreekwoord ‘bemint uwen evennaaste als u zelven’ totaal vergeten!
Terwijl hij zoo in zijn hemd door de kamer stapte en daar niets vond dan leder,
pekdraad, smeerolie, oude schoenen en werktuigen van den baas, werd de huisdeur
op een kier geopend.
De schoenmaker stak het hoofd naar binnen en vroeg bedeesd:
- Mag ik nu in huis komen?
Tijl keek hem norsch aan.
Op ruwen toon antwoordde hij:
- Ge verdient het niet!... Maar, ik heb medelijden met u... Ruk in!
De man trad in het vertrek.
- Is er iets te eten? vroeg Uilenspiegel, die zich haastig aankleedde.
- Ik geloof het niet, maar ik zal mijn wijf het noodige doen halen.
- Als we daar moeten naar wachten, zullen we van honger doodvallen.
- Hoe dat?
- Ze is weg.
- Hoe, weg?
- Naar hare ouders... Ze keert nooit meer terug... En ze heeft gelijk.
De schoenmaker begon te lachen.
- Vindt ge dat zoo plezant? vroeg Tijl.
- Ja, zei de man, ja zeker!... Een kroon, als ge kunt raden den hoeveelsten keer het
is dat ze naar haar oudershuis is teruggekeerd sinds we getrouwd zijn... Ge weet het
niet, hé? Als ik goed op mijne vingeren en duimen tel, is het de negende maal!... Ze
zal wel terugkomen.
- Als de kerel de waarheid spreekt, dacht onze guit, dan heeft de heks mij
beetgenomen, en ik heb als een onnoozele snul met dat zwaar pak kleederen gesleurd
een half uur ver... Dat zal ze me dan betaald zetten.
En tot den baas:
- In afwachting heb ik honger als een paard... Geef me maar geld, ik zal wel
proviand aan boord weten te brengen.
Een kwart uurs later nuttigden de schoenmaker en zijn gast het ontbijt.
- Ik heb pijn in het haar, zei de baas... Vandaag werken we niet... Zijt ge al lang
te Aalst?
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De schoenmaker stak het hoofd naar binnen. (Blz. 90)

- Zoolang als ik ben, was 't antwoord.
- Ik bedoel: wanneer zijt ge te Aalst gekomen?
- Gister.
- Dan kent ge ons stadje niet.
- Zoo is 't.
- Ik zal u eens laten zien, wat we hier zoo al hebben... en ge leert dan weten waar
ze lekkeren bruinen tappen... Gaat dat?
- Of het! zei Uilenspiegel, en hij dacht: zoolang de kerel mij geene schoenen doet
maken of er achterlappen of halfzolen doet opzetten, zal 't wel gaan.
Ze waren gereed om de kamer te verlaten, als de deur
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werd opengeworpen en een jongeling, die een groot pak op den schouder droeg, voor
hen verscheen.
Hij wierp zijn last op den vloer en met grove stem snauwde hij den schoenmaker
toe:
- 't Is weer hetzelfde geweest!
- Haar schuld!
- Dat zegt gij altijd... Nu, 't gaat ons niet aan!... Ze is met u getrouwd, en ze moet
met u dan ook mede... Wie zijn billen verbrandt, moet op de blaren zitten... Ge moet
haar weer bij u nemen!
- Heb ik haar weggejaagd?
- 't Gaat ons niet aan... In ieder geval heeft ze er recht op hier te blijven.
- Natuurlijk... Als ze braaf wil zijn, zal ik het ook wezen.
- Dat zijn uwe zaken... 't Gaat ons niet aan... Maar hoe minder ge beiden twist
zoekt en vecht, hoe liever wij het zien...
En zich naar de deur keerend, riep hij:
- Jo!... Jo!... Kom hier!...
De vrouw van den schoenmaker trad schoorvoetend vooruit, met angstige en
smeekende blikken haren echtgenoot aanstarend.
- Wat bedoelt ge?
- Is alles weer vergeten en vergeven, man?
- Dat moet maar, zei de broeder van Jo... 't Gaat ons niet aan, maar 't zou er kunnen
op zijn, als ge 't anders mocht meenen.
- We zijn altijd goede vrienden geweest, sprak Tijl's baas en omhelsde zijne gade.
- 't Ziet er lief uit, dacht Uilenspiegel... Ik geloof dat ik beter gedaan had haar gister
voort te laten afranselen door haren huisheer... Nu, 'k heb er eten en slapen mede
verdiend, en dat is toch ook al iets!
Wannes, de broeder van de vrouw, nam afscheid van zijn zwager en verliet de
woning, onder de aanbeveling:
- Stelt het zoo goed en zoo kwaad mogelijk, en als ge vecht, blijft samen in huis
en 's anderdaags is 't weer zonneschijn.
Als de jongen weg was, wendde de vrouw zich tot Tijl en sprak:
- Gij kunt hier als gast blijven, maar ge wordt dan verzocht u met andermans zaken
niet meer in te laten.
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Als ik het met mijnen man niet gedeeld krijg, hebt ge er u niet mede te bemoeien...
Is 't niet zoo, Sus?
De schoenmaker knikte bevestigend.
- Dat gaat natuurlijk onzen gast niet aan, zei hij. De vrouw heeft gelijk.
- Als hij u onder mijne oogen dood nijpt, antwoordde Tijl, zal ik geen vingerlid
verroeren.
- Ge moest beschaamd zijn zooiets te durven zeggen! kreet de vrouw... Hij is de
beste man van de wereld en hij heeft me nog nooit genepen!
- 't Is waar, sprak Uilenspiegel, hij was u slechts aan 't schudden, gister.
- 't Gaat u niet aan! riep het wijf.
- 't Gaat u niet aan, beaamde de baas.
- 't Gaat mij niet aan, zei Tijl. Ik zal het opperbest onthouden.
- Op den middag komen wij eten, zei de baas... Ik ga met onzen gast nieuw leder
koopen.
- Het eten zal klaar staan, beste man.
In plaats van naar den huidevetter te gaan, bleven schoenmaker en gast in de
herberg zitten, en eer het noen was, moest Tijl den meester steunen, die zwijmelde
als een waterjuffer boven een rietveld.
Zoo kwamen ze thuis
Van eten was er geen spoor; de vrouw lag te bed en snorkte dat het een aard had.
- Ze is weer dronken! riep de baas verontwaardigd uit... Ze is weer zat!...
Hij greep de vrouw vast en sleurde haar uit het bed.
Ze geraakten aan den slag.
- 't Gaat me niet aan, zei Uilenspiegel, maar broeder Wannes heeft gelijk: ze moeten
thuis vechten en niet op de straat.
Hij plaatste zich voor de deur, liet man en vrouw eens goed worstelen, maar telkens
een hunner naar buiten wilde, weerde hij ze af en duwde ze weer in het vertrek...
Het gevolg is licht te raden.
De twee dronken menschen zagen den vijand in Tijl en, als hadden ze malkaar
afgesproken, vielen ze samen op onzen guit, die zich dapper te verdedigen had...
Hij kon echter met zijne groote lichaamskracht het echtpaar van zijn vel houden,
tot ze afgemat en heel en gansch door den drank overheerscht, den strijd opgaven...
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De baas lag weldra te snorken op den grond en de vrouw kroop terug in het bed.
- Zulk een volk heb ik nog nooit ontmoet, dacht onze held... De slagen en stampen,
die ik thans heb moeten in ontvangst nemen, zal ik hun duur doen betalen... Ik scheur
van den honger en de muizen liggen hier dood in de kast!... We zullen ons wekelijksch
loon maar nemen.
Hij naderde den slapenden schoenmaker, haalde dezes beurs uit den zak, nam er
een muntstuk uit, stak de beurs weer op hare plaats en verliet de woning...
Des anderendaags, in den vroegen morgen, kwam hij terug.
De baas was aan 't werk, hamerde met volle kracht op een zool en floot daarbij
een lustig deuntje.
De vrouw sliep nog.
- Ha, zijt ge daar? vroeg de schoenmaker. Ik dacht dat ik u nooit meer zou
teruggezien hebben... Er is haastig werk... Er moet leder gesneden worden voor het
klooster... Daar maken ze zelf hunne sandalen, maar ik moet ze snijden... Gij kunt
dat toch?...
- Is dat nu een vraag! antwoordde Tijl. Ik heb mijn gansch leven niets anders
gedaan.
- Zooveel te beter... Op den zolder ligt het leder en al het gerief... Maak spoed,
want ik moest het eergister leveren en pater-overste zal hier op zijnen hiel komen
draaien... En 'k zou niet gaarne zoo'n goeden klant verliezen.
- Hoe moet ik ze snijden, baas?
- Wel, de voeten van de eerwaarde broeders zullen zooal verschillen als die van
de gewone menschen, denkt ge dat niet?
- Natuurlijk, baas.
- Dus, stelt ge mij eene domme vraag!... Ge hebt ze dus groot en klein te snijden,
zoo gelijk de herder ze dus poort uitdrijft... Begrepen?...
- Ja wel, baas.
En Tijl klom, zonder verderen uitleg te vragen, naar den zolder.
Hij ging op den driepikkel zitten, die er voor de lage snijtafel stond, en staarde
een stond strak voor zich uit:
- Hier blijven, dat is niet mogelijk, zoo dacht hij... 't Is een leven als in eene hel...
De helft van den tijd zal ik hier geen eten krijgen en misschien geen loon...
Daarenboven, zoodra de baas bemerkt dat ik zooveel van 't schoenmaken
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ken als eene koe van houtzagen, zal hij mij doorzenden... Het beste is dat ik er van
onder trek en iets anders zoek... Maar, de slagen en stampen, die het lieve echtpaar
mij toegediend heeft, moeten ze toch dubbel en dik betalen! Ik moet ze snijden zooals
de herder ze de poort uitdrijft, heeft de baas gezegd.
Een spotlach speelde op zijne lippen, en in zijne oogen blonk een glinsterend
sterretje dat als een glans van guitigheid over zijn gelaat spreidde.
Zoo zag er Uilenspiegel steeds uit, als hij eet poets ging uitsteken.
- Hij zal ze hebben, zooals de herder ze de poort uitdrijft! zei hij. Klein en groot...
Pater-overste zal er tevreden over zijn!
Hij nam het schoenmakersmes, legde eene gelooide huid opengespreid op tafel
en begon te kerven en te snijden, dat er het eind aan verloren was.
Het gansche vel ging er aan.
Als er geen stukje meer overbleef, ging hij naar de trapval en riep:
- Baas... Ze zijn er... Zoo gelijk ge hebt gezegd: klein en groot, zooals de herder
ze de poort uitdrijft.
Hij bekwam geen antwoord.
- Baas!... Baas!...
Het was de bazin die bij de trap kwam en onzen held toeriep:
- De baas zit weer in de herberg, en 't verwondert me dat gij er niet bij zit!
- Dank u wel voor 't compliment! zei Tijl.
- Wat hebt ge te kort?
- Het leder voor 't klooster is gesneden.
- Hewel? En dan?
- Wat moet ik er mede doen?
- Doe het in den zak en breng het naar 't klooster...
- Goed, bazin.
Den zak op den rug kwam Uilenspiegel naar beneden en deed zich door de vrouw
den weg naar het klooster wijzen.
Hij bestelde er den zak en haastte zich voort, zoodat hij weldra het stadje Aalst
achter den rug had.
Hij volgde de baan naar Dendermonde.
- Ik zou geld geven, zoo mompelde hij, wel te verstaan als ik geld had, om 't gezicht
van broeder-overste te zien, als hij den zak leeg schudt... En 'k zou er nog wel een
kroon
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bijdoen, als ik eene kroon rijk was, om 't gelaat van den deugniet van een schoenmaker
te mogen aanschouwen, als broeder-overste hem den inhoud van den zak vertoonen
zal... Hij verdiende toch wel wat, en 'k heb overigens gedaan wat hij mij bevolen
heeft: zoo gelijk de herder ze de poort uitdrijft!...
Wat er in 't klooster gebeurde, en hoe het er toeging in de woning van den
schoenmaker als de zak met leder hem werd terugbesteld, zult ge u kunnen voorstellen,
als ge weet dat Uilenspiegel uit het leder schapen, varkens, koeien, ganzen had
gesneden en aan deze dieren de grilligste vormen had gegeven...
't Was een heele kudde... zooals de herder ze de poort uitdrijft!

XXI. Uilenspiegel als kok.
Onderweg had Tijl een paar dagen bij eenen boer gewerkt, en met eenige duiten op
zak kwam hij te Dendermonde aan.
Het was tegen den avond, en hij besloot maar dadelijk een dak voor den nacht op
te zoeken, om 's morgens frisch en uitgerust de reis voort te zetten, en zoo spoedig
mogelijk Brugge en zijn gezin te bereiken.
Hij trad de afspanning ‘Het Vliegend Paard’ binnen en bestelde een pot bier en
een koppel lichtgekookte eieren.
Aan dezelfde tafel was een struische kerel gezeten, die dapper aan 't smullen was
en geen aandacht scheen te schenken aan hetgeen rondom hem gebeurde.
- Als ik mij niet bedrieg, dacht Tijl, is dat een veekoopman... De kleêren maken
den vogel niet, en hij kan ook wel iets anders zijn!
De eieren werden Uilenspiegel voorgezet, maar deze laatste wenschte ook brood
te bekomen en begaf zich naar de keuken der afspanning.
De veekoopman greep Tijl's eieren, at ze haastig op en legde de schalen op den
schotel van onzen guit.
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- Allerbeste versche eieren, zei hij tot dezen laatste, die op dit oogenblik terug in de
gelagkamer kwam, en allerbest gekookt ook...
- Dat doet me veel genoegen, zei Tijl, en het is een bewijs dat ge honger hadt en
eene goede maag bezit. In ieder geval zult ge mij op deze wijze niet meer beet nemen...
Hij stond op en begaf zich terug naar de keuken van de afspanning waar hij een
appel vroeg, de vrucht uitholde, met peper vulde en dan in den oven liet braden. Als
de appel gaar was, deed Uilenspiegel hem opdienen.
- Beste jongen, zei hij tot den veekoopman, ik eet liever appelen dan eieren. Dat
wil zeggen: ik ga dien appel zelf binnenspelen.
Op dit oogenblik vielen er in de keuken eenige borden op den grond, een bestoken
spel van Tijl, en keek onze held nieuwsgierig naar dien kant uit.
De veekoopman maakte er gebruik van om den appel weg te nemen en er gulzig
in te bijten.
Het gevolg is licht te raden. Hoestend, proestend, met tranen in de oogen, met
opgezwollen slapen zat de dief eenige oogenblikken tegen verstikking te worstelen.
Als die verschrikkelijke oogenblikken voorbij waren, sprak Uilenspiegel zeer kalm:
- Eieren kan ieder eten, maar appelen zooals ik ze bereid, kan de eerste de beste
boerenmaag niet verdragen. Ge moet niet kwaad worden, ik heb u niet uitgenoodigd
om mede te eten.
De ingepeperde, die nu geheel op zijn effen was geraakt, na een paar potten bier
gedronken te hebben, maar nog steeds een hevigen brand in de keel voelde, sprong
op en gaf Uilenspiegel een slag met de vuist op den schouder.
Tijl sprong op zijne beurt op en wilde zich op den man werpen, maar de overige
gasten kwamen tusschen, kozen bijna allen de partij van Uilenspiegel en wisten met
goede woorden den woedenden koopman te bedaren, waartoe eenige poten bruinen
ook veel bijbrachten.
Het werd laat, er werden nog vele potten geledigd en Tijl en de veekoopman waren
de beste vrienden van de wereld geworden.
- Dien vuistslag zal ik u betaald zetten, dacht Uilenspiegel... Bergen komen malkaar
niet tegen, maar menschen wel, zegt het spreekwoord. Waar ik u ook zal ontmoeten,
zult ge beloond worden voor dien slag!...
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Tijl sprong op zijne bewrt op en wilde zich op den man werpen. (Blz. 97)

De veekoopman bleef insgelijks den nacht doorbrengen in ‘Het Vliegend Paard’
en 's morgens zat Tijl tegenover hem aan de ontbijttafel.
- Ik ben de braafste man van de wereld, zei de man, maar als ik eenige potten te
veel heb gedronken, ben ik er op uit de menschen te plagen, en, als ze er niet tevreden
mede zijn, af te ranselen. Ge moogt van geluk spreken, dat de andere gasten voor u
in 't krijt zijn gesprongen, want een kwade slag is spoedig gegeven, en ik ken het
einde mijner kracht niet, als ik een stuk in den kraag heb.
- Ik zou waarschijnlijk vliegen gevangen hebben, terwijl gij mij aan 't aframmelen
waart, sprak Tijl.
- Kom, laat ons niet opnieuw beginnen.
- Ik voel er geen lust toe.
- Mag ik weten wie gij zijt?
- Ik heet Klaes en 'k ben van Damme.
- Uw beroep?
- Kok.
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Tijl zei ‘kok’, zooals hij evengoed ‘schoenmaker’ of ‘kunstschilder’ zou gezegd
hebben. Het was 't eerste woord dat hem op de tong kwam.
- Kok, zei de andere. Gij kunt koken, spijzen bereiden?
- Hebt ge al eens een kok gezien, vroeg Uilenspiegel, die schoenen maakte?
- Zijt ge in dienst?
- Neen, ik ga naar Brugge.
- Werk zoeken?
- Zooals ge zegt.
- Wilt ge bij mij kok worden?
- Bij u? Hebt gij een kok noodig?
- Ik ben misschien de grootste veekoopman van geheel het Vlaamsche land.
- En de dikste ook.
- In vollen ernst, als ge in mijnen dienst wilt komen, zal ik u een hoog loon geven.
Ik ben gehuwd met de dochter van eenen advokaat der hoofdstad. Zij is de braafste
vrouw van de wereld en ik zou gelukkig zijn als niet een, indien mijne echtgenoote
niet alle dagen van mijn huis een hel maakte, omdat ik geene meid kan vinden die
koken kan, zooals mijne vrouw het thuis gewoon is geweest. Ik vraag het u nog eens:
wilt ge kok bij mij worden? Ge moogt zelf uw loon bepalen, en, als ge mijne vrouw
kunt tevreden stellen, verdubbel ik het. Wat zegt ge ervan?
Uilenspiegel dacht een oogenblik na. Hij was wel van plan zijne reis naar Brugge
voort te zetten, maar langs een anderen kant wilde hij zich toch op den koopman
wreken.
- Ik neem aan, sprak hij.
Doeselaar, zoo was de naam van den veekoopman, toonde zich tevreden en besloot
dadelijk met zijn nieuwen kok naar huis te reizen. Hij bewoonde te Gent, tegen de
markt, eene prachtige woning, en deed groote zaken, zoodat hij een der meest geachte
ingezetenen der Arteveldestad was.
Zoodra hij zijne vrouw had bekend gemaakt, dat hij een kok medebracht, was deze
in den hoogsten hemel van geluk en zij beval Tijl voor 's anderendaags een kieken
en een ossengebraad te bereiden.
- Het kieken vult ge op met kruiden, eieren en gekapt vleesch: het braadstuk laat
ge koel en langzaam gaar worden zoodat er geen korst op komt. Nu, ge zult beter
weten dan ik, hoe ge dit alles moet gereed maken.
- Met uw verlof, mevrouw, zei Tijl, mijn kenspreuk is:
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beter den buik gebarsten dan de spijs bedorven. Ge zult over mij niet te klagen hebben.
Morgen zult ge eens iets eten, dat ge nog nooit zult geproefd hebben.
De veekoopman was vermoeid, evenals Uilenspiegel, en er werd dan ook spoedig
van rusten gesproken.
Als Uilenspiegel in zijne kamer op den kant van zijn bed gezeten was, schudde
hij met het hoofd en sprak:
- Tijl, jongen, ge zijt weer van den goeden weg afgedwaald. Wat komt ge hier nu
doen? Den veekoopman den slag met de vuist doen betalen. Is dat nu toch de moeite
waard, om uwe ouders en die arme Nele te doen wachten op uwe komst? Gij zijt een
nietswaard, Tijl, en een kok op den koop toe. Ze zullen plezier beleven van hun
kieken en hun ossengebraad! Kok? Zie, dat heb ik toch nooit gedacht. En waarom
zou ik het niet zijn? Ieder is kok op de wereld.
En hij neuriede het volgende liedje, dat hij, naar gewoonte en met zijne groote
behendigheid in 't rijmen, al zingende maakte:
Heel de wereld is een keuken:
Onze Heer is de opperkok,
En, wie 't dichtste bij het vuur zit
Krijgt gewis de vetste brok.
Ieder land is weêr een keuken,
En de kok is daar de Vorst:
De eene maakt het eten lekker,
De ander heeft het steeds vermorst.
Elke stad is ook een keuken:
Ieder kookt er zijnen pot,
Maar men schept er toch het vet af,
Voor de bazen van het kot.
Ieder huis is eene keuken,
Moeder kookt met vaders geld,
En de kinders komen 't eten
Als de sprinkhaan op een veld.
Elke mensch is eene keuken:
Kok is hier het hersenstel;
Enk'len koken dat 't een aard heeft,
De ander branden heel het spel.
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- En dat zal mij morgen niet gebeuren, besloot Tijl, want ik zal het kieken naar
mevrouws wensch gereed maken, en het ossengebraad zoo koel als 't maar eenigszins
mogelijk is, toebereiden. Mijn veekoopman zal er plezier aan beleven!
Des anderendaags had mevrouw Doeselaar een paar gasten genoodigd, want ze
wilde aan de vrienden niet alleen laten weten, maar ook laten proeven dat ze een kok
had.
Tegen den aanvang van het maal, kwam ze in de keuken en vroeg aan Tijl of het
gebraad begon klaar te komen.
- Ik zal eens gaan kijken, zei Tijl, en hij begaf zich naar den kelder.
- Is het nog in den kelder?
- Ja, ik geloof niet dat het op eene betere plaats kan wezen. Er werd mij bevolen
het koel te laten gaar worden. Ik heb dan ook het vleesch aan het spit gestoken en
ben op zoek gegaan naar de koelste plaats van het huis. Ik heb ze gevonden in den
kelder, tusschen twee biervaten, en daar is 't ossenstuk nu allerkoelst gaar aan 't
worden.
- Hebt ge een vuur in den kelder gemaakt?
- Een vuur? Mevrouw spot. Hoe wilt ge nu in 's hemelsnaam een koel vuur doen
branden?
- Maar hoe zal dan het vleesch gebraden geraken?
- Ha, het moet gebraden worden? Mevrouw heeft dat niet gezegd.
- Maak dat het spoedig klaar kome.
- Goed, mevrouw.
Aan tafel werd het verhaal van Tijl's guitenstreek op algemeen gelach onthaald.
- Waarom geeft ge ook uwe bevelen niet klaarder? zei Doeselaar. De kok heeft u
willen doen inzien, door alzoo te handelen, dat ge duidelijk moet zeggen wat ge van
hem wenscht.
Uilenspiegel had zoo kwaad en zoo goed mogelijk het ossenstuk gebraden en de
groenten gereed gemaakt, die er moesten bij gegeten worden.
Ieder vond het allersmakelijkst. Men wist dat het door een befaamden kok was
toebereid, en diensvolgens moest het allerlekkerst zijn, hoe slecht het dan ook was.
Daarenboven, de gedachte doet veel, ook bij 't eten, en dat was dan ook het geval
hier.
Tijl werd met lof overladen.
Het kieken werd opgediend.
Toen het door haren man opengesneden werd, viel me-
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vrouw Doeselaar bijna in onmacht.
Het dier was eventjes gebraden en gevuld met kruid, ongekookt gehakt vleesch
en eieren in hunne schalen.
De veekoopman ijlde naar de keuken.
- Ezel! kreet hij. Wat hebt ge met het kieken gedaan?
- Wat zou ik?
- Het is niet half genoeg gebraden.
- Dat is de schuld van het vuur.
- En wat hebt ge er in geladen?
- Al wat mevrouw mij heeft gezegd.
- Gij zijt een potuil!
- 't Is mogelijk, baas.
- Morgen verlaat ge mijnen dienst.
- Zooals ge verkiest. Ieder kookt zooals hij kan, ik zooals het mij gezegd wordt!
Als de gasten heen waren, met half gevulde maag, kreeg mevrouw een paar
zenuwaanvallen, schold op den armen veekoopman als op een schurftigen hond, de
twist klom hooger en hooger en ontaardde in een gevecht tusschen man en vrouw,
terwijl Uilenspiegel achter de deur stond en zich bijna een breuk lachte.
Zijn wraakplan was uitmuntend meêgevallen.
Doeselaar zon echter ook op wraak.
Toen de twist bedaard was en de veekoopman met zijne vrouw verzoend - na regen
komt zonneschijn, vooral in een gezin - sprak hij:
- Ik heb dien dommen kok gezegd, dat hij morgen vroeg mijn huis uit moet. Ik zal
hem echter eene poets bakken, die hem nog lang in het geheugen zal zitten. Ik zal
hem eene ranseling doen oploopen, zooals er nog nooit eene gegeven werd aan een
moedwilligen kok. Hoe denkt ge daarover?
- Hij verdient meer dan dat, zei de vrouw. Morgen weet heel Gent wat er hier aan
tafel gebeurd is, en overal drijft men den spot met ons.
- Hij zal zijne straf niet ontloopen.
- Ik denk wel van ja, zei Uilenspiegel, die alles had afgeluisterd en terug naar de
keuken keerde, waar hij tellooren en glaswerk ondereen in de kast smeet,
ongewasschen, en het vleesch en de groenten er nog bij, om, na de kast gesloten en
den sleutel op het dak geworpen te hebben, naar zijne kamer te gaan.
De meester kwam er hem opzoeken.
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...terwijl Uilenspiegel achter de deur stond en zich bijna een breuk lachte. (Blz. 102)

- Morgen, zoo sprak hij, rijden we naar Ledeberg.
- Goed, meester.
- Ge zult de kar morgen vroeg moeten insmeren.
- Insmeren? Met wat?
- Met wagensmeer, dat ge in den stal zult vinden, en dat ge met vuil vet moet
mengen.
- Begrepen.
- Te zeven uur moet de wagen klaar zijn.
- Hij zal gereed staan.
Des morgens was Uilenspiegel vroeg te been en begon dadelijk de kar, na ze op
de koer te hebben gebracht, in te wrijven met wagensmeer en vet.
Als Doeselaar op de koer kwam, was Tijl met zijn werk klaar, en de kar blonk van
onder tot boven, van voren naar achter, van binnen en buiten, aan de wielen en op
de zitbanken, als een versch gepoetste schoen.
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Uilenspiegel had gansch de kar, zonder een stukje te vergeten, met het vet bestreken.
De veekoopman voelde het bloed naar zijn hoofd stijgen en barstte in toorn los.
- Gij hebt mij bevolen de kar in te smeren, zei Tijl.
- De wielen, ezel!
- De kar, hebt ge gezegd.
Doeselaar toomde zijne woede in, omdat hij de gelegenheid niet wilde laten
ontsnappen zich op den guit te wreken, beval hem de banken te reinigen, en ging
zijne vrouw mededeelen welke nieuwe poets de kok weer had uitgehaald.
- Hij zal loon naar werken krijgen.
- Wat gaat ge met hem doen? Ge hebt me gisteren gesproken van eene ranseling.
Gij gaat toch uwe handen aan hem niet vuil maken?
- Geenszins. Ge weet dat er te Ledeberg een vijftal koeien gestolen werden, een
paar dagen geleden? Welnu, ik rijd met onzen kok naar den pachter waar de diefstal
heeft plaats gehad, zeg dat die vervloekte kerel de dief is en lever hem in handen der
hoeveknechten over. Ik geloof dat hij het dan niet onder de markt zal hebben.
- Zij zullen hem doodslaan.
- Dat zijn hunne zaken.
- Gij gaat er veel last mede hebben, want het zal uitkomen, dat gij den jongen daar
hebt gebracht.
- Dan kent ge onze boeren niet. 't Zal wel uitkomen, zei de zot, en hij zaaide
zaagmeel. Als ze iets misdaan hebben, houden zij de tong achter de tanden, wat er
ook gebeure.
- Doe dan maar voort, sprak de vrouw.
- Brave ziel, dacht Uilenspiegel, die de samenspraak weêr had afgeluisterd. De
boeren van Ledeberg zitten echter nog niet aan mijnen pels.
Naast den veekoopman gezeten, die het paard mende, behield Tijl het stilzwijgen
op den weg naar Ledeberg, in diepe gedachten verslonden, want hij moest een middel
zoeken om te ontkomen en tevens den meester voor zijn voornemen te doen boeten.
Deze laatste sprak insgelijks geen woord, en verheugde zich over de ranseling die
de moedwillige kok ging oploopen.
Halfweg gaf Doeselaar de teugels over aan Tijl, en sprong van de kar, om aan eene
natuurlijke behoefte te voldoen.
Zoodra de meester het voertuig verlaten had, legde
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Uilenspiegel de zweep over het paard, dat vierklauwens doorrende.
Eenige oogenblikken liep Doeselaar achter het rijtuig, roepend en tierend, maar
Tijl wakkerde het paard steeds aan en verdween welhaast uit het zicht.
De veekoopman wist niet wat denken, en zette snel den weg te voet voort naar
Ledeberg.
Zoodra Uilenspiegel daar aankwam, zocht hij den boer op, waar de koeien gestolen
waren.
- Pachter, zegde hij, ik ben gezonden door den heer Doeselaar van Gent. Hij weet
wie den diefstal bij u gepleegd heeft, en verzoekt u dadelijk bij hem te komen. Hij
zal u den dader aanwijzen. Neem uwe knechten en knuppels mede, om den dief loon
naar werken te geven.
De boer liet het zich geen tweemaal zeggen.
- Ge kunt over onze kar beschikken, zei Tijl. Ik zal wel te voet terugkeeren.
Op de baan ontmoette de veekoopman zijn voertuig, waarin een viertal met stokken
gewapende boeren zich bevonden, en na eene verwarde uitlegging reden allen terug
naar de hoeve. Uilenspiegel had natuurlijk niet naar hunne terugkomst gewacht, en
had zich langs een zijwegeltje uit de voeten gemaakt, terwijl de anderen hem op den
grooten weg zochten.

XXII. Hoe de kat voor Uilenspiegel betaalde.
Uilenspiegel had een wegel genomen, die door het bosch voerde.
Het was op goed valle het uit dat hij voortstapte, want hij kende den weg niet.
- Ik moet toch ergens aanlanden, zoo dacht hij, en ik zal hier of daar wel een levend
schepsel ontmoeten, dat mij op de goede baan helpen kan.
Hij ging steeds voort, maar het woud scheen geen einde te zullen hebben, de eene
wegel volgde op den anderen, en het begon stilaan donker te worden.
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- Zal ik nooit uit dit vervloekte bosch geraken?... De duisternis begint snel te dalen,
en ik heb veel kans binnen enkele stonden eenige takken in mijn gelaat te krijgen of
met mijnen kop tegen eenen stam aan te loopen... En dat mag niet gebeuren, want
ik houd zeer veel van mijnen kop, wijl ik er slechts een enkel exemplaar van bezit!...
Hij vervolgde nog eenigen tijd zijnen weg, tot de avond geheel was aangebroken,
die een nacht met overtrokken lucht zonder maneschijn voorspelde.
Reeds een paar malen was Tijl gestruikeld over de knoestige wortels der groote
boomen, daar deze wortels boven de aarde uitstaken, en reeds verscheidene keeren
waren de laag neerhangende takken zeer onzacht met zijn gelaat in aanraking
gekomen.
- Er blijft mij niets anders over, zei Uilenspiegel, dan op het mos den nacht door
te brengen... Plezant zal dat nu wel niet wezen, en zacht voor mijne knoken ook niet,
maar een bed is hier wellicht niet te vinden... Ik zou op eenen boomtak kunnen
kruipen, om er op te slapen, maar ik heb de gewoonte op mijn slaapstede te woelen
en te draaien, en ik zou misschien sneller naar beneden komen dan het mij lief zou
zijn!... Maar, van boomen gesproken, ik zou toch wel eens in de kruin van een dezer
woudreuzen kunnen klimmen, om te zien of nergens een dorp door lichtjes wordt
aangewezen...
Vlug als een eekhoorntje klauterde hij in den naastbijzijnden boom, en zich van
tak tot tak, met handen en voeten werkende, geraakte hij in den top.
Hij had dat in 't woud van Damme, als hij zijn vader vergezelde, honderden keeren
gedaan.
Hij keek naar alle zijden uit...
Niets dan eene dikke duisternis...
Hij was op het punt terug naar beneden te komen, als plots een klein stipje, niet
ver van de plaats waar hij zich bevond, naar het hem toescheen, hem in de donkere
omgeving tegenblonk.
Het scheen te bewegen.
- Goed de richting houden, zei Tijl, en er dan op los, met dubbelen spoed.
Hij liet zich van tak tot tak naar omlaag glijden, en bevond zich weldra op vasten
grond.
Haastig, al zweepten de takken hem in het gelaat, stapte hij in de richting van het
lichtje.
Een tiental minuten later bevond hij zich op een breeden
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weg, die het woud doorsneed.
Een vreugdekreet ontsnapte zijnen mond.
In de verte bemerkte hij het pinkende stipje, dat daar weer goed zichtbaar was,
dan weer geheel verdween, maar telkens terug verscheen.
- Wellicht verdwijnt het achter de boomen, nu en dan, om plots weer te voorschijn
te komen... Het beweegt en het wordt dus door een mensch gedragen...
Uilenspiegel begon te loopen...
Hij naderde meer en meer het gloeiend pitje...
Plots kwam eene gedachte in hem op, die hem bijna geheel ontmoedigde, hem een
stond zijn loop deed staken.
- Als het eens een dwaallichtje is?
Maar hij liep voort.
- In ieder geval heb ik hier een goeden weg, die mij wel naar een dorp of eene stad
zal voeren...
Het lichtje liet zich meer en meer inhalen.
Tot zijne groote vreugde bemerkte Tijl dat het een lantaarn moest zijn, die aan
eenen stok bengelde en door iemand gedragen werd.
Hij liep nog sneller en riep op het wezen dat daar voor hem stapte.
Plotseling was het lichtje verdwenen.
Uilenspiegel bleef staan.
- Zoo dadelijk, dacht hij, komt het weer van achter de boomen te voorschijn.
Maar hij bleef wachten: het lichtje liet zich niet meer zien...
Hij voelde den moed hem ontzinken.
Hij was zoodanig vermoeid, door het haastig stappen en het loopen, dat zijne
beenen weigerden hem nog verder te dragen.
- Zoo loopt men van de klaver naar de biezen, overwoog Tijl. Ginder had ik het
zachte mos, om er mijne knoken op uit te strekken, en hier zal ik wellicht op den
boord eener gracht of op den harden grond mogen rusten!
Hij besloot toch verder te stappen.
Na eenige meters te hebben gegaan, bleef hij opeens staan.
Hij liet een kreet van blijdschap hooren.
De baan had daar eene kromming, en als hij die bocht om was, lag er een huisje
voor hem, met een helder verlicht venster.
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Daarin was wellicht het schepsel met de lantaarn verdwenen.
Uilenspiegel trad op de woning toe en klopte op het lage deurtje.
Binnen bleef alles stil.
Hij klopte opnieuw.
Het licht werd uitgedoofd.
Luide sprak onze held:
- Als ge christene menschen zijt die hier binnen woont, laat dan toch geen
doodvermoeiden reiziger, uitgehongerd en op het punt neer te zijgen, in den donkeren
nacht omkomen.
En hij voegde er onmiddellijk bij, omdat hij wonderwel de menschen kende:
- Ik zal uwe herbergzaamheid loonen met klinkende munt!
Toen liet eene schrille vrouwenstem zich hooren en vroeg:
- Wie zijt gij?
- Ridder Tijl van Uilenberg, geheel alleen en hakende naar eene ruststede.
Een grendel werd verschoven en het deurtje geopend.
Het licht was ook weer ontstoken geworden, en Tijl bemerkte niemand in huis dan
eene stokoude vrouw, met perkamenten gelaat en gebogen rug, die de deur weer
achter hem toegrendelde.
- Hebt ge iets om onder den tand te steken, moedertje? vroeg Uilenspiegel, die op
de bank tegen den muur neerzonk.
- Zwart brood, ja.
- Geen spek?
- Neen, ik ben armer dan arm... Ik kan u alleen eene homp brood geven.
- Goed, maar toch iets te drinken er bij?
- Water.
- Geef maar op... 't Is beter dan niets... In de gevangenis moet het beter zijn dan
hier...
De vrouw zette hem een brok zwart brood en een houten schoteltje met water voor,
en niettegenstaande de groote karigheid van het maal, at Tijl met veel smaak.
Als hij alles verorberd had, sprak hij:
- En nu wensch ik te slapen tot morgen middag... Waar is mijn bed?
- Een bed! zei het wijf... Dat heb ik wel eens van verre gezien... Ik slaap reeds
zestig jaar op droge bladeren...
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Boven op den zolder, ligt er een hoop, en als ge daar wilt op slapen, kunt gij hier
blijven.
- Dat gaat, sprak Tijl... Dan ben ik toch onder dak en mijn lichaam zal 't nogal
zacht hebben...
In de zoldering was eene vierkante opening.
De vrouw haalde eene ladder te voorschijn en Uilenspiegel klauterde naar boven.
- Goeden nacht, moeder, zei hij.
De oude bromde iets tusschen de tanden.
Tijl spreidde zoo goed en zoo kwaad als het ging de bladeren op den grond uiteen,
en ging er gansch gekleed op liggen.
Een paar lichtstrepen op den grond trokken zijne aandacht.
Hij kroop weer recht en stelde vast dat het spleten in de houten zoldering waren,
langs waar men al kon zien wat er beneden in het vertrek gebeurde.
Het licht brandde nog steeds.
De vrouw had op de bank plaats genomen, het hoofd tegen den wand, en scheen
te slapen.
- Dat is zonderling, dacht Uilenspiegel. Het wijf zal iemand verwachten. Het moet
nu toch al middernacht wezen!
De nieuwsgierigheid had hem al dadelijk in hare klauwen en deed hem vermoeienis
en slaap vergeten.
Lang zou zijne nieuwsgierigheid niet op de proef gesteld worden, want eenige
oogenblikken later hoorde hij stappen op den grond buiten en op de deur kloppen.
De vrouw sprong op en naderde den ingang der woning, nadat zij het licht had
gedoofd.
- Goed volk, klonk het buiten. Laat ons binnen, moeder Mie.
- Wie is daar?
- Peer en Sus, van uit het Ravenbosch, en niemand anders.
Het wijf ontstak weer het licht en opende de deur, langs waar twee sterke jonge
mannen, die ieder een zwaar pak droegen, binnen traden.
Zij wierpen hun last op den vloer.
- Spoedig wijn en bekers, zei een hunner, want we hebben er eene droge keel van
gekregen.
- Eerst de pakjes weg, jongens. De voorzichtigheid is de moeder van de wijsheid.
Zij opende eene val, die zich in den hoek bevond, en
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Uilenspiegel zag hoe de mannen de trap afdaalden en daar beneden behoedzaam
hunne twee pakken lieten neerglijden.
De oude volgde en zij keerde achter de mannen weer, met eene kruik en bekers
beladen.
Zij schonk en klonk met de twee jongelingen.
- Een goede buit? vroeg ze.
- Zeker... Van alles wat...
- Hoeveel?
- Goed geschat, zijn er twintig kronen voor u.
Het wijf stak de geopende hand uit.
- Ge kent niets anders... Kunt ge niet wachten?
- Hoe zijn onze voorwaarden?
- Ge hebt gelijk.
De man haalde eene beurs te voorschijn en telde twintig goudstukken in de hand
van de vrouw, die grinnikte van vreugde.
- Eten, oude heks.
- Ik vlieg, mijn zoontjes. Ik vlieg.
Tijl bemerkte hoe ze uit den kelder wittebrood, hesp en kaas ophaalde en het hare
gasten voorzette.
- Dat is toch al te sterk, dacht Uilenspiegel. Mij geeft ze zwart brood en water en
de schobbejakken krijgen een koningsmaal! Dat zal ik haar betaald zetten!
Daar vloog eene andere gedachte plots door zijn brein.
- Die mannen zijn dieven, dat lijdt geen twijfel, en ze komen hier hun buit
verbergen... Maar, als 't nu eens moordenaars zijn ook, want tusschen deze laatsten
en roovers is 't verschil niet groot... Wie weet zegt de oude tooverkol niet, dat er een
reiziger op zolder slaapt, en komen ze niet even zien hoe rijk ik ben... Ze zullen er
aan zijn voor hunne moeite, maar wie weet of ze mij niet eerst den nek verlangen
om te wringen!... Dat ziet er niet plezant uit, want zij zullen wel gewapend zijn, en
ik bezit alleen mijne vuisten!... Ik geloof dat ik nog beter had gedaan buiten te slapen!
Hij bleef nog steeds door de spleet kijken en tot groote ontlasting van zijn benepen
boezem, bemerkte hij dat de twee kerels, nadat ze dapper gegeten en gedronken
hadden, de woning verlieten.
Hij hoorde hunne stappen over den grond wegsterven op de baan.
De oude haalde de goudstukken, die zij daareven ontvangen en in een hoek van
haren voorschoot geknoopt had, weer te voorschijn en legde ze op de tafel, naast
malkaar, en draai-
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de ze een voor een om, zoodat ze in den schijn van de kaars blonken, glommen,
schitterden.
En die glans weerkaatste zich op haar rimpelig, gebruind gelaat, dat door een
grijnslach vertrokken werd.
Dan verdween ze in den kelder en kwam na eenige oogenblikken terug met een
houten kistje, hetwelk ze op de tafel plaatste en waaruit zij gouden en zilveren
muntstukken nam.
Zij scheen het geld na te tellen, liet het door hare vingeren glijden, legde het op
kleine stapeltjes, wierp deze weer door elkaar en zat daar zoo geruimen tijd met de
munt te spelen als een klein kind...
- Dat is nu het toonbeeld der gierigheid, dacht Uilenspiegel... Niemand heeft iets
aan dien schat en als de oude sterft, vindt men misschien nooit al dat goud terug...
Dat roept wraak voor God, en daar moet ik eene speld voor speten!... En ik zal het
met des te meer gewetensrust doen, omdat ze mij zoo vriendelijk heeft onthaald en
mij een hondenkost heeft voorgeschoven, terwijl ze een lekker avondmaal in haren
kelder had!...
Daar moet de oude heks voor boeten!
Het wijf borg haar geld weer in het koffertje en droeg het naar den kelder.
Als ze terug in het vertrek kwam, spreidde ze mos en droge bladeren over de
kelderval uit, waarna ze de kaars doofde.
- De oude gaat op de val liggen, zei Tijl, om haren schat te bewaken... Er is niets
meer te zien en ik ga haar voorbeeld volgen... Jammer maar, dat ik op geen schat
kan liggen.
Eenige oogenblikken later snorkte onze held en genoot eene zoo zalige rust als
lag hij op een praalbed uitgestrekt.
De zon scheen door de reten van het strooien dak, als Uilenspiegel ontwaakte.
Hij riep de oude, die de ladder weer in de zolderopening plaatste en hem zoo toeliet
naar beneden te komen.
- Bezorg me nu spoedig een ontbijt, zoo sprak hij, want ik moet voort.
De vrouw zette hem weder een stuk zwart brood voor en een schotel water.
Tijl zei niets en begon te eten.
Eene groote, zwarte kat, die een eerbiedwaardigen ouderdom moest bezitten,
sprong op den schoot der vrouw, en wreef met den kop tegen hare borst en armen
aan, keerde en
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draaide en streelde hare meesteres, die het beest over kop en rug aaide.
Uilenspiegel riep de kat, die op tafel sprong, wierp haar een brokje brood en schoof
haar zijn houten nap met water toe.
Poes was wellicht beter gewoon en raakte voedsel noch drank aan.
- Wat ben ik u schuldig? vroeg Tijl.
- Het eten moet ge niet betalen, antwoordde de oude, maar het slapen wel... Eene
halve kroon en ge hebt me niets meer te geven.
- Eene halve kroon voor uwen zolder!
- Niemand slaapt daar...
- En als ik nu geen geld had?
- Dan zou ik mijne zonen roepen, die in het woud aan 't werken zijn, en ge zoudt
met hen af te rekenen hebben...
- Maar, als ik u iets in pand gaf?
- Is 't eene halve kroon waard?
- Veel meer.
- Dan is 't ook goed.
- Het is wel tien kronen waard, en ge moogt het houden als ge mij een homp
tarwebrood, spek en kaas geeft en daarbij een beker wijn.
- Ik?... Wijn?... Spek?...
- Geen nuttelooze woorden... Ik ben zoo goed als de dieven van dezen nacht...
Vooruit er mede...
- Gij hebt alles gezien en afgeluisterd! kreet de vrouw.
- Zooals ge zegt.
Het wijf aarzelde een oogenblik.
Zij was op 't punt uit de woning te ijlen, om hulp te zoeken, maar dan was de
vreemdeling gewis verdwenen.
En haar schat!
Zij ging naar den kelder en zette eenige oogenblikken later Uilenspiegel het
verlangde ontbijt voor.
Deze begon met smaak te eten en de kat kreeg haar aandeel van kaas en spek.
- Ik moet nu toch trachten mijne beurs te vullen zooals mijnen buik, dacht
Uilenspiegel... Dat zal echter niet gemakkelijk gaan... Hoe zal ik dat aan boord
leggen?...
Na eenige stonden te hebben nagedacht, sprak hij:
- Vrouwtje, plaats de ladder... Ik heb op den zolder mijn zak liggen, waarin het
pand zit...
Het wijf deed wat haar gevraagd werd en Tijl klom naar
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boven.
- Ik zal wel eene opening in 't dak kunnen maken, zoo dacht hij, en langs daar
geraak ik in het bosch, zonder de vrouw achter mijn slippen te zien loopen... Wie
weet vertoeven de rakkers van dezen nacht hier niet in den omtrek en dan zou ik een
vervelend oogenblik kunnen beleven.
Toen hij op den zolder kwam, bemerkte hij de groote, zwarte kat, die op den vloer
lag, stuiptrekkend en na eenige schokken stil bleef.
Het dier was door een geraaktheid getroffen, misschien wel omdat het te veel kaas
en hesp had geslikt, en was dood.
Eene gedachte kwam in Uilenspiegel's geest op.
Een glimlach speelde op zijne lippen.
Hij haalde zijn mes uit den zak, greep de kat die nog warm was en stroopte haar
zeer behendig de huid af.
Hij borg het vel van de poes onder zijn jas en kwam weer naar beneden.
- Ik vind nergens mijn zakje, waarin het pand zit, zoo sprak hij.
- Dat gaat zoo niet...
- Gij zult er niets bij verliezen... Hij, die met mij heeft ontbeten, zal u zijn rok in
pand geven, en het is een pelsen rok.
- Wie?... Wat bedoelt ge?...
Zeer kalm legde Uilenspiegel de huid van de kat op de tafel.
- Uwe poes heeft met mij ontbeten, zei hij... Hier is haar rok!
De oude had in haar gansch leven slechts van één schepsel gehouden: hare kat.
Zij begon te huilen, greep den pels en drukte hem tegen haren boezem aan.
- Mijn Moor! kreet ze... Mijn arme poes!... Moordenaar!... Schurk!... Mijn arm
Moorken!...
- Ze was dood, zei Tijl.
- Dat is gelogen!... Ge hebt Moor gedood!... Dat zult ge met uw leven bekoopen!...
En het vel der kat nog steeds tegen hare borst drukkend, ijlde de vrouw naar buiten,
luid roepend:
- Peer!... Sus!... Hulp!...
Uilenspiegel sprong naar de kelderval, wierp ze open, scharrelde in het kleine
onderaardsche hok rond, vond het kistje, vulde de twee zakken van zijn jas met
muntstukken,
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vloog naar boven, ijlde naar buiten en vluchtte het woud in, langs den anderen kant
der baan als deze door het wijf genomen, die nog steeds riep:
- Peer!... Sus!... Hulp!...
Tijl liep langs de smalle boschwegels en wel een tiental minuten lang... Dan bleef
hij staan en luisterde geruimen tijd. Geen geluid trof zijn oor... Men achtervolgde
hem niet...
- Zoo kunnen we weer een vriendelijk gezicht zetten tegen het noodlot, zei onze
held... Ik heb me niets te verwijten... Poes heeft met haar vel mijn verteer betaald...
Het beest kon er niets meer mede aanvangen, vermits het dood was... De goudstukken
der oude?... Bah, eerlijk is ze er niet aan geraakt, en ze kon er, daar in die hut, al zoo
weinig meê doen als de doode kat met haren pels!...
Peer en Sus zullen wel voor nieuwe kronen zorgen, en ik geef aan de samenleving
terug hetgeen men haar met geweld of list ontnomen heeft...
En weer een lustig deuntje fluitend, stapte hij door het woud.

XXIII. Hoe Uilenspiegel zijnen vriend Lamme terugvond.
Uilenspiegel kwam zonder verdere avonturen te Brugge aan, en spoedde zich naar
zijn geboortehuisje in het woud tegen Damme.
Zijn hart klopte hoorbaar, toen hij de kleine houtvesterswoning naderde.
Plotseling bleef hij staan en het was hem alsof al het bloed hem uit het hart liep,
dat een oogwenk als stil stond.
Voor de deur van het huisje speelden twee kinderen in het zand.
De eerste gedachte die in hem opkwam was samen te vatten in de vraag:
- Zou Nele gehuwd zijn?
Snel stapte hij naar de woning.
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Voor de deur van het huisje speelden twee kinderen in het zand. (Blz. 114)

De kinderen vloden de hut binnen, op 't zicht van dien vreemden man.
Eene vrouw verscheen op den drempel. Het was Nele niet.
Uilenspiegel kon op dit oogenblik een juichkreet moeilijk
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onderdrukken.
Een stond later besefte hij dat er iets moest gebeurd zijn, vermits er eene vreemde
in huis was.
- Hier woont Klaas toch? vroeg hij, angstig het antwoord verbeidend. Klaas de
houthakker?
De vrouw keek hem ondervragend aan.
- Zijt gij zijn zoon Tijl?
- Ja, die ben ik.
- En komt ge uw vader vinden?
- Natuurlijk.
- Hij is dood.
't Ging vlijmend door Tijl's hart.
- En moeder, en Nele? vroeg hij, de twee namen schier in één adem noemend.
- Vertrokken.
- Vertrokken, zegt ge. Waarheen?
- Dat weet ik niet. Ik ben hier komen wonen, als zij het huisje reeds verlaten
hadden.
- Mag ik de woning nog eens zien? Ik ben hier geboren.
- Zeker. Kom binnen.
Met tranen in de oogen keek hij in het vertrek rond en nam als het ware afscheid
van de plaats, waar eens zijne wieg stond.
- Ge weet niet waarheen moeder en Nele gegaan zijn?
- Neen, vriend.
- Ge kent niemand, die het mij zou kunnen zeggen?
- Niemand.
Tijl dankte de vrouw en ging haastig henen.
Zoodra hij in het bosch gekomen was, sprongen de tranen overvloedig uit zijne
oogen en, luid snikkend, liet hij zich tegen een boom op het mos zinken.
Uitgeweend en daardoor het hart verlicht, keerde hij terug naar Brugge, waar hij
doelloos langs de straten zwierf, het hoofd op de borst, zijn brein gepijnigd, om toch
een klein lichtstraaltje te ontdekken, dat hem zou toelaten den weg te vinden dien
moeder en Nele genomen hadden.
Plotseling hoorde hij zich bij zijn naam noemen.
Hij bemerkte een struischen kerel, die op hem toetrad.
- Tijl!
- Lamme!
De beide mannen hielden malkaar handen innig in elkaar geklemd.
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De beide mannen hielden malkaars handen innig in elkaar geklemd. (Blz. 116)

- Gij hier, Lamme?
- En gij, Tijl! Kom, we gaan een pot pakken in de ‘Gekroonde Laars’.
- Ik ben blijde u te ontmoeten!
- Ik niet minder.
Aan de herbergtafel gezeten, vroeg Tijl:
- Hoe zijt ge terug te Brugge gekomen, Lamme? Ge zijt gekleed als een baron en
zoo dik als een ton. Het is u meêgevallen.
- Ik ben een braaf burger geworden, zooals ge ziet. Meêgevallen en meêgevallen
is twee. Ik heb beroerde tijden beleefd. Maar zeg mij eens, hoe hebt gij het gehad,
sinds ik in mijn onbezonnenheid afscheid van u nam?
- Ik ben nog steeds dezelfde; alleen ben ik wat ouder en wijzer geworden. Mijn
vader is dood; mijn moeder en mijne beminde hebben ons huisje verlaten; ik weet
niet waarheen zij zich begeven hebben; ik zoek hen.
- Ja... zoo... zei Lamme, die tranen in de oogen van Uilenspiegel bemerkte en
geene woorden vinden kon om hem moed in te spreken.
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- Op onze ontmoeting, sprak hij eindelijk, zijn pot grijpende.
Uilenspiegel pinkte zijne tranen weg en insgelijks zijnen beker in de hoogte
heffende, kreet hij:
- Op onze ontmoeting, en, vertel mij nu uwe lotgevallen sinds ik u in handen der
smidsdochter achterliet.
- 't Is beter vergaan, dan ik verwacht had. Met angst zag ik de terugkomst van den
vader tegemoet. Het bleek echter dadelijk, dat de vent niet veel in de pap te brokkelen
had en bij de dochter achter den bezem stond. Zij verklaarde dat ze met mij wilde
trouwen. De oude pruttelde wel wat tegen, wat echter niet belette dat we eenigen tijd
later man en vrouw waren.
- Proficiat, Lamme.
- Spot niet. Ge denkt wellicht dat de feeks mij het leven ondraaglijk heeft gemaakt,
en ik het niet heb kunnen uithouden? Het tegendeel heeft zich voorgedaan.
- Hoedat?
- Ik heb haar op korten tijd weten te temmen.
- 't Moet een moeilijk werk geweest zijn.
- De liefde heeft er toe geholpen. Korten tijd na ons huwelijk is de vader gestorven,
en ik heb de smidse voor mijne rekening genomen. Weldra stond ik als de beste en
leutigste smid van het omliggende bekend, en ik had overvloedig werk, zoodat ik
met twee gasten aan den arbeid stond.
- Gelukkige kerel.
- Ge kent het spreekwoord: als de ezel het te wel heeft, gaat hij op het ijs dansen
en hij breekt zijn pooten. Ik heb het nog ezelachtiger aan boord gelegd. Ge weet dat
ik te dom ben om te helpen donderen.
- Toch niet... Dat zal men trouwens van u nooit verlangen, dat ge helpt donderen!
- Ik weet het... Instede het ijzer te smeden als het heet was...
- De eenige manier om ijzer te smeden, dunkt mij!
- Liet ik het liggen en zat in de herberg over zaken te praten, waar ik het eerste
woord niet van wist, zoodat ik mijn mond vaak voorbij praatte.
- Dat zal slimmeren dan gij ook wel overkomen.
- Mogelijk, maar ik had er geen geluk mede! Op een schoonen morgen had ik met
mijn vrouw de volgende samenspraak:
- Er is geen werk meer, zegde ze.
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- Dat weet ik.
- En er zal geen werk meer besteld worden.
- Wie zegt dat?
- Geen enkel dorpeling durft nog over onzen drempel komen.
- Dan blijven ze maar weg.
- Gij laat u in met alle soorten van zaken, die u geenszins aangaan, en den eenen
of anderen dag komt men u gevangen nemen.
- Laat ze komen.
- En ik dan?
- Wel, verzoek de pakkemannen dat ze u ook medenemen.
- Het is in vollen ernst, dat ik het u zeg, sprak mijne vrouw plechtig. Daarenboven,
ik wil niet dat de smidse zonder volk blijft. Gij moet werken.
- Moeten is dwang en weenen is kinderzang!
- Ik heb u alles gegeven.
- Hé? Ik heb toch gewerkt!
- Ge hadt geenen knoop als ge hier zijt binnengedrongen en mijne hand hebt
afgebedeld. Ik heb een man genomen, om hem voor mij te doen werken.
- Ge ziet van hier, Tijl, dat ik mij niet liet beleedigen.
Een twist volgde, waarin zij mij klaar en duidelijk liet verstaan, dat zij mij niet uit
liefde had gehuwd, maar om een opvolger te hebben voor haren vader, opdat de
smidse niet in vreemde handen zoude overgaan en zij er de winst zoude van behouden.
Het eene woord bracht het andere bij, ik geloof dat ik haar een paar klappen om
de ooren heb gegeven, dat zij met dezelfde bewijsvoeringen heeft geantwoord, en
dat we aan 't vechten geraakt zijn.
Ik had er genoeg van. Ik heb de helft van het geld genomen dat we bezaten, en het
dorp verlaten.
Een goede engel heeft me gediend, want 's avonds nog vielen de grijpvogels mijne
woning binnen, om me te vangen.
- En uwe vrouw? vroeg Tijl.
- Ja, dat is nog het zonderlingste van gansch het spel. Zij ook heeft het dorp
verlaten. Na de smidse en het huis verkocht te hebben, is ze naar mij op zoek gegaan.
- Zij houdt dus veel van u?
Lamme staarde een oogenblik strak voor zich uit.
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- Ze zoekt me wellicht, om mij opnieuw voor haar te doen werken.
- Zij heeft dat al twistende gezegd, beste jongen. Woedende woorden zijn niet
altijd gemeend.
- Zij hebben mij het hart doorstoken.
- Gij bemint haar niet meer?
- Toch wel.
- Gij hebt haar niet teruggezien?
- Neen.
- Als ge haar ontmoet, zal alles weer als vroeger zijn.
- Daar vrees ik voor, en daarom tracht ik die ontmoeting onmogelijk te maken.
Telkens ik verneem dat ze mij op de hielen zit, neem ik de vlucht. Ik dool als een
wandelende jood.
- Dat is niet fraai van u.
- Het is best mogelijk, maar, als ik een besluit genomen heb, kom ik er niet op
terug. Nu uwe lotgevallen, Tijl?... Nog een pot, en ge kunt beginnen.
Uilenspiegel verhaalde al wat hem wedervaren was sinds hij de Schelde had
overgestoken.
Dat Lamme bij het hooren van Tijl's guitenstreken veel vermaak vond, hoeft niet
gezegd.
Als Tijl's verhaal ten einde was, sprak Lamme:
- En nu zijn we weer bij malkaar, zooals wij elkander den eersten keer in 't bosch
ontmoet hebben, met dit verschil, dat we beiden eene goed bespekte beurs bezitten!...
We blijven bij malkander, niet waar?
- Ge weet, Lamme, dat ik van u houd als van een broeder.
- Wat zijt ge van plan te doen?
- Te zoeken, wijd en zijd, tot ik moeder en Nele teruggevonden heb, al moest ik
maar het einde der wereld reizen.
- Ik vergezel u, indien gij het mij toelaat?
- Is dat nu eene vraag, Lamme?
- Ik ga met u... Terwijl gij uwe moeder en uwe beminde zoekt, ontvlucht ik mijne
vrouw... De wereld is een zonderling schouwtooneel!... Op uwe gezondheid, Tijl!...
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XXIV. Hoe Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak een kat in eenen
zak verkochten.
- Tijl, jongen, zei Lamme Goedzak, ik houd het niet meer uit!... Mijne beenen beven...
Ik kan dien verschrikkelijken honger niet langer verdragen...
Hij stapte in de breede en droge gracht, die langsheen de baan lag, en ging op den
boord zitten.
- Open nu wagenwijd uwen mond, sprak Uilenspiegel, en blijf zoo wachten.
- Waarom? vroeg de andere verbaasd.
- Dan vliegt er wellicht een gebraden hoen in!
- Spot niet, Tijl!
- Wel, gij begint, Lamme... Ge beweert dat ge honger hebt als een nuchtere wolf,
en ge gaat daar zitten... Dat moet toch wel met de hoop zijn hier iets tusschen uwe
tanden te krijgen.
- Ik kan niet meer verder... Mijne maag rammelt in mijnen buik, als een versleten
beiaard in een kerktoren.
- Bravo! dan bezit ge eene muzikale maag!... Als ge ze kunt leeren van 't Looze
Visschertje spelen, dan zullen we op de jaarmarkten geld verdienen als slijk... Ik zal
't liedje zingen en gij laat uwe maag rammelen op maat.
- En ik heb een ondragelijken dorst ook al! jammerde Lamme... Ik stik... En dan
die brandende zon!... 't Is om razend te worden.
- Een razende Goedzak, dat's weer iets wonderlijks!... Ge zijt een rare vogel!...
Maar, alle scherts op een stokje, ik zou toch ook een stukje ham met boerenbrood
naar binnen krijgen, en dat proefbeetje doopen met een paar potten bier... Ginder ver
is een toren, en, als het daar is zooals elders, hangt er aan dien toren eene kerk en
staan er huizen rond... Daar zullen wij wel iets te eten vinden... Kom...
Lamme zuchtte diep en schudde ‘neen’ met den kop.
- Vooruit, oude jongen, zei Tijl.
Hij greep Goedzak bij de rechter hand en sleurde hem recht.
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Plotseling liet hij de hand los, zoodat zijn makker met een plof op den boord van de
gracht terugviel.
- Wat is dat! riep Uilenspiegel, sprong in de gracht en liep eenige meters ver...
Hoera!... Een haas!...
Als door eene veer bewogen, sprong zijn dikke gezel op, en was met een paar
reuzenstappen bij Tijl.
- Een haas! kreet hij op zijne beurt... Een haas! Dat lust ik wel, haas!
Uilenspiegel had het beest bij de ooren gegrepen en opgelicht.
Met droeve blikken keek hij zijnen makker aan en sprak op treurigen toon:
- Lamme, jongen, de mieren hebben niets voor ons overgelaten!... Het vel is nog
goed en de beenderen wellicht ook, maar 't vleesch is er uit... En vermits wij geene
pelsetende dieren zijn, zal het Langoor nog niet wezen, die ons aan een maaltijd kan
helpen!
Goedzak zonk weer op den boord der gracht neer en zegde:
- 't Staat geschreven dat we van honger zullen omkomen...
- We gaan naar 't dorp...
- Ik niet... Tien tegen één herkennen ze u daar, en dan worden we op stokslagen
en steenen onthaald. Uw naam is hier gemaakt!
- 't Is beter een slechten naam te hebben dan een goeden, antwoordde Tijl. Een
goeden zijt ge spoedig kwijt, en een slechten hebt ge voor uw gansch bestaan!
- Ik geef één dag van mijn leven voor een pot bruinen.
- Ik doe er één dag bij, maar ons leven is zoo weinig waard, Lamme, dat er geen
enkel kooper voor die twee dagen een kroes bier zal geven.
- Miaûw-aûw klonk het in hunne ooren.
- Een kat, zei Goedzak.
- Aan hare taal te hooren, zoudt ge 't zeggen, sprak Uilenspiegel...
En dadelijk daarop riep hij uit:
- We zijn gered, Lamme! We zijn gered!
- Hoe gered?
- We gaan lekker smullen, dapper drinken, goed slapen, en van alles! Ik heb het
gevonden!
- Wat?
- Miaûw-aûw! herhaalde de kat.
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- Als ik die poes kan vangen, zijn we klaar voor onze duiten...
- Ik eet geen kattenvleesch, zei Lamme...
- Poes! Poes! Poes!... Kom poezeken!... Poes! Poes! Poes!
De kat was in 't begin wat schuw, en bleef op een paar meters afstand onzen guit
aanstaren.
Deze stak de hand in den zak, deed alsof hij er iets uithaalde en het aan het dier
geven wilde.
- Poes! Poes! Kom, beetjes...
Waarschijnlijk had ze honger en kon ze aan 't lokken van Tijl niet weerstaan, want
pootje voor pootje kwam ze nader.
Daar werd ze in den nek gegrepen, en hoe ze ook krabde en zich kronkelde,
Uilenspiegel hield haar stevig vast.
- Ze is niet te vet en niet te groot, zei hij. 't Is alsof ze er voor gemaakt werd... Pak
uw mes en vil den haas zijn pels open, langs den buik... Spoed u, want minnekepoes
gaat te werk als een duivel in een wijwatervat!... Goed zoo... Hol en droog... Houd
open, 't beestje moet er in...
Op een ommezien had hij het dier in de huid van den haas gestoken.
- Houd nu 't ding hier stevig vast... Als ik bij den schoenmaker aan de deur werd
gestampt, heb ik gezegd: ‘Alles komt te pas!’ en een paar elzen en een rolleken
pekdraad meegenomen... Vooruitzien is regeeren, zegt het spreekwoord, en ge zult
zien dat het zoo is.
Hij had het genoemde te voorschijn gehaald en met eenige steken was het vel van
den haas toegenaaid.
Hij bond de voorste en achterste pooten bij malkaar, en tilde het beest op.
- Een schoon diertje, hé?... 't Zal den kooper lekker smaken!... Mag ik Mijnheer
Lamme Goedzak uitnoodigen met mij naar eene herberg te gaan, om er te eten als
een Lammeken smeerbuik?
- Gaan?... Wij zullen er naartoe loopen!
Zij zetten hunnen weg voort, in de richting van het dorp, waarvan de kerktoren
boven de boomen uitstak.
Zij kwamen voorbij eene hove, waar, op eene weide, aardappelzakken lagen
uitgespreid, wellicht om te drogen,
- Haal zoo'n zak, zei Tijl... 't Is beter dat we 't diertje zoo te koop bieden, met zijnen
kop tusschen zijne pooten...
Lamme ging den zak halen en de haas-kat werd er netjes
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door Uilenspiegel ingelegd, den rug naar boven en den kop weg gestoken...
Ze kwamen in de groote dorpstraat en stapten tot op het kerkplein, waar een
uithangbord hunne aandacht trok.
Er was een wangedrocht op afgebeeld, met een bolvormig lijf, lange, kromme
beenen, een soort menschenhoofd, bijna zoo groot als 't gansche lichaam, en daarop
een klein, hoedje met eene veer, zoo lang als heel het schepsel.
De kunstenaar, die het monster had gewrocht, beschikte wellicht slechts over eene
kleur, want heel het figuur was in een groenzwarte tint geschilderd.
In grillig gevormde letters stond er onder te lezen: ‘In den groenen jager, bij Tist
Vermeulen’.
- Hier moeten wij zijn, zei Tijl.
Hij opende de deur en ze traden in de gelagkamer, waar eene ronde tafel en een
zestal houten stoelen, eene hangklok en een vat op eene schraag, de gansche
meubileering uitmaakten.
Ze gingen zitten en bestelden twee potten bier, die hun door de waardin werden
voorgezet.
Uilenspiegel sprak een paar woorden over het weder en den oogst en zegde dan
tot de vrouw:
- Is er veel wild dit jaar?
- Dat schikt nogal.
- Uw man gaat zeker veel op jacht?
- Op jacht! riep de kasteleines... Op jacht!... Op jacht, mijn beste heer!
- Hewel ja, op jacht... Ge roept al erger alsof ik van den duivel en zijne pomperijen
wilde spreken!
- Gansch het dorp en al wat er uren en uren rond ligt, hoort toe aan onzen heer
graaf... Op jacht gaan! Wel, mijn arme man zou aan de galg geknoopt worden!
- Maar, hij eet toch gaarne wild... Haas, bijvoorbeeld, smaakt hem toch?
- Of hij!
- Ik heb er een gevangen... Wilt ge hem koopen? Zie eens wat 'n beestje!... En vet
als een slak. Voel maar eens...
De vrouw keek in den zak, dien Tijl voor haar openhield, stak er de hand in, maar
trok ze haastig terug.
- Hij leeft nog!...
- Zeker, ik ving hem een half uurtje geleden, in een strop...
Over den prijs werd nog wat getwist, maar eindelijk
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sloeg de waardin den koop toe en de twee mannen verlieten den ‘Groenen Jager’.
- Ik dacht dat we zouden eten, kloeg Lamme.
- Driedubbele uil zonder spiegel! klonk het antwoord... Razend kunt ge niet meer
worden, want ge hebt gedronken, en op 't maal moet ge nog maar wat wachten... Hoe
sneller we nu voortstappen, hoe beter, want als de vrouw den zak opent, roept ze 't
heele dorp te been, en we zouden een slecht oogenblik kunnen beleven... We gaan
naar een ander dorp, en daar moogt ge u zoo dik eten als onze haas... Ik kan 't betalen.
En met versnelden pas vervolgden zij hunnen weg.
Als tegen den avond de hospes uit den ‘Groenen Jager’ thuis kwam, vertelde zijne
vrouw hem hoe zij eenen prachtigen haas voor weinig geld had gekocht.
De baas, die een groot liefhebber van dat wild was, wreef vergenoegd in zijne
handen en smakte met de tong.
- Dan zullen we morgen lekker smullen, zeide hij. Is 't dier al lang dood?
- Hij leeft nog!
- Ha!... Dan ga ik den kerel een slag achter zijne ooren toedienen, en we villen
hem dadelijk...
Maar hij scheen zich te bedenken, klopte met den wijsvinger tegen zijn voorhoofd
en sprak:
- Trien, daar denk ik aan iets... Nu kunnen we eens zien, wat die geleerde hond
van Wannes, mijn broer, zooal kan!... Ga eens zeggen dat hij hier moet komen.
- De hond?
- En Wannes ook, lompe trekmuts!... En onderweg kunt ge 't zelfde zeggen aan
Piet van den Molen en Jef van Mie Lawaaid... Daar kan een pot op af...
De vier boeren stonden op het neerhof van den ‘Groeien Jager’.
Wannes hield aan een leiband zijn hond vast, een soort rattenvanger, met een kop
als een bloeddog.
- Op een ‘ja’ en een ‘neen’ moet hij het beest dood hebben, zei de broer van den
hospes... Doet hij het niet, dan betaal ik voor mijn broer, voor Piet en Jef, vier potten
bruinen den man, maar, is 't haasje kapot op een ‘ja’ en een ‘neen’, dan heb ik vier
Zondagen achtereen, van ieder van u een pot te goed... Aangenomen?... Kap af!...
De wedding was aangegaan.
Daar kwam de baas met den zak aangedragen en de
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mannen traden in de schuur, die achter hen gesloten werd, want anders zou de haas
uit den zak kunnen wippen en het hazenpad kiezen.
Het was halfdonker in het gebouw.
- Zoodra gij den zak opent, laat ik den hond los, zei Wannes... Zijt gij er?
- Ja.
De haas viel zwaar op den grond.
Met een sprong zat de hond er op, greep het beest bij den nek en schudde het een
paar malen heen en weer...
- Open nu de deur maar, sprak Wannes...
Jef van Mie Lawaaid gehoorzaamde, maar dan gebeurde er iets dat de vier mannen
met schrik sloeg.
Angstig maakten zij het teeken des kruises en vluchtten zoo snel het hunne beenen
toelieten.
Op 't oogenblik dat de schuurdeur werd opengeworpen, sprong de haas weg,
klauterde in doodsangst tegen een houten steunbalk op en liet een door merg en been
snijdend ‘miaûw-aûw!’ hooren.
Ze hadden dat met hun eigen oogen gezien, en hun schrik werd dan ook verdubbeld
als ze den hond van Wannes achter hen zagen loopen, den haas in den muil.
Dat was tooverij!...
- Sla den hond dood! riep Piet.
- Sluit de deur! kreet Tist.
Maar het dier was reeds in de gelagkamer, liep naar zijn meester, die als verstomd
stond, en legde het hazenvel voor zijne voeten.
De waardin alleen durfde het na eenige stonden van dichtbij komen bekijken, en,
als ze den pekdraad aan den hazenbuik bemerkte, begreep ze er alles van.
De hond werd tegen de kat, die in de schuur nog zat te miaûwen, opgehitst, en met
stokken werd ze verdreven, doch ze ontkwam langs eene opening in het strooien
dak.
De vier mannen zwoeren plechtig niets van 't gebeurde te vertellen, daar de
hazenhistorie den kasteelheer zou kunnen ter ooren komen, en dan zou 't voor hen
slecht hebben kunnen afloopen, want aan de kattenhistorie zou de graaf geen geloof
willen hechten. De hospes begroef het hazenvel diep in den grond.
Terwijl dit gebeurde, hadden Lamme en Tijl in eene afspanning van 't naburige
dorp een grooten eierkoek met spek laten bereiden en lieten zich 't beste bier dapper
smaken...
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...en liet een door merg en been snijdend ‘miaûw-aûw’ hooren. (Blz. 126)

Dat de waardin uit den ‘Groenen Jager’ nooit meer een haas heeft gekocht, hoeven
we er niet bij te voegen!
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XXV. Hoe Tijl de twistzieke melkboerinnen beetnam.
Uilenspiegel en zijn vriend Lamme hadden de twee Vlaanderen en een gedeelte van
Brabant doorreisd, om de moeder en de geliefde van Tijl te zoeken.
Nergens hadden zij een spoor van de beminde wezens gevonden.
Toch gaf onze held zijn moed niet op, en hij besloot zijne opzoekingen te Luik
voort te zetten.
- Indien ge verlangt te rusten, zoo sprak hij tot Goedzak, laat me dan maar alleen
gaan... Ik begrijp dat het niet plezant is zoo in honderd haasten van stad tot stad, van
dorp tot dorp te reizen, maar zoolang ik moeder en Nele niet heb ontdekt, zet ik die
reis voort, al moest ik de vreemde landen in en de wereld rond!
- En ik ga met u, Tijl, en met veel genoegen... Niet alleen omdat het zwerversleven
mij bevalt, maar ook wijl ik dan zeker ben dat mijne teergeliefde vrouw mij niet zal
ontdekken... Ga dus gerust uwen gang, ik vergezel u.
Zoo kwamen ze te Luik, en namen hun intrek in eene herberg, die voor uithangbord
droeg ‘Au grand Charlemagne’.
Die naam was allergepast, want de kerel die op het bord was geconterfeit, rees
hoog boven de er naast geschilderde huizen en kerktoren uit, zat met zijn hoofd in
de rijzende zonne, die er goud-geel op afgebeeld stond, en was dus een reusachtige
Karel de Groote.
Ze waren daar reeds een drietal dagen, en hadden een groot gedeelte der stad
doorzocht, zonder het minste nieuws over Nele en Tijl's moeder te vernemen.
Den morgen van den vierden dag, aan de ontbijttafel, wierp Lamme de groote
melkkan over den disch.
Er bleef geen druppeltje in den pot.
Goedzak verontschuldigde zich zoo goed hij kon, en mompelde eenige keeren:
- Ik kon er niet aan doen... Ik struikelde over den poot
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van den, stoel... 't Is beter dan een been gebroken.
- Zeker, antwoordde de waardin, zeker, maar met al die overwegingen ben ik niets
vooruit!... Binnen eenige oogenblikken zitten al mijne kostgangers aan tafel, en ze
zullen niet weinig morren en op hunnen poot spelen, als ze geen melk zullen te
drinken krijgen.
- Laat spoedig eenen stoop halen, zei Lamme. Ik zal het betalen.
- Betalen is niet noodig, sprak de vrouw, als er maar iemand hier was, om naar de
markt te loopen... Mijn man ligt ziek te bed, met koorts als een paard, onze meid is
gisteren in den kelder gevallen en heeft haar been gebroken, en onze knecht is naar
't gasthuis met een negenoog.
- Dan is 't niet te verwonderen, zei Uilenspiegel, dat in zulk een ongelukshuis mijn
vriend over den poot van den stoel struikelde en tegen de tafel aanbotste!
- Allemaal woorden, morde de waardin, maar ze geven mij geene melk.
- Geef mij den stoop, moedertje, sprak Lamme, en ik zal naar de markt ijlen en
melk koopen. Is 't zoo goed?
De herbergierster liet het zich geene tweemaal zeggen, en een paar oogenblikken
later stond onze dikzak op de markt, voor eene frissche, blozende boerin, die daar
met een paar melkstoopen, eenige manden groenten en een kistje met melkkaas op
koopers zat te wachten.
- Wat belieft er u? vroeg de verkoopster.
Goedzak keek de boerin aan en krabde in zijn haar.
- Melk, antwoordde hij.
- Hoeveel?
Dat wist Lamme nu eigenlijk niet, omdat hij vergeten had het aan de waardin van
den grooten Karel den Groote te vragen.
En hoeveel liters er in den stoop gingen, wist hij ook al niet.
- Hoeveel kost de melk? vroeg hij.
De boerin zei den prijs.
Dan maar op goed valle het uit, dacht Goedzak, en hij sprak:
- Tien liter.
De melkverkoopster fronste de wenkbrauwen.
- Hoeveel zegt ge?
- Tien liter, herhaalde Lamme, maar als hij bemerkte dat de boerin een boos gezicht
zette, voegde hij er bij: Of
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vijftien, als dat beter is...
- Houd uw moeders kinderen voor den aap! klonk het antwoord.
- Waarom? vroeg Goedzak onthutst.
- Omdat ge nog veel te groen zijt om mij voor den aap te houden, bloemzak!
- Ge zijt er zelf een, mislukte roode kool! kreet Lamme, die niet begreep waarom
de boerin hem zoo bitsig antwoordde.
Deze keerde zich tot de naast haar staande melkvrouwen en riep haar toe:
- Ziet dien bierbuik daar eens staan!... Hij komt ons hier voor den gek houden, en
hij denkt dat het pakken zal.
- Wat een schobbejak!
- Ton op twee staken!
- Ballonnekenskop!
- Levende blaasbalg!
- Te lang uit 't water!
De boerinnen waren van den spanader gesneden, en het regende scheldwoorden
en zonderlinge benamingen rond hem.
Hij bleef, verrast door dien onverwachten aanval, staan kijken, zonder een woord
te zeggen.
- Ziet dat groot kerstenkind daar staan, schreeuwde de boerin... Doet hem eens
vijftien liter melk in dat kinder-stoopeken!...
Nu begreep Goedzak wat er gaande was.
De stoop kon wellicht op verre na geene tien liter melk bevatten, en daarom dacht
de koopvrouw dat hij haar bij 't lijntje wilde houden.
Hij zou den noodigen uitleg geven, maar de andere boerinnen waren nu genaderd,
en ze beletten hem te spreken.
- 't Is zonde, zoo'n groot lijf op zoo'n klein stoopeken!
- Hij is zelf eene melkkoe!
- Als ge zijnen neus moest melken, er zou bier uitloopen!
- Varkenskop!
Lamme verloor zijn geduld; dat gebeurt op het laatste bij den kalmsten goedzak.
Hij trad op de boerinnen toe, den stoop dreigend in de hoogte.
Dat was voldoende om haar allemaal op zijnen rug te krijgen.
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...ja zelfs een paar bloemkoolen werden hem naar het hoofd geworpen. (Blz. 131)

Rapen, wortelen, andijvie, selder, ja zelfs een paar bloemkoolen, werden kem naar
het hoofd geworpen.
Een dezer laatste vloog tegen zijnen stoop aan, die uit zijn hand gleed en op den
grond aan stukken vloog.
Nu werd Lamme woedend.
Hij sprong op de boerin toe, die hare bloemkoolen tot

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

132
munitie maakte, maar eer hij haar genaderd was, sloeg een andere hem een platte
melkkaas, die zij op de geopende hand droeg, in 't midden van zijn gelaat.
Op dit oogenblik had hij den mond geopend om de tierende vrouwen te antwoorden,
en de kaas drong hem in de keel, zoodat hij hoestend en proestend, de oogen
verduisterd door hetgeen hem van het voorhoofd droop, de vlucht nam.
Het gelach en de kwinkslagen der menigte klonken hem nog in de ooren, als hij
reeds op den drempel van ‘Au grand Charlemagne’ stond.
Hoe hij ontvangen werd door de waardin, wier gasten aan tafel op de melk
wachtten, hoeft niet gezegd...
Als hij zijn gelaat en zijne kleederen gereinigd had, sprak Lamme van niets minder
dan de boerinnen op de markt den hals om te wringen.
- Neen, zei Uilenspiegel, dat is te wreed! En wie weet of ge niet opnieuw hare
kaas zoudt te proeven krijgen.
- Ik moet ze dat toch betaald zetten!
- 't Is gevaarlijk, Lamme. Ge zijt met de dochter van den smid getrouwd, nadat ze
u met uw aanschijn in den roetbak had gewreven. Wie zegt dat ge niet verliefd zult
worden op de boerin die uw gelaat met platte kaas heeft bestreken. Gij zijt een
zonderlinge kerel, en de liefde is een aardig ding!... Ik zal er eens over nadenken en
wel iets vinden om die booze feeksen morgen hun deel te geven... Laat mij maar
betijen.
- 't Is goed, sprak Goedzak, maar 't moet iets gevoelig wezen.
- Het zal niet van de poes zijn!
Ze zetten hun opzoekingen te Luik voort, met even weinig welgelukken als de
vorige dagen, en keerden mismoedig naar hunne herberg terug.
Als ze aan tafel gezeten waren, vroeg Lamme, om Uilenspiegel te wekken uit de
diepe gepeinzen waarin hij verslonden was:
- En mijne boerinnen?
- Gij zult er plezier aan beleven, zei Tijl. Ik heb mijn plan...
Des anderendaags, in den vroegen morgen, zat onze guit op de markt, naast eene
groote, ledige kuip. Daarachter was een staak geplant, waaraan een bord was
gespijkerd, dat in groote letters het volgende te lezen gaf:
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BESTE MELK VOOR HET GODSHUIS.
IK KOOP VOOR HET DUBBEL VAN DEN PRIJS.
De boerinnen, die naar de markt kwamen, en waaronder er geen enkel was die lezen
kon, bleven een stond het bord, de kuip en Tijl aangapen, om hem dan te vragen wat
dit alles beteekende.
Met luide stem las Uilenspiegel dan het opschrift.
En de vrouwen verhaastten zich hunne stoopen in de kuip te ledigen.
- Wacht hier een oogenblikje, sprak onze guit. Zoodra mijn vat heel en al gevuld
is, zal ik u allen betalen.
De boerinnen gingen een paar stappen achteruit, om plaats te maken voor andere
melkvrouwen, die in volle vertrouwen hunne kruiken in de kuip kwamen overstorten.
Als deze laatste boordevol was, rees Uilenspiegel op, en hij sprak tot een twintigtal
vrouwen die op haar geld stonden te wachten:
- Beste melksters, nu merk ik pas, dat ik mijne beurs niet bij heb... Ik heb ze gisteren
avond laten liggen op de tafel, bij mijnen oom Sander... Die brave kerel woont op 't
Sterrepleintje, in de maan, en daar dat nog al ver is, zult ge hier naar mijne terugkomst
moeten staan geeloogen... Nu, wie niet wachten kan, neme hare melk maar uit de
kuip terug...
Eer de vrouwtjes van hunne verbazing waren bekomen, was Uilenspiegel als bij
tooverslag tusschen het volk verdwenen.
Wat er toen gebeurde, is bijna niet te beschrijven...
Al de boerinnen wenschten haar melk terug en stoven naar de kuip.
De eene wilde de andere verdringen, deze duwde gene uit den weg, en zoo
geraakten ze op korten tijd handgemeen.
- Zie, die komt haar water terughalen!
- En gij dan, die uwe koeien in den bornput hebt zitten!
- Deugnietster!
- Bedriegster!
Het spel was voor goed aan den gang als twee der vrouwen malkaar bij het haar
hadden gegrepen, er met stoopen en kruiken geslagen werd, eene boerin haren stoop
met melk over hare tegenstreefster uitgoot, en er geroepen en geschreeuwd werd dat
hooren en zien vergingen.
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Eindelijk werd de kuip door de vechtende feeksen omgeworpen, en zag het marktplein
eruit alsof het er melk had geregend...
Dat Lamme, die op eenigen afstand dat tooneeltje stond aan te kijken, er zulk een
genot bij vond, dat de tranen hem op de wangen biggelden en zijn buik hem pijn
deed van 't lachen, dat zullen degenen 't best begrijpen, die eens een platte kaas op
hun aanschijn hebben ontvangen.

XXVI. Hoe Uilenspiegel den schout van Luik een grap leerde.
Als de melkvrouwen gekrakeeld en gevochten hadden, en op 't laatst beseften dat ze
daar niets mede konden winnen dan den spotlust der omstanders, besloten zij den
vrede te sluiten en samen op den algemeenen vijand los te gaan.
Twee der boerinnen werden afgevaardigd om in aller naam bij den burgemeester
der stad te gaan klagen en eene strenge straf te eischen voor den deugniet, die haar
zoo leelijk had beetgenomen.
Zij werden door den gemeentevader ontvangen, en legden met veel hooge woorden
en veel gebaren haar wedervaren bloot.
Nu wilde het lot, in 't groot nadeel van de melkverkoopsters en in 't evengroot
voordeel van Tijl, dat de graaf van Houberloulou, die toen aan 't hoofd der stad stond,
een liefhebber was van pret en poets.
Hij aanhoorde de vrouwen, tot zij uitgepraat waren, en sprak dan:
- Ik neem oprecht deel in uw verlies, maar ik ken het wetboek der stad Luik op
mijn duimpje, en geene enkele beschikking valt mij te binnen, die ik zou kunnen
toepassen op den guit, die uwe melk vergaderd heeft in zijne kuip. Maar, dat is niets.
Mijn secretaris, die meer geleerdheid in zijn kleinen vinger heeft dan al uwe koeien
samen melk geven op
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een gansch jaar, zal wel aan de schepenbank kunnen zeggen, hoe ze den kerel moet
nijpen. Hij weet de wet uit te leggen, gelijk ze niet uit te leggen is, en zoo kunnen
wij ze toepassen, waar ze niet toe te passen is.
Gaat in peis, vrouwtjes, de schurk zal naar wet en recht worden gestraft. Komt
dezen namiddag hier terug, en ik zal u zeggen welke straf de kerel heeft opgeloopen.
De verkoopsters gingen tevreden henen, en de burgemeester naar zijn wijzen
secretaris, om raad te vragen.
Hij deelde hem mede hoe de boerinnen waren komen klagen.
- Dat ziet er mij een leuke jongen uit, zoo besloot hij zijn verhaal, en ik had er wel
een paar goudstukken voor over gehad, om het tooneeltje bij te wonen. Instede van
dien lolligen kerel te straffen, zou ik hem eene belooning willen geven... Dat zal ik
toch doen, maar eerst moet hij boeten voor de melkzaak, want anders gaan de wijfjes
aan hoogerhand haar gekakel laten hooren, en dan heb ik er last en dol mede.
Echter wensch ik hem eene straf op te leggen, die er eigenlijk geene is. Woel uw
verstand eens om en tracht iets te vinden in dien aard.
De secretaris nam een paar dikke folianten, die de wetten en costumen van het
Luikerrecht bevatten.
Hij snuffelde en blaadde in de boeken, tot hij opeens zegevierend uitriep:
- Hier heb ik het!
- Laat hooren, zei de burgemeester.
- Artikel twee duizend zeven honderd negen en tachtig! Dat past er juist op...
Hij las het artikel, dat in het Latijn gesteld was, maar, wijl de gemeentevader geen
woord van die taal verstond, kon hij niet oordeelen wat het eigenlijk voorzag.
Dat wilde hij echter niet bekennen, en, met een geleerd gelaat, alsof hij er alles
van gesnapt had, sprak hij:
- Dat is het inderdaad... Goed gevonden... Ge zijt een feniks... Maar, hoe moet nu
het vonnis luiden?... Schrijf maar, ik weet dat gij er niets zult in vergeten.
De secretaris nam een blad perkament en liet de ganzenveder over 't vel loopen.
Na eenige regels geschreven te hebben, las hij:
‘Gehoord de klaagsters en den beschuldigde, en oordeelende dat de feiten
genoegzaam bewezen zijn, zoo bevelen wij ingevolge artikel twee duizend zeven
honderd negen en tach-
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tig, dat de melkverkoopsters zullen bijeenbrengen in dezelfde kuip dezelfde
hoeveelheid melk als door den schuldige werd verkwist, en zal hij tot zijne straf
gedurende één uur, op dezelfde plaats als waar het feit bedreven werd, op de markt
in de kuip worden tentoongesteld.’
- Dat is eene strenge straf, mompelde de burgervader.
- Toch niet, zei de secretaris. Ik heb ook nog het volgende artikel genomen, dat u
toelaat de kosten der straf ten laste van de klaagsters te brengen. Het vonnis eindigt
diensvolgens met de woorden:
‘Zullende, ingevolge artikel twee duizend zeven honderd negentig, de klaagsters
de melk aanbrengen en voor hare rekening nemen.’
- Dat vermindert de straf niet!
- Toch wel... De boerinnen zullen er niet toe besluiten hare stoopen melk in de
kuip te gieten, om ze bedorven weder te bekomen... En ge zult het vonnis niet moeten
uitvoeren.
De burgemeester bewonderde een paar stonden den vindingrijken scribent, klopte
hem aanmoedigend op den schouder en zei:
- Ik zal nimmer een zoo wel doordacht vonnis hebben uitgesproken... Ze zullen
allen over mijn doorzicht verbaasd staan kijken...
En fier verliet hij den secretaris, want hij twijfelde er reeds niet meer aan dat hijzelf
die oplossing had gevonden.
Zoo gaat het in de wereld. De kleinen bereiden de spijzen en de grooten pronken
er mede, als de keurige schotels worden opgediend!...
De burgemeester ontbood den overste der schabletters, en beval hem onmiddellijk
den guit, die met de kuip op de markt had gezeten, te doen aanhouden en opsluiten.
Een half uurtje later werd Uilenspiegel bij de lurven gegrepen.
- Ik ga met u, zei Lamme... Ik ben zoo schuldig als gij... En ik moet toch komen
getuigen, doen inzien waarom gij die feeksen de les hebt willen spellen...
Maar de schabletters verzetten zich daartegen.
- Wij hebben slechts last één man naar de stadsgevangenis te leiden, zegden zij,
en wij nemen er dus geen twee mee... Maak dat ge weg komt...
- Neen, sprak Goedzak, ik vergezel mijnen vriend.
- Dat gaat niet!
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- Het moet!
- Maak u weg.
- Een klein vraagsken, zegde Lamme... Als iemand een schâbletter twee muilperen
geeft, dat hij zooveel lichtjes ziet, als stond hij met Kerstnacht voor 't hoogaltaar,
wat doen ze dan met dien deugniet?
- Hem vastklampen en naar de gevangenis brengen.
- Dat moest ik weten.
En op hetzelfde oogenblik diende hij een der schâbletters een paar klappen om de
ooren toe, zoodat de man inderdaad al de kaarsvlammetjes van de Kerstmis te
aanschouwen kreeg.
Goedzak werd vastgegrepen en met zijnen makker naar de stadsgevangenis gevoerd.
Zoodra de burgemeester vernam dat de guit opgesloten was, en zijn gezel met
hem, begaf hij zich naar de gevangenis om de twee kerels te zien.
- Wie zijt gij? vroeg hij Uilenspiegel.
Deze bemerkte oogenblikkelijk dat die dikke, brave burgervader hem de poets
niet al te euvel zou duiden, en hij antwoordde:
- Ik heet Tijl naar mijn peter, en Klaas naar mijn vader, maar ik zou een edeler
naam moeten dragen, als 't er rechtvaardig op de wereld toeging.
- Zoo? Waarom denkt ge dat?
- Omdat ik edele gedachten heb.
- Welk beroep oefent gij uit?
- Ik verkoop melk in 't groot, maar degenen die het in 't klein verkoopen, zijn
afgunstig en trachten me nadeel te berokkenen.
- Daar heb ik van gehoord...
- Ik ook, en de schâbletters ook, want ze hebben mij hier gebracht, om mijne melk
met water te verlengen, en daar nog droog brood bij!...
- Ge zult gestraft worden.
- Dat is niet eerlijk, zei Lamme. Ik ben de groote schuldige.
En hij verhaalde hoe de verkoopsters hem hadden behandeld.
- Straf mij dus, als ge 't noodig oordeelt, zoo besloot hij, des te meer dat ik een
schâbletter den sterrenhemel heb laten bewonderen, langs zijne kaken om!
- Dat kan geen kwaad, sprak de burgemeester. Ze ver-
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dienen dat dikwijls en ze krijgen het zelden. Luister eens. Ik houd van lustig volk,
en, onder ons gezegd en gezwegen, ik heb mij pijn in den buik gelachen met uwe
poets. Ik zal er voor zorgen, dat ge beiden ongestraft blijft, doch op ééne voorwaarde.
- Tusschen twee plagen moet ge de kleinste kiezen, zei Tijl.
- Ge moet bij mij in dienst komen, en mijne ledige oogenblikken zoo wat
opvroolijken met uwe poetsen. Is dat aangenomen?
Uilenspiegel antwoordde niet dadelijk.
Als ik te Luik blijf, zoo dacht hij, kan ik moeder en Nele niet opzoeken, maar als
ze mij voor eenigen tijd gevangen zetten, dan is de uitkomst toch dezelfde.
We zullen maar eenige dagen bij dien ouden dwaas doorbrengen en hem dan eene
pert bakken, zoo dat hij blij zal wezen ons te mogen aan de deur werpen.
- Welnu? vroeg de gemeentevader, die vreesde dat de jongen zijn aanbod ging
weigeren.
- 't Is goed, zei Tijl, ik zal u eens laten zien wat ik kan... Mijn makker moet echter
bij mij blijven... Hij is nog plezanter dan ik.
- Opperbest...
In den namiddag verscheen Uilenspiegel vóór den rechter, en de melkverkoopsters
keken hem met uitdagende blikken aan, waarin te lezen was: Wacht maar, schobbejak,
nu is 't onze beurt.
Als zij het vonnis hoorden lezen, veranderden die blikken als bij tooverslag.
Zij wilden tegenpruttelen, maar de schout sloot haar den mond met de volgende
woorden:
- Zwijgen... Wet is wet... Morgen vroeg om zeven uur zal de kuip gereed staan,
en zoodra ze tot de twee derden gevuld is, wordt de schurk er in gedompeld... Buiten
of boet!
Uilenspiegel werd terug naar de gevangenis gevoerd.
De kuip werd 's morgens naar de aangewezen plaats gebracht, maar geen der
verkoopsters liet het tipje van haren neus zien...
Tegen den middag werden Uilenspiegel en Lamme op vrije voeten gesteld en naar
de woning van den burgemeester geleid...
- Zit neer, eet en drinkt, sprak de graaf van Houberloulou, en begint dan zoo plezant
te zijn als ge maar kunt...
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Meer moet ge hier niet doen, ge weet het, en ge krijgt er voedsel, drank en een bed
voor.
De twee makkers lieten hun buikje eene zielmis houden...
Als ze alles verorberd hadden, keken zij malkaar strak aan.
Zoo bleven ze langen tijd zitten.
- Wanneer hoor ik nu iets? vroeg de burgemeester.
Tijl loosde een diepen zucht.
Lamme deed hetzelfde.
En ze keken elkander weer even strak aan, zonder een woord te spreken.
De graaf begon te lachen.
- Is dat al wat ge kunt? vroeg hij.
- Is 't niet plezant? vroeg Uilenspiegel.
- Neen!
- Waarom lacht ge er dan mede?
- Ge hebt gelijk, zei de man... Ik heb er om gelachen!...
- Als ge wilt, sprak Tijl, zal ik u eens vertellen, wat ik in den laatsten tijd heb
gedaan... Misschien vindt ge dat ook plezant?
- Laat hooren.
Uilenspiegel verhaalde hoe hij op zijne zwerftochten zijne evennaasten had
geplaagd, hoe hij de blinden had laten eten, de zieken genezen, pelsen gekookt, op
de koord gedanst, eene kat verkocht had, en al de andere guitenstreken, die hij op
zijnen weg als het ware had gezaaid.
De schout lachte dat de tranen hem over de wangen rolden en hij zijnen buik met
de twee handen moest vasthouden.
Hij moedigde Tijl steeds aan nog meer te vertellen, en deed verschillende kruiken
bier en wijn ophalen, om de tong van Uilenspiegel in beweging te houden.
Als deze laatste op zijn eerewoord verklaarde, dat hij zich geene andere zijner
heldendaden herinnerde, sprak de burgemeester:
- Het is maar goed ook... Gij zoudt iemand doen sterven van plezier... Ge moet nu
tegen morgen eens eene poets uitdenken, die ge mij moet bakken... Ik zal er u dubbel
en dik voor beloonen.
- Ik beloof het u, zei Tijl... En iets gansch nieuw, zooals ge nog nooit een sterveling
zich eene poets zult zien bakken hebben...
En hij dacht:
- Ge zult er mij naar geen tweede vragen, beste heer,
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daar zal ik voor zorgen.
- Dan laat ik u vrij voor vandaag, zegde de schout, en dezen avond kunt ge in de
keuken uw maal nuttigen... De meid is verwittigd... Maar vergeet niet dat ik morgen
van u een meesterstuk verwacht...
Uilenspiegel verliet met Lamme het huis van den burgemeester en ze gingen naar
hunne herberg, om daar alles in regel te brengen.
- Laat ons nu maken, dat we zoo spoedig mogelijk buiten die verwenschte stad
geraken, stelde Goedzak voor...
- Dat gaat niet, beste vriend.
- Waarom niet?
- We worden door een schâbletter in 't oog gehouden... Wellicht heeft de schout
hem ons nagezonden, om ons desnoods te beletten het hazenpad te kiezen... Hij zal
ons al niet verder vertrouwen, dan onder de hoede zijner pakkemannen.
- Als ge niets uitvindt om dien belachelijken kerel te vermaken, zal hij ons weer
opnieuw in de gevangenis doen opsluiten.
- Wat zou hem dat baten... Neen, beste Lamme, vandaag avondmalen en slapen
wij bij den burgemeester van Luik en morgen zal hij gelukkig wezen, als we hem
voor eeuwig vaarwel wenschen, daar moogt ge zeker van zijn.
- Des te beter... Wat zijt ge van plan?
- Ik weet het nog niet, maar dat hij er plezier zal bij beleven, dat zal wel waar
wezen!
Ze dronken eenige potten, kuierden in de stad rond en wisselden weinig woorden,
daar Tijl niet gespraakzaam was, waarschijnlijk op een middel zon om den schout
eens terdege beet te nemen.
Tegen den avond keerden ze naar de woning van den magistraat terug en vonden
het maal in de keuken op hen wachten.
Uilenspiegel knoopte een praatje aan met de keukenmeid.
- Uw heer is een braaf man, zei hij, die van de pret en een goeden pot houdt.
- Hij heeft beide oprecht lief.
- Gaat hij vroeg te bed?
- Neen, hij zit soms tot middernacht in zijne boeken te snuffelen.
- Dan komt hij 's morgens laat uit de pluimen gekropen?
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- Toch niet... Om negen uur is hij reeds te been, om na 't ontbijt zijne
morgenwandeling te doen.
- Zoo... Zeg eens, Fientje, zoudt ge morgen een half kroontje willen verdienen?
- Wie zou dat niet?
- Hewel, ik geef er u een, als ge mij om zeven uur wekt.
- Dat zal ik.
- Hier is 't half kroontje, maar doet ge 't niet, dan geeft ge 't mij terug.
- Geen nood...
De twee vrienden gingen naar bed, onder de hanenbalken, maar sliepen als hadden
zij in lang geen oog meer geloken.
Ze waren beiden jong; waar en op wat men dan rust, men heeft geene moeite om
in Morpheus' armen te geraken.
Des morgens had de klok nog geen zeven uur geslagen, of de meid van den schout
trommelde met de twee vuisten op de deur van de zolderkamer.
- Ja, riep Tijl, 't is goed, ge hebt uw half kroontje verdiend... Houd u nu maar koes
en wacht mij in de keuken, dan kunt ge er nog een winnen.
Hij kleedde zich haastig aan, terwijl Lamme zich op zijne andere zijde keerde en
voort bleef ronken.
Uilenspiegel spoedde zich naar de keuken en sprak tot de meid:
- Laat me nu buiten, zonder dat de schout het hooren kan, en zeg hem niet dat ik
uit het huis ben geweest... Goed begrepen, hé?... Als ge 't hem meedeelt vlieg ik de
straat op... Hier is 't ander half kroontje.
Een half uur later keerde onze held in de woning terug, ging zijnen makker wakker
maken en samen wachtten ze op den burgervader, die weldra zijn ontbijt zou komen
nuttigen.
- Alles is in regel, sprak Tijl tot zijnen gezel. Eer er een paar uren verloopen zijn,
keeren we de stad Luik den rug toe, en zijn we weer zoo vrij als vogels... En we
zullen zelfs eenige goudstukken in onzen zak hooren rinkelen!
- Wat zijt ge van plan te doen?
- Te lang om te melden... Ge zult het zien... Ik hoor onzen plezanten meester naar
beneden komen...
De schout zette zich aan tafel, en terwijl hij zich de gerechten lekker liet smaken,
sprak Uilenspiegel:
- Het is uwe gewoonte, beste heer, des morgens eene
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wandeling door de stad te doen... Als ge vandaag naar de markt gaat, zult ge iets
bijwonen, dat ge nog nooit aanschouwd hebt, en dat u zal doen lachen tot ge groen
ziet!
- Dat zal me plezier doen... Ik ben uw man... Binnen een tiental minuten zijn we
de baan op...
Op weg naar de markt, stelde Tijl den schout de volgende vraag:
- Weet gij dat de eene geest sterker is dan de andere?
- Geest? vroeg de man... Bedoelt ge een spook, den geest van een afgestorvene?
- Neen, ik bedoel de kracht van de hersenen... De eene mensch heeft daar meer
macht in dan de andere, en dan moet deze laatste, zonder dat hij er iets kan tegen
doen, aan den eerste gehoorzamen, wat hij hem ook oplegt.
- Daar geloof ik geen woord van.
- En nogal zonder spreken.
- Ge zult mij op zulke manier geen ooren aannaaien, zei de schout, die op zijne
hoede was, omdat hij ieder oogenblik de poets verwachtte.
- 't Is de zuivere waarheid.
- Als hij niet spreekt, hoe doet hij zich dan door den andere gehoorzamen?
- Door zijne oogen.
- Onzin!
- Ik zeg u en herhaal het: door zijne oogen... Hij kijkt den andere doordringend
aan, en deze voelt als twee scherpe messen in zijne blikken dringen, tot in zijne
hersenen... En al wat degene, die hem meester is, dan met zijne gedachte wil, voert
de andere uit.
Ze waren nu op de markt gekomen.
- Wilt ge wedden, zegde Tijl, voor twintig kronen, dat ik op een vijftal minuten
hier iemand vind die slapper hersenen bezit dan ik en hem alles doe uitvoeren, wat
ik hem met mijne oogen gebied te doen?
- Twintig kronen?... Welnu, ik neem de wedding aan. Begin maar...
Vergezeld van den schout, die Tijl geen stond uit het oog verloor, ging deze laatste
tusschen de rijen verkoopers en verkoopsters door en keek ze een voor een
doordringend in de oogen.
Eindelijk bleef hij voor eene struische boerin staan, die een kraam met aarden
vaatwerk bewaakte, en fluisterde den schout toe:
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- Dat wijf heeft zwakker hersenen dan ik.
- Die zwaargebouwde boerin?
- Hoe dikker lichaam, hoe minder hersenen, zei Uilenspiegel... Wil ik haar eens
iets gebieden?
- Zeker...
- Wilt ge dat ze een paar malen rond haar kraam danst en daarbij roept: Leve de
schout?
- Ik zou 't willen zien, zei de blinde, dat mijne kinderen vochten!
- Zij moet gehoorzamen... Zij moet, zeg ik... Zij moet!
Terwijl hij deze woorden sprak, stond de guit op een paar meters afstand van de
boerin en staarde haar strak aan.
De vrouw keek hem ook aan.
Dat duurde zoo een paar minuten.
De schout lachte.
- De twintig kronen zullen in mijne beurs overgaan, zei hij triomfantelijk.
Uilenspiegel trad een halven meter dichter bij de koopvrouw en fronste de
wenkbrauwen. Zijne donkere oogen schenen als vuur te schieten...
Opeens begon de boerin rond haar kraam te dansen, met korte en lange sprongen,
nu en dan zichzelf ronddraaiende, en voortdurend riep ze met volle longen:
- Leve de schout!... Leve de schout!...
- 't Is straf, sprak de burgemeester, die verbaasd de dansende vrouw aangaapte.
- Wil ik haar doen ophouden? vroeg Uilenspiegel fluisterend.
- Zonder spreken?
- Ja.
- Ik wil het zien.
Tijl deed een stap achteruit, fronste weer de wenkbrauwen, en de boerin zonk
afgemat op een bankje achter haar kraam.
- Het is merkwaardig, zei de schout, maar ik vind het niet plezant...
- Als 't dat maar is... Doe nog tien kronen bij de twintig, en ik zal haar iets doen
uitvoeren, dat u wel aan 't lachen zal brengen.
- Aangenomen...
Uilenspiegel plaatste zich vóór het kraam en keek de koopvrouw weer aan.
Deze als door eene veer bewogen, sprong op, greep een
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zwaren knuppel, sloeg een der aarden vaasjes van haar kraam en riep luid:
- Dat 's één!...
Een tweede volgde en viel aan stukken naast de scherven van het eerste, op den
grond.
- Dat 's twee! kreet het wijf.
De schout en al de omstanders lachten dat ze schokten.
- Wilt ge 't wat sneller? vroeg Uilenspiegel zijnen nieuwen meester.
- Ja, klonk het antwoord.
Tijl deed een stap nader en keek de vrouw weer doordringend in de oogen.
Deze keerde met een slag van haren knuppel al het aardewerk van de plank, en
riep:
- En dat 's honderd!
Daarna zonk ze weer op hare bank...
- Hewel, vroeg Uilenspiegel, hoe vindt ge 't?
- Ge hebt uwe dertig kronen verdiend... 't Is echter aan die arme vrouw, maar niet
aan mij dat ge eene poets hebt gespeeld... Ik wacht er nog steeds op...
- Ge zult bij 't wachten niets verliezen, antwoordde de guit.
En, eenige oogenblikken later, als ze de markt verlaten hadden, vroeg hij:
- Zoudt ge niet zulke sterke hersenen en oogen willen bezitten, heer schout?
- Zeker wel.
- Dertig kronen der wedding en tien om het u te leeren, dat zijn er veertig... Wat
zegt ge er van?
De schout was te nieuwsgierig om te weten hoe Uilenspiegel het aan boord legde
om zijne evennaasten met de oogen te bedwingen.
En dat komt trouwens eenen burgemeester wonderwel te pas.
Hij sloeg toe.
- Eerst betalen, zei Tijl... Ik heb wel een volledig vertrouwen in u. heer schout,
maar de menschen veranderen soms zoo gemakkelijk van voornemen, dat ik mijn
eigen broeder eerst zou doen, betalen.
De graaf van Houberloulou telde de muntstukken in Tijl's hand.
- Luister nu met uwe twee ooren, zei deze, hoe ge het moet aan boord leggen...
Ge gaat naar de markt, ge spreekt
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De schout en al de omstanders lachten dat ze schokten. (Blz. 144)

met de eene of de andere af, en ge betaalt haar vijf kronen, om haar vaatwerk stuk
te slaan en te dansen... Ge wedt voor dertig met den eenen of anderen naïeven schout,
en ge steekt vijf en twintig kronen zuiver in uwen zak... En als ge dan
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een echten sukkelaar voor u hebt, dan kunt ge nog gemakkelijk tien kronen verdienen,
met hem te leeren, hoe ge de eerste dertig uit zijne beurs hebt geklopt... Daarenboven
hebt ge hem dan nog eene splinternieuwe poets gebakken... Hoe vindt ge ze, heer
schout?
Deze lachte, maar hij lachte groen.
Hij was kwaad op zichzelf, omdat hij zich zoo terdege had laten vangen.
Eerst besloot hij zich op den guit te wreken en hem weer in de gevangenis te doen
opsluiten, maar hij oordeelde het eindelijk beter, niet te laten merken dat het hem
ergerde en hij er slecht gezind om was.
Hij gelastte de meid aan de twee mannen nog een stevig maal voor te zetten en
hun dan te verzoeken zijn huis en de stad te verlaten, en er bij te voegen dat hij van
oordeel was, dat schoone dingen niet lang mogen duren...
In den namiddag verlieten de twee gezellen Luik en Lamme zei tot zijnen makker:
- Dat is weeral opperbest van stapel geloopen... Waarom toch nu reeds uwe
verwanten opzoeken?... Ik zonder vrouw en gij met uwen geest, we zouden door de
wereld bollen en rollen...
Een droeve trek vertoonde zich op Tijl's gelaat.
- Neen, sprak hij, neen, Lamme... Er is iets anders voor me weggelegd... Ik wil
moeder en Nele wederzien en me beteren, volstrekt beteren...
- Daartegen ben ik de gaten uit! mompelde Goedzak binnensmonds...
En zonder nog te spreken, in gepeinzen verslonden, gingen ze voort...
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XXVII. Hoe Tijl en Lamme brabantsche goudkoolen zaaiden.
Als onze twee vrienden onder de poort van de versterkte omheining van Diest
doorstapten, zei Lamme tot zijn makker:
- Wat gaan we nu toch in die stad aanvangen, beste Tijl?
- Dat kan ik u slechts zeggen, als ik zal nagegaan hebben hoe de tweepooters, die
er wonen, er zoo al uitzien.
- We hebben geen rooden duit meer in onze beurs, dat weet ge toch wel!
- Als we de kronen van onzen schout nog bezaten, dan zouden we ons niet moeten
afvragen wat we hier komen doen. Dan zouden we regelrecht naar eene afspanning
stappen en daar onzen intrek nemen...
- En nu?
- Gaan wij hetzelfde doen, met dit verschil echter dat we er moeten op zinnen hoe
we den kastelein zullen betalen.
- 't Is altijd hetzelfde!
- Armoede is geen schande!
- Neen, maar 't is erg vervelend!
- Ge weet niet wat ge vertelt, Lamme... Als we nu gedurig met eene welgevulde
beurs rondliepen, dan zouden we niet de minste moeite meer doen om aan den kost
te komen, onze geest, onze armen en onze beenen zouden roesten en op 't einde
zouden we voor niets meer goed zijn!... En geen mensch zou van ons spreken!...
Zoudt ge dat verkieslijker vinden, oude jongen?
- Zeker, want het leven dat we nu leiden, brengt ons naar de gevangenis.
- Een oude kennis!... Ik ben er reeds kostganger geweest, en zoo slecht is het er
nu juist niet... De tafel is er niet al te vet, de wijn niet al te sterk en de slaapstede niet
al te zacht, maar ik ken vele boeren en arbeiders, die den heelen dag moeten werken
en wroeten, die het niet beter hebben
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thuis!... Ik weet niet wat ge vandaag hebt gegeten, Lamme, maar ge ziet er zoo
zwartgallig uit.
- Ik denk aan onze toekomst.
- Zoo... Dat is het begin van de wijsheid... Als ik er over spreek, dan drijft ge met
mij den spot... Ik denk daar meer aan dan gij, en zoodra ik Nele en moeder heb
teruggevonden, zal ik een gansch ander mensch worden... En gij dan ook, naar ik uit
uwe woorden kan opmaken!
- Ik hoop het.
- Go zoudt uw vrouwtje moeten ontmoeten... Dan zoudt ge van zelfs een ander
man worden.
Lamme keek Tijl met angstige blikken aan en kreet:
- De hemel beware mij voor zulk een onheil!... Dan zette ik het weer op een loopen
en ik herbegon mijn vagebondenleven.
- Dat ge nooit vaarwel zult kunnen zeggen.
En op droeven toon voegde Uilenspiegel er bij:
- Ik misschien ook niet... Als u dat in het bloed zit, kunt ge 't er niet uitkrijgen!
Ze waren op de markt gekomen.
- Waar nemen we onzen intrek? vroeg Tijl.
- Ik laat dat aan u over.
- Laat ons eens zien, waar het bijzonderste gasthof is... Hoe lichter de beurs weegt,
hoe rijker we doen moeten... Daar, in ‘Het Hof van Tienen’, ziet het er nog al
betamelijk uit... Daar zetten we ons voorloopig neder...
En ze traden het gasthof binnen.
Uilenspiegel bestelde een stevig maal en twee kruiken Diestersch bier.
Als ze lekker gesmuld hadden, sprak Tijl:
- Ik heb iets gevonden, om onzen voorraad in te nemen... Op de koer hier ligt eene
sterke koord, die wellicht dient om vaten in den kelder te laten... Als ik daar eens op
danste?
- Het is te beproeven...
- Des te meer, dat ik nog iets anders in 't snuitje heb, dat me daareven door den
geest kwam geschoten... Er stonden twee Diestenaars op de koer te praten en een
hunner liet een muntstuk vallen. Ik heb gezegd: ‘Ge moet ze niet zaaien, man, ze
zullen toch niet uitkomen!...’ Dat heeft me op het idee gebracht om hier onze beurs
eens goed te spekken...
- Hoe eerder, hoe liever.
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- Alle gerief is hier te vinden... ik heb in de kamer hier naast eene groote trom bemerkt.
Dat is iets voor u, beste jongen.
- Voor mij?
- Zeker... Gij gaat met die trom rond de stad... Ge slaat er met de stekken bovenarms
op en als ge eenen hoop menschen bijeen hebt getrommeld, dan kondigt ge aan dat
ik dezen namiddag, om drie uur, den koninklijken dans, en den Indischen dans, en
den Engelendans, en ge kunt er zoo nog wel twintig dansen bijvoegen, op de koord
zal uitvoeren, hier op de markt... Begrepen?
- Als 't zijn moet!
- Ge zegt dat op een toon, dien ge zoudt bezigen om te zuchten: als 't moet, hang
me dan maar op... Als ik wil wagen den nek te breken op de koord, dan kunt gij wel
eens beproeven uwe handen aan stukken te krijgen met op de trom te roffelen!... Of
doet ge liever niets?...
- Neem het mij niet euvel op, Tijl, maar ik ben vandaag moedeloos... Dat moet er
uit...
Hij sprong op.
- Waar is de trom?
Uilenspiegel sprak met den waard en was het weldra met hem eens om de dikke
koord en de trom in huur te nemen.
Aan de andere zijde der markt woonde een familielid van den kastelein, en er werd
overeengekomen dat Tijl's koord zou gespannen worden, van uit het venster van het
‘Hof van Tienen’ naar het raam aan de overzijde...
- Schik alles op z'n beste, zei Uilenspiegel, want als er veel volk naar de markt
komt, zult ge vele potten bier verkoopen...
Lamme had intusschen de trom aan zijne lenden vastgesnoerd en stapte de markt
op, waar hij in het midden post vatte en op het ezelsvel begon te roffelen, dat hooren
en zien vergingen.
Het duurde niet lang, of een paar honderd menschen stonden rond hem geschaard.
En Goedzak nam het woord:
‘Geëerde burgers, burgeressen en kleine burgertjes van de goede stad Diest!
Doet uwe twee ooren open en luistert er langs, want iets anders kunt ge er toch
niet mede doen, hoe groot ze dan ook wezen.
Kent ge den beroemden Tijl Klaas, die een spiegel
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is, waarin uilen en menschen zich kunnen spiegelen?
Van vader tot zoon danst men op de koord in zijne familie, dag in dag uit, en zoo
werd deze kunst van vader tot zoon verbeterd en uitgebreid, zoodat thans de laatste
afstammeling van dat wereldberoemd geslacht tot groot jolijt van al wie het ziet - en
degenen die er niet komen naar kijken hebben ongelijk en zullen, als ze 't door de
anderen zullen hooren vertellen, hun oogen rood weenen van spijt, als ze die eenige
gelegenheid om dat wonder te zien, hebben laten voorbijgaan - ik zegde dus, dat de
laatste der Klaasen, die thans in de goede stad Diest verblijft, voor u zal dansen al
de bekende sprongen, die op een koord te doen zijn: de Engelendans, de Indische
dans, de Oostenrijksche dans, de Turksche dans, de ronde, vierkante, dubbele,
gedraaide en overgezette dans, in een woord al wat op de heele wereld gedanst wordt.
De befaamde Tijl blijft slechts één enkelen dag in uwe stad.
Komt zien, geëerde burgers, burgeressen en kleine burgertjes, en als ge 't niet
wonderlijk vindt, moet ge niet beta-
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len, want het heeft plaats in het openbaar, om drie uur dezen namiddag, hier op de
markt.
Zegt het voort, burgers; zegt het voort, burgeressen; roept het luid, klein
Diestenaarkens!’
En, door eenige kinderen gevolgd, ging hij voort om op eene andere plaats van
het stadje nagenoeg hetzelfde aan de inwoners van Diest kond te doen...
Het hoeft niet gezegd, dat op het aangeduide uur de markt zwart zag van het volk,
en aller oogen gericht waren op het raam van het ‘Hof van Tienen’, waaruit de
beroemde koordendanser moest te voorschijn komen...
Daar werd het venster geopend en Tijl stapte op de koord, waarover hij scheen te
glijden tot boven het midden van de markt.
Daar hurkte hij zich neder en riep met luide stem:
‘Burgers, burgeressen en ander Diestersch ras, ik heb u iets te zeggen, dat u
gelukkig zal maken en waarvoor ge mij de eeuwen door uwe dankbaarheid zult
blijven betuigen.
Ge houdt wellicht allemaal van gouden muntstukken, en hoe meer ge er bezit, hoe
liever dat ge 't hebt!
Welnu, ik zal u die bezorgen, in groote hoeveelheid, als ge doet wat ik u zeg.
Ik weet niet of ge u een flauw denkbeeld kunt vormen over 't land der Kalabassen
en waar dat wel gelegen is.
Honderden en honderden uren van hier, over twee groote zeeën en eene woestijn
moet ge reizen om er te komen, ligt een groot land waar de mannen niet zwart, niet
geel, niet rood, niet wit, maar helderblauw zijn en de vrouwen een licht purper gelaat
vertoonen.
Die menschen zijn schoon, maar ze zijn gevaarlijk voor de blanken, die er zich
durven wagen, want het zijn menscheneters.
Ik ben daar geweest en als ik geen buitengewoon geluk had gehad, zou ik hier niet
op de koord zitten, maar wel in de maag van den keizer aller Kalabassenaars!
In dat land heb ik geleerd, hetgeen ik u, tot uw groot vordeel, wensch te leeren.
Het is de groote toovenaar van den vorst aller Kalabassenaars, die mij het geheim
heeft toevertrouwd, omdat ik eens op eenen namiddag zijne eenige purperen dochter
gered heb uit de klauwen van een groenen tijger.
In dat land wassen groote roode koolen, dezelfde als ge er hier in de Brabantsche
moestuinen kweekt.
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Maar, wat gij niet weet, wat ik niet wist, wat niemand bekend is, die niet in de
geheimen van het Kalabassenland is doorgedrongen, en wat ik, als een apostel van
het welzijn van het menschdom, overal in ons land ga bekend maken, is dat onze
roode koolen door den Heer werden geschapen om de menschen hier op aarde het
geluk te laten genieten, dat de rijkdom aan brave lieden met een gerust geweten
schenkt.
Luistert goed, burgers, burgeressen en al wat hier op de Markt vereenigd is.’
Deze aanbeveling was overbodig.
Het was zoo stil op de plaats, dat men er om zoo te zeggen malkaar kon hooren
ademen.
Tijl vervolgde:
‘De roode koolen brengen goud voort...
Gelooft mij of gelooft mij niet, want dat laat me heel en al onverschillig.
Alleen degenen, die vast geloof hechten aan mijne woorden, zullen er wel bij
varen.
Ik herhaal dan: de roode koolen kunnen verzorgd worden op eene wijze zoodanig,
dat op elk blad genoeg goudstof kleeft om eene kroon te maken, zoodat eene dikke,
gezonde, zware kool op tijd van enkele maanden een dertigtal kronen kan waard zijn.
Hebt ge 't wel verstaan?
Ge vraagt me nu wat ge moet doen, om dien uitslag te bekomen.
Het is doodeenvoudig, geloof mij.
De Kalabassaansche toovenaar, wiens eenige geliefde purperen dochter ik met
levensopoffering uit de klauwen van een groenen tijger redde, zooals ik de eer had
het u te zeggen, heeft mij getoond hoe ik een poeder moest bereiden, dat de roode
koolen tot die trap van goudvoortbrenging moet leiden.
Alvorens de koolen te zaaien, zaait ge dat poeder op uw land en ge zult verbaasd
staan na het wassen der bladeren, te zien hoe het goud er in eene dikke laag op te
voorschijn komt.
Het poeder werkt zoodanig straf, dat het uit de aarde de verborgen goudstofjes
aantrekt en zoo komen ze langs de sapopslorpende wortels der koolen tot in de
bladeren, waar ze uitgewasemd worden en blijven aankleven.
Nu zult ge u afvragen: waarom koopt die geleerde en beroemde Tijl geene groote
landen en kweekt hij zelf geen
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goud?
Daar zal ik u op antwoorden, burgers en burgeressen en andere Diestenaars.
Ik heb het u trouwens reeds gezegd: ik ga van dorp tot dorp en van stad tot stad,
om het menschdom gelukkig te maken.
De verkoop van mijn Kalabassaansch tooverpoeder brengt mij genoeg op, om
onbekommerd te leven en ik vind een onuitsprekelijk geluk in het gelukkig maken
van mijne evennaasten...
Zegt u dat niet genoeg?
Ik zou er zelfs willen toe komen, mijne pakjes poeder gratis uit te deelen, maar
het vervaardigen van deze laatste kost mij eene kroon per pakje, zoodat ik tot den
bedelstaf zou gedoemd zijn, als ik ze voor niets moest geven.
Daarom kosten ze eene kroon, en ik kan er slechts een per man verkoopen, daar
anders mijn voorraad te spoedig zou uitgeput wezen.
En, dat moet ik u nog zeggen, ik ben verplicht terug naar het verre land te trekken,
over twee zeeën en door eene groote woestijn, om de bloemen, waarmede mijn poeder
wordt gemaakt, te gaan, plukken, den eersten Paaschdag, als het middernacht is en
de maan niet schijnt...
Dus één kroon per pakje en één pakje per kooper.
Binnen enkele oogenblikken zal ik in de gelagzaal van het ‘Hof van Tienen’ tot
het verkoopen overgaan.
Zoodra mijn knecht, Lamme, op de trom zal roffelen, moogt ge binnenkomen.’
Hij danste een paar malen op de koord en gleed dan weder naar het raam, langswaar
hij verdween...
Dat er schier gevochten werd om het kostbaar zaad te koopen, hoeft niet gezegd.
Er was geen mensch in heel Diest, die geen pakje van het kostelijk goed kocht,
als hij een stukje grond van een vierkanten meter ergens had liggen.
Voor iederen kooper had Tijl de volgende aanbeveling over:
- Wees voorzichtig want het zaad is zoodanig fijn, dat het wegvliegt als ge het
zakje mocht willen openen, vooraleer het te moeten gebruiken. Leg het dus zorgvuldig
weg. Als ge wilt gaan zaaien, neem dan een zak met aarde, strooi er zorgvuldig het
zaad in uit, sluit dan goed den zak en schud er een half uurtje mede, zoodat de aarde
zich allerbest
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heeft kunnen mengelen met hetgeen ik u heb verkocht. Dan kunt ge zaaien: een
handvol aarde per tien voet. Ga nu in vrede en dat ge spoedig rijk moget wezen en
blijven, dat is mijn vrome wensch...
Met eene gezwollen beurs verlieten Tijl en Lamme tegen den avond het ‘Hof van
Tienen’ en stapten snel voort, want ze waren van oordeel dat ze niet spoedig genoeg
buiten de versterkte omheining van het stadje konden geraken...
- De wereld wil bedrogen zijn, zei Uilenspiegel, als ze op den weg waren naar
Scherpenheuvel, een dood-arm gehucht dat later als bedevaartplaats eene groote
faam zou verwerven.
- De menschen zijn rare schepsels, beaamde Goedzak, en hoe meer zand ge in
hunne oogen werpt, hoe klaarder dat ze beweren te zien. Maar, zeg mij eens, Tijl,
wat hebt ge hun nu eigenlijk in ruil van hun schoon gouden geld in de handen gestopt?
Uilenspiegel glimlachte.
- Als ik hun zaad van de eene of andere plant had gegeven, dan zouden ze gezien
hebben dat ik hen bedroog, want ze zouden geweten hebben wat voor zaad het was.
- Ze mogen het pakje niet openen.
- Die opmerking duidt aan, beste Lamme, dat ge de tweepooters nog niet voldoende
kent. Kleine kinderen en volwassenen zijn dezelfde schepsels. Het is voldoende dat
ge hun iets verbiedt, opdat zij het onmiddellijk zouden doen... Van de tien zijn er
zeker acht die, zoodra ze op de Markt waren, even hebben moeten kijken in het
pakje...
Ge moogt er zeker van wezen dat ze later, als de koolen geen goud geven, boos
op zichzelf zullen zijn, omdat ze het mislukken van den goudoogst dan zullen wijten
aan hunne nieuwsgierigheid om het zakje te openen!... Ik ken ze! En daarom heb ik
er iets in gedaan, dat ze niet zullen herkend hebben.
- Wat dan?
- Wel, op de koer van het ‘Hof van Tienen’ stond een groote bak, waarin het zand
dat 's morgens in de gelagkamer wordt bijeengekeerd, verzameld wordt... Dat heb
ik hen verkocht, beste Lamme...
- Dat is al te straf! kreet Goedzak.
- 't Kan nooit te straf wezen, als ge menschen wilt vangen, zei Tijl.
Ze barstten in lachen los en vervolgden hunnen weg...
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XXVIII. Loontje komt om zijn boontje
Verscheidene dagen reeds viel de regen plassend, zonder ophouden, alsof een tweede
zondvloed het aardrijk wilde teisteren...
Uilenspiegel en Goedzak dropen dan ook van het nat, als ze te Leuven kwamen
en in ‘De Roode Leeuw’ hunnen intrek namen...
Wanneer zij 's morgens hunne schoenen wilden aantrekken, bemerkten zij dat
hunne schoeisels door den regen en de modder zoo hard waren geworden, dat ze niet
meer bruikbaar leken.
- Een paar nieuwe schoenen, zei Lamme, zou ons allerbest van pas komen.
- Dat is zoo, antwoordde Tijl, maar ik geloof niet dat ge nog veel in uwe beurs
hebt, niet waar?
- Geen duit.
- En ik moet hier de laatste kroon laten wisselen, die de Diestenaars mij hebben
gegeven voor 't vuil zand van het ‘Hof van Tienen’!
- We kunnen toch niet op onze bloote voeten door de straten van Leuven wandelen.
- Dat is zoo... Ik had gehoopt hier te Leuven onzen handel in goudkoolen voort te
zetten, maar dat zal niet gaan... Ge hebt gehoord, hoe gisteren avond de gasten hier
pret hadden, als die oude deugniet vertelde hoe Uilenspiegel die van Diest heeft
beetgenomen. Wij zouden hier dus spoedig bij de lurven worden gegrepen, als we
dat spelletje herbegonnen. Ze zouden ons dadelijk herkennen en ik zou voor geen
geld ter wereld terug in de gevangenis willen komen.
Ik heb reeds te veel op mijnen lever, beste Lamme, en hetgeen we te Diest hebben
uitgestoken, zou wellicht voldoende wezen om ons levenslang achter de grendels te
zetten.
- Wat gaan we dan doen?
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- Gij zijt toch een mensch zonder gedachten, en ik weet niet hoe gij door de wereld
geraakt als ge zoo alleen rondloopt.
- Dat gaat van zelfs, Tijl... Op uwe bloote voeten geraakt ge er ook door...
- Zeker, maar 't is niet plezierig, en zeker niet als er glasscherven of nagels op den
grond liggen... Gelukkiglijk heb ik bij eenen schoenmaker op school gegaan, en ken
ik iets van den stiel!
We zullen den baas een paar blokken te leen vragen en ik zal er voor zorgen dat
dezen namiddag, als we weer op reis gaan, onze schoenen zoo zacht zijn als waren
ze van fluweel.
- Hoe gaat ge dat aan boord leggen?
- De eerste de beste schoenmaker zal ze een paar uren in 't vet laten weeken, en
klaar is Kees.
De blokken werden hem door den hospes bezorgd en Tijl deed zich den winkel
van eenen schoenmaker aanwijzen.
Uilenspiegel verliet ‘De Roode Leeuw’, zijne schoenen en die van Lamme onder
den arm.
Pas had hij eenige stappen gedaan, of daar bleef hij verrast staan, nam zijne pet
af voor eene vrouw die hem wilde voorbijgaan en zei op zeer beleefden toon:
- Dag, juffrouw Trui.
De aangesprokene keek hem aan en sloeg de handen samen van verbazing, als ze
onzen guit herkende.
- Zijt gij het! kreet ze.
- Ja, ik ben het, omdat ik moeilijk een ander zou kunnen zijn.
De vrouw wilde haren weg voortzetten.
- Luister een oogenblikje, juffrouw Trui... Ik ben zoo gelukkig, dat ik u hier
ontmoet... Ik ben een heel ander mensch geworden, dan toen ik bij den rector woonde
en het heeft me altijd zwaar op het geweten gelegen, dat ik u zoo heb beleedigd.
- Is het waar?
- Gij zijt de braafste aller vrouwen, die ik ooit als keukenmeid in al mijne posten
heb aangetroffen, en ik heb bitter spijt gekend, omdat ik niet bij den rector in dienst
ben gebleven.
- 't Is uwe schuld geweest.
- Ik weet het, en 't is juist daarom dat ik bloedige tranen heb geweend.
- Spijt komt altijd te laat... Als ik iets voor u kon
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doen, ik zou alles vergeten en vergeven en u terug in dienst nemen... Maar we hebben
een knecht die iedereen met vrede laat en den heer rector de grootste voldoening
geeft... Ge ziet, ge moet niet denken bij ons terug in huis te komen...
- De heks neemt van te voren hare maatregelen, dacht Uilenspiegel... Ze vreest
dat ik naar den rector gaan zal en dat de man, die veel van me hield, mij weer als
knecht zal willen... Waarom heb ik nu toch dat nijdige wijf aangesproken?
Een denkbeeld vloog hem plots door het brein.
- Als ik onze schoenen eens liet invetten op kosten van den rector?
En hij vervolgde:
- Beste juffrouw, ik zou gaarne terug bij u in de keuken zitten, maar dat kan
geenszins gaan, zelfs niet als gij het mij moest voorstellen.
Trui keek nu wat vriendelijker.
- Ik heb een anderen post te Aarschot, ging Tijl voort, waar ik morgen reeds in
dienst moet komen, met een mijner makkers, maar we kunnen niet verder reizen,
omdat onze schoenen zoodanig hard zijn geworden van het slijk... Ik wil ze laten
invetten, maar ik ken geen goeden schoenmaker... Waar woont de brave man, die de
eer geniet uwe schoeisels en die van den rector te maken? Bij hem ben ik zeker het
beste schoensmeer te vinden.
- Wel, zei Trui, die door de vleiende woorden van Tijl werd ingepalmd, ga met
mij mede, ik zal u bij baas Krispijn brengen... Hij heeft goede waar en rekent niet
veel.
De meid bracht Uilenspiegel bij den schoenmaker, die het werk aannam en beloofde
de schoenen goed gesmeerd en zacht geklopt in den namiddag te zullen bestellen in
‘De Roode Leeuw’.
- 't Kost vijftien stuivers, voegde hij erbij.
- Neen, overwoog Tijl, zoo niet... Ik betaal geen duit... Dan zou het de moeite niet
loonen, zoo beleefd te zijn geweest jegens die helleveeg...
Hij bedacht zich een oogenblik en zei:
- Ik zal de schoenen zelf komen halen... Ze moeten in ons gasthof nu juist niet
weten dat we ieder slechts een paar schoenen bezitten... Ik keer in den namiddag
terug, baas.
Hij bedankte nog eens allerbeleefdst de keukenmeid van den rector en verliet het
werkhuis van Krispijn.
- Die vijftien stuivers, zoo sprak hij tot Lamme, als
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hij dezen zijn wedervaren had verteld, zullen we in zeven schuimende potten bier
omzetten en de rector kan ze van 't loon van Trui afhouden, als hij ze niet zelf wenscht
te betalen...
Hij had echter zonder den waard of beter gezegd, zonder Trui gerekend.
Zoodra hij meester Krispijn verlaten had, besloot de meid, die bij het terugzien
van Uilenspiegel zich had herinnerd hoe deze laatste haar had beleedigd en voor het
lapje gehouden, den schoenmaker te verwittigen met welken deugniet hij te doen
had.
- Ge moet voorzichtig wezen, baas, sprak ze, want de fielt die u daareven zijne
schoenen heeft toevertrouwd, zal u trachten te bedriegen.
- Daar is hij niet oud genoeg voor, antwoordde de pekker. Dat hij het maar eens
beproeve.
- Zeg dat niet... Ik weet tot wat hij in staat is... Hij is knecht geweest bij den heer
rector en daar heeft hij gansch het huis overhoop gezet... Wij hebben hem moeten
aan de deur smijten... En dat is nog niet alles... Later hebben we vernomen wie hij
was... Er is geen plekje in heel Brabant of hij heeft er de menschen beetgenomen...
Raad eens hoe hij heet?
- Hoe zou ik dat kunnen? Ik heb den kerel nooit gezien vóór dezen dag!
- Tijl Uilenspiegel.
- Wat ge me zegt!... Zoo, zoo, zoo, dat is nu die vermaarde poetsenbakker!... Ge
hebt gelijk, juffrouw Trui, dan moet ik op mijn hoede wezen... Hij zal mij niet vangen,
de guit, dat zweer ik...
- Pas maar op.
- Dat zal ik.
En de keukenmeid verliet voldaan den winkel van den schoenmaker terwijl Tijl
en Lamme in ‘De Roode Leeuw’ op de gezondheid van Trui en haren meester voor
vijftien stuivers dubbelen bruinen dronken.
- Baas, zei de gast van Krispijn, als deze de vuile schoenen van de twee makkers
even bekeek, baas, we moeten wij nu eens Uilenspiegel spelen en den kwast eene
part bakken.
- Dat zou boontje zijn dat om zijn loontje kwam...
- Als we de schoenen eens met bedorven vet insmeerden?
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- Dan worden ze ook zacht en 't zal den rekel weinig kunnen schelen, of het vet
bedorven is of niet... Ik weet er iets beters op... Wij zullen ze met gesmolten pek
bestrijken en ze zullen zoo hard worden als steenen.
- Dat is 't, zei de knecht... Ik ga er zoo dadelijk aan beginnen.
Zoo gezegd, zoo gedaan, en als Uilenspiegel in den namiddag terug in den winkel
verscheen, waren de schoenen gepekt en met eene dunne laag bedorven vet besmeerd.
- Ziehier, zei Krispijn, ik heb er mijn best op gedaan. Ik heb ze ook eens opnieuw
gekleurd en dan goed ingevet... Ze zijn nu zoo goed als kwamen ze spiksplinternieuw
uit den winkel... Ge zult er niets tegen hebben, niet waar, als ik er twintig stuivers
voor in rekening breng... Tien stuivers per paar schoenen, 't is gratis voorniet.
- Ja, 't is niet te veel, sprak Tijl, en de heer rector zal er niet tegen opzien.
- De heer rector?
- Heeft juffrouw Trui u niet gezegd dat ik als knecht bij hem in dienst ben?
- Daar komt de deugniet met zijne streken voor de pinnen, dacht de schoenmaker...
Als hij maar eens wist dat hij reeds de gefopte is...
En hij antwoordde:
- Ik dacht verstaan te hebben, dat ge zijnen dienst verlaten hadt.
- Toch niet... Ik ben dat van plan, maar het zal op zijn vroegst toekomende maand
zijn...
- Ja, nu dat gij het zegt...
- Zoolang ik bij den heer rector woon, moet hij voor mijne kleederen zorgen, en
daar zijn hoofddeksels en voetdeksels in begrepen... Ge moet dus die twintig stuivers
op zijne rekening zetten...
- Goed, zei de schoenmaker... Als hij den prijs wat hoog vindt, zeg hem dan dat
ik van 't beste vet heb gebruikt, van 't allerbeste vet.
- Dat zal ik, sprak Tijl en verliet den winkel met de twee paar schoenen.
Als de straatdeur achter hem toeviel, zei Krispijn tot zijnen knecht:
- Ge ziet het, boontje komt om zijn loontje!
Uilenspiegel bezat een paar katooren, dat wil zeggen dat hij een zeer fijn gehoor
had.
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Hij vernam het gezegde van den pekker.
- Wat mag dat beduiden, vroeg hij zich af... Boontje komt om zijn loontje?... Het
is me opgevallen dat die leerdief zoo gemakkelijk geloofde, dat de rector de twintig
stuivers moet betalen... Daar steekt iets achter...
Hij bekeek nauwkeurig de schoenen.
Hij draaide ze om en nog eens om en schudde bedenkelijk het hoofd.
Dan verwijderde hij met den wijsvinger de dunne laag vet, welke de knecht van
den schoenmaker er had opgelegd.
En hij kreet:
- Heb ik het niet gedacht!... De deugniet heeft onze schoeisels nog harder gemaakt
dan ze waren... Dat is nog een streek van die leelijke Trui... Haar moeder moest tien
lange neuzen krijgen!... Maar, als die deugniet van een pekdraad denkt dat hij Tijl
Uilenspiegel kan beetnemen, dan is hij er nog niet half... Ik zal hem dat anders aan
zijn verstand gaan brengen.
Hij keerde op zijne stappen terug.
Als hij voor het raam van meester Krispijn gekomen was, nam hij een zijner
schoenen bij het voorste gedeelte met de rechterhand en sloeg met alle geweld een
zestal der gekleurde ruitjes uit, die het venster van den schoenmaker versierden.
Baas en knecht waren nog aan 't lachen en praten over de goede poets die ze
Uilenspiegel, den befaamden plaaggeest, hadden gespeeld, als de glasscherven
rinkelend op de werktafel vielen, aan dewelke de twee pekkers gezeten waren.
Zij sprongen beiden verrast op en keken naar het raam.
Op dit oogenblik stak Uilenspiegel het hoofd door eene opening in het venster
naar binnen, en vroeg met spottende stem:
- Zeg eens, baasken, 't is goed vet, maar de rector zal misschien willen weten of
het varkensvet of schapenvet is... Wat is 't voor iets? Bekijk het nog maar eens!
En één voor één vlogen de twee schoenen van Uilenspiegel langs de ruiten in het
vertrek.
De baas greep eenen spanriem, de knecht een schoenmakersmes en beiden stormden
naar buiten.
Tijl was echter verdwenen en noch de van woede bevende Krispijn, noch zijn niet
minder booze knecht, konden hem vinden.
En nu naar die duivelsche keukentang, zei Uilenspiegel
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als hij zoo snel zijne beenen hem dragen konden, wegvluchtte... Die moet toch ook
weten dat boontje om zijn loontje komt...
Als hij een eind weegs geloopen had en, achter zich kijkende, bemerkte dat niemand
hem naliep, ging hij met versnelden stap naar de woning van den rector.
Deze bewoonde een zeer groot huis, dat met den hoofdgevel op de Markt stond,
en met den achtergevel in eene smalle zijstraat uitgaf.
Langs dien kant was de keuken gelegen waarvan het breede raam in die zijstraat
licht nam, om Trui toe te laten goed te zien hoe ze de spijzen toebereidde voor den
lekkerbek van een rector en zijne niet minder op smakelijke gerechten verzotte
vrienden.
Tijl sloop naar dat venster en het lichaam tegen den muur, zoodat alleen een
gedeelte van zijn gelaat voor 't glas kwam, keek hij naar binnen.
Op de tafel voor het raam stond een overgroote pot met deeg gevuld.
Trui had haar mouwen opgestroopt en kneedde de bloem en de melk, zoodat hare
bloote armen soms bijna tot over de ellebogen in het deeg verdwenen.
Plotseling sprong Tijl vóór het raam, sloeg met een der schoenen van Lamme het
glas aan stukken en wierp de twee schoeisels van zijnen makker in den pot met deeg,
zoodat dit laatste langs alle kanten wegspatte.
Trui sprong verschrikt achteruit.
Het spottend gelach van Uilenspiegel, dien zij nu voor het venster bemerkte, klonk
in hare ooren, en zij vernam de volgende woorden:
- Boontje komt om zijn loontje, oude trekmuts...
Baas Krispijn heeft uwen raad gevolgd en de schoenen allerbest ingevet. Ik kom
ze u eens laten zien, dan kunt ge hem laten weten dat ge er tevreden over zijt!...
En weg was hij.
De oude Trui kon geen stap doen; hare beenen waren zoo zwaar als lood.
Zij zonk zuchtend op een stoel...
Tijl spoedde zich naar ‘De Roode Leeuw’.
- Beste Lamme, zei hij, ik zal u eens in twee woorden zeggen, hoe ze mij beetnamen
en wat ik den schoenmaker en de heks van den rector gelapt heb...
Hij bracht Goedzak op de hoogte van het invetten der
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Trui sprong verschrikt achteruit. (Blz. 161)

schoenen en van het inslaan der ruiten van baas Krispijn's raam en Trui's
keukenvenster.
- De schoeisels waren nu niets meer waard, voegde hij er bij, en ik heb ze dan
maar zoo nuttig mogelijk gemaakt.
Goedzak lachte dat de tranen hem over de wangen liepen.
- Vindt ge dat zoo plezant? vroeg Tijl. Hoe zullen we
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nu onze reis voortzetten?
- Daar vraag ik niet naar!... Ik had het gelaat van den pekker en van de oude
deegkneedster willen zien, Tijltje! Daar had ik een week van mijn leven willen voor
geven...
- Ze waren echt kostelijk!... Luister nu eens goed. want we moeten voor onze
voeten zorgen en ons geld hebben we groot noodig... Ik heb een voet als de baas en
eer er een half uurtje verloopen is, gaan zijne schoenen den weg van Aarschot op,
en de voeten van Uilenspiegel zullen er in zitten, dat verzeker ik u... De knecht heeft
nog al groote hoeven... Zie eens of zijne hoefijzers u niet passen.
- Zoudt ge denken?
- Kijk er eens naar uit... Gij hebt voeten waarop een heel ontbijt zou kunnen
opgediend worden... Schik het op zijn beste, want over een half uurtje ben ik de pijp
uit... Als de pekker hier nu eens moest binnenkomen, zou ik een paar onaangename
oogenblikken beleven!
- Dan ga ik zoo maar dadelijk eens zien, waar die knecht zijn hoefijzers bergt en
of ze 't medenemen waard zijn!
Zulks moet wel het geval geweest zijn, want eenige stonden later stapten de twee
vrienden flink over de baan naar Aarschot, Tijl met de schoenen van den waard uit
‘De Roode Leeuw’ aan de voeten en Goedzak beslagen met de ijzers van den knecht
der afspanning...

XXIX. Hoe de Kaalbekenaars een gemeentehuis bouwden en
Uilenspiegel er licht in bracht.
Het regende sinds een paar dagen niet meer, de zon had den ganschen dag in de
onbewolkte lucht gehangen. Onze twee vrienden stapten langs de groote baan die
leidde langs geurige hagen en frissche struiken, of onder hooggekruinde boomen,
door de laatste stralen der dagvorstin met purper en rood in de toppen gekleurd...
Tijl snoof met welbehagen de zoele lucht op, die als een
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balsem in zijn zwellende longen drong en hem het leven weer rozig deed inzien,
terwijl de kalmte van den vallenden avond die weelde nog verhoogde.
Hij sprak geen woord, geheel onder den indruk van die heerlijke natuur...
Lamme scheen niet getroffen door dien prachtigen avond, want hij zei op droeven
toon:
- Zoo dadelijk is het donker en we kunnen weer in eene gracht of onder eenen
boom slapen.
Uilenspiegel werd in zijne mijmeringen, waarin ook Nele een groot aandeel had,
door dien uitroep gestoord en op spijtigen toon voegde hij zijn gezel toe:
- Zijt gij daar weder! Houd uwen mond!
- Ik zal hem niet weggeven, zei Lamme, alhoewel ik hem voor 't oogenblik zeer
wel zou kunnen ontberen... Ik verga van den honger en ik heb niets om onder mijne
tanden te brengen.
- Is 't weer hetzelfde! kreet Uilenspiegel... Als gij twee woorden zegt, zijn er drie
bij van eten, drinken of slapen... Voelt ge dan niets tegenover die eindelooze kalmte
van al wat ons omringt?...
- Ja, sprak Goedzak, ik voel het opperbest, hier in mijnen buik, waar mijn maag
leelijk grolt, omdat het er zoo kalm is!
- Lamme, Lamme, ge moest beschaamd zijn!
- Ik kan er toch niet aan doen, dat mijne ouders mij eene maag hebben
medegegeven, die altijd moet gevuld zijn, om ze te doen zwijgen!
- Beste makker, blijf hier nu eens een stond stil... Hoe frisch speelt dat windje
langs ons gelaat en balsemt ons met de geuren van al de bloemen van veld, weide
en bosch... En rondom ons is alles plechtig stil... Zie hoe de avond een grauwe tint
over alles uitspreidt... Hoor de krekeltjes hun avondgebed zingen op den boord der
gracht... Heel in de verte roept de koekoek... Kunt ge iets schooner wenschen?... Hier
zou ik mijn heel leven willen slijten, als alles er bleef zooals het nu is... En gij,
Lamme?... Werp uw bovenste korst nu eens af en ge zult voelen zooals ik... Kijk toe,
hoor en spreek dan... Is er iets heerlijker te wenschen?...
Een oogenblik keek Lamme zijnen gezel met groote oogen aan.
Het was alsof hij zich afvroeg of Tijl wel gezond van geest was op dit oogenblik.
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Eindelijk sprak hij:
- Beste vriend, de krekeltjes zingen misschien zeer lief en de koekoek is wellicht
de best gebekte aller koekoeken, en ik heb niets tegen dat windje en tegen den
vallenden avond, en 't doet me daarenboven veel plezier dat ge 't schoon vindt. Wat
mij betreft, ik zou een waakhond willen hooren blaffen, omdat ik dan zou weten dat
er een woning in de buurt is en we geen tiental uren van eene bewoonde streek
verwijderd zijn... Ik vrees dat zulks nu wel het geval is, en dat kan ik om den duivel
maar niet schoon vinden!
- Gij hebt geen gevoel! kreet Uilenspiegel boos en stapte verder.
- Honger, zei Lamme, honger heb ik!...
Tijl sprak geen woord meer en scheen niet de minste aandacht meer te gunnen aan
zijn gezel, die morrend en brommend naast hem voortschreed.
Het was nu gansch donker geworden, maar de maan verscheen aan den hemel en
wierp haar zilveren licht op de baan.
Plotseling bleef Lamme staan.
- Hoor! zegde hij.
- Een hond...
- De edelste vriend der menschen... Hij ligt aan den band, en dus bewaakt hij een
huis... We zullen dan toch een onderkomen vinden voor den nacht.
- En voor uw onverzadigbaren maagzak!
- Ik hoop het.
Zij versnelden den stap en een weinig verder, waar de baan draaide, lag er eene
groote hoeve, met hel verlichte vensters, voor hen.
Zij traden op het hof en klopten aan.
De deur werd onmiddellijk ontsloten.
Een sterk gebouwde man stond daar in het licht, en vroeg:
- Wat verlangt ge?
- Eten en slapen.. Wij gaan naar Aarschot en hebben reeds een groot eind weegs
afgelegd.
- Komt binnen en zit met ons aan tafel.
Tijl en Lamme traden in het ruime vertrek, waar alles van welstand getuigde.
De bazin, een drietal knechten en evenveel meiden, en een zestal kinderen waren
het avondmaal aan 't verorberen.
Een groote schotel dampende aardappelen, een lekkere
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pot saus en een ferme pan met spek werden dapper aangesproken.
Dat Goedzak zich geene tweemaal liet uitnoodigen om het eten te helpen opruimen
en te verzenden naar zijne maag, hoeft wel niet gezegd.
Na het eten, gingen knechten, meiden en kinderen, op een wenk van den pachter
en na een ‘goeden avond’ te hebben gemompeld, hunne slaapstede opzoeken en
lieten onze helden met den boer en zijne vrouw alleen.
- Als ge niet te vermoeid zijt, sprak de pachter, zal ik nog een pot bruinen laten
ophalen en kunnen wij wat praten. Ik houd er niet aan, zoo vroeg slapen te gaan.
- Dat gaat me, zei Uilenspiegel... Ik trek ook slechts naar 't bed als ik niet anders
meer kan... Slapen is zoo goed als dood wezen, en dat zullen we nog lang genoeg
moeten zijn.
- Ja, beaamde Lamme, slapen, dat doen we maar op 't laatste.
Hij geeuwde verschrikkelijk en 't was hem aan te zien dat hij, na zijne maag tot
berstens toe te hebben gevuld, zich met welbehagen op een ruststede zou hebben
uitgestrekt en de slaap hem spoedig meester zou geweest zijn.
Hij wilde echter zijnen makker niet tegenspreken, den boer niet mishagen en
daarenboven stond de beloofde pot bruinen hem nogal aan.
De pachteres ging het bier uit den kelder halen, wenschte allen een goede rust en
verliet insgelijks het vertrek.
- Weet ge waar ge hier zit? vroeg de pachter.
- Neen, dat weten we niet... We volgen den weg naar Aarschot, zonder er beter
over ingelicht te zijn.
- Ge bevindt u op de Kersenhoeve, die gelegen is onder de gemeente Kaalbeek.
- Zoo...
- Ge hebt toch wel eens van Kaalbeek hooren spreken?
- Toch niet.
- Onze gemeente is anders overal bekend, want we bezitten hier de wijste mannen
van heel den omtrek. Ik ben er een van.
Tijl keek den boer onderzoekend aan... Hield de man hem voor den gek of meende
hij hetgeen hij zegde?
De pachter zat daar met het ernstigste gelaat, dat een wijze man van het beroemde
Kaalbeek vertoonen kon.
- Neen, dacht Uilenspiegel, met zulk een onnoozel ge-
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zicht, met zoo'n dommen blik, met zulk een wijden mond, kunt ge niet spotten... De
man meent het in vollen ernst...
- Ja, sprak hij, nu ge 't zegt, ik heb te Leuven vernomen dat er te Kaalbeek zulke
befaamde kerels huizen... Ge herinnert u wel, hé, Lamme, dat de waard uit ‘De Roode
Leeuw’ er ons van gesproken heeft.
- Ja, antwoordde Goedzak, ja, en hij geeuwde weer als een nijlpaard... Ja, ja, de
roode leeuw heeft den baas van Kaalbeek... Ja, ja, zoo is het...
- Onze schout is de verstandigste en de slimste kerel van heel het land, ging de
pachter voort, maar ik heb hem toch al eens bewezen, dat ik er meer van wist dan
hij.
- Dat bemerkt men als men u beziet, zei Uilenspiegel... Als ik u daar straks de deur
zag openen, heb ik dadelijk gedacht: Dat ziet er mij een man uit. Die lijkt verstandiger
te wezen dan de verstandigste van heel het land.
- Drink eens uit, sprak de gevleide boer, er is nog meer dan één ton in den kelder...
- Vooruit, Lamme, doe het bier van onzen gastheer dan toch eer aan... Vindt ge
ook niet dat onze pachter zulk een slim uiterlijk heeft?
- Zeker, zei Goedzak, wiens oogen kleiner en kleiner werden en die weer zijn
mond opende als eene schuurdeur... Zeker, het bier is zoo slim als het uiterlijk... Op
uwe gezondheid...
- 't Is toch maar zoo, sprak de boer, en ik zal er u eens een staaltje van geven...
Luistert maar eens goed.
En ik heb niet vele woorden noodig, om u zooiets aan te toonen. Verleden winter,
zoo rond Kerstmis, was de raad van Kaalbeek vergaderd, en ze hadden een vuur in
den haard aangelegd om een heelen os te braden...
- Hoort ge 't, Lamme, een heele os...
- Ja, zei Goedzak, ja, de pachter is zoo heelemaal een heele ... Wat hebt ge nu weer
gezegd... Nog eens drinken?... Schenk maar in.
- De blokken hout gaven echter zulke hooge vlammen, ging de pachter voort, dat
ze op het laatste de wijze mannen zouden gebraden hebben. ‘Wat zullen we daar
mede doen?’ vroeg de schout, wiens broekspijp bijna in brand was geraakt. Ze
beraadslaagden hoe ze de hitte konden tegenhouden, en eindelijk werd er besloten
natte graszoden voor het vuur te leggen.
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Dat hielp echter niet lang, want zoodra de zoden door de vlammen gedroogd waren,
begonnen ze ook te branden, en nu kreeg de raad het nog lastiger.
De schout besloot dan, dat we maar naar huis zouden gaan, daar het bij 't vuur
toch niet uit te houden was.
Weet ge wat ik toen heb gezegd? Dat raadt ge in geen honderd jaar.
- Wel, ge hebt gezegd: laat ons wat opschuiven.
De pachter keek Uilenspiegel met groote oogen aan.
- Hoe weet gij dat? kreet hij... Hebt gij het hooren vertellen?
- Toch niet, zei Tijl, ik heb dat zoo maar gedacht.
- Ge ziet er een slimmen kerel uit!
- Dat hebben ze mij nog gezeid.
- 't Is spijtig dat ge geen Kaalbekenaar zijt.
- Ik heb er zelf spijt van. 't Is mijne schuld niet, maar wel die van mijn vader.
Waarom woonde die nu ook niet te Kaalbeek? Hoe is het mogelijk dat men elders
kan gaan wonen! Dat begrijp ik niet! Begrijpt gij dat, Lamme?
Goedzak was bijna in slaap geraakt.
Hij opende een oog en sprak:
- Ik begrijp er niets van... Ja, op uwe gezondheid... Er is niets meer in mijn beker.
Als hij dat vaststelde, opende hij zijn tweede oog.
- Ik zal nog een pot ophalen, zei de pachter, en ging naar den kelder.
- Zeg eens, Lamme, fluisterde Tijl, houd nu uw oogen eens open, hé, en uwe ooren
ook... De vent is oprecht kostelijk en hij zou het euvel kunnen opnemen, als ge slaapt
wanneer hij zijne wijze daden verkondigt... We moeten hem bewonderen... Het ziet
er hier warm en wel uit, en we kunnen misschien te Kaalbeek een goeden oogst
opdoen... Ik zou eenige dagen op de Kersenhoeve willen doorbrengen.
- In een bed, geeuwde Lamme.
- Hier is een versch stoopje, zei de pachter, dat we eens dadelijk zullen aanspreken.
Hij schonk de bekers vol.
- En nu zal ik u eens vertellen, hoe ik de wijze mannen heb geholpen, als we een
gemeentehuis hebben gebouwd.
Dat is de moeite waard!
Zoodra we besloten hadden zulk gebouw op te richten en de plaats aangewezen
was waar het zou staan, gingen we naar het bosch, aan de andere zijde van den heuvel,
om er boo-
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men voor de balken uit te kiezen.
Al de Kaalbekenaars togen aan het werk.
De boomen werden geveld, de takken weggehakt en de stammen met drie of vier
bij elkaar gebonden.
Dan duwden wij ze den berg op, en moesten al onze krachten bijeen rapen om ze
tot op den top te stuwen.
Als we zoover waren, kwam echter het gewichtigste en gevaarlijkste werk slechts
aan.
Nu moesten wij die samengebonden stammen den berg afdragen.
Dat heeft moeite en zweet gekost, ge moogt het gelooven!
Als we aan 't laatste pak waren, schoot de koord los en daar bolden de stammen
achter malkaar, en zonder dat wij ze aanraakten den berg af en gingen rustig bij de
andere liggen. Of we stonden te zien.
Wie had nu durven denken, dat zulke afgekapte boomen zoo slim waren, dat ze
alleen konden naar beneden rollen en den weg kenden om bij de andere te geraken.
- Zouden ze dat wel allemaal kunnen? vroeg de schout.
- Dat zal wel, zei ik.
- 't Valt te bezien.
- Ik verwed er een ton bruinen op.
- Aangenomen.
We hebben dan al de samengebonden boomen weer naar boven gestuwd en daar
de koorden losgemaakt.
En ik heb mijn weddingschap gewonnen. Al de boomen rolden en bolden naar
beneden dat het een aard had, en gingen netjes naast elkander liggen.
- Hoe ge dat toch zoo van te voren wist, zei Uilenspiegel...
- Ja, ja, sprak de boer, en klopte met den wijsvinger tegen zijn voorhoofd, daar zit
wat in, en van 't beste!
Lamme had weer de oogen gesloten en zijn hoofd zonk naar zijne borst.
- Hebt ge 't gehoord, riep Tijl luid, zoodat zijn makker wakker schoot en verbaasd
opkeek. Hebt ge 't gehoord hoe de boomstammen van den berg rolden en naast elkaar
gingen liggen?
- Uw gezel slaapt en luistert niet, zei de pachter gestoord.
- Neen, neen, sprak Goedzak... Mijn oogen zijn toe, maar mijne ooren staan open...
Ge hebt gesproken van de
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boomen, die allemaal naast elkander stonden... Ik heb dat nog gezien, ergens in een
bosch... Het is heel schoon. Op uwe gezondheid...
- En wat is daarna gebeurd?... vroeg Tijl.
- Wel, ging de boer met zijn verhaal voort, dan hebben we de boomen doorgezaagd
en er balken van gemaakt, en zand, en kalk, en steenen, en van alles bijgehaald, om
den bouw te beginnen.
Als dat alles nu klaar was, bemerkten wij dat we eene kleinigheid vergeten hadden...
We moesten den grond uitgraven.
- 't Is waar... Daar zou ik ook niet aan gedacht hebben... Gij ook niet, hé Lamme?
Deze had moeite gedaan om wakker te blijven en te luisteren.
- Neen, zei hij, de grond, neen, dat is hard om te slapen... ik heb liever een bed...
- Ge zijt een onverdragelijke ezel, sprak Uilenspiegel streng.
- Ja, zei de pachter, ik geloof niet dat uw makker het kruit heeft uitgevonden.
- Dat is inderdaad geene uitvinding van hem, alhoewel hij toch andere uitvindingen
heeft gedaan... Zoo kan hij eten voor zes, drinken voor twaalf, slapen voor vier en
twintig man, en luisteren voor een kwart mensch... Dan zijt ge dadelijk beginnen
uitgraven?
- Natuurlijk... Maar, dan kwam er weer eene moeilijke
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zaak voor de pinnen!
Als we fel gezwoegd en gezweet en als slaven met spade, schop, houweel en kuip
gewerkt hadden, was de kuil eindelijk diep genoeg, maar nu lag er vlak naast dien
grooten put een hooge hoop uitgegraven aarde, een echte berg.
Die zou nu langs eenen kant, en nog wel vlak voor den hoofdgevel, het gansche
gemeentehuis weggedoken hebben.
Wat daarmede aangevangen? Goede raad was erg duur op dien stond.
Ik heb het gevonden, geheel alleen gevonden.
En zonder er lang te moeten over nadenken.
‘Jongens’, zei ik, ‘we moeten dadelijk een kuil graven om er dien hoop aarde in
te storten’.
We werkten weer met spade, schop, houweel en kuip, en we kregen den heelen
hoop grond in onzen nieuwen put.
Maar nu stonden we daar weder voor den hoop aarde die uit den tweeden put was
opgehaald geworden.
Er was niets aan te doen, en we hebben weer een derden kuil gegraven, en dan
een vierden, en een vijfden, waarin we telkens de aarde van den voorgaanden hebben
overgestort, en zoo ligt nu de hoop grond een heel eind van het gemeentehuis
verwijderd!
Wij gaan voor niets achteruit, als wij iets willen op zijn pooten zetten!
Uilenspiegel deed alle mogelijke moeite om zijnen lachlust te bedwingen, doch
hij slaagde er niet in.
Hij proestte het uit en deed hierdoor Lamme weer uit den slaap opschrikken, en
als deze bemerkte dat zijn gezel aan 't lachen was, begon hij hetzelfde te doen.
- Waarom lacht ge nu toch zoodanig? vroeg de boer, en 't was duidelijk op zijn
gelaat te lezen, dat hij met dat lachen der beide makkers niet erg in zijn schik was.
- Wel, zei Goedzak, we lachen, hé, omdat er om te lachen is... Wie zou er niet om
lachen... Al die boomen, die daar naast malkander stonden, zoo gelijk lompe, domme
boomen... Ge ziet ze daar staan, hé?
En hij lachte nog eens zoo luid.
- Gij hebt gedroomd, snauwde Tijl hem toe, en ge moet zwijgen. Zijt ge dan aan
't bouwen geraakt, pachter?... En is dat vlot van de hand gegaan?
- Of het... Op zes maanden was het gansche gebouw kant en klaar, maar dan
stonden we er nog erger voor...
We konden in 't gemeentehuis niet binnen, dan langs bo-
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ven, en we moesten er nog een dak opleggen. Als dat zou gelegd zijn, hoe zouden
we dan in het gebouw komen? Ik heb het weer gevonden.
Nu had Lamme, na den hevigen uitval van Tijl, goed geluisterd en hij sprak:
- Ge hadt eene deur vergeten te maken en ge hebt er dan eene in den gevel
gehangen.
- Dat was het... Hebt gij ook al gemeentehuizen helpen bouwen?
- Als ik jong was, heb ik niets anders gedaan. Als ik nog in mijne wieg lag en
stokjes en blokjes kon bijeenkrijgen, dan bouwde ik kleine gemeentehuizen... Ik heb
dat eigenlijk uit de mazelen overgehouden...
- Ge hebt daarna het dak gelegd? vroeg Uilenspiegel, die ook door den slaap begon
overmeesterd te worden en uit den grond van zijn hart wenschte dat de boer zou
ophouden met bouwen.
- Ja, antwoordde deze, en wij hebben met groote feestelijkheden het nieuwe
gemeentehuis ingehuldigd.
Maar, dan hebben wij iets vastgesteld, dat ons met diepe ontsteltenis heeft geslagen.
Tijl loosde een diepen zucht en wreef met de handen aan zijn oogen, alsof dat een
middel was om ze beter open te houden.
- Als de deugniet, zoo dacht hij, telkens iets gaat vaststellen aan zijn gemeentehuis,
dat hem en de andere uilen van Kaalbeek met ontsteltenis moet slaan, dan zullen we
morgen vroeg nog niet in ons bed geraken!
Lamme keek Uilenspiegel aan met smeekende blikken, die duidelijk zegden:
- Is er nu toch geen middel om dien beul zijne marteling te doen staken?
Zonder de minste aandacht te geven op hetgeen te lezen stond op het gelaat zijner
toehoorders, zette de pachter zijn verhaal voort.
- Als onze raad, na door het met loof en papieren vlaggetjes versierde Kaalbeek
in stoet te zijn gestapt en door den veldwachter voorafgegaan, zijne blijde intrede in
het nieuwe raadhuis te hebben gedaan, plaats wilde nemen rond de groote eiken tafel,
op de nieuwe eiken zetels, kon niemand zijnen zetel vinden.
Het was zoo donker in het raadhuis, als in eene hel! Men zag geen hand voor de
oogen.
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Al de leden van den raad zijn toen huiswaarts gekeerd, om na te denken over wat er
te doen was, want in de duisternis konden ze toch niet met wijsheid over de belangen
van Kaalbeek beslissen.
Ze hadden afgesproken in de herberg van Jef De Mees, waar vroeger de raad
vergaderde, des anderendaags bijeen te komen.
Ik dacht dat ik het weer gevonden had, maar deze maal sloeg ik den bal mis.
Zoodra al de Wijze mannen bijeen waren, stelde ik voor onze vergaderingen te
houden vóór de deur van het gemeentehuis, daar ik had opgemerkt dat er langs den
buitenkant van het nieuwe gebouw licht genoeg was.
Maar onze schout, die ook geen ezel is, deed opmerken dat we geen raadhuis
noodig hebben, om in open lucht bijeen te zijn, en, al de leden van den raad vonden
dat toch ook.
Onze secretaris, die een zeer slimme kerel is, want hij schrijft met slechts eene
hand zooveel ge maar wilt, had den knoop spoedig doorgehakt.
- Als eens ieder raadslid zijn eigen licht medebracht? vroeg hij. Dan zullen wij
wel klaar genoeg zien in al wat er te beslissen is. Later kunnen we dan trachten een
ander middel te vinden om meer licht in het gemeentehuis te brengen.
We vonden dat allemaal een gelukkig voorstel en we kwamen met vetkaarsen en
vetpottekens naar het raadhuis.
Het was nu wel licht aan de tafel, we konden onze gezichten zien, maar rond ons
en boven ons heerschte nog eene dikke duisternis, en dat was akelig, ge moogt het
gelooven.
Sedert die eerste verlichte zitting, heeft de schout den raad niet meer
bijeengeroepen...
- De hemel zij dank, dacht Uilenspiegel. Nu zal de kerel toch niets meer hebben
vastgesteld, dat hem met verbazing heeft geslagen, en we zullen eindelijk naar bed
kunnen gaan.
Lamme dacht er ook zoo over, maar tot zijn groot leedwezen, en niet minder tot
ontsteltenis van Tijl, ging de boer voort:
- ...vóór verleden Zondag. Toen ontvingen we bericht dat hij ons met ons licht in
het gemeentehuis verwachtte.
Hij zat reeds vóór zijn vetkaars aan de tafel, als wij binnen kwamen, en de secretaris
zat vóór zijn vetpotteken naast den schout.
Ze trokken allebei een blij gezicht, en wij zegden tot mal-
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kaar: Ze moeten het gevonden hebben!
- Ik hoop dat ge de waarheid hebt gesproken, zei Tijl.
- Ik hoop dat met u, beaamde Lamme.
- Ik hoopte het ook, sprak de pachter, maar ge zult zien dat het weeral mis was!...
Als we allemaal in de zaal waren, zei de schout: ‘Burgers van Kaalbeek, ons
gemeentehuis is gered... Onze secretaris heeft het middel ontdekt, om er licht in te
brengen... Zeg het maar eens zelf, heer secretaris’.
Toen nam deze het woord, om ons voor te stellen het licht met zakken en kisten
in het raadhuis te bergen, en er van te gebruiken, naarmate wij het zouden noodig
hebben.
Het is zeer eenvoudig, zoo deed hij opmerken, maar het moest gevonden worden.
Zoo is het ook gegaan, voegde hij er bij, met het ei van Colombus.
Ge hebt er zeker al van hoor en spreken?... Colombus was een Spaansche matroos,
die in Portugal woonde, en hij beweerde dat er aan den overkant van de zee nog een
land moest zijn, met wilde menschen, dat Amerika heette.
Ze konden hem niet gelooven, en ze lachten hem vierkant uit.
Maar Colombus gaf zijnen moed niet verloren, hij ging jaren lang varen op de
zeilschepen van dien Koning van Portugal, en als hij genoeg gespaard had, kocht hij
een bootje en met eenige vrienden, die er zeker van waren dat hij het goed voorhad,
ging hij scheep naar Amerika.
En ze kwamen er op 'nen schoonen morgen aan.
De Koning van dat land, die heel en gansch in 't rood gekleed was en hanenveeren
op zijnen kop droeg, kwam Colombus te gemoet, en hij zei:
- Ik geloof dat gij Colombus zijt, hé, en dat ge hier komt om Amerika te ontdekken?
- Ja, antwoordde Colombus, ik ben het zelf.
- Dan moeten we bekennen dat we ontdekt zijn, sprak de Koning, maar dat zou
nu toch iedereen kunnen doen hebben... Wij hebben ons eigen hier wel ontdekt!
- Dat is spoedig gezegd, antwoordde Colombus, maar zoo spoedig niet gedaan...
Houdt ge kiekens en leggen ze al?
- Zeker, zei de Koning, en eieren als vuisten zoo groot. Er zijn er op de markt zoo
geen te vinden.
- Laat er eens een koppel halen.
De koning zond eene prinses naar het kippenhok, en ze kwam met een heelen
voorschoot vol eieren terug.
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- Zet nu eens een ei op de tafel recht, sprak Colombus.
Die Koning beproefde het te doen, maar telkens viel het ei om, en op 't laatst gaf
hij het op.
Colombus drukte de punt van de eierschaal op tafel een weinig in en het bleef
staan.
- Dat kan ik ook! riep de Koning.
- Als ge gezien hebt hoe ik het deed, hé, slimmeken, zei Colombus... Hewel, heb
ik Amerika ontdekt, ja of neen?
- Dat is niet tegen te spreken, antwoordde de Koning... Trouw met mijne oudste
dochter en wees gelukkig...
En zoo is Colombus later koning van Amerika en zijn de kiekens en de eieren in
onze streken bekend geworden.
Des anderendaags hebben al de inwoners van Kaalbeek kisten, koffers, zakken en
korven aangebracht, en de vrouwen kwamen met potten, emmers en ketels
aangedragen.
Zoodra de zon op den middag tot op den bodem van de geopende kisten en al de
andere gerieven scheen, hebben we ze potdicht gesloten en vlug in het gemeentehuis
geborgen en gestapeld.
Nu zouden we voor langen tijd licht genoeg in ons gebouw hebben!
Maar, als we een paar dagen later vergaderden en een paar koffers en zakken
openden, werden we niet weinig teleurgesteld.
Er was geen zier licht meer in!
Wat we nu met ons kostbaar gemeentehuis, dat zooveel zweet heeft gevergd,
moeten aanvangen, dat weten we niet!
Hoe denkt gijliê daar over?
- Wel, zei Lamme, dat is zeer eenvoudig... Als ge in den gevel...
Maar Uilenspiegel sneed hem het woord af.
- Onzin, beet hij zijnen makker toe. Over zulk belangrijk vraagstuk is zoo niet
zonder nadenken te antwoorden.
- Dat vind ik toch ook, sprak de pachter.
- Wij zullen morgen eens naar 't raadhuis gaan zien en dan zeggen wat er te doen
is... We komen hier als gezonden... Te Leuven konden ze in de hoofdkerk ook geen
licht krijgen, en ik heb ze daar uit den nood geholpen... Het is er nu zoo licht, als bij
klaren dag. Laat er ons om te beginnen eens op slapen.
- Ja, zei Lamme, er op slapen is 't begin.
De boer bracht hen in een vertrek, boven den paarden-
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stal, waar een soort bed stond, en liet hen aldaar alleen.
- Gij zoudt alles bedorven hebben, zei Uilenspiegel tot Goedzak. Wat gingt ge
dien dommen kinkel nu raden?
- Wel, hetgeen Jan en alleman zou hebben aangeraden: vensters te maken in den
gevel van hun gemeentehuis!
- Ziet ge wel, dat ge weer wat schoons zoudt gedaan hebben, had ik u niet
weerhouden... Morgen zou de pachter overal gaan rondbrieven hebben, dat hij het
weer gevonden had, en het zou absoluut niets hebben opgebracht.
- Moeten die vensters ons iets opbrengen?
- Natuurlijk.
- Hoe dat?
- Ze moeten een dik buikje geven aan onze beurzen, die thans zoo plat zijn als een
negenmannekens-lint...
- Ik begrijp er niets van.
- Dat is u nog meer gebeurd!... Ge zult nooit veranderen, Lamme!... Ik geloof dat
ik u reeds meer gezegd heb, dat ge steeds dezelfde zult blijven... Als gij eten, drinken
en een bed in 't verschiet hebt, denkt ge dat ge de overige dagen van uw leven zonder
kommer of zorg zult slijten... Laat mij maar doen, en ge zult eens zien hoe 't raadhuis
van die slimme Kaalbekenaars voor ons zal zorgen.
- Zooveel te beter... Weet ge wat ik daareven dacht?... Dat die kerel slimmer is
dan we denken, en hij ons een halven nacht voor den gek heeft gehouden.
- Dat moet ge niet gelooven... De pachter ziet er zoo dom uit als hij is, en
diensvolgens is hij zoo dom als hij er uitziet!
- Hoe is het toch mogelijk zoo weinig verstand te bezitten!... De simpelste dingen
zijn voor dien man bewonderenswaardige zaken... En zeggen dat er zooveel menschen,
die veel slimmer zijn, kort en goed aan de galg worden opgeknoopt!
- Dat bewijst eens te meer, Lamme, dat de domooren het langst leven... Slaap wel!
- Eene goede rust, Tijl!
Een paar oogenblikken later snorkten de twee makkers als om het luidst...
Des anderendaags, in den vroegen morgen, nadat ze met den pachter ontbeten
hadden, sprak Uilenspiegel tot den gastheer:
- Willen wij nu even gaan kijken waarom uw gemeentehuis langs binnen donker
en langs buiten licht is?
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Zij begaven zich naar het merkwaardig gebouw, dat de Kaalbekenaars hadden
opgericht.
Uilenspiegel nam het langs alle kanten, van binnen en van buiten in oogenschouw,
en zei eindelijk tot den boer:
- Het is niet verwonderlijk dat uw raadhuis langs binnen in de duisternis gedompeld
blijft. Ge hadt het een paar meters verder moeten zetten, zoodat de zon er 's middags
loodrecht op schijnt, en dan zou er wel licht voor den ganschen dag zijn ingekomen.
- Zoudt ge dat denken?
- Ik ben er zeker van... Als ge 't zesde hoofdstuk van het Gulden boek der
raadhuizen wilt openslaan, zult ge dat op den tienden regel lezen.
- Zoo... Hebt gij dat boek gelezen?
- Ik ken de zeven duizend negen honderd veertien bladzijden op mijn duimken.
De pachter keek vol ontzag tegen Uilenspiegel op en vroeg:
- Staat er ook in, wat wij nu moeten doen? Het gemeentehuis afbreken en het een
paar voet verder weder opbouwen?
- Dat zouden de ezels doen, zei Tijl, maar dat is niet te verwachten van de wijze
Kaalbekenaars, naar ik meen... Hoeveel weerbare mannen zijn er in het dorp?
- Wel, alles te zamen en mij er bij gerekend, een kleine vijf honderd.
- Dat is twee honderd te veel.
- Zeker, want er zijn er veel bij die armoe lijden, maar we kunnen die toch den
hals niet omwringen of verdrinken!
- Dat zou inderdaad al te wreed zijn. Ik wilde zeggen, dat drie honderd ruim genoeg
is om het raadhuis twee voet op te schuiven.
- Zooals het daar staat?
- Zeker.
- Hoe gaan we dat doen?
- Roep den raad maar bijeen, en maak dat tegen dezen namiddag de drie honderd
man hier vergaderd zijn... Ik moet straks zien wanneer de zon hier juist loodrecht
twee voet verder schijnt... Kom, Lamme, wij gaan in den omtrek eens poolshoogte
nemen.
De pachter ijlde naar den schout, en als de Wijze mannen in het donkere
gemeentehuis vóór hunne kaarsen en vetpottekens rond de tafel zaten, nam onze boer
het woord.
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- Gister, zoo sprak hij, zijn er in mijn huis twee groote geleerden uit de stad gekomen,
die het zesde van het boek der vergulde raadhuizen op hun duimken kunnen zetten,
en die zullen de zon op 't gemeentehuis loodrecht brengen, als wij het wat opschuiven,
en dan is 't hier klare dag... Ze zullen het ons leeren, als we straks met drie honderd
dorpelingen gereed staan...
- Dat is braaf, zei de schout... Ieder van ons moet dan maar een dertigtal
Kaalbekenaars naar hier brengen... Gaat en herinnert u dat het lot van ons duurbaar
raadhuis er van afhangt...
Al de Wijze mannen spoedden zich voort.
Kort na den noen waren de drie honderd dorpelingen op post en juichten luide Tijl
en zijnen makker toe, als deze verschenen.
Uilenspiegel ging op een heuveltje staan, omringd door den raad, en sprak het
volk toe:
- Luistert goed en doet stipt wat ik u zeggen zal... Dertig der langste Kaalbekenaars
moeten langsheen den linkerkant van het raadhuis gaan staan, met hun gelaat naar
den muur gekeerd en de armen boven het hoofd uitgestoken...
Dit bevel werd dadelijk uitgevoerd.
- Als ik nu drie tel, ging Tijl voort, moeten ze met hun geopende handen tegen
den muur duwen, als om hem te doen instorten en zoo blijven staan... Een, twee,
drie!
De zestig handen kwamen met één slag tegen den muur terecht.
- Nu moeten dertig andere Kaalbekenaars, zoo klonk het, achter de vorige gaan
staan, en als ik weer tot drie geteld heb, met hunne opgestoken handen tegen den rug
duwen van degenen die vóór hen staan... En zoo voort, tot er dertig rijen van tien
man aan 't duwen zijn... Tel gij eens voort, secretaris, tot alles in regel is...
De aangesprokene nam de plaats in van Uilenspiegel, op het heuveltje, en Tijl
begaf zich naar de andere zijde van het gemeentehuis.
Hij maakte er met den voet een kruis in het zand, en zei tot den verbaasden
burgemeester:
- Hier schijnt de zon 's middags loodrecht. Wilt gij uw hoofddeksel op het kruis
leggen, dan kunnen we straks zien of het raadhuis ja of neen schuift...
De schout deed wat hem gezegd werd.
- En nu gaan we eens naar de duwers zien, sprak
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‘Houdt op!’ riep hij. (Blz. 180)

Uilenspiegel, of alles er goed afloopt.
De burgemeester ging eerst, Lamme volgde hem, en Tijl nam het hoofddeksel op
en verborg het onder zijn jas.
Langs de andere zijde van het gebouw stonden de drie honderd boeren duwens
gereed.
- Nu maar uit alle macht geduwd! riep onze held... Zonder uit te scheiden!...
Vooruit!...
Instede van tegen het gebouw te duwen, moesten de
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meeste boeren achteruit duwen met al de kracht die in hun boerenlijf zat, anders
zouden ze tegen den muur of den man die voor hen stond platgedrukt zijn geworden.
Maar ze dachten toch dat ze al hunne macht tegen het raadhuis aanwendden en
alles is maar een gedacht!...
Wel vijf minuten duurde dat spel, en dan sprak Uilenspiegel tot den schout:
- Ga eens kijken aan den anderen kant, of we wat veld winnen.
De man gehoorzaamde en kwam dadelijk teruggeloopen.
- Houdt op! riep hij. Houdt op! 't Gebouw is al over mijnen hoed!...
- Houdt op! herhaalde Tijl.
Sommige Kaalbekenaars hoorden het bevel, andere niet, een groot aantal viel op
den grond en ze rolden en bolden over malkander...
- Nu zullen we morgen na den middag, eens gaan zien of 't licht er is, zei
Uilenspiegel. Ik heb grooten honger.
Ze werden uitgenoodigd om bij den schout te eten, en dat er menige pot op 't
welgelukken van het verschuiven werd geledigd, dat dient wel niet gezegd...
Als ze 's avonds in de slaapkamer van den burgemeester, die ze aan de geleerde
mannen had afgestaan, ter ruste gingen, sprak Lamme:
- Morgen vroeg kiezen we zeker het hazenpad?
- Waarom?
- Wel, er gaat na den middag geen licht in het gemeentehuis zijn, al bleef de zon
er op schijnen.
- Dat weet ik ook.
Goedzak keek zijnen gezel met wijd open getrokken oogen aan.
- Waarom zouden wij die brave dorpelingen verlaten? Is het hier niet goed?
Daarenboven, hebben ze onze beurs al gespekt?
- Neen.
- Daarom blijven wij ook, tot dat zulks zal geschied zijn.
- Ze zullen woedend zijn, als ze zien dat het nog even donker is in 't raadhuis.
- Dat zal wel overgaan... Slaap wel!
Als de raad 's anderendaags namiddags in het gemeentehuis trad, door Tijl en
Lamme gevolgd, was er natuurlijk geen licht.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

181
- Mislukt! kreet Uilenspiegel... Dat is echter geen groot kwaad, want ik heb in mijn
Gulden boek nog een ander middel gevonden... Ik zal het u dadelijk overlaten, maar
ik moet u eerst iets zeggen... Ge moet weten, wijze mannen van Kaalbeek, dat ik te
Leuven, in de school der bouwmeesters, alle dagen vijftig kronen win, en er nu al
honderd vijftig verloren heb, met hier in uw dorp te verblijven... Als ge mij die in
gemunt geld ter hand stelt, als schadeloosstelling, dan zal ik het licht in uw raadhuis
doen schijnen... Beraadslaagt daar eens over, ik zal hier buiten wat wachten...
De raad was het in de duisternis spoedig eens, en de secretaris kreeg last de honderd
vijftig kronen uit de kas van Kaalbeek te nemen en ze Tijl te overhandigen.
Als dit geschied was, zei deze laatste tot den schout:
- Dat men eene ladder, een zwaren hamer en een breekijzer brenge.
Men bracht hem de gevraagde voorwerpen, hij plaatste de ladder tegen den muur,
binnen het gebouw, maakte eenige steenen los, nam ze uit den wand en door de aldus
gemaakte bres in den zijgevel, stroomde het licht naar binnen.
- Maakt op die manier verscheidene groote gaten, zei de guit, en plaatst er vensters
in, zooals bij u thuis... Zoo zal er altijd licht in uw gemeentehuis wezen...
- Dat wist ik ook! kreet de schout.
- Het ei van Colombus, sprak de pachter. Die geleerde kerel zou ook Amerika
kunnen ontdekken.
Een half uur later namen Uilenspiegel en Goedzak afscheid van de Kaalbekenaars.
- Dat is puik gewerkt, zei Lamme, maar ik begrijp niet, waarom ge hun van eerst
af den raad niet hebt gegeven vensters te kappen in den muur, natuurlijk tegen betaling
van de kroontjes.
- Dan zou het niet zoo vlot van stapel zijn geloopen, beste makker... Ik heb ze eerst
eens laten tegen den muur duwen, om niet onmiddellijk geld te vragen... Zoo won
ik hun vertrouwen, en de rest kwam van zelfs...
- Zulke domme schepsels heb ik nog nooit ontmoet, zei Lamme na eene poos...
Zou er op de wereld nog een tweede Kaalbeek bestaan?
- Och, ik heb er overal gevonden, antwoordde Uilenspiegel... Maar, dat geef ik
toe, nergens waren er zooveel bijeen als in dat dorp!
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XXX. De moedwillige eierenboer.
Zonder meldenswaardige voorvallen op hunnen weg te beleven, kwamen Tijl en
Lamme te Herenthals, waar, volgens ze onderweg hadden vernomen, eene oude
vrouw met hare dochter, beiden afkomstig van Brugge, zich hadden komen vestigen.
- Als het moeder en Nele eens waren, had Uilenspiegel uitgeroepen, en zonder
naar Goedzak te luisteren, die weer van eten en drinken sprak, en beweerde dat zijne
beenen hem niet langer dragen wilden, had hij een weg van verscheidene kilometers
afgelegd, en nog al met versnelden tred.
Zoodra zij te Herenthals aangekomen waren, was Lamme op eene houten bank,
voor de eerste herberg die ze zagen, gaan zitten en had een pot bruinen besteld.
- Ik zal u hier wachten, had hij gezegd, en hij had den pot nog niet aan den mond
gezet of Tijl was reeds uit het zicht verdwenen.
Dikke tranen rolden Uilenspiegel over de wangen, als hij de Brugsche vrouwen
eindelijk ontdekt en gezien had dat zij de gezochte verwanten niet waren.
Zij hadden nooit van de vrouw van den houthakker en hare nicht hooren spreken
en konden dus niet de minste inlichting over de teergeliefde wezens geven...
Met loome schreden keerde Tijl bij zijnen makker weder die in de herberg zat en
dapper smulde aan een grooten eierkoek met spek...
- Zijn... zij... het? vroeg hij met gevulden mond.
- Helaas, neen!
- Ik heb het gedacht... Wat zou uwe moeder nu toch te Herenthals komen uitrichten?
- Ze moeten toch ergens zijn.
- Dat spreekt... Alleen het toeval kan u bij haar brengen... Het toeval heeft reeds
zooveel zonderlinge gebeurtenissen uitgelokt... Als 't mij maar niet bij mijne vrouw
brengt, dan zal ik het blijven bewonderen... Bestel een eierkoek. Hij is lekker, Tijl...
Ik ben mijne duimen en vingeren reeds aan 't
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aflikken... En de bruine is van 't patersvaatje...
- Ik zou niet kunnen eten.
- Wat is me dat nu!... Ge hebt als een jachthond achter een haas, over de baan
geloopen, dat het zweet mij over den rug droop, en ge kunt niet eten!... Omdat de
eerste de beste Brugsche vrouw uwe moeder niet is!... Zoudt ge willen dat gansch
Brugge tot uwe familie behoorde?...
- Houd op met dat gepraat, Lamme... Ge vertelt onbekookten kost, en ik ben niet
gestemd om er naar te luisteren!...
- Als ge 't zoo meent, dan zal ik voor mij nog een eierkoekje bestellen... Als ik
eet, zwijg ik... Hé, hospes, nog een koekje van zes eieren en twee stukken hesp zoo
groot als heel de pan...
Uilenspiegel was in gepeinzen verzonken.
Door te denken aan zijne moeder en zijne geliefde, kwam het weer in hem op, dat
hij steeds voortging de menschen voor het lapje te houden, hen poetsen te bakken,
en er hen op den koop toe nog te doen voor betalen.
Hij was als de dronkaard, die telkens hij weer nuchter is, overtuigd is dat hij misdoet
door zich aan den drank over te geven en al het gevaarlijke van zijn jeneverdrift
inziet.
Dat belet echter niet, dat hij 's anderendaags weer opnieuw door het geestrijk nat
wordt aangetrokken, en ondanks al de beloften die hij zichzelf deed, eindigt met zich
opnieuw te bedrinken.
Uilenspiegel hield een sermoen voor zichzelf, telkens hij weer aan de twee wezens
dacht, die hij opzocht, en besloot dan telkens ook als een deftig man te leven, en
ieder met rust te laten.
Dat belette echter niet, dat hij bij de eerste gelegenheid de beste weer tot het
poetsenbakken oversloeg.
Het zat nog zoo sterk in hem, dat hij het, met den besten wil van de wereld niet
kon overwinnen...
Dien dag kon hij geen voedsel door de keel krijgen, hij sprak bijna niet en zette
nauwelijks de lippen aan den beker.
Zeer vroeg ging hij naar bed, en Lamme hoorde hoe hij geruimen tijd snikte...
Maar 's anderendaags was die inzinking heel en al over en het was weer de lustige,
guitige Tijl, die met zijnen makker aan de ontbijttafel zat.
Hij zou het weer toonen ook, dat hij Uilenspiegel heette en dien naam waardig
droeg.
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Terwijl ze aan tatel gezeten waren, kwam er een boerken, dat aan iederen arm een
grooten korf droeg, in de herberg.
Het was een zonderling ventje, het beschrijven overwaard.
Het had een bolrond hoofd, tamelijk zwaar, bijzonderlijk in verhouding tot zijne
korte gestalte. Het gelaat was glad geschoren, de schedel onbehaard, en dat alles was
rood, glimmend als eene tomaat. In die tomaat bewogen zich een paar grijze oogjes
onrustig heen en weer, en boven een grooten mond, met dunne opengeperste lippen,
stond een klein neusje, met opgetrokken uiteinde, hetwelk aan het gelaat een
kinderachtig uitzicht gaf.
Het bovenlijf van dit schepsel was nog al lang, maar de kromme beentjes, naar
buiten gebogen, waren zeer kort.
Met een fijn stemmetje, dat een schier fluitend geluid gaf, zei het boerken bij het
binnentreden in de herberg:
- Allemaal een goeden morgen...
En tot den hospes:
- Hier ben ik weer... Ge hebt niet gedacht, dat ge mij nog zoudt terugzien, hé?
- 't Is spijtig genoeg dat ge den voet nog over mijnen dorpel zet, klonk het antwoord.
- Blij dat ge me ziet, ja!
- Wat drinkt ge?
- Niets.
- Maak dan dat ge weg komt!
Het mannetje had zijne korven op de tafel geplaatst, en ontlastte ze van den geruiten
doek die er over uitgespreid lag.
- Zie eens wat schoone eieren.
- Ik wil ze niet bezien, zei de baas.
- Wees nu niet koppig, Peer, want ze zijn zeer goedkoop vandaag.
- Ik heb er geen noodig... Denkt ge dat ik weer opnieuw met u vechtensgereed wil
staan.
- Wees gerust, ik ben kalm vandaag, en ge zult een goeden koop doen.
De hospes liet zich gezeggen en naderde de tafel.
Hij keek in de mand.
- Ze zijn maar klein.
- Klein! kreet het boerken, en zijne tomaat werd nog rooder van verontwaardiging.
Klein!... Zijn dat kleine eieren! Denkt ge soms dat ik struisvogels in mijn kippenhok
heb
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zitten?
- Ge begint alweer.
Het ventje deed eene poging op zichzelf om kalm te blijven.
- Vier duiten en half voor de twee, zei het.
- In geen vier jaar en half! sprak de baas.
- Waarom niet?
- Omdat ik dien prijs niet betaal.
- Zijn mijne eieren dat soms niet waard?
- Neen!
- En de reden?
- Ik heb het reeds gezegd: ze zijn te klein!
- De hemel geve dat ge er nooit zulke te leggen hebt, want dan zoudt ge gewaar
worden hoe ge thans liegt en bedriegt... En dat allemaal om een paar duiten te
winnen... Ge moest uwe oogen uit uwen kop schamen!... Als ge aan de menschen
spek geeft van een varken dat geen eten heeft gekregen, dan rekent ge geenen duit
minder, hé, deugniet... 't Is uwe schuld niet, als ge nog niet aan de galg bengelt, want
uw bornput ligt naast uwe biertonnen... Of wij het niet weten... Kleine eieren!...
Beziet hem maar eens goed, heerschappen, want ge zult nooit hier op aarde een
grooteren pezenwever ontmoeten...
Als een stortvloed kwamen al die woorden, piepend en fluitend, over de lippen
van het woedend boerken gestroomd.
De hospes stond te lachen, dat zijn buik er van schokte, en hij hem met zijne beide
handen moest vasthouden, als was hij bevreesd dat dit lichaamsdeel zou loskomen
en op den grond zou vallen.
Het mannetje ging voort met zijne woede lucht te geven, te tieren en te schelden,
tot de baas eindelijk zijn lachen kon bedwingen en zeer kalm, met grove stem sprak:
- Als ge gedaan hebt, venijnige eierendief, dan zullen wij weer eens samen praten...
Er floot nog wel iets in boerkens mond, maar het bleef steken tusschen de tanden.
- De vlaag is over, zei de hospes, en ik kan u dus, zonder angst, voor uwe eieren
twee duiten per stuk bieden.
- Nog in geen honderd jaar.
- Zoolang kan ik niet wachten.
- Loop dan naar den duivel!
- Die wacht sinds lang op u.
- Vier duiten en half voor de twee.
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- Als ge ze wat opblaast, ja.
De tomaat werd weer vurig rood, en de baas kreeg weer een boel scheldwoorden
naar het hoofd, des te meer daar hij er nu en dan een woord tusschen plaatste, om de
woede van het mannetje aan te vuren.
Hij deed zulks, omdat hij bemerkte dat Tijl en Lamme veel plezier bij dat spel
genoten.
Wanneer het ventje tot het toppunt der woede was opgedreven, nam het een paar
eieren uit eenen korf, wierp ze aan stukken op den vloer en kreet:
- Zie, nog liever werp ik al mijne eieren zoo tegen den grond, dan ze te verkoopen
onder den prijs, aan een bedrieger zooals gij er een zijt!...
- Dat is me gelijk, antwoordde de hospes, maar niet op mijnen vloer, dat zeg ik u.
- Zult ge 't mij beletten?
- Zeker.
- Begin er eens mede.
- Nog een halve minuut en ik pak u en uwe korven en smijt u samen den steenweg
op!
- Ge zijt er in staat toe, moordenaar... We zullen malkander weerzien!...
Het boerken, bemerkend dat de baas op zijne beurt woedend begon te worden, en
op hem toetrad, greep snel zijn korven en snelde de deur uit.
Uilenspiegel en Goedzak zaten te lachen dat ze schokten.
- Wat een zonderling menschenkind, zei Tijl.
- Alle twee dagen is dat hier hetzelfde spel, sprak de kastelein... Soms koop ik
eieren van hem, maar over 't algemeen loopt hij hier woedend vandaan, omdat ik den
te hoogen prijs niet wil betalen... Vandaag is hij nog binnen de palen gebleven.
- Wat moet het dan zijn als hij er buiten komt!... Hoe zoo'n nietig, leelijk schepsel
zooveel noten op zijn zang kan hebben!...
En Lamme aankijkend:
- Willen wij hem eens eene poets bakken, die hem misschien voor langen tijd kalm
zal houden?
- Hij verdient het.
Uilenspiegel sprak tot den baas:
- Roep hem eens terug.
- Hij is nu hier naast, maar hij zal niet komen, als ik het hem vraag.
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‘Dat is bedrog’, kreet hij op 't laatst, als hij het opgaf. (Blz. 189)

- Lamme, breng het ventje hier eens terug.
Goedzak verliet de herberg en klopte op de deur van het belendende huis.
Hij hoorde er het piepend stemmetje van het boerken, dat daar ook reeds aan 't
schelden was.
- Als het u belieft, sprak Lamme, zoudt ge hiernaast, in de ‘Ark van Noach’ eens
willen terugkomen?
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- Ik zet nooit nog een voet over den drempel van dat schrokkig varken!
- Daar zoudt ge misschien gelijk in hebben, als het dat varken zelf was, dat u
ontbood, maar dat is niet het geval... Mijn meester, dien ge wel naast mij hebt zien
zitten, vindt dat uwe eieren meer dan vier en half duiten het koppel waard zijn, en
zou er willen koopen.
- Dat is wat anders... Ik volg u...
En Lamme trad, gevolgd van het eierenboerken, terug in de herberg.
- Beste man, zei Uilenspiegel, de baas hier heeft grootelijks ongelijk te beweren
dat uw prijs te hoog is... Ik heb gisteren de eieren tegen vier duiten per stuk betaald,
en ze waren zeker zoo groot niet als de uwe... Wilt ge er mij tien verkoopen voor
veertig duiten?...
- Twee voor vier en half, sprak het ventje; geen duit minder, maar ook geen duit
meer!
- Ik wil u meer geven, vervolgde Tijl, omdat ik aan de kleur bemerk dat het
buitengewone eieren zijn, en, als ik mij niet bedrieg zullen we er nog een goeden pot
op pakken... Geef op...
Het boerken legde tien eieren voor Uilenspiegel op de tafel.
Onze guit nam een der eieren, knotste ze even tegen het tafelblad, brak de schaal
open en haalde er een glinsterend voorwerp uit.
- Ik heb wel goed gezien! riep hij op blijden toon.
- Wat is dat? vroeg het mannetje.
- Een gouden kroon.
- Niet waar!
- Zie dan.
Het muntstuk, waar nog eiwit aan kleefde, ging van hand tot hand, en allen bekeken
het met de grootste verbazing.
Uilenspiegel verbrak de schaal van een tweede ei en weer kwam er een goudstuk
te voorschijn.
Een paar oogenblikken later waren de tien eieren geopend en lagen er tien gouden
kronen op de tafel.
- Ik koop uw heelen korf, tegen een halve kroon per ei, zei Tijl.
- Zoo dom ben ik nu ook niet, sprak het boerken. Ik houd alles voor mij.
- Er kunnen eieren bij zijn die niets geven.
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- Dat is voor mijne rekening...
En tot den hospes:
- Hadt gij ze nu gekocht, hé, hartvreter, voor vier en half duiten het koppel!
Hij ging bij de tafel zitten, bestelde eenen pot bruinen en vroeg een grooten pot.
- Ik zal er u voor betalen, drie dubbele ajuin, sprak hij tot den hospes.
Hij nam een ei uit den korf, kraakte de schaal op het tafelbord en maakte ze open.
Geen goudstuk...
Twee, drie andere eieren ondergingen hetzelfde lot, doch zonder het kleinste
muntstuk op te leveren.
Het boerken keek Uilenspiegel aan.
- Hoe mag dat komen?
- Niet alle eieren geven kiekens, dat weet ge toch, sprak de guit, en zoo ook geven
niet alle eieren goud!
Het ventje brak er nog een vijftal open, zonder een beteren uitslag te bekomen.
- Ja, zei Tijl, ik heb u verwittigd... Ik wilde ze slechts een halve kroon betalen,
omdat ik wel gissen kon, dat er zouden bij zijn die niets inhouden.
Weer sloeg het boerken een tiental eieren open, en daar ze weer niets bevatten,
werd hij woedend, kraakte zenuwachtig verschillende schalen, sloeg twee, drie eieren
ineens aan stukken en had op korten tijd den grooten pot gevuld met eiwit en dooiers...
- Dat is bedrog! kreet hij op 't laatst, als hij het opgaf.
Een gansche korf was ledig geraakt en een berg eierenschalen lag op de tafel.
- Het is ongelukkig, zei Uilenspiegel, dat ik juist de goede heb getroffen, daar kan
geen mensch iets aan verhelpen... Misschien in den anderen korf?
- Ge kunt gestolen worden, zei het ventje... Eén korf is genoeg.
Bedrukt staarde hij den pot met de uitgestorte eieren aan.
- Wat ga ik daarmede aanvangen?
- Medenemen en thuis opeten.
- Mijn wijf sloeg me den kop in.
- Verkoop ze dan.
- Mijn wijf?
- Neen, dien pot met eieren.
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- Wilt gij ze koopen, Peer? vroeg het boerken, zich tot den hospes richtend.
- Ik kan er niets mede doen.
De woede van het mannetje was nu geheel gevallen. Het stond daar met tranen in
de oogen, den pot aan te kijken.
- Ge hebt honderd en zes en twintig eieren gebroken, zei Uilenspiegel... Ik heb ze
geteld... Ik koop ze u af tegen een halven duit het stuk.
Het mannetje bedacht zich niet lang.
- Aangenomen, antwoordde het.
Tijl betaalde en de eierenboer droop bedremmeld af, zonder nog iets te zeggen.
- Zoo krijgt men die luidjes kalm, zei onze guit... Baas, ge kunt eenige vrienden
uitnoodigen, en eierkoeken bakken... Ik geef u den pot ten geschenke, want wij
moeten weer op weg en kunnen hem toch niet medenemen...

XXXI. De inhaling van den burgemeester van Pepelheyde.
Van Herenthals ging de reis naar Lier...
Uilenspiegel voelde zich aangetrokken door de groote stad, door Antwerpen.
- Daar heeft een bloedverwant van vader gewoond, zoo zegde hij, want ik heb er
in mijne jeugd dikwerf hooren over spreken... Hoe hij heet, weet ik niet meer, maar
wat ik wel heb onthouden, is dat de man er nog al goed moet voorgezeten hebben...
Wie weet of moeder en Nele bij hem geen onderkomen hebben gezocht.
- Dat is wel mogelijk, antwoordde Lamme, maar hoe zult ge dien man wedervinden,
als ge niet eens zijn naam kent?
- Het toeval moet mij bij hem brengen.
- Als ge daar op rekenen moet, kunt ge er op wachten tot binnen vijftig jaar.
- En, als ik niet naar Antwerpen reis en degenen die
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Tijl en zijn makker bleven op de brug staan kijken. (Blz. 191)

ik zoek bevinden zich elders, dan moet toch ook het toeval mij op hun weg brengen.
- Inderdaad... Nu, 't is mij gelijk, als we mijne vrouw maar niet ontmoeten...
Vooruit, naar Antwerpen.
Op den weg naar Lier, daar waar een brug geworpen was over eene breede beek,
die de baan doorsneed, zagen ze een man die, op den oever van den waterloop gezeten,
den linker voorpoot van een paard met een in 't nat gedrenkten doek verbond.
Tijl en zijn makker bleven op de brug staan kijken naar het gedoe van den ruiter.
- Een ongeval met uw paard? vroeg Uilenspiegel.
- Ja, het dier is gevallen en heeft nog al erg de knieschijf van zijn voorpoot
bezeerd... Het mankt geweldig en kan mij niet dragen... En dat zoo iets juist nu moet
gebeu-
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ren!
- Ge zijt wellicht haastig... Ge moet zeker op een vastgesteld uur ergens zijn? Ja,
dan gebeuren gewoonlijk zulke ongelukken!
- Ge hebt het geraden... Ik zal er nooit kunnen komen, en wat de heer graaf er zal
over denken, jaagt mij den schrik op het lijf... Dat gaat me veel jammer en leed
kosten.
Uilenspiegel was den man genaderd.
- Kan ik u soms helpen? vroeg hij.
- Neen, ik dank u.
Tijl bekeek den poot van het paard.
- 't Ziet er bedenkelijk uit, en ik geloof niet dat het water veel zal verhelpen... Ge
moet het dier zeer langzaam en zachtjes laten voortstappen en het te Lier op stal
zetten... Ge zult daar wel een ander rijdier kunnen bekomen.
- Ja, maar eer ik te Lier ben, verloopt er te veel tijd, om mijne twee boodschappen
nog te kunnen doen, zooals het mij bevolen werd... Als de graaf mij niet doet
ophangen, kom ik er nog heel goedkoop van af.
- Wie is uw heer?
- De graaf van Masterghem.
- Waar nestelt die kerel? Ik heb nooit van hem hooren spreken.
- Ge kent den graaf van Masterghem niet! Wel gansch het gebied van Lier naar
Mechelen, van Lier naar Turnhout, van Lier naar Antwerpen hoort hem toe...
- Nu weet ik het ook... En is de graaf zoo'n gestrenge meester?
- Ik geloof niet dat er in heel de wereld een ruwer edelman te vinden is... Hij ranselt
met de zweep over zijne dienaars, alsof het honden waren.
- Zoo... Waarom blijft gij dan in zijnen dienst?
- Wel, hij betaalt ons zeer goed.
- De zweepslagen er bij?
- Ja, dat is 't wellicht... Als ik nu maar wist, wat ik moet beginnen met dat
verduivelde dier.
- Kunnen wij niet een uwer boodschappen verrichten? Wij hebben voor 't oogenblik
niets te doen en we stappen snel over de baan, als 't zijn moet.
De ruiter keek Tijl strak aan.
Het moet wel geweest zijn, dat onze held hem vertrouwen inboezemde, want hij
antwoordde:

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

193
- Misschien wel... Als ik te Lier een ander paard kan bekomen en oogenblikkelijk
naar Antwerpen rijd, dan kom ik er nog wel op 't gestelde uur... Maar dan zoudt gij
het op u moeten nemen, naar Pepelheyde te gaan... Van uit de stad, is het een uur of
vijf ver... Kan dat?
- Zeker, zei Uilenspiegel... Eenen evennaaste dienst bewijzen, dat is een van mijn
doeleinden op reis... En wat heb ik te Pepelheyde te doen?
- Naar den burgemeester te gaan, te melden dat de heer graaf van Masterghem u
heeft gezonden en hem dit schrift overhandigen.
- Dat is al?
- Ja, en ge zult mij minstens van de zweep hebben gered...
- We zullen de boodschap met zorg verrichten... Ge moogt zonder achterdocht
naar Antwerpen rijden en terug naar uwen heer... Te Pepelheyde zal alles volkomen
in regel wezen.
- Dan zullen we maar te voet naar Lier gaan.
De man leidde het hinkend paard bij den toom, en stapte zoo naast Uilenspiegel
en Goedzak voort.
- Hoe is het toch mogelijk, zei Tijl, als ge heer en meester zijt van een aantal
menschen, dat ge dan zoo den tiran kunt spelen... Ik zou, integendeel, als ik in de
plaats van uwen heer was, al doen wat mogelijk ware om mijne onderdanen het leven
draaglijk te maken... Zoudt ge niet denken, dat die menschen dan veel van mij zouden
houden en ik er alles zou bij te winnen hebben?...
- Ik weet het niet, klonk het antwoord van den dienaar, die het hoofd schudde.
- Hoe, ge weet het niet!... Zoudt ge uwen heer niet meer genegenheid toedragen,
als hij u met zachtheid behandelde, dan wel nu, als ge de zweep steeds boven uw
hoofd opgeheven ziet?
- Misschien wel, maar zeker ben ik er toch niet van... Ik zou het niet effenaf durven
beweren.
- Gij zijt een aardige kerel!
- Toch niet... Ik heb er vroeger ook zoo over gedacht, maar ik heb gezien hoe het
er te Velleghem toeging... De baron van Velleghem, bij wien ik ook in dienst geweest
ben, de braafste man, dien ik ooit ontmoet had, bezat een zoo medelijdend hart dat
hij zijne onderdanen behandelde alsof het zijne gelijken waren. Hij was steeds gereed
om hun lot te ver-
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zachten, om hen te steunen, en weet ge wat daaruit is voortgesproten?... Dat ze niet
de minste vrees meer koesterden voor den baron of zijne rentmeesters, hun pacht
niet meer betaalden, zelfs tegen hunnen heer opstonden, zoodat het hoog tijd was,
in 't belang van de bezittingen van Velleghem, dat de baron het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde en zijn neef het beheer in handen nam... Die heeft ook de zweep
moeten vatten, om 't spel te doen gaan zooals hij het verlangde. Ge kunt er van denken
wat ge wilt, maar ik geloof dat mijn meester het goed eindje vast heeft, waar hij zegt
dat veel te goed half gek is en menschen zonder opvoeding en geleerdheid, door 't
geweld in toom moeten gehouden worden.
- Ge spreekt als een advocaat, zei Tijl, maar ik deel toch uwe meening niet... We
zullen er niet over twisten, daar een van ons gelijk heeft, maar ieder van ons er zeker
van is dat hij op 't rechte pad loopt... In ieder geval moeten de onderdanen van
Masterghem het niet gemakkelijk hebben.
- Daar moogt ge niet aan twijfelen... En ze hebben op den koop toe een rentmeester,
die al doet wat hem lust en aan niemand rekenschap over zijne daden heeft te geven...
De graaf van Masterghem is nog nooit in deze streken geweest... Niemand heeft hem
ooit gezien, zelfs zijn rentmeester kent hem niet... Onze heer is zelfs zelden te Brussel,
daar hij het grootste gedeelte van het jaar op zijn landgoed in Duitschland doorbrengt...
Als dus zijne landerijen maar genoeg opbrengen, is het hem geheel onverschillig op
welke wijze de vastgestelde sommen van de boeren binnen komen... De rentmeester
speelt hier den kasteelheer en ranselt met de zweep; slechts eens per jaar moet hij te
Brussel aan den opper-intendant verslag uitbrengen.
- Een schoon postje, dat nog al wat opbrengen moet, want ik denk wel dat de
rentmeester ook voor zichzelf wel zal zorgen.
- Dat lijdt geen twijfel...
Ze kwamen te Lier aan, waar ze in ‘De Drij Schapenkoppen’ hun intrek namen.
De dienaar van den graaf liet er zijn paard over aan de zorgen van den waard,
kocht er een ander rijdier en was een paar uren na zijne aankomst te Lier, gereed om
weer in den zadel te springen en vierklauwens naar Antwerpen te rennen.
Hij overhandigde Tijl het schrift, dat den burgemeester van Pepelheyde moest
worden ter hand gesteld, en vroeg:
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- Wat ben ik u schuldig, want ik verlang u nu uw loon te geven... Ik zal niet meer
langs hier komen om terug naar Brussel te keeren en we zullen misschien elkander
nooit weerzien.
- Wij bezitten geld genoeg, antwoordde Uilenspiegel, en we doen de boodschap
om u uit den nood te helpen... Goede reis en op tijd in de stad.
De dienaar dankte vurig onzen held en gaf zijn paard de sporen.
Tijl en Lamme ledigden samen nog een pot bruinen, voor ze naar Pepelheyde
vertrokken.
- Ik weet niet wat er mij toe aanzet, zei Tijl, maar ik voel een onweerstaanbaren
drang om het zegel te verbreken en eens te zien wat de achtbare graaf van Masterghem
zooal weet te vertellen aan den burgemeester van het dorp.
- Och, 't kan ons weinig letten en ge zoudt er den braven jongen, die ons 't schrift
toevertrouwde, onder de zweep mede brengen.
- Waarom?... Ik zal het zegel er wel terug op krijgenen we zullen de boodschap
verrichten... Ik mag dat niet doen, ik weet het, maar langer aan den lust weerstaan
om het stuk te lezen, is mij niet mogelijk, Lamme! Ik geloof dat mijn goede engel
er mij toe aanzet.
- Of de booze geest!
- Neen, er is iets dat me zegt, dat de graaf van Masterghem den burgemeester van
Pepelheyde schrijft, om hem te bevelen boosaardig tegen zijne onderdanen op te
treden... Ja, dat moet het zijn.
Zoo stelde Tijl zijn geweten gerust, met voor zijne onkiesche daad het beoogen
van een goed werk als verontschuldiging in te roepen.
Na eene korte poos nadenken, vroeg hij:
- Wat zou ik er mee doen, Lamme?
- Wel, als ik brandde zooals gij, om 't geheim te kennen, dan ware het zegel er al
lang af geweest!
- Dan doe ik het ook.
Hij haalde zijn mes te voorschijn en zeer behendig nam hij het zegel weg, dat den
brief sloot.
Hij ontvouwde het schrift en ontcijferde het met aandacht.
- Ik heb het slecht voorgehad, sprak hij tot Goedzak. De graaf wil niemand kwaad
doen. Dat is misschien de eerste maal in zijn leven, als we mogen voortgaan op
hetgeen zijn
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dienaar ons verteld heeft... Hij had den burgemeester van Pepelheyde beloofd
tegenwoordig te zijn bij zijne inhaling als burgervader, die morgen plaats heeft...
Zijne vrouw is echter ergens op een kasteel in Duitschland erg ziek geworden en hij
heeft onmiddellijk Brussel verlaten, om zijne gemalin te gaan opzoeken. Hij zal dus
niet naar zijn kasteel komen en de blijde intrede van den burgervader niet kunnen
bijwonen... Anders is er niets in te lezen...
Hij vestigde het zegel weer zeer behendig op dien brief, bij middel van zijn mes,
dat hij met een vlammend zwavelhout warm had gemaakt.
Daarna fronste hij de wenkbrauwen, staarde geruimen tijd star voor zich uit en
verviel dan in diepe gepeinzen...
Na eenige oogenblikken, sprak Goedzak:
- Tijl, jongen, ge zijt toch zeker uw geweten niet aan 't onderzoeken?
Uilenspiegel schoot uit zijne droomerij op en keek Lamme met groote oogen aan.
- Wat zegt ge?
- Dat het tijd wordt naar Pepelheyde te vertrekken, als wij er vandaag nog willen
komen.
- Ja, dat is zoo.
Goedzak stond op.
- Hewel, Tijl, blijft ge nu zitten?
- Ja... Laat ons nog een pot drinken... Ik heb u iets voor te stellen... Er is middel
ons eens goed te vermaken en dien deugniet van een graaf eene pert te bakken, waar
men te Pepelheyde langen tijd plezier zal aan hebben!... Doet gij mede?
- Is me dat nu eene vraag? Waar er vermaak te vinden is, vindt ge Lamme immers
te been!
- Luister dan... Ge hebt gehoord dat niemand, zelfs de rentmeester niet, ooit den
graaf van Masterghem heeft gezien.
- Dat zei de ruiter toch.
- Zegt dat niet genoeg, wat we kunnen doen?
- Wat bedoelt ge?
- We gaan naar Pepelheyde.
- Natuurlijk.
- Maar ik houd het schrift op zak.
- Wat gaan we er dan doen?
- De intrede van den burgemeester bijwonen.
- Nu versta ik er nog minder van.
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- Na op het kasteel van den graaf een heerlijken nacht op 't zachte rustbed
doorgebracht en een lekker ontbijt binnengespeeld te hebben.
- Zeg nu in 's hemelsnaam, hoe we dat aan boord gaan leggen... Ik brand van
ongeduld om te vernemen wat ge doen wilt.
- Wel, ik kom te Pepelheyde als de graaf van Masterghem zelf.
Lamme bleef sprakeloos zijnen makker aangapen.
- En ik meld mijnen rentmeester, dat ik een nieuwen opper-intendant heb
aangesteld, die mij thans vergezelt en die Lamme Goedzak heet... Hoe gaan wij u
voor die omstandigheid doopen ... We draaien Lamme om en ge hebt een echten
rentmeestersnaam... Ik noem u: mijn waarde Emmal... Begrepen?...
Goedzak zei nog maar altijd niets, zoo had het ontwerp van zijnen gezel hem met
verbazing geslagen.
- Hewel Lamme, ge antwoordt niet?... Wat hebt ge tegen mijn voorstel in te
brengen?
- Wel, zei Goedzak eindelijk, dat gij er geenszins uitziet om een graaf te wezen.
- Dat weet ik, maar dat zal spoedig geschikt zijn... Te Lier zal wel een barbier te
vinden zijn, die mij een gepast hoofd weet te maken, en kleederen zijn er ook wel te
koop...
- Zoo kan 't gaan.
- Gij moet daar ook een ander aanschijn bekomen en nieuwe kleederen... We huren
hier bij den waard een koppel paarden en we zijn binnen een paar uur heer en meester
op 't kasteel van den heer graaf... En we zullen dan wel de gelegenheid hebben om
iets voor de verdrukte onderdanen te doen... 't Is daarom nog het meest dat ik het
spel wil ondernemen... Hewel, wat zegt ge er van?
- Ik ben uw man.
Zij begaven zich naar den winkel van eenen barbier, die op Tijl's aanduiding
Lamme Goedzak's gelaat zoo rein schoor en zijn hoofdhaar zoo sierlijk opdeed dat
hij schier een ander aanschijn bekwam.
- Zoo ziet ge er zeer eerbiedwaardig uit, zei Uilenspiegel, en als ge nu een rijker
kleed zult dragen, en u weet te houden zooals het een opper-rentmeester past, dan
zult ge heel en al het uiterlijk van uw ambt bezitten.
- Ik zal mijn best doen.
Ook Tijl werd door den barbier opgesmukt, waarna het
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tweetal een kleerverkooper ontdekte, die hun tegen gereed geld een plunje verkocht,
dat aan onzen guit het uitzicht gaf van een edelman en van Lamme den welingezeten
rentmeester maakte, dien hij verbeelden moest.
- Nu nog de paarden, sprak Uilenspiegel, en we gaan eens zien hoe ze te Pepelheyde
hunnen heer en meester weten te ontvangen.
De waard uit ‘De Drij Schapenkoppen’ verhuurde hun voor twee dagen de twee
rijdieren en de ruiters vlogen over den weg naar het dorp, waar de graaf de blijde
intrede van den burgemeester moest bijwonen...
- Hier moet Pepelheyde zijn, zei Tijl, als ze door eene breede dorpstraat reden,
waar een aantal mannen, vrouwen en kinderen bezig waren langsheen de huizen
mastenboompjes te planten, de deuren en vensters met papieren kransen en vlaggetjes
te versieren.
- Waar is uw kasteel, heer graaf?
- Hoe kan ik dat weten? Ik ben nimmer te Pepelheyde geweest!
De boeren en boerinnen hadden hun werk gestaakt en stonden de ruiters aan te
gapen.
Deze brachten hunne paarden tot staan.
Tijl fronste de wenkbrauwen en met een stuur gelaat, als iemand die dreigt in
woede uit te barsten, riep hij op ruwen toon den naastbijstaanden dorpeling toe:
- Treed nader!
De boer gehoorzaamde.
- Wijs me den weg naar mijn kasteel.
- Zijt gij onze heer graaf?
- Als ik zijn knecht was, zou ik niet naar mijn kasteel vragen!
- Ik ga voorop, heer graaf.
De dorpeling stapte de baan op en Tijl en Lamme volgden hem te paard.
De boeren begrepen dadelijk dat hun verwachte meester daar was en groetten hem
eerbiedig.
Uilenspiegel deed alsof hij het niet bemerkte en zijn strenge blikken deden meer
dan één pachter op zijne beenen beven...
De graaf zag er werkelijk uit, zooals men hem steeds had afgeschilderd.
De rentmeester van het kasteel was waarschijnlijk reeds verwittigd geworden,
want als de ruiters het verguld hek
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van het kasteel naderden, stond hij hen op te wachten.
Hij was Tijl behulpzaam bij het afstijgen en boog dan een knie ter aarde, terwijl
hij eenige woorden sprak om den meester welkom te heeten.
Deze laatste zei:
- Is alles gereed?
- Ja, heer graaf.
- Wijs me den weg.
Knechten namen de rijdieren bij de teugels en onze twee gezellen gingen met den
rentmeester door de mooie dreef, met eeuwenoude boomen beplant, die naar het slot
voerde.
Als ze op het terras van het kasteel gekomen waren, bleef Tijl daar een oogenblik
staan, om een blik aan het prachtige park te wijden.
Dan keerde hij zich tot den rentmeester en sprak:
- Ik wensch binnen een half uur aan tafel te gaan.
- Het maal wacht op UEdele, antwoordde de dienaar... Reeds twee uur... De kok
heeft reeds een tweede maal bereid... UEdele had toch laten weten dat...
Tijl onderbrak hem.
- Ik geloof dat ik, zonder van u opmerkingen te ontvangen, op mijn kasteel mag
komen als het mij belieft... Binnen een half uur moet het eerste gerecht opgediend
zijn...
- Waar verlangt de heer graaf dat de tafel worde geplaatst?
Uilenspiegel aarzelde geen oogenblik.
- In de ridderzaal, klonk zijn antwoord.
De rentmeester boog en verwijderde zich.
Een knecht bleef op bevelen staan wachten.
Tijl richtte het woord tot hem.
- Breng ons naar onze slaapkamer.
De dienaar leidde hen naar eene prachtige gestoffeerde kamer, waar een paar
koffers stonden.
- De heer graaf vergeve het mij, sprak de knecht, maar ik heb niet geweten waar
de koffers met kleederen te plaatsen, daar de mannen die ze gebracht hebben, geene
bevelen hadden ontvangen.
Tijl stampte met den voet een paar malen op den vloer en riep dan woedend uit:
- Dat heeft mijn opper-intendant weer vergeten... Ik heb wel gedaan hem door de
honden buiten mijn paleis te doen drijven!... Het is goed... Ge kunt gaan...
- Zal ik den heer graaf niet behulpzaam zijn, als hij
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zijne kleederen verwisselt?
- Neen... Ga...
De dienaar maakte zich uit de voeten.
Lamme ging de deur sluiten en wilde iets zeggen.
Tijl legde den wijsvinger op den mond om hem tot zwijgen aan te zetten.
En fluisterend sprak hij:
- Wees voorzichtig... Wellicht is er door ieder sleutelgat een oog aan 't loeren en
ligt er tegen iedere deurspleet een oor...
Op denzelfden toon zei Goedzak:
- Ge speelt wonderwel uwe rol... Ik heb nog nooit zoo'n boosaardig meester gezien.
- Ik bevestig de faam van den graaf.
- 't Is goed dat de bode ons over zijn karakter heeft ingelicht.
- Als die kleederen mij nu maar passen... Het gelaat van den heer van Masterghem
schijnen die kerels nooit te hebben gezien en Uilenspiegel's aanschijn kan er dus
voor dienen, maar als die gestrenge heer nu eens een klein ventje is of een reus, dan
zal ik met zijn plunje weinig kunnen uitrichten!
- Dat zou tegenvallen.
- Ja en neen, want dat zal mij 't middel geven om op den rug van dien ezelachtigen
opper-intendant het zenden van verkeerde kleederen te schuiven.
- Men kan u nooit afvangen.
- Een graaf van Masterghem vangt men niet af, Mijnheer!
Tijl ging naar de koffers.
Zij waren met groote sloten voorzien.
Op de tafel stond een koperen klok.
Uilenspiegel schelde en op hetzelfde oogenblik werd de deur geopend en de knecht
trad in het vertrek.
- De sleutels, zei Tijl.
De dienaar verdween.
Eenige stonden later kwam de rentmeester binnengestormd, het gelaat hoogrood.
- De boden hebben ze mij niet ter hand gesteld.
- De koffers moeten binnen vijf minuten open zijn.
- Wij hebben geene...
Tijl liet den man niet uitspreken.
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- Binnen vijf minuten, sprak hij kortaf.
De rentmeester keek met een blik vol vertwijfeling van de koffers naar den graaf
en van den graaf naar de koffers...
Dan verliet hij het vertrek.
- Dat is een toeval hetwelk ons helpt, zei onze guit tot Lamme... De koffers blijven
gesloten en we kunnen onze kleederen aanhouden...
Eenige minuten later kwam de rentmeester terug.
- Niemand weet er van, heer graaf.
- 't Is goed... De opper-intendant was voor niets meer goed en ik heb hem dan ook
door dan heer Emmal vervangen... Ge zult hem voortaan rekenschap van uw beheer
te geven hebben... Morgen kunt ge er mede beginnen... Het ergste is dat ik nu met
deze kleederen de feesten zal moeten bijwonen... Er is niets tegen te doen... Maak
echter bekend dat, als de dorpelingen hunnen heer niet in plechtgewaad te zien krijgen,
zijne domme ganzen van dienaren er schuld aan hebben...
Een knecht verscheen en zei op plechtigen toon:
- Tot uwe orders, heer graaf.
Tijl sprak tot Lamme:
- Heer Emmal, ik noodig u ten disch.
Goedzak maakte eene lichte buiging.
- Tot uwe orders, heer graaf.
Uilenspiegel staarde een oogenblik den rentmeester van het kasteel doordringend
aan.
Deze verwachtte er zich aan nog eenige verwijten over de sleutels te zullen moeten
hooren.
Groot was dan ook zijne verwondering, als de graaf van Masterghem hem op
zachten toon zei:
- Gij zult met mij eten, heer rentmeester.
De man kon zijne ooren niet gelooven.
Hij wilde stamelen:
- Een te groote eer...
Tijl sneed hem het woord af:
- Aan tafel.
In eene groote zaal, waar de wanden bekleed waren met eene reeks portretten,
afbeeldingen ten voeten uit van ridders, magistraten, krijgslieden en edelvrouwen,
was de ruime tafel sierlijk gedekt.
Achter ieder der drie dischgenooten nam een knecht plaats.
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Het was een uitgekozen maal.
Tijl sprak geen woord, at weinig en zeer langzaam...
Hij was reeds geheel in de huid van den graaf van Masterghem gekropen en hij
zou die rol wel hebben willen blijven voortspelen. Het was dan ook met weemoed
dat hij er aan dacht, dat hij een paar dagen later reeds opnieuw de gewone Tijl
Uilenspiegel zou zijn.
Lamme zei ook niets.
Er waren te veel lekkere spijzen en er was te veel wijn van 't patersvaatje, om den
steeds hongerigen en dorstigen Goedzak den tijd te laten tot spreken... Hij kon zijn
mond voor beter werk gebruiken!
De rentmeester zweeg, omdat hij tegenover zijn heer en meester het woord niet
durfde nemen...
Het was geen gezellig maal...
Als het afgeloopen was, begaf de graaf zich met zijn opper-rentmeester Emmal
naar het park, waar hij geruimen tijd rondwandelde, en met Goedzak een plan voor
den volgenden dag opmaakte.
De rentmeester van het kasteel ging naar het dorp, waar hij aan iedereen vertelde
hoe de oud-intendant te Brussel aan de deur werd gezet; hoe de brave heer graaf
bijna geene opmerkingen had gemaakt, als de sleutels niet te vinden waren, om de
koffers met kleederen te openen; hoe de hooggestrenge meester tevreden was de
blijde intrede in zijn ruiterspak bij te wonen, en, waar de rentmeester vooral op drukte,
hoe de kasteelheer hem aan den disch had uitgenoodigd...
Die eene slimme trek van Uilenspiegel was voldoende, om 's anderendaags den
graaf van Masterghem bij de boeren een geestdriftig onthaal te doen genieten.
Tijl kende de menschen wonderwel!
In den vroegen morgen van den volgenden dag was onze held reeds te been en
nuttigde met den opper-intendant een flink ontbijt...
Dan deed hij den rentmeester van het kasteel ontbieden en zei hem:
- Ik wensch eenige mijner pachters te kennen, vooral degenen die niet regelmatig
hunne pacht betalen.
- Er zijn er niet veel, heer graaf... Daarover heeft uw vroegere opper-intendant mij
dikwerf gelukwenschen gestuurd... Ik maak er ook kort spel mede... Wie niet betalen
kan, moet maar elders een onderkomen zoeken... Die hoort op 't gebied des heeren
van Masterghem niet thuis...
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Zoo versta ik het.
- We zullen eens gaan zien, sprak Tijl... 's Meesters oogen zijn er soms noodig...
Ze begaven zich naar eene kleine hoeve, waar het vervallen gebouw reeds uiterlijk
van ellende getuigde.
In de schier naakte huiskamer was het niet beter gesteld.
Er was slechts eene kleine meid thuis.
- Waar is de boer? vroeg de rentmeester.
- Op het veld, heer.
- Nu, op een feestdag!... Als de burgemeester wordt ingehaald en de heer graaf
hier is!... 't Is eene schande!... En waar is de bazin?
- Ook op het veld, heer.
- Dat is al te straf!... En de twee lummels van jongens ook?
Het meisje knikte bevestigend.
- Dat roept wraak voor den Heer!... Loop hen halen, en als ze binnen vijf minuten
niet hier zijn, zal de duivel de kaars houden!
De meid schoot als een pijl uit een boog de woning uit...
Uilenspiegel had een deurtje geopend dat, naast de alkoof gelegen, toegang gaf
tot den stal.
- De koeien zijn op de wei? vroeg hij.
- Toch niet, zei de rentmeester... Ze hebben geen enkel beest meer... 't Is lui volk
en ze werken niet meer dan hoogst noodig is, juist genoeg om niet van honger om
te komen...
- Dat zoudt ge niet zeggen, vermits ze nu allen aan den arbeid zijn!
- Uit moedwilligheid, ja, omdat nu iedereen feest viert en de heer op 't kasteel is!...
Ik ken ze.
De pachter kwam in de kamer, gevolgd door zijne vrouw en hunne twee zonen.
Zij snakten naar hunnen adem, zoo snel hadden ze over veld en weide, regelrecht
naar de hoeve geloopen.
Op ruwen toon, snauwde de rentmeester hem toe:
- Waarom viert ge de inhaling van den burgemeester niet mede?... Is dat nu een
dag om op 't veld te werken?... Wat beteekent dat?...
- Vergeef het ons, heer rentmeester... Wij hebben geen eten als we niet werken...
En binnen eenige dagen moeten we een gedeelte der pacht afkorten... We kunnen
onze
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roode koolen aan pachter Mins verkoopen, als we ze morgen vroeg op den wagen
leveren... We dachten dat we van die gelegenheid...
- Vandaag toch niet!... En ge spreekt van het afkorten van een gedeelte der pacht!...
Geloof er geen woord van, heer graaf... Als ik kom ontvangen, hebben ze weer geen
stuiver in kas...
Tijl nam het woord:
- Zeg mij eens, pachter, hoe het komt dat er geene enkele koe in uwen stal te vinden
is?... Ge hebt twee sterke zonen, ge hebt geen daglooners noodig, ge zoudt toch wel
kunnen vooruitboeren... Spreek vrij, ik wil nauwkeurig uwen toestand kennen.
De zachte toon, waarop die woorden gesproken werden, verbaasde ten zeerste den
armen boer.
De heer en meester sprak niet zoo ruw als de rentmeester.
Hij kon in 't begin geen woorden vinden, tranen perelden in de ooghoeken.
Eindelijk kon hij spreken.
- Edele heer, zoo zegde hij, ik heb met te veel onheilen te kampen, om er met kans
op overwinnen tegen te strijden... Wij werken dag in, dag uit, van den vroegen morgen
tot den laten avond, om er weer boven op te komen en wij gaan steeds dieper en
dieper naar onder... Alle ongelukken hoopen zich op ons hoofd te zamen... Eerst is
onze schuur, als de oogst pas eenige dagen binnen was, tot op den grond afgebrand...
Dan is de ziekte in onzen stal gekomen, en kort na elkander zijn onze zes beesten
kapot gegaan... En eenige weken geleden is ons paard op den akker doodgevallen...
- Is dat alles waar? vroeg Uilenspiegel, zich tot den rentmeester keerende.
- Ja, heer graaf, 't is waar...
- En wat hebt ge voor die brave lieden gedaan?
Die vraag werd zoo weinig door den rentmeester verwacht, dat hij een antwoord
schuldig bleef.
- Antwoord als ik u iets vraag.
- Wel, ze hebben regelmatig hunne pacht afgekort en 't overige ging mij niet aan.
- Gij hebt mijnen opper-intendant niet laten weten, hoe het ongeluk die menschen
hier heeft achtervolgd.
- Neen, heer graaf ...Dat is de gewoonte niet...
- 't Is wel...
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En tot Lamme:
- Ge zult er voor zorgen, heer intendant, dat het hier wel de gewoonte worde u in
te lichten over alles wat er op mijne landgoederen gebeurt!...
- Het zal geschieden, heer graaf, zei Lamme, wiens gelaat van genoegen glansde,
omdat hij bemerkte dat het spel beloofde, vooral wat den gansch ontstelden
rentmeester betrof.
Tijl wendde zich tot dezen laatste:
- Luister goed, sprak hij. Ik scheld dezen pachter twee jaren pacht kwijt en ge zult
hem binnen een uur het noodige geld ter hand stellen, om zes koeien en twee
werkpaarden aan te koopen... Zoo versta ik het...
De boer en zijn gezin dankten vurig den graaf, die zich haastig verwijderde...
Als het vuur langs de lont werd het verhaal van 's meesters optreden door het dorp
verspreid...
De heer ging op de handen gedragen worden, de rentmeester later gesteenigd...
De graaf was geen gestreng man, die zijne onderdanen uitbuitte... Het was de
deugniet van een rentmeester, die hun dat deed gelooven, om hun het geld af te
persen.
Zoo oordeelden de dorpelingen er over...
Op drie, vier andere hoeven schold Uilenspiegel het pachtgeld kwijt en beval dat
de rentmeester de boeren het noodige geld zou bezorgen, om weer met al de vereischte
krachten te kunnen arbeiden.
En al die menschen kwamen bij hunne dorpsgenooten luide den lof van den graaf
uitschreeuwen...
Als Tijl met Lamme en den rentmeester op den terugweg naar het dorp waren,
kwam eene vrouw, in lompen gehuld en een pakje op den arm dragende, op hen toe.
Twee nog kleine kinderen, die bijna geen kleedsel om het lijf hadden, vergezelden
haar...
Vóór den graaf, wierp de vrouw zich op de knieën...
Uilenspiegel bemerkte nu, dat zij een wichtje tegen de borst geklemd hield.
Hij nam de vrouw bij den arm en richtte haar op.
- Wat verlangt ge van mij? vroeg hij.
- Heb deernis met mijn lot en dat mijner drie bloeikens van kinderen, heer graaf!
- Wat kan ik voor u doen?
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Vóór den graaf, wierp de vrouw zich op de knieën. (Blz. 205)

- Och, heer graaf...
Het was de rentmeester, die spreken wilde, doch Tijl belette het hem.
- Ik wil die vrouw hooren!... Zeg me nu eens wat ge mij wenscht bekend te maken,
moedertje.
- Ik woonde in een klein hutje, aan het uiteinde van het dorp, heer graaf... Mijn
man was timmerman en hij won het karig voedsel voor ons beiden en onze twee
kinderen... We waren doodarm, we hadden slechts half genoeg aan tafel, maar we
waren toch gelukkig... We konden ieder 't zijne geven en de huur van ons huisje
betalen, niet waar, heer rentmeester? Nooit ontbrak er een duit aan.
- Zoo is 't, antwoordde de man, die niet erg op zijn gemak scheen en niet wist
welke houding hij tegenover de arme sukkel moest aannemen...
- Ga voort, vrouwtje, zei de graaf. Ik luister...
- Dan werd mijn man plotseling ziek en begon te

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

207
kwijnen... Niets was er tegen de tering te doen, heer graaf, en als mijn kleinste pas
veertien dagen oud was, werd de vader naar 't kerkhof gedragen...
De krop kwam haar in de keel en belette haar voort te spreken.
- Dat is zeer ongelukkig, vrouwtje, en ik begrijp uwe smart... Maar, dat is nu
eenmaal de gang van de wereld: de eene vroeger, de ander later, maar dood moeten
wij allen!... Kom, schrei niet, en zeg wat ik voor u doen kan.
De moeder bedwong hare tranen en zette haar verhaal voort.
- Ik bleef dus alleen, heer graaf, met mijne drie kleine kindertjes, te erg getroffen
door het afsterven van mijn man en te ziek door de geboorte van mijn jongste, in
zulke omstandigheden, om werk genoeg af te doen, en ik kon den kost voor ons allen
niet verdienen... Ik zat wel dag en nacht over het kantkussen gebogen, doch het werk
vorderde niet, ging niet snel genoeg van de hand...
De buren moesten mij ter hulp komen. Ze gaven mij wel wat eten, zoodat we niet
van honger stierven, maar geld konden ze ook gebruiken en het mij niet schenken.
Zoo kwam het dat ik de huur van mijn hutje niet meer kon betalen.
Ik kom niet klagen, heer graaf, omdat de rentmeester mij de woning heeft doen
verlaten. Neen, zeker niet, want hij heeft mij vier weken uitstel verleend om het
noodige geld te vinden.
Ik ben er niet in geslaagd, en hij was wel verplicht mij buiten het huisje te doen
zetten.
Boer Wannes heeft mij in zijn schuur laten slapen en mij, voor een dag werk, met
mijne kinderen laten meê eten...
Gister heeft hij mij echter gezegd dat het niet kon blijven duren!... De oogst is niet
al te best geslaagd, hij moet binnenkort zijne pacht aftellen en voor het slapen en het
voedsel dat hij ons geeft, kan hij een knecht houden, met twee forsige armen!
Wat moet ik nu gaan doen, heer graaf?
Zonder dak, zonder kleederen, zonder eten, en dat met die arme schaapjes, die
niets om of aan hebben en bijna weggeteerd zijn door den honger!
Heb deernis met mijn lot, heer graaf.
En opnieuw barstte de vrouw in snikken los...
De tranen bolden over de dikke wangen van Lamme
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Goedzak.
Uilenspiegel veegde met den vinger een paar zilte druppels uit zijn oogen.
Alleen de rentmeester bleek niet aangedaan te wezen en sprak norsch tot de vrouw:
- Waarom zijt ge niet bij mij gekomen?
Zij keek hem verwonderd aan.
- Ik durfde niet...
- Dat was niet noodig... Gij moet toch weten wat er in het dorp omgaat!... Als
zooiets gebeurt, hebt ge doodeenvoudig maatregelen te nemen en mij of mijn
opper-intendant op de hoogte te stellen... Ge moogt er van te voren zeker van zijn,
dat wij uwe edelmoedige tusschenkomst zullen goedkeuren... Hier hebt ge u op
onmenschelijke wijze gedragen en ik weet niet wat mij tegenhoudt u, evenals mijnen
opper-intendant, aan de deur van het kasteel te laten werpen... Gij hebt het dik en
dubbel verdiend!...
Goedzak scheen den rentmeester te willen redden.
- Oordeel niet te haastig, heer graaf, zoo sprak hij. De heer rentmeester heeft
wellicht gehandeld volgens de onderrichtingen van uwen opper-intendant, die een
hartelooze deugniet was.
De man greep met de twee handen naar den stok, die hem, terwijl hij op 't punt
was te verdrinken, werd toegestoken.
- Zoo is het inderdaad... De vroegere opper-intendant wilde niet dat ik hem iets
liet weten... Alleen de pachtgelden moesten volledig gezonden worden...
- Dat moet veranderen... Ge zult de vrouw terug in haar huisje laten wonen, dat
ik haar levenslang voorniet laat betrekken.
Hij dacht echter een oogenblik na.
Als hij dat zoo schikte, zou de vrouw slechts enkele dagen in hare woning kunnen
blijven, want zoodra men te Brussel wist wat er was voorgevallen, zou de echte
opper-intendant dadelijk bevel geven alles weer op de oude leest te schoeien.
- Neen, zei hij, ik weet nog iets beters... Te Lier zal de vrouw met haar kantwerk
meer kunnen verdienen... Stel haar onmiddellijk een paar honderd kronen ter hand,
om in hare eerste noodwendigheden te voorzien en zoo kan zij weer aan den arbeid
gaan en den kost winnen voor haar gezin.
De vrouw greep de hand van Tijl, zoende ze en besproei-

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

209
de ze met heete tranen...
De drie mannen stapten voort.
Als ze eenige meters ver waren, keerde Uilenspiegel terug, ging tot bij de vrouw,
die hem nastaarde, geheel uit haar lood geslagen, als kon zij niet gelooven dat hetgeen
gebeurd was en wat zij gehoord had, waarheid was...
- Moedertje, zei hij, zeg dat ge naar Lier gaat, maar vertrek dadelijk naar
Antwerpen, als ge het geld bekomen hebt... Als ik hier weg ben, om misschien nooit
meer terug te komen, dan is de rentmeester weer de baas en wie weet of hij zich niet
op u wil wreken... Dus, goed begrepen, hé? Ge zegt dat ge te Lier gaat wonen en ge
reist naar Antwerpen, waar ge blijven moet...
- Ik zal het doen, heer graaf.
Als zij op het kasteel kwamen, zei Uilenspiegel tot den rentmeester:
- Vooreerst gaat ge nu de beloofde geldsommen aan mijne arme pachters brengen...
En ge weet wat er u in 't vervolg te doen staat, in zulke gevallen... Zoodra ze in het
bezit zijn van het noodige, komt ge hier terug en rekent ge met den heer Emmal af...
Ik heb geld noodig... Hebt ge veel in kas?...
- Drie duizend kronen, meer niet.
- Het is voldoende voor het oogenblik.
De rentmeester verwijderde zich.
- Roept het geen wraak voor God, zei Uilenspiegel tot Lamme, dat de arme boeren
zoo behandeld worden door den schatrijken heer... Heb ik geen gelijk gehad, als ik
u te Lier zegde, dat mijn goede engel mij naar Pepelheyde dreef?
- Inderdaad.
- We hebben nu toch gelukkigen gemaakt.
- Ja, maar niet voor lang... Als de graaf gewaar wordt dat hij het slachtoffer
geworden is van een...
- Bedrieger, vulde Tijl aan... Ge moet eene kat eene kat heeten, beste jongen!
- Dan zullen ze alles moeten teruggeven en nog strenger behandeld worden.
- Ze hebben dan toch enkele aangename oogenblikken in hun leven gekend...
Trouwens, het kan wel een paar maanden, misschien langer aanloopen, eer de graaf
er iets van verneemt... In ieder geval, de drie duizend kronen, welke gij in ontvangst
zult nemen, zal de edele heer nooit meer terugzien en wij zullen er veel goeds mede
stichten.
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- Dat zeker.
Een dienaar kwam den graaf verwittigen, dat de burgemeester reeds naar de kerk
was gegaan, waar eene dankmis werd opgedragen ter gelegenheid van zijne aanstelling
als hoofd der gemeente...
Begeleid door meest al de dorpelingen en voorafgegaan van een drietal muzikanten,
begaven de graaf, de burgervader en de opper-rentmeester zich nadenkend naar het
kasteel, waar de overheden aan de tafel van den slotheer zouden plaats nemen.
De overige dorpelingen zouden op de graspleinen van het park gedekte tafels
vinden en daar hun buiksken laten kermis houden.
Zoo had Tijl het inderhaast met zijn rentmeester geschikt...
Dat duizenden en duizenden malen de kreet ‘leve de graaf’ uit aller borsten opsteeg,
dat hoeft wel niet gemeld.
Vooraleer de wapenzaal te betreden, waar het feestmaal zou worden opgediend,
had Tijl zijne genoodigden naar de ridderzaal gevoerd, waar de kostelijkste wijn van
het kasteel werd rondgeschonken.
Als allen den beker op het lang leven van den burgemeester hadden geledigd, nam
Tijl het woord:
- Heer burgemeester, zoo sprak hij, laat me toe u nogmaals oprecht geluk te
wenschen en de hoop uit te drukken, dat ge langen tijd aan het hoofd van Pepelheyde
al uwe gaven moogt ten toon spreiden.
Ik zal mij tevens veroorloven u een goeden raad te geven: wees rechtvaardig,
onpartijdig en doe liever zes goede dan eene kwade daad.
Ge zult er, door de tevredenheid over uzelf, door de rust van uw geweten, voor
beloond worden.
Nu durf ik u vragen mij een dienst te willen bewijzen.
Ik heb vernomen, dat mijne onderdanen mij beschouwden als een onmeedoogend
man, die er alleen op uit was hun geld naar zijne kas te zien vloeien, en alle middelen
goed achtte om daartoe te geraken.
Het is mijn vroegere opper-intendant, wien ik deze slechte faam te danken heb.
Hij is niet meer in mijnen dienst.
Ik zweer hier plechtig, onder het oog van al mijne voorouders, die mij gestreng
maar kalm aankijken en geen afkeurend woord laten hooren...
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Met een breed gebaar wees hij de afbeeldingen der graven en gravinnen van
Masterghem aan, die in hunne gouden lijsten strak voor zich uitkeken, en ging dan
voort:
- ...dat ik slechts het geluk betracht van al degenen die op mijn grondgebied leven
en zij steeds in mij een welwillend heer en in mijn nieuwen opper-rentmeester een
goedhartig beheerder zullen aantreffen, om geholpen te worden waar het mogelijk
is...
Toejuichingen onderbraken zijne rede, en de menigte in het park, die zulks vernam,
barstte op hare beurt in juichkreten los...
Uilenspiegel vervolgde:
- De rentmeester hier is echter nog te veel doordrongen van de onderrichtingen
die mijn vroegere opper-intendant hem heeft gegeven en zoo kan het wel gebeuren
dat hij niet optreedt tegenover mijne onderdanen, met de noodige zachtheid, de
vereischte hulpvaardigheid, in één woord, zooals ik het verlang.
Daarom, heer burgemeester, verzoek ik u mij eenen dienst te bewijzen, mijnen
rentmeester in het oog te houden, en hem tot zijn plichten, terug te roepen, als hij
weer in de oude handelwijze mocht vervallen.
Belooft ge me dat?
De burgemeester antwoordde bevestigend.
- En nu, aan tafel, zei de graaf, want binnen een paar uren zal ik weer in den zadel
zitten, op weg naar Brussel.
Als het maal was afgeloopen, deed de heer nog eene wandeling langs de tafels,
waar de boeren, boerinnen en hunne kinderen nog dapper smulden en dronken, en
gaf zijnen rentmeester bevel iederen kleinen Pepelheydenaar en iedere jeugdige
Pepelheydenares een goudstuk te schenken...
Daarna nam hij afscheid van de overheden...
Tijl en Lamme stegen te paard, en als ze reeds de dreef en het verguld hek van het
kasteel achter den rug hadden, klonken de kreten: leve de graaf! nog steeds in hunne
ooren.
- Naar Lier terug, zei Tijl... We kunnen daar nieuwe paarden koopen en naar
Antwerpen rijden... Ik geloof dat we u die groote stad nog het veiligste zullen wezen...
- Denkt ge dat men ons zal opzoeken?
- Ik twijfel er niet aan... We hebben den hardvochtigen heer van Masterghem al
te erg beetgenomen... We hebben hem op de gevoeligste plaats getroffen: in zijne
beurs... En de booze rentmeester, dien ik zoo vernederd heb, zal ook

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

212
wel al doen wat in zijne macht is, om ons bij de lurven te doen grijpen.
- Het is erg spijtig, zuchtte Lamme.
- Wat?
- Dat ge niet de echte graaf van Masterghem zijt, Tijl... Ik zou op dat kasteel mijn
leven kunnen doorbrengen.
- En alle dagen aan den feestdisch zitten?
- Natuurlijk! Gij zoudt er rijk genoeg voor zijn.
Ze kwamen te Lier, kochten beter paarden en na in ‘De Drie Schapenkoppen’ een
schuimenden pot bruinen geledigd te hebben, sprongen ze in den zadel en reden den
weg naar Antwerpen op...

XXXII. De maanblusschers.
Te Antwerpen had Tijl vruchteloos zijne moeder en Nele gezocht, alhoewel hij niets
onverlet had gelaten om de teergeliefde wezens te vinden en op geen geld gezien
had om inlichtingen over haar in te winnen.
Zoo was het dan ook gekomen, dat hij na ettelijke weken niets meer bezat.
Hij maakte zulks bekend aan Lamme, die langs zijnen kant de muntstukken had
laten rollen, niet om berichten over Tijl's moeder te bekomen, maar aan tafel, waar
hij de fijnste schotels en het lekkerste bier dapper had aangesproken.
De slotsom was dat Goedzak er zoo pooverkens voorzat als Uilenspiegel.
Als hun verblijf in den ‘Rooden Hoed’, waar zij hunnen intrek hadden genomen,
betaald zou wezen, zouden ze niet genoeg meer hebben om nog een ontbijt te betalen.
Ze zaten in voornoemde herberg bij den laatsten betaalden pot bruinen, zonder
een woord te spreken, zooals dat gewoonlijk gaat als er twee gezellen bijeen zitten,
die niet meer weten van wat hout pijlen maken.
- Het beste wat we doen kunnen, zei Tijl eindelijk, is zoo spoedig mogelijk buiten
de vesten van Antwerpen onzen weg voortzetten... In eene groote stad als deze zullen
wij moeilijk aan den kost komen, terwijl we op den buiten mis-
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schien weer een burgemeester van Pepelheyde zullen kunnen inhalen of een raadslid
van Kaalbeek ontdekken.
- Ik verblijf liever te Antwerpen, sprak Lamme... Nergens heb ik betere schotels
en krachtiger bier gevonden...
- 't Is maar spijtig dat gij niet rijk zijt...
- Ik geloof dat ik er voor in de wieg werd gelegd... In ieder geval, als ik er niet
voor geboren ben, zou ik er mij toch spoedig aan gewennen.
- Tot de lust u weer zou bekruipen om andere streken te zien.
- Zeker, maar met eene welgevulde beurs zouden ze mij nog eens zoo aangenaam
toeschijnen.
Aan de lange tafel, waarbij ze gezeten waren, hadden een paar burgers plaats
genomen, die onder het drinken van een pot schuimend bier, luidop met elkaar
praatten.
De eene was een klein, dik mannetje, met gerimpeld gezicht en zilverwit haar,
zoodat hij reeds een hoogen ouderdom moest bereikt hebben.
- Luister even, fluisterde Tijl zijnen makker toe... Dat kan ons misschien van nut
zijn, na hetgeen ik reeds van de samenspraak heb gesnapt.
Zij hoorden hoe de grijsaard als volgt sprak:
- Zooals ik het u zeg, beste jongen, de gasten zijn bederven den dag van heden,
en als ge ze dubbel en dik betaalt, krijgt ge er het vereischte werk nog niet van gedaan.
- Ja, oom, antwoordde de jongere burger, de tijden zijn veranderd maar niet in 't
voordeel van de menschen, en bijzonderlijk niet voor de patroons...
- Dit jaar heb ik reeds veertien gasten op den winkel gehad, en niet een kon mij
behoorlijk dienen... 't Is daarom dat ik besloten heb naar Antwerpen te reizen, om er
een paar op te zoeken... Hier kennen ze ten minste hunnen stiel toch!
- Och, dat is ook maar al zus en zoo, oom... Ge hebt er nog, die hunnen kost waard
zijn, maar er loopen er veel tusschen die er niet veel zullen van vergeten... Ge moet
u daar geen verkeerd denkbeeld van maken.
- Ik ga hier toch eens op zoek.
- Als we nu maar wisten wat voor een beroep die oude uitoefent, sprak Uilenspiegel
aan Lamme's oor... Misschien konden wij met hem als gasten naar zijn dorp
vertrekken... Het overige zou dan van de omstandigheden afhangen! Laat ons nog
maar wat luisteren, dan vernemen wij misschien wel hetgeen we weten willen.
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- En hoe gaan de zaken te Mechelen, oom? Nog veel klanten?
- Ja, dat kan er door... De eene heeft een jas noodig, de andere eene broek, en zoo
blijven we toch winter en zomer aan den gang.
- Een Mechelsche kleermaker, zei Tijl... Wat denkt ge er van, Lamme?...
- Van wat?
- Als we eens kleermakersgasten werden?
- Wij?... Ik heb nooit eene naald in de hand genomen!... Gij wel?
- Neen, maar dat is eene bijzaak... Als 't noodig is, kunnen wij het leeren... Ik heb
reeds zooveel ambachten uitgeoefend, waar ik vroeger nooit had hooren over
spreken... In ieder geval neemt de man ons mede naar Mechelen en geeft ons voor
een paar dagen een onderkomen... Zoo heb ik de gelegenheid om in die stad mijne
opzoekingen voort te zetten, eer hij ontdekt dat we geen snijdersgasten zijn... Hewel?
- Mij is het gelijk... Ik heb nooit geweten wat voor een stiel mij passen zou.
Tijl stond op, ging tot bij de twee burgers, en, na eerbiedig gegroet te hebben,
sprak hij:
- Het is mijne gewoonte niet, af te luisteren wat anderen zeggen, maar ik heb bij
mijne geboorte een paar goede ooren geërfd en 't is mijne schuld niet als luidgesproken
woorden er zoo gemakkelijk binnendringen.
De twee mannen keken den guit met verbaasde tronies aan.
- Zoo heb ik dan ook uit uwen mond vernomen, ging Uilenspiegel voort, het woord
tot den grijsaard richtend, dat ge te Mechelen geen kleermakersgasten naar uwen zin
kunt vinden en ge naar Antwerpen zijt gekomen om er een koppel in uwen dienst te
nemen.
- Inderdaad.
- Ge hebt een goed voornemen gehad.
- Vindt ge dat?
- Ik bevestig het, want ge zult de twee bekwaamste en gedienstigste gasten mede
kunnen nemen naar Mechelen, die er voor 't oogenblik in de Scheldestad te vinden
zijn.
- Kent gij die?
- Ik en mijn maat.
- Gij?

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

215

De oude man nam Uilenspiegel van het hoofd tot de voeten op.
Daarna wierp hij een blik op Lamme, die aan de tafel was blijven zitten.
- Ge zijt gekleed als waart ge mannen van het Hof!
Daar had Tijl niet aan gedacht. Noch zijn plunje, noch dat van Lamme konden
hen het uitzicht geven van snijdersgasten.
Uilenspiegels vinnige geest liet hem echter deze maal ook niet in den steek.
- Dat is zoo, sprak hij, en ge hebt het nooit beter geraden.. Is het me toegelaten
hier aan tafel met mijn makker plaats te nemen, dan zal ik u eens een paar woorden
zeggen, wie gij voor u hebt.
- Ga zitten, zei de oom, die reeds door Tijl's innemend uiterlijk was ingepalmd.
Deze laatste wenkte zijnen gezel en beiden namen bij de twee burgers plaats.
- Hier is mijn vriend van Lammeghem, sprak hij, die van een zeer adellijk geslacht
afstamt, want in zijn familie-stukken is te lezen dat een Goedzak van Lammeghem
met Godfried van Bouillon Jeruzalem heeft verlost... Ware mijn makker toen reeds
geboren geweest, hij zou zeker mede de heilige stad ontzet hebben, want hij paart
aan den moed van den leeuw, de behendigheid van den aap.... Hij werd eenige jaren
te laat geboren...
De Mechelaar bestelde nog vier potten bruinen, omdat hij zoo vereerd was, zegde
hij, in zulk een puik gezelschap te verkeeren.
- Dat moogt ge wel zeggen, vervolgde Uilenspiegel... Ongelukkiglijk hebben
onderscheidene voorouders van mijnen
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vriend al hun geld en goed verbrast, zoodat de laatste der van Lammeghem's door
een neef werd grootgebracht, die met het kleermaken zijn brood verdiende en den
kleinen edelen telg het snijden en naaien leerde...
- Hetwelk toch een edel ambacht is, zei Lamme, als 't met kunst wordt beoefend.
- Dat geloof ik wel, beaamde de Mechelaar.
- Ik, zoo ging Tijl voort, heb ook adellijk bloed in mijn aders, maar 't is meer
vermengd, doordat mijn grootvader gehuwd is met de dochter van den hovenier van
't kasteel van Tijleghem... Ik heet eigenlijk Tijl van Tijleghem, moet ge weten...
De fortuin mijner voorouders was ook reeds geruimen tijd in andere handen
overgegaan, als ik het eerste levenslicht zag, en zoo moet ik nu trachten met schaar
en naald door de wereld te kruipen...
- Als ge uwen stiel goed kent, zei de Mechelsche snijder, is er nog al wat te
verdienen.
- Dat geloof ik, sprak Uilenspiegel. Wij weten er iets van, wijl wij uitstekende
kleermakers zijn... Wilt ge gelooven, dat wij als gast twintig kronen per dag hebben
verdiend.
De oogen van den ouden man werden eens zoo groot van verbazing.
- Per dag!
- Ja, en dat zal u zoodanig niet meer verwonderen, als ik u zal hebben gezegd, dat
wij eerste helpers zijn geweest aan 't Hof van den keizer... Dat is nu de reden, waarom
wij zoo sierlijk gekleed gaan... Ik zei het u, gij hebt goed geraden.
- Wel, wel, wel!
Dat was nu alles wat de Mechelaar kon zeggen.
- Nu vraagt ge u wellicht af, babbelde Tijl maar steeds voort, waarom we niet aan
het Hof gebleven zijn... Dat is eene zonderlinge geschiedenis, moet ge weten... De
keizer is... Maar, ik zit hier zoo te vertellen en ge hebt malkander misschien 't een
en 't ander nog mede te deelen.
- Toch niet... We zullen nog een potteken drinken, terwijl we luisteren naar uw
verhaal... Ik hoor gaarne zooiets.
- Dan zal ik u zeggen dat de baron van Kattevetha een vriend was van den keizer...
Ik moet u nog mededeelen dat die baron de oppersnijder was... Aan 't Hof moet ge
van adel zijn, om de kleinste bediening te bekomen...
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De keizer is een aardig man, die nog al veel tijd over heeft, en dan... Nog in geen
honderd keeren zult ge raden, wat hij met zijn ledigen tijd doet.
Ik zal het u maar toevertrouwen, op voorwaarde echter dat ge 't aan niemand
voortvertelt.
Als de vorst gedaan heeft met regeeren, dan snijdt hij kleeren.
Hoe vindt ge dat?
Veel van zijnen stiel kent hij nu juist niet, maar de baron Kattevetha had ons gezegd
dat we zijn werk steeds knap moesten heeten.
- Ge moogt al eens doen opmerken, dat Zijne Majesteit het mis voor heeft, als het
zijne regeering betreft, zei da baron, zonder dat hij er boos om wordt, maar ge zoudt
voor altijd in ongenade vallen, als ge durfdet beweren dat hij een stuk stof verloren
heeft gesneden...
Zoo heeft ieder mensch op aarde zijn zwakken kant, niet waar?
De stukken die door de onbehendigheid van den vorst verloren gingen, werden
verwijderd; de baron deed er andere door ons snijden, en als het kleed gemaakt was,
pakte de keizer er mede uit, in den waan dat hij er het bijzonderste werk aan verricht
had.
Nu, om kort te gaan, op een zekeren namiddag, was ik begonnen met het snijden
van een fluweelen broek, voor een feestkleed.
Ik had een oogenblik het werk verlaten, en als ik terugkeerde bemerkte ik dat eene
vreemde hand het gansche stuk naar den bliksem had geholpen!
Ik was razend kwaad en riep er mijnen gezel van Lammeghem bij.
- Wie is toch de ezel, kreet ik, die dat kostbaar fluweel met zijn klauwen heeft
durven aanraken!
Mijn makker deelde mijne woede en sprak:
- Als ik dien potuil onder mijne handen had, ik sloeg hem het stuk rond zijne ooren!
Het is wraakroepend!
Plots werden wij door een licht kuchen uit onze bespiegelingen gerukt.
De keizer stond achter ons.
- Wat is er gebeurd? vroeg hij.
Ik legde hem uit hoe iemand tijdens mijne afwezigheid het fluweel had bedorven
en voegde er bij:
- 't Is een flauwe grap!... De domkop, die dat gedaan
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heeft, zou eene strenge straf verdienen.
- Ze moesten hem op dezelfde manier aan stukken snijden, zei van Lammeghem.
Het gelaat van den keizer was bleek geworden. Zijne lippen trilden en hij fronste
de wenkbrauwen.
- Begin dan maar te snijden, sprak hij met slecht verbeten gramschap, want ik ben
die ezel, die potuil, die domkop.
Ware het fluweel in een vuurspuwend monster veranderd, we zouden niet erger
versteld staan kijken hebben!
De vorst ging henen en een half uur later ontvingen wij bevel onmiddellijk het
paleis en het land te verlaten, wilden wij niet voor Majesteitsschennis in de gevangenis
terecht komen.
Wij lieten het ons geen tweemaal zeggen en zoo kwamen wij te Antwerpen.
Nu kent ge onze geschiedenis!
- En ge zoekt een winkel?
- Zooals ge zegt... Onze spaarpenningen zijn verteerd en we moeten met werken
ons brood verdienen. Wij hebben vernomen, dat ge twee gasten zoekt, en we komen
vragen of ge ons in uwen dienst wilt nemen?
- Zeker wel, zei de Mechelaar, maar ik zal u geen hoog genoeg loon kunnen betalen.
- Dat vragen we niet... Den eenen of den anderen dag zal de baron Kattevetha ons
wel terug doen komen, daar zijn we zeker van, want zonder ons zal hij 't moeilijk
gedaan krijgen... In afwachting moeten wij eten en daarom willen wij wel tegen een
aannemelijk loon onze kunst uitoefenen bij een deftigen meester.
De kleermaker dacht een oogenblik na en bood de twee guiten het dubbel van het
loon, dat hij vroeger aan zijne gasten had betaald.
Uilenspiegel vroeg aan Lamme:
- Wat denkt ge ervan, beste vriend?
- Mij goed!
- Mij dan ook... Top, baas... Wij zijn uwe mannen... Als ge nu te Mechelen op
geen zes maanden zoo rijk zijt als de Dijle diep is, dan mag mijn eerste voorvader
een uil geweest zijn!... We zullen de groote heeren wel naar uwen winkel doen
komen!...
Een viertal dagen sliepen onze twee grappenmakers in het huis van den kleermaker,
die hen zeer eerbiedig behan-
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delde, alsof hij de gast was en zij de meesters.
Twee edellieden, die aan 't Hof hunne proeven als kleermaker hadden afgelegd,
waren geen gewone gasten en de man werkte geen steek van de gansche week.
Overal ging hij er op pochen, dat hij twee keizerlijke snijders op den winkel had,
en al de goede burgers van de Dijlestad namen zulks aan als klinkende munt.
Het spreekwoord, dat zegt: de wereld wil bedrogen zijn, was toen reeds waar. Het
is trouwens altijd waar geweest en zal het blijven tot het einde der eeuwen.
Als ge u ergens aanbiedt als een eerlijk en deftig maar arm man, dan heeft niemand
voor u het minste vertrouwen over, nergens moet ge hulp verwachten of steun zoeken.
Maar komt ge onder de menschen in een sierlijk plunje en ge vertelt hun de gekste
geschiedenis over uwe bezittingen, dan komen ze u uit eigen beweging tegemoet en
ge kunt de domme kiekens pluimen tot op het naakte vel!
Duizenden keeren hebben de stervelingen zich op die wijze laten beetnemen, maar
ze zijn er geen zier wantrouwiger om geworden. Ze hebben hunne pluimen steeds
gereed, als een behendig avonturier opdaagt.
Uilenspiegel had de tweehandigen leeren kennen en daarom had hij den snijder
zoo onbeschaamd die zonderlinge Hofgeschiedenis opgedischt...
Als de baas niet werkte, richtten de gasten ook niets uit, en als de meester naar de
herberg toog, om er over zijne gasten te spreken, gingen deze laatsten denzelfden
weg op.
Hun loon voor de eerste maand hadden ze reeds van te voren ontvangen en ze
dachten er reeds aan ook de tweede maand bij voorbaat op te strijken...
- Zoolang wij geene kleeren moeten maken, zei Lamme, ziet het er hier allerbest
uit.
- Bekommer u daar niet om, antwoordde Tijl...
Als we iets te snijden krijgen of te naaien, zullen we 't toch zoo goed doen als mijn
keizer, en is de baas niet tevreden, dan zoeken we elders een anderen winkel... We
zullen nog maar eens gaan zien in den ‘Beffer’, of er geen Mechelaar zit, die onze
kennis wil maken, de geschiedenis van den keizer-kleermaker wenscht te hooren en
ons daarvoor eenige potten bruinen zal betalen... Dat brengt ons nieuw ambacht ook
al mede...
Ze troffen er meer dan één inwoner van de Dijlestad aan, die er fier op was in het
gezelschap der twee befaamde
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Hofsnijders te verkeeren.
Dat is nog een zwak van veel menschen. Ze zouden hun laatsten cent offeren, om
met beroemde lieden gezien te worden, wijl ze denken dat een klein gedeelte van de
faam dezer laatsten dan op hen neerstraalt en zij ook iets zijn in de wereld. En ze
bemerken, och arme! niet, dat hunne onbeduidendheid er nog scherper bij uitkomt!
Tijl en Lamme bleven lang in de herberg en het was nacht als ze den ‘Beffer’
verlieten.
Helder scheen de maan aan den onbewolkten hemel en overgoot de Dijlestad met
haar zilver licht...
Arm aan arm stapten Uilenspiegel en Goedzak door de stille, verlaten straten,
langsheen de potdicht gesloten huizen...
Tijl ging met vasten tred, maar Lamme stond niet al te best op zijne beenen, en
wankelend kwam hij vooruit.
Indien hij Uilenspiegel's arm niet tot steun had kunnen benuttigen, zou hij wellicht
van de eene zijde van den weg naar de andere gezwijmeld hebben, want de Mechelaars
hadden talrijke potten aan de keizerlijke snijders aangeboden, waarvan Tijl er slechts
enkele had geledigd, terwijl Goedzak er geen halven had geweigerd...
- Hewel, Tijl, zei Lamme, met moeite zijne volzinnen samenknoopend, omdat
zijne dubbele tong hem het spraakvermogen moeilijk maakte, hewel, Tijl, het leven
is een schoone uitvinding en degene die het tegenovergestelde durft beweren, die...
Ik mag een stekelvarken zijn, als ik nog weet wat die is!...
- Die is niet waard dat hij leeft, sprak Uilenspiegel.
- Ja, dat is het!... Die... die... leeft ook, gelijk ge zegt... Wilt ge gelooven, Tijl, dat
het me danig zou spijten, als ik niet geboren was.
- Vindt gij het dan zoo plezant op aarde?
- Op aarde?... Neen, maar te Mechelen wel!... En gij, Tijl, hoe is 't met u?... Gij...
Ja, nu ben ik het weer kwijt!...
Plots hield hij zijnen makker staan.
- Ik zie haar toch gaarne, Tijl.
- Wie?
- Wel, mijne vrouw!... Als ik haar hier moest terugzien, dan... Lach niet, want ik
heb het zeer ernstig voor!... Als ik haar... Zie, met uw lachen weet ik het weer niet
meer!...
- Kom, laat ons doorgaan.
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Lamme wilde geen voet verzetten. Hij weerde tegen als Tijl hem trachtte te doen
voortstappen.
- Laat mij hier maar alleen, stamelde hij... Ik heb verdriet, veel verdriet!
De tranen bolden over zijne wangen. Hij snikte luid. Met zijne twee handen veegde
hij onbeholpen de zilte droppels van zijn gelaat.
- Ik heb heel veel verdriet!
- Zijt ge nu gek aan 't worden, Lamme?
Uilenspiegel nam hem weer onder dien arm en troonde hem met geweld mede.
Na eene poos het stilzwijgen bewaard te hebben, riep Goedzak plotseling uit:
- Leve de vreugd!... Ik zeg het u en herhaal het u, domme Uilenspiegel dat ge daar
zijt, dat het leven te Mechelen een hemel op aarde is!...
En luidkeels begon hij te zingen:
- Sa kwezelken, wilde gij dansen,
Dan zal ik u geven een koe.
Neen, zei dat aardig...
Uilenspiegel legde hem de hand op den mond.
- Zwijg... Als de schâbletter u hoort, slapen we dezen nacht achter slot en grendel.
- Wie?... Wat?... Waar is die schâbletter, dat ik hem... niets doe, den deugniet!
En hij lachte dat hij schokte, omdat hij zijn gezegde zoo geestig vond.
- Houd u in 's hemelsnaam stil, drong Tijl aan. Ik ben er zeker van dat het reeds
tien uur is.
- Hé?... Hebt ge ze alle vijf niet meer... Tien uur!... Nog geen zes... Gelooft ge me
niet... Ik zal het u laten zien... Daar, op 't plein, daar zal het uurwerk van den toren
het u eens laten zien... Tien uur... Of heeft Rombout geen uur?
Hij sleurde Tijl mede...
- Het is pikdonker... Hoe wilt ge nu het uur zien...
- En de maan?... Daarboven staat de maan, en die is verplicht den toren te
verlichten, anders is 't maar een halve maan, een stukske maan, een uitgebrande
maan!... Hier, zie!
Hij keek naar Sint-Rombout op.
Hij deinsde eenige stappen.
- Wat is dat?... De... toren staat in brand... Zie, hij brandt...
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En met volle longen begon hij te roepen:
- Brand!... Brand!... Brand!...
- Ja, zei Tijl, de toren brandt...
Inderdaad, een dikke rook, waarin de vlam, die langs binnen scheen te woeden,
zich weerkaatste en een licht rooden gloed verspreidde, hing om den top van den
toren...
De twee mannen huilden nu:
- Brand!... Brand!...
Hier werd eene deur, daar een venster geopend, ginder werd een raam verlicht...
De alarmkreet was gehoord geworden.
Een paar mannen en eene vrouw kwamen toegeloopen en begonnen ook te roepen.
Het duurde niet lang of geheel Mechelen was te been.
Overal weerklonk langs de straten het hulpgeroep, en langs alle kanten kwamen
de inwoners naar het plein gesneld, met toortsen en lantaarns...
Daar werden de brandspuiten te voorschijn gehaald en klein en groot, jong en oud,
vrouw en man, allen spoedden zich voort om in emmer en pot, vat en ton, kuip en
kom, water bij te halen, dat tegen den toren werd opgespoten...
Het duurde niet lang of heel het plein en de omliggende straten werden als
overstroomd door het water dat van den toren en naburige huizen, die ook hun deel
kregen, afdroop.
Kletsend en pletsend liepen de Mechelaars over dien natten grond en voerden nog
maar steeds meer en meer water aan, om de spuiten te spijzen, die aanhoudend
Sint-Rombout langs alle kanten aanvielen, als wilden zs den ouden reus verzuipen...
- Zoo'n kerel zijn, zei Lamme die dapper medehielp, bijna gansch ontnuchterd,
zoo'n reus wezen, en dan zoo met bier bespoten worden... Jongens, dat zou 'n kermis
zijn!
Uilenspiegel, die mede aan eene der handpompen stond, en bemerkte dat niets het
vuur scheen te kunnen blusschen, dat nog maar steeds rook verspreidde en binnen
in den toren lichtte, riep tot de mannen, die aan de pompen werkten, dat het zweet
van hun aanschijn lekte:
- Houdt op, het helpt toch niet!... Als ge zoo voortgaat, werpt ge gansch de Dijle
nog over den toren en heel Mechelen staat onder water!... De brand moet binnen in
gebluscht worden... Doet de deur open en geeft mij twee groote emmers met water...
Ik ga daarboven het vuur eens van nabij zien.
De menigte juichte hem toe...
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Daar werden de brandspuiten te voorschijn gehaald. (Blz. 222)
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Hij verdween op de trap van den toren...
Men wachtte angstig op hetgeen de moedige jongeling zou komen verkondigen,
als hij zijne twee emmers over de vlam zou hebben uitgegoten.
Lang werd hun geduld niet op de proef gesteld.
Daar verscheen plots door een der openingen van den toren, onder de rookwolken,
het hoofd van Uilenspiegel, door de maan beschenen.
Niemand roerde nog, geen mensch sprak een woord, er heerschte eene
indrukwekkende stilte op het plein.
Een schaterlach klonk over de menigte.
En Tijl riep luide:
- Gaat naar huis, kruipt in uw bed, sukkelaars! Er hangt een rookwolkje om den
toren en de maan zet het in gloed... Ge bluscht de maan, ge spuit water naar de
maan!... Ge zijt allemaal maanblusschers, echte maanblusschers!...
En weer volgde een schaterlach, die van uit den toren over de menigte klonk, als
zweefde er een booze geest, een spotgeest boven de hoofden der Mechelaars...
Op verschillende punten van het plein, scheen Uilenspiegel's roep een echo te
vinden, want daar ook hoorde men luid den spotnaam:
- Maanblusschers!... Maanblusschers!...
Het waren Antwerpenaars, welke in de Dijlestad verbleven, die zoo riepen.
Dezen hadden een vinnigen hekel aan de bewoners van Mechelen, omdat zij het
beroemde Op-Sinjoorken in de Scheldestad hadden geroofd, om het aan den gevel
van het stadhuis der Dijlestad te pronk te zetten.
De Mechelaars vroegen naar geen verderen uitleg en dropen beschaamd af.
Op minder tijd dan er noodig is om het te beschrijven, was de markt ontruimd, als
werden plots al de aanwezigen door de omliggende straten opgezogen.
Alleen Lamme wachtte op zijnen gezel, die slechts langs het deurtje van den toren
te voorschijn kwam, als de menigte het plein had verlaten.
- Ge hebt ze daar een goeden naam gegeven, zei Goedzak, dien ze nog zoo spoedig
niet zullen kwijtgeraken...
- Is hij niet verdiend?
- Dat wel...
Zij togen op hunne beurt naar huis en in de verte hoorden ze nog het geroep van
de aftrekkende Antwerpenaars:
- Maanblusschers!... Maanblusschers!...
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XXXIII. Twee kleermakersgasten.
Dat de Mechelaars niet tevreden waren over den spotnaam, dien Uilenspiegel hun
had gegeven, en dien zij nooit meer zouden verliezen, dient wel niet gezegd.
En de bewoners der Dijlestad waren er des te boozer om, wijl het waar was dat ze
de maan hadden willen blusschen.
Een verdiend verwijt treft steeds zwaar!
Dat Tijl en zijn makker nu in de herbergen niet meer op potten bruinen werden
uitgenoodigd, dat spreekt vanzelfs, en daar de Mechelaars hen op dreigende blikken
onthaalden, durfden onze twee guiten zich 's avonds niet meer op straat wagen.
De snijder, hun patroon, kon nu niet meer gaan pochen op zijne keizerlijke gasten,
daar hij zich aan een heel koel onthaal zou mogen verwacht hebben, en hij besloot
dan ook dat de goede tijd uit was en 's anderdaags schaar en naald zouden worden
aangevat.
- Nu gaat de kat op de koord komen, zei Lamme... Wat moeten we nu gaan
aanvangen?...
- Snijden en naaien.
- Ik ken er niets van.
- Ik ook niet... Het ergste, dat kan gebeuren, is dat de baas ons aan de deur stampt...
Dat zal echter nog zoo spoedig niet geschieden.
- Als we de stad maar verlieten... Ik heb niet veel betrouwen in de maanblusschers
en morgen of overmorgen halen ze ons buiten en slaan ons dood!
- Zoo erg zal het wel niet worden.
Des anderendaags, in den vroegen morgen, kwam de patroon zijn gasten wekken.
- Spoedig ontbeten, zei hij, en dan op de tafel, want er ligt veel werk gereed.
Tijl had 's nachts geruimen tijd blijven nadenken in zijn bed, om den kleermaker
derwijze beet te nemen, dat ze hun lui leventje nog een paar dagen konden verlengen.
- Als ik u hier op mijnen winkel houd, zegde hij, dan is
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het omdat ik klanten te veel heb en ze toch geen anderen kleermaker van mijn gehalte
kunnen vinden in Mechelen... En 't is ook, omdat ik hoop dat ge nu al uwe kunst zult
aanwenden om het schoonste werk te maken voor de hooge heeren, die hier komen
koopen.
- Wij beloven u dat, baas... Maar, ik heb u een ander voorstel te doen... Als ik aan
het Hof verbleef, heb ik een paar voordrachten gegeven over den snijdersstiel, die
veel bijval hebben gehad... Zij hebben den baron Kattevetha een schoonen stuiver
opgebracht en mij ook... Indien gij zoo eens een voordracht te Mechelen inrichtet?...
Al wat het opbrengt, verdeelen we... En, ik moet het er bijvoegen, ik zal tevens uwe
confraters, de kleermakers, eens terdege beetnemen... Wat denkt ge er zooal van,
baas?
De man dacht eenige oogenblikken na.
Geld verdienen zonder te werken, dat had hem steeds bevallen, en zijn confraters
laten beetnemen, dat was eene voldoening die hij nooit had laten ontsnappen, wanneer
hij er de gelegenheid toe kreeg.
Een snijder is ook een mensch!
- Dat gaat me, zei hij tot Uilenspiegel.
- In de eerste dagen kunnen we dan niet werken, sprak Tijl... Ge moet ons dan
alles laten beridderen, want het vraagt veel arbeid.
- Begin dan maar...
Het duurde een paar weken, eer alles in orde kwam, en het kostte den baas een
schoonen stuiver, maar de verzekering dat het hem goud ging opbrengen, belette
hem te morren.
In het omliggende en zelfs te Antwerpen en te Brussel, had Uilenspiegel laten
afkondigen, dat te Mechelen, op den Zondag van Sinxen, eene voordracht zou worden
gehouden door den beroemden hofsnijder Tijl van Tijleghem en deze aan de
kleermakers iets zou mededeelen, dat hun van het allergrootste nut zou wezen, om
hunnen stiel met eere en geldgewin te kunnen voortzetten, zij en hunne nazaten.
Al de snijders waren dan ook uiterst nieuwsgierig, des te meer dat de historie der
maanblusscherij zich had verspreid en ieder er naar trachtte den dooper der Mechelaars
van dichtbij te aanschouwen.
Daarenboven gaf het reisje naar de Dijlestad menigen kleermaker de gelegenheid
om zijn haardstede en zijne huisplaag voor enkele dagen te ontvluchten.
Nimmer had men dan ook te Mechelen meer vreemde-
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lingen ontwaard en de stedelijke vergaderzaal was opgepropt met snijders, die kwamen
zien en hooren.
Een halve kroon was de toegangsprijs en de baas van Tijl had twee groote lederen
beurzen met gouden geld als de laatste toeschouwer in de zaal was getreden.
- Er was zooveel volk, zei Uilenspiegel later, de menschen waren zoo dicht
opeengepakt, dat ze hunnen mond niet horizontaal konden verwijden om te lachen,
en verplicht waren het loodrecht te doen!
Aan het einde der zaal, op een verhoog, was een soort kansel geplaatst.
Daar naast zat Lamme Goedzak, met eene groote schel in de hand.
Op een gegeven oogenblik, als de zaal propvol was en de toeschouwers
bijeengekoekt waren als haringen in eene ben, begon Lamme met de bel te luiden,
tot eene volledige stilte heerschte.
Een deurtje op den achtergrond werd geopend, en plechtig stappend, het hoofd
fier opgeheven, begaf Uilenspiegel zich naar den kansel.
Hij boog even en sprak:
- Beminde snijders, mijne broeders!
Zet uwe ooren wagenwijd open, want slechts eenmaal zullen mijne woorden er in
klinken...
En, wie ze niet gehoord heeft, zal niet waardig wezen tot het snijdersgild te
behooren.
Lange jaren heb ik verbleven aan het Hof van Zijne Majesteit den Keizer en onder
de bevelen van den befaamden baron van Kattevetha, die bijna al de gekroonde
hoofden van Europa in de kleeren heeft gestoken, heb ik er geleerd hoe men snijden
en passen moet zooals het hoort.
Onze kunst, beminde snijders, mijne broeders, is de edelste arbeid die er bestaat.
Want niet alleen de dorstigen laven en de hongerigen spijzen, maar ook de naakten
kleeden, is eene deugd die den hemel doet winnen.
Onze kunst is de schoonste kunst, als ze kunstig wordt uitgevoerd, naar al de regels
van de kunst, en ze is ook de hoogste kunst, want bij het sierlijk kleeden van eene
edelvrouw of van eenen edelman, is de schilder- en de beeldhouwkunst een klein,
miezer kunstje!
Wij zijn de koningen der schepping, want zonder ons zou het maatschappelijk
leven niet mogelijk wezen, want de naakte menschen zouden niet durven op straat
komen en alle
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arbeid zou ophouden te bestaan.
Zonder ons zouden de menschen dus den hongerdood in hunne huizen sterven!
Ik roep dus met recht: leven de snijders, tot meerdere eere en glorie van het
menschdom!
Dat de kleermakers toejuichten, in de handen klapten, met de hoeden zwaaiden,
dat spreekt van zelfs.
Wie de menigte weet te vleien, die vindt er ook grooten bijval.
Uilenspiegel zette zijne rede voort:
- Beminde snijders, mijne broeders, gij allen weet wat er noodig is om een deftig
kleed te vervaardigen. Zal ik het u hier nog opsommen? En waarom niet? Ernstige
vakmannen kunnen niet genoeg over hunnen stiel spreken en den verstandigen lieden
lijkt niets te gering!
Ik zeg dus, dat om een passend kleed te maken, gij allen noodig hebt een stuk stof,
eene ellemaat, eene schaar, een vingerhoed en den vereischten draad... Van uwe
handen spreek ik niet eens, daar een snijder, welke deze edele werktuigen niet bezit,
moeilijk een kleed zou kunnen leveren, tenzij hij met de teenen heeft leeren werken
of een vingerhoed op den neus weet te dragen, en de naald met de tanden weet te
behandelen...
Maar het behoort niet tot de hoofdzaak, al wat ik daareven heb opgesomd. Neen,
er is iets anders, dat ge moet in het oog houden, wilt ge niet uw geheel leven door
zitten naaien, zonder ooit een kleed te kunnen afleveren dat kan gedragen worden!
Het is om u daar op te wijzen, beste snijders, mijne broeders, dat ik u hier heb
geroepen.
Luistert nu met dubbele aandacht, want de enkele woorden, die ik u nog zeggen
zal, zijn voor allen van het allergrootste belang.
Als ge bij 't naaien van een kleed, verlangt dat uw werk vordert en degelijk is,
vergeet dan nooit... eenen knoop in uw garen te leggen, want anders trekt ge steeds
den draad door het gat!
Een oogenblik heerschte er eene groote stilte, zoo stonden al de aanwezigen
verbaasd over deze woorden...
Een oogwenk duurde die verwondering en dan braken allerlei kreten los. Men riep
en jouwde oorverdoovend.
- Dat wisten we al meer dan honderd jaar! riepen eenige snijders, die vooraan
stonden, tegen den kansel.
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- Ik betwijfel het niet, antwoordde onze guit, maar honderd jaar is lang voor een
menschengeheugen en ik vreesde dat ge 't zoudt vergeten hebben!
Hij bemerkte dat er verscheidene mannen naar hem toe wilden, dat de voorste
toeschouwers naar hem op werden gedrongen en met een paar sprongen was hij aan
het deurtje en verdwenen.
In de zaal werd er nog langen tijd geschreeuwd en getierd, getwist en zelfs
gevochten.
Uilenspiegel had zijne partijgangers, die de klucht allergrappigst noemden. Vooral
de Mechelaars, die hun maanblusschen nog versch in het geheugen hadden, waren
verheugd dat de vreemdelingen zoo waren beetgenomen en verdedigden den
hofsnijder, dien zij een lustigen kerel heetten.
De tegenstrevers van Tijl waren natuurlijk de vreemde kleermakers, die eene
langere of kortere reis hadden moeten doen en een halve kroon betaalden, om te
vernemen dat ze bij 't naaien een knoop in hunnen draad moesten maken...
Weer verliepen er een paar weken, zonder dat er op den winkel een steek werd
gelegd.
Maar op 't laatst begonnen de klanten heftig op hunnen hiel te draaien en ruw op
hunnen poot te spelen, en daar het geld der voordracht stilaan was gesmolten, besloot
de kleermaker de naald weer op te nemen.
- Ik moet stoffen gaan koopen en vertrek heden nog naar Brussel, zei hij tot Tijl...
Ge moet morgen vroeg maar beginnen met jas en broek van dien ouden beer die
gisteren hier den winkel is komen overhoop zetten, te herstellen en geschikt maken
om nog een halve eeuw om 't lichaam van dat brutaal beest te hangen... Begrepen?...
En verder ziet ge maar wat er te doen is... Ik laat alles aan u en uwen makker over.
De patroon ging henen.
- Als we nu ook maar de Maanblusschers verlieten? stelde Lamme voor.
- Om den duivel niet! Het is hier goed en wij blijven hier... Zoolang de baas ons
niet aan de deur zet, bestaat er geene reden om de Dijlestad te verlaten.
Hij nam de jas en de broek van den ouden heer, zooals de kleermaker gezegd had
en bekeek ze met zeer veel aandacht, langs alle zijden.
- Wat zijt ge van plan met dat plunje te doen? vroeg Goedzak.
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- Het geschikt maken om nog een halve eeuw om het lichaam van een ouden beer te
hangen... Help mij maar eens, dan zult ge er verwonderd bij staan.
Uilenspiegel nam de schaar en begon het kleed aan stukken te snijden, om daarna
te passen, te driegen, te meten, te naaien, dat het een aard had.
Eer het avond was, kon de heer komen, want het plunje was derwijze veranderd,
dat het, met stroo gevuld, heel het uiterlijk van een echten beer vertoonde.
Lamme Goedzak stond bij het zonderling kleed te lachen, dat zijn buik er van
schokte.
- Tijl, Tijl! kreet hij... Wat zult ge toch allemaal uitvinden!... Ik denk dat de heer
nu nog woedender zal wezen!
- 't Is te gissen, maar dat heeft de baas met het ruw beest af te haspelen.
Als de snijder terugkeerde, vond hij de grap van Uilenspiegel niet naar zijn smaak
en hij vaarde kwaad tegen hem uit, vooral daar hij bemerkte dat de twee gasten niets
anders hadden verricht.
- Dat is nu nog beter, zei Tijl. Ge hebt ons toch gezegd dat het voor eenen beer
was. Aan het Hof hebben we zoo dikwerf kleederen moeten maken voor honden,
paarden en andere dieren. Ge moet u toekomende maal beter uitdrukken, baas.
- Ik ben doodmoe, sprak de snijder. Morgen zullen we er nader over spreken. Ik
heb den burgemeester ontmoet. Hij moet morgen vroeg zijn nieuwe jas hebben,
anders wil hij het kleed niet meer. Er zijn nog een paar mouwen aan te passen. Hier
zijn ze. Gooi ze er eens met de gauwte aan, dan is 't stuk klaar. Ik ga slapen.
- Opperbest, baas.
Zoodra de man naar zijne slaapstede was gegaan, hing Uilenspiegel het kleed van
den burgemeester tegen den wand en plaatste er twee brandende kaarsen naast.
De overige kaarsen nam hij uit de doos en verborg ze, waarna hij deze laatste op
den grond wierp.
- Laat ons hier nu maar onder de tafel, op de stukken stof blijven slapen, zei Tijl.
Zoodra de dag in de lucht komt, moet ik te been wezen, om de mouwen aan de jas
te gooien.
- Gaat ge dat toch doen?
- Zeker... We moeten evenwel Mechelen verlaten... We blijven hier veel te lang...
- Zijt ge van gedacht veranderd?
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‘Wat domme streken steekt ge daar nu uit!’ riep deze. (Blz. 232)

- Het beeld van Nele is weer voor mij verschenen... we moeten voort, Lamme... Dat
zal morgen vroeg gebeuren, dat is zonder twijfel.
Als de kleermaker 's anderdaags in het werkhuis kwam, zag hij hoe Tijl ijverig
bezig was naar de opgehangen jas met de beide mouwen te werpen, deze weer op te
rapen en opnieuw naar het kleedingstuk te gooien. En de opgebrande kaarsen, naast
de ledige doos, konden doen gissen dat hij den heelen nacht met dit werk was bezig
geweest.
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Als de eerste verbazing voorbij was, kreet de baas:
- Zijt ge gek geworden, kerel!
Uilenspiegel keek den patroon ondervragend aan.
- Wat domme streken steekt ge daar nu uit! riep deze.
- Domme streken, dat ontbrak er nog aan, zei Tijl, op droeven toon. Is dat mijne
belooning? Gisterenavond hebt ge mij gezegd de mouwen met de gauwte aan de jas
te gooien... Ik heb den heelen nacht het spel beproefd, zonder er in te slagen, en nu
komt ge me voor gek schelden... Ik zeg u dat het niet gaat... Zie maar.
Hij raapte de mouwen op en wierp ze nogmaals naar de jas.
- Beproef gij het eens!
Dat de snijdersbaas nu zijn geduld verloor, dat zal niemand verwonderen.
Hij kon echter de woede, die in hem kookte, beletten uit te barsten, en zei op schier
kalmen toon:
- Ge zijt beiden zeer brave jongens, en ge zoudt onbetaalbare gasten zijn bij eenen
baas, die geene klanten heeft, van zijne renten kan leven en veel van spot en vermaak
houdt... Dat is nu echter hier het geval niet en ik moet u dan ook allervriendelijkst
verzoeken...
- Zoo spoedig mogelijk mijn huis te verlaten, voleindde Uilenspiegel.
- Dat ge 't zoo gemakkelijk raadt, getuigt nogmaals van uwen vluggen geest.
- En, dat we binnen een kwartuurs Mechelen zullen verlaten hebben, getuigt van
onze vlugge beenen, zei Tijl...
- We verstaan malkaar opperbest en daarom doet het mij plezier dat we zonder
ruzie maken van malkander scheiden.
- Ons ook, en gij zult de eenige baas zijn die zal kunnen zeggen dat Tijl
Uilenspiegel hem heeft verlaten...
- Zijt gij Tijl Uilenspiegel! kreet de snijder.
- Ja, en hier is mijn vriend Lamme Goedzak. Ik zei dan, dat gij de eenige baas zijt,
die mij uit zijn dienst heeft ontslagen, zonder er om gestraft te worden... Vaarwel.
- Goede reis.
Zij drukten malkaar de hand en Tijl en Lamme stapten buiten.
- Waar nu weeral henen? vroeg Goedzak.
- Daar zal deze maal niet alleen het noodlot over beslissen, sprak Tijl.
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- Wie dan?
- Volg mij maar en ge zult het zien en hooren, als ge niet te angstig wordt en het
niet op een loopen zet.
- Ge weet dat ik nooit deins, welk gevaar er ook dreigt.
- Ook voor den duivel niet?
- Ge gaat toch niet naar de hel?
- Nog niet, maar we gaan toch een vrouw van Mechelen bezoeken, die aan den
Satan verwant is.
Lamme bleef staan en keek zijnen makker ondervragend aan.
- Gij begrijpt me niet al te best?... Ik zal het u duidelijk maken... Een paar dagen
geleden, als gij aan 't slapen waart, dat ge ronktet als een kerkorgel, heeft de snijder
mij bij een oude tooverheks gebracht... Hij beweerde dat ze hem reeds alles had
voorspeld dat met hem gebeurd was... Ge kunt me gelooven of niet gelooven, maar
ze heeft mijn gansch verleden voor me opengelegd...
- De toekomst ook?
- Daarvoor wil ik haar heden raadplegen... Ik heb dat niet willen doen, als de
kleermaker er bij was.
- Gij stelt er dan een vast betrouwen in?
- Ja en neen... Den eenen keer spot ik met mezelven, omdat ik zoo kinderachtig
ben, maar den anderen keer kom ik weer tot het geloof in de hekserij... ‘Het moest
eens waar zijn’, brengt me steeds in twijfel... Ik ben een mensch, Lamme.
- Ge zoudt het niet zeggen, als ge u zoo hoort spreken!... Nu, ik wensch ook wel
eens te weten wat de toekomst mij voorbehoudt... Laat ons dan maar eens gaan
hooren, wat de nicht van Satan over ons weet...
- We zijn er, zei Uilenspiegel, en liet den klopper vallen op een laag deurtje van
een smal huisje, zonder verdiep, in een eng, smerig straatje gelegen, dat op de Dijle
uitliep.
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XXXIV. Wat er Tijl en Lamme te wachten stond.
Een klein meisje, dat hoogstens een negental jaren oud kon wezen, kwam de deur
ontsluiten.
Zij keek de twee mannen aan, zonder een woord te spreken.
- Is grootmoeder thuis? vroeg Tijl.
- Neen.
- Ook niet voor goede vrienden?
- Wie?
- Gezonden door Op-Sinjoorken.
- Komt binnen.
Zij opende de deur van een klein vertrek, naast de gang gelegen, waar eene groote
bank, tegen den muur geplaatst, het eenige meubel was.
Het kleine raampje, dat op de straat uitgaf, was met een dik gordijn bedekt, waar
met moeite eenig licht doordrong, zoodat in het kamertje een schemerduister
heerschte.
- Wat hebt ge daar nu allemaal verteld? vroeg Lamme, als het meisje verdwenen
was.
- Als ge die woorden niet uitspreekt; krijgt ge de oude niet te zien... Ze neemt hare
voorzorgen, om niet met de heeren van het magistraat in onmin te geraken en in de
gemeentegevangenis te ondervinden, dat de duivel de zijnen ook verlaat.
- Nu slaat ge weer een spottenden toon aan!... Ik geloof dat ge mij voor 't lapje
wilt houden.
- In ieder geval is het er mij thans meer om te doen u dat Mechelsche wonder te
laten zien, eer we deze stad verlaten, dan om de toekomst te kennen... En ook wel
om te weten waar we naartoe moeten...
- Weet zij dat?
- Als we 't haar vragen, zegt zij het zeker... Ze is zeer gewillig, Satan's nicht, als
we maar betalen...
- Dan geeft de duivel haar niet veel? Dat is niet schoon van zijn part, vermits hij
over al het goud beschikt dat nog in de aarde zit!

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

235
- Hij heeft alle ondeugden in pacht en dan ook de gierigheid!
Het kleine meisje kwam terug in het vertrek en deed de twee mannen teeken haar
te volgen.
Ze bestegen een soort ladder, die een trap moest wezen, en kwamen door een val
op een ruimen zolder.
Er was geen dakvenster te bespeuren en de balken waren flauw, schier niet verlicht
door eene lantaarn met roode glazen.
Het meisje verdween en de twee bezoekers bleven aan de deur staan, die achter
hen met een grendel gesloten werd.
- Wat verlangt ge, kindertjes? zoo klonk eene schorre stem, die uit een hoek van
het vertrek kwam, hen tegen... Zegt het maar...
Hunne oogen wenden zich nu aan het halve licht en zij bemerkten een menschelijk
wezen, dat tegen den muur gezeten was, in een grooten leunstoel.
Aan hare voeten lag een groot, zwart dier, dat een hond scheen te wezen.
Op den rug van den stoel zat eene groote ekster, met blinkende oogjes.
- Ik luister, herhaalde de oude.
- Wij willen de toekomst kennen, antwoordde Tijl.
- 't Is veel gevraagd.
- We zullen u loonen voor uwe moeite.
- Wat zult ge mij geven?
- Eene kroon, en mijn makker zal u evenveel betalen.
- Goed... Werp het geld op den grond.
Uilenspiegel wierp twee goudstukken op den vloer.
De ekster stootte een paar kreten uit, kwam naar het geld gevlogen, en bracht een
voor een de twee muntstukken in den schoot der oude.
Deze betastte en bekeek herhaalde malen het geld en borg het eindelijk op hare
borst.
- Verwijdert u, tot tegen den muur, zei ze.
Lamme en Tijl gehoorzaamden, en traden achteruit, tot ze met den rug den
tegenovergestelden wand raakten.
De oude stond op.
Zij was geen meter hoog en daarbij zeer mager, zoodat ze een kind geleek.
Alleen haar aangezicht, dat nu geheel en al door het licht van de roode lantaarn
beschenen werd, toonde aan dat ze een hoogen ouderdom moest bereikt hebben.
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Het was als van perkament en zoodanig gerimpeld, dat het als geheel verkreukeld
leek.
De mond, zonder lippen, als eene dwarse streep in het gelaat, werd overschaduwd
door een langen, dikken neus, die tusschen twee zeer kleine, schitterende oogjes
stond. Het hooggewelfd voorhoofd, met rimpels doorploegd, was bekroond met dicht
wassend spierwit haar, dat in lange vlechten tot op den rug der heks neerviel.
Haar hoofd, tweemaal te dik voor het kleine, tengere lichaam, boezemde zooniet
schrik, dan toch een zekeren afschuw in, en deed eene rilling over Goedzak's rug
varen.
De oude blies de lantaarn uit.
Daarna zette zij zich in het midden van den zolder op de knieën en een paar
oogenblikken later zag Lamme rond het wijf twee lichtgevende cirkels op den houten
vloer, die een zwavelgeur verspreidden.
De heks liet een kreet hooren, de groote zwarte hond sprong in de lichtkringen en
blafte luid.
De vrouw zat met een wip te paard op het dier en dit laatste begon tusschen de
twee cirkels snel rond te loopen, te draaien en te keeren, terwijl de ekster luid krassend
boven het hoofd der oude fladderde, wier haren rond heur hoofd opvlogen, als eene
witte wolk...
Het was een vreemdsoortig, vrees inboezemend schouwspel, dat vele lieden van
dien tijd, al waren ze ook met grooten moed begaafd, op de vlucht zou hebben
gedreven...
Het wijf liet weer een wilden kreet weerklinken.
De hond bleef staan, zijne meesteres gleed op den grond en het dier sloop naar
den hoek van den zolder, terwijl de ekster naar eenen balk vloog, vlak boven het
hoofd van Lamme...
De heks bleef te midden der twee lichtgevende kringen zitten en sprak:
- Dat een uwer vooruit trede.
Uilenspiegel gehoorzaamde.
- Gij zoekt en gij zult vinden, sprak de vrouw. De bloedverwanten, die gij tracht
terug te zien, wachten reeds lang op u. Zoodra gij bij hen zult wezen, zal er een tijd
van beroering voor u aanbreken. Alleen in den dood zult gij rust vinden. Ik heb
gezegd, hetgeen de jacht op de toekomst mij heeft opgeleverd.
- Mag ik u eene vraag stellen?
- Spreek.
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- Waar zal ik mijne bloedverwanten terugzien?
- Dat kan ik alleen weten, als ik weer Belzebuth berijd en op jacht ga naar het
toekomende... Dat kost weer eene kroon.
Uilenspiegel wierp het muntstuk naar de oude, die het opraapte en verborg.
Zij riep weer den hond en reed weer in wilde vaart in de lichtcirkels rond...
Als ze weer op den grond gezeten was, zei ze hijgend, als naar adem snakkend:
- Te Antwerpen.
Tijl ging terug naar zijn makker en sprak:
- Nu gij, Lamme.
Deze trad op zijne beurt vooruit.
- Gij vlucht steeds, maar zult ontdekt worden, zei de heks. Ook voor u zullen tijden
van beroering aanbreken, die alleen in den dood zullen eindigen. Meer heb ik niet
kunnen zien in de toekomst.
- Waar zal ik mijne vrouw ontmoeten? vroeg Goedzak, en wierp eveneens de oude
een goudstuk toe. Als ge me dat van te voren weet te zeggen, dan kan ik elders gaan
verblijven.
- Wat geschreven staat, moet gebeuren, sprak de vrouw, en gij kunt er u niet aan
onttrekken.
Weer reed ze rond op het zwarte dier en als dat gedaan was, klonk het Lamme in
de ooren:
- Ook te Antwerpen...
Het meisje, als werd het door eene geheimzinnige macht verwittigd, dat het bezoek
afgeloopen was, verscheen op den zolder en leidde de twee mannen de trap af, naar
de deur...
Uilenspiegel en Goedzak bleven een stond elkander aankijken en barstten dan in
lachen uit.
- Het is duur betaald! zei Lamme.
- Ja, maar we hebben ze toch gemakkelijk verdiend ook... En wij weten nu waar
naartoe.
- Ge gaat naar Antwerpen?
Ja.
- Dan nemen wij hier afscheid... Ik ga niet naar die stad... Mijne vrouw wacht er
op mij en ze zal met me ruzie maken tot ik dood ben... Ge hebt het toch gehoord!
- Onzin!
- Gij gelooft het dan niet?
- Ik geloof niets, maar we moeten toch ergens gaan...
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Kom Lamme, wees nu niet moedwillig...
- Ik heb er geen stond aan gedacht... Ik geef den brui aan die voorspelling!...
Vooruit, naar de Scheldestad.
Zij verlieten Mechelen en betraden de baan naar Antwerpen.
Tijl was weer in gepeinzen verzonken en sprak geen woord.
Als ze een eind weegs gegaan hadden en Mechelen nog alleen zijn toren vertoonde,
waarop de inwoners der stad de maan hadden gebluscht, zei Goedzak:
- Zeg eens, Tijl, zijt ge uw geweten aan 't onderzoeken?... Of denkt ge nog aan de
heks?
- Ik denk aan moeder en Nele... Zie, Lamme, ge kunt nu lachen en spotten, maar
ik geloof dat de oude waarheid heeft gesproken en ik de twee geliefde wezens te
Antwerpen zal terugvinden... Het is sterker dan ik: ik doe alle moeite van de wereld
om dat alles bespottelijk te noemen, en ik kan het niet van mij afwerpen... Ik wil niet
gelooven aan dat heksenspel en ik geloof het toch!...
- Ge denkt dan, dat die leelijke heks kan voorspellen wat er zal gebeuren?
- Ja en neen.
- Dat is geen antwoord! Spreek nu uw hart eens rechtuit. Gelooft gij het of gelooft
gij het niet?
- Welnu, ja, ik stel er betrouwen in.
- Hewel, er is toch iets, dat ze niet heeft kunnen voorzien!
- Wat dan?
- Dat ze zoo spoedig haren vogel, die zooveel van geldstukken houdt, zou kwijt
geweest zijn.
- Hoedat?
- Ge hebt toch die ekster wel gezien?
- Natuurlijk.
- Hewel, de oude is haren vogel kwijt.
- Hoe weet gij dat?
- Omdat ik hem hier heb.
En Lamme knoopte zijn borstzak los en haalde de ekster te voorschijn, die een
oogenblikje als bedwelmd bleek.
- Hier zie.
- Waarom hebt ge dat gedaan?
- Om u te bewijzen dat de oude niets weet en zelfs niet hoort of ziet...
- Wat gaat ge met dat beest doen?
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De ekster was uit de verdooving ontwaakt en prikte met veel geweld Lamme in de
hand.
Goedzak stiet een kreet van pijn uit en liet den vogel los, die ontsnapte en in de
richting van Mechelen vloog...
- Laten vliegen, antwoordde Lamme op dit oogenblik.
- Ik zie het, zei Tijl.
- Zoodat ge er nu wel zult van overtuigd zijn, dat de oude eene bedriegster is en
niets kan voorspellen.
- Zeg dat niet te spoedig, beste Goedzak... Als ge te Antwerpen bij uw vrouwtje
zult wezen, zal ik u aan de heks herinneren.
- Dat zal dan de mijne wel zelf doen! lachte Lamme.
En zij zetten hun weg naar Antwerpen voort...
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Tweede boek
Uilenspiegel te Antwerpen
I. Waarin over geschiedenis wordt gesproken.
Den 20en April 1792 werd door de Nationale Vergadering te Parijs, de oorlog aan
Oostenrijk verklaard, en het voorspel daarvan was de overweldiging van België.
De eerste aanval, die reeds een paar weken nadien plaats greep, mislukte, en bij
den tweeden inval, op het einde der maand Juni, werd het Fransche leger, waarbij
een Belgisch legioen was gevoegd, insgelijks achteruit gedreven.
Die beide neerlagen verwekten zeer veel geharrewar in de Fransche vergadering
te Parijs, tot generaal Dumouriez eindelijk de leiding van eene derde poging op zich
nam.
De veldslag van Jemappes, welke op 6 November werd geleverd, besliste over
ons lot.
De uitslag scheen eerst zeer twijfelachtig, en de eindelijk behaalde zegepraal moet
grootendeels worden toegeschreven aan de onverschrokken dapperheid van den
luitenant-generaal Egalité, die een Belgisch legioen aanvoerde.
Ook de havelooze, uitgehongerde Fransche legerbenden, vochten als wanhopigen,
want zij dachten dat de tafels, in ons land, voor hen gereed gedekt stonden.
Het Oostenrijksche leger werd verslagen en België werd een wingewest voor
Frankrijk.
Al de steden van ons vaderland gaven zich achtereenvolgens, zonder slag of stoot,
over.
Aan Antwerpen was hetzelfde lot beschoren.
De Oostenrijksche bezetting was met vreeze geslagen; reeds den 4en November
werden vele voorwerpen van het kasteel scheep gedaan en naar Holland gestuurd.
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Op Zondag, 18 November 1792, te elf uur voormiddag, zond de veldmaarschalk La
Marlière, bevelhebber der voorhoede van het Fransche Noorderleger uit het
hoofdkwartier te Berchem, aan de magistraten van Antwerpen, een zijner
manschappen, den burger Dulac, met het volgende schrijven:
‘Au nom de la République française,
De veldmaarschalk La Marlière, bevelhebber der voorwacht van het Noorderleger,
onder de bevelen van generaal La Bourdonnay, komt aan het magistraat der stad
Antwerpen de uitdrukking der broederlijke vriendschap van de Fransche republiek
bieden. Hij verwacht van zijne vaderlandsliefde dat het hem de sleutels der stad zal
willen overhandigen en aldus de poorten ontsluiten voor de vrijheid.’
Aan verzet viel niet te denken.
Ook verhaastten zich de magistraten, nog denzelfden middag, in name der gansche
bevolking, te antwoorden, dat zij zeer gevleid en erkentelijk waren voor het aanbod
van den veldmaarschalk.
Zij verklaarden zich tevens bereid, hem de sleutels der stad aan te bieden, zoohaast
hij het zou verkiezen.
Dewijl het kasteel nog door de Oostenrijkers was bezet, trok La Marlière, met
zijne afdeeling, van Berchem naar Borgerhout...
En wij keeren, na dit vluchtig geschiedkundig overzicht, bij Uilenspiegel en Lamme
terug, die den 18en November 1792 nog steeds te Antwerpen waren.

II. Hoe Uilenspiegel zijne moeder, Nele en Sansculotten zag.
Tijl en Lamme hadden vernomen dat het Antwerpsch magistraat de Franschen zou
verwelkomen aan de Kipdorppoort, en ze sloegen dien weg in, op aandringen van
Goedzak, die nieuwsgierig van aard was en het schouwspel wilde bij-

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

242

De oude Kipdorppoort.

wonen.
De rijtuigen, waarin de leden van het magistraat gezeten waren, reden onze twee
makkers voorbij.
- Daar zijn de overheden reeds, sprak Lamme. Als we niet sneller stappen, zien
we niets.
- Die menschen denken zeker, zei Tijl, dat ze den vreemdelingen niet snel genoeg
de sleutels van de stad kunnen aanbieden. Ze rijden de overweldigers te gemoet.
- Overweldigers, zegt ge. Ze komen ons verlossen, de brave jongens.
- Verlossen? Wie weet er van te voren of de eene meester beter zal wezen dan de
andere?
- Zwarte gedachten, Tijl. Gij hebt er geene andere.
De gilden en burgercompagniën, met vaandels en trom, rukten voorbij, gevolgd
door een dichten drom mannen, vrouwen en straatbengels, die allen de driekleurige
Fransche kokarde, rood, wit en blauw, op hoed of jas droegen.
- Ze voeren de kleur van den nieuwen meester reeds, zei Uilenspiegel. Dol volk!
- Wat hebt ge tegen de Franschen?
- Niets. Ik heb het tegen de Antwerpenaars, die zonder te weten wie of wat ze aan
de Kipdorppoort gaan inhalen, zonder te kunnen gissen wat er hen vanwege de Fran-
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De vrienden van één dag staken elkaar de hand toe. (Blz. 243)

schen te wachten staat, meer vreugde laten blijken dan ezels die een distelveld te
gemoet loopen.
Een man, sierlijk gekleed, ging hen voorbij.
Tijl keek hem na en kreet:
- Ik ken dien vent. Dat is mijn schildersmaat.
En zeer luid:
- Hé, Gautier!
De andere wendde het hoofd om, en, Uilenspiegel bemerkende, bleef hij staan.
De vrienden van één dag staken elkaar de hand toe.
- Hoe gaat het u, Gautier?
- Ik ben hier te Antwerpen bekend onder mijn waren naam. Noem mij Dargonne,
of liever kortaf Simon. Gij gaat insgelijks den dapperen Marlière verwelkomen?
- Ik ga de ontvangst zien, omdat mijn vriend Lamme Goedzak hier, de
nieuwsgierigste kerel is die door Gods lieve zonne wordt beschenen.
Tijl vernam dat Dargonne zich als muzikant en dansmeester in de Scheldestad had
gevestigd, waar hij les gaf
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in de hoogste kringen, en tusschen beide als landschapschilder het penseel wel eens
ter hand nam.
- Gij schildert niet meer? vroeg Dargonne. Of helpt ge soms nog voorouders malen?
- Neen, ik heb al die streken mijner jeugd vergeten en ben thans een mensch...
- Waaruit geen geestige spreuk meer te krijgen is, viel Lamme in. Hij loopt daar
steeds, alsof hij bevreesd is dat de lucht op zijnen kop zou vallen, indien hij nog eens
plezant durfde wezen.
- Ik heb geen lust meer om te jokken, wedervoer Tijl, en God weet of die lust nog
ooit zal terugkomen.
In korte woorden verhaalde hij aan Dargonne, hoe hij te Damme niemand had
weergevonden en sedertdien steeds op weg was om zijne naastbestaanden te
ontdekken.
Al pratende waren ze buiten de Kipdorppoort gekomen, waar zij de laatste woorden
hoorden, die de stadspensionnaris Bom, namens het magistraat, tot den Franschen
generaal richtte:
- Wij hebben een Godsdienst en eene grondwet, die ons duurbaar zijn; laat ons
die behouden, want aan onze voorvaderen brachten zij geluk bij, zoolang zij
geëerbiedigd werden.
De generaal antwoordde in eene korte toespraak, waarin hij zegde dat de Franschen
gekomen waren om de Belgen te helpen en van het juk te verlossen, dat de wetten
van het vrije volk zouden geëerbiedigd blijven en de grootste tucht onder zijne
manschappen in de stad zou heerschen.
Door de poort, waar destijds de Fransche furie woedde en zoovele hunner
landgenooten als honden werden doodgeslagen door den Antwerpschen bakker en
zijne medeburgers, trokken de soldaten van La Marlière de stad binnen.
Het paardenvolk opende den stoet.
Deze krijgslieden waren min of meer in een uniform gestoken en maakten indruk
op het vreugdedronken volk, dat op gansch den doortocht de kreten liet hooren:
- Leve de Fransche republiek!
- Leve de gelijkheid!
- Leven de Franschen, leven onze verlossers!
Het voetvolk van La Marlière's bende deed echter menigen kreet in menigen
Antwerpschen mond verstommen.
Dat waren geene soldaten; dat leken meer manschappen eener dievenbende.
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Er waren er van allen aard en vorm, gewapend met geweren, sabels, messen, pistolen;
de schoeisels hingen aan flarden om hunne voeten of bestonden uit holleblokken, en
die kerels, met woeste gezichten, de meesten ruigbehaard, liepen in wanorde door
elkaar, de ‘Carmagnole’ of de ‘Marseillaise’ ruw en schor uitschreeuwend...
Dat deed den Antwerpenaar, wantrouwig van aard, nadenken, en meer dan een
legde voorzichtigheidshalve de hand op zijne beurs. Maar 't waren nu eenmaal
Fransche broeders, verlossers, die kerels, al zagen ze er als bandieten uit, en ieder
juichte hen toe en zij ook werden bejegend met een:
- Leve de Fransche republiek!
- Leven onze verlossers!
Toen hij op het stadhuis ontvangen werd, de aanvoerder van die bende, krioelde
het van menschen op de Groote Markt en de geestdrift steeg daar ten top.
Er scheen aan het vreugdegeroep geen einde te zullen komen en nimmer werden
de Sanskulotten ergens op meer gejubel en gejuich onthaald.
- Ik geloof, zei Uilenspiegel, dat al het gespuis uit Parijs gevlucht is.
- Waarom dat? vroeg Dargonne verbaasd.
- Wel, veel meer dan er hier zijne intrede gedaan heeft, kan er toch in Frankrijks
hoofdstad niet bestaan!
- Ik ben Franschman, Tijl.
- Des te beter zult ge gezien hebben dat het al gespuis is, wat uw La Marlière hier
binnen brengt.
- Het volk is de meester. Dat is het eigenlijke volk.
- Ge moogt het me euvel opnemen, zooveel ge wilt, zei Tijl, maar, de Oostenrijkers
zagen er toch deftiger menschen uit.
- De pluimen maken den vogel niet, sprak Lamme vergoelijkend.
- Zoo luidt het spreekwoord, antwoordde Tijl, maar ik zou wel eens willen weten
hoe de pluimen er zonder den vogel zouden uitzien! En deze vogels boezemen mij
geen vertrouwen in.
- Als ge hen aan het werk zult hebben gezien, sprak Dargonne, zult ge wel anders
spreken.
- Ik hoop het voor Antwerpen.
De dansmeester wilde aan het gesprek eene andere wending geven, daar hij toch
bemerkte dat Uilenspiegel het niet erg met de Sansculotten op had, en zei:
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- Gij hebt mij daar straks over uwe moeder en uwe nicht gesproken. Wat zoudt ge
zooal zeggen, als ik u eens bij haar bracht?
- Raak dat punt niet aan, als ik u bidden mag, sprak Tijl. Ik zal niet dulden dat ge
daarover spreekt, dan in allen ernst.
- Ik meen het zoo ook.
- Wat meent ge?
- Dat ik u wellicht in de gelegenheid zal stellen uwe naastbestaanden terug te zien.
- Als ge dat doet, mijnheer Karton, zei Lamme, dan geeft ge Tijl de ziel terug en
ik roep u voor immer als mijn vriend uit.
- In mijne straat wonen, sinds een jaar, twee vrouwen: een oude, grijze moeder,
en eene flinke, blonde, blauwoogige maagd. Ze kwamen van Gent en zijn geboortig
van Brugge.
- Is dat de waarheid? vroeg Tijl met glinsterende oogen. Tracht ge me niet voor
den gek te houden, omdat ik daareven niet hoog opliep met uwe Fransche krijgslieden?
En Dargonne bij den pols grijpende:
- Zeg, is het de waarheid?
- Op mijn woord van eer. Ze wonen bij een bloedverwant, den smid Claes.
- Claes!... Dat is onze naam... Claes, zegt ge... Dargonne, spoedig, waar wonen
ze? Kom, laat ons er henen gaan, loopen, vliegen!
- En als zij het nu niet zijn? sprak Lamme. Wees kalm, Tijl: er zijn nog meer
menschen in ons land, die Claes heeten.
Uilenspiegel staarde hem met verbolgen blikken aan.
- Moet ge dien sprankel hoop nu zoo plots dooven!
- Gij vat vuur als een tonneken kruit, Tijl, en wilt naar de vrouw en hare dochter
ijlen, alsof ge reeds zeker zijt, dat zij uwe moeder en Nele zijn.
Tijl liet opnieuw, met droeven blik, het hoofd op de borst zinken:
- Ik was zoo gelukkig op dit oogenblik, murmelde hij. Gij hebt gelijk, Lamme, er
zijn meer moeders en meer meisjes, dan haar die ik liefheb, en er bestaan vele
menschen, die Claes heeten. Ze zullen het weer niet wezen!
- Dat heb ik niet gezegd; het is wel mogelijk dat zij het zijn; niets toont het
tegenovergestelde.
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‘Mijn zoon!... Mijn jongen!...’ (Blz. 248)

- Kent ge hunne namen? vroeg Tijl.
De dansmeester antwoordde ontkennend.
- Laat ons tot bij haar gaan, sprak hij. Ik woon niet ver van hier, in de Jodenstraat,
en wie weet...
- Mijnheer Karton heeft gelijk, zei Lamme. Laat ons gaan zien, en, als het moeder
niet is, dan is het nog tijd genoeg om met den kop in den grond te loopen. Mijnheer
Kar-
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ton heeft gelijk: wie weet...
- Kom, laat ons dan oogenblikkelijk gaan, sprak Uilenspiegel, want die onzekerheid
pijnigt me; ik word gemarteld door een straaltje hoop, dat door een onoverwinnelijk
voorgevoel wordt overschaduwd. Kom.
Dargonne leidde onze twee makkers naar de Jodenstraat, tot voor het huis van den
smid Claes.
Alles was gesloten. De bewoners waren wellicht, als goede Antwerpenaars, de
verlossers gaan toejuichen.
De deur werd door eene jonge maagd geopend.
Een vreugdekreet ontsnapte Uilenspiegel's mond.
Hij opende de armen, sprong op het meisje toe, prangde haar aan zijne borst, en
haar met zoenen overladend, kreet hij:
- Nele!... Nele!...
De maagd, die een hulpkreet had laten hooren en zich met geweld wilde losrukken,
herkende Tijl aan zijne stem.
- Tijl... Onze Tijl!... Moeder!
Op dat geroep kwam de moeder naar voren geijld.
Zij ook had aan de stem haar kind herkend.
In tranen wegsmeltend, tranen van vreugde bij het onverwacht wederzien, sloeg
zij hare armen om den hals der beide kinderen.
- Mijn zoon!... Mijn jongen!...
Lamme had de hand van Dargonne gegrepen en stamelde:
- Dat is braaf van u... Dat is braaf...
Twee dikke tranen bengelden op zijne wangen.
- Mijnheer Karton, ging hij voort, ik gevoel een grooten aandrang om u te
omhelzen, want gij hebt mijnen Uilenspiegel doen herleven. Ik doe het niet, omdat
ik plechtig gezworen heb, sedert ik mijn vrouw ontvlucht ben, geen levend wezen
op aarde meer te zoenen. Maar, geef me de hand. Ik heb maar één woord: ik roep u
tot mijn vriend uit en ge kunt op Lamme Goedzak rekenen, waar en voor wat het
ook weze!
En na Dargonne de hand geschud te hebben, kreet Lamme:
- Leven de Fransche verlossers! want gij zijt er toch ook een, gij!... Gij hebt mijn
vriend Tijl verlost van al zijne kwellingen! Leven de verlossers!
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III. Hoe een officier der Sansculotten Uilenspiegel's kennis maakte.

Claes, de smid.

Als de eerste vreugde van het wederzien voorbij was, vernam Tijl uit den mond zijner
moeder, dat de twee vrouwen, na den dood van Claes den houthakker, zonder
bestaansmiddelen waren gebleven, en bij een bloedverwant te Gent waren gaan
inwonen.
Zij hadden beiden het kantwerken geleerd en verdienden zoo kwaad en zoo goed
mogelijk haar brood.
- Een zekeren dag, zoo verhaalde de moeder, was Claes, de smid, een neef van
vader zaliger, die in zijne prille jeugd naar Antwerpen was vertrokken, naar Gent
gekomen. Hij stelde ons voor naar de Scheldestad te reizen en bij hem onzen intrek
te nemen. De man zit er warmpjes in, heeft eene gulden smidse, en woont hier alleen,
met eene dienstbode. Hij is nooit gehuwd geweest. Wij namen dit voorstel aan, des
te gretiger daar de oom te Gent reeds dikwerf den wensch had te kennen gegeven,
zijne oude dagen in een klooster voor ouderlingen te slijten. Ik geloof dat de man
liever onze hielen zag dan onze teenen.
- Zoo is familie altijd, moeder. De man is dood. Ik heb hem verleden jaar te Gent
opgezocht, niet waar, Lamme?
- En men verwees ons naar het kerkhof.
- God hebbe zijne ziel, zei de moeder.
Er werd nog veel verhaald en medegedeeld, tot de smid thuis kwam, een twee
meter lange kerel, met een paar voorvechtersarmen en een stierenhals, en een
lichaamsbouw die
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eene buitengewone kracht aanduidde.
Zijn gelaat was hoogrood gekleurd, de oogen stonden hem dwaas in het hoofd, en
reeds bij 't binnentreden zijner woning had hij luide geroepen, met sterken Vlaamschen
tongval:
- Vive le Républiek français!
Het was hem aan te zien, dat hij op het heil der verlossers een malschen beker had
geledigd.
- Wat zijn dat voor kerels? vroeg hij, toen hij in de huiskamer kwam en Tijl en
Lamme bemerkte.
- Mijn zoon Tijl.
- En mijn vriend Lamme Goedzak, voegde Uilenspiegel er bij.
- Ha, dat is nu die schoone Tijl, die u reeds zooveel tranen heeft doen storten. Ik
ben blij dat hij u teruggevonden heeft, want nu zal mijn oudje zoo geen droef gelaat
meer zetten en Nele zal geene tranen met tuiten meer weenen... Er overkomt ons
vandaag alle geluk. Geef mij de hand, Tijl... En gij ook, Goede Lamzak... Moederken,
haal eene flesch op, van achter 't vat. We gaan drinken op de républiek français...
Dat zijn mannen!
Deze hartelijke ontvangst trof Tijl diep. Alleen deed het hem pijn dat de smid
zoozeer met de Franschen ingenomen scheen.
De flesch werd ontkurkt en de bekers geledigd...
Een zware klop op de ingangsdeur deed allen opspringen.
Nele ging openen en verscheen weldra in de kamer, gevolgd door een jongeling,
in een gehavend kleed gestoken, dat weleer een uniform moest geweest zijn, maar
nu zoo erg van kleur verschoten en gelapt was, dat men niet goed meer kon
onderscheiden hoe het er vroeger eigenlijk wel mocht uitgezien hebben.
De man droeg een groote ruitersabel en een sluier met wit, rood en blauw, die den
officier aanduidde.
Met West-Vlaamschen tongval sprak hij:
- Ik ben hier wel bij Karel Claes?
De smid schoof hem met veel plichtplegingen eenen stoel toe.
- Neem plaats, kapitein. Ik ben Karel Claes.
- Ik ben bij u ingekwartierd.
- Dat doet me plezier. Het is eene groote eer voor mij.
- Ik zie met genoegen, dat ik bij vrienden der eene en onverdeelbare republiek ben
aangeland.
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- Vive le Républiek français! kreet de smid, bij het vullen der bekers.
- Vive la République française, antwoordde de officier.
- Meêgevochten te Jemappes, Mijnheer de kolonel? vroeg Claes.
- Er zijn geene Mijnheeren meer. De eene en onverdeelbare republiek heeft heel
dien rommelzoo afgeschaft. Noem mij citoyen, citoyen Populo. Ik heb gestreden
onder generaal Egalité, om u allen vrij te maken. Op uwe gezondheid!
En een oogslag op Nele werpende:
- Uwe dochter?
- Neen, mijn nicht... En hare moeder. En hier is mijn neef Tijl en zijn vriend Goede
Lamzak. Dat is voor 't oogenblik gansch mijn gezin, citoyen Pompiro.
- Ik hoop nader met allen kennis te maken.
En zich tot Nele wendende:
- Citoyenne, mag ik u verzoeken mij naar mijne kamer te geleiden?
- Mijne kamer, zei de smid. Het is de beste.
- Moeder, wijs dien heer de kamer, sprak Tijl.
- Citoyen Populo, zei de officier, de wenkbrauwen fronsend en een dreigenden
blik op Uilenspiegel werpende. Als ik u bidden mag, citoyenne?
Nele keek Tijl aan en roerde niet.
- Moeder, herhaalde Tijl, vergezel dan toch dien heer.
- Breng mij eene flesch wijn, zei Populo tot Nele.
Hij volgde Uilenspiegel's moeder naar boven.
- We zullen hem van 't patersvaatje geven, sprak de smid. Hij verdient het, want
hij heeft ons vrij gevochten, die Pompiro.
- Ik zal ze hem dragen, zei Tijl.
- En ik zal u vergezellen, om ze hem voor te dienen, voegde Lamme er bij.
De flesch werd uit den kelder gehaald en Uilenspiegel en Goedzak togen naar
boven, waar de luitenant geheel gekleed op het bed van den smid uitgestrekt lag.
Zij traden de kamer binnen, en onder de verbaasde blikken van den officier vulde
Tijl den beker en bood Lamme hem met een buiging de drinkschaal aan.
- Wat beteekent dat? kreet Populo.
- De Hemel zal dengene toebehooren, die de dorstigen laaft, sprak Lamme op
zalvenden toon.
- Er is geen hemel meer. De eene en onverdeelbare re-
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‘Wat beteekent dat?’ kreet Populo. (Blz. 251)

publiek heeft den hemel afgeschaft.
- Dat is spijtig, zei Lamme.
- Spijtig? Waarom?
- Wel, naar men ons geleerd heeft, citoyen, moet het daar nog al goed geweest
zijn, om er voor eeuwig ingekwartierd te worden.
- Oude wijvenpraat! En, wilt ge me nu eens zeggen, waarom gij beiden in mijne
kamer komt? Ik had bevolen, dat de citoyenne den wijn zou brengen. Ik wil hier
gehoorzaamd worden.
Uilenspiegel's bloed begon te koken.
Lamme bemerkte het en verhaastte zich te antwoorden:
- Uwe citoyenneteit is wellicht niet bekend met de gebruiken van het huis?
- Wat gebruiken? Dat bestaat niet meer. De eene en onverdeelbare republiek heeft
ze allen afgeschaft.
- Die schaft nog al veel af, zei Lamme, op onnoozelen toon.
- Al wat er te veel is in de samenleving.
- Pas maar op, citoyen, dat de republiek den een of
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anderen dag de republiek niet afschaffe.
Populo sprong uit het bed.
- Ik geloof dat ge mij voor den gek wilt houden! Kerel, pas op. Wat komt ge hier
doen?
- Volgens de gebruiken... de afgeschafte gebruiken, citoyen, van het huis, worden
de personen, die hier ingekwartierd zijn, door de knechten van den smid bediend, en
wij hebben de eer - als de eer niet afgeschaft is, citoyen - u als uwe dienaars te groeten
en wijn te brengen. Dat is nu heel de zaak.
De officier ledigde den beker tot op den bodem.
- Pakt u weg, kreet hij... Ik heb nog niet gemiddagmaald... Binnen een uur wil ik
het maal opgediend zien.
- Goed, citoyen.
- De kleine citoyenne zal de tafel dienen.
- Kerel, zei Uilenspiegel, die sinds lang zijn geduld kwijt was en nu niet langer
meer zwijgen kon, kerel!...
Lamme greep hem bij den arm, deed Tijl op zichzelven ronddraaien en duwde
hem op die wijze buiten de kamer.
- Uwe citoyenneteit zal het maal gereed vinden, zei hij, en het schoonste eetservies
van den gastheer zal er voor dienen, want porseleinen tellooren heeft de deelbare
republiek wellicht nog niet afgeschaft?
En met een hoofsche buiging wipte hij buiten, op het oogenblik dat Populo den
beker greep, om hem naar Lamme's hoofd te werpen.
Uilenspiegel was reeds beneden.
- Moeder, sprak hij, we verlaten dit huis, want als ik hier langer blijf, wring ik
dien kerel hierboven den nek om! Hij speelt heer en meester...
- En we zullen hem dat netjes afleeren, zei Goedzak, die in het vertrek trad.
Uilenspiegel jongen, ik herken u niet meer. Zijt ge Tijl van vroeger nog!
- Nele is hier niet veilig.
- Onzin. We houden dien Populo in het oog, en als gij wilt, als gij Tijl Uilenspiegel
zijt van onzen eersten zwerftocht, zoekt die Fransche verlosser, eer het avond is, naar
een andere woon.
Tijl dacht een oogenblik na.
- Hoe stelt het de vriend hierboven? vroeg de smid, die terug in de kamer kwam.
- Hij verlangt binnen een uur te middagmalen.
- Avondmalen.
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- Dat zal hem al hetzelfde zijn, als er veel is en als het goed is, want hij ziet er
uitgehongerd uit. Ik wed dat ge op 't zicht zijne ribben kunt tellen.
- We zullen hem eens laten smullen, zei Claes.
- Ik geloof, viel Tijl in, dat al die kerels daarvoor naar Antwerpen gekomen zijn,
en God weet voor wat nog al!... Moeder, zorg voor het eten van den citoyen.
De oude ging naar de keuken, om, op verzoek van haar zoon, een stevig maal voor
den officier te bereiden.
Uilenspiegel had naast Nele plaats genomen, en hare hand in de zijne, sprak hij
haar fluisterend toe.
Lamme en de smid hadden eene tweede flesch aangesproken en praatten over de
republiek en de verlossing van Bel-

De officier had zich in het Zondagspak van Claes gestoken. (Blz. 254)

gië, waarop gedronken en opnieuw gedronken werd, zoodat Karel Claes een half
uurtje later een dubbele tong bezat en kleine oogen die moeite deden om open te
blijven.
Boven scheen de citoyen geen oogenblik rust te vinden, want hij stapte aanhoudend
heen en weer, en scheen slag te leveren met de meubels.
Als Populo naar beneden kwam, spalkte de smid zijne oogen wagenwijd open.
De officier had zijn uniform afgelegd en zich in het kostbaar Zondagspak van
Claes gestoken. De kleederen waren te wijd, voor zijn mager lichaam, doch dat
scheen hem niet te hinderen; de mouwen waren boven de handen opgeslagen en de
broekspijpen boven de knie vastgebonden. De nieuwe hoed van den smid praalde
op den kop van den verlosser, die ook Claes' beste pijp tusschen de tanden had.
- Hebt ge goede tabak in huis? vroeg Populo. Ge kijkt me zoo versteld aan, citoyen.
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- Ja, antwoordde de smid, ik...
Uilenspiegel sneed hem het woord af.
- We zijn allen om ter meeste aangedaan, sprak hij. Er is een groot onheil in ons
huis.
- Hoedat?
- De brave Lamme, die u daar straks wijn heeft geschonken...
- Als ik hem vind, breek ik hem den nek. Hij heeft den spot met mij gedreven.
- Hij zal het niet meer doen. Hij ligt op sterven.
- Zoo plotseling?
- Hij heeft de cholera in den hoogsten graad.
- Hoe?... De cholera?...
- 't Slecht water...
- En hij is hier nog in huis?
- Hij is mijn eenige vriend. Ik wil hem verzorgen... Mag ik uw maal laten opdienen?
Populo luisterde niet meer. Hij was reeds terug de trap op en kwam na een paar
oogenblikken terug beneden, met een zwaar pak onder den arm.
- Veel geluk met uwen vriend, sprak hij; ik zoek een veiliger oord op. Tegen de
cholera is niet te vechten.
En hij verliet de woning.
Lamme kwam uit de nevenkamer te voorschijn:
- Bravo, Tijl! kreet hij. Gij hebt het goede middel gevonden om die Fransche rat
te doen verhuizen!
De smid zat nog steeds onbeweeglijk op zijnen stoel. Hij kon zich, met zijne
bedwelmde hersenen, niet goed rekenschap geven van hetgeen er rondom hem
gebeurde.
Langzamerhand werd het echter helder in zijnen geest en met de vuist op de tafel
slaande, dat de glazen rinkelend opsprongen, kreet hij:
- Dat is een dief!...
Tijl's moeder, die naar de kamer van den smid geijld was, kwam naar beneden
geloopen en deelde mede, dat de verlosser het zilveren Christusbeeld had
medegenomen en de kast van Claes opengebroken.
- Ik sla dien bandiet den kop in! riep de smid en stond wankelend op.
Uilenspiegel duwde hem terug op zijn stoel en sprak:
- Neef, eerbied voor de republiek!
- Republiek of geen republiek, maar als ik dien Pompiro ergens ontmoet, wring
ik hem de keel toe!... Zijn dat
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verlossers?
- Ze zullen ons van alles verlossen, wat niet te heet of te zwaar is, zei Lamme.
- Arm Antwerpen, beaamde Uilenspiegel's moeder.
- Een volk, dat zich goedschiks in vreemde handen levert, moeder, verdient eene
strenge straf.
- Ik sla hem dood! mompelde de smid. Dood!...

IV. Hoe Uilenspiegel tegen de eene en onverdeelbare republiek
opstond.
De sansculotten hadden wellicht aan hunne vrienden bericht, dat het te Antwerpen
een Luilekkerland was voor de uitgehongerde Franschen, want zij werden dagelijks
door kleine benden versterkt, die naar de Scheldestad kwamen afgezakt.
De gebochelde generaal Verrières was ook binnen onze muren verschenen, aan
het hoofd van zijne bende nationale gendarmen, die nog vreeselijker bandietentronies
vertoonden dan de overige verlossers.
Het was 't uitschot, het schuim van de Fransche schurken, die Antwerpen als hun
eigendom beschouwden, er heer en meester speelden over hare bewoners, hun have
en goed.
Den 16n November had de Fransche republiek de Schelde en de Maas vrijgemaakt
en den 8en December kwam eene Fransche oorlogsvloot, uit een zestal schepen
bestaande, in onze haven.
Om de heropening van den stroom te vieren, werd 's anderdaags de ‘Club van de
vrijheid der Schelde of het Genootschap van de Vrienden der Rechten van den
Mensch’ in feestzitting gesticht...
Claes, de smid, had zijne liefde voor de Fransche republiek als sneeuw voor de
zon zien verzwinden.
Als hij des anderendaags met gezonden kop ontwaakte en zich nu kon vergewissen
dat de officier zich als een gemeenen dief had aangesteld, besloot hij bij den
generaal-bevel-
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Moeder Teugels kwam insgelijks bij den smid klagen. (Blz. 257)

hebber eene klacht neer te leggen.
- Tusschen alle koren is kaf, sprak hij, en een enkel bandiet kan toch een gansch
volk niet verantwoordelijk maken.
Hij veranderde echter van gedacht, toen zijn buurman Piet, de schrijnwerker, hem
met droef gelaat kwam vertellen, dat de sansculot, die bij hem den nacht had
doorgebracht, al 't zilverwerk had medegenomen en zijnen zoon, die zich tegen den
diefstal had durven verzetten, eene ranseling had toegediend.
- Zijn het dan allen schurken! kreet Claes.
- Ik geloof, zei Tijl, dat de brave lieden tusschen die kerels zoo raar zijn als witte
raven.
- Wie zou dat gedroomd hebben?
Moeder Teugels, die een winkeltje in de straat openhield, kwam insgelijks bij den
smid klagen, want daar hadden de republikeinen nog erger huisgehouden.
- Zij hebben mijne huiskast stuk geslagen en in den haard verbrand, omdat ze
beweerden koude te lijden, zei het weenende moederken, en ze hebben gisterenavond
mijn Trien-
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tje mishandeld, de bandieten, zoodat het meisje er te bed van ligt. En ze hebben mijn
Ons-Lieve-Vrouwebeeldje verbrijzeld, de goddeloozen! Ik durf niet in huis blijven,
als ze straks terugkomen.
- En die dieven en misdadigers werden door ons magistraat ontvangen! kreet de
smid.
- Onder het gejubel der Sinjoren, zei Tijl.
- Die zich bijna eene breuk riepen, voegde Lamme er bij. Uilenspiegel heeft het
voorspeld. Ge hebt ze nu en ge zult ze moeten houden.
- Wie zegt dat! sprak de smid. Ze zullen eerder buiten de stad zijn, dan ze er
binnenkwamen, en als 't in de Jodenstraat alleen niet is, dat ze hun duivelswerk
hebben verricht, dan zullen we er paal en perk weten aan te stellen.
- 't Zal te laat zijn, meende Tijl.
- Als 't kalf verdronken is, vult men den put, beaamde Lamme. En wat kunt ge
met een dood kalf en een gevulden put uitrichten?
- We zullen zien, zei Claes. We zullen zien. Er zijn nog mannen te Antwerpen.
- Die juichen als kinderen, wanneer ze een halfgekleeden Franschman zien! sprak
Uilenspiegel.
Des anderendaags vergaderden ten huize van den smid eenige kranige Antwerpsche
burgers, om na te gaan wat er hun in dien benarden toestand te doen stond, en iederen
avond kwamen zij in het geheim bij Claes bijeen.
Deze had gedacht, dat de officier Populo zou teruggekeerd zijn, om na te gaan of
men hem met het cholerageval niet voor den gek had gehouden, maar, had hij eene
woning gevonden waar meer te stelen was of zat het zilveren Christusbeeld hem in
den weg, in ieder geval hij liet niets meer van zich hooren.
Toen de vergadering van de ‘Vrienden van de Rechten van den Mensch’ werd
aangekondigd, besloten de vrienden van Claes deze bij te wonen, om desnoods luide
tegen de verdrukking en de knevelarijen der Franschen op te komen. Dat was eene
gelegenheid.
Ondanks het smeeken en weenen van Nele en van zijne moeder, vergezelde Tijl
de kranige Antwerpenaars en Lamme volgde natuurlijk zijnen vriend.
De feestzitting had plaats in de Sodaliteit(1), op het Je-

(1) Thans de Stadsboekerij, op het Conscienceplein.
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zuïetenplein.
Toen Tijl en zijn gezellen er binnentraden, was de gevreesde bultenaar aan het
woord, en met veel armengezwaai en donderende stem, sprak de aanvoerder der
Nationale gendarmen:
‘Citoyens, de vrijheid der Schelde zal voor u eene bron van rijkdom wezen, die
onuitputtelijk is, en nooit heeft het Opperste wezen, dat over het heelal beschikt,
grooter heil aan een volk geschonken.
Een volk, dat aan de boorden van een stroom woont, als de Schelde, welke het
bestaan van dit volk door de eeuwen heen waarborgt, zulk een volk moet vrij wezen.
Ik heb vernomen dat gij echter voor de vrijheid blind zijt gebleven, omdat nooit
iemand u heeft leeren zien naar die gouden zonne, die licht en leven brengt aan allen.
Daarom ben ik hierheen gekomen, om u te leeren wat de vrijheid is!
Velen onder u vormen zich geene gedachte van wat de vrijheid wel eigenlijk is;
zelfs zijn er vooringenomen tegen dit hoogste goed dat een volk kan betrachten. Men
heeft u steeds in de onwetendheid gehouden, om u des te beter te verdrukken; men
heeft in u de onverschilligheid jegens de vrijheid aangekweekt, om u in de kluisters
te kunnen houden.
Ik zal u uit de onwetendheid, uit de onverschilligheid helpen, en ik weet hoe ik
dat doen moet, ik die een der eerste soldaten geweest ben van de groote
staatsomwenteling van den 13en Juli.
Ik was toen kapitein in het district der Cordeliers te Parijs, dat de eerste plaats is,
waar de vrijheid in vollen gloor is opgestaan.’
En zijne gebalde vuisten aan de vergadering toonende, die aanhoudend zijne rede
met gejuich onderbrak, ging Verrières voort:
‘Deze handen hebben de eerste grondslagen gelegd van de Club der Cordeliers,
onder de benaming van de “Vrienden van het Recht van den Mensch”; 't is daaruit
dat die groote en vreeselijke waarheden zijn voortgesproten, die tronen hebben
omvergeworpen, schepters gebroken en kronen vermorzeld. Daar is het dat ik
redevoeringen heb gehoord en er dikwijls zelf voor het vergaderd volk heb gesproken,
en die woorden hebben de grooten op de vlucht gedreven, koningen gepijnigd,
verdrukkers den schrik op het lijf gejaagd.’
Deze zelfbewierooking vuurde de geestdrift aan en een
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donder van toejuichingen brak los.
De man scheen daardoor aangemoedigd, want nog krachtiger dreunde hij de
volgende zinsneden op:
‘Citoyens, ik ben nog steeds dezelfde man, die ik was in de Club der Cordeliers,
in de Club der Jacobijnen. Ik kom hier om dergelijke vereeniging in uwe stad op te
richten; ik heb te Parijs Lodewijk XVI getergd; ik terg hier Frans! Zonder te wachten
totdat de Oostenrijksche vorst mij den oorlog verklare, verklaar ik hem zelf den
oorlog, omdat hij koning is en omdat ik mensch ben.’
Die bombast had het beoogde uitwerksel. Men zwaaide met hoofddeksels, men
riep, men jubelde en de gansche vergadering huilde het Fransche volksliedje:
Vive le son, vive le son!
Dansons la carmagnole;
Vive le son du canon!

Als de aanwezigen tot bedaren gekomen waren, ging de gebochelde generaal voort:
‘Citoyens, uwe oogen waren gesloten voor het licht; het deksel der onwetendheid
liet u niet verder zien; de Franschen komen u de oogen openen... Citoyens, blikt ten
hemel; ge zijt zoals God het gewild heeft. Zegt alle dagen tot dien God, die u naar
Zijn evenbeeld heeft geschapen: Heere, help ons om de weldaad der vrijheid waardig
te zijn, die Gij in ons hart hebt geprent, en die door onze vaders was verloochend.
Groote God, geef het weder aan onze zielen, dit edelmoedig gevoelen; wij zijn Uwe
afbeeldsels, maak ons Uwer waardig.’
Er stegen kreten van afkeuring uit de groep Franschen, die de vergadering
bijwoonden. De eene en onverdeelbare republiek had immers ook God afgeschaft.
Maar, de gebochelde kende ons volk, en wist hoe het aan zijn godsdienst verkleefd
was, en had het dan ook noodig geoordeeld in dien zin te spreken, om de
Antwerpenaars te winnen.
‘Die groote voordeelen hebt gij van het oprichten van deze club te verwachten,
citoyens, van deze maatschappij van vrij volk: geen koningen noch edelen meer,
geene geestelijkheid noch monniken, geene erfelijke wethouders!’
Ieder was nu tevreden, de ongodsdienstigen zoowel als de anderen, en de
toejuichingen barstten opnieuw daverend los.
Plotseling klonk eene zware stem door de zaal en de volgende woorden vielen als
een donderslag op de menigte neer:
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‘Die Sansculot heeft onzin gesproken!’ (Blz. 261)

- Die Sansculot heeft onzin gesproken!...
De Antwerpenaars, die in de zaal aanwezig waren, keken malkaar met angst in de
blikken aan.
De Franschen drongen vooruit, om den spreker dezer woorden rekenschap te
vragen en te tuchtigen.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

262
De grootste wanorde heerschte voor een oogenblik in die menigte.
Uilenspiegel bleef kalm op de bank staan, die hij beklommen had, omringd door
de vrienden van den smid.
Daar liet de stem van Verrières zich hooren:
- Laat dien man spreken!
- Neen, neen! klonk het uit den mond der Franschen.
- Slaat hem dood!
- Laat hem spreken! riepen de Antwerpenaars, die in den beginne geen geluid
hadden durven geven, maar nu door de woorden van den gebochelden generaal
aangemoedigd werden.
- Luistert naar Verrières!
- Ik eisch stilte! kreet de kleine overste met stentorstem.
Hij eischte, de gevreesde. Op een oogwenk was alles stil.
En Uilenspiegel sprak:
‘De Franschman zegde daareven, dat hij naar hier gekomen is, om ons de oogen
te openen voor het licht der vrijheid. Het is al vrijheid wat de klok slaat, maar het
schijnt me toe, dat de oogen der Franschen zelf voor de vrijheid gesloten zijn gebleven.
Als ge hier iemand beletten wilt vrij te spreken, dan zult ge me toch niet komen
zeggen, dat ge weet wat de vrijheid is, dat ge dienaars zijt van de vrijheid. Ik ben
zoo vrij u dat als inleiding te onderwerpen.’
De Antwerpenaars en Vlamingen, die in de zaal waren en den gebochelden generaal
hadden toegejuicht, alhoewel ze niet veel verstaan hadden van zijne Fransche
toespraak, lieten luide kreten van instemming hooren.
Verrières liet door een zijner officieren, die Vlaamsch kende, de woorden van Tijl
overzetten.
Hij bemerkte dadelijk dat hij met een geduchten tegenstrever te doen had.
Goede raad was hier duur.
Den spreker door zijne trawanten doen neêrhalen, dat wilde de bult niet doen,
omdat het wellicht een te slechten indruk zou gemaakt hebben op de Sinjoren; hem
laten voortspreken, was wellicht nog het beste, om het hem te beletten als hij te
gevaarlijk zou worden.
- Stilte! beval de generaal opnieuw.
En Uilenspiegel vervolgde:
‘De Franschman is hier gekomen gelijk de vos, die, volgens het spreekwoord, als
hij zijnen neus in 't kiekenhok stak,
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heel beleefd zei: Elk een goeden dag, mannen!... Ik weet niet wat de kiekens hebben
geantwoord, maar ik weet wat gijlie hebt gedaan als de Fransche vos in uw hok is
geslopen. Ge hebt hem toegejuicht! De kiekens deden waarschijnlijk hetzelfde, want
zij zijn ook gepluimd geworden...
Ik geloof dat citoyen Verrières te Parijs een dappere kerel is geweest, en hij er
zulke schoone redevoeringen heeft uitgesproken als hij hier doet, en ik wil zelfs
gelooven, dat de grooten op den loop zijn gegaan en de koningen er pijn van in
hunnen buik hebben gekregen. Of dat nu de woorden van den generaal gedaan hebben
of de wapens zijner aanhangers, daar wil ik geen oordeel over vellen.
Ik weet alleen dat we zelf den oorlog wel zouden verklaard hebben aan Oostenrijk,
als het nog wat geduurd zou hebben, maar we mogen den citoyen Verrières toch
dankbaar zijn, dat hij het in onze plaats doet. Het is ons eene groote moeite gespaard,
en als hij ons nu nog het plezier wil doen in onze plaats te vechten, dan zal onze dank
nog grooter wezen.’
- Dat zullen we! kreet de gebochelde generaal. Dat hebben we te Jemappes gedaan,
dat zullen we overal doen, waar het de vrijheid van België geldt!
‘Goed is het, wedervoer Uilenspiegel, maar we zouden u kronen vlechten, en 't is
daarom dat ik het woord nam, indien ge uwe soldaten wildet duidelijk maken, dat
wij naast de vrije Franschen, vrije Belgen willen wezen, en wenschen als dusdanig
behandeld te worden.
Geen koningen noch edelen meer daarover zijn wij het met u eens, maar dan past
het toch niet dat ieder uwer soldaten, dat elke Sansculot hier koning komt spelen,
onze woningen inneemt, ons arm eet en al meêvoert wat het dragen waard is. Iemand
die niet zou weten dat hier vrienden gekomen zijn, om ons te verlossen en de vrijheid
te schenken, zou met recht denken, dat het leger van een vorst onze stad heeft
ingenomen en op plunderen uit is!’
Die geeseling bleef vanwege de Franschen niet onbeantwoord. Zij stieten woedende
kreten uit, en drongen naar de plaats waar Uilenspiegel stond.
Dreigende vuisten werden tegen hem opgestoken, handen, die dolken en messen
omkneld hielden.
Het oogenblik was hachelijk.
De gebochelde overste liet begaan. De spot van Tijl had hem al te diep in de lage
ziel getroffen.
Verrières sprak tot een zijner adjudanten:
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- Schiet dien Oostenrijker omver. Hij is een gevaarlijke kerel!
De makkers van Uilenspiegel sloten hem in een nauwen kring, en de smid had
reeds een Sansculot, die wat te dicht genaderd was, bij de schouders gegrepen en
terug in den hoop geduwd.
De Antwerpenaren trokken partij voor Tijl en beletten den Franschen, die
schuimbekten van woede, vooruit te komen.
Een algemeen gevecht was nakend.
Uilenspiegel bemerkte het, en kreeg eene van die plotselinge ingevingen, die op
een gepast oogenblik de dreigendste onheilen kunnen voorkomen.
Zijne stem verzwarende, zoodat zij boven het gewoel uitklonk, riep hij:
- Citoyens, hebt gij mij reeds zien vliegen?
De Vlamingen keken verwonderd op. Wat beteekende die zonderlinge uitroep op
dat oogenblik?
En de vraag werd door de anderen, door Fransch sprekende Antwerpenaren
vertaald:
- Hij vraagt of wij hem reeds zien vliegen hebben?
Ook de Sansculotten vergaten voor een oogenblik hunne woede en staarden de
Sinjoren ondervragend aan.
Tijl nam van de gelegenheid gebruik en sprak:
- Ik kan vliegen als een vogel in de lucht. Ik zal u bewijzen, dat ik de waarheid
spreek. Laat mij naar boven gaan en ik zal van het dak der Sodaliteit naar den toren
der Jezuïetenkerk vliegen.
- Dat kan hij, riep Lamme.
- Ja, dat kan hij, riepen de makkers, die het voorbeeld van Lamme volgden, zonder
te weten wat er gebeuren zou.
- Die man is gek, zei Verrières.
- Of ons allen te slim, antwoordde zijn adjudant.
- Laat hem vliegen! zeiden de Vlamingen.
- Hij moet vliegen! riepen eenige Franschen. Hij moet vliegen of wij slaan hem
dood.
Men liet Tijl de trap naderen. Hij klauterde vlug naar boven.
Twee schildwachten werden daar geplaatst en de menigte stroomde naar buiten.
Allen stonden omhoog te gapen, en gedurig kwam er volk bij.
Het Jezuïetenplein was tot tegen de huizen gevuld met menschen, die de oogen
van het dak der Sodaliteit niet af-
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wendden.
Men kon over de koppen gaan.
- Hij gaat vliegen! zei de eene tot den andere.
- Hoe gaat dat eindigen, fluisterde Claes den makker van Tijl toe. Het ziet er hier
niet pluis uit, Goede Lamzak.
- Laat hem maar begaan, antwoordde Lamme. Hij heeft reeds voor erger vuren
gestaan.
Daar verscheen Tijl's hoofd door het dakvenster. 'n Oogenblik later stond hij in
de goot.
U i l e n s p i e g e l strekte de armen uit, als wilde hij zijne vlucht nemen.
Alles was stil op het plein, men zou eene muis kunnen hooren loopen hebben.
Een schaterlach klonk over de menigte:
- Groote kinderen, sprak Tijl. Al wat men wil, kan men u wijs maken. Als ik u
zeg: ik kan vliegen, gelooft gij het; als de Franschen u zeggen: wij brengen u de
vrijheid, dan gelooft gij het ook! Gij verdient eene strenge straf voor uwe
lichtgeloovigheid. Denkt hierover na en jaagt de Franschen uit de stad. Het is hoog
tijd!
En met een sprong was Uilenspiegel terug binnen, door het dakvenster.
Het was geen second te vroeg, want meer dan een pistoolschot knalde...
De Franschen brulden van woede en ijlden de Sodaliteit binnen, die van onder tot
boven, in alle hoeken en kanten doorzocht werd, maar Tijl was verdwenen.
- Dood of levend! kreet Verrières, moet ik dien kerel in mijne handen krijgen. Hij
is in staat de gansche stad te-
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gen ons op te ruien.
- Generaal, sprak Populo, stel twintig gendarmen te mijner beschikking, en ik
breng u den man gekoord en gebonden. Ik weet waar hem te vinden.
- Ik zal u beloonen, zei Verrières. Haast u.

V. Namens de republiek.
Populo begaf zich met zijne manschappen naar het huis van den smid, in de
Jodenstraat, gevolgd door eene bende Sansculotten en ettelijke Antwerpenaars.
Ook Claes, Lamme en hunne gezellen volgden de groep, zonder te weten waarheen
delze zich begaf en wat er ging gebeuren.
Toen allen de Jodenstraat insloegen, zei Claes:
- Ze hebben het op mijn huis gemunt. Ze weten dat Tijl bij mij verblijft.
- Laat ons dan wat vooruit dringen, zei Lamme, want die bandieten zijn voor alles
in staat.
Voor het huis van Claes beval Populo halt en klopte met het handvat van zijn sabel
op de deur.
Dof weergalmden de slagen.
Binnen bleef alles stil.
- In naam der republiek, riep Populo, doe open!
Geen antwoord.
Populo sloeg geweldiger op de deur.
Niets roerde binnenshuis.
Intusschen waren Claes en Lamme bij den schrijnwerker, nevens de smidse
binnengeslopen, zoo in den hof geraakt, langs achter in het huis gedrongen en hadden
de twee vrouwen, die meer dood dan levend waren van angst, bij den buurman
binnengebracht.
- Voor de derde maal, in naam der republiek, doe open, klonk buiten de stem van
Populo.
En kort daarop:
- Beukt de deur in.
Zware slagen dreunden en het hout vloog tot spaanders.
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Eindelijk lag de zware deur op den grond.
De gendarmen en de Franschen drongen het huis binnen, dat van onder tot boven
werd doorzocht.
Geen levend wezen was er te ontdekken.
Populo's gelaat was purperkleurig. Zijne woede kende geene palen. Hij dacht Tijl
en Nele te vinden en gevangen meê te slepen, en hij vond niemand.
- Plundert het huis! kreet hij.
Dit bevel hoefde niet herhaald te worden: 't was het gewoon werk der Sansculotten.
Populo duidde een paar zijner handlangers de kostbaarste stukken aan, die hij in
de voorkamer in eene mand deed bergen.
Het leeuwenaandeel kwam hem toe, als aanvoerder.
Eenige minuten nadien waren allen verdwenen, want met hunnen buit bleven de
verlossers niet lang ter plaatse!
De eene achtte zich niet veilig voor den andere!
Alles was stil en uit de breede schouw van den haard kwam Tijl te voorschijn
gekropen.
Op ditzelfde oogenblik hoorde hij voetstappen in de smidse.
Terug in de schouw vluchten was niet mogelijk, want de mannen die in de smidse
waren, kwamen op de kamer af, waarin Uilenspiegel zich bevond.
Hij bemerkte de groote mand, waarop kostbare gordijnen geworpen waren. Hij
kroop er in en trok de stoffen over zijn lichaam.
- Hier staat de mand, fluisterde eene stem.
- Laat er ons spoedig mede wegkomen, zei de andere halfluid, want de wachtronde
nadert.
Uilenspiegel herkende de stem van Populo.
De mand werd opgelicht.
- Ze weegt duivelsch zwaar, fluisterde de stem weer.
- Een kostelijke buit, zei Populo. Een schat.
- Ge zult er plezier aan beleven, dacht Tijl.
In de straten was het pikdonker. Men kon geen hand voor de oogen ontwaren.
Omzichtig stak Uilenspiegel zijn arm onder de gordijnen uit en gaf een slag tegen
den hoed van Populo, zoodat het hoofddeksel een eind weegs de straat invloog.
De officier liet de mand los, die ook aan de handen van zijn makker ontglipte.
- Wat beteekent dat, sprak Populo, zijne pistool grij-
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pende en den haan overhalende.
- Waarom laat ge de mand zoo plotseling los? vroeg de andere.
- En mijn hoofddeksel?
- De wind...
- Er is geen wind... Gij hebt dat gedaan!... Wilt ge soms vechten, om den buit
alleen te bezitten? Ik schiet u neer als een hond, begrijpt ge dat?
- Ik had de mand met beide handen vast.
Dat was inderdaad zoo. De man kon hem niet genaken, van achter de mand. En
hij had toch maar twee handen.
Er was wellicht iets uit een venster geworpen of van een dak gevallen, tegen den
hoed.
Populo raapte het hoofddeksel op en sprak:
- Kom, laat ons verder gaan. Vooruit.
Een tiental stappen konden ze nauwelijks gedaan hebben, als de officier weer een
slag tegen den hoed kreeg, die ook zijn hoofd raakte en hem deed suizebollen.
De andere liet de mand weer los.
Populo sprong op zijnen makker toe en vatte hem bij den strot; de aangevallene
trok zijn mes.
Uilenspiegel kroop uit de mand en sloop in de duisternis weg...
Des anderendaags vond men op den straatweg het lijk van Populo, een mes in de
borst geplant.
De kennismaking met Tijl Uilenspiegel had hem geen geluk bijgebracht.
Populo werd met veel pracht begraven.
De moord werd op de rekening gezet van de vijanden der vrijheid en gaf Miranda
de gelegenheid om nog strenger tegenover de Sinjoren te wezen...
Claes de smid bekloeg zich bij het Magistraat over de plundering van zijne woon.
Er werd geen gevolg aan zijne klacht gegeven.
De overheid dorst aan het Fransch janhagel geene opmerking maken, over zulke
kleinigheden.
De smid richtte eene klacht tot den Franschen opperbevelhebber, en, wonder boven
wonder, er werd gevolg aan gegeven.
Claes ontving eene vergoeding... in assignaten.(1)

(1) Papier waarmede de Franschen betaalden en dat geene waarde had.
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VI. Hoe Uilenspiegel een handje hielp bij het planten van den
vrijheidsboom.
Jan Pot woonde in een klein, laag, smal huisje, op den hoek van de afhellende straat,
die nevens het Vleeschhuis naar den doorgang onder dit gebouw leidde.
Hij was de eigenaar van den poesjenellenkelder, aldaar gelegen, en de dagen dat
hij geene vertooningen in zijn schouwburg te besturen had, lapte hij de schoenen van
de menschen uit de buurt, en dreef tevens handel in al wat men hem te koop wilde
bieden.
De buren zeiden dat Jan Pot er warmpjes inzat.
Hoe het gekomen was, wist niemand te zeggen, maar ieder was het bekend dat
Pot de vriend der Franschen was, sinds zij in de stad waren.
Dreef hij handel met de citoyens?
Bewees hij hun diensten?
Wat er ook van zij, Jan was een der kloeke burgers, die bij den smid Claes dagelijks
vergaderden en middelen beraamden om het geweld der Sansculotten te keer te gaan.
Het was in zijn huis, dat Nele, Uilenspiegel en zijne moeder voorloopig hun intrek
hadden genomen, of liever zich verstoken hadden, om aan de opzoekingen en de
wraak der verlossers te ontsnappen.
- Bij mij, zei Pot, komen er te veel Fransche ratten, zoodat ze niet op de gedachte
kunnen komen hier vijanden der een en onverdeelbare republiek te zoeken. Houdt u
maar stil, kinderen, en ge komt er nog heelhuids van af!
Eenen Januari-avond kwam Jan thuis en begaf zich naar de van ieder onbekende
kamer, die hij zijne schatkamer noemde, en die zich ruim en breed onder den straatweg
uitstrekte.
- Wilt ge nu eens iets weten, kinderen, sprak hij. Weet ge wat de bult nu heeft
uitgevonden? Hij gaat toekomenden Zondag den Vrijheidsboom planten op de Groote
Markt.
- Ze moesten er den schurk aan opknoopen, zei Claes.
- Dat is waar, maar dat zal nu niet gebeuren.
- Ze zullen er eerder de vrijheid aanhangen, sprak Lamme.
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Jan Pot woonde in een klein huisje. (Blz. 269)

- Zoo trekken ze de goede burgers van Antwerpen op stoopen en brave lieden
denken dat het gebeurd is, wedervoer Pot. Maar het plezantste van al is, dat Peer
Janssens den boom moet leveren en planten. Hij die de republikeinen zou dood kijken,
als zijne oogen messen waren!
- Zondag heeft die vertooning plaats? vroeg Uilenspiegel.
- Ja, met muziek, klokkengelui en kanongebulder.
- Peer Janssens woont niet ver van de Kipdorppoort?
- Zoo is het.
- Ik ga Zaterdag avond naar hem toe.
- Dat zal niet gaan, jongen.
- Tijl, waag u in Gods naam niet op straat, smeekte Nele.
- Niemand zal mij zien. Ik heb iets voor met dien boom der vrijheid.
- Doen Tijl, zei Lamme. Ik ga met u mede.
- En ik ook, sprak de smid. Ik zou met pleizier zoo'n Sansculot onder de handen
hebben.
- De voorzichtigheid is de moeder van den porseleinwinkel, zei Pot. Stelt u niet
nutteloos aan het gevaar bloot.
Noch de smeekingen der beide vrouwen, noch de wijze raad van Jan Pot konden
Tijl weerhouden en 's avonds begaf hij zich, met zijne twee makkers naar de woning
van Peer Janssens, een landbouwer-tuinier, die op den weg van de Kip-
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De stam maakte eene buiging. (Blz. 272)

dorppoort naar Borgerhout woonde.
De man wist dra van wat er sprake was en bracht de vrienden bij den boom, die
's anderendaags als zinnebeeld der vrijheid op de Groote Markt moest geplant worden.
Als ze veilig terug thuis waren, wreef Lamme zich vergenoegd de handen en de
beide vrouwen en Pot lachten als Tijl hun mededeelde wat hij gedaan had...
Des anderendaags vertelde Jan aan het vereenigd gezelschap hoe de boomplanting
was afgeloopen:
- Ze kwamen met den boom van de Meir, door al de Fransche deugnieten, in groot
uniform, begeleid. De gendarmen waren er ook bij, de spitsboeven, met hunnen bult
aan het hoofd. De muziek speelde dat het een aard had, en als de boom op de Markt
verscheen, begon Carolus te luiden, en de
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beiaard speelde en de kanons donderden, op 't Groenkerkhof en de Schelde. Ge zult
ze wel gehoord hebben.
- En de boom? vroeg Tijl.
- Hield zich goed, recht, fier, zooals het een vrijheidsboom betaamt. Alleen schudde
hij nu en dan met de kruin, als om te zeggen tot de burgers: ‘Wat vangt gijlie toch
allemaal aan!...’ Maar als ze den boom ophaalden, om hem in zijn put te laten zinken,
braken de pinnen, die we er ingeslagen hadden, eensklaps af, en de doorgezaagde
stam kraakte en maakte eene buiging tot bijna tegen den grond. De vrijheid lag
geknakt vóór het stadhuis.
- Goed gelukt! sprak Tijl.
- Dat is in mijne laarzen! lachte Lamme. En wat zegden de Fransche verlossers?
- Ze stonden als van den bliksem geslagen. Niemand dacht er aan den boom te
bekijken, die door Peer en zijne knechten dadelijk op den wagen werd geladen. De
gebochelde generaal was in eene Fransche colère geschoten en bromde als een ketter
die hij is. Hij gaf bevel op bevel, en weet ge wat ze gedaan hebben? Ik geef het u te
raden in tien keeren. Ze hebben de arenden van het stadhuis gehaald, zoo net alsof
die koperen vogels er schuld aan hadden.
- Ze zullen koper noodig hebben, die dieven, zei Tijl, en dat was eene gelegenheid
om, zonder veel opzien te baren, die koperen zinnebeelden weg te nemen.
- Het is mogelijk. Morgen wordt er een nieuwe vrijheidsboom geplant.
- Door Peer Janssens? vroeg Lamme.
- Ja, door hem.
- Gaan wij dien boom niet eens groeten? vroeg Goedzak leutig.
- De bult heeft Peer Janssens gratis logist op 't Steen beloofd, als de boom niet
geplant geraakt.
- Dat is erger, zei Lamme,
- En, voegde Uilenspiegel er bij, ge moogt nooit plezante dingen herhalen, Lamme,
want dan is het fijn er af.
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VII. Hoe Uilenspiegel den bult een tweede graf bezorgde.
- Nu gaat het toch te ver, zei Lamme, toen hij in de onderaardsche kamer trad, waar
Uilenspiegel aan Nele en zijne moeder verhaalde van zijne omzwervingen in het
land. Als ik nu, eer er een paar dagen verloopen zijn, geene Fransche rat in de Schelde
heb verdronken, dan mag ik geen Lamme Goedzak meer heeten.
- Bedaar, Lamme, sprak Tijl, bedaar, en zeg ons eens wat de deugnieten nu weer
gedaan hebben.
- Nu weigeren ze zelf hunne vuile papiertjes in ontvangst te nemen.
- Hoe dat?
- Ze beweren dat er valsche assignaten in omloop zijn. En weet ge wie die valsche
briefjes maakt? Hunne eigene oversten, hunne commissarissen van het uitvoerend
bewind, die te Luik en te Aken fabrieken hebben opgericht van die waardelooze
papiertjes.
- Valschmunters ook al! Het spel is volledig. Het is niet genoeg dat zij al ons
gouden en zilveren geld opeischen, maar nu stoppen ze ons nog assignaten in de
hand, die geene waarde hebben. En zijn de burgers die vrijheid nog niet moede?
- Ze morren.
- Ja, dat weet ik. Ze morren zoo stil mogelijk en als zij het puntje van den neus
van een Sansculot zien, juichen ze: ‘Leve de republiek!’ Een laf goedje is het.
- Als ze durven opstaan, worden ze in de gevangenis geworpen. Werden niet een
viertal leden der volksvergadering op het kasteel gevangen gezet, omdat ze niet
dadelijk aan generaal Miranda driehonderd duizend pond in gemunt geld bezorgden?
- En de burgers van Antwerpen die steeds zoo tuk op hunne vrijheid, die zoo
verkleefd waren aan hunne instellingen en gekozenen, laten hunne vertegenwoordigers
zoo maar naar de kazematten van het kasteel voeren? Ze hebben zeker weer gemord?
Ze hebben geen bloed in de aders: het is

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

274
botermelk! Ik heb het nog gezegd: ze verdienen al die kwellingen, ze verdienen eene
nog strengere straf...
Daar kwam Claes de smid de trap afgestommeld en kreet:
- Hoera!... Hoera!...
- Zijn de Franschen gaan loopen? vroeg Tijl.
- Neen, neen, zei de smid, naar adem snakkend, neen, maar hij is dood! Hij is dood
als een pier!
- Wie is er dood?
- De bult.
- Verrières, de gebochelde generaal?
- Ja. Gisteren morgen te zeven uur plots dood gevallen, echt, waarachtig dood
gevallen... te Brussel.
- Loon naar werken, zei de moeder van Tijl.
- De duivel hebbe zijne ziel, sprak Lamme.
- Maakt u dat zoo verheugd, vroeg Uilenspiegel den smid. Wat zijn we daarmee
vooruit. Er komt een ander schurk in zijne plaats en alles gaat weer den gewonen
bandietengang.
- Ja, knikte Lamme met het hoofd. Zoo is het. Zoolang al die deugnieten niet
doodgevallen zijn, mogen we niet juichen.
- Er kunnen er zooveel niet doodvallen, of Parijs zal er ons andere sturen. Ze
hebben er daar nog veel van dit soort op overschot.
Jan Pot kwam ook met het doodsbericht van den kleinen dwingeland in de kamer.
- En wilt ge nog eens wat meer weten? vroeg hij.
- Ja, zeiden allen nieuwsgierig.
- Ze gaan het lijk te Brussel halen en ze zullen het in Onze-Lieve-Vrouwekerk
brengen, waar eene mis zal gelezen worden.
- De geestelijkheid stemt daar in toe?
- Ze is gedwongen toe te geven.
- En de burgers laten maar begaan?
- Wat willen ze doen?
- Ik heb spijt, zei Tijl, dat ik ooit een voet te Antwerpen heb gezet.
Nele keek hem verwijtend aan.
- Ik heb er u ontmoet, liefste, sprak hij, en dat verlicht mijne spijt. Maar lang zullen
wij hier niet meer verblijven; de lafheid van het volk doet me te veel pijn. Dat zijn
geene Vlamingen.
- 't Is een mengelmoes van alle landen, zei Pot. Al de
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vreemdelingen hebben hier den voet gezet. Het is een gemengd bloed, een verbasterd
ras.
- En als er nu nog wat Fransch bijkomt zal het er niet beter om worden, sprak Tijl.
Als er een druppel gezond bloed, echt Vlaamsch bloed in hunne aderen zat, zouden
zij het lijk van den bult uit de handen zijner trawanten halen en het in de Schelde
werpen!...
Den Zondag, 13 Januari, werd Verrières begraven.
Het lijk van den gebochelden generaal, werd door eene afdeeling zijner
manschappen te Brussel afgehaald.
Den 12en Januari trok eene andere afdeeling der nationale gendarmen, omtrent
tweehonderd man sterk, den stoet tot in Berchem te gemoet.
Van één uur tot half twee luidden al de klokken over dood.
Rond half drie werd het lijk, in eene rouwkoets, met vier paarden bespannen, te
Antwerpen aangevoerd en langs de Meir en de voornaamste straten, naar de refugie
van het St.-Bernardsklooster, op den Oever, gebracht waar de gevreesde Sansculot,
eenige dagen vroeger, zijn intrek had genomen.
Het lijk van den bultenaar was gebalsemd en, in volle wapenrusting, op een
praalbed voor iedereen te zien gelegd, in eene rouwkapel, versierd met zinnebeelden.
Boven zijn hoofd las men het volgende opschrift: ‘Tremblez, tyrans, qu'il s'éveille!’
Des anderendaags, Zondag, werden er elk half uur kanonschoten gelost; te beginnen
van elf uur luidde men, telkens een kwartier per uur, over dood; maar om drie uur
nanoen begonnen de klokken van al de kerken der stad over dood te luiden, en dit
duurde, tot zeven uur, onafgebroken voort,
Te half vier had de lijkstoet zich op weg begeven.
Voorop gingen omtrent een paar honderd daartoe betaalde arme drommels, die
men een muntstuk in de hand had gestopt, elk met eene witte brandende flambeeuw,
waarachter eene afdeeling ruiters gevolgd door een talrijk geleide nationale gendarmen
en andere troepen, allen met vliegende vaandels en slaande trommen.
Het lijk van den bultenaar, in de kleeding van generaal, met lauweren bekroond,
lag op een paradebed, gedragen door vier officieren.
Daarop volgde de doodkist, waarop een baarkleed lag met wit satijnen kruis.
Langs weerskanten gingen er talrijke priesters, waar-
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achter vier leden van al de manskloosters der stad, elk met eene brandende waskaars
in de hand.
Achteraan speelde er een muziekkorps treurmarschen en de stoet werd gesloten
door gendarmerie, twee scheepvaandrigs met hunne vlaggen en jagers en dragonders
te paard.
Van uit de refugie op den Oever, trok de stoet langs de bijzonderste straten der
stad naar de hoofdkerk.
Voorop liepen er een paar honderd gemeene schoeljes, welke, vloekend en tierend,
aan al de huizen op den doortocht gelegen gingen bellen en de bewoners dwongen
licht op de vensterrichels te plaatsen, ter eere van den aflijvige.
Het was zes uur toen het lijk van Verrières, aan de groote kerkdeur, door het
kapittel van de hoofdkerk, met den deken Werbrouck aan het hoofd, en in het bijwezen
van het stedelijk bestuur, plechtig werd ingehaald en naar het hooge koor gebracht,
waar het op een stellaadje werd geplaatst, hetwelk door zes en dertig brandende
flambeeuwen was omringd.
Het koor, de groote kerkdeur en het oksaal waren in witten rouw versierd met
zinnebeelden, toepasselijk aan den overledene.
Toen, rond zeven uur, de dienst eindigde, werd het lijk in de kist gelegd, en onder
het geronk van het kanon, in de kerk begraven.
Het krijgsvolk, dat op de Handschoenmarkt, het Kerkhof en de Lijnwaadmarkt
stond geschaard, bewees de krijgseer.(1)
Lamme was met Nele en Tijl's moeder naar den lijkstoet gaan kijken en,
nieuwsgierig als hij was, had hij den lijkdienst in de kerk bijgewoond.
Toen zij terug waren gekeerd, in de kamer van Jan Pot, waar Tijl en Claes bij het
vuur zaten, dat in den haard helder opvlamde, zei Lamme, met een zucht, als was hij
van eene moeilijke taak verlost:
- De bult ligt er onder.
- Hij is begraven als een koning, zei Tijl's moeder.
- De koningen zijn afgeschaft, sprak Uilenspiegel.
- Maar de afschaffers hebben de plaats der vorsten ingenomen, met dit nadeel, dat
we nu bulten en bandieten op den troon hebben.
- Gewoonlijk werpt men iemand van eenen stoel, om op zijne plaats te gaan zitten,
voegde Uilenspiegel er bij.

(1) J. Staes. De Sansculotten te Antwerpen, I deel.
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- Het is eene schande, eene heiligschennis, zei Nele. Ze hebben den ketter begraven
in de kerk, vóór het altaar der heilige Lucia. De kerel die te Parijs den godsdienst
heeft verdelgd en de priesters doen verdrinken, rust in Onze-Lieve-Vrouwekerk.
- Alles is mogelijk in dezen tijd!
Nele had nadenkend eenige oogenblikken in de vlam van den haard gestaard.
- Dat lijk mag de kerk niet blijven ontheiligen, sprak ze langzaam, op ieder woord
drukkend.
- Zulks zou inderdaad niet mogen zijn, sprak Uilenspiegel, maar de burgers zijn
te laf om het te beletten.
- Het lijk moet daar weggehaald worden.
- Wie zou dat bestaan?
- Gijlie, zei Nele kortaf.
- Kind toch, sprak de moeder, met angst in de oogen, waaraan denkt ge!
- Als niemand in die groote stad den moed heeft om het te doen, dan kunt gijlie
het verrichten, die steeds smaalt en vit op de lafhartigheid der Antwerpenaars...
Uilenspiegel drukte de hand van Nele. Zijn oogen schitterden.
- Nele, heb dank. Gij spreekt zooals het eene Vlaamsche vrouw betaamt. Ik ben
fier op u. Gij schrijft ons den plicht voor; wij zullen hem vervullen. Gij hebt gelijk,
de romp van dien bandiet mag niet langer den tempel Gods ontheiligen. Vandaag
nog moet de bult er uit!
- Dat is spoediger gezegd dan gedaan, zei de smid.
- Van het woord tot de daad, is voor kranige mannen de afstand klein, antwoordde
Tijl.
- Wat zijt ge van plan te doen?
- Het lijk te ontgraven.
- Tijl! Tijl! kreet de moeder, doe me niet sterven van angst.
- 't Is besloten, moeder, de bult moet de kerk uit.
En zich tot den smid wendende:
- Gij kent den koster van de hoofdkerk.
- Zeker.
- Hij is een onzer vrienden, hij heeft onze vergaderingen bijgewoond.
- Inderdaad.
- Ga hem dadelijk vinden. Hij moet ons toegang tot de kerk verschaffen.
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- De vrees zal het hem beletten.
- Dat hij den sleutel eener zijdeur afsta: meer heeft hij niet te doen.
- Tijl, jongen, 't is een roekeloos spel dat ge wagen gaat. Moesten we betrapt
worden of kwam het uit, we zouden het met ons leven bekoopen.
- Ik weet het. Houdt gij zoozeer aan het leven dat den Sinjoor in dezen bedrukten
tijd beschoren is?
- Neen, hoegenaamd niet. Ik zou met genoegen mijn laatsten druppel bloed geven,
om het vreemd gespuis te verpletten, maar ik denk aan uwe moeder, aan Nele...
- Ik heb het voorbeeld gegeven, zei Nele. Ik heb u het eerst gezegd, dat de ketter
niet langer in den tempel mocht rusten. En moeder denkt ook zoo.
- Moeder, gij ook zijt eene Vlaamsche vrouw. De taak zal me nu licht vallen. Laat
ons nu alles spoedig regelen. Het zal een der schoonste daden zijn, die wij ooit
gepleegd hebben.
- Ik ga naar den koster, zei de smid.
- Lamme, doet ge mede? vroeg Tijl.
- Gij hoont me, door zulke vraag te stellen, sprak Goedzak. Ik heb gezegd dat ik,
eer er twee dagen verloopen zijn, een Fransche rat in de Schelde zou verzuipen. De
bult moet den stroom in.
- Het is toch het lichaam van een mensch, sprak moeder.
- Van een duivel, zei Lamme.
- We zullen dus met ons gedrieën zijn, om het lijk weg te nemen.
- Ik ga met u, viel Nele in.
- Neen, sprak Tijl, dat gaat niet, kind.
- Ik ga met u mede... Gij, moeder, zult hier blijven bidden, opdat we mogen slagen.
- Nele, ik...
- Als ik u niet mag vergezellen, dan volg ik u. Ik wil deelnemen aan de uitvoering
van het plan, dat ik zelf ontwierp.
- Het zij dan zoo, sprak Uilenspiegel. Hebt ge dan geene vrees, Nele?
- Wie eene goede daad verricht, moet niet vreezen.
Een half uur nadien kwam Claes met den sleutel terug.
- De koster zal ons met eene lantaarn en het noodige gereedschap wachten. De
deken is verwittigd en keurt onze
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Nele was op de knieën gezakt. (Blz. 280)

daad goed. Wij hebben in de kerk geen onraad te vreezen.
- Dat zal de bult toch nooit gedacht hebben, zei Lamme, dat een der eerste
begrafenissen, in den schoot der vrije Schelde, die van zijne citoyenneteit zou
wezen!...
Traag galmden de twaalf slagen van middernacht uit den toren over de slapende
Scheldestad.
Het sneeuwde...
Schimmen verschenen op de Handschoenmarkt en verdwenen als zwevende over
de sneeuw langs het Kerkhof.
Aan het kleine poortje, dat in de sacristij uitgaf, stonden drie mannen en eene
vrouw.
De sleutel knarste in het slot en zij traden binnen.
Pikdonker was het in de kerk en hunne stappen, hoe licht zij ze ook maakten,
klonken zwaar in de ledige ruimte.
Plots schrokken ze en bleven met kloppend hart stil.
Er bewoog iets achter eenen pilaar.
Daar straalde een licht uit eene kleine lantaarn.
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- De koster, fluisterde de smid.
Deze kwam nader en sprak even stil.
- Volgt me. Alles is veilig.
Vooraan in de kerk bevond zich het altaar van de Heilige Lucia. De blauwe zerk,
die het graf van den generaal moest sluiten, was slechts voorloopig in de opening
geschoven.
De koster reikte Claes een breekijzer over en de sterke smid, na den steen opgelicht
te hebben, schoof hem ter zijde.
Het langgerekt gescharrel van den steen over den vloer maakte een akelig, door
de echo, weerkaatst geluid.
Allen bleven een oogenblik stil, met ingehouden adem.
Niets roerde...
Nele was op de knieën gezakt, op de trap van het altaar, en bad halfluid.
Door Lamme geholpen haalde Claes de kist op.
- Het is geen zware vracht, sprak de smid.
- En zeggen, dat de kerel nochtans dacht een man van gewicht te wezen, zei
Uilenspiegel.
- Ik zie hem in de Sodaliteit nog de vuisten ballen.
- En den keizer den oorlog verklaren.
- Nu ligt hij daar overgeleverd aan de wormen.
- En zijne ziel steekt in het diepste van den ketel van Lucifer.
- Als ze in de hel zoo'n deugniet binnengelaten hebben.
- Soort zoekt soort.
- Laat ons dat praten staken, zei Uilenspiegel. Ieder oogenblik kan er onraad
opdagen en we hebben het gevaarlijkste onzer taak nog af te doen.
- Waar is de zak? vroeg de smid.
Nele stond op en haalde een grooten graanzak van onder haren mantel te voorschijn.
- Open de kist, zei Tijl.
- Waarom? We nemen alles mede.
- Neen, dat gaat niet. Als ze morgen den steen komen vastleggen, lichten ze hem
misschien op en als ze dan bemerken dat er geene kist meer is...
- Dan zullen ze denken dat de duivel hunnen generaal is komen halen. Wat geeft
dat?
- Neen, Lamme, neen. De bedienaars der kerk zouden er door te lijden hebben.
Open de kist en haal den dwerg er uit, Claes. Zijt ge bevreesd?
- In het geheel niet, maar ik zou niet graag mijne handen aan dat wanschepsel
bevuilen.
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- Laat ons in Gods naam niet talmen.
De vijzen werden van de kist genomen, het deksel weggeschoven en het licht van
de lantaarn viel op het vertrokken gelaat van den generaal, die aan eene beroerte
gestorven was en wiens wezenstrekken akelig verwrongen waren.
Allen zwegen. Tegenover het doode lichaam was de spotlust geweken.
De dood boezemt steeds eerbied in.
Lamme huiverde als hij het stijve dwergje uit de kist nam en in den zak liet glijden.
- Zijne lauweren, zei Uilenspiegel, moeten ook de Schelde in, en hij duwde de
kransen eveneens in den zak.
De kist werd terug in den kuil geschoven en de steen op zijne plaats gelegd.
Lamme en Uilenspiegel hadden den toegebonden zak op den schouder van Claes
getild.
Behoedzaam verlieten zij den tempel, door den koster voorgelicht.
Uilenspiegel had de hand van Nele gegrepen. Zij beefde niet eens.
- Ieder nu weer vlug naar huis, langs een verschillenden weg, sprak Tijl. Claes,
wees voorzichtig.
- De eerste die mij in den weg staat, sla ik den kop in met het lijk van den bult.
Dan zal dat kereltje toch eens in zijn leven voor iets goeds gediend hebben.
- God bescherme u.
Ze scheidden en stapten in verschillende richtingen.
Tijl volgde Nele op korten afstand.
Claes ging met zijn vracht op den schouder snel de Handschoenmarkt over, om
langs de Groote Markt en de Wisselstraat de Oude Beurs te bereiken, en kwam
behouden, zonder iemand te ontmoeten, in de woning van Pot, waar de anderen reeds
op hem wachtten.
Hij wierp den zak op den grond.
Het zweet liep den smid in dikke druppels over 't gelaat.
- Zwaar weegt hij niet, sprak hij, maar de angst woog me wel duizend pond.
- Ge hebt u koen gedragen, Claes.
- Wij hebben allen onzen plicht gedaan, zei de smid.
- En nu maar spoedig den zak open.
- Neen, kreet de moeder, neen, ik wil het lijk niet zien. Ik zou geen uur rust meer
hebben.
- Ga dan henen, moeder, want we moeten den citoyen
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De gevreesde Verrières zonk naar de diepte. (Blz. 283)

den noodigen balast geven, en hem dien stevig aan de beentjes binden. Doen we dat
zoo niet, dan scheurt de zak in het water en de generaal komt den eenen of anderen
dag op de Schelde te voorschijn. Ik wil niet dat de Sinjoren hem nog terugzien.
- Begraaf hem, zei de moeder.
- Hij moet in de Schelde! kreet Lamme. Ik heb het gezworen.
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Een paar zware steenen werden stevig aan het lijk vastgemaakt, dat terug in den zak
werd geborgen...
Bezijden het Steen standen Claes, Lamme en Uilenspiegel, aan den boord van den
stroom.
- In naam van de eene en onverdeelbare republiek, sprak Tijl.
Lamme duwde met den voet tegen den zak, die in het water gleed.
Een plons en de gevreesde Verrières zonk naar de diepte.
Op den toren galmde een enkele slag en stierf weg over de stad...
- Lange Wapper beaamt onze daad, zei Lamme plechtig.

VIII. Waarom Lamme niet meer terugkeerde.
Goedzak was het leven gewoon geworden in de Scheldestad, hoe onveilig het er dan
ook was.
Lamme werd het overal gewoon waar een goede beker te krijgen was en de keuken
niets te wenschen liet.
Meer dan eens was het hem gebeurd met Jan Pot 's avonds naar de herberg te gaan,
en menigen pot dubbele te drinken, om dan, een stuk in den kraag, met de sansculotten
te verbroederen, op de verbroedering te drinken, de ‘Carmagnole’ te zingen en te
dansen, en 's anderendaags, als hij des morgens ontwaakte en zich herinnerde wat er
gebeurd was, razend kwaad op zich zelven te wezen en uit te roepen:
- Lamme, deugniet, ge verdient dat men u geesele! Als Uilenspiegel u gisteren
nacht had moeten zien, tusschen al dat deugnietenras, hij zou u den kop ingeslagen
hebben en het zou verdiend geweest zijn. Het is een schandaal en dan hebt ge nog
pijn in het haar op den koop toe. Nu nooit een beker meer aan de lippen: dat zal uwe
straf zijn! Die leelijke Pot krijgt me niet meer mede. Hij is de schuld van alles; ja,
hij is de ware schuldige.
Zoo ontlastte hij zijn geweten, hield een paar dagen woord, ging de herberg voorbij
en bleef 's avonds thuis, tot
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hij weer bij den beker versukkelde en 's anderendaags goed geladen naar huis zeilde,
aan den arm van een Sansculot...
Hij zou er streng voor gestraft worden.
Het noodlot beloerde hem.
Een nacht, als sinds lang de twaalf slagen door den toren over de Scheldestad
waren gezonden, kwam Lamme door de Huidevettersstraat. Zijn stap was niet al te
vast.
- Verduivelde maan, sprak hij in zich zelven. Instede van voor me te loopen en
me voor te lichten, blijft ze gedurig achter. Zeg eens, maan, wilt ge nu eens vooruit?
Hé, maan!
Hij bleef staan en keek naar het hemellichaam, dat natuurlijk stil bleef.
Lamme stak dreigend de vuist op.
- Leelijke tang, nu blijft ge ook staan, hé? Ik zal u vinden! Ge lacht, hé, omdat ge
daarboven hangt en ik u niet raken kan. Maar kom eens naar beneden, laffe tronie!
Ge durft niet, hé, Sansculot!
De maan bleef kalm hangen en Lamme waggelde voort.
Plotseling hoorde hij om hulp roepen.
Het waren vrouwenkreten.
Lamme keek omhoog:
- Begint ge me nu te schelden, maan? Dat kan ik ook. Gele peeschijf, koperen...
ja... koperen 'k weet niet wat.
De kreten hielden aan.
Lamme bleef staan en luisterde.
- Dat 's ginder te doen, zei hij.
Hij bracht zijne denkkracht op dat één punt samen.
- 't Is eene vrouw die om hulp roept... 't Is ginder in de Gasthuisstraat... Daar moet
ik bij zijn.
En op een drafken, een weinig ontnuchterd, snelde hij naar de plaats, vanwaar het
geroep kwam.
Een drietal soldaten stonden op den hoek van de Gasthuisstraat en van den Oudaen.
Twee hielden eene vrouw bij de armen, die zich dapper verweerde, zich trachtte los
te rukken en aanhoudend riep:
- Hulp!... Hulp!... Moord!... Hulp!...
- Schreeuw niet, sprak een der soldaten, er zal u toch niemand hooren, en als ze u
hooren, durven ze toch niet komen.
- Zwijg, riep de andere, of ik sla u op den muil!
- Ga met ons mede, zei de derde, we zullen u geen kwaad doen.
- Hulp! kreet de vrouw.
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De vrouw hield den derden Sansculot op afstand. (Blz. 285)

- Laat er ons kort spel mede maken, zei een der krijgslieden.
- Steek eens een handje toe.
De derde greep de vrouw in de lenden en terwijl de anderen haar voortsleurden,
duwde hij haar den Oudaen in.
Plotseling werd hij bij den kraag gevat en achterover getrokken.
Hij loste de vrouw, onder het uiten van een vloek.
De anderen lieten insgelijks hunne prooi varen en wilden zich op Goedzak werpen,
want hij was het, die den soldaat op den grond had gerukt.
De eene ontving een stomp op de borst en de andere onder de kin, zoodat ze beiden
achteruit vlogen, terwijl de vrouw, die nu de handen vrij had gekregen en geene
gemakkelijke Evasdochter bleek te zijn den derden Sansculot op afstand hield.
Een der soldaten greep zijn pistool.
Gelukkig had Lamme het bemerkt en met een vuistslag op den arm van den
aanvaller sloeg hij de pistool uit diens vuist.
De vrouw greep het wapen, met vlugge hand, en plaatste den loop de borst van
den krijgsman.
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- Als nog een van u eene beweging maakt, sprak ze, schiet ik dezen man door de
borst.
Geen der drie roerde nog.
Daar klonken de regelmatige stappen van eene nachtronde.
- ‘Sauve qui peut!’ riep een der soldaten en alle drie namen de vlucht.
Toen Lamme de vrouw tot den Sansculot hoorde spreken, voelde hij als een schok
aan zijn hart en hij werd doodsbleek.
Hij wilde met de soldaten de vlucht nemen, doch zijne beenen waren zwaar als
lood geworden.
De wacht naderde.
- Halt, beval de officier. Wat gebeurt er hier?
- Soldaten hebben deze vrouw aangevallen.
- Wat doet gij zoo laat op straat? vroeg de aanvoerder van de nachtronde.
- Ze gaat met mij naar huis, zei Lamme.
- Is ze uwe vrouw?
- Ja.
Als de vrouw de stem van Goedzak vernam, was zij ook ten zeerste getroffen.
Het was donker in den Oudaen en ze kon de wezenstrekken van haren verlosser
niet al te best onderscheiden.
- Maakt dat ge naar huis komt, zei de officier barsch, want ik geloof dat ge aan 't
vechten waart. De soldaten der eene en onverdeelbare republiek randen geene vrouwen
aan. Marsch!
Lamme verwijderde zich, gevolgd door de vrouw.
Hij had lust om een sprong te nemen en de Gasthuisstraat door te snellen.
- Lamme, zei de vrouw.
- 't Is ze! zei Goedzak, en hij keerde zich om.
Het maanlicht viel nu op zijn gelaat.
- Lamme! kreet de vrouw.
Hij opende de armen. Met een sprong hing ze om zijnen hals.
- Eindelijk heb ik u weer gevonden! Eindelijk! Lieve, beste Lamme.
- Het stond geschreven, zei Lamme.
- Nu verlaat ge mij niet meer, hé? Ge ziet hoe ik zou uitmeten. Die soldaten hadden
niets goeds met me voor.
- Waar woont ge hier in de stad?
- Nergens. Ik ben dezen avond te Antwerpen gekomen.
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- Dan kan ik u moeilijk naar huis brengen.
- Mij naar huis brengen? Ik blijf bij u.
- Dat ziet er maar aardig uit.
- Lamme, Lamme, hebt ge dan niets meer voor mij over?
- Toch wel, zei Goedzak, in zijn haar krabbend, maar ik woon bij eenen vriend en
die weet niet eens dat ik gehuwd ben. Ik kan daar toch moeilijk met u 's nachts binnen
vallen.
- Ik blijf bij u. Waar zou ik op dit uur in deze stad een onderkomen vinden?
- En als ge mij nu niet ontmoet hadt?
- Ik zou blijven ronddolen hebben en misschien ware ik nu reeds vermoord.
- 't Is ook een gedacht naar Antwerpen te komen!
- Ik ben in alle steden geweest. Ik wilde u vinden.
- Het is toch een brave ziel, zei Lamme. Misschien krijg ik tante Net uit de
Kloosterstraat uit haar bed. Kom, daar zal wel eene kamer te krijgen zijn voor u.
De kroeg van tante Net was gesloten, maar op het aanhoudend geklop en geroep
van Lamme, kwam de waardin door het venster kijken. Goedzak was een harer beste
klanten en ze liet hem binnen.
- Eene goede daad wordt altijd beloond, zei Lamme. Ik heb dat ondervonden. Nu,
de vrouw kan toch niet blijven rondreizen. De mensch wikt en God schikt...
Des anderendaags kwam de smid in de ons bekende kamer van Jan Pot.
- Lamme is dezen nacht niet thuis gekomen, zei hij.
Claes had met de twee vrouwen en Lamme zijn huis in de Jodenstraat opnieuw
betrokken. Alleen Tijl dorst nog niet te voorschijn komen.
Uilenspiegel sprong op:
- Niet thuis gekomen? Dan is er een onheil gebeurd.
- Of hij ligt onder eene tafel te ronken, zijn roes uit te slapen. Ik kwam even kijken
of hij hier niet was aangeland. Ik ga in de herbergen, waar hij soms de ronde doet,
eens poolshoogte nemen. Wees niet ongerust; ik zal hem levend terugvinden.
- Ik betrouw er niet veel op, zei Tijl. De stad is onveilig en een kwade slag is
spoedig gegeven. De Fransche bandieten zien er niet op eenen Vlaming over de kling
te jagen.
- Ik kom u nieuws brengen, zei de smid, met Lamme er bij. Ik ben er zeker van.
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Claes begaf zich regelrecht naar tante Net.
Daar vernam hij dat Lamme er den nacht had doorgebracht, maar 's morgens zeer
vroeg vertrokken was met zijne echtgenoote.
Toen hij Uilenspiegel kwam melden, wat hij vernomen had, zei Tijl:
- We zullen Lamme in den eersten tijd niet meer terugzien. Zijne vrouw heeft hem
ontdekt en de verliefde sukkelaar is met haar de baan op. De wederhelft van Goedzak
zal er niet aan gehouden hebben mij terug te zien: ze zal mij de fratsen, die ik te
Burcht uitstak, niet vergeven hebben. Het doet me plezier dat Lamme geen ongeluk
is overkomen: ik vreesde er voor. Ik had als een voorgevoel. Dat bewijst nog eens
te meer, dat het onzinnig is te gelooven dat het voorgevoel iets te beteekenen heeft...
Hij leve in vrede, mijn beste makker!
- Het spijt mij dat Lamme heengegaan is. Hij was een brave, een gezellige maat.
- Hij zal terugkomen, zei Tijl. Lang zal hij het bij zijne vrouw niet uithouden, hoe
inschikkelijk zij zich ook betoone. Lamme is vagebond geboren en zal vagebond
sterven. Hij kan niet lang rustig op dezelfde plaats blijven.
- Hoe eerder hij terugkomt, hoe liever ik het heb, zei de smid.
- Indien hij bij u mocht aanlanden, zei Tijl, zeg hem dan dat hij naar Brugge kome,
indien hij mij zien wil.
- Hoedat?
- Eer de week uit is ben ik hier weg. Ik kan mijn leven toch niet in dezen kelder
blijven slijten, om alleen, als het donker wordt, gelijk een uil, onder de open lucht
te komen. Daarenboven ik heb lust om het land te zien. Ik ook heb vagebondsbloed
in mijne aders.
- Dat gaat niet, zei de smid. Wat zal ik dan doen? Ik ben nu gewoon in gezelschap
van uwe moeder en Nele te leven. Ik beschouw de eerste als mijne zuster, de tweede
als mijne dochter. Zij mogen mij niet verlaten. Ik wil het niet. Neen, Tijl, gij moet
te Antwerpen blijven. Er dreigt u hier geen gevaar meer. Pompiro, de bult en meer
anderen zijn dood. Er is een nieuwe generaal in de stad
- Ik moet het land in zei Tijl. Ik moet hier weg!... Wat moeder en Nele betreft, ik
kan haar niet mede nemen, Vlaanderen door. Ik zal gelukkig zijn ze bij u te laten
verblijven. Ik ga alleen.
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Het was geen verlangen naar reizen, dat Uilenspiegel deed handelen. Hij had een
ander doel.

IX. Eene vlaamsche vrouw.
Gedurende een paar weken nog vocht Uilenspiegel tegen den lust, die hem bekroop,
om in Vlaanderen en Brabant op avonturen uit te gaan en het volk tegen de Franschen
op te ruien.
Dit was zijn hoofddoel.
Het bloed kookte hem in de aders, als hij naging hoe onverschillig de menschen
bleven, bij het leed dat ze te verduren hadden en de plagerijen waaraan zij, vanwege
het Fransch janhagel, blootgesteld waren.
In de stad was daartegen niets te doen. Niet alleen waren de burgers te goed bewaakt
door de Zonderbroeken, en was opstand onmogelijk, maar ze waren daarbij te laf en
hielden te veel aan hunne huid, om iets tegen de verdrukkers te wagen.
Op den buiten, in de dorpen, zou het wellicht geheel anders gesteld zijn, en 't was
op de boeren, dat Tijl al zijne hoop gevestigd hield.
Vlaanderen, het vaderland vrij! dat was zijn droom geweest, daarop had hij
aanhoudend zijne gedachten gevestigd gehouden, gedurende de lange uren, dat hij
in den kelder was opgesloten als in eene gevangenis.
De voorzegging der heks zou weldra waarheid worden: Uilenspiegel zou de geest
en de redder van zijn land wezen, of, hij zou trachten het te zijn.
Wat er ook van zij, Uilenspiegel kon op 't laatst den aandrang om zijn
zwerversleven weer aan te vatten, niet weerstaan, en eenen avond, dat hij met Nele
bij den haard gezeten was, sprak hij:
- Gij hebt me nog immer lief, Nele?
- Als het licht mijner oogen, Tijl.
- Het zou u veel pijn doen als ge mij moest verliezen?
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- Tijl, ik bid u, spreken wij over zulke zaken niet. Ik zou zonder u niet kunnen leven.
- En als het moest, Nele?
- Het zou onmogelijk wezen, Tijl. Met al de wilskracht die er in me is, zou ik het
niet overwinnen. Ik zou van smarte doodgaan.
Tijl vatte Nele's hand in de zijne en drukte ze innig.
- Ik dank u, Nele, voor deze woorden, zoo sprak hij. Gij geeft mij moed, gij sterkt
mij. De taak zal me des te lichter vallen, als ik weet dat eene vrouw, die mij innig
lief heeft, mij in hare gedachten volgt en met ongeduld mijne terugkomst verbeidt.
Nele keek hem met vragende en angstige blikken aan.
- Uwe terugkomst?
- Ja, Nele, ik moet u verlaten.
- Neen, Tijl, dat moogt ge niet doen, dat zult ge niet doen.
- Het moet.
- Wat is er dan gebeurd?
- Ik heb er geruimen tijd tegen geworsteld, Nele, maar het is sterker dan ik. Langer
kan ik het niet aanzien hoe ons land door de Fransche gelukzoekers wordt uitgezogen
en hoe ons volk door dat vreemde gespuis wordt behandeld en mishandeld.
- Wat kunt ge daaraan verhelpen, Tijl?
- Ik, niets, maar ik kan van dorp tot dorp gaan - zooals ik vroeger gedaan heb om
mijne jeugd door te brengen - om den moed in de menschen terug op te wekken. Den
weg, dien ik in mijne jonge jaren nutteloos heb afgelegd, waarop ik poetsen en
boevenstreken heb gezaaid, kan ik nu bewandelen om mijn vaderland te dienen.
- Men zal u gevangen nemen.
- Het is mogelijk.
- U dooden.
- Het zij dan zoo.
- En ik dan, Tijl?
- Ik zal met uwen naam op de lippen sterven en gij zult voor mij bidden, mij blijvem
beminnen, en trotsch op me wezen, omdat ik gestorven ben zooals het een Vlaming
past!
- Zal het volk naar u luisteren? Zult ge niet nutteloos uw leven wagen?
- Ik geloof te zullen slagen. Het volk is moedig.
- Het tegenovergestelde heb ik hier steeds gezien.
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- Het volk is aan 't morren...
- Maar 't blijft daarbij.
- Zoolang het geen leider vindt, ja. Maar heeft het eens iemand aan het hoofd, die
't volk begrijpt en door het volk begrepen wordt, dan staat het op en 't morren wordt
een luiden eisch. 't Volk is als een kind. Zoolang het alleen staat, durft het de stem
niet verheffen en niet vooruit treden, maar, zoodra het zich gesteund voelt, zoodra
het aangewakkerd wordt, komt het op voor zijn recht.
- Gij gaat den opstand prediken.
- De opstand tegen de verdrukkers...
- U opofferen en wat zal de belooning zijn?
- De belooning?
- Men zal u steenigen.
- Dat is mij gelijk, indien ik maar in mijn pogen slaag.
- Als gij voor 't vaderland gestorven zijt, zal niemand meer van u spreken.
- Dan gij, Nele, en dat is me voldoende. Ik vraag geene belooning, en, als men
later over dezen slechten tijd spreekt, en men denkt eventjes aan mij, als aan een
dergenen die getracht hebben het vaderland uit den bangen nood te redden, dan zal
mijn geest daarmede vollen vrede hebben!... Het doet me spijt, Nele, u over zulke
zaken met niet meer eerbied te hooren spreken. Men denkt aan geen gevaar en geen
belooning, als het Vlaanderen's verdediging geldt.
Nele sloeg haar beide armen om zijn hals.
- Denkt ge dat ik één woord gemeend heb, van al wat ik u daar gezegd heb?
- Neen?
- Ik wilde niets onverlet laten, om u bij mij te houden, maar ik wist op voorhand
wat uw fier antwoord zou wezen. Ik min u meer nog, Tijl, nu ik trotsch op u kan zijn,
nu gij u zoo edel voordoet. Ga, mijn Tijl, ga en werk voor het Vaderland. Ik zal
bidden voor 't welslagen uwer taak, zooals het eene Vlaamsche vrouwe past.
- Nele, Nele, wat maakt ge mij gelukkig!
Een stond bleven ze sprakeloos, in eene innige omhelzing.
- Zeg geen woord van dit alles aan moeder, hernam Tijl. Daar dring ik vooral op
aan. Zij is oud en zou niet kunnen begrijpen, dat ik weg moet. Zij zou mij niet laten
heengaan, Nele, zij zou mij smeeken bij haar te blijven,
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en wie weet of zij mij niet zou doen wankelen. Gij versterkt mij in mijn voornemen,
zooals het eene Vlaamsche vrouw betaamt, maar moeder zou het tegenovergestelde
doen. Zoolang ben ik van haar verwijderd geweest, zoolang heeft zij in bange vrees
geleefd, omdat zij niet wist wat er met mij omging. Zeg haar niets. Ik zal doen, alsof
ik voor eene korte reis afscheid van haar neem. Het zal wellicht eene lange reis
worden, maar gij zijt daar om de oude vrouw te troosten, moed in te spreken. Ik weet
dat gij zooveel van haar houdt als van mij, Nele, dat ge haar innig lief hebt. Daarom
vertrek ik met gerust gemoed. Haar zoon gaat henen, maar eene dochter blijft bij
haar.
- Ja, Tijl, ik bemin haar zoozeer, als ik van mijne moeder zou kunnen houden. Dat
is ze trouwens in alles voor mij geweest. Daarenboven, Tijl, uwe moeder moet de
mijne wezen!
Des anderendaags reeds vertrok Uilenspiegel.
Hij zegde aan zijne moeder dat hij naar Gent reisde en er eenige dagen zou
verblijven.
Meermaals omhelsde de oude vrouw haren zoon, hield hem aan hare borst gedrukt
als zegde haar een voorgevoel dat hij langer zou toeven, dat weer een weg bezaaid
met gevaren hem wachtte.
Nele vergezelde Tijl tot buiten de poort der vesting en roerend was ook hun
afscheid.
De jonge man ging trachten zich te kwijten van de taak, die hij zichzelf had
opgelegd.
Hij ging van dorp tot dorp om de buitenlieden tegen de Fransche verdrukking op
te ruien, en meer dan eens stelde hij zijn leven in de waagschaal.
Ware hij op heeterdaad betrapt geworden en had men hem kunnen vangen, een
kogel door het hoofd, zonder andere pleegvormen, zou zijn vaderlandschen ijver
voor immer verstomd hebben.
De Franschen maakten kort spel met degenen die hen in den weg liepen...
Zeer weinig is er bekend van Uilenspiegel's wederwaardigheden gedurende die
enkele weken.
Zoo is de geschiedenis dikwerf stom, waar zij heldendaden zou moeten
verheerlijken.
Zij vermeldt zelfs niet eens den naam van de helden, omdat zij hun moedig en
edel werk hebben verricht zonder er roem op te dragen, zonder ze te doen gelden...

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

293
Na den slag van Neerwinden vinden wij Tijl terug, daar hij aan het hoofd van een
talrijke groep Vlamingen, in het leger der Oostenrijkers had gestreden, om België
van het Fransche juk te verlossen.

X. Dumouriez.
Te Neerwinden was het Fransche leger gevoelig geslagen geworden door de
Oostenrijksche troepen, onder het bevel van den prins van Coburg en op 22 Maart
1793 werd een laatste en bloedige slag geleverd vóór de stad Leuven...
Toen had de Fransche legeraanvoerder een onderhoud met den Oostenrijkschen
kolonel Mack, die door den prins van Coburg naar hem werd afgezonden.
Uilenspiegel, die tot officier was opgeklommen op het slagveld te Neerwinden,
vergezelde den gezant naar het kamp der Franschen.
Dumouriez, die te Jemappes België voor de Fransche republiek gewonnen had,
en tot in Nederland was doorgedrongen met zijne soldaten, waarop hij zooveel invloed
had als later Napoleon op zijne manschappen zou hebben, Dumouriez was opgestaan
tegen het bewind te Parijs, waar de Jacobijnen meester speelden en de Belgen op
onmenschelijke wijze deden behandelen.
Op 21 Maart had de Fransche generaal een brief geschreven aan de Conventie,
waarin de volgende zinsnede klaar laat blijken hoe hij den toestand inzag.
‘Men vleit u, men bedriegt u, zoo schreef hij, en ik wil den blinddoek voor uwe
oogen wegscheuren.
Men doet op alle mogelijke wijzen de Belgen den duivel aan.
Men heeft hunne heilige vrijheidsrechten verkracht, met ruwheid hen gekrenkt in
hunne godsdienstige gevoelens, men heeft hunne kerken geplunderd en beroofd van
alle kostbaarheden; men heeft gelogen als men u hunne wenschen en gevoelens heeft
overgebracht; met sabelslagen en geweerschoten heeft men Henegouwen bij Frankrijk
gevoegd; Brus-
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sel werd ingelijfd door een twintigtal kerels, die alleen in troebel water konden
visschen, en eenige bloeddorstige mannen, die men heeft opgetrommeld om de
burgers schrik in te boezemen.’
En verder doet hij uitschijnen hoe Cambon al de schatten van ons land had geroofd
om de Fransche rijkskas te voeden.
‘Op uwe bevelen, zoo vervolgt hij zijn schrijven, heeft de Uitvoerende Macht
minstens dertig commissarissen naar België afgezonden. Zij werden allerslechts
uitgekozen. Op ettelijke uitzonderingen na - enkele deftige en eerlijke menschen,
die waarschijnlijk als slechte burgers worden beschouwd, omdat zij trachten het
ellendige hunner zending te verzachten - zijn de meesten gekken of verdrukkers, of
mannen die niet oordeelen kunnen, en wier ruwe en brutale ijver hen steeds buiten
de grenzen van hun ambt heeft doen treden.
De agenten der verdrukking hebben zich over gansch België verspreid; de
krijgsbevelvoerders hebben op bevel dier tirannen en om aan uw decreet te voldoen,
zich verplicht gezien de troepen ter beschikking der verdrukkers te stellen.
Zoo heeft de schrik en wellicht ook de haat de zoete broederliefde vervangen, die
wij op onze eerste stappen in België aantroffen...
Men heeft u bedrogen wat het vereenigen van verschillende gedeelten van België
met Frankrijk betreft.
Gij hebt gedacht dat de Belgen het zelf vroegen, omdat men u heeft voorgelogen.
Daarom hebt gij de schatten hunner kerken genomen, om de oorlogskosten te
betalen. Gij hebt de Belgen als Franschen beschouwd. En waren zij het geweest, dan
hadt ge nog moeten wachten, tot ze u hun schatten vrijwillig afstonden.’
En de generaal eindigt dien stouten brief met het volgende beroep:
‘Vertegenwoordigers van het volk, ik doe een beroep op uwe eerlijkheid en uw
plicht. Ik doe een beroep op de heilige grondbeginselen, die in de uitroeping van de
Rechten van den Mensch worden toegelicht, en ik wacht met ongeduld op uwe
beslissing.
Op dit oogenblik hebt gij het lot van het keizerrijk in uwe handen en ik ben ervan
overtuigd, dat de waarheid en de deugd u zullen leiden bij uw besluit, en dat gij niet
zult dulden dat uwe legers besmet wonden door de misdaad en er
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de slachtoffers van worden.’
Wij hebben er aan gehouden eenige zinsneden uit dien brief mede te deelen, omdat
zij, uit de pen gevloeid van een Franschen generaal en dus niet verdacht kunnende
wezen, aantoonen hoe de overwinnaars, die hier vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid
moesten brengen, in ons land met de menschen en hunne bezittingen omsprongen.
Kolonel Mack, die wist hoe Dumouriez over den toestand en de handelwijze der
Jacobijnen tegenover de Belgen oordeelde, ging verstandig te werk.
Hij wist op behendige wijze Dumouriez te vleien, hem te roemen wegens zijne
wilskracht en zijnen moed, en verklaarde dat het Oostenrijksche leger hem zou
toelaten zich met zijn manschappen tot over de Fransche grenzen terug te trekken.
- De prins van Coburg heeft eene groote bewondering voor uwen moed en uw
beleid, zoo zegde hij, en acht u hoog.
Zulke woorden moesten den grootsten invloed op Dumouriez uitoefenen, die ten
uiterste misnoegd was, omdat men te Parijs niet naar hem wilde luisteren, hem
integendeel dwarsboomde en vernederde.
Hij stemde toe in den aangeboden wapenstilstand en trok achteruit, naar de grens
op.
Wat kon hij trouwens met zijn klein leger tegen de Oostenrijkers uitrichten?
Daarenboven was die wapenstilstand, door den overwinnaar voorgeslagen, nog eene
onverhoopte kans.
Op 23 Maart verliet Dumouriez met zijn leger Leuven, en rukte af naar Brussel,
waar hij slechts de stad doortrok, om zich naar Ath te begeven. De Oostenrijkers
volgden hem, doch zonder hem te verontrusten.
Te Ath kwamen kolonel Mack en Uilenspiegel hem opnieuw bezoeken.
Weer werden allerlei vleierijen door den Oostenrijkschen diplomaat opgedischt,
die wellicht handelde onder den invloed van Tijl, die de menschen kende en dan ook
wist dat met vleierij de sterkste karakters te plooien zijn, als de omstandigheden er
zich toe leenen. Waar geweld niet den minsten vat heeft, daar verricht vleitaal soms
een verbazenden ommekeer.
En dat was bij Dumouriez wel het geval.
Deze liet zich door het behendig tweetal medeslepen en de roemvolle veldoverste,
die België voor Frankrijk gewonnen
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had, zou zijn eigen land verraden.
Kolonel Mack wist hem over te halen met Oostenrijk een verbond te sluiten. Het
Oostenrijksche leger zou met het Fransche leger Parijs innemen en er de bestaande
regeering, die Dumouriez zoo slecht behandelde, omver werpen.
Dumouriez vroeg eenige dagen om zich te bedenken en schreef een tweeden brief,
die zijn eersten bevestigde, aan den minister van oorlog Beurnonville.
Op 31 Maart werden die twee brieven in de zitting der Conventie voorgelezen.
Men wist er reeds dat Dumouriez van plant was met Oostenrijk een verbond te
sluiten, en een d'Orléans op den Franschen troon te plaatsen.
Er werden door de Conventie commissarissen afgevaardigd om Dumouriez een
decreet over te brengen, waarbij hem bevolen werd vóór de Conventie te verschijnen.
Bij hen bevond zich de minister van oorlog.
Op 1 April kwam het gezantschap in het kamp van den Franschen generaal en een
hunner las hem het decreet voor.
Dumouriez haalde de schouders op en antwoordde ruw:
- Ik zal niet gaan.
- Dan nemen wij u het bevelhebberschap over het leger af, klonk het antwoord,
en eischen uw degen op. Ge zijt geen generaal meer!
Dumouriez deed de afgevaardigden en den minister van oorlog gevangen nemen
door zijne huzaren en naar Doornik voeren.
Hij dacht dat zijne soldaten, dat het gansche leger hem zou trouw blijven, maar
dit was niet het geval.
Zijn verraad scheurde de soldaten van hem af en op 5 April reed hij, met eenige
officieren en ettelijke huzaren, maar het kamp der Oostenrijkers.
De loopbaan van den beroemden veldheer was ten einde.
Hij werd, zooals het steeds met verraders het geval is, door zijne vroegere vrienden
heftig gehaat en door zijne nieuwe meesters ten zeerste misacht, zoodat deze laatsten
zelfs weigerden hem als generaal in hunne rangen op te nemen.
Dampierre werd opperbevelhebber van het Fransche leger, dat op 8 April over de
grens trok en België kwam terug onder het Oostenrijksche bewind.
Dat zou echter niet lang duren, want de Franschen zouden weldra terug hun
wingewest weten te veroveren.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

297

Uilenspiegel kwam met een gedeelte soldaten terug te Antwerpen. (Blz. 297)

De koek was te lekker om hem prijs te geven.
Uilenspiegel kwam met een gedeelte Oostenrijksche soldaten, die de stad weer
moesten bezetten, terug te Antwerpen.

XI. Hoe Uilenspiegel Lamme weervond.
Op Dinsdag, 1 April 1793, heerschte er te Antwerpen eene algemeene vreugde, die
zich bij gansch de burgerij lucht gaf.
Ieder was bij 't krieken van den morgen te been en de blijdschap blonk op ieders
wezen.
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De burgers drukten elkaar de hand en fluisterden malkander een blijde tijding in het
oor.
Te zeven uur was er veel volk bij de Kipdorppoort verzameld, om de Franschen
de stad te zien verlaten, langs denzelfden weg dien ze genomen hadden om er binnen
te rukken.
Er heerschte eene doodsche stilte op den doortocht der Fransche soldaten en het
gespuis dat met hen de stad verliet.
De menschen vreesden nog eene laatste wraak.
Niet zoodra echter was de laatste Sansculot verdwenen, of een luid gejubel steeg
uit de menigte op en allen zwaaiden met hoeden en doeken, omhelsden elkaar en
spoedden zich naar huis, om aan hunne huisgenooten en buren, die het verdwijnen
den Fransche ratten niet hadden bijgewoond, te gaan melden dat zij de verdrukkers
de stad hadden zien verlaten.
Het volksliedje van dien tijd klonk door de straten, met volle kracht gezongen:
God sy gedankt!
De Fransche luysen gaan verhuysen;
God sy gedankt!
Sy staen op hunnen ondergank:
De conventi van die goddeloose
Sullen voor ons geen Weth meer voisen,
God sy gedankt!

Lamme Goedzak bevond zich met zijne vrouw tusschen de burgers, die aan de
Kipdorppoort de Fransche ‘verlossers’ zagen verhuizen, en toen de laatste Fransche
soldaat zijnen rug had laten bewonderen, kreet Uilenspiegel's vriend:
- Naar de Groote Markt!
Die kreet vond weerklank en meerdere stemmen lieten zich hooren:
- Naar de Groote Markt!
Niemand buiten Lamme wist wat er op die plaats ging gebeuren of te verrichten
was, maar niettemin herhaalden ze dien kreet en een talrijke groep burgers volgde
Lamme.
Zoo is de massa. Zij laat zich op oogenblikken van uitgelaten vreugde of dolle
woede door den eerste den beste leiden.
Op de Markt gekomen richtte Lamme het woord tot de menigte:
- De laatste herinnering aan het Fransch gespuis moet
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uit Antwerpen verdwijnen.
- Ja! Ja!
- De vrijheidsboom moet omver!
Meer diende er niet gezegd.
Eenige minuten waren pas verloopen, als spaden, bijlen en koorden waren
aangehaald, en, in een omzien was de boom der vrijheid niet alleen neergehaald,
maar aan stukken gehakt, en triomfantelijk, met brokken van den stam of takken
geladen, trok de menigte, jubelend en zingend, door de stad.
Rond elf uur begonnen de klokken der kerken feestelijk te luiden en gansch de
burgerij stroomde opnieuw bijeen aan de Kipdorppoort, waar de Oostenrijksche
troepen, die de stad binnenrukten, door de wethouders werden verwelkomd, met
dezelfde ceremoniën, als eenigen tijd vroeger de Franschen werden ontvangen.
In de hoofdkerk werd eene plechtige mis gecelebreerd en door den bisschop van
Antwerpen het ‘Te Deum’ gezongen.
Des avonds werden bijna al de huizen verlicht met flambeeuwen en kaarsen, de
gnoote klok luidde met feestelijken klank en de beiaard liet weer opnieuw zijne
vaderlandsche deuntjes hooren. Ondanks het verbod van het magistraat werden er
hier en daar geweerknallen vernomen en siste een vuurpijl in de hoogte.
De Scheldestad herademde...
Uilenspiegel wandelde met Nele en zijne moeder door de straten.
- Het is zonderling, sprak hij tot den smid, bij wien de beide vrouwen nog steeds
inwoonden, dat ge Lamme niet meer hebt terug gezien.
- Teruggezien wel, maar telkens hij mij bemerkte, stapte hij snel door, sloeg eene
andere richting of eene zijstraat in.
- Dezen morgen, zei Nele, heeft hij medegeholpen om den vrijheidsboom neer te
halen.
- Wat had die boom misdaan?
- Hij was geplant door de Franschen, dat weet ge toch wel.
- Inderdaad, en, omdat het volk zich niet had durven wreken op de Franschen,
geen Sansculotten had durven vellen, vierde het zijne woede bot op dien ongelukkigen
boom!
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- Ik heb Lamme willen spreken, maar hij moet mij bemerkt en mijn inzicht geraden
hebben, want toen ik de plaats genaderd was, waar hij zich bevond, was hij verdwenen.
- 't Is zonderling, ik herhaal het. Wij hebben hem nooit iets misdaan. Ik zal den
kerel wel vinden, al moest ik hem door de Oostenrijkers doen opzoeken. 't Moet zijne
vrouw zijn, die hem weerhouden heeft bij ons te komen.
- Heeft zij daar reden toe?
- Ik geloof het niet. Zij is misschien kwaad op mij, omdat ze door mijn toedoen
Lamme tot echtgenoot heeft bekomen.
- Zij houdt toch van hem.
- Ja, maar er zijn menschen die eene zonderlinge manier hebben, om van iemand
te houden.
Al pratende waren ze tot op de Groote Markt gekomen, waar een aantal menschen
te zamen liepen, rondom twee zangers, die bij het licht van een paar flambeeuwen
een aardig liedje aan 't opdreunen waren, want bij poozen steeg een luid gelach uit
de groep op en dansten de omstanders onder 't zingen van het refrein en het gichelen
der vrouwen, lustig hand aan hand rondom het koppel zangers.
Uilenspiegel en zijne gezellen kwamen dichter bij en hoorden eene vrouw- en
eene mannenstem het volgend liedje zingen:
Daar stond nu Pierlala, zoo blij
En riep zooveel hij kon:
‘Het land is thans voor eeuwig vrij!
Vive la France! C'est bon’
Hij danste en zong een lustig lied,
Maar hij en zag de vrijheid niet!
C'est bête, zei Pierlala, sa, sa,
C'est bête! zei Pierlala.

En de toeschouwers dansten en zongen luid:
C'est bête! zei Pierlala, sa, sa,
C'est bête! zei Pierlala.

De voorzangers vervolgen:
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De voorzangers vervolgden. (Blz. 300)
Hij reclameerde toen zeer luid:
Daar kwam een Sansculot,
Die pakte Pier bij zijne huid
En stak hem in het kot.
't Was daar dat hij, bij dag en nacht,
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Steeds aan de schoone vrijheid dacht.
C'est triste! zei Pierlala, sa, sa,
C'est triste! zei Pierlala.
Men liet hem na een tijd weer los,
En Pier trok naar zijn huis.
Daar stond hij 'lijk een aap te zien:
't Zat er vol Fransch gespuis.
Zij haalden bier en wijnen op
En wierpen kannen naar zijn kop.
Mon Dieu! kreet Pierlala, sa, sa
Mon Dieu! kreet Pierlala.
De beste jas van onzen Pier
Hing aan 'nen Sansculot;
Zijn hoed, die splinternieuw nog was,
Diend' hun tot tabakspot.
Zij rookten en spuwden op 't tapijt
En tierden en dansten met de meid.
Voyons! zei Pierlala, sa, sa,
Voyons! zei Pierlala.
Zij bleven er nog dagen lang,
Tot alles op en was,
En haalden toen, bij hun vertrek,
Zijn oorden uit zijn kas!
Zij lieten hem geen penning meer.
In stilte zuchtte onze Peer:
Volé! zei Pierlala, sa, sa,
Volé! zei Pierlala.
Hij kloeg dan bij het magistraat,
Maar 't kon er niets aan doen:
't Zag zelf ook geen wijzen raad;
't Zat in een smallen schoen!
En riep nog van la Liberté!...
'k En doen ekik verdraait niet meê!
Valt dood! riep Pierlala, sa, sa,
Valt dood! riep Pierlala.
Hij had nog eenen zilveren pot
Voor 's roovers blik bestopt,
Verkocht hem bij den juwelier,
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Maar werd alweer gefopt.
De man die nam het spel te baat
En gaf den Pier een assignaat.
Wat dief! kreet Pierlala, sa, sa,
Wat dief! kreet Pierlala.
Hij ging naar huis en had genoeg
Van 't leven op dees aard.
‘Ik trek er uit,’ zei onze Pier,
‘Het is hier niets meer waard.’
Hij maakte dan zijn testament,
Dat luidde: ‘Ik bezit geen cent.
‘Plus rien,’ schreef Pierlala, sa, sa,
‘Plus rien,’ schreef Pierlala.
En Pierlala lag in de kist
Al met zijn billekens bloot;
Want niemand anders dacht of wist
Of Pierlala was dood.
Hij werd begraven met de trom,
De klokken luidden: bom, bom, bom.
't Gaat fraai! zei Pierlala, sa, sa,
't Gaat fraai! zei Pierlala.
Als hij nu lag in 't graf, den tijd
Van nog geen hallef uur,
En hoorde dat men ging verblijd,
Zoo magen als gebuur,
Dan schopte hij 't deksel van de kist,
En kroop er uit dat 't niemand wist.
‘J'y suis!’ zei Pierlala, sa, sa,
‘J'y suis!’ zei Pierlala.
En Pierlala ging recht naar huis.
En vond daar nog eens weer
Hetzelfde kaal en Fransch gespuis,
Bij 't laatste van het smeer!
Elkeen stond van den schrik verbaasd.
Pier greep den bezem met der haast.
Hier uit! riep Pierlala, sa, sa,
Hier uit! riep Pierlala.

Dit laatste referein werd met geestdrift herhaald, en 't
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was alsof de menigte, die er eene toepassing op 't vertrek der Franschen in zag, het
maar niet kon vergeten, want telkens herklonk:
Hier uit! riep Pierlala, sa, sa,
Hier uit! riep Pierlala.

- Ik ken die stem, zei Uilenspiegel tot Nele.
- Laat ons de zangers naderen. 't Is een oude man.
Zij drongen vooruit en kwamen tot bij het zangerspaar.
Het licht van de flambeeuw viel op 't gelaat van den man, die met zooveel brio
het lied van Pierlala had voorgezongen en die een grijsaard bleek te zijn, met lang
zilveren haar en een breeden witten baard.
- Ik ken hem niet, zei Tijl.
Zijn blik viel echter op de vrouw, die den oude vergezelde.
- Dat is de heks uit de smidse! kreet Uilenspiegel.
- Wie is dat?
- Ik bedoel de vrouw van Lamme.
- Niet mogelijk.
- Toch wel: ik vergis mij niet.
En zeer luid riep Tijl:
- Lamme Goedzak!
De grijsaard keek hem aan, sprong op Uilenspiegel toe en kreet:
- Uilenspiegel!
- Gij zijt het, Lamme.
- In levenden lijve.
- Kom met ons.
Goedzak wilde het woord richten tot zijne vrouw.
Zij was tusschen de menigte verdwenen.
- Zij heeft het mij gezegd! riep Lamme, de armen in de hoogte stekend. Zij heeft
het mij gezegd. Ik heb ongelijk gehad u aan te spreken.
- Wat is er gebeurd?
- Beste makker, ge weet dat een ongeluk nooit alleen komt. Ik heb mijne vrouw
terug gevonden, op het oogenblik dat een paar Sansculotten haar wilden vermoorden.
- Ge kwaamt op het goed oogenblik.
- Het goed oogenblik? Voor haar, ja; voor mij, neen! Niet zoodra zag ik haar terug,
of de oude liefde kwam weer boven en ik was heur prooi. Ge weet dat ik steeds
vreesde
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haar terug te vinden, omdat ik wist dat ik aan de verleiding geen weerstand zou
kunnen bieden.
- Ja, ge zijt altijd een zwakkeling geweest tegenover die vrouw. Ik heb dat bemerkt
aan het veerhuis, waar ik in 't overzetbootje en gij in 't huwelijksbootje gestapt zijt.
- Om het kort te maken: ik ging met haar mede, we leefden een paar dagen gelukkig
en zij had me de belofte afgedwongen dat ik nooit meer met u zou in aanraking
komen. Ik beloofde het.
- Een verliefde is een kind!
- Inderdaad. Het ergste was echter, dat na eenige dagen al mijn geld op was,
assignaten inbegrepen, en zij kruis noch munt bezat. Terug bij ulie komen, dat wilde
ik niet meer doen. Ten eerste had ik aan mijne vrouw mijn eerewoord daarop gegeven
en ten tweede durfde ik het niet bestaan, na u eenige dagen in onrust en zonder nieuws
te hebben gelaten, zoo arm als Job bij u terug te keeren. Daarenboven kon ik me van
mijne feeks niet losscheuren. Er bleef me niets over dan in de Schelde te springen.
- Om den bult zaliger goeden dag te zeggen?
- Gelukkiglijk kan ik me nog al stellen in mijn lot, als het noodig blijkt, en toen
ik op een schoonen morgen, vast besloten mijn lijf den visschen ten buit te dragen,
naar de Schelde was gegaan, vond ik het water nat en besloot er iets anders op uit te
vinden. En ik dankte den Heer, dat Hij me eens met u in aanraking bracht, want gij
hebt me geleerd het leven niet al te ernstig op te nemen, hoop te stellen in den dag
van morgen en bij een lekkeren pot bruinen zooveel mogelijk het wereldsch leed te
vergeten.
- Als ge 't zoo verstaat, Lamme, dan moet ge steeds eene uitkomst vinden op het
ondermaansche.
- Ik heb getracht als smedersgast mijn bestaan te vinden, maar dat ging slechts
voor korten tijd en ik moest de pijp aan Marten, of liever den voornamer aan St.-Eloi
geven. Toen dacht ik aan u, aan ons gezellig leven, en dat deed mij op het denkbeeld
komen liedjeszanger te worden. Ik deelde mijn voornemen mede aan mijne vrouw,
die in het begin wel wat tegenspartelde, maar het laatste vet was opgebruikt in is
huishouden en ik had zestien lappen in mijne broek staan!
- Dan was het hoog tijd, arme vriend.
- Ja, want met den zeventienden lap ware ze gewis uiteengebarsten!... Ik ben geen
dichter zooals gij, maar ik
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wist zoo 't een en 't ander lied, dat ik kende, op den toestand toepasselijk te maken
en met mijne ketelstem won ik gemakkelijk mijn broodje. Hier en daar, waar ik wist
dat ik mij tusschen goede Sinjoren bevond, gaf ik in mijn lied de Franschen een
goeden krauw, en dan regende het muntstukken.
- Daar hebt ge wel aan gedaan.
- Nu de Oostenrijkers terug waren, kon ik mijne liedjes tegen de Sansculotten
luidop uitschreeuwen en ik heb dan ook den geheelen achtermiddag nog niets anders
gedaan.
- En uwe vrouw?
- Die heeft gezien dat ik u terugvond, en die is heur woord getrouw gebleven: ze
is op den loop gegaan.
- Wij zullen haar gemakkelijk weervinden.
- Neen, zei Lamme, neen, dat zullen we niet.
- En waarom niet? Ik heb vrienden bij de Oostenrijksche overheid en men zal ons
in het zoeken helpen. We moeten haar terug vinden, want ik wil mij met haar
verzoenen, Lamme.
- Dat zullen we niet, herhaalde Goedzak.
- Ik begrijp u niet.
- Wij zullen haar niet terug vinden... om de goede reden dat wij haar niet zullen
zoeken.
- Wat zegt ge?
- Ik ben op 't punt geweest, meer dan eens, zelf op de vlucht te gaan.
- Kwaamt ge dan niet overeen?
- Ja en neen, Tijl, maar ze had soms weer van die oogenblikken, die mij deden
denken aan mijne eerste liefdesverklaringen.
- Toen ze u in den bak met roet wreef!
- Ja, en daarom heb ik meer dan eens de liefdeketen willen verbreken, maar ik had
er den moed niet toe. Nu ze zelf het hazenpad heeft gekozen, zal de scheiding mij
zooveel pijn niet doen en ik laat heur loopen. Ik hoop, Tijl, dat ik ze nooit meer
tusschen de Sansculotten zal vinden, want hoe mijn hart ook zou kloppen, ik liet haar
in hunne handen! En, nu gaan we er in ‘'t Paardje’ een goeiën pot op zetten, als het
met uwe goedheid overeenkomt, en daar zult gij mij eens vertellen hoe ge den tijd
onzer scheiding hebt doorgebracht.
En zich tot de menigte wendende, sprak Lamme:
- Ge moet niet achter me loopen en staan wachten, want ik zing vandaag niet meer.
Ik heb te veel verdriet. Wel thuis, menschen!...
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XII. Hoe Uilenspiegel een braaf beambte werd.
De Antwerpenaren waren tevreden over de Oostenrijkers.
De bezetting van het kasteel gedroeg zich rustig, de soldaten lieten ieder met vrede
en de Regeering trachtte zooveel mogelijk de burgers schadeloos te stellen voor de
kwellingen en het leed dat de Franschen hun hadden berokkend.
De smid uit de Jodenstraat werd door eene beroerte getroffen en verwisselde weldra
het tijdelijke met het eeuwige, na Nele als zijne eenige wettige erfgename te hebben
aangesteld, zoodat deze met de moeder van Tijl in zijn huis kon blijven wonen.
Uilenspiegel, die zich te Neerwinden zoo dapper onderscheiden had, stond in
hooge gunst bij de Oostenrijkers en bekwam een ambt op het stadhuis te Antwerpen,
waar door zijn toedoen Lamme Goedzak tot deurwaarder werd aangesteld.
Eenige weken na de terugkomst der Oostenrijkers in de Scheldestad, werd Nele
de vrouw van Tijl, en onze geschiedenis zou hier kunnen eindigen met de
mededeeling, dat allen lang en gelukkig leefden en tal Uilenspiegeltjes den echt van
Tijl en Nele veraangenaamden. En we zouden er nog hebben kunnen bijvoegen, dat
Lamme Goedzak nimmer zijne vrouw terugvond.
Het lot had er echter geheel anders over beschikt en Tijl zou nog geroepen worden
om het vaderland zeer groote diensten te bewijzen.
De tevredenheid van ons volk duurde niet lang. Het spreekwoord van Uilenspiegel
is hier toepasselijk: Als een ezel het te wel heeft, gaat hij op het ijs dansen en hij
breekt zijne pooten.
Dat is eene gulden spreuk, die, als ge de geschiedenis er volkeren openslaat, overal
hare toepassing vindt.
De menschen werden opgeruid, deels door de Franschgezinden, die hier in het
land nog al talrijk waren, en ook door geheime Fransche agenten, want het was
natuurlijk met leede oogen dat ze te Parijs het Belgisch wingewest hadden
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zien ontglippen aan de Fransche roovers; deels door tal misnoegden, die niet
onmiddellijk de schadevergoeding bekwamen waarop zij meenden recht te hebben.
De geestelijke orden, die hunne afgeschafte of verkochte kloostergebouwen niet
dadelijk terugkregen, hielpen ook een handje om de misnoegdheid tegen de nieuwe
Regeering aan te vuren, en onderscheidene partijen, instede van de bestuurders te
steunen, tot heil van het vaderland, werkten in het geheim de Regeering overal tegen.
Uilenspiegel, die het gevaar bemerkte, werkte met hand en tand om de Antwerpsche
burgers tot betere gedachten te krijgen en in de vereeniging, die hij naar het voorbeeld
van de Franschen in de Sodaliteit had gesticht, maakte hij met woord en daad eene
hevige Oostenrijksche propaganda.
Hij slaagde er gedeeltelijk in, met zijne geestige redevoeringen die ingang bij het
volk vonden.
De Sinjoor vroeg trouwens niets dan rustig te mogen leven, na de woelige vijf
maanden der Fransche overheersching, en het was dan ook eene feestelijke inhaling
die den Oostenrijkschen keizer Frans en zijn broeder prins Karel in de Scheldestad
op tweeden Sinksendag van 1794 te beurt viel.
Te Brussel was het echter anders gesteld. Daar was nog immer het brandpunt van
den opstand tegen het Oostenrijksche gezag, en het gelukte den Oostenrijkschen
keizer niet de Belgen onder de wapens te krijgen, om het land in staat van verdediging
te stellen.
Frans wilde de Belgen bij het Oostenrijksch leger inlijven en de Staten wilden een
nationaal leger inrichten.
Deze oneenigheid bleef voortduren, de Fransche vijand bevond zich op onze
grenzen, en vruchteloos werden de Belgen opgeroepen om het vaderland te
verdedigen. Zij bleven kalm en onverschillig en het onthaal dat den keizer te
Antwerpen vanwege de bevolking te beurt viel, kon hem toch niet overhalen in ons
land te blijven, dat hij vast besloten was aan zijn lot over te laten, indien de Franschen
de kleinste zegepraal mochten behalen.
Eenige dagen later, op 26 Juni, leverde de Fransche generaal Jourdain den slag
van Fleurus, en alhoewel het geen beslissende slag was, verliet de Oostenrijksche
bevelhebber met zijn leger ons land, nadat nog een laatste oproep tot de wapens geen
uitslag had opgeleverd.
Des anderendaags werd Luik door de Franschen genomen. Brussel, Gent en
Mechelen vielen in hun handen, en den
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23en Juli, te middernacht, klonken de tonen der ‘Marseillaise’ in de straten der
Scheldestad en zagen de Sinjoren met schrik ende vare eene voorhoede van Fransche
huzaren voorbij rijden en hoorden zij hoe het gepeupel eene tweede maal het Fransch
gebroed toejuichte.
Den volgenden voormiddag drongen de Sansculotten, nog slordiger aangetakeld
dan de eerste maal, door de Kipdorppoort weer in de stad...
De ezel had zijne pooten op het ijs gebroken...
De korte loopbaan van Uilenspiegel, in het stedelijk ambt, was ten einde, en Lamme
sloot voor de laatste maal de poort van het stadhuis.

XIII. Hoe de huzarenluitenant Barbier zijnen meester in Uilensiegel
vond.
De Antwerpsche burgers die geen vrede hadden met de knevelarijen op groote schaal
dag in dag uit door de Sansculotten gepleegd, maar niet luidop durfden morren uit
vrees een hooge boete op te loopen of mishandeld te worden, vergaderden bijna
dagelijks des avonds in het huis van Uilenspiegel, in de Jodenstraat.
Het was om er den toestand te bespreken en middelen te beramen, ten einde zooveel
mogelijk uit de klauwen der Fransche roofvogels te houden, die alles opeischten wat
ze noodig hadden en met assignaten betaalden, die bijna geene waarde hadden.
Op den koop toe waren er nog vele nagemaakte bij!
Een avond der maand October waren weer eenige burgers ten huize van
Uilenspiegel bijeengekomen en aan het jammeren dezer menschen kwam schier geen
einde.
- Er zal ons op het laatste niets meer overblijven, sprak er een, dan eene goede
Kempische koord - als er nog ergens eene koord te vinden is, want de Sansculotten
hebben alles binnengepalmd - en ons in onze deuropening op te knoopen. 't Is toch
beter dat we zulks zelf doen, dan dit plezier aan de Fransche schelmen over te laten,
die er toch zul-
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len mede eindigen, als ze niets meer vinden om ons te ontstelen.
- Ge weet dat er morgen andere liedekens op den rammel van den toren zullen
staan.
- Toch niet?
- Jawel. De dansmeester heeft aan burger Gruytters bevolen de aria's te veranderen.
Voor het uur krijgen we een stuk ‘Marseillaise’ uit den toren, voor het half uur het
‘Ça ira’ en voor het kwartuurs de ‘Carmagnole’. Dargonne doet het toch maar eens
goed, hé? En dan zijn er menschen die komen klagen dat ze honger hebben, als ze
alle kwartieren van den dag Fransche liedekens mogen genieten.
Uilenspiegel wandelde zenuwachtig heen en weer door het vertrek.
- Ik kan dien naam Dargonne niet hooren, sprak hij. Ik heb vroeger de gelegenheid
gehad hem in de Schelde te verdrinken en ik heb het niet gedaan. Ik heb hem zelf
geholpen, om aan den kost te komen. Toen heette hij Pierre Gautier en liep met verf
en borstels rond om slechte landschappen te schilderen. En dan heeft die kerel nog
de onbeschaamdheid mij te groeten, mij aan den schout van Oolen en dezes dochters
te herinneren en een beschermend toontje aan te slaan, als hij tot me spreekt.
- Ge kunt geen beter beschermer hebben.
- Zonder hem, Tijl, zoudt ge wis reeds lang op het Kasteel zitten uit te drogen.
- Komt Lamme vandaag niet? Waar zit die kerel toch?
- Hij moest sinds lang hier zijn, antwoordde Tijl. Hij is dezen avond uitgegaan,
na mij geheimzinnig te hebben gezegd: ‘Ik ga op iets af, dat sinds lang in mijn weg
staat en verdwijnen moet.’ Meer kon ik uit hem niet krijgen. Ik vrees dat hij een
waagstuk heeft willen bedrijven en in handen der Fransche deugnieten is gevallen.
Ofwel heeft hij nogmaals zijne vrouw teruggevonden.
- Als ze hem hebben beet gepakt, zal het hem duur te staan komen.
- Ge weet dat ze pastoor Marcel in de gevangenis hebben opgesloten, omdat hij
verdacht wordt een koningsgezinde te wezen en met Fransche landgenooten
betrekkingen te onderhouden.
- Wie is er hier koningsgezind te Antwerpen?
- Geen mensch. Al wat men ons kan verwijten, is dat
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we behoudsgezind zijn, als men ons den laatsten penning ontrooft.
- Hij wordt beticht van uitwijking ook en zal door den kop worden geschoten. Ik
heb het vandaag uit den mond van een Fransch officier gehoord.
- En die Lamme komt niet terug! kreet Uilenspiegel. Weet niemand waar hij zou
kunnen wezen?
Geen der aanwezigen wist op die vraag te antwoorden, en zenuwachtiger dan ooit
kreet Tijl:
- We moeten hem gaan zoeken.
Op dit oogenblik weergalmde een luide klop op de voordeur, die dan ook
onmiddellijk door Nele geopend werd, nadat ze een blik door het kijkgat had
geworpen.
Een stond later verscheen Lamme in de kamer, naar zijn adem snakkend en
doodsbleek.
- Wat is er gebeurd! kreten allen.
- Een oogenblik...
Hij zonk op een stoel en ademde weldra vrijer.
- Ik heb ze! sprak hij.
Ondervragend keek men hem aan.
- Wie hebt ge? Gaat ge ons nu zeggen, waarom ge ons in zulke bange onrust hebt
doen verkeeren?
- Aan de rechtbank, in de Lange Gasthuisstraat, hangt eene Fransche vlag, niet
waar?
- Ja, dat is zoo.
- Neen, dat is niet zoo.
- Lamme, wat beteekent dat allemaal?
Goedzak knoopte zijn jas los en haalde eene Fransche driekleur te voorschijn, op
vele plaatsen gescheurd, en zei:
- Hier is ze.
- Hebt gij ze gestolen?
- Gestolen, sprak Lamme, dat is een woord hetwelk op onzen tijd niet meer bestaat.
Dat heet nu: gerequisitionneerd, naar de taal onzer bevrijders.
- Waar hebt ge die vlag gehaald, Lamme?
- Afgerukt. Ze hing in mijn weg. Telkens ik langs de Gasthuisstraat ging, waaide
ze voor mijn oogen, om mij te herinneren aan de Fransche dieven. Ze moest weg...
en ik heb ze.
- Morgen zal men er eene andere hangen.
- Mogelijk, maar men zal dan toch gezien hebben dat er te Antwerpen nog lieden
zijn die durven toonen, dat ze van 't Fransch gespuis den buik vol hebben.
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- Gij hebt uw leven gewaagd. Hoe hebt ge ze los gekregen?
- Ik ben tegen den gevel opgeklauterd, langs de uitspringende arduinstukken, heb
de vlag vastgegrepen en den sprong gewaagd. De stok heeft een langgerekt gekraak
laten hooren, de vlag is losgeraakt en ik heb het hazenpad gekozen zoo snel het mijne
beenen toelieten.
- Heeft men u niet achtervolgd?
- Ik heb niets gehoord. Als ik hier aanklopte, was er geene levende ziel in de
Jodenstraat te zien.
Lamme nam de vlag en wierp ze opgerold in den vlammenden haard:
- In naam der eene en onverdeelbare republiek, sprak hij. De duivel hale den rook!
- Het gaat hier stinken!
- We zullen stikken!
- Al wat van de Franschen komt stinkt en doet ons stikken, zei Lamme. Als we er
maar zoo gemakkelijk konden van afkomen als van dezen rook.
En hij opende het raam.
Als de laatste walm van de verbrande driekleur uit de kamer verdwenen was en
het raam gesloten, nam Uilenspiegel bij de tafel plaats en sprak:
- Vrienden, ik heb u verzocht vandaag hier te vergaderen, omdat ik u iets belangrijks
mede te deelen heb.
Zooals ge weet, zijn er reeds zeven wagens op weg naar Frankrijk, volgeladen met
kostbare gouden en zilveren voorwerpen, die de Franschen in onze kerken en in de
woningen onzer rijke burgers gestolen hebben, en waaronder er kunststukken zijn
van onnoembare waarde. Gouden en zilveren kelken, met edelgesteenten versierd
en prachtig gedreven, hebben ze, met tal andere schatten, meesterstukken onzer
drijfkunst, in vaten te pletteren gestampt of tot staven gesmolten.
Niets hebben ze geëerbiedigd om hunnen rooflust te voldoen. En dan nog moeten
bekennen dat ze gedeeltelijk in hun recht waren, want het magistraat, dat niet waardig
is aan het hoofd onzer stad te staan en altijd gereed is om de sleutels van Antwerpen
aan te bieden aan den eersten den besten overweldiger, die langs de Kipdorppoort
wenscht binnen te treden om zijn klauw op onze stad te leggen, ons magistraat schreef
immers dat de Franschen er mochten over beschikken om er nuttig gebruik van te
maken ter verster-

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

313
king van het grootsche werk der wereldvrijheid.
Heden nacht vertrekt een achtste wagen naar het roofnest der klampers, ditmaal
geladen met een aantal onzer prachtige schilderijen, meesterwerken der beroemdste
schilders. Ik vraag u, of we dien zullen laten vertrekken?
- Wat willen we er aan doen?
- Hoe kunnen we er iets tegen verrichten?
- De wagen zal omrimgd zijn door huzaren, zooals de andere wagens, en wie hem
durft naderen, schiet men neer.
- Al stond geheel Antwerpen op, dan zou het nog niet baten. Zij hebben de macht.
Uilenspiegel was opgestaan.
- Zoo spreken al de Sinjoren. Ze komen hier en daar bijeen om als oude wijven te
morren, maar geen enkel heeft een paar druppeltjes bloed in het lijf. Als ze het woord
Sansculot hooren uitspreken, bibberen ze van schrik, en als ze er eenen zien, zouden
ze in een mollegat kruipen van, angst... Wilt ge gelooven, dat gijlie de meesters hebt,
die ge verdient!
- Wat kunnen we doen? Weet gij het?
- Allen als één man opstaan.
- Het zou niet helpen. De Franschen hebben soldaten en wapens en we zouden
opnieuw moeten bukken en er de wraak der tirannen nog bij te duchten hebben...
- Als ik zeg opstaan, wil ik beduiden niet alles goedschiks laten gebeuren, en waar
ge niet openlijk kunt optreden, met list te werk gaan. Maar, het is waar, ge zoudt
daarbij toch uwe huid wagen, en gijlie houdt te veel aan uw vel!
- Wat zouden wij moeten doen?
- Om te beginnen, de schilderijen, die luitenant Barbier naar Parijs wil voeren,
hier houden.
- Kunnen we dat?
- Ik zal het doen, indien ge mij wilt helpen!
- Dat zullen we.
- Ik ben gereed!
Allen verklaarden er zich toe bereid.
- En is er in de onderneming een gevaarlijk postje, zei Lamme, geef mij het dan.
In korte woorden legde Uilenspiegel uit, wat hij van plan was te doen, en het slot
zijner rede luidde:
- Maar waar blijven we met de schilderijen, als het ons gelukt meester van den
wagen te worden?
- Over het kasteel van Caters, dat reeds geplunderd is, en waar de Franschen niets
meer zullen komen zoeken, kun-
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nen wij beschikken. Ge voert ze er met den wagen henen, sluit de schilderijen in de
kelders en rijdt dan een paar uren verder, waar ge het rijtuig in brand steekt en de
paarden opjaagt, zoodat er geen spoor overblijft. Mislukt het spel, dan trachten we
te vluchten en onze huid te redden. Gaat dat ook niet...
- Dan zullen de Antwerpenaars ons in hunne gebeden indachtig zijn, sprak Lamme.
Eén voor één verlieten de mannen de woning van Tij, om zich langs verschillende
wegen naar de Kipdorppoort te begeven.
De wacht moest er verwittigd wezen van het buitengaan van onderscheidene
mannen, want op het vertoon van een briefje, geteekend Dargonne, werd de poort
onmiddellijk ontsloten.
Tijl verliet de stad in gezelschap van Lamme.
Toen de poort achter hen was dichtgevallen, vroeg Goedzak:
- Waar hebt ge al die vrijgeleiden gehaald?
- Thuis.
- Hoedat?
- Ik heb nog papieren genoeg, die ik op het stadhuis gevonden heb en die
herkomstig zijn van den eersten inval der Sansculotten. Ze worden thans weer gebruikt
en Dargonne is een boezemvriend van mij, zoodat ik er geene beenen mag in vinden
zijn handteekening na te maken. En ik heb het dan ook maar gedaan.
- Dat spreekt, zei Lamme. In 't voordeel eener goede zaak moogt ge de
handteekening van den duivel nabootsen.
Op de aangeduide plaats, waar de baan zich in twee verdeelde, ongeveer een uur
ver, vonden ze de samenzweerders, want dien naam verdienden ze, reeds op hen
wachten.
Uilenspiegel was juist op tijd gekomen, want nauwelijks had hij nog eens de
noodige bevelen gegeven en waren allen verdwenen in een boschje, bezijden den
weg, of zij hoorden de hoefslagen van paarden op den grond.
Dat waren wis de huzaren, die den wagen met de schilderijen begeleidden.
Eenige oogenblikken later hoorden zij het kraken van den wagen op de baan.
Een schel gefluit ging uit het boschje op en de luitenant der huzaren en zijne
manschappen spitsten de ooren en legden de hand op hunne pistolen.
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‘Wat is hier gebeurd?’ vroeg de officier. (Blz. 315)

Het gefluit liet zich opnieuw hooren en het scheen den officier alsof een licht
hulpgeroep zijn oor trof.
Hij hield zijn paard staan.
Het bleek dat hij zich niet bedrogen had, want hij beval ‘halt!’ en luisterde nog
met meer aandacht.
Een hulpgeroep weerklonk nu krachtiger. Allen hoorden het duidelijk.
- ‘Au secours! Au secours!’ werd er geroepen.
De luitenant gaf aan een paar manschappen bevel hem te volgen, en, de pistool in
de hand, traden ze vastberaden het boschje in en drongen door naar den kant vanwaar
het hulpgeroep kwam.
Op eene kleine opene plaats, waarheen een wegeltje leidde, hetwelk een binnenweg
door het bosch scheen te zijn, bemerkten ze bij het licht van hunne lantaarn een man,
die ten gronde lag, armen en beenen gebonden.
- Wat is er hier gebeurd? vroeg de officier, het licht van zijne lantaarn op den man
latende vallen, die een van angst vertrokken gelaat vertoonde en wiens kleederen ge-
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scheurd, ja, aan flarden hingen.
- Voer mij hier weg! bad de gebondene, die niemand anders was dan Uilenspiegel.
- Heeft men u aangerand? vroeg Barbier.
- Brengt mij hier weg, op de groote baan, smeekte de man, met verwilderde blikken
de huzaren aankijkend. Ge zijt Franschen, ik heb vertrouwen in u. Voert mij hier
weg.
Op bevel van den luitenant, werden de boeien van Tijl losgemaakt.
- Volg ons, zei de officier.
Toen hij bij den wagen, op den steenweg, teruggekomen was, sprak de officier:
- Wilt gij mij nu zeggen, waarom ge zoo bevreesd schijnt en wij u daar gebonden
hebben gevonden?
Al de huzaren luisterden aandachtig toe.
- Men heeft mij bestolen! kreet Tijl.
De soldaten openden nog beter de ooren. Als men dien burger bestolen had, was
het waarschijnlijk dat hij iets bezeten had, en dat was een zeldzaamheid in dien tijd,
des te meer dat de man er slechts een gewoon burger uitzag.
- Wat heeft men u ontstolen?
- Zeker voor honderdduizend pond, als 't in gemunt geld ware geweest, antwoordde
Tijl.
Die som deed de oogen der huzaren schitteren.
- Was het geen geld?
- Neen, goud, zilver en edelgesteenten.
- Houdt ge me voor den gek, kerel. Waar zoudt ge dat gehaald hebben? Waar is
dat nog te vinden? Hadt gij het zelf gestolen?
- Neen, citoyen-officier, dat niet. Ik had het doodeenvoudig genomen. Ik wist waar
het zich bevond en bracht het naar de stad, om het aan de eene en onverdeelbare
republiek te schenken.
- Waar hadt gij het gehaald?
- In een klooster, ginder ver, waar mijn broeder pater is, en waar tal van kelken,
vazen en kronen in den kelder verborgen lagen. Er was veel meer dan voor
honderdduizend pond, voor veel meer!
- Wij moeten de vluchtelingen nazetten, zei een wachtmeester.
- Nu, kreet de luitenant. En deze wagen? Hij is evenveel, misschien wel het dubbel
waard.
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- Beschilderde doeken! De dieven hebben goud en zilver. Wij moeten hen inhalen.
- Ja, ja, zeiden de huzaren.
- Het gaat, dacht Uilenspiegel, en zich tot den wachtmeester richtende, zeide hij:
- Langs ginder moeten ze gevlucht zijn.
- Wie mij lief heeft die volgt me, kreet de wachtmeester en sprong te paard.
Al de soldaten bestegen hun rijdier.
- Vooruit! kreet de wachtmeester, en zijn paard de sporen gevende, rende hij in
wilde vaart de baan op, in de richting door Tijl aangeduid en gevolgd door al de
manschappen.
De luitenant greep zijne pistool en zond den wachtmeester een kogel na, die echter
zijn doel niet trof, omdat Uilenspiegel den arm van den officier naar den grond richtte,
met een krachtigen smok.
- Wat gaat u dat aan! kreet Barbier. Ik weet wat ik te doen en te laten heb. Om
honderdduizend pond na te jagen, laten die kerels mij hier alleen met eene vracht
die millioenen waard is.
- Zoo? Wat hebt ge dan wel op dien wagen?
- Kostbare schilderijen, die naar Parijs moeten worden gevoerd, en aan de nationale
conventie geschonken. De vruchten van het genie zijn het erfgoed der vrijheid, en
dit erfgoed moet geëerbiedigd worden en daarom zal het worden geplaatst in de
hoofdstad van Frankrijk, in de bron waaruit de vrijheid ontsprongen is. Ik hoop dat
gij deze schatten met mij zult helpen bewaken, tot mijne dolle soldaten terugkeeren,
die ik streng zal straffen.
- Nog langer zelfs dan tot hunnen terugkeer, zei Tijl, en, eer de luitenant wist wat
er gebeurde of gebruik van zijne wapens kon maken, had Uilenspiegel een langgerekt
gefluit op de vingers laten hooren, en werd de officier door een viertal mannen, die
uit den boschkant te voorschijn kwamen, vastgegrepen, ten gronde geworpen en
gebonden.
De voerman van den wagen onderging hetzelfde lot.
De luitenant vloekte en tierde, maar werd opgenomen en in gezelschap van den
koetsier een eind het boschje ingedragen.
- 't Doet mij spijt, zei Uilenspiegel, dat ik u moet binden, luitenant, maar het is
noodig, daarmede zult gij het met mij eens zijn. Ik zal u echter na eenige minuten
terug
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op de groote baan, op den boord der gracht doen brengen, zoodat uwe manschappen
u gemakkelijker zullen terugvinden. Ik raad u, niet op hulp te roepen, want honderden
meters in den omtrek is er geene levende ziel. En, dat is wellicht beter voor u ook,
want als onze uitgezogen boeren, die op de Fransche bloedzuigers ten zeerste gebeten
zijn, hier een gebonden officier van 't Fransch leger moesten aantreffen, wellicht
zoudt ge een vervelend kwartuurs beleven. Wacht dus kalm op uwe mannen en groet
mij als uw meester.
- De kogel zal uw loon zijn! kreet Barbier.
- Best mogelijk, maar dan zoudt ge ons eerst moeten vatten, en om ons te doen
vangen, zoudt ge ons moeten herkennen, en dat zult ge niet, want ons gelaat is bruin
geverfd en wij dragen allen valsche baarden. Het is om u veel moeite te besparen,
als ge te Antwerpen of in den omtrek opzoekingen zoudt willen doen, dat ik u dit
mededeel... Hoor ik geene hoefslagen? Ja, dat zijn waarschijnlijk uwe huzaren, die
de honderdduizend pond niet gevonden hebben en terugkeeren. Vaarwel, luitenant!
En meer geluk in uwe liefhebberij voor schilderijen, als ge nog eens eene keuze doet!
En Tijl verdween met zijne makkers in het struikgewas.
Eenige oogenblikken later verschenen de soldaten en vonden den gekoorden
luitenant, die, zoodra hij van zijne boeien ontdaan was, te paard sprong en kreet:
- De baan op!... De wagen is ons ontstolen!... Vooruit!... Duizend pond voor
dengene die hem het eerste op het spoor komt... Vooruit!...
De huzaren die met ledige handen terugkwamen en eene zoo strenge straf vreesden,
dat de wachtmeester niet met hen was weergekeerd, gehoorzaamden onmiddellijk,
en de paarden vlogen over de baan.
- Het zal te laat zijn, sprak Uilenspiegel, die met zijne makkers eenige meters
verder weder uit het bosch te voorschijn kwam. Onze buit zal reeds in veiligheid
wezen.
Lang bleven ze daar op den weg staan, bijna zonder een woord te wisselen, en
steeds met de blikken naar het Oosten gekeerd, als verwachtten ze daar eene
verschijning.
- Gelukt! kreet Tijl opeens, en hij strekte den arm in oostelijke richting uit. Ziet
ginder!
Een flauwe roode schijn was aan den gezichteinder op te merken.
- De wagen brandt! sprak Uilenspiegel.
En op juichenden toon herhaalden de mannen:
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- De wagen brandt!
- Dat zal ze doen nadenken, onze Fransche meesters; het afrukken der Fransche
vlag en het kapen der schilderijen!... Nu allen eene andere baan op, naar de
verschillende poorten, en niet te vroeg. Tot dezen avond, mannen, en laat ons hopen
dat we nog meer zulke tochtjes zullen mogen maken.
Groote belooningen werden uitgeloofd om de daders van de twee aanslagen te
vinden, maar niemand sprak en men ontdekte niets.
Een oogenblik dacht Dargonne aan Tijl, maar uit een kort onderzoek bleek dat hij
zijne woning niet verlaten had en de verdenking viel dan ook weg.
Dargonne deelde een paar dagen later aan Uilenspiegel mede, dat hij hem bijna
had beschuldigd de dader te wezen van den schilderijenroof.
- Ik laat mij met de gebeurtenissen niet in, antwoordde Tijl, en het kan me weinig
maken hoe uwe landgenooten het hier aan boord leggen. Indien ze mij met vrede
laten, dan mogen ze voor mijn part heel Antwerpen naar Parijs voeren, met toren en
al. Ik maak dan mede de reis op de kosten van de republiek.
- Zoolang ik hier iets te zeggen heb, zal men u met rust laten, dat beloof ik u.
- Als ge mij nog verdenkt, zei Uilenspiegel, moet ge er ook mijn vriend Lamme
in begrijpen. Gij kunt bij voorbeeld denken, dat hij de Fransche vlag aan 't tribunaal
heeft afgerukt.
- Ja, als 't u belieft, sprak Goedzak, op half smeekenden, half komischen toon.
Dargonne schudde lachend de hand van Tijl:
- Ge zijt beiden brave burgers, ik zou op u beiden eene Republiek durven stichten.
Als hij hen verlaten had, zei Uilenspiegel:
- Het is spijtig dat ze de eene en onverdeelbare republiek niet op ons gebouwd
hebben, Lamme.
- Waarom?
- Wel, we liepen in allerijl naar de Schelde en sprongen er in, na een zwaren steen
aan onzen hals te hebben vastgemaakt, en dan verzoop de republiek met ons!...
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XIV. Uilenspiegel op onze-lieve-vrouwetoren.
- Ge weet wat er vandaag moet gebeuren, sprak Nele, toen zij den morgen van den
31en October het ontbijt nuttigden.
- Neen, zei Tijl, maar 't zal toch geen goeds wezen, want als er hier tegenwoordig
iets moet gebeuren...
- Dan ruikt het naar Frankrijk en 't beteekent niets, sneed Lamme hem het woord
af.
- Wees toch voorzichtig in uwe woorden, kinderen, zei moeder Anna vermanend.
Ik heb dezen morgen hooren vertellen, dat er reeds zestig rijke burgers in de
gevangenis opgesloten, zitten.
- Ja, die zitten daar als gijzelaars voor de achterstallige brandschatting van tien
millioen. Zoolang de som niet is bijeengebracht, mogen ze er niet uit.
- Dan kunnen ze er nog lang zitten, zei Nele, want het gemunt geld is zoo raar in
de stad als de witte raven.
- En assignaten willen ze te Parijs niet! kreet Lamme.
- Natuurlijk niet, sprak Uilenspiegel, ze maken ze er zelf! Zeg, Nele, wat gaat er
nu vandaag weer plaats hebben?
- De vrijheidsboom wordt op de Markt herplant.
- Spijtig dat wij het niet eerder wisten, zei Lamme. We hadden hem weer eens
kunnen doen breken, zoo gelijk met het boompje van den bult!
- Lamme, jongen, pas op uwe woorden, want ge kunt nooit weten of er geen
Sansculot met zijn oor tegen 't sleutelgat ligt en ge zoudt uwe woorden duur betalen.
- Als 't in assignaten is, kan 't geen kwaad, moeder Anna.
- Gaan we niet kijken? vervolgde Lamme.
- Zeker, zei Tijl, zulke plechtigheden mogen wij niet laten voorbijgaan, zonder
onze verknochtheid aan de Republiek te betoonen!
- Ik ga met u, sprak Nele.
- Dat zal niet, kind.
- Waarom niet?
- Ik heb met Lamme nog iets te doen.
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- Ge gaat u toch weer niet aan eene gekke daad wagen, tegen de Franschen! kreet de
moeder verschrikt.
- Moeder, zulke woorden passen niet. Tegen de Franschen kunnen geene gekke
daden verricht worden.
- Sst! jongen! sst! zei de oude.
- 't Is goed, Tijl, sprak Nele, ik zal met moeder naar de planting gaan kijken. Gij
zijt man en weet wat ge te doen en te laten hebt.
- Gij spreekt als een Vlaamsche vrouw, en dat doet me genoegen, Nele... Kom,
Lamme, we gaan een wandeling doen tot aan de Werf en daar spreken we over de
zaak.
Omstreeks elf uur werd de stoet voor het planten van den vrijheidsboom ingericht.
Men zag een groep juffers, waaronder zelfs van den eersten adel der stad, in 't wit
gekleed en met een driekleurig lint versierd, daartoe bij brève van burgemeester de
Haan aldus gedwongen: ‘viens en habit blanc, portant un bouquet sur ton coeur
républicain et les couleurs nationales dans la coiffure’, zich aansluiten bij een getal
ouderlingen.
Zij vergaderden in het huis van mevrouw Roose, op de Meir, in gezelschap van
knapen beneden de twaalf jaar.
Acht en vijftig rijke juffers hadden echter hunne medewerking geweigerd, omdat
hunne bloedverwanten als gijzelaars der brandschatting in de gevangenis zaten.
Wat was die zonderlinge mengeling van zin?
Een eikeboom, de roode muts in top en versierd met Fransche strikken, werd door
hen in zegetocht naar de Groote Markt gevoerd, plechtstatig opgevolgd door het
bestuur, terwijl het gelui van al de klokken en het spelen van den beiaard
verkondigden, dat de vrijheidsboom, ditmaal voor goed, werd geplant.(1)
Plotseling keek Dargonne, die aan het hoofd van het bestuur stapte, de
wenkbrauwen fronsend den burgemeester aan dan blikte hij naar den toren op.
De stadsbestuurders staarden insgelijks elkaar ondervragend in de oogen.
De beiaard, die zijne zilveren tonen over de stad zond, had plots de ‘Marseillaise’
afgebroken, en helder galmden nu de tonen van het straatliedje, dat bij het eerste
heengaan der

(1) E. Poffé, Antwerpen in de XVIIIe eeuw.
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Franschen gezongen werd, boven Antwerpen:
God sy gedankt!
De Fransche luysen gaen verhuysen.

In den stoet en tusschen het volk hoorde men ook het ongewone spel van den beiaard
en sommigen neurieden stil het liedje mede.
Woedend beval Dargonne eenen officier te gaan zien wat er daarboven gebeurde.
- Indien de beiaardspeler gek is, steek hem dan in het zothuis, kreet hij, en is hij
het niet, duw hem dan in de gevangenis. Dat is wat al te straf! Spoedig!
En uit den toren klonk het nog steeds over de stad:
God sy gedankt!
De Fransche luysen gaen verhuysen.

Toen de stoet op de Groote Markt kwam, werd door den beiaard de ‘Marseillaise’
hernomen...
Wat was er gebeurd op den toren?
Toen onze vrienden aan de Werf wandelden, sprak Tijl tot zijnen makker:
- Lamme, ik heb een plan om de feestelijkheden te storen. Nu we den vrijheidsboom
niet kunnen doen vallen, moeten we toch iets doen, om de Franschen niet zonder
onderbreken van hun plantings-plezier te laten genieten. We moeten den toren op.
- Ik ben gereed.
- En ge weet nog niet eens wat ik van plan ben op den toren te doen.
- Dat is gelijk. Als gij iets ontwerpt, dan is het altijd een degelijk plan. Het ergste
dat ge mij kunt voorstellen, is samen van den toren op de Groote Markt te springen,
om de feestelijkheden te hinderen, en ik zou het doen.
- Neen, zoover zullen wij het niet drijven. We gaan tot op de eerste galerij en
wachten op de komst van den beiaardspeler. Is hij eens aan den gang, met
‘Marseillaisen’ en ‘Çaira's’, dan dwingen wij hem iets anders te spelen, een
Oostenrijksch lied of van de ‘Fransche luysen...’, en ze zullen beneden aardig
opkijken, als ze dat hooren.
- Goed gevonden. Het is spijtig dat ik niet beneden en boven kan zijn tegelijkertijd,
om de gezichten te zien die de Fransche ratten zullen trekken, als ze hooren dat lange
Wapper het met hunne comedie niet eens is.
- En nu naar boven.
De twee mannen beklommen den toren. Zij werden er
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zonder moeite op toegelaten, daar de torenwachter een der burgers was, die 's avonds
bij Uilenspiegel aan huis kwam en mede had gedaan aan het rooven van den wagen
met schilderijen, die door luitenant Barbier naar Parijs werd gebracht.
Uilenspiegel stond met Lamme op de vooruitstekende steenen naast het uurwerk,
en liet zijne blikken over de stad gaan.
- Daar ligt de koningin van het Noorden, sprak hij, vastgesnoerd aan de zilveren
bron van overvloed, die door de overheerschers is uitgedroogd geworden. En hier
beneden wriemelen honderden vreemdelingen, die niet zooals weleer handel en
voorspoed aanbrengen, maar op de Scheldestad als een hoop kraaien zijn
neergestreken, om ze niet meer te verlaten zoolang er een muntstuk, iets van waarde
zal te vinden zijn. En de Sinjoren laten begaan.
- En straks zullen de edelsten hunner dochters hulde brengen aan de vreemde
uitzuigers!
- Ik zou den toren willen afbreken, Lamme.
- Den toren afbreken, Tijl?
- Afbreken, steen voor steen, om ze neer te ploffen op die menigte hier beneden.
- Er zijn vele Antwerpenaars bij.
- Dat zou me niet weerhouden, want zij die alles laten begaan, verdienen met den
vijand te sneuvelen. Ik zou gansch de stad onder het puin van den prachtigen toren
willen begraven, want ze zijn niet meer waard te leven, ze verdienen niet naar dit
pronkjuweel te mogen opblikken.
- Ge zijt te streng, Tijl.
- Geenszins. Ik zou die uurplaten met volle kracht naar beneden willen slingeren,
om den kop te pletteren van dien Dargonne, die dood van armoede naar Antwerpen
kwam afgezakt en hier thans heer en meester speelt.
- Hij zou dan weten hoe laat het is!
- Ik zou de torenspits in de vensters van het stadhuis willen werpen, om de kerels
te treffen, die Sinjoor van geboorte zijn, en hun meesterschap over de stad misbruiken
om de Fransche honden te dienen, hunne wenschen te voorkomen, de slaven te zijn
van die lieden, welke zeggen naar hier te zijn gekomen om de slavernij af te schaffen!
- Tijl, ik hoor iemand op de trap.
- Verbergen wij ons.
De beiaardspeler kwam hijgend te voorschijn uit de trapopening, ontsloot de deur
van zijn speelkamertje en zette
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zich voor het klavier.
De tonen der ‘Marseillaise’ klonken uit den toren.
- Zie, zei Lamme, ginder op de Meir zet de stoet zich in beweging.
- Dan is het tijd.
- We moeten spoedig handelen.
- Zonder aarzelen en alle middelen aanwenden.
Ze slopen naar het speelkamertje.
Uilenspiegel legde de hand op den schouder van den beiaardspeler, die verschrikt
omkeek.
- Het lied der Fransche luysen, zei Tijl.
- Maar, ik...
- Speel dat lied, zei Uilenspiegel, of ik dood u en doe ten minste den beiaard
zwijgen.
- Ik durf...
- Speel! gebood Tijl. Speel, of ge zijt een man des doods.
Dit tooneeltje had een paar seconden hoogstens geduurd. De beiaardier gaf toe.
Met bevende hand en bevenden voet herbegon hij het spel, maar hij ook was
Antwerpenaar en bij 't spelen der eerste maten herwon hij zijn tegenwoordigheid van
geest en het lied der Fransche luizen vloog in zilveren tonen over de stad.
Uilenspiegel had den arm van Lamme vastgeklemd, en met een vreugdeglans op
het gelaat, sprak hij:
- Lamme, zoo doen wij dat!...
Plots spitste Goedzak de ooren.
- Gerucht op de trap! sprak hij.
- Dan is het tijd dat we weg komen!
- Waarheen?
- Naar boven.
De twee mannen waren nauwelijks verdwenen, als een officier en twee soldaten
te voorschijn traden en naar den beiaardspeler sprongen.
De bevelhebber had zijnen degen getrokken.
- De ‘Marseillaise’! kreet hij woest, de ‘Marseillaise’, of ik doorsteek u!
En weer lieten de tonen van het Fransche volkslied zich uit den toren hooren.
Toen de stoet op de Groote Markt verschenen was, moesten de klokken zwijgen.
- Gij zult rekenschap geven over uwe daad, zei de officier tot den bevenden
beiaardier. De smaad, dien gij de een
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Hij stak Tijl de hand toe. (Blz. 326)

en onverdeelbare republiek en het Fransche volk hebt aangedaan, zal niet ongestraft
blijven. Gij hebt uw hoofd op het spel gezet en als ge er met verbanning van af komt,
moogt ge uwe hand kussen. Volg me.
De beiaardspeler had eindelijk zijne spraak teruggekre-
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gen, en zegde:
- Men heeft mij gedwongen het lied tegen de Franschen te spelen.
- Wie heeft dat gedaan?
- Twee mannen die op den toren zijn gekomen, als ik nauwelijks de ‘Marseillaise’
had begonnen.
- Waar zijn ze?
- Ik weet het niet. Wellicht naar boven.
- Dan zullen wij ze vinden, kreet de officier en snelde, gevolgd door zijne mannen,
de trap naar de tweede galerij op.
Van Lamme en Uilenspiegel was er geen spoor te zien.
De Fransche bevelhebber beklom zelfs de ladder, die tot in de helft der torenspits
leidt. Niets.
- De kerel heeft mij bedrogen, sprak hij. Daar zal hij ook voor boeten. Ik laat mij
niet voor den gek houden, zoomin als de republiek.
De beiaardspeler werd door die soldaten gebonden en naar de gevangenis geleid.
- Erg plezant is het hier niet, sprak Lamme, die aan den buitenkant van den toren,
met den voet op een uitspringend stuk steen stond en zich met de hand aan eene
steenen naald vastgeklampt hield.
- Neen, ik heb reeds aangenamer oogenblikken in mijn leven gekend, antwoordde
Tijl, die schrijlings op den steenen teen van de tweede galerij zat en zich met de twee
handen aan het onderste gedeelte vastgeklemd hield.
- Ik geloof dat ze naar beneden zijn.
- Laat ons nog maar eenige oogenblikken wachten.
- Ik kan het niet langer meer uithouden.
- Vooruit dan maar.
- Wees voorzichtig, Tijl, want gij zit daar nog gevaarlijker dan ik.
- Als men ons van beneden bemerkt, zijn we verloren.
- Ik zit tegen den toren aangedrukt.
- Daal gij eerst. Ge kunt mij een handje helpen.
- Ik ben er.
En hij stak, over de galerij gebogen, Tijl de hand toe, die zich alzoo uit zijn
neteligen toestand kon redden.
Toen ze beiden beneden gekomen waren, en behoedzaam uit den toren geslopen,
zei Uilenspiegel tot zijnen makker:
- Dat gevaar is weeral achter den rug.
- Ik beef en ril nog, antwoordde Lamme, als ik terug denk aan het oogenblik dat
we daar als vleermuizen tegen den
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toren hingen. Indien de verwenschte Fransche soldenier ons had bemerkt, zouden
we spoedig beneden zijn geweest. Een slag op onze vingers met zijn degen en
Uilenspiegel en Goedzak vielen aan stukken en brokken op den grond.
- Als de oude beiaardier spreekt zullen wij ook nog eenige plezante stonden beleven.
- Kent hij u?
- Neen.
- Mij evenmin, zoodat we weinig te vreezen hebben langs dien kant.
- Gaat ge mede den vrijheidsboom planten?
- Dat is een gedacht.
- We moeten trachten ons te doen opmerken door Dargonne, onzen beschermer.
Komt er dan verraad, dan beroepen we ons op hem.
- Naar de Markt!
Ze kwamen juist ter Groote Markt, toen Dargonne zijne redevoering eindigde.
Met behulp van ellebogen en schouders drongen zij door het volk en hoorden nog
de laatste woorden van den Franschen commissaris:
- Burgers, broeders, vrienden, zoo klonk het uit Dargonne's mond, het is uit den
grond van onze harten, dat deze geheiligde boom onder ons wordt opgericht: het is
het teeken van vereeniging, hetwelk wij aan de vrienden der vrijheid geven. Mochten
uit zijnen boezem die beginsels van eeuwige waarheid voortkomen; mocht hare
klaarheid alle menschen treffen, die onder 't juk der slavernij gebukt gaan. Frankrijk
zag zich verplicht eerst de alleenheersching te vellen, en na haar tot republiek verheven
te hebben, moesten hare legioenen vrije mannen de slaven tot verre op hun eigen
grondgebied vervolgen tot zij volkomen vertrouwen in haar zouden stellen en in de
legers die zij tot onze ondersteuning uitgezonden heeft.
Brave Franschen, gij brengt ons dit kostelijk geschenk, de vrijheid en de gelijkheid.
Het is aan u dat wij het verschuldigd zijn en dat geeft u een voortdurend recht op
onze erkentenis. Wilt er ons het behoud van verzekeren, opdat onze harten aan de
uwe verbonden zijnde, wij ook het onveranderlijk geluk der twee natiën kunnen
vereenigen en in het vervolg maar één volk uitmaken. Leve de republiek!
Die kreet werd door meest al de omstanders herhaald, doch zonder geestdrift, want
ieder dacht aan de kostbaarhe-
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den, die hij voor de republiek had moeten inleveren, en die voor altijd verloren waren,
verloren zonder de minste vergoeding.
Dargonne bemerkte Tijl en zijnen makker en zond het tweetal een groet met de
hand.
- Dargonne heeft ons opgemerkt, zei Uilenspiegel. Nu hebben we van den toren
niets te vreezen.
- Hoe vindt ge die woordkramerij van onzen vriend? Ik begrijp niet hoe de Sinjoren
bij zulke toespraak koud en onverschillig kunnen blijven.
- 't Is al Fransche bombast! Een boom met een boezem die geplant is in den grond
onzer harten en meer andere dingen, met kop noch staart, opgesausd met vrijheid,
gelijkheid, broederlijkheid, slavernij en gewikkeld in een ‘leve de Republiek!’ Wie
luistert daar nog naar? Kom, we gaan Nele en moeder thuis gerust stellen.

XV. Hoe Lamme Goedzak boos werd, toen hij de godin der rede zag.
Uilenspiegel en Lamme werden niet verontrust wegens hun waagstuk op den toren.
Meer dan een burger werd in hechtenis genomen, doch bij gebrek aan bewijzen
weder vrijgelaten.
Het einde der zaak was de bestraffing van den beiaardier, die eene zware boet in
gemunt geld opliep.
Zoodra Uilenspiegel zulks had vernomen, sprak hij tot Lamme:
- We moeten dat dien ouden kerel vergoeden.
- Dat zullen we, zei Lamme, als gij het noodige geld bezit.
- Hier is het.
Lamme nam de beurs, die Tijl hem reikte, en sprak:
- Als gij het eerste deuntje op den toren hoort, heeft de man zijn geld.
Goedzak beklom den toren en wachtte den beiaardier.
Toen deze verscheen, trad Lamme op hem toe.
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Hij reikte den verbaasden man de beurs toe. (Blz. 329)

- Men heeft u gestraft, sprak hij, omdat ge bij de plechtige onthulling van den
vrijheidsboom het lied der Fransche luysen over de stad hebt gezonden.
- Ja, zei de beiaardspeler, en ik was zoo onschuldig als een lam. Men heeft mij
gedwongen...
- Uitleggingen zijn overbodig. Eenige Antwerpsche burgers hebben veel genoegen
gevonden in het lied dat gij gespeeld hebt en eenig geld bijeengebracht, om u toe te
laten de boet te betalen.
Hij reikte den verbaasden man de beurs toe en was reeds langs de trapopening
verdwenen, als de beiaardier van zijne verrassing bekwam...
Den 30sten November was Antwerpen weêral in feest.
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De instelling van den Franschen rustdag of decadi (de Zondagen waren door de
republiek afgeschaft en vervangen door een tiendaagschen rustdag) werd gevierd.
Om 10 uur voornoen,(1) onder het gelui van klok- en beiaardspel, kwamen de leden
der crimineele rechtbank uit het huis nr 25 der Lange Gasthuisstraat, dat door den
eigenaar, den heer della Faille de Leverghem, verlaten was, al zingende voorafgegaan
door hunne bedienden en een vaandeldrager.
Achter volgde het schavot, waarop de pijnbank, de galg en het rad aangebracht
waren.
Te midden van het rad, hetwelk rondom met ketenen en boeien was behangen,
stond eene pauselijke driedubbelkroon met portretten van vorsten en prinsen,
waarnevens de Wereldbol, de kardinaalstaf, twee bisschoppelijke staven, twee keizersof koningskronen.
Aan de galg bengelde de keizerlijke schepter.
Zoo vorderde de stoet langs de Meir naar de Schoenmarkt, tot voor den zetel van
het comiteit van waakzaamheid, waar het portret van keizer Jozef aan de galg werd
opgehangen en waar men de wapenschilden van de ridders van het Gulden Vlies, uit
de hoofdkerk gestolen, aanstonds aan de galg nagelde en medevoerde.
De schout Wouters had daags te voren in de volgende bewoordingen onze
kunststukken in bezit gesteld van dit comiteit: ‘Ik zend u eenige schilderijen,
voorstellende de beeltenis der vroegere en hedendaagsche dwingelanden, alsook
eenige versierselen van hunne onzuivere hoofden. Ik wensch dat de vlammen, waartoe
die voorwerpen gedoemd zijn, onze inwoners in het algemeen verlichten en hun den
verdienden afschrik der slavernij inspreken mogen.’
De leden van hoogervermeld comiteit voegden zich bij den stoet.
Deze werd vergezeld door een afdeeling ruiterij, gevolgd van dragers van
driekleurige wimpels en van eenen wagen, waarop eene jonge vrouw de Rede
verbeeldde. Deze zegekar was bespannen met zes paarden, versierd met smadelijke
opschriften.
Muzikanten en ruiters sloten dezen bespottelijken optocht, die, na de voornaamste
straten der stad te hebben door-

(1) E. Poffé, Antwerpen in de XVIIIe eeuw.
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kruist, aan het stadhuis de stedelijke regeering ging afhalen, en dan voort optrok naar
de Meir.
Daar geschiedde alsdan een feit, dat wel geschikt was om den haat onzer burgerij
jegens de republiek zoo mogelijk te doen aangroeien.
De menigte oude gedenkstukken, schilderijen en portretten van onze beste meesters,
die gediend hadden bij de inhuldiging en Blijde Inkomsten van onze vorsten en
gouverneurs en sinds eeuwen bewaard en in eere gehouden werden, staken de
republikeinen met den schavotwagen en wat er zich bij bevond, in brand, als eene
offerande aan de Rede.
En terwijl knetterend de vlammen ten hemel stegen, als jammerden zij, met hunne
vurige tongen, over het vernielingswerk, dat zij plegen moesten, stond de overheid
zich bij het vreugdevuur te vermaken of neurieden zij het ‘Ça ira’ der muziek.
Redevoeringen werden uitgesproken en namens het magistraat, namens het bestuur
der Scheldestad, werden de volgende woorden gezegd:
- Ons volk heeft nog vooroordeelen; maar welk volk heeft er geene? O Franschen!
voegt bij de weldaden, waarmede gij het wilt overladen, ook die van het te verlichten,
opdat het waardig worde van de vereeniging die het betracht!
Uilenspiegel stond met zijne moeder en Nele bij de toeschouwers.
- Inderdaad, sprak hij stil, inderdaad. Ons volk bezat vooroordeelen en goud. De
Franschen zijn reeds met het goud de baan op. Er blijft nu niets meer over dan de
vooroordeelen, en aangezien een Franschman niets liggen laat, zal hij die ook wel
medenemen.
- Wees voorzichtig, Tijl, fluisterde de moeder.
- Hebt ge Lamme nog niet bemerkt?
- Neen, hij is met geene oogen meer te zien.
- Ik begrijp het niet. Gij hebt hem zien heengaan, Nele?
- Ja, ik heb het zeer wel bemerkt. Op de Schoenmarkt drong hij plots, zonder een
woord te zeggen, door het volk en verdween.
- 't Is zonderling. Zou hij zijne gade gezien hebben?
Nadat de redevoeringen geëindigd waren en onze kunststukken door het vuur
verslonden, reed de stoet naar den dusgenaamden ‘Tempel der Rede’, ingericht in
het Karmelietenklooster, waar de godin der Rede op eenen troon werd ge-
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plaatst.
Daar nam de schout Wouters het woord, en sprak onder meer onzin als volgt:
- Het glinsterend licht der Rede dringt heden door de dikke duisternis der dweeperij.
Eer de zon haren jaarlijkschen omloop nog eens heeft volbracht, moeten de
dwingelanden verplet en de volkeren vrij zijn! Ontsteekt dan in onze harten het vuur
van eenen vromen naijver, opdat wij, daardoor aangedreven, onze armen wapenen
en met onze broeders deelachtig worden aan de lauwerkransen, welke er nog te
plukken zijn!
Uilenspiegel trad vooruit en vroeg de toelating, om als burger der stad en als
Vlaming eenige woorden te mogen zeggen, wat hem gereedelijk werd toegestaan,
daar de Franschen met genoegen zagen dat een Antwerpenaar - zoo dachten ze - en
een Belg meê wilde doen aan hunne gekke comedie met de godin der Rede.
En Tijl sprak met zijn krachtig orgaan, dat terzelfdertijd aangenaam en doeltreffend
klonk:
- Burgers en burgeressen, vandaag is wel het schoonste feest ingesteld, dat ooit te
Antwerpen werd gevierd. Kan er op aarde iets schooner bestaan dan de Rede? En
zijn er lieden meer te loven dan hare dienaars?
Dargonne, die bij de plechtigheid aanwezig was en Tijl kende, had met verbazing
Uilenspiegel om het woord hooren vragen en zijne verbazing bereikte het toppunt,
toen hij het begin van de redevoering van onzen held vernam.
- Daar schuilt iets achter, dacht hij.
En Tijl sprak:
- Burgers en burgeressen, huldigt de Rede, die u door de Republiek is aangebracht
geworden. Gij weet het allen zoo goed als ik, dat er geen greintje rede in gansch de
Scheldestad te vinden was, vooraleer de Fransche verlossers er hunne blijde intrede
gedaan hadden. Thans zijt ge van redelooze Sinjoren, geestrijke Fransche onderdanen
geworden! Huldigt de Republiek dus, die bron van rede!
Stormachtige toejuichingen braken los.
Ieder vroeg zich af wie deze Vlaming wel zijn kon, behalve Dargonne, die het
hoofd schudde en dacht:
- Tijl is in de hersens geraakt of iets van plan.
Uilenspiegel vervolgde:
- Burgers en burgeressen, ge zijt niet waardig dat de Franschen u uit de slavernij
hebben verlost, want ge durft
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De schout sprak fluisterend met de officieren. (Blz. 334)

klagen, ik weet het, over het verbreken uwer boeien, ge durft opstaan tegen de mannen,
die uwe verdrukkers verjaagd hebben. En welke redenen hebt gij daartoe? Dat men
u assignaten geeft, die de waarde niet hebben van gemunt geld? Dat is een bewijs
dat de rede nog niet geheel in u is doorgedrongen. Het is toch redelijk veel minder
waarde te hechten aan papier dan aan goud en zilver!
- Het spel begint, dacht Dargonne.
De aanwezigen keken elkander ondervragend aan.
Tijl vervolgde:
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- Gij klaagt omdat de republiek uw kostbaarheden heeft opgeëischt. Weer een bewijs
dat gij niet redelijk zijt, want koken moet kosten, de republiek moet een leger
onderhouden om vorsten en dwingelanden van hunne tronen te smijten, en 't is dus
gewettigd dat degenen, die reeds van het juk bevrijd zijn, al geven wat ze bezitten,
om hunne evennaasten insgelijks van het juk der verdrukkers te verlossen. Gijlie
klaagt dat ge armoede lijdt, dat ge uwe levensmiddelen moet afstaan voor de vreemden
in het leger. Gij hebt in geenen deele reden tot klagen. Zegt de gezonde rede u dan
niet, dat in eene republiek, daar waar alleen nog vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid
heerschen, vooral gelijkheid, ieder het zijne moet bijdragen voor het nut, in het belang,
ter schutting van het algemeen? Er worden vele ongelukkigen, vele hongerlijdenden
tusschen onze verlossers aangetroffen, en het is dan ook aller plicht al wat ge bezit
met hen te deelen. Zijlie zorgen voor het algemeen en dat gaat voor; persoonlijk mag
ieder van armoede en honger doodvallen, als het algemeen maar leven blijft, er baat
bij vindt. Als ge dat niet begrijpt, zijt ge waard van armoede te sterven!
De schout sprak fluisterend met de Fransche officieren.
- Die kerel mag niet verder spreken, zei hij. Hetgeen hij zegt is gevaarlijk, of het
gemeend is of tot ophitsing onzer menschen moet dienen.
- Weest dus waardige burgers eener eene en onverdeelbare republiek en als ge
honger hebt, klaagt dan niet, want het is om haar recht te houden, dat ge u die
opoffering moet getroosten. Denkt aan de volkeren der oude tijden, die alles
opofferden om vrij te wezen, en denkt er aan dat het beter is vrij van honger te sterven
dan gevoed in de slavernij te leven.
- De kerel raakt immer de gevoelige snaar der Sinjoren aan, zei de schout, en
spreekt alleen van honger en armoede. Wij moeten hem doen zwijgen.
Uilenspiegel bemerkte dat de schout niets goed in den zin had en hij eindigde zijne
toespraak in de volgende bewoordingen:
- Burgers van Antwerpen, ge zijt lafaarden. Ge laat uw geboortegrond door vreemd
gespuis verontreinigen, houdt dat gebroed in het leven, instede van het te verjagen
of den nek om te wringen. Ge zijt lafaarden, den naam van Antwerpenaar niet langer
waardig.
Uilenspiegel sprong tusschen de menigte en zocht zich
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Aller blikken vielen op den troon. (Blz. 336)

een uitweg te banen.
De Franschen en Franschgezinden brulden van razernij, en 't was met den degen
of de pistool in de vuist, dat ze vooruit drongen, naar de plaats vanwaar Tijl het woord
tot de vergadering had gericht.
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Onze held, die te midden van een groepje Franschgezinden terecht was gekomen,
die hem den uitweg versperden en hem vastgrepen, ging een slecht oogenblik beleven,
toen opeens de aandacht van hem afgewend werd en aller blikken op den troon vielen,
waar de godin der Rede gezeten was.
Deze laatste had een snijdenden kreet uitgestooten en met één sprong tusschen het
volk de vlucht genomen, achtervolgd door een struischen kerel, die een knuppel
zwaaide.
De menigte, niet wetende wat er gebeurd was, liet de godin door, die naar den
uitgang ijlde, en, als ieder van zijne verbazing bekomen was, waren vrouw en man
verdwenen.
Uilenspiegel was evenmin niet meer te vinden.
Hij had van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar den uitgang te sluipen en
zich uit de voeten te maken.
Wat was er met de godin der Rede geschied?
Toen Lamme, die met Uilenspiegel en zijn gezin naar den stoet was gaan kijken,
de zegekar met de godin der Rede had zien voonbijtrekken, had hij groote oogen
opgezet en was, zonder iets tot zijne gezellen te zeggen, den wagen gevolgd.
Hij kon zijne oogen van de godin niet afhouden en toen deze in den tempel der
Rede werd binnengeleid, sloop hij achter haar in de zaal, en, als ze op haren troon
gezeten was, riep hij halfluid:
- Vrouw van Lamme Goedzak!
De godin der Rede keek verschrikt op.
- Zij is het, zei Lamme. Ik zal ze godin der Redenen!
Hij greep een stok, een dik stuk paal, dat onder den troon lag, en was op het punt
dien knuppel op den rug der godin te laten neerkomen, toen hij de stem van
Uilenspiegel hoorde, die vroeg eenige woorden tot de vergadering te mogen spreken.
- Halt, zei Lamme. Dat is Tijl, ik moet wachten, want mijn knuppel zou me beter
te pas kunnen komen.
Toen hij het slot van Uilenspiegel's rede gehoord had en zag in welken gevaarlijken
toestand zijn makker verkeerde, sprong hij plots voor de godin en zijnen knuppel
onder haren neus duwende kreet hij:
- Hier uit, of ik sla u dood!
- Lamme!
- Ja, Lamme, die u de ‘Carmagnole’ gaat leeren dansen. Hier uit!
De knuppel kwam op den schouder van de godin neder.
Deze uitte een snijdenden gil en sprong van den troon,
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en, zooals we gezien hebben, vluchtte zij naar den uitgang, achtervolgd door Goedzak.
Dit alles geschiedde op veel minder tijd dan er noodig is om het bondig te
beschrijven.
Na het korte oogenblik van algemeene verbazing, liep ieder naar buiten, om den
ontheiliger van den tempel der Rede, die de godin van haren troon durfde verjagen,
loon naar werken te geven, doch hoe men ook in alle richtingen zocht, er was geen
spoor meer van Lamme en zijne vrouw te vinden.
De godin der Rede woonde op een zolder in de Schuttershofstraat en zij was
natuurlijk, zoo snel het hare beenen toelieten, naar hare woning geijld, zoodat ze op
een omzien dien kleinen afstand had afgelegd.
Als eene kat, die met een pak slaag bedreigd is, vloog zij als het ware de trap op,
maar Lamme was zoo vlug als zijne vrouw en eer ze de deur van haar zolderkamertje
kon sluiten, stond Goedzak in het vertrek.
Een oogenblik bleven beiden bijna buiten adem, hijgend voor malkaar staan.
De vrouw wierp zich op de knieën en kreet:
- Sla me niet! Sla me niet!
Daar barstte Lamme's woede in woorden los:
- Ha! kreet hij, de echtgenoote van Lamme Goedzak onteert zijnen naam! Zij helpt
de Fransche ratten in hun comediespel, om het volk te bedriegen! Ha, heks, dat zult
ge bekoopen!
Zijn oogen stonden wild. Nimmer had zij haren man aldus gezien.
Ze smeekte:
- Sla me niet, Lamme, in naam onzer liefde, dood me niet!
Lamme hief den knuppel boven haar hoofd:
- Gij zult boeten!
De vrouw sprong op en hield met beide handen den arm tegen, die haar ging
tuchtigen.
- Lamme, ik heb het gedaan, omdat ik van honger sterven ging!
Goedzak voelde zich kalmer worden.
Hij keek haar aan.
Vluchtig kruisten de gedachten zich in zijn brein. Was het dan zijne schuld niet?
Had hij haar niet in 't gebrek gelaten, zonder zich om haar te bekommeren?
Hij liet den knuppel op den vloer vallen.
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's Morgens werd een slapende drinkebroer op de straat ontdekt. (Blz. 338)

Een kreet van vreugde ontsnapte aan haren mond en zij wierp hare armen om
zijnen hals.
Lamme keek haar aan. Ze was schoon, met de kroon op het hoofd en in het blanke
gewaad der godin.
Hij drukte haar aan zijnen boezem...
En terwijl de Franschen naar de godin der Rede zochten, beraamde deze middelen
met Lamme Goedzak om ongemerkt de stad te verlaten, en, 's anderendaags 's morgens
werd een slapende drinkebroer op de straat ontdekt, gehuld in het kleed van de godin
en hare kroon op den kop.
Waar hij die zonderlinge kleedij gehaald had, wist de man niet te zeggen.
Lamme wist er meer van, doch, hij was nergens te ontdekken.
Het huis van Uilenspiegel, in de Jodenstraat, werd aanhoudend door de Fransche
speurhonden bewaakt, doch, geen mensch vertoonde zich van geheel het gezin.
De meid, die alleen thuis was, wist niets te zeggen dan dat al de bewoners te zamen
waren uitgegaan, om den stoet te zien en niet meer terug waren gekomen.
Dargonne was kwaad en schold de speurhonden voor uilskuikens.
Het was de eerste maal, sinds hij te Antwerpen afgevaardigde der Fransche
Regeering was, dat iemand in het openbaar tegen hem durfde opstaan, zonder
onmiddellijk te wor-
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den gestraft.
En de Fransche deugniet wist dat Uilenspiegel eene sterke tegenpartij was en het
wellicht nog meer zou gebeuren.

XVI. Hoe Uilenspiegel voor Dargonne als advokaat optrad.
Zooals de lezers het reeds zullen geraden hebben, had Uilenspiegel met zijn gezin
terug bij Pot, in den kelder tegen het Vleeschhuis, een onderkomen gevonden, waar
zij allen in de grootste onrust wachtten op het verschijnen van Lamme, die echter
niet kwam.
Een paar dagen na het voorval op het feest der Rede, kwam Pot in den kelder
vergezeld van een vrouw, met roodgeweende oogen en een smartvollen trek om den
mond. Men kon dadelijk bemerken, dat die vrouw veel had geleden.
- Hier is nog een slachtoffer van de Fransche verlossers, zei Pot. Neem plaats,
moederken, en vertel eens wat er gebeurd is.
De vrouw zonk op den stoel, dien Pot haar toeschoof en barstte in snikken uit.
- Kom, niet weenen, sprak Pot. Zeg eens al wat ge weet en misschien zal mijn
vriend raad kunnen geven. Wees kalm en vertel.
De vrouw droogde hare tranen en met nu en dan een snik tusschen de woorden,
verhaalde zij:
- Als de Sansculotten terug te Antwerpen zijn gekomen, was iedereen dood van
schrik en bijzonderlijk de Engelschen, die nog in de stad woonden, kregen het
kiekenvleesch als ze slechts het woord ‘Sansculot’ hoorden uitspreken. Al de
Engelschen zijn dan ook gevlucht bij de tweede intrede van het Fransch gespuis...
De vrouw keek angstig het vertrek rond.
- 'k Mag dat hier toch wel zeggen.
- Ge moogt op de Franschen schelden als de duivel op zijne moêr, zei Pot. Zelfs
onder den grond hebben ze hier in
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de stad niets dan vijanden.
- Al de Engelschen zijn dan gevlucht, vervolgde de vrouw, mijn man die wever
is van beroep, heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om eene partij linnen
zakken en broeken voor eenen spotprijs aan te koopen, op de Vrijdagmarkt.
De Franschen zijn dat te weet gekomen. Een avond is een bende in ons huis
gedrongen en na alles doorzocht te hebben, zijn ze met al het linnen heengegaan en
ze hebben mijnen man medegenomen, om hem in de gevangenis op te sluiten.
Ze beweren - en hier ontsprongen opnieuw tranen aan de oogen der vrouw - dat
mijn man het linnen gestolen heeft!
Wij hebben bewezen dat het eerlijk gekocht is geworden, maar niets heeft geholpen
en Dargonne heeft zelfs gezegd, dat ik niets beter ben dan mijn echtgenoot en hij
van plan was mij te doen aanhouden als medeplichtige.
Ik heb vier kinderen, arme bloeikens, die bijna geen eten meer hebben, nu hun
vader in de gevangenis zit, en, wat ik ook in het werk stel, ik bekom nergens gehoor,
des te meer dat geen enkel van al de overheden Vlaamsch verstaat.
- Ge zijt bij Dargonne geweest? vroeg Tijl.
- Verscheidene malen.
- Hij heeft u niet aanhoord?
- Ja, maar zooals ik u gezegd heb, heeft hij mij met gevangenisstraf bedreigd,
indien ik het nog waagde de invrijheidstelling van mijn echtgenoot te eischen.
- Uw man is door het gerecht veroordeeld?
- Ja, heer, en zonder zich te kunnen verdedigen, want hij kent geen woord Fransch
en al de rechters begrepen geen lettergreep Vlaamsch, zelfs de getuigen, die hij heeft
opgeroepen om zijne onschuld te bewijzen, konden niets voor hem doen, want zijlie
kenden evenmin Fransch!
- Dargonne kan iets voor u doen. We zullen samen tot bij hem gaan.
De moeder keek Tijl met angst in de blikken aan.
- Gaat gij, bij klaren dag, u in de stad laten zien! kreet zij. Ze zullen u gevangen
nemen, jongen!
- Dan doen ze dat maar, antwoordde Uilenspiegel. Er is een onrecht aan te klagen
en eene arme moeder met vier kindertjes te beschermen, moeder, en ik mag dus niet
aarzelen. Wat moet ik doen, Nele?
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- Ga, Tijl, en dat God u geleide.
Uilenspiegel omhelsde moeder en gade - misschien voor de laatste maal - en begaf
zich met de vrouw naar het stadhuis.
Onderweg ondervroeg hij zijne gezellin en deed zich door haar alle noodige
inlichtingen geven.
Zóó was Tijl, waar het gold tegen het onrecht op te treden. Hij aarzelde geen stond,
zijn besluit was dadelijk in dergelijk geval gereed en eens zoover kon niets hem nog
weerhouden.
Op het stadhuis gekomen vroeg hij Dargonne te mogen spreken.
Dat ging echter niet gemakkelijk. De Fransche dictator der Scheldestad was niet
voor iedereen te zien.
Nadat Uilenspiegel echter zijn naam had opgegeven, met den titel ‘kunstschilder
te Oolen’, kwam Dargonne zelf de deur van zijn kabinet openen en kreet, toen hij
Tijl vóór zich zag:
- Gij hier!
Uilenspiegel trad binnen, na de vrouw teeken te hebben gedaan hem te volgen.
Dargonne kon van zijne verbazing moeilijk bekomen.
- Gij hier! kreet hij opnieuw. Durft gij zulks wagen, na hetgeen er in den tempel
der Rede gebeurd is!
Tijl was uiterst kalm.
- Neem plaats, sprak hij, en ik zal u verklaren, waarom ik hier kom. Ga zitten,
moederken.
Dargonne bemerkte nu de vrouw, die Uilenspiegel vergezelde.
- Ge komt toch niet hier voor de zaak Calegaert?
- Toch wel!
- Maar, ik kan u zelf in de gevangenis doen opsluiten!
- Ik weet het, maar dat zou u thans zoodanig gemakkelijk vallen, dat gij het niet
doen zult. Welke verdienste zou daar nu aan zijn? Daarenboven, ge moet mijn persoon
als onschendbaar beschouwen, want ik kom hier als advokaat, en, daarbij doe ik
beroep op den makker, met wien ik te Oolen de portretten van den schout en zijne
dochters op den muur zijner schuur heb geschilderd.
- 't Is wel, zei Dargonne, die zich niet gaarne in deze herinneringen verdiepte, nu
hij de meester eener stad was. Het avontuurtje te Oolen kon nu juist niet dienen om
zijn gezag iets bij te zetten, wel integendeel.
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Dargonne sprong op. (Blz. 342)

- Mag ik spreken? vroeg Tijl.
- Wat verlangt ge?
- Recht voor deze vrouw.
- De rechtbank heeft haar man veroordeeld.
- Onschuldig.
- Daarover hebben wij niet te beslissen.
- Ik wil u dat toegeven, alhoewel het onrechtvaardig is iemand te oordeelen en te
veroordeelen in eene taal, die hij niet eens begrijpt. Maar, ik wil zelfs van het
standpunt uitgaan, dat Calegaert schuldig is aan de feiten die hem worden ten laste
gelegd. Indien dat zoo ware, dan zoudt gijlie nog niet het recht hebben hem te
veroordeelen en gevangen te houden!
- Dat is onzin; dat is eene verdediging die toch voor geene rechtbank steek zou
houden.
- Voor eene rechtbank van eerlijke lieden, neen; maar, voor eene rechtbank als de
uwe, uit Fransche Sansculotten en Antwerpsch janhagel samengesteld, ja!
Dargonne sprong op, alsof hij den beet eener slang voelde.
- Wat wilt ge daarmeê beduiden?
- Dat ge den wever Calegaert niet moogt beschuldigen van diefstal, nadat ge zelf
zijn geheel huis hebt ledig gestolen!
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- Wie heeft dat gedaan?
- Uwe soldaten, uwe trawanten, als ze den wever hebben aangehouden.
- Wie zegt dat?
- Ge hoort het: ik!
- Dat is gelogen!
Dargonne was woedend.
Tijl wendde zich kalm tot de vrouw, die met verbazing en angst dit tooneeltje
volgde en sprak:
- Wat heeft men geroofd, als men bij u is binnen gevallen, om het lijnwaad in
beslag te nemen. Spreek, burger Dargonne laat het u toe. Niet waar, Oolsche vriend?
De Fransche dansmeester knikte bevestigend.
Met bevende stem zei moeder Calegaert:
- Een diamanten kruis met drievoudigen ketting, een gouden kruis, twee paar
kousbandsloten, een paar schoengespen, een met zilver beslagen snuifdoos, een met
steentjes versierden zilveren ring, twee paar vrouwenschoenen...
- Genoeg! riep Dargonne.
- Dat zouden de Sansculotten moeten zeggen hebben, sprak Tijl, als ze dat alles
genomen hadden, maar ge weet zoo goed als ik dat ze nooit verzadigd zijn, die kerels,
en ze hebben niet gezegd ‘genoeg’, maar voortgestolen. Vervolg, moederken.
Er was iets in den toon van Uilenspiegel dat geen tegenspraak scheen te dulden,
dat Dargonne om zoo te zeggen onder den invloed van onzen held bracht.
De Franschman was boos op zichzelf. Hij had reeds meer dan eens naar de schel
gegrepen, om Tijl te doen in hechtenis nemen, maar telkens bleef zijne hand
machteloos, alsof eene bovennatuurlijke kracht ze met lamheid sloeg.
- Vervolg, moederken, herhaalde Tijl.
En de vrouw ging voort:
- Twee paar vrouwenschoenen, twee witte gebloemde vesten, twee linnen
zakdoeken, een zijden doek, drie broeken, een stuk stof voor een vest, elf hemden,
drie paar besta beddenlakens, zeventig boeken, zeven gulden in klinkende munt, vier
kiekens en een haan.(1)
- De meulbels waren wellicht te zwaar om mede te nemen, voegde Uilenspiegel
er bij, want de lieve jongens zouden

(1) Dat is de geschiedenis. Zie het meergemeld werk: ‘Antwerpen, in de XVIIIe eeuw’.
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anders niets laten liggen hebben, dan den grond waarop Calegaerts woning staat.
- Hebt ge de waarheid gesproken, vrouw?
- Ja, burger, niets dan de waarheid.
- Ik zal alles doen onderzoeken en de schuldigen zullen streng gestraft worden.
- En mijn echtgenoot?
- Zoo mogelijk zullen wij zijn proces herzien. Ik zal de zaak zelf in handen nemen.
- Heb dank, burger, stamelde de vrouw.
En zich tot Uilenspiegel wendende:
- Hoe zal ik het u ooit kunnen vergelden...
Tijl vatte haar bij den arm en leidde haar naar den uitgang van Dargonne's kabinet.
- Vlamingen moeten elkaar helpen, fluisterde hij, als ze tegenover Fransche ratten
staan. Ga in vrede: ik geloof dat men nu iets voor u zal doen.
Hij wendde zich tot Dargonne en sprak:
- Tot ziens, burger.
Tijl wilde zich achter vrouw Calegaert verwijderen, doch Dargonne riep hem terug:
- Gij speelt een gevaarlijk spel, zegde de Fransche afgevaardigde. Indien ik u moest
doen gevangen nemen, zou men u tot den kogel veroordeelen.
- Ik weet het.
- Ik zal het niet doen, alhoewel gij het tienvoudig verdiend hebt, maar ge moet me
beloven dat ge de stad onmiddellijk zult verlaten, na mij de schuilplaats te hebben
aangewezen van uw makker, die schandaal verwekt heeft in den tempel der Rede en
de godin op de vlucht heeft gedreven.
- Anders geene voorwaarden?
- Neen.
- Dan zal ik u antwoorden. Zoolang de Franschen hier heer en meester spelen, de
burgers uitzuigen en van Antwerpen eene melkkoe maken voor Fransche dorstlijders,
blijf ik hier, om waar het noodig is voor de lieve Scheldestad en hare Vlaamsche
burgers den kogel te trotseeren en hunnen moed op te wekken. Ik wil getuige zijn
van den opstand des volks tegen de Fransche dwingelandij en ik wil mede helpen
om den laatsten Franschman, mijn vriend Dargonne inbegrepen, door de Kipdorppoort
naar zijn land te jagen!
- Die woorden, Tijl...
- Zal ik duur bekoopen. Ik weet het! Ik vind dat ge
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me voor dien prijs kunt laten uitspreken. Gij doet hier, zooals wij samen te Oolen
bij den schout hebben gedaan. Gij schrijft ‘Egalité’, ‘Liberté’, ‘Fraternité’, op de
muren en ge wilt de menschen wijsmaken dat de vuile vlekken onder die woorden,
gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid verbeelden!
- Genoeg!
En Dargonne was gereed om de schel te doen weerklinken.
- Een paar woorden nog. Gij steldet me daareven als voorwaarde voor mijn vrijheid,
dat ik de schuilplaats van Lamme Goedzak zou bekend maken. Ik ken ze niet, maar
in tegenovergesteld geval zou ik voor niets ter wereld mijn vriend verraden. En, weet
ge waarom?
- Neen.
- Omdat ik geen Franschman ben!
Een kreet van woede ontsnapte aan Dargonne's keel.
De schel klonk tweemaal.
De deur van het kabinet werd geopend en twee nationale gendarmen verschenen.
- Neemt dien man gevangen.
Uilenspiegel wendde zich tot de twee soldaten, die op hem toetraden en hem bij
de armen vastgrepen.
- Tot ziens, Pierre Gautier, zei Tijl en plotseling zijne beenen over zijn hoofd
wippend, zoodat hij met zijn lichaam een moleken maakte, wrong hij zijne armen
uit de handen der gendarmen los, kwam achter hen terug op zijne voeten terecht en
wipte de deur uit en de trap van het stadhuis af.
Buiten adem, maar niet door zijne achtervolgers ingehaald, kwam Uilenspiegel in
den kelder van Pot terug.
- Ik geloof niet dat mijn bezoek bij Dargonne veel nut zal afwerpen en moeder
Calegaert ten goede zal komen, maar ik heb het genoegen gehad Dargonne eens flink
op het stadhuis, in zijn aangezicht de waarheid te zeggen. Dat zal wis de eerste maal
zijn, dat hem zulks gebeurt. En 't zal geen kwaad doen!(1)

(1) Calegaert, onplichtig tot vier jaar gevangenis veroordeeld, stierf een jaar later in
Ste-Elisabethgasthuis.
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XVII. Hoe Uilenspiegel in de gevangenis geraakte.
Er was geen brood meer te Antwerpen...
Feesten aan de godin der Rede gewijd en andere gekke comedies, werden van
maand tot maand ingericht, waarschijnlijk met het doel om aan de bevolking de
ellende, die alom heerschte, dragelijker te maken.(1)
Alles was peperduur, zegt Jos. Staes, want de weinig nog voorhanden zijnde
levensmiddelen werden zorgvuldig verborgen gehouden.
Ook kwamen er geene boeren meer naar de markt.
Wel had het stedelijk bestuur eene verordening doen afkondigen, waarbij de
dagloonen verdubbeld waren, maar wat kon dat helpen?
De bazen zonden hunne volle gasten door en namen er halve. Overigens, er was
schier volslagen gebrek aan werk en de nood was ten top gestegen; het arme volk
leed honger.
In den kelder van Pot was ook het laatste brood verorberd.
Uilenspiegel en de zijnen bezaten niets meer. Het huis in de Jodenstraat, met al
wat het bevatte werd namens de Fransche republiek aangeslagen en te haren bate
openbaar verkocht.
Zoo kwam het dan ook dat Tijl op een morgen, zeer vroeg, in de bittere koude,
tusschen de menigte stond, die voor eenen broodwinkel wachtte, tot de bakker zijn
brood zou uitdeelen, wat hem namens de eene en onverdeelbare republiek was
bevolen.
- 't Zijn droeve tijden, zei een oud ventje, dat naast Uilenspiegel stond en bibberend
van de koude in zijne handen blies, om ze met zijnen adem wat te verwarmen.
- Ja, zoover hebben de Fransche ratten het gebracht.

(1) Hongerige buiken hebben echter ooren noch oogen en de feesten hadden geen bijval meer.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

347
- Pas op, zei het manneken, angstig rond zich blikkende, die woorden zijn voldoende
om in de gevangenis te geraken.
- Daar krijgt ge toch voedsel.
- Ja, als ze het niet vergeten te geven.
En fluisterend:
- Ik ken er een uit ons straatje, die is er pas uitgekomen en die had er in geen drie
dagen eten gekregen.
- Maar, de Fransche soldeniers hebben voedsel, zei Tijl, luid sprekende. Zij gaan
het noodige in de dorpen opeischen en terwijl wij van honger doodvallen als de
musschen, maken zij goede sier!
- In Godsnaam zwijg, zei het oudje. Steken ze u niet in de gevangenis, dan halen
ze u hier uit en ge krijgt niet eens 'n stuk genadebrood. En 't is toch beter zoo'n pakje
zemelen, dan niets.
- Is het brood zoo slecht?
- Er is zooveel meel in, dat ge 't niet eens kunt proeven en de rest zijn zemelen!
- En dat heeten ze gelijkheidsbrood!
- Het liedeken is gepast.
- Welk liedeken?
- Kent gij het niet? Het wordt overal stillekens gezongen, als er geene Franschen
omtrent zijn.
En in Tijl's oor fluisterend, deelde 't manneken eene stroof van het liedeken mede:
Van 's morgens vroeg ten half drij,
Staan wij aan de bakkerij,
Met een dixken in de hand,
Te wachten naar 'nen roggen kant.
En dan kunnen wij 't schier niet eten,
't Meel dat is er in vergeten.
Och Heer! Och Heer!
Nooit geen Franschen in 't land, och Heer!

- Dat lied moest overal luide in de straten weerklinken.
- Wie er een regel zou durven van zingen, vloog voor maanden in de gevangenis.
- En als de Antwerpenaars het nu eens samen zongen. Ze kunnen toch al de
inwoners der stad niet in de gevangenis opsluiten!
- Eenigen zouden de gebroken potten voor al de ande-
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ren betalen.
- Maar de anderen zouden kunnen voortzingen. De Antwerpenaars hebben geen
bloed in de aders. Als ieder wilde, dan zou de stad weldra van het Fransch gespuis
gezuiverd zijn!
- Hij heeft gelijk! spraken eenige omstanders, die geluisterd hadden.
- Instede van hier genadebrood te komen bedelen, dat nog te slecht is voor de
honden, zoudt ge beter doen op te staan tegen degenen die den hongersnood hebben
uitgelokt. Vecht u liever dood, dan hier als bedelaar te komen, met het vooruitzicht,
binnen eenige dagen, als er geen voedsel meer zal wezen, van honger dood te vallen!
- Zoo is het!
Er kwamen meer en meer mannen rond Uilenspiegel staan, die een oogenblik
vergat, waarom hij daar gekomen was en den opstand aanpredikte, zonder te denken
aan het gevaar dat hij liep.
Een kerel die zich tusschen de menigte bevond, had langen tijd Tijl strak
aangekeken en was dan plotseling verdwenen.
- Burgers van Antwerpen, ging Tijl voort, duldt niet langer dat men u in naam der
vrijheid nog erger dan slaven behandelt. Ge hebt maar te willen, eendrachtig op te
staan en ge zijt voor altijd van uwe uitbuiters verlost. En zijt ge de zwaksten, moet
ge voor de overmacht bukken, dan zult ge ten minste een edelen dood sterven, instede
van honger te verrekken!
- Ja! Ja! kreten eenige mannen.
Wie weet zou voor dien broodwinkel de opstand niet geboren geworden zijn, die
heel Antwerpen zou doen opstaan en de Scheldestad uit de handen der Fransche
bloedzuigers verlost hebben... Uilenspiegel bemerkte dat zijn woord indruk maakte,
dat hij de slapende bevolking uit haren misdadigen sluimer ging opwekken en met
vlammend oog en het hoofd trotsch opgeheven, wilde hij van dit oogenblik gebruik
maken en roepen:
- Naar het stadhuis!
En de lont ware misschien aan 't kruit gestoken geweest.
Daar werd de deur van de bakkerij geopend en de bakker verscheen met zijnen
gast en twee manden gelijkheidsbrood.
Als wilden drongen allen vooruit: ieder dacht aan de zijnen, aan zijn bestaan en
zonder nog de minste aandacht op
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Allen drongen naar voren. (Blz. 349)

Tijl te geven, drongen allen naar voren om een brood te bemachtigen.
- Laf ras! kreet Uilenspiegel,
Daar dacht hij echter aan moeder en Nele, die thuis op hem wachtten om te eten,
die reeds vier-en-twintig uren hadden doorgebracht zonder iets te nuttigen.
Een verwensching ontsnapte zijnen mond.
- Ik ook! kreet hij. En 't moet nochtans!
Hij drong vooruit en slaagde er in een brood te grijpen, waarmede hij naar huis
wilde snellen.
- De gendarmen! kreet het volk.
Allen stoven uiteen, als eene bende musschen, die op eenen steen onthaald worden.
Ze wisten, de burgers, dat de gendarmen als ze de menigte vóór een broodwinkel
uiteendreven, niet voorzichtig te werk gingen en er steeds kolfslagen werden
uitgedeeld en menschen in de gevangenis geworpen.
Ieder vluchtte.
Aan het hoofd der gendarmen stond de man, die Tijl,
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toen hij tot de menigte sprak, een oogenblik had aangestaard.
Hij wees Uilenspiegel aan.
Een gendarm sprong op onzen held toe, doch deze had zijn brood bij den kant in
de rechter hand genomen en sloeg het op het gelaat van den Franschman, zoodat het
bloed hem uit neus en mond spatte.
't Zou echter niet helpen. De andere gendarmen grepen Tijl vast, die op een
oogwenk gekoord en gebonden was.
- Burgers! riep hij, helpt me!
Allen waren gevlucht...
Een enkele durfde nog te voorschijn komen. Hij kwam toegeloopen, raapte het
brood op dat Tijl had laten vallen en koos het hazenpad.
Uilenspiegel werd door de wacht medegeleid.
Niemand gaf er acht op, in de straten, waar ze voorbij gingen.
Het gebeurde immers alle dagen dat er burgers naar de gevangenis werden gebracht.
De Antwerpenaars zeiden, als ze zulk een groep op weg naar het kasteel zagen
voorbij trekken:
- Morgen een ander en overmorgen ik!...
De deur der cel viel eenige oogenblikken later achter Tijl dicht.
- Thuis wachten ze op brood! zuchtte hij.
Tranen ontsprongen aan zijne oogen.

XVIII. Hoe Lamme het aan boord legde om Tijl te verlossen.
Toen de wacht met Uilenspiegel door de Gasthuisstraat ging, was Lamme Goedzak
haar voorbijgetreden.
Hij had een oogslag op den gevangene geworpen en was verrast blijven staan.
- Dat is Tijl, mompelde hij.
Op korten afstand was hij de wacht gevolgd en had haar het kasteel met haren
gevangene zien binnentrekken.
- Tijl in de gevangenis! Dat ziet er niet pluis uit, zei
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Lamme. Zou hij eene nieuwe onvoorzichtigheid hebben begaan of heeft men hem
geknipt voor zijne vroegere aanvallen op de Fransche rakkers?... Ik zou het wel willen
weten... Maar hoe?... Daar blijven, mag mijn makker niet; hij moet uit dat vervloekt
kasteel gehaald worden... Maar hoe?... Ja, zie, hier is goede raad duur!... Hoe?... Als
Tijl hier was, hij zou er wel iets weten op te vinden... Als Tijl hier was?... Wel, dan
zou het niet noodig zijn... Hoe?
Alhoewel het zeer koud was, ging hij bezijden de poort op een balk zitten, die de
brug verbond met de besneeuwde helling der versterking.
Hij krabde in zijn haar en zag geene uitkomst, hoe hij er ook zijne hersenen voor
samentrok.
- 't Is eene duivelsche geschiedenis, morde hij. Hoe?... Hoe?...
Daar werd de poort geopend en de wacht trad terug buiten.
Lamme bemerkte dat de onderofficier, die het bevel voerde, eenige woorden met
een makker wisselde en een anderen kant opging dan de soldaten.
Lamme volgde hem dadelijk op.
Toen de serjant een honderdtal meters van zijne manschappen verwijderd was en
de wacht uit het zicht verdwenen, haalde Lamme hem in, en, hem beleefd groetende,
sprak hij:
- Serjant, ik moet u gelukwenschen.
De andere keek hem verbaasd aan.
- Mij? Waarom?
- Ik ben een der warmste voorstanders der Republiek.
- Daardoor bewijst ge een verstandig man te wezen.
- Ik zou al de vijanden der Republiek op het Kasteel willen zien gevangen zitten.
- Ik evenzoo, burger.
- Mag ik u een glas bier aanbieden, serjant?
- Bier? Slechte drank!
- Iets anders?
- Dat gaat me. Hier, in de ‘Roode Muts’.
- Mij is het gelijk.
Een paar oogenblikken later zaten ze aan de herbergtafel.
- Ge hebt me nog altijd niet gezegd, sprak de onderofficier, bij 't klinken, waarom
ge mij gelukwenscht. Is het omdat ik de Republiek dien?
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- Daarvoor, zeker, maar tevens omdat ge zulk een gevaarlijken kwaadddoener bij de
lurven hebt gekregen.
- Gij hebt het gezien?
- Ik heb hem zien wegbrengen.
- De kerel was bij de brooduitdeeling tegen de republiek aan 't spreken.
- 't Is de eerste maal niet.
- Dat wist ik niet, maar, 't moet zoo wel zijn, want als ik hem op 't kasteel bracht,
zei de kapitein: Serjant Nero, dat is eene goede vangst. Het is de kerel uit den tempel
der Rede en van 't kabinet van citoyen Dargonne. Wat hij hiermede zeggen wilde,
weet ik niet, maar het moet een erge kwaadddoener zijn, want ze hebben hem
opgesloten in de doodencel.
- De doodencel? Wat is dat?
- Die daar in gevangen gezet worden, komen er slechts uit om door den kop te
worden geschoten. Hij is de opvolger van pastoor Marcel, die zijne blauwe erwtjes
reeds beet heeft.
- Zoo, zoo, zei Lamme, dan zal hij zijne verdiende straf niet ontloopen.
- Als er geen mirakel gebeurt, neen, en daar de Republiek de mirakels heeft
afgeschaft, zal dat niet geschieden.
- Zooveel te beter, kameraad... Op uwe gezondheid, citoyen-serjant!? Nog eentje?
- Mij goed. Uwe beurs ziet er gespekt uit.
- Ja, 't zijn goede tijden tegenwoordig.
- Dat zeggen toch weinige burgers!
- Omdat ze er geen verstand van hebben. Ik mag u wel vertrouwen, hé?
- Wie voor de Republiek is, die is mijn vriend.
- Onder ons gezegd en gezwegen: ik koop 't een en ander op dat de burgers niet
meer noodig hebben en dat daarom door de mannen der Republiek wordt
medegenomen. Edelgesteenten, metalen, stoffen en wat al meer. Een handel die goed
gaat tegenwoordig... Op uwe gezondheid... Baas, doe ze nog eens vol.
- Ha, zei de serjant, 't is goed om weten. Als ik u eens noodig heb...
- Pot, zei Lamme en gaf de woonst op van den opkooper aan 't Vleeschhuis... Om
op 't Kasteel terug te komen, ze kunnen dien kerel toch niet verlossen, hé?
- Gij schijnt zooveel belang in hem te stellen?
- Toch niet, maar...
- Hebt ge soms edelgesteenten, metalen, stoffen en
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‘Woont gij in dat kot?’ kreet de onderofficier. (Blz. 354)

wat al meer gekocht, die hem hebben toebehoord?
Lamme sloeg vertrouwelijk op de knie van den onderofficier en antwoordde met
een grijnslach:
- Juist geraden, kameraad!
- Wees gerust, uit de gevangenis van het Kasteel geraakt ge zonder toestemming
der overheid niet. Geen mensch, ik weet het al te best, want ik heb er reeds gevangen
gezeten. Ge moet dus niet vreezen: de man in kwestie zal er slechts uitkomen om te
worden neergeschoten.
- Het is een behendige kerel en het zou me niet verwonderen, dat hij toch middel
vond om weg te geraken.
- Het is onmogelijk.
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- En toch moet het gebeuren, dacht Lamme.
Er werden nog een paar potten geledigd, de serjant dronk wijn en als ze terug
buiten kwamen, arm aan arm, gelijk twee ouwe, trouwe vrienden, wankelde de
onderofficier op zijne beenen.
- Gaat ge mede naar mijn huis? vroeg Lamme. Ik heb daar een wijntje, dat ge
nergens meer vindt.
- We zullen het proeven!
- Op de gezondheid van ons beiden.
- En op het heil der republiek.
De koude werkte hevig op den bedronken serjant, die schier op zijne beenen niet
meer kon staan, als ze het huisje van Pot binnentraden.
- Woont ge in dat kot! kreet de onderofficier, moeilijk en met dubbele tong de
woorden uit den mond krijgende. En is hier wijn?
- De beste van de Scheldestad.
- 'k Zal hem eens komen halen met mijne mannen... Schenk in...
Hij zonk op eenen stoel neder.
- Vul mijn glas, in naam der Republiek... Nog wijn!... Veel wijn!... Altijd wijn!...
Zijn hoofd zonk op zijnen schouder, zijne oogen sloten zich en een paar stonden
later snorkte hij.
- Wat beteekent dat? vroeg Pot.
- Uilenspiegel zit op het Kasteel.
- Dat is erg.
- Des te erger dat men hem herkend heeft als den man uit den tempel der Rede.
De kogel wacht hem. Maar, ik heb geenen tijd te verliezen. Help mij dien kerel te
ontkleeden. Hij is wel wat dunner dan ik, maar zijn uniform zal me toch passen. Er
zijn trouwens Sansculotten genoeg, die een uniform dragen, dat voor hen niet gemaakt
is geweest.
Geholpen door Pot ontkleedde Lamme den serjant, die maar liet begaan en
voortsnorkte.
- Wij gaan hem in een paar dekens wikkelen en in den kleinen kelder te slapen
leggen. Hij mag vóór morgen vroeg niet op de straat komen.
- 't Is er koud.
- De koude zal hem goed doen. Ik geloof dat Tijl op het Kasteel ook wel koude
zal lijden.
Zoo gezegd zoo gedaan en een paar oogenblikken later lag de serjant, in twee
wollen dekens gedraaid, in een klein ver-
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Lamme trok het plunje van den onderofficier aan. (Blz. 355)

trek, onder de straat, zijn roes uit te slapen.
Lamme trok het plunje van den onderofficier aan en zei onder het kleeden tot Pot:
- Gij staat op goeden voet met de Fransche bandieten?
- Ja, met de meesten toch.
- Hebt ge goede vrienden op het stadhuis?
- Ja, een paar beambten, die met de Franschen meêdoen.
- Ge moet mij eene invrijheidstelling bezorgen, geteekend door Dargonne en op
naam van Tijl Claes.
- Als het mogelijk is.
Goedzak dacht een oogenblik na.
- Neen, zei hij, eene invrijheidstelling zou wellicht argwaan verwekken en ons
veel last berokkenen. Ik moet een

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

356
ander stuk hebben, dat den bevelhebber van het Kasteel onmiddellijk doet handelen.
En, na eenige oogenblikken:
- Dat is het!... Ge moet op het stadhuis een bevel zien te krijgen, op naam van
Claes, waarbij aan den bevelhebber van het Kasteel wordt opgelegd twee manschappen
en den gevangene te mijner beschikking te stellen, om laatstgenoemde te doen opladen
voor Cayenne... Dat gebeurt dagelijks en niemand zal er iets tegen in te brengen
hebben.
- Zal ik dat stuk machtig worden? Ge vraagt van mij geene kleine poging.
- Het moet, willen we Tijl nog levend terugzien.
- Ik zal het beproeven.
- Ga, ik zal intusschen de vrouwen geruststellen.
Als Nele den Sansculot bemerkte, die in den kelder trad, schrok ze erg.
Maar ze zag onmiddellijk dat ze Lamme voor zich had.
- Ge moet niet bang wezen, zei Goedzak, maar ik heb met Tijl weer een
onderneming aan de hand, die de Franschen onplezierig zal doen opkijken, als ze
lukt.
- Waar hebt ge Tijl ontmoet?
- Ik?... Ha, ja, dezen morgen, op de brooduitdeeling.
- En hij heeft ons vergeten?
- Vergeten? De zaak eischte spoed.
- En hij laat ons zonder brood.
- Zonder brood! kreet Goedzak. Is het hier zoover, ja? Daar ga ik voor zorgen, ik
heb geld. Dat is Tijl niet vergeten. Wel, wel, als de zaken zoo staan, dan is het hoog
tijd dat we Antwerpen verlaten. Zoohaast hij verlost is, dan zijn we...
- Als wie verlost is? vroeg Nele.
- Wie?... Wel een onzer vrienden, die door de Fransche deugnieten ingerekend is
geworden.
- En gijlie gaat hem verlossen?
- Natuurlijk. Wie zou het anders doen? En het is onze plicht, Nele, dat we een
makker uit de handen onzer vijanden halen.
- Op gevaar af zelf achter slot en grendel te geraken.
- Voor mij is dat niets, want ik ben alleen op de wereld en 'k zou het in de
gevangenis toch ook wel gewend worden. En Tijl kan dat niet gebeuren.
- Waarom niet?
- Want hij zit er al in, dacht Lamme.
En luidop antwoordde hij:
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- Omdat hij te behendig is om in handen der Franschen te vallen.
Lamme ging brood en vleesch koopen, dat aan iederen burger in de winkels zou
geweigerd geworden zijn, maar aan hem werd verkocht tegen betaling met een
assignaat, omdat aan een man in een Fransch uniform niets te weigeren was, op straf
het huis geplunderd te zien en in de gevangenis te worden opgesloten.
Toen hij terugkeerde met de eetwaren, was Pot ook thuis en deze reikte Lamme
een blad papier over.
- Hier is het stuk, zei hij. Het heeft me moeite gekost om het te verkrijgen. Men
eischte dat ik het zou betalen en ik bezit geenen knop meer. Assignaten met gansche
pakken, maar de rekels willen dat papieren geld niet aannemen! Eindelijk ontmoette
ik een ambtenaar, die hier dikwijls zaakjes is komen drijven, met juweelen en stoffen
die hem licht in de litsen zouden kunnen brengen. Ik heb dien kerel aangesproken
op gebiedenden toon en hij heeft mij het stuk bezorgd.
- Wat staat er op?
- Dat de bevelhebber van het Kasteel verzocht is twee soldaten ter beschikking
van den serjant Legras te stellen, om den gevangene Tijl Claes naar de Schelde te
leiden, waar hij moet worden ingescheept voor Cayenne.
- Dat is het.
- En gezegeld en tweemaal onderteekend.
- Dan ga ik er op los. Zeg geen woord aan de vrouwen. Zij weten niets.
- Wees gerust.
- Gij kunt betrouwen stellen in den schipper, waarover ge mij daar straks spraakt?
- Zooals in mij zelven.
- Gij gaat met ons?
- Natuurlijk, want onze serjant zal het mij hoogst waarschijnlijk euvel opnemen,
dat ik hem eene slaapplaats in mijnen kelder heb bezorgd. Ik ben er zeker van, dat
hij met zijne mannen hier zal terugkeeren en er geen steen zal recht blijven van mijn
huisje.
- Gij wacht me dan met de vrouwen in de boot, bezijden het Steen?
- Zooals afgesproken.
- En eens onder zeil, verliezen we geen half oogenblik.
- Wees gerust. Indien gij uw deel van het plan weet te volbrengen, zal mijn deel
niets te wenschen overlaten en Uilen-
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spiegel is vrij.
- Als ik niet slaag, deel ik Uilenspiegel's lot.
Lamme begaf zich naar het Kasteel en bood zich bij den bevelhebber aan.
Hij vreesde slechts één ding. Hij kende geen Fransch: slechts eenige woorden, die
hij slecht uitsprak en in de kroeg had geleerd. Indien de bevelhebber of een ander
officier hem ondervroeg, viel zijne onderneming als 'n kaartenhuisje ineen!
Bij den bevelhebber gebracht, plaatste hij zich in militaire houding en langde den
officier het papier.
Deze las het met aandacht en keek daarna den serjant doordringend aan.
Het hart van Lamme was geen boontje groot.
De bevelhebber richtte in de Fransche taal het woord tot Goedzak:
- Dit stuk komt van het stadhuis?
Lamme antwoordde met een enkel woord:
- Ja.
- Is de generaal dan op het stadhuis?
En weer antwoordde Goedzak in het Fransch:
- Ja.
- Het is zonderling, mompelde de officier, dat men een gevangene als die Claes
zoo maar zonder andere pleegvormen naar Cayenne doet. De rechter zegde mij dezen
namiddag nog, dat men nu eens een gevangene had, wiens veroordeeling en
terechtstelling als een voorbeeld zou strekken voor alle vijanden der Republiek. En
nu gaat men dien kerel zoo maar, zonder dat het iemand weet, inschepen, doen
verdwijnen.
Hij herlas het stuk met aandacht.
- Het staat er nochtans klaar en duidelijk... Men kan redenen hebben, om een man
zonder verdere pleegvormen te doen verdwijnen. Wie weet is hij niet onschuldig,
heeft men geen verkeerde in de gevangenis geworpen? Het staat er, zwart op wit.
Goed.
Hij verwijderde zich.
Dikke zweetdruppels, koud zweet, stonden op Lamme's voorhoofd.
Wat zou er gebeuren?
Zou de bevelhebber onmiddellijk bevelen dat Uilenspiegel aan den serjant moest
worden toevertrouwd? Dan was het spel gelukt.
Maar, indien hij eens op het stadhuis liet vragen of men niet bij vergissing dien
belangrijken gevangene wilde doen

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

359

‘Vaarwel, Scheldestad!’ sprak Tijl. (Blz. 361)
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inschepen. Dan was alles verloren.
Stappen weerklonken en twee soldaten, den geboeiden Tijl in hun midden,
verschenen in de kamer.
- Als de kerel tracht te ontsnappen, zei de bevelhebber, dan schiet ge hem neer!
Hij gaf Goedzak het stuk weder.
Deze groette en vertrok, gevolgd door de soldaten met Uilenspiegel.
Aan de poort van het Kasteel trok Lamme zijne sabel en het groepje sloeg den
weg in naar de Schelde.
Uilenspiegel had zijnen vriend herkend in het uniform van den serjant.
- Een gewaagd stuk, dacht hij. Ik moet me goed houden. Maar, wat is er voor mij
te doen? Weet Lamme een verderen uitweg of moet ik trachten mij uit de voeten te
maken.
Hij richtte het woord tot den serjant:
- Kent ge Vlaamsch, overste?
- Ja.
- Is het waar dat men op mij zou schieten als ik de vlucht moest nemen?
- Zonder twijfel.
- Dan kan ik me zoo niet redden?
- Het zou niet het minste baten. Men waakt over u. Ga maar kalm mede, dat is
beter.
- Ik zal het dan maar doen, zei Tijl.
- Ik raad het u aan.
Uilenspiegel wist nu wat hem te doen stond, en, ware een der soldaten op de hoogte
der Vlaamsche taal geweest, uit deze woorden zou hij toch niets hebben kunnen
afleiden, dat argwaan in hem kon opwekken.
Zoo kwamen zij zonder onraad aan de Schelde.
Een zucht ontsnapte aan den benepen boezem van Lamme toen hij Pot bemerkte,
die zich op het dek van een zeilscheepje bevond, dat tegen het staketsel lag.
- C'est bon, zei hij tot de soldaten.
En tot Uilenspiegel:
- Stap in de boot.
Onmiddellijk werden de zeilen geheschen.
Het scheepje stak van wal en de soldaten verwijderden zich.
- Weer een die den dood gaat vinden, in verre streken, zeiden de Antwerpenaren,
die het vertrek hadden bijgewoond. O, die Fransche moordenaars!...
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Dien laatsten volzin spraken ze stil, en ze gingen naar huis, zelfs zonder luidop te
durven morren.
- Vrienden, zei Tijl, dank, dank!... De vrouwen?
- Zijn aan boord verscholen. Er is voor haar gezorgd, Tijl, zooals er voor u gezorgd
is geworden.
- Lamme, hoe zal ik u dat ooit vergelden?
- En 't plezantste van de zaak, zei Goedzak, met een van vreugde stralend gelaat,
mijn wijf zit te Antwerpen te koekeloeren. Als ik op geene schuit stond, ik danste
van plezier.
- Ik geloof dat ik eene domheid begaan heb, sprak Pot.
- Hoedat?
- Ik heb van den tijd, die mij overbleef, gebruik gemaakt om uwe vrouw op te
zoeken en zij bevindt zich insgelijks hier aan boord.
Lamme's gelaat veranderde en drukte de grootste wanhoop uit.
- Pot, dat vergeef ik u nooit!...
Het zeilscheepje scheerde over het water.
Uilenspiegel stond op den voorsteven.
De stralen der winterzon verlichtten den toren, die pralend van tusschen de huizen
oprees...
Daar klonken de tonen der ‘Marseillaise’ over de stad...
- Vaarwel, Scheldestad! sprak Tijl. Ik hoop u nog eens verlost terug te zien!
Vaartwel, Sinjoren zonder moed noch bloed! Val om, toren, die door de
Antwerpenaars zijt opgetrokken, en de ‘Marseillaise’ zingt, terwijl zij, door de
Fransche bloedzuigers uitgeput, van honger omkomen; val om, en verplet de schurken
met de lafaarden!...
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Derde boek
Uilenspiegel in den Boerenkrijg
I. Een paar woorden inleiding.(1)
In de eerste omwenteling, die België als het ware het onderste boven had gekeerd,
waren alle vrijheden en voorrechten één voor één vernietigd geworden, en alle
bevoorrechten waren weggecijferd: edelen, priesters, gilden.
Alleen de boeren bleven nog over.
De boeren vertegenwoordigden in de XVIIIe eeuw het volkselement.
Eigenlijke werklieden waren er bijna niet, daar er geene fabrieken, geene groote
nijverheidsinrichtingen bestonden.
Zeer kristelijk, zeer gehecht aan hunne vrijheid en de oude gebruiken, hadden zij
het meest te lijden van de Fransche overheersching en de gewelddaden der
Sansculotten.
Langzaam echter kwamen zij in opstand, omdat zij veel konden verdragen, maar
de maat geraakte eens vol en twee plagerijen, die hen rechtstreeks troffen, deden de
maat overloopen: de anti-godsdienstige maatregelen en de loting.
De boeren zouden eene laatste poging aanwenden, om de onafhankelijkheid te
verkrijgen.
Nauwelijks hadden de Belgen in 1797 volledige burgerrechten gekregen, of de
klachten van de landbouwers lieten zich in het Fransch parlement hooren.
‘Is het om de Belgen te beloonen voor hun ijver, dat men ze voor de rampen van
een godsdienstoorlog plaatst? sprak Bonaventure in de “Conseil des Cinq Cents” te
Parijs. Is men de Vendée vergeten?’

(1) Volgens H. Pergameni. Dix ans d'histoire de Belgique.
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Wanneer, na den Staatsaanslag van Fructidor, het Directoire, opnieuw republikeinsch
geworden, den burgerlijken eed eischte van haat aan het koningdom, protesteerde
de Belgische geestelijkheid tegen dien aanslag op de gewetensvrijheid.
De Kardinaal aartsbisschop van Mechelen, Franckenberg, weigerde dien eed af
te leggen, en de rechtbank der Dijle sprak den priester Delhaese vrij, die beticht was
mis te hebben gelezen alvorens den burgerlijken eed te hebben gezworen.
Het Directoire deed Franckenberg naar Duitschland verbannen en de rechters der
Dijle in beschuldiging stellen wegens wetsverkrachting en voor den raad der
Vijfhonderd verzenden. Zij werden echter vrijgesproken.
Terzelfdertijd, daar de boeren besloten schenen hunne priesters te steunen en zich
te verzetten tegen het Fransch geweld, werden de kerken gesloten en degenen die
hiertegen opkwamen, mishandeld; het klokkenluiden werd verboden en meer andere
plagerijen werden uitgevonden, alsof men er zich aan hoogerhand op toelegde de
boeren tot het uiterste te drijven.
Nochtans zou zulks slechts aanleiding hebben gegeven tot kleine opstootjes en
licht te smoren moeilijkheden, maar de loting, op 5 September 1798 in Frankrijk
ingericht, werd ook in ons land ingevoerd.
De ontevredenen maakten er onmiddellijk een wapen van om de boeren tegen
Frankrijk op te ruien.

II. Hoe we Uilenspiegel te Affligem terugvinden.
Het sneeuwde, en de witte vlokjes vielen loom en traag maar dicht naast elkaar.
Heinde en ver was alles met sneeuw bedekt.
Het was donker, tegen het aanbreken van den morgen.
In een hutje, nabij de abdij van Affligem, zaten twee mannen bij het licht eener
vetkaars met elkaar te praten.
- Ik blijf er bij, heer baron. Wij mogen niet langer wachten. De ondervinding heeft
me geleerd, dat eens een plan gevormd, het maar dadelijk moet worden uitgevoerd.
Gebeurt
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Baron de Meer.

dat niet, dan vindt men tusschen den hoop uitvoerders een verrader, en het plan is
door den vijand gekend, vooraleer men de hand aan 't werk slaat.
- Tusschen onze boeren zijn geen verraders.
- Dat is gauw gezegd, maar ik betwijfel het ten stelligste... Het is moeilijk vijftig
man bijeen te krijgen, zonder er een tusschen aan te treffen die niet voor geld om te
koopen is.
- Ik zou de kans wel wagen, maar we beschikken over een te klein getal mannen!
- Op hoeveel kunt ge rekenen?
- Een honderdtal.
- Vastberaden kerels?
- Gereed om voor 't vaderland te sterven.
- Zijn er veel Fransche soldaten in het klooster?
- Eene afdeeling.
- Dan hoeft ge niet te aarzelen. Uwe mannen hebben een edel doel en ze zullen
moed voor twee aan den dag leggen.
- Ik zal er dan maar op los gaan. Ik geloof dat gij gelijk hebt.
Baron de Meer van Moorsel verlief de hut, gevolgd door Uilenspiegel.
Na een tiental minuten gegaan te hebben, bevonden zij zich aan den zoom van een
bosch.
De baron scheen met den weg zeer goed bekend te zijn, want hij drong tusschen
de boomen door, langs een wegeltje, dat een vreemdeling niet zou hebben ontdekt.
Daar blonk plots voor hem een wapen, in de morgenschemering.
- Wie daar?
- Vrijheid en Vaderland, antwoordde de baron.
Het wapen verdween als bij tooverslag.
De beide mannen zetten hunnen weg voort.
Eenige meters verder liep het wegeltje uit op eene opene plaats in het bosch, waar
een houtvuur was aangelegd en een
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Baron de Meer en Tijl gingen vóór het vuur zitten. (Blz. 365)

tiental gewapende mannen zich bevonden, die pratend rond het vuur wandelden en
van tijd tot tijd de handen over de vlammen uitstaken.
Zij groetten beleefd den baron en zijn makker.
De eerste sprak:
- Mannen, vandaag gaat het spel aan gang. Eer het geheel licht is, moeten de
Franschen uit het klooster verjaagd zijn of wij allen dood.
- Moet ik de jongens verwittigen? vroeg een der gewapenden.
- Ja, zoo spoedig mogelijk.
Het was alsof die woorden een bevel bevatten, want al de mannen verdwenen
tusschen de boomen.
Baron de Meer en Tijl gingen op eenen boomstam vóór het vuur zitten.
- Wilt ge gelooven, sprak hij tot Uilenspiegel, dat het eene stoute poging is, die
we gaan uitvoeren?
- Zeker, maar het is door zulke daden dat we er zullen in slagen het land in rep en
roer te zetten. Woorden hebben
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geen invloed op de menschen, die bijna aan het Fransche juk gewoon zijn! Ik heb
dat op mijne zwerftochten ondervonden. Hier zal het voorbeeld gegeven worden en
dat zal den moed der anderen doen ontvlammen. Ik hoop het ten minste.
- De oorlog tegen den Godsdienst zal het land tot den strijd aanwakkeren.
- Geloof dat niet. Wel werkt de geestelijkheid ijverig om de boeren te doen opstaan,
wel zal er hier en daar, waar een priester wordt verjaagd of gevangen genomen, waar
eene kerk wordt geplunderd en gesloten, een kleine opstand plaats hebben, doch,
onmiddellijk onderdrukt worden. Er is meer noodig, heer baron, om het land uit zijn
plichtigen sluimer op te wekken.
- Zij houden nochtans allen aan hunnen godsdienst.
- Zeker, zooals ze aan hunne aloude vrijheden houden, die hun een voor een worden
ontnomen. En toch blijven ze rustig. Er moet iets komen dat de maat doet overloopen.
Een gevecht, zooals wij er een gaan wagen, zal dat misschien teweeg brengen.
- Laat het ons hopen.
Rondom hen, in het bosch, werd langs alle kanten het geschreeuw van den nachtuil
gehoord, overal kraakten takken en werd men beweging gewaar.
Het was alsof het woud bij het krieken van den morgen begon te leven.
Een voor een verschenen gewapende boeren en op korten tijd waren er een
honderdtal vereenigd. Allen waren van geweren voorzien.
Zij spraken fluisterend met elkaar.
De baron stond op en sprak:
- Mannen, ge weet allen wat ons te doen staat. De Franschen hebben de brave
paters uit de abdij verjaagd en er bezit van genomen. Dat mogen wij niet dulden. Gij
hebt allen besloten de vreemde indringers te verjagen of te sterven. We gaan er op
los.
Een hoera! spoedig onderdrukt, steeg uit de groep boeren op.
Uilenspiegel nam het woord. Hij stond op eenen boomstam, en de vlam van het
houtvuur speelde spookachtig op zijn gelaat.
- Jongens, geeft u wel rekening van hetgeen ge doen gaat. De Franschen zijn in
ons land gedrongen, onder den dekmantel der vrijheid en der broederlijkheid. In de
groote ste-
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Allen knielden. (Blz. 368)

den hebben zij zich neergezet, er de burgers uitgezogen tot den laatsten druppel bloed,
ons alles ontstolen dat waarde had, en onze vrijheden vernietigd, onzen godsdienst
verguisd. Jongens, nu willen zij hetzelfde doen op den buiten, waar ze als
onbeschaafden te werk gaan, ons goed rooven, onze kerken plunderen, onze priesters
gevangen nemen, zelfs onze vrouwen en dochters niet eerbiedigen. Overal handelen
zij aldus en geen boer is er te vinden, die niet met haat voor de Franschen in het hart
loopt. Maar, allen blijven kalm, op een teeken wachten. Gij gaat vandaag dat teeken
geven! Of we slagen of niet slagen, we zullen het vuur aan de lont hebben gestoken
en een opstand zal losbarsten, die wellicht ons vaderland zal vrijmaken. Gij hebt een
schoone rol te vervullen, jongens, en, als ze u dan ook het leven koste, vervult
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ze tot den dood.
- Ja, ja, kreten de boeren.
Daar trad een grijze priester vooruit.
- Dat God ons helpe! sprak hij. Mijne kinderen, ik wil u zegenen, alvorens gij den
strijd aangaat.
Allen knielden.
De priester strekte zijne handen in hunne richting uit:
- Dat de Heer u geleide, sprak hij. Ik smeek Zijn zegen over u af.
Hij knielde insgelijks en prevelde een kort gebed.
Allen baden met hem, halfluid.
De priester stond op en zijn geweer nemende, dat hij aan Uilenspiegel had
toevertrouwd, kreet hij:
- Moed, mannen, moed. Wij zullen overwinnen...
De bende werd in twee groepen verdeeld, waarvan eene werd aangevoerd door
baron de Meer en de andere door een jongen boer, en langs twee uiteenloopende
wegen begaven zij zich naar de abdij.
Eer de Fransche schildwacht die voor de poort stond, zich rekenschap kon geven
van hetgeen er gebeurd was, lag hij gekoord en gebonden, met een prop in den mond.
Driemaal liet Uilenspiegel een langgerekt gehuil hooren, als dat van een jongen
hond, en, dadelijk kwam hetzelfde langgerekt gehuil van achter de andere zijde der
poort, die, tot de niet geringe verbazing der boeren, geopend werd.
Een Fransch onderofficier, een sterke kerel verscheen.
Uilenspiegel trad op hem toe.
- Alles in regel, Lamme?
- Ja en neen.
- Hoedat?
- Ge komt te laat.
- Te laat! Wat is er dan geschied?
- Niets, maar vele soldaten van onzen post zijn reeds ontwaakt.
- We kunnen ze toch onverwacht op het lijf vallen?
- Ja, als ge niet draalt.
- Beveel maar.
Eenige woorden werden met baron de Meer gewisseld.
De boeren slopen in de abdij.
Plots werd een luid geroep vernomen:
- Voor God en Vaderland!
De boeren stortten de kamers binnen.
Een paar schoten knalden.
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De Fransche soldaten, zoo onverwacht overrompeld, konden weinig doen om zich
te verdedigen en waren gedwongen hunne wapens af te geven.
Zij werden allen gevangen genomen en in eene schuur opgesloten.
Baron de Meer was meester der abdij van Affligem.
Een vijftigtal boeren bleven er om ze te bewaken, terwijl de overigen naar de
omliggende dorpen werden gezonden, zelfs naar Brussel, om te berichten wat er
gebeurd was, ten einde de burgers aan te zetten insgelijks naar de wapens te grijpen
en de Franschen gevangen te nemen of op de vlucht te drijven.
De hoop van Uilenspiegel verwezenlijkte zich echter niet. Het nemen der abdij
van Affligem liet de meesten onverschillig en de opstand brak niet los.
De uitgezonden boeren kwamen met dit bedroevend nieuws terug.
- Wij hebben ons nutteloos zoover gewaagd, zei de baron, en zullen onze daad
zeer duur bekoopen.
- Verliest ge nu de hoop reeds? sprak Tijl. Zijn wij de meesters der abdij niet?
- Tot wat dient het?
- Zal men er ons zoo gemakkelijk uit verjagen?
- Dat niet.
- We zullen dus strijden, om ze te behouden. Zal dat het teeken tot den opstand
niet zijn?
En zich tot de boeren wendende, die op de koer van het klooster hun kamp hadden
opgeslagen, dat is te zeggen vuren hadden aangelegd, om het noenmaal te bereiden:
- We zullen het klooster niet verlaten, niet waar, mannen?
- Neen, neen!
- Er ons leven voor veil hebben. Slechts over onze lijken zullen de Franschen er
terug in treden.
- Ja, wij zullen er tot den laatste voor strijden!
De baron keek Tijl doordringend aan.
- Maar wie zijt gij toch? vroeg hij. Sinds gij in ons midden verkeert, heb ik het me
reeds honderdmaal afgevraagd. Gij wakkert steeds den moed der mannen aan, gij
wanhoopt nooit. Wie zijt gij toch?
- Tijl Claes, van Damme.
- Ja, dat hebt ge me reeds gezegd, maar waarom komt ge ons hier aansporen tegen
de Franschen op te staan? Wat
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is uw doel?
- Ons land vrij te maken, het uit de klauwen der Franschen te halen!
- Waarom?
De oogen van Uilenspiegel schitterden en hij antwoordde trotsch:
- Omdat ik Vlaming ben!...

III. Hoe Uilenspiegel en Lamme de abdij hielpen verdedigen.
De Fransche generaals Sougis en Leclercq besloten, zoodra zij vernamen wat er met
de abdij van Affligem gebeurd was, krachtdadig op te treden.
Zij ook begrepen, dat dit waagstuk, door 'n handvol boeren voltrokken, de genster
zou kunnen wezen, die 't vuur aan 't kruit van den opstand zou steken, en zij daarom,
zonder tijd te verliezen, maatregelen moesten nemen, om te toonen dat de Republiek
de sterkste was en dat zij degenen strafte die het waagden tegen heur op te treden.
Denzelfden avond nog rukten vijfhonderd soldaten op...
De poort der abdij was gesloten.
Geen schildwacht, geen levend wezen was in den omtrek te bespeuren.
Alles was stil in het klooster.
Het scheen alsof de abdij door de boeren verlaten was.
De aanvoerders der Franschen hielden raad.
Het kon een krijgslist der boeren wezen.
Eene schaar Franschen trad vooruit. Op bevel legden zij met hunne geweren op
de vensters aan en eene losbranding volgde, zoodat bijna al de ruiten aan stukken
vlogen.
Alles bleef stil in het klooster.
De Franschen kregen nu de zekerheid dat de boeren van hunne komst verwittigd
waren geworden en de vlucht hadden genomen.
De soldaten naderden en een onderofficier beukte met zijn geweer op de poort.
- In naam der Republiek! riep hij.
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Eenige soldaten vielen. (Blz. 371)

De poort bleef gesloten.
De onderofficier hernam:
- Open, in naam der Republiek!
Het antwoord volgde onmiddellijk.
Als bij tooverslag werden door al de vensters der abdij talrijke geweerschoten op
de Fransche soldaten gelost.
Terzelfdertijd weerklonken geweerschoten achter hen.
Eenige soldaten vielen.
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Er heerschte een oogenblik verwarring in de rangen der Franschen, die door den
onverwachten aanval uit hun lood geslagen en tusschen twee vuren geplaatst, niet
bekend met de getalsterkte der aanvallers, die dan nog als het ware van uit eene
versterking op hen schoten, op de vlucht wilden.
De bevelhebber weerde die nederlaag.
Hij beval zijne mannen rechtsomkeer te maken en de aanvallers, die hen in den
rug hadden genomen, te antwoorden.
De boeren die in hinderlaag geplaatst waren, sloegen op de vlucht, en werden bijna
allen in de pan gehakt.
Dan keerden de Franschen naar de abdij terug.
De generaal deed een kanon vóór de poort, buiten het schot der geweren opstellen,
en den ingang beschieten.
De poort weerstond niet lang aan de ballen en na eenige schoten stortte zij met
luid gedruisch in.
De bres was gemaakt en ondanks het aanhoudend geweervuur der Boeren, liepen
de Franschen in stormmarsch naar de abdij en drongen er binnen.
Nog eenige geweerschoten weerklonken en dan werd alles stil.
Met bijlslagen werden de deuren geopend en al de vertrekken doorzocht.
Nergens was een boer te ontdekken.
Ze waren als verzwonden.
De bevelhebber begreep er niets van.
Hij verdeelde zijne mannen; de helft werd met de bewaking van het klooster belast
terwijl hij aan het hoofd der anderen eene klopjacht in den omtrek zou doen, want
wellicht waren de Boeren langs een geheimen uitgang op de vlucht gegaan.
Terwijl dit geschiedde, werd plotseling eene deur geopend, onder de vensters van
de koer als eene halve kelderval gemaakt, en twee paters kwamen te voorschijn.
De handen in de breede mouwen hunner pij gedoken en de lippen bewegende, als
prevelden zij een gebed, traden ze op de soldaten toe en vroegen den bevelhebber te
spreken...
Bij den officier geleid, nam de jongste der twee het woord, terwijl de andere, een
dikke, gezonde pater, in eenen hoek der kamer halfluid gebeden prevelde.
- Citoyen, wij vragen u de toelating om het klooster te mogen verlaten.
- Het klooster verlaten? Begin mij eens te zeggen, hoe
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Twee paters kwamen te voorschijn. (Blz. 372)

ge er zijt ingeraakt?
En zich tot den tweeden pater wendende:
- Staak dat vervelend geprevel!
- Vergeef het hem, citoyen, zei de andere, die zich tamelijk in het Fransch scheen
uit te drukken, wat hem de sympathie van den officier deed winnen. Vergeef het
hem, want hij heeft den angst op het lijf en zoekt vertroosting en moed in het gebed.
En, tot zijn broeder sprekende:
- Broeder Chrisostomus, bid stiller.
Hij werd onmiddellijk gehoorzaamd en richtte opnieuw het woord tot den
bevelhebber:
- Citoyen, wij zijn naar ons klooster terug gekomen, nadat we vernomen hadden
dat de Franschen het hadden verlaten. Wij wisten niet dat uwe landgenooten er uit
verdreven werden.
- Dat is gelogen.
- Een geestelijke broeder liegt nooit, citoyen. Wij dachten dat we onzen eigendom...
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- Eigendom? Dat bestaat niet. Alles hoort aan de eene en onverdeelbare republiek
toe.
- Wij dachten dat wij de abdij terug konden betrekken, daar ze nu toch verlaten
was. De boeren, die ze genomen hadden...
- Door verraad overmeesterd!
- De boeren, die ze door verraad overmeesterd hadden, lieten het ons toe.
Nauwelijks waren wij echter terug, of gij zijt met uwe mannen gekomen en het
gevecht is begonnen. Wij hebben ons in de kelders verscholen.
- Hoeveel paters zijn er?
- Een zestigtal.
- Dat is te veel.
- Geheel onze geestelijke gemeente.
- En wat verlangt ge nu?
- De abdij weer te mogen verlaten.
De officier dacht een oogenblik na.
- Daarover kan ik niet beslissen. Zoodra de generaal terug is, kunt ge bij hem uwe
vraag hernieuwen.
De pater keek den Franschman doordringend aan.
- Dat kunt ge toch wel op u nemen.
- Neen, dat kan ik niet.
- We zouden onmiddellijk moeten heengaan, om niet in den nacht op de baan te
wezen, die soms erg onveilig is.
- Ge moet wachten.
- Het zij dan zoo.
De pater nam plaats op eenen stoel en na een oogenblik, als om een onderwerp
voor eene redekaveling te hebben, sprak hij:
- Zijt ge liefhebber van kunstvoorwerpen, gedreven door onze beste kunstenaars
en prachtig versierd met edelgesteenten?
De oogen van den Franschman schitterden.
Het betrokken gelaat van den pater verhelderde.
- Hier in de abdij zijn er prachtige stukken, die we verborgen hebben, maar die ik
u toch wel eens wil laten bewonderen.
- Ik ben uw man.
- Ge zult verstomd staan over hunne schoonheid en hunne waarde.
- Des te beter.
- Maar, zei de pater, de eene dienst is de andere waard. Gij stelt u niet bloot door
eenige arme paters uit het klooster
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Zij daalden in de onderaardsche gewelven der abdij. (Blz. 376)

te laten. Ge kunt zelfs zeggen, dat gij er hen hebt uitgedreven.
De officier fronste de wenkbrauwen.
- Wel ja, dat kan ik. Mijne soldaten zullen uwe zoogezegde broeders uit de abdij
jagen. Verzamel hen op de koer. Gij blijft hier om mij den schat... ik wil zeggen de
kunstvoorwerpen te laten bewonderen.
- Dat is in regel.
De andere pater trad vooruit:
- Ik zal den citoyen vergezellen naar de plaats waar onze schatten bedolven liggen,
sprak hij. Gij, vader, moet uwe kudde leiden.
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- Ik draag de zorg voor mijne kudde op u over, pater, en blijf hier.
De andere wilde nog iets zeggen, maar de overste deed hem een kort teeken, om
hem het zwijgen op te leggen.
Eenige oogenblikken later waren al de paters op de koer verschenen.
- Dat vuige ras buiten! beval de officier.
Met eenige stompen van de kolven der geweren in den rug, werden de paters buiten
gedreven. Zij schenen van deze vriendschapsbetuiging der Franschen niet te houden,
want zoo snel het hunne beenen toelieten, verdwenen ze.
Er moesten vele jonge paters bij wezen, want ze liepen als hazen.
- Ik heb mijn woord gehouden, zei de bevelhebber tot den pater-overste, die met
het kalmste gelaat der wereld de vlucht der broeders had bijgewoond.
- Gelieve mij te volgen, was het antwoord.
Zij traden in het achtergebouw en daalden langs daar in de onderaardsche gewelven
der abdij.
Toen ze in een lange gang gekomen waren, die geen einde scheen te hebben, ging
het licht, dat de pater droeg, plotseling uit.
- Dat is niets, sprak hij. In de schatkamer is al het noodige om licht te ontsteken.
De overste der abdij opende eene zware deur, die met een paar grendels gesloten
was, welke hij in het donker moest zoeken en niet gemakkelijk scheen te vinden.
- Alles is goed geborgen, zegde hij... Weet ge nu waar ik zoo eensklaps aan denk,
citoyen-officier?
- Neen.
- Dat ik een gevaarlijk spel met u speel. Indien ge mij hier eens het leven ontneemt
en u onze schatten toeëigent?
- Ik ben officier!
- Dat stelt me een weinig gerust, maar...
- Geen maar, sprak de bevelhebber ongeduldig. Open die deur! In naam der
Republiek!
- Ga binnen, zei de pater, den laatsten grendel wegschuivende.
De officier trad behoedzaam, in het donker tastend, vooruit.
- Hier heb ik licht, sprak de kloosteroverste, een paar stappen terugtredende.
Daar viel de deur plots toe.
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- Wat doet ge? vroeg de officier, sidderend, er nu eerst aan denkende dat hij misschien
in een valstrik was gelokt. Het denkbeeld dat hij in 't bezit ging komen van den
kloosterschat, had hem alle voorzichtigheid ontnomen.
Tot alle antwoord werden de grendels voor de deur geschoven.
- In naam der Republiek, open de deur! kreet de krijgsman, met zijne pistool op
den muur en dan op de deur bonkend, die bleek van ijzer te zijn.
Daar klonk de stem van den pater, die, verzwakt door het ijzeren scheidsel, tot
den officier doordrong:
- Licht is er daar binnen niet, maar tegen den muur, onder 't keldergat, staat eene
bank, om wat te rusten, als ge moede zult wezen van 't wandelen.
- Open! Open!
- Onmogelijk, mijn vriend! De kunstschatten bestaan uit een aarden kruik en
misschien ook nog een stuk brood, dat de laatste boetvaardige pater, die hier in deze
cel werd opgesloten, heeft laten liggen. Ge moogt ze binnenpalmen, in naam der
eene en onverdeelbare Republiek.
- Maak de deur open! bulderde de officier.
- Mijn tijd is kostbaar. Weet ge wie de paters zijn, die ge uit de abdij hebt gejaagd?
Ge gist het wellicht. De boeren, die het klooster hadden genomen en het in eene pij
gehuld hebben verlaten.
Eene godslastering was het antwoord.
- En ik ben Uilenspiegel, die dood en verdelging aan de Franschen heeft gezworen
en die niet zal rusten zoolang er republikeinen van kant te helpen zijn. Zeg dat aan
uwen generaal, als hij u komt verlossen. Vaarwel!
De voetstappen van den pater weerklonken een paar seconden in de gang, en, men
hoorde niets meer dan het gerucht, door den officier in de cel gemaakt. Met het
angstzweet op 't voorhoofd en de wanhoop in het hart, bleef de man als een razende
op de deur beuken.
De pater-overste ging tot bij de wacht.
- Uw bevelhebber wacht u in den kelder der abdij, sprak hij. Ik heb hem de schatten
en den wijn van het klooster afgeleverd.
Meer woorden waren er niet noodig.
De soldaten snelden naar de kelderopening op de koer.
De pater verliet snel het klooster.
- In het eerste half uur, zei hij in zich zelven, vinden
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ze den officier niet en dan ben ik bij Lamme. Dat hebben we goed gespeeld. Als 't
zoo voortgaat, zal de eene en onverdeelbare Republiek nog veel vreugde aan ons
beleven...
De Franschen slaagden er niet in de boeren te ontdekken, want niemand in de
omliggende dorpen scheen iets van het gebeurde te weten, ieder hield de tong achter
de tanden.
De boeren, die in handen der Franschen waren geraakt, bij het innemen der abdij
- een vijftal - zouden het voor allen bekoopen en eenige dagen later werden ze op de
Koninklijke plaats te Brussel, door den kop geschoten.
- Het bloed dier martelaars zal neerkomen als een zachte dauw op den akker des
Vaderlands, waar de opstand ontkiemt en hem weelderig doen opbloeien.
Zoo sprak Uilenspiegel tot Lamme, als de boeren gevallen waren.
- En wij zullen verder het goede zaad uitstrooien, antwoordde Lamme en de beide
vrienden drukten malkaar innig de hand.
Ook baron de Meer betaalde zijne moedige poging met zijn leven.
De edelman had dien kleinen boerenopstand in het leven geroepen, geleid,
aangewakkerd, omdat hij in den waan verkeerde dat alzoo het teeken tot het algemeen
oproer zou gegeven zijn geworden.
Hij werd weldra echter gewaar, dat die tijd nog niet was aangebroken.
De steun zelf der boeren van de omliggende dorpen, waarop hij ten stelligste
gerekend had, bleef achterwege.
Men liet hem en zijn dapperen aan hun lot over.
De conscriptie, de bloedwet alleen zou tot een algemeenen opstand leiden.
De jongelingen die aan hunne haardsteden zouden ontrukt worden, om in vreemde
oorden hun leven te gaan opofferen voor de Republiek, zouden hardnekkig weigeren
op te komen en de kern van het boerenleger vormen.
Dat moest toch de maat doen overloopen.
De ambtenaren der Republiek hadden van dorp tot dorp de dwingelandij der
vreemde verdrukkers doen voelen. De boeren waren tot in het merg der beenderen
uitgezogen: hun graan, hun vee, hun geld, alles was hun ontstolen en als vergelding
hadden ze eenige papieren vodden bekomen, assignaten zonder waarde. Zij verkeerden
in de diepste ellende, zij leden honger en nu eischte men nog dat ze voor die uitzuigers
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in den vreemde hun bloed zouden vergieten...
De baron de Meer werd te Waalhem door de Franschen gevangen genomen en het
daaropvolgend jaar te Brussel door den kop gebrand.
Jan-Jozef de Meer van Moorsel...
Die edele naam, nobel door de koene daad van dengene die dezen titel droeg, moet
in ons geheugen en voor het nageslacht bewaard blijven.

IV. Te Beveren.
Op 22 November 1798, brak in gansch de streek tusschen Gent en Dendermonde,
op denzelfden dag, het oproer los.
De dorpen langs de baan van Gent naar Antwerpen, wierpen insgelijks het Fransche
juk af, hakten de schijnheilige, zinnebeeldige vrijheidsboomen neer en staken ze met
de registers der municipaliteit in brand.
De kerken werden opengebroken en de klokken zwierden nood en brand; de
openbare schatkisten werden geplunderd om het Boerenleger tot soldij te verstrekken.
De lotelingen van Haesdonck, Cruybeke, Basel en andere omliggende gemeenten,
hadden zich vereenigd en rukten den 19 Oktober het kleine stadje Beveren binnen
Ze snelden naar de kerk en lieten de klokken luid galmen. Lieden van elken leeftijd
sloten zich bij hen aan; de vrijheidsboom, die voor de kerk stond, werd neergehakt
en de Fransche driekleur aan flarden gescheurd.
Het was Lamme die deze opstandelingen aanvoerde.
Terwijl Uilenspiegel naar de Kempen was afgezakt, om daar het oproer te prediken
en de boeren aan te zetten de wapens tegen de Franschen op te nemen, was Goedzak,
die te Burcht gewoond had en als smid in het omliggende overal bekend stond, naar
dien kant opgetrokken, om er de Sansculotten spel te leveren.
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't Was hem niet moeilijk geweest een legertje te vormen, want als hij in die dorpen
aanlandde, waren de gemoederen reeds aan 't gisten, daar de lotelingen geweigerd
hadden aan de wet te gehoorzamen en zich verborgen hielden.
Slechts een paar woorden waren er noodig om de geestdrift te doen opvlammen
en al de jongelieden naar de wapens te doen grijpen.
Zoodra ze in Beveren waren gedrongen, was het Lamme die den vrijheidsboom
deed omverrukken en de Fransche driekleur neerhalen.
Te Antwerpen reeds hield hij niet veel van die zinnebeelden en zijn haat voor die
dingen was nog versterkt.
De kommissaris van het kanton Beveren, een genaamde De Kever, was een der
Vlamingen, wier naam men slechts uitspreekt, waar de geschiedenis het eischt, maar
die niet waardig zijn een Vlaamschen naam te dragen.
De Kever gebruikte de macht, die de Fransche Regeering hem had gegeven, om
de Vlamingen, zijne stam- en dorpsgenooten te verdrukken, met honderden plagerijen
te kwellen.
Hij was een van die kerels, die den overheerscher dienen, zooals zijne eigene
soldeniers het niet beter zouden kunnen en gereed zijn om alles te verloochenen wat
hen dierbaar zou kunnen zijn, indien zij er den vreemdeling mede voldoen kunnen
en van hem eene belooning verwachten mogen.
Zulke deugnieten zijn gevaarlijker voor een land, voor een volk, dan de vreemde
indringers zelf, daar ze met lijf en ziel aan deze laatsten verkocht zijn, wijl ze later
van hunne landgenooten niets meer te verwachten hebben dan wraaknemingen of
ten minste afkeer.
Zoodra het legertje jonge boeren opdaagde, nam De Kever de vlucht, want niemand
was er te Beveren om den kommissaris te beschermen.
Hij wist ongemerkt over den stroom te geraken en kwam des avonds te Antwerpen
aan, waar hij den bevelhebbenden generaal op de hoogte stelde van wat er in zijn
kanton gebeurd was.
Dadelijk werden op Beveren Fransche troepen afgezonden, die 's anderendaags,
in den vroegen morgen, in het dorp vielen.
De boeren waren op het gevecht niet voorbereid.
Zij hadden hunnen triomf gevierd, des te meer daar Lamme van het triomfeeren
hield, en waren op geen aanval be-

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

381
ducht, daar zij wisten dat in al de omliggende dorpen de jongelingen besloten hadden
naar Beveren te komen, om het kleine leger der opstandelingen te vergrooten.
Hier en daar werd een geweerschot gelost, doch het gelukte Lamme niet zijne
mannen bijeen te krijgen en hij gaf dan ook bevel op de vlucht te gaan, daar anders
zijn gansch legertje door de Republikeinen in de pan zou gehakt geworden zijn.
De vluchtelingen werden nagezet, doch konden meest allen ontsnappen.
De Kever bedankte de Fransche soldaten in eene gloedvolle aanspraak, omdat ze
zoo krachtdadig den opstand hadden gedempt, zegde dat hij voor de rust instond en
verzocht den aanvoerder naar Antwerpen terug te keeren.
De boeren hadden zich terug vereenigd. Bij het bevel tot de vlucht was hun ook
een verzameloord aangewezen en een paar uren later waren allen ter plaatse.
Eenige van hen morden, omdat ze niet hadden mogen vechten.
- Hoort eens, zei Lamme, als ge niet over mij tevreden zijt, kiest een beteren
aanvoerder. Ik ga dan op andere plaatsen het oproer aanblazen. Ik heb echter mijn
plicht gedaan. Ik kan dat niet in schoone woorden zeggen, maar ik ben van gedacht
dat ge uwe huid niet roekeloos moogt wagen, wijl ge ze nog dikwerf zult noodig
hebben, om den algemeenen opstand te dienen.
- Leve Goedzak! kreten de mannen.
- Ge jaagt me dan niet weg?
- Neen, neen!... Leve Goedzak!
- Ik dank u... Ik heb daareven bericht ontvangen dat de Fransche rakkers terug
naar Antwerpen zijn opgerukt. Is het niet zoo, Tassijns?
- Ja, ik heb ze op den steenweg gezien.
- Dan heb ik een plan, zei Lamme. We weten wie de Fransche soldaten naar
Beveren heeft geroepen.
- De Kever!
- We werpen hem dood!
- Hij moet het water in!
- Hij stapte aan het hoofd der Sansculotten, naast den officier der plunderaars.
- Ik schiet hem neer!
- Weg met De Kever!
In nog tal van andere uitroepingen gaven de jongens hun
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woede en hunnen haat lucht.
Lamme vervolgde als de kalmte hersteld was:
- We keeren naar Beveren terug.
- Ja, ja!... Naar Beveren!
Het was tegen den middag toen de boeren opnieuw hunnen intocht te Beveren
deden.
Zij werden op gejubel door de inwoners onthaald.
Lamme sloeg met de kolf van zijn geweer herhaalde malen op de deur der woning
van den kommissaris, maar alles bleef stil daarbinnen.
- Loopt de deur in! beval Goedzak.
De deur weerstond aan de pogingen der boeren en het was slechts toen ze een
boomstam hadden bijgehaald, die met twintig armen werd opgelicht en er tegen
aangedreven, dat het poortje, hetwelk langs binnen gebarrikadeerd was, aan spaanders
vloog en doortocht verleende.
Het gansche huis, van den kelder tot op den zolder, werd doorzocht, maar nergens
was een spoor van De Kever te vinden.
Het verdwijnen van hunnen aartsvijand hitste den haat der boeren nog meer aan
en terwijl eenige naar de woning togen van een paar Franschgezinden, waar ze dachten
dat de kommissaris zou kunnen verborgen zijn, sloegen de andere al zijn meubelen
aan stukken en maakten er een stapel van.
In den kelder vonden ze eenige vaten wijn, die werden opgehaald.
De bommen werden uit de tonnen geslagen, en, daar De Kever nergens te vinden
was en zij hunne woede niet konden botvieren op den kommissaris, wroken zij zich
op de vaten en dronken Franschen- wijn.
Lamme trachtte zijne mannen van den geestbedwelmenden drank te verwijderen,
doch zijne woonden vonden geen weerklank en het drinken ging voort.
- Zoo zullen wij ook Fransch bloed drinken! kreten de jongens.
De stapel meubelen werd in brand gestoken en de bedronken jongelieden dansten
er hand aan hand rond.
En Goedzak, die bemerkte dat er geen weerhouden mede gemoeid was, had van
de twee kwade kanten den besten gekozen en had een grooten beker met Franschen
wijn bemeesterd...
Intusschen was De Kever, die van den aantocht der boeren verwittigd was geworden
- verraders zijn er altijd waar
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Het drinken ging voort. (Blz. 382)

eenige menschen te zamen komen! - te paard gestegen en het Fransche legertje
achterna gereden, dat hij nog inhaalde vooraleer het over den stroom gezet was.
Dadelijk beval de officier zijne manschappen terug te keeren en onverwachts
vielen ze Beveren binnen.
De boeren verdedigden hardnekkig hun leven, maar ze moesten voor de driehonderd
welgeoefende soldaten zwichten. Een dertigtal jongens bleven dood; evenveel werden
gewond of gevangen genomen en te Gent in den kerker opgesloten. Ook talrijke
ingezetenen der gemeente ondergingen hetzelfde lot en verscheidene hunner kwamen
in de gevangenis om.
De opstand was gedoofd, maar het eerste sein was gegeven en overal stonden de
boeren op.
De overschietende strijders van Lamme's legertje sloten zich bij andere
opstandelingen aan, die hooger oprukten.
Assenede werd denzelfden dag als 't Sas van Gent overrompeld door de jongens
van Moerbeke, Sleidinge en anderen
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die uit Vlaanderen waren gekomen.
De woning van den kommissaris der Republiek de Neve werd aangevallen. De
man was zoo gelukkig niet als De Kerver. Hij werd gevangen genomen en door den
kop geschoten.
Nu er eenigen van hen waren gedood gerwonden, was er op geene genade vanwege
de boeren meer te denken.
Eene bende trok naar Eecloo, verjoeg er de gendarmen, drong in het stadhuis en
verbrandde er al de stukken der municipaliteit.
Eene andere bende van Assenede rukte op naar Pittem en Thielt en hield aldaar
op dezelfde wijze huis; vandaar trok ze naar Avelghem, waar zij ook alles verbrandde
wat de Franschen toebehoorde.
Eene poging om Kortrijk binnen te dringen, werd door de stedelijke wacht verijdeld.
Gansch de Ypersche streek, waar het oproer eveneens woedde, werd uitgebrand
en vele opstandelingen vonden er den dood.
Doornik, Leuze, Ronse en andere gemeenten volgden.
Overal hadden de Franschen de handen vol en, waren de boeren niet van malkaar
verwijderd geweest, hadden ze samen kunnen werken, ware een oorlogsplan van te
voren beraamd geworden, ze hadden overwonnen en ons land zou vrij geweest zijn,
vrij in een anderen zin dan de Sansculotten het woord verstonden.
Keeren wij bij Uilenspiegel terug, dien wij te lang reeds verlaten heblben.

V. Hoe Uilenspiegel zwoer den laatsten franschman te verdelgen of
te sterven.
Een groepje boeren stond te Arendonck, vóór den ingang der kerk en allen luisterden
aandachtig naar een hunner, die luidop een plakkaat las, hetwelk tegen den muur van
den tempel was geplakt.
Deze plakbrief luidde als volgt:
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Vrijheid. - Gelijkheid. - Broederlijkheid.
‘Burgers van het vrije Arendonck!
De Republiek heeft met groote spijt in het hart vernomen dat er tusschen
hare Belgische zonen, vele kinderen worden aangetroffen, die weigeren
de wapens op te nemen om over gansch de wereld aan de volkeren de
vrijheid en de gelijkheid te gaan aanbieden, zooals ze door de eene en
onverdeelbare Republiek aan de Belgen is gebracht geworden.
De wet van 19 Fructidor, jaar VI, roept u allen op, om voor de vrijheid
der menschen, het welzijn van uwe evennaasten op te treden en de slaven,
die nog niet genoten hebben van de broederlijkheid, die tusschen de
menschen moet heerschen en die daarom slaven willen blijven, te
overtuigen dat wij het goed met hen meenen.
Het is uw plicht, nu gij vrije Belgen zijt geworden onder de Regeering van
degenen die den troon van een tiran hebben omgeworpen en zijn schepter
hebben gebruikt om het gehate koningdom het hoofd in te slaan, ook uwe
medemenschen te laten genieten van de vrijheid en in alle steden der wereld
te komen medehelpen om den vrijheidsboom te planten in den boezem
der verschillende volkeren.
De Republiek weet dat uw warm hart bij dit denkbeeld zal ontvlammen
en gij allen als één man zult optreden om den idealen strijd met de Fransche
Republikeinen, uwe broeders, te strijden.
Mocht de Republiek hier echter, zooals het ongelukkiglijk op sommige
plaatsen gebeurd is, vóór onwaardige zonen der vrijheid staan, die de rijke
akkers van het wereldwelzijn niet willen beploegen en hun bloed niet veil
hebben om deze akkers te bevruchten, dan zal de kommissaris der
Republiek, die door de openbare macht gesteund wordt, de noodige
maatregelen nemen om de ongelukkigen, die niet begrijpen waar hun heil
gelegen is, te dwingen te handelen in hun eigen belang.’
De koster, die het plakkaat had voorgelezen, voegde er bij:
- ‘In cauda venenum!’
Hoe zegt ge, koster?
In den staart zit het venijn! De achtbare Republiek is allervriendelijkst, maar ze
voegt er aan 't staartje bij, dat
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ze u desnoods zal dwingen als kanonnenvleesch te gaan dienen in vreemde landen;
te gaan vechten voor degenen die uwe huisgenooten hier alles ontrooven wat ze
bezitten; onder den dekmantel van vrijheid en broederlijkheid het schrikbewind bij
andere volkeren in te voeren.
- Dat zullen we niet!
- Liever hier sterven voor ons vaderland!
De koster haalde een plakkaat van onder zijn jas te voorschijn en met eenige
ouweltjes bevestigde hij het over den plakbrief der Republiek.
- Lezen, koster, lezen!
- Met plezier, jongens.
En langzaam, op ieder woord drukkend, las de oude man:
‘Belgen,
Het is zekerlijk met droefheid dat gij de bevelen van het uitvoerend
Directoire van Parijs in België zaagt komen, die de militaire conscriptie
bevolen en instelden; dat schouwspel is nog nooit gezien in België.
In den tijd der oude hertogen was ons volk van den soldatendienst ontheven
en genoot eene zuivere en ongeschonden vrijheid, alsook van de vrije
oefening van den Godsdienst en andere gekend privilegiën in de
triomfantelijke inkomsten, enz.
Maar, eilaas, waar is de tijd van de geliefkoosde vrijheid? Die vrijheid,
waarvan de Belgen zooveel cas maakten, dat al de volkeren hen die
voorrechten benijdden en dat zelfs Frankrijk wenschte geregeerd te worden
op denzelfden voet om die vrijheid te genieten.
Maar vandaag, arme Belgen, wat is er van die vrijheid geworden, die de
fiere leeuw beschermde?
Zij is geketend door vijf tijgers, vijfhonderd luipaarden en twee honderd
vijftig ijsbeeren.
Is het dan te verwonderen dat die lieve vrijheid u ontrukt werd en gij nu
in de kluisters zucht, in dewelke men u naar de legers zal sleuren, om de
vrijheid tot de laatste kiem te ontwortelen, indien dat mogelijk is.
Maar, Belgen, weet gijlieden dan niet dat de God van den oorlog, die door
onze vaders aanbeden werd, met zooveel plechtigheid en eerbied, nog
leeft; hij zal zijne ware vrienden, de Belgen, niet verlaten; de oude Vrijheid
zal terug opgroeien en takken schieten tot in de sterren.
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Schep maar moed, volk van België, maar wees voorzichtig, besmeur uwe
handen niet om de ontwerpen der tijgers, beren en luipaarden te
verwezentlijken, want de arenden en struisvogels vliegen en verzamelen
zich rondom hen en zullen hen verslinden, en gij, gij zult beschermd
worden.
Leve de Keizer en zijne vrienden!’(1)
De boeren herhaalden dien kreet:
- Leve Oostenrijk!
- Weg met de Franschen!

Hij was in een breeden mantel gehuld. (Blz. 387)

Een man drong door de groep boeren en plaatste zich tegen de kerkdeur, en werd
door al de mannen, niet alleen met nieuwsgierigheid, maar ook wel met angst
aangestaard.
Hij was in een breeden mantel gehuld en zijn hoofddeksel was diep over zijn
voorhoofd getrokken.
Zijne oogen schitterden.
Was hij een Fransch commissaris?
De boeren dachten het en met onheilspellende blikken keken zij den vreemdeling
aan.
Deze sprak met eene krachtige en welluidende stem, met ietwat Westvlaamschen
tongval:
- Broeders, roept niet: ‘leve de Keizer’.
Een luid gemor ontstond.
(1) Dit plakkaat is echt en werd overal aangeplakt.
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groeid en wel een honderdtal boeren omringden den kerkdienaar.
- Ge moet roepen: leve de vrijheid! antwoordde de vreemdeling.
- Neen! neen! weg met de Franschen!
- Sla dood!
- Weg met de republiek!
- Aan eenen boom met hem!
Vuisten werden tegen den man dreigend opgestoken, naast stokken en knuppels.
De vreemdeling bleef zeer kalm.
- Ik roep met u: weg met de Franschen, weg met de Republiek!
De boeren keken malkaar aan, ten hoogste verbaasd. Het was dus geen trawant
der Fransche republiek, die voor hen stond.
- Wie zijt ge dan? vroeg de koster.
- Wie ik ben? Een Vlaming, die zooals gijlieden een hevig vijand is der Franschen,
en overal zijne krachten inspant om de Vlamingen, de Belgen tegen de verdrukkers
te doen opstaan.
- Dat is goed!
- Wie ik ben? Tijl Uilenspiegel, de jolige guit, die Vlaanderen door bekend staat
om zijne poetsen en geestige zetten, maar die zijn lust om kluchten uit te halen, heeft
zien verstikken door de Fransche deugnieten, die het Vaderland onder den hiel
verpletteren, om er 't laatste druppeltje bloed uit te persen, de laatste zenuw er in te
dooden! Als 't Vaderland lijdt, zooals dit thans het geval is, dan zwijgt de Vlaamsche
geest, die steeds pret en plezier weet te stichten, om zich geheel te wijden aan de
redding van het Vaderland! Wij moeten de Franschen bevechten, ons aan hun juk
onttrekken, die booswichten uit het land jagen, ons geheel en gansch vrijmaken, maar
we mogen niet roepen: leve de keizer.
- Waarom niet? herhaalde de koster.
- Omdat we van den keizer niets te verwachten hebben. We moeten, als we ons
goed en bloed ten offer brengen, als we ons leven veil hebben voor de vrijheid, van
ons land een groot land maken, een machtig land, dat voortaan de vreemde indringers
zal kunnen op afstand houden, zijne stem zal kunnen laten hooren waar de
mogendheden spreken, een land dat krachtig zal opgroeien en weldra aan de spits
staan der Europeesche volkeren.
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- Ja, ja! riepen eenige boeren.
- Leve Tijl Uilenspiegel!
- Dat is echter voor latere zorg. Ik heb u iets anders mede te deelen. De commissaris
Brutus Cesar is op weg naar Arendonck, met eene sterke gewapende macht, om de
jongelieden, die weigeren soldaat te worden, gevangen te nemen en mede te sleuren.
Zijt gegereed om met de Sansculotten mede te gaan?
- Neen, neen!
- Weg met de Franschen!
- Blijft hier dan niet staan gapen, wapent u en tracht de Franschen zooveel nadeel
mogelijk te berokkenen. In al de dorpen, die ik doortrok, is de opstand uitgebarsten,
zoodra de Fransche commissaris opdaagde. Zult gijlie kalm blijven, uwe krachtige
jongelieden door de bloedhonden laten medenemen, om als kanonnenvleesch te
worden gebruikt?
- Te wapen!
- De noodklok!
- Weg met de Franschen!
De koster was in de kerk geijld en weldra liet de klok hare bange tonen hooren.
En onder 't zingen van het lied der boeren, trokken de jongelieden af, om hunne
wapens te grijpen, om de Franschen eene ontvangst voor te bereiden, die lang in hun
geheugen zou blijven.
En luid klonk het:
Regeerders van dorpen en sté,
Waeren de Franschen eens wech, hoe had u daarmé?
Nederlanders blijft nu bijeen,
Wij moeten standvastig wezen,
Om te waegen ons lijf en bloed
Voor de Franschen zijn wij te goed,
Om met schelmen en dieven te strijden,
Dat zijn wij niet van zin;
Liever den kogel of de guillotin!

Uilenspiegel staarde met glinsterende blikken de boeren na.
- Hier zijn allen weeral gereed en de Fransche commissaris zal van zijn tochtje in
de Kempen een niet al te aangename herinnering meêdragen. Ik keer terug naar
Duffel.
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Hij begaf zich naar de afspanning ‘De Kroon’, deed zijn paard - een trekdier, dat
nooit gehoopt had nog als ruiterspaard te worden gebruikt - zadelen en verliet het
dorp.
Op eene hoeve in den omtrek van Duffel, had Uilenspiegel zich met zijne moeder
en Nele gevestigd, om vandaar, in eenen zoo breeden kring mogelijk, het goede
woord te gaan verkondigen.
Hij had Duffel verkozen, omdat het daar een der brandpunten van den boerenkrijg
was.
Een groot aantal boeren van het dorp en uit den omtrek waren er gekampeerd en
onder pastoor Deprez, een vastberaden man, oefenden de jonge strijders zich in 't
oorlogvoeren.
Uilenspiegel dacht de twee wezens, die hij zoo innig lief had, daar in veiligheid.
Hij had ze niet in de gemeente zelf willen laten, omdat hij vreesde dat den eenen of
anderen dag de Franschen, die wisten wat er te Duffel gebeurde, er een inval zouden
wagen.
Zooals een werkman verheugd is na de afgedane taak huiswaarts te kunnen keeren,
om zijne huisgenooten weer te zien en in hun midden de zoete rust te genieten, die
al de drukte en de vermoeienis van den dag dadelijk doet vergeten, zoo reed
Uilenspiegel opgeruimd over de baan.
Hij ging den weg inslaan, die naar de hoeve leidde, waar hij in zijne verbeelding
reeds Nele zag, die hem tegemoet snelde en op luide juichkreten onthaalde, toen
plots een man van uit het struikgewas te voorschijn kwam.
De avond begon reeds te vallen.
Tijl greep zijne pistool.
- Laat af! zei de man. Ik ben het, Tijl.
Uilenspiegel herkende de stem.
- Ha, meester!... Wat zit ge daar in dien kant verscholen?
- De notaris legde mij op wacht, omdat hij dacht dat gij langs hier zoudt komen.
- Wat is er dan gebeurd?
- Duffel is belegerd.
- Onmogelijk!
- De Franschen zijn onverwachts opgedaagd en hebben alles in den omtrek
onverhoeds aangevallen. Zij liggen nu rond het dorp en de weg is ons afgesneden
om ons bij onze makkers te voegen. Wij trachten nu samen te geraken, met zooveel
mannen als het maar eenigszins mogelijk is, om de vreemde honden langs achter aan
te vallen, als zij een aanslag op het
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Tijl greep zijne pistool. (Blz. 390)

dorp wagen.
- En onze hoeve?
- Is in de macht der Franschen.
- En mijne moeder en Nele?
De meester antwoordde niet op deze vraag en sprak:
- Kom met mij mede. Wij kampeeren in het bosch. De notaris heeft u veel mede
te deelen.
- En mijn paard?
- Leid het bij den teugel. Het pad is breed genoeg om het dier den weg vrij te laten.
- Is mijne vrouw bij ulieden?
- Tijl, geen woord meer, want het minste geluid zou ons en de onzen kunnen
verraden.
- Gij wilt mij niet antwoorden, meester. Ik vrees voor

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

392
een onheil!
De man zweeg.
- Ziet ge wel, dat ik juist raad.
- Ginder zijn onze mannen.
Een paar oogenblikken later bevonden zij zich te midden der boeren - een dertigtal
- die onder het geleide van den notaris van hun dorp waren opgerukt, om de makkers
van Duffel ter hulp te snellen.
Uilenspiegel kende den leider van deze kleine bende, die dadelijk op hem toetrad.
- Gij gingt den wolf in den muil loopen, sprak hij.
- Dat verneem ik daareven van den meester... Hij heeft mij niet willen antwoorden,
als ik hem vroeg of mijne huisgenooten nog op de hoeve of in veiligheid waren.
Het gelaat van den notaris betrok.
- Ik zal u alles mededeelen, Tijl. Heb moed, want hetgeen ik u te verhalen heb,
eischt al uwe wilskracht.
- Begin met het einde, notaris. Ik wil onmiddellijk weten waar mijne moeder, waar
Nele is. Zeg het mij dadelijk.
De notaris aarzelde.
- Laat me verhalen...
- Neen, ik wil alles weten. Daarna misschien zal ik naar uw verhaal luisteren.
Hij had met beide handen de rechterhand van den notaris in de zijne genomen, en
ze krampachtig drukkende kreet hij:
- Spreek! In Godsnaam, spreek!
- Een erg onheil, Tijl. Uwe arme moeder...
- Is ze dood? Ja, dat is het, niet waar? Moeder is dood!
De notaris knikte bevestigend.
Een wanhoopskreet ontsnapte moeilijk de toegenepen keel van Uilenspiegel.
- Moed, Tijl!
- En waar is ze?... Waar is... haar... laatste...
Hij barstte in snikken los.
- Begraven, Tijl, begraven op het kerkhof van ons dorp, in gewijde aarde begraven.
Eene poos nog snikte Uilenspiegel luid.
Plots hief hij het hoofd op. De tranen waren gedroogd.
- Zij werd gedood?
- Ja.
- Door de Franschen?
- Ja, door die bloedhonden.
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Weer ontsnapte een kreet den heeschen gorgel van Tijl, doch deze maal was het niet
meer de wanhoop, maar de wraak die er uit sprak.
Plots greep hij weer de handen van den notaris. De gedachte aan zijne moeder had
hem één stond Nele doen vergeten.
- Nele? vroeg hij.
Geen antwoord.
- Zij ook?...
- Neen, sprak de notaris, zij leeft nog.
- Waar is zij?
Het was alsof de woorden niet over de lippen van den boerenleider wilden.
- Maak me niet krankzinnig, door me langer in de onzekerheid te laten. Spreek,
waar is Nele, ik wil het weten!
- De Franschen voerden haar mede.
Woord voor woord, met korte tusschenpoozen, en op ieder woord drukkende,
herhaalde Tijl dien volzin:
- De - Franschen - voerden - haar - mede.
Dan woeste blikken in het ronde werpende, op de boeren die hem omringden,
kreet hij:
- En gijlie hebt dat laten begaan!... O, dat is te veel! Dat is te veel!
- Bedaar, Tijl, sprak de notaris. Beschuldig ons niet en luister naar het verhaal van
den meester.
- Ik weet genoeg! Zeg mij waarheen de Franschen gegaan zijn, en ik zal u toonen
wat een man vermag, ik zal den moed hebben alleen Nele uit de handen der
Sansculotten te halen. Gij zijt allen lafaards!
De boeren morden.
- Wees kalm, Tijl, en hoor ons aan. Niemand weet waarheen de Franschen gegaan
zijn. De roovers bevinden zich wellicht in het leger, dat Duffel wil nemen, of ze zijn
naar andere oorden vertrokken. Het zou vermetel zijn u thans te wagen op een der
wegen, want ook u zou men gevangen nemen! En dan...
Uilenspiegel liet het hoofd op de borst zinken. Hij balde de vuisten, maar begreep
zijne onmacht.
Een zucht ontsnapte zijnen boezem.
- Gij hebt gelijk, sprak hij.
En plots weer opvlammend:
- Bij God, daar zal al wie Franschman is en op mijn weg komt voor boeten! Op
de assche mijner moeder, op het
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hoofd van Nele zweer ik, dat geen Franschman nog levend van mij heengaat!
- Tijl, zei de pastoor, die met zijne dorpelingen was opgetrokken, Tijl, dat is een
zware eed.
- Ik heb hem gezworen, mijnheer pastoor, en ik zal hem houden!
Dat de meester nu alles verhale, tot in de kleinste bijzonderheden; ik wil alles
weten, om het goed in mijn brein te prenten, om het nimmer te vergeten, als ik
tegenover de Franschen sta...

VI. Wat de meester vertelde.
Al de boeren hadden rond den meester plaats genomen, zoo dicht mogelijk, het
geweer rechtop in de hand, met de kolf op den grond.
In het halve duister vormden zij een eigenaardige groep, met hunne blauwe kielen
en den witten band met het roode kruis om den arm.
De meester verhaalde:
- Het kon zoo wat rond den middag wezen, want het noenmaal stond gereed op
de tafel en ik had juist het gebed voor het eten geeindigd, toen een paar geweerschoten
ons verschrikt deden opspringen.
Zij werden in de nabijheid der hoeve gelost.
Mijn zoon greep onze geweren en drukte mij mijn wapen in de hand.
De vrouwen keken ons angstig aan.
We waren op het punt de deur uit te snellen, toen Wannes van den smid, met zijn
rookend geweer, bij ons kwam binnen geloopen.
- De Franschen! kreet hij. De Franschen!... Ze achtervolgen mij... Verbergt uwe
geweren... Ge hebt mij niet gezien.
Hij vloog de trap op.
Willem legde de geweren onder de trap, waar zij niet in het oog vielen, maar waar
wij ze gemakkelijk konden grij-
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Nele nam den beker en wierp den inhoud over den vloer. (Blz. 396)

pen.
Een paar oogenblikken later kwam een Fransch officier, den degen in de vuist, en
gevolgd door twee soldaten, binnengesneld.
- Waar is die jongeling?
- Hier, Willem, mijn zoon?
- Neen, een ander, die op ons geschoten heeft. Hij kwam hier binnen.
- Ik heb niemand gezien.
- Doe geene moeite om hem te verbergen, want als ge niet onmiddellijk zegt waar
hij zich bevindt, doe ik uw hok doorzoeken.
- Wij hebben niemand gezien.
Bevend van angst stond mijne dochter bij uwe moeder en Nele, die hunne
koelbloedigheid beter bewaren konden.
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- Doorzoekt het huis! beval de officier.
Terwijl de soldaten aan dit werk bezig waren, gebood de bevelhebber mij barsch
hem een glas wijn te schenken.
- En glazen, voegde hij er bij. De citoyennes zullen met mij een beker ledigen op
het heil der republiek.
Ik antwoordde hem dat ik geen wijn bezat.
- Wat hebt ge dan te drinken?
- Bier.
- Dat is hondendrank! Iets anders.
- Melk en water.
- Geef ons melk... Vier pinten.
Mijne dochter bracht het gevraagde.
De officier hief zijn glas in de hoogte.
- Op de Republiek, citoyennes!
Uwe moeder en mijne Lisa hieven hunnen beker op en dronken.
Nele bleef roerloos.
- En gij, citoyenne?
Uwe vrouw, Tijl, nam den beker en wierp den inhoud over den vloer.
Uilenspiegel hief het hoofd op.
- Ik had van haar niet minder verwacht.
De meester vervolgde zijn verhaal:
- De officier fronste de wenkbrauwen en trad op Nele toe.
Tijl's oog flonkerde:
- En ik was daar niet!
- Ja, antwoordde de meester, dat was spijtig, doch mijn zoon was er, mijn koene
Willem. Als hij bemerkte dat de Franschman op uwe gade toetrad, naderde hij de
trap, gereed om zijn geweer op te nemen.
- Citoyenne, zeide de officier, ik gebied u te drinken op het heil der Republiek.
Nele was bleek geworden, zeer bleek, maar met vaste stem sprak ze:
- En als ik dat niet doe?
Dit krachtig antwoord trof den bevelhebber.
- Het zou me spijten, citoyenne, maar ik zou er u toe dwingen.
- Ik doe het niet...
De officier trad nog een stap op haar toe.
Willem bukte zich om zijn geweer te grijpen.
De aandacht van den Sansculot werd gelukkiglijk afge-
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wend door de terugkomst van zijne soldaten, die met twee zware pakken geladen in
huis verschenen.
- De opstandeling?
- Niet ontdekt, luitenant. Overal en in alles gezocht.
De officier glimlachte.
- Dat bemerk ik.
Willem richtte het woord tot laatstgenoemde:
- De luitenant schijnt niet te bemerken, dat zijne manschappen gestolen hebben
en hun buit mededragen.
- Zij hebben dat recht: als ze eene huiszoeking doen, mogen ze in naam der
republiek beslag leggen op alles wat verdacht voorkomt.
- Er is hier niets verdachts in huis.
- Het behoort mij hierover te oordeelen. Vooruit, mannen!
De soldaten, met hunne pakken geladen, volgden den officier.
Willem sprong naar de trap en greep zijn geweer.
Uwe moeder en ik sprongen vooruit om hem te weerhouden, waarin wij slaagden.
Na eene korte worsteling kon ik het wapen uit zijne handen loswringen.
Daar klonk plots een geweerschot en een der soldaten, die reeds een eind weegs
buiten het neerhof waren, viel... om niet meer op te staan.
Het was Wannes van den smid die van op het dak geschoten had.
De andere soldaat liet zijn pak vallen en nam de vlucht.
Een tweede geweerkogel floot naast de ooren van den officier, die zijne pistool
afvuurde in de richting onzer hoeve en dan insgelijks het hazenpad koos.
Wannes kwam naar beneden.
Hij bulderde als een bezetene:
- Ik dacht hen alle drie te treffen! kreet hij. Ik heb er twee gemist. Dat zal hier
slecht afloopen. Het is mijne schuld niet, meester, want als ik die kerels met uw goed
zag heengaan, kon ik mij niet weerhouden. Ik geloof dat mijn geweer gansch alleen
vuur zou gegeven hebben op de bandieten.
- Gij hebt wel gedaan, Wannes, sprak mijn Willem. Ik wilde hetzelfde doen.
- In ieder geval moeten we trachten hier zoo spoedig mogelijk weg te komen, zei
ik. Die deugnieten gaan terugkeeren met eenige hunner makkers, en we zouden 'n
slecht oogen-
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blik beleven.
- Laat ons spoedig maken dat we 't bosch in zijn, beaamde Wannes.
Wij hadden echter nog sneller op de vlucht moeten slaan, want de woorden waren
nog niet koud of we zagen voor ons, op de baan, een troepje Sansculotten komen
aangesneld.
- Langs achter weg, kreet Willem.
Helaas, ook daar bemerkten wij Franschen.
De weg was ons afgesneden langs beide kanten.
Wij spoedden ons terug in huis.
Al wat we konden doen was de deur versperren en ons leven zoo duur mogelijk
verkoopen.
Uwe moeder en mijne dochter zaten geknield en baden halfluid.
Willem, Wannes en ik stonden met den vinger aan den trekker van ons geweer
naast het venster.
- De koeketel naar boven, kreet Nele.
Wat beteekende dat?
- Spoedig, spoedig.
Er was geen second te aarzelen.
Willem en Nele sleurden den zwaren ketel, met ziedend water naar boven. De
eerste kwam terug, Nele bleef boven.
Een kolfslag op de deur dreunde op dit oogenblik door het huis.
- Vuur! beval ik zacht.
Drie geweerschoten knalden en drie Franschen beten voor de deur in het zand.
Woedende kreten beantwoordden onze schoten en een paar kogels drongen door
het venster binnen en floten boven onze hoofden.
Wij hadden ons plat ter aarde laten vallen.
Een gil!... Uwe moeder stortte voorover... Zij was door een kogel getroffen.
Uilenspiegel trok de handen krampachtig samen, doch sprak geen woord.
De meester vervolgde:
- De Sansculotten beukten met de geweren op de deur, die ging toegeven, toen
opeens smartelijke kreten zich lieten hooren.
Nele had den ketel met kokend water door het dakluik over de Franschen
uitgegoten.
Daar hoorden wij de stem van den officier:
- Steekt het nest in brand.
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En onmiddellijk daarop dezelfde stem:
- Twintig pond voor dengene die mij de kleine heks, die daar in huis is, levend in
handen levert. Doodt al de rest!
Op handen en voeten kropen we naar het achtervertrek.
De woning was omsingeld.
Wij besloten met het wapen in de vuist een doortocht te zoeken of te sterven.
Wij plaatsten Nele en mijne dochter in ons midden, openden plots de deur en
vlogen buiten, onze geweren afvurende.
- En moeder?... vroeg Tijl.
- Er was haar geene hulp meer te bieden. Zij was door den kogel in de hersenen
getroffen en op den slag dood.
Was het nu onze plotselinge aanval die de Sansculotten deed deinzen; was het een
bloot toeval of de hand Gods die ons beschermde, ik weet het niet, maar Willem,
Lisa en ik, wij geraakten in het bosch en waren gered.
Wannes mocht ons geluk niet deelen. Hij werd getroffen in den rug en viel voor
onze voeten.
- En Nele...
- Zij werd door de Sansculotten ingehaald en medegevoerd.
- En gij hebt hen laten begaan?
- Wat konden we doen? Ons leven nutteloos op het spel zetten? We zouden zelf
geen gebruik van onze wapens hebben kunnen maken, uit vrees haar te raken. We
moesten laten begaan. Tijl!
- Moeders lijk?
- Ik zegde het u reeds: zij is in gewijde aarde begraven. Wij voegden ons bij de
bende van den notaris, die wij hier in het bosch aantroffen, op weg om Duffel ter
hulp te snellen.
Wij begaven ons naar de plaats des onheils.
Van Sansculotten geen spoor meer.
Ons huisje was niet afgebrand: alleen het dak en een zijwand hadden van het vuur
geleden. Het was alsof de booswichten zelf den brand gebluscht hadden.
Binnenshuis hadden zij alles vernield.
Er bleef ons niets te doen dan de lijken uwer moeder en van Wannes naar het
naburige kerkhof te dragen en aldaar te begraven.
't Was een droeve plechtigheid, bij 't avondduister.
Toen het verhaal geëindigd was, bleef Tijl eenige oogenblikken beweegloos.
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‘Moeder, ik zweer dat ik u zal wreken’. (Blz. 401)

Tranen rolden hem over de wangen.
Plotseling hief hij het hoofd op.
- Wijs mij de plaats waar moeder begraven ligt.
- Stel u aan geen gevaar bloot, Tijl. Ge zoudt in handen der Franschen vallen.
- Ik wil op haar graf bidden. Heeft niemand van u allen
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den moed mij te vergezellen?
- Ja!... Ik!... Zeker!...
Onderscheidene boeren boden zich aan.
- Komt dan.
Zooveel mogelijk tusschen de boomen van het bosch verscholen blijvende, begaven
zij zich naar het kleine kerkhof.
Alles was stil in het dorp.
Zij slopen als schimmen over den doodenakker.
De maan, die pas aan den hemel was gerezen, zond heur zilveren licht op een
hoekje van het kerkhof af.
Willem nam Tijl bij de hand en hem een plek aanwijzende, waar de aarde nog
versch omgewoeld was, fluisterde hij:
- Hier is het.
Tijl knielde en vouwde de handen te samen...
De boeren knielden met hem...
Eene wijl bleef Uilenspiegel bidden en opnieuw ontsprongen tranen aan zijne
oogen:
Hij rees op.
Zijne tranen waren gedroogd. Zijn gelaat was weer zooals vroeger met den
eeuwigen, spottenden trek om den mond.
En hij sprak luide, zoodat zijne stem over den doodenakker klonk en de boeren
deed schrikken, die nog immer geknield zaten.
- Moeder, ik zweer dat ik u zal wreken! Moeder, ik zweer dat ik Nele dood of
levend zal wedervinden! Moeder, ik zweer dat ik al zal vernietigen wat Fransch is!
En zonder dat zij er toe aangespoord werden, stonden al de boeren op en als werden
zij er door een geheime macht toe bewogen, zeiden allen als één man:
- Wij zweren het!

VII Lamme te Leuven.
Te Leuven, in den ‘IJzeren Bol’, een herberg der Naamschestraat, vinden wij Lamme
Goedzak terug.
De gelagzaal was opgepropt met volk, dat aandachtig luisterde naar het lied dat
Lamme, die op eene tafel stond, met
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luide stem voorzong en waarvan allen te zamen het refrein herhaalden.
Krachtig klonk het uit zijnen mond:
't Zijn honden
Gezonden
Uit de stad Parijs,
Zij eten,
Zij vreten
Onze beste spijs!

En Lamme vervolgde, als allen het refrein hadden uitgeschreeuwd:
Wie kwam er arm in Brabant aan?
De Sans-, de Sansculot!
Wie zag men zonder broek daar staan?
De Sans-, de Sansculot!
Wie zag er van den honger scheel
En vrat hier op het vetste deel?
De Sans-, de Sansculot!

Luide werd een paar malen het refrein opgedreund.
Lamme zong voort:
Wie had geen penning in den zak?
De Sans-, de Sansculot!
Wie alles in zijn zakken stak?
De Sans-, de Sansculot!
Wie nooit betaalde vroeg of laat
Dan met een waard'loos assignaat?
De Sans-, de Sansculot!

Er werd onder 't zingen geklonken en gedronken, en al de aanwezigen, moedige,
koene kerels, die op 't eerste sein de wapens zouden opnemen om de boeren ter hulp
te snellen, werden door 't lied van Lamme opgewekt en nog met meer kracht klonk
het:
't Zijn honden
Gezonden
Uit de stad Parijs;
Zij eten
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En vreten
Onze beste spijs!

Tot driemaal toe werd het refrein herhaald, eer Lamme zijn lied kon voortzingen.
Wie nam ons goed, ons geld en brood?
De Sans-, de Sansculot!
Wie bracht ons in den diepsten nood?
De Sans-, de Sansculot!
Wie stool ons laatste koopren stuk
En bracht ons allen in den druk?
De Sans-, de Sansculot!

Meer en meer geraakten de gemoederen opgehitst...
Lamme bemerkte het met vreugde.
- Het gansche lied van Uilenspiegel moet er vandaag uit, zoo sprak hij tot zichzelf.
Het gaat hier naar wensch.
- Voortzingen! kreten de aanwezigen, terwijl anderen opnieuw ‘'t Zijn honden...’
aanhieven.
- Ik ga voort, sprak Lamme, zijne stem boven het gerucht verheffende. Luistert in
Godsnaam! Of moet ik ophouden? 'k Zal het doen.
Die bedreiging maakte indruk en Goedzak kon zijn lied vervolgen.
Wie loopt er in ons kleêren rond?
De Sans-, de Sansculot!
Wie maakt het hier toch al te bont?
De Sans-, de Sansculot!
Wie nam ons al ons rechten af
En laat ons enkel nog het graf?
De Sans-, de Sansculot!

Weer en met steeds klimmende geestdrift, werd in koor het refrein aangeheven, tot
men Lamme weer aan 't woord liet.
Wie stool ons kerken leêg en naakt?
De Sans-, de Sansculot!
Wie heeft ons in het hart geraakt?
De Sans-, de Sansculot!
Wie zond ons priesters Brabant uit
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En maakte kerk en klooster buit?
De Sans-, de Sansculot!

De bevolking van Leuven was zeer geloovig, en men had deze lieden in het hart
getroffen, door de afschaffing van de universiteit, die voor het groot gedeelte der
bevolking tering en nering bracht.
Die stroof van Lamme's lied werd dan ook op een oorverdoovend gerucht onthaald.
Terwijl de eenen het refrein uitschreeuwden, riepen de anderen:
- Weg met de Fransche honden!... Weg met de Sansculotten!... Ter dood de vijanden
onzer priesters!...
Het duurde geruimen tijd eer Lamme kon voortgaan.
- Het slot nog! kreet hij.
- Het slot, het slot! herhaalden er eenigen en eindelijk kon Lamme zijn liedje
eindigen.
Wie is er moê dat vreemd geweld?
De boer, de boeren al!
Wie tegen 't Fransch gespuis zich stelt?
De boer, de boeren al!
Wie zuivert 't land van dat gespuis,
Wie strijdt er thans voor kerk en kluis?
De boer, de boeren al!

De menigte wilde het refrein beginnen.
- Neen! kreet Goedzak. Luistert hier naar het refrein voor de boeren...
En hij zong:
't Zijn helden,
Die snelden
Saam uit gansch het land!
Zij strijden.
Bevrijden
't Heilig vaderland!

Opnieuw moest hij dit refrein zingen en dan herhaalden allen, met hoeden of doeken
zwaaiend, wijl de geestdrift ten top was gestegen:
't Zijn helden,
Die snelden
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Vier man droegen Lamme de gelagkamer rond. (Blz. 405)
Saam uit gansch het land!
Zij strijden,
Bevrijden
't Heilig vaderland!

Vier man grepen Lamme bij de beenen, lichtten hem van de tafel op, en, onder 't
zingen van 't boerenrefrein, droegen zij hem alzoo in de hoogte gestoken, de
gelagkamer rond.
Toen klauterde een ander man op de tafel die door Goed-
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zak tot tribuun was gewijd, en, met sterk Leuvenschen tongval sprak hij:
- Burgers, de mannen op het stadhuis hebben schrik. Als gij het niet wilt gelooven,
ik heb hier een plakkaatje dat ze hebben opgesteld om in tijd van nood te worden
aangeplakt of afgelezen. 't Is nog niet geschied, maar het ligt gereed. Ik heb er een
gekregen, van een onzer vrienden op het stadhuis. Zet uwe ooren eens goed open.
Ik lees:
‘De municipaliteit.
Gezien het gevaar waarin de gemeente zich thans bevindt,
Besluit:
Al wie het zal wagen te schieten op de Fransche soldaten of op de patriotten
der gemeente, zal oogenblikkelijk door den kop worden gebrand.
Het huis waaruit geweerschoten zullen gelost worden, of waaruit men naar
de Fransche soldaten of patriotten zal werpen, zal onmiddellijk worden in
brand gestoken.
Ieder huis, waar men het zou wagen de deur te sluiten voor de verdedigers
van het vaderland, zal oogenblikkelijk in brand gestoken en degene die ze
gesloten heeft door den kop geschoten worden.’(1)
De lezing van dit stuk werd op hevig gejouw onthaald.
- Weet ge wat ze nog gedaan hebben?
- Neen! Neen! Spreek!
- De sleutels der klokkentorens en van de poederkamertjes in verzekerde bewaring
gebracht.
- We zullen die wel weten te krijgen!
- We zullen ze opeischen!
- Onnoodig, zei de man met den Leuvenschen tongval. Ik heb hier al die lieve
dingetjes.
En uit zijn borstrok haalde hij een aantal sleutels te voorschijn, die aan eene koord
bij elkander waren gebonden en welke hij rinkelen deed.
Op luid gejuich en handgeklap werd deze mededeeling

(1) 4 Brumaire van 't jaar VII (August Orts; La guerre des paysans).
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onthaald.
De man vervolgde:
- Gijlie kent allen Peter Geens?
- Een die met de Franschen heult!
- Een deugniet!
- Hij is bevelhebber der burgerwacht benoemd. Gij kijkt mij allen met groote oogen
aan? Ge weet niet wat de burgerwacht is? Eene nieuwe uitvinding. Drie kompagnies
zijn er gesticht, bestaande uit burgers, die de Fransche honden lijden kunnen! Ze
staan reeds op wacht.
- Naar de wacht!
- Neen, laat die lieden doen. Straks zullen we beter werk kunnen verrichten... Weet
ge waarom de municipaliteit - mijn tong schuift uit telkens ik dat woord moet
uitspreken - zoodanig veel angst beleeft?... Ik zal het u zeggen: Diest is in handen
der boeren! Te Aarschot hebben ze den ontvanger gedood en te Scherpenheuvel is
de Fransche kommissaris Bonnardel dood op den openbaren weg gevonden. Zoo
moet het gebeuren: al wat Fransch is of met de Franschen meedoet, moet gedood
worden. Dooden wij hen niet, dan dooden zij ons! Oog om oog, tand om tand, moeten
wij thans voor de vrijheid kampen! Dood aan de Franschen!
- Dood aan de Franschen! was de algemeene kreet.
En 't refrein van Lamme werd weer aangeheven:
't Zijn honden,
Gezonden
Uit de stad Parijs;
Zij eten,
Zij vreten
Onze beste spijs!

- Op de pers van Corbeels, den aanvoerder der boerenbende van Turnhout, hebben
wij eene proclamatie gedrukt, die ge naast degene der municipaliteit - dat is nu toch
eens een heksenwoord! - moet aanplakken. Luistert:
‘De boerenaanvoerders:
Gezien het laffe gedrag der municipaliteit van Leuven.
Besluiten:
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Voor ieder burger die door de Franschen wordt door den kop gebrand,
zullen twee Franschen vallen, en voor ieder huis dat wordt in brand
gestoken, zal een Franschman geroosterd worden.’
Dat is korter en beter.
De deur van den ‘IJzeren bol’ werd op dit oogenblik geopend en een tiental
gewapende mannen traden binnen.
- In naam der republiek, sprak de man, die het bevel scheen te voeren, beveel ik
u deze zaal te verlaten, welke zal gesloten worden.
- Dat is Peter Geens!
- Slaat dood!
- In het water!
- Laat ons kalm blijven! kreet de man, die eenige oogenblikken vroeger ‘Dood
aan de Franschen’ had geroepen.
Op bevel van hun aanvoerder legden de burgerwachten hunne geweren op de
aanwezigen aan.
- Niet bang! kreet Lamme.
Zijn uitroep vond echter geen weerklank. Ieder was beducht voor zijne huid, en,
het zou toch niet ernstig geweest zijn tegen die gewapende burgers iets te ondernemen,
zich zonder het minste nut te laten doodschieten als een hond.
Allen verwijderden zich.
Toen ook Lamme de kamer wilde verlaten, beval de aanvoerder:
- Neemt dien man gevangen.
- Mij? Waarom?
De man, die zulke oproerige taal had gesproken, nadat Lamme zijn lied had
gezongen, trad op den bevelhebber toe en fluisterde hem eenige woorden in het oor.
- Laat dien man vrij, zegde hij onmiddellijk... Vooruit! Marsch!
De wacht verliet den ‘IJzeren Bol’.
Lamme trad op den onbekende toe.
- Wie zijt gij, vroeg hij, die de burgers tegen de Franschen ophitst en de meester
schijnt te zijn van hun verdedigers?
Gij hebt mij van den kogel gered, en wie gij ook zijn moget, ik dank u.
De man nam zijne pet van het hoofd en rukte den zwaren baard af, die hem om
de kin was gespannen.
- Tijl! kreet Goedzak.
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- Lamme.
Een oogenblik bleven de vrienden sprakeloos, malkaars handen innig in elkaar
geklemd houdende.
- Gij hadt mij niet herkend?
- Hoegenaamd niet. Uw Leuvensche tongval?
- Ik heb lang hier in de stad en in den omtrek verbleven.
- Het is waar.
- Laat ons een pot drinken.
Zij namen plaats aan eene tafel.
De waard uit den ‘IJzeren Bol’ was Tijl dankbaar, daar dank aan hem de wacht
de herberg niet gesloten had, en vroeg of de burgers niet in zijne kamer wilden zitten,
om niet meer verontrust te worden.
Dit voorstel werd aangenomen en toen ze in het kleine vertrekje gezeten waren,
sprak Uilenspiegel:
- Ik ben in dienst der municipaliteit van Leuven.
Lamme zette groote oogen op.
- Ja, ik win dagelijks tien sols, om naar het vijandelijk kamp te gaan, en als ik iets
gezien heb of iets weet, het te komen verklikken. Een schoon baantje, hé?
- Ik begrijp u niet.
- En niemand staat zoo in de gratie van de municipaliteit als ik! Ik kom hier ook
veel nieuws aanbrengen. Zoo heb ik vandaag medegedeeld, dat het boerenleger aftrekt
naar Hasselt.
- Is het waar?
Tijl keek Lamme verbolgen aan.
- Zie, Lamme, dat vergeef ik u nooit. Gij twijfelt aan mij?
- Vergeef mij, Tijl, maar, ge vertelt mij zulke zonderlinge dingen.
- Ik heb verraden dat de boeren naar Hasselt oprukken en... binnen een paar uren
vallen ze Leuven aan. Ik ben een spion der municipaliteit, om de boeren te dienen.
- Ik bewonder u, Tijl. Alleen begrijp ik niet hoe gij op zulk een korten tijd zoo
wreedaardig zijt geworden. Dood aan de Franschen was daareven toch uw kreet.
Tijl's gelaat verdonkerde, zijn blik werd somber.
- Ja, herhaalde hij met doffe stem, dood aan de Franschen, zonder genade!
- Wat is er gebeurd, Tijl?
- Moeder is dood.
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- Moeder dood! kreet Goedzak.
- Gedood door de Franschen!
- Ha!
Er heerschte een oogenblik stilte.
- En Nele, voegde Tijl er nog somberder bij, Nele is door de Franschen opgelicht!
Lamme zat daar stokstijf, zonder een woord te kunnen uiten.
Kort en bondig verhaalde Uilenspiegel hem, wat er op de hoeve geschied was.
Lamme was als van de hand Gods geslagen.
- En gij hebt niets meer over Nele vernomen?
- Ik ken alleen den naam van den officier, die de bende aanvoerde, kapitein Hugnet.
- Dat is reeds veel.
- Ja en neen, vermits de kerel met zijne mannen in het veld is en niemand juist
weet te zeggen, waar hij zich bevindt.
- We moeten hem vinden. We zullen samen zoeken.
- Of liever op het toeval wachten, dat mij onvermijdelijk dien kerel in de handen
moet leveren. Indien één haartje van het hoofd van Nele werd aangeraakt, zal ik dien
man tot den dood martelen.
- Martelen?
- Ho, als ik daaraan begin te denken, Lamme, word ik de wreedheid zelf! Ge kunt
u niet voorstellen hoe dat voorval mij veranderd heeft.
- Ik begrijp het, Tijl.
- De onzekerheid of Nele nog leeft, of men haar niet heeft mishandeld, of ze nog
in het land is. Niets weten over den toestand van het wezen, dat men het liefste op
aarde heeft, dat is verschrikkelijk, Lamme. Eenige oogenblikken in het midden van
het gevaar, in woelingen en gevechten, kan ik die zwarte gedachte uit mijn brein
bannen, maar eens dat die enkele stonden voorbij zijn, komt ze terug, pijnigt ze mij.
- Ge moet er tegen ingaan, Tijl. Moed houden, want eens zal het oogenblik komen,
misschien eerder dan ge denkt, dat ge al uwen moed zult noodig hebben om Nele te
verlossen.
- Het is waar! Ik zegde dat reeds honderdmaal tot mij zelf, maar ik kon niet luisteren
naar dien wijzen eigen raad. Ik heb lang rondgedwaald, het aanschijn der menschen
ontvlucht, om hier en daar - laf, ja, maar het maakte me kalm, het heelde mijne smart,
- een Franschman als een hond neer
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te schieten. 't Was wreed maar ik kon me niet weerhouden.
- De overwinning der boeren, de uitdrijving der Fransche ratten zal ons Nele doen
terugvinden.
- Wat zegt ge, Lamme? De overwinning der boeren? Indien wij daarop moeten
wachten, kunnen wij evengoed allen moed opgeven Nele ooit terug te vinden.
- De boeren zullen toch de zege behalen.
- Nooit!
- Ge zegt dat zoo bepaald en zoo kalm.
- Omdat ik de zekerheid heb, dat ze voor de Franschen zullen moeten zwichten.
- Daar deze goed gewapend, van grof geschut voorzien en welgeoefend zijn?
- Neen, daarom niet. De groote hinder is gebrek aan inrichting van het boerenleger.
Overal loopen gewapende benden rond, maar nergens weten ze wat het doel der
andere is, ieder werkt op zijne wijze, in zijne streek, en, zijn ze ergens een paar dagen
meester, dan worden ze toch weer door de Franschen uitgedreven. Ge weet wat er
te Mechelen gebeurd is.
- Ja, maar de boeren hebben gepoogd, na hunne uitdrijving, de stad opnieuw te
nemen.
- Vruchteloos... En dan hebben ze nog af te rekenen met de inwoners der steden.
- Die steunen toch den strijd. Gij hebt gezien welke geestdrift er hier heerschte.
- Ja, tusschen een handvol inwoners, maar buiten die enkele lieden blijven de
stedelingen onverschillig. Zij zijn laf. De helft hunner heult met den vreemdeling en
de andere helft is bang een boerenstrijder toe te spreken. Gij hebt daar straks gezien
hoe zij voor de geweren hunner medeburgers gevlucht zijn. Neen, hulp van de
stedelingen hebben de boeren niet te verwachten.
- Ziet ge den toestand niet al te somber in?
- Neen. De toekomst zal u leeren dat ik met kennis van zaken heb geoordeeld.
Daarenboven komt dan nog een groot onheil: de besluiteloosheid der aanvoerders.
De eene wil naar Leuven, de andere naar Hasselt, de omwentelingsregeering, met
advokaat Cluckers aan het hoofd, geeft tegenstrijdige bevelen, en, terwijl er zooveel
kostelijke tijd wordt verkwist, nemen de Franschen en de laffe gemeentebesturen al
de vereischte maatregelen tegen de boeren. Corbeels, van Gansen, Eelen, en zooveel
andere bevelhebbers willen vooruit. Indien
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men eenige dagen geleden een aanval op Leuven had gewaagd, zou de stad reeds in
onze handen zijn. Nu zal er niets van komen. De boerenkrijg zal veel kloeke mannen
wegmaaien, veel moedige kerels doen sneuvelen, en de Franschen zullen ons blijven
verdrukken. Wat er zou moeten zijn, is een leger en een opperhoofd voor dat leger.
En dat is niet te verkrijgen.
- Al dat Vlaamsche bloed zal dus nutteloos vergoten worden?
- Geheel nutteloos.
- Blijft gij te Leuven, Tijl?
- Neen, ik keer terug naar Diest, waar ik mij bij mijne manschappen moet
aansluiten. Indien er iets ondernomen wordt, wil ik er bij wezen.
- Ik ga met u, als ge mij in uw leger kunt bezigen.
- Is dat nu eene vraag? Met het vierde van het boerenleger, als het mannen waren
zooals gij, zou ik den laatsten Franschman uit het land drijven, want...
Lamme stond op.
- Kom, sprak hij, laat ons gaan.
De twee makkers verlieten den ‘IJzeren Bol’...
Alles geschiedde zooals Uilenspiegel het had voorspeld.
De werkeloosheid der aanvallers beurde de verdedigers van de republiek op.(1)
En, als op 25 October (4 brumaire) de ontvanger van den barreel van Diest te
Leuven deed aankondigen dat eenige kolommen vijanden, te zes uur uit de
eerstgenoemde stad vertrokken, over den steenweg vooruitrukten en hare voorposten,
drie duizend man sterk, zich op twee mijlen afstand van Leuven bevonden bij de
heuvels van Loo, nabij de plaats Vorschengang genaamd, trokken talrijke vrijwilligers
uit Leuven den vijand te gemoet.
Een tweede bende, ook van Diest komende, vereenigde zich denzelfden dag te
Aarschot met de boeren die deze stad bezet hielden sinds 31 October, en hun tijd
doorbrachten met de huizen der gevluchte ambtenaars der Republiek te plunderen.
Aan het hoofd der bende bevond zich Jan Eelen, van Scherpenheuvel, die het bevel
medebracht naar Leuven op te rukken.

(1) Het volgende van dit hoofdstuk is ontleend aan ‘La Guerre des Paysans’ door Aug. Orts.
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Alvorens te gehoorzamen achtten de boeren het noodig zich een krijgsmuziek aan
te schaffen. Een fluitspeler werd met geweld bij de bende ingelijfd.
- Gij fluit reeds lang genoeg voor de Franschen, werd hem gezegd, opdat ge thans
voor ons wat zoudt kunnen fluiten.
Gebrek aan schietvoorraad belette het leger onmiddellijk Leuven aan te vallen.
In den nacht van 25 op 26 werden kogels gegoten.
Te twee uur ging men een ketellapper wekken en dwong hem dit werk te verrichten.
Hij werd door gewapende boeren bewaakt tijdens zijnen arbeid.
Twaalf uren lang was de man aan het werk en hij benuttigde vier honderd pond
lood, dat men van het dak van het kapucienenklooster had afgerukt.
Het leger der boeren kwam in het zicht van Leuven in den vooravond van den
25en, maar ondernam niets tegen de stad.
Het hoofdkwartier werd gevestigd in de abdij van Vlierbeek.
Voorposten bevonden zich op de hoogten tegenover de Dietschepoort en de
Vaartpoort, dit zwak verdedigingspunt, waarlangs Leuven steeds is bedreigd geweest,
zooals b.v. in 1831.
Den 26en 's middags rukte het leger vooruit, om den aanval te wagen.
De boerenkolom verlaat de abdij en richt zich naar den barreel op de Dietschebaan
gelegen, langs een hollen, lagen weg.
Na twee uren gegaan te hebben - niemand heeft ooit begrepen hoe dat zoolang
heeft kunnen duren - worden de boeren door eene wacht van Leuvensche vrijwilligers
bemerkt, die vuur geven.
Eene vinnige wisseling van geweerschoten heeft plaats en eene kolom
republikeinsche soldaten snelt de vrijwilligers ter hulp.
Een groot getal inwoners, die mede uit Leuven kwamen en de soldaten uit
nieuwsgierigheid volgden, slaan bij de eerste geweerschoten op de vlucht.
De boeren meenen dat het de vijand zelf is die zijn heil zoekt, en hun moed wordt
aangevuurd door die vermeende zegepraal.
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De gendarmen te paard pogen vruchteloos de boeren te beletten het voetvolk aan te
vallen. Hunne poging wordt niet met goeden uitslag bekroond, en de vrijwilligers
en republikeinsche soldaten moeten zich tot onder de muren van Leuven terugtrekken.
Een aanval op de poorten der stad wordt door de boeren beraamd.
Het gevecht wordt warmer en warmer; de aanval is nakend.
Nochtans na een strijd van omtrent drie kwart uurs, moeten de boeren achteruit
wijken, zeven dooden achterlatende.
Dit eerste mislukken ontmoedigde echter de boeren niet.
Alhoewel er 's nachts zestig Brusselsche vrijwilligers, met 4500 kardoezen, en
den generaal Frantzen aan het hoofd, naar Leuven waren gekomen, vielen de boeren
de Waterpoort aan, doch slaagden weer niet in hun pogen.
Een uitval van den generaal, die te Wilsele met den vijand handgemeen werd,
mislukte, en Frantzen moest terug naar Leuven, waar de toestand onhoudbaar begon
te worden, daar de vrijwilligers ontmoedigd en doodvermoeid waren.
Door de municipaliteit werd aan de Regeering hulp gevraagd, die eindelijk
opdaagde.
Zes honderd soldaten, onder bevel van generaal Duruth, trokken de stad binnen,
komende van Diest, dat terug in handen van den vijand was gevallen.
Een derde aanval op de stad Leuven, den 28en October, langs de Dietsche- en de
Waterpoort, werd door de vrijwilligers afgeslagen en de boeren trokken op naar
Diest, Aarschot, Hauwaart, Rotselaar, enz.
Zij hadden alle kans gehad om Leuven te nemen, maar lamlendigheid en gebrek
aan inrichting leidden tot aarzelen, dat den vijand de gelegenheid gaf zich te
versterken.
Ook de onverschilligheid der Leuvenaars, die - zooals al de bewoners der groote
steden - ofwel de boeren aan hun lot overlieten, ofwel met de Republikeinen heulden,
deed de pogingen der moedige jongens mislukken.
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VIII. Hoe Tijl en Lamme den nacht doorbrachten in de hut van het
dennebosch.
Het geweer tusschen de knieën, zat Lamme op den boord eener gracht, die, langsheen
de groote baan naar Herenthals, het park van een kasteel begrensde.

Lamme was diep in gedachten verslonden.

Het hoofd bijna tot op de borst gebogen, was hij diep in gedachten verslonden.
- Tijl heeft immer hoopvolle vooruitzichten te koop, zoo overwoog hij, maar er
zijn vele van zijn voorspellingen welke zich nooit verwezenlijken.
Ik zie alles te zwart in, maar ik geloof dat ik thans de juiste kleur heb gekozen.
Ge kunt op niemand nog steunen, zelfs op de boeren niet, en 't zal niet lang meer
aanloopen of we zullen met een mager groepje tegen Fransche soldaten moeten
worstelen, die talrijk, goed gedrild en door bekwame officieren geleid zijn.
Het einde nadert en het zal ook ons einde zijn, want Uilenspiegel wil er niet van
hooren het spel op te geven.
Ik heb als een voorgevoel dat de dood mij beloert!...
Hij haalde de schouders op, richtte het hoofd op en zijn
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gefronst voorhoofd ontspande zich.
- Och kom, met al dien onzin!... Als Pietje Krakelings komt, moet ik toch mede,
en 't zal tijd genoeg zijn er aan te denken als een kogel of een bajonetsteek mij naar
hem verzendt.
De dood is een schepsel waar men slechts aan gelooven moet als het voor u staat.
Tijl blijft lang weg!... Als hij in zijn overmoed maar geen dwaze daad heeft begaan,
die hem in gevaar heeft gebracht.
De duivel weet wat Uilenspiegel weer in het schild voert.
Sinds hij den hovenier van het Berkenhof heeft ontmoet en dien man overgehaald
in 't boerenleger te komen, is hij uit de omstreken van het kasteel niet meer weg te
krijgen.
Vraag ik hem wat hij van plan is, dan luidt het antwoord: ‘Niets voor 't oogenblik,
maar 't is aan 't rijpen.’
Een guitenstreek is er in deze benarde tijden van hem niet te verwachten.
Dat is spijtig, want het is lang geleden dat we nog eens van ons, of beter gezegd
van hem iets hebben laten hooren, buiten geweervuur en krijgsbevelen.
De zon begint stilaan naar het Westen af te zakken en ik zit hier erg droog te
geeloogen.
Vandaag zouden wij naar Herenthals gaan, om een stevig maal, eenige potten bier
en eene slaapstede te vinden, zoo had Tijl me toch beloofd, maar er zal niets van
komen, ik ben er zeker van.
We zullen weer in die vervallen hut in 't dennebosch den nacht doorbrengen, op
gevaar af door de Franschen op het nest te worden gevat.
Wat een leven! Wat een leven!
En zeggen dat ik geboren was om in het Luilekkerland mijn bestaan te slijten, om
wijn te drinken uit de beek en de gebraden vogels in mijn wijdgeopend bakhuis te
zien vliegen.
Ware ik bij mijn engelachtig wijf gebleven, braaf en werkzaam, ik zou nu van
mijne duiten kunnen leven, als een deugdzaam burger... als de Franschen er niet meê
de gaten uit waren!
Zulke gedachten zijn de voorbode van een nakend einde, want zoo heb ik er nog
nooit in mijn hersenpan gekweekt!
Lamme, Lamme, ik herken u niet meer. Schud u eens om in uw vel, jongen, en
blijf daar niet zitten dubben als een oude pezenwever!
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Al goed en wel, maar plezant is het hier toch niet, in deze droge gracht, zoo op mijn
eentje...
Ginder in de verte komt iemand.
Hij haalde den haan van zijn geweer over.
- Als het een Franschman is, mag hij zijn ziel, indien hij er eene bezit, den Schepper
aanbevelen.
Hij verschool zich in de gracht...
- Koekoek!... Koekoek!... Koekoek!... klonk het hem in de ooren.
- Het is Uilenspiegel, zei hij.
Hij beantwoordde het geroep op denzelfden toon en rees op.
Eenige oogenblikken daarna stond Tijl bij zijn makker.
Zij gingen samen op den boord van de gracht zitten.
- Ik heb u lang laten wachten, sprak Uilenspiegel, maar ik heb nog 't een en ander
met Kees den hovenier moeten bespreken en 't heeft me nog al moeite gekost om
mijne onderrichtingen in den dommen kop van dien jongen vast te leggen.
Morgen vroeg, Lamme, gaan wij er op los, want mijn plan is gemaakt en ge weet
dat het mijne gewoonte is het dan dadelijk uit te voeren.
- Dan zullen wij dezen avond onze blijde intrede te Herenthals niet doen, ik gis
het al.
- Geen woord muziek van... We blijven in het bosch, waar Kees ons zal komen
vinden met al wat wij noodig hebben.
- Een korst brood en een kruik water.
- Daar heb ik zelfs niet aan gedacht... Wij hebben dezen middag toch gegeten...
- En we kunnen er dan ook tegen tot morgen vroeg, wilt ge zeggen.
Het gelaat van Goedzak viel in een droeve plooi en met wanhoop in de stem voegde
hij er bij:
- Het stond geschreven! Geen avondmaal en geen bed!
Uilenspiegel richtte zich op, greep de hand van Goedzak en drukte ze met kracht.
- Tot ziens, beste maat.
En den arm uitgestrekt in Noordelijke richting, over de baan, sprak hij:
- Langs daar en binnen een half uurtje zijt ge te Herenthals.
Lamme keek hem met verbolgen blikken aan en kreet:
- Wat wilt ge daarmeê zeggen?
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- Dat ge niet langer bij me blijven moet dan het u lust. Ik zal het wel alleen weten
gedaan te krijgen... Tot ziens.
- Ja, ik weet het, zei Goedzak op weemoedigen toon. Dat is uwe manier om mij
te doen besluiten dagen en nachten bij u te blijven, zonder eten, zonder drinken,
zonder slapen!...
Tijl legde de hand op den schouder van zijn trouwen makker.
- Het is, zooals ge zegt, Lamme... Morgen zal ik weten wat ik weten moet en
zonder uitstel gaan we ons dan bij 't boerenlegertje te Herenthals aansluiten.
Kom, we trekken naar ons nachtverblijf...
Ze gingen langsheen de gracht, in het schemerdonker, de ooren gespitst en
behoedzaam rondloerend, tot ze een dennebosch bereikten, dat zich ver langs de baan
uitstrekte, en waarin ze over een kleinen wegel, tusschen de dicht naast elkander
staande boomen verdwenen...
Het was er reeds pikdonker als ze zich een tijd langs het smalle pad hadden
voortgespoed, maar ze kenden den weg, want zonder aarzelen traden ze verder, tot
ze eene open plaats hadden bereikt, waar een kleine hut stond.
Beter gezegd: het overschot van een soortgelijk verblijf, want het strooien dakje
was gedeeltelijk verwoest en ingestort, het deurtje was verdwenen en de houten
wanden waren op vele plaatsen verrot en van groote gaten voorzien.
Een dik bed van dennenaalden en droog mos bedekte den vloer, waarop twee
boomstronken eene zitplaats boden.
Uilenspiegel sprak:
- Lamme, gij kunt rusten... Ik heb nog 't een en ander te overpeinzen... Ik zal waken
en denken, tot Kees hier is geweest... Ik wek u dan en tracht te slapen, want morgen
moet ik over al mijn krachten kunnen beschikken.
- Rusten! gromde Goedzak... Rusten!... Dat is spoediger gezegd dan gedaan... Ik
ben er zeker van dat, als ik mij uitstrek, dadelijk mijn maag op haren poot begint te
spelen, mijn gehemelte en mijn tong zoo droog worden als een kruitpeer en ik geen
oog kan sluiten... Maar, ik zal het toch beproeven, om u plezier te doen.
- Ja, antwoordde Tijl glimlachend, doe mij dat plezier!
Lamme plaatste zijn geweer in den hoek, binnen het bereik van zijn gezel, en ging
dwars over den vloer der hut, aan de deuropening liggen, op den rug en de handen
op zijn dikken buik samengevouwen.
Uilenspiegel nam plaats op een der boomstronken, het
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geweer tusschen de knieën, en verzonk in gepeinzen...
Een paar oogenblikken later duidde een zwaar gesnork aan dat Goedzak, ondanks
zijn maag, zijn gehemelte en zijn tong, den diepen slaap der brave menschen had
gevonden...
Lang bleef Tijl roerloos zitten tot een verwijderd geluid van stappen op naalden
en mos zijn geoefend oor trof.
Hij luisterde, rees op en stapte over den ronkenden Lamme naar buiten.
Vóór de hut bleef hij luisterend staan, den vinger aan den trekker van het geweer.
Dof klonk de schreeuw van den nachtuil.
- Goed volk, zei Uilenspiegel halfluid en liet denzelfden kreet hooren.
Twee schimmen daagden op, schimmen die onder een zwaar pak gebogen nader
kwamen.
Toen zij de hut genaderd waren, lieten zij hun last van den rug glijden en een
hunner sprak:
- Hier zijn we... Blij dat we er zijn...
- Zoo langs de boomen, zei de andere, met zoo'n zak op de schouders, dat is geen
gemakkelijk werk... Ik dacht dat we tot het einde onzer dagen tusschen de takken
zouden blijven hangen!
- Is er alles? vroeg Tijl... Niets vergeten?
- Niets.
- Zijt ge er zeker van? Ik kan hier geen licht maken, om het na te zien.
- Er ontbreekt geen knoop.
- Goed... Keert terug en weest morgen op den aangewezen post.
- Nacht, zeiden de mannen en hun tred op mos en naalden liet hooren dat ze zich
verwijderden.
Uilenspiegel trad in de hut, boog zich en Lamme bij de twee schouders grijpend,
schudde hij den slaper heen en weer.
Goedzak gromde even en sliep voort.
Zijn makker schokte hem den eenen schouder na den anderen met geweld op den
vloer, maar 't bed verzachtte den druk en Lamme snorkte voort.
Het was slechts nadat hij een slag op ieder wang en een stomp op de kin ontvangen
had, dat hij uit den slaap werd gerukt, zich verdwaasd half oprichtte en kreet:
- He!... Wat!...
- Tijd om te waken, zei Tijl...
Goedzak wreef met de handen door zijn oogen en oprij-
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zend sprak hij, met droefheid in de stem:
- Spijtig... Erg spijtig... Ge hadt nog vijf minuten moeten wachten, broeder!...
- Waarom?
- Ik had zulk een lekkeren droom!... Eene groote eend dampte in den schotel en
ik had mes en vork gegrepen om naar alle regelen der kunst een billeken van 't
hemelsche dier los te maken en naar mijn bord te verplaatsen... Jongens, het water
kwam in mijnen mond!... En daar stond op tafel nog een beker schuimend nat...
Dubbele bruine was 't.
En hij voleindde weeklagend:
- Tijl, Tijl, nog vijf minuten en mijn buikje had een zielmis gehouden!... Wat is
het leven wreed, als ge nog niet droomen moogt dat ge eet!... Slaapwel!
Hij ging op den boomstronk zitten, terwijl Uilenspiegel zich op den vloer uitstrekte
en dadelijk de oogen sloot.
Onze held kon wakker blijven en denken zoolang hij het wenschte, maar slapen
kon hij ook zoodra hij het wilde...
Geruimen tijd bleef Goedzak beweegloos zitten, behalve dat hij nu en dan het
hoofd schudde en tusschen de tanden enkele onverstaanbare woorden doorliet...
Hij gromde nog, omdat de eendenbil hem ontsnapt was...
Toen eene lichte schemering op de open plaats van het bosch den zwarten nacht
verdreef, was Lamme's hoofd op de borst gezonken en hij snorkte weer...
Een dier zocht wellicht zijn weg langs de struiken die tusschen de boomen de plek
waar de hut stond omzoomden. Een geritsel liet zich hooren.
Goedzak ontwaakte, hief het hoofd op en keek verbaasd voor zich uit.
In het halfdonker bemerkte hij de twee zakken, die de mannen op een paar meters
van de hut hadden afgelegd.
Het leken hem twee menschen, die op handen en voeten naar hem toe kropen...
Hij sprong op, vatte zijn geweer en vuurde op de zakken.
Uilenspiegel was op hetzelfde oogenblik te been, zijn wapen in de hand.
- Daar, kreet Lamme.
- Waar?
- Ze liggen er! zei Goedzak, terwijl hij opnieuw zijn geweer laadde...
Een luid gelach was het antwoord van zijn gezel, die Lamme belette opnieuw aan
te leggen.
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- Ze liggen er al lang, zegde hij. En als ge met uwen kogel niets naar den bliksem
hebt geholpen, zal ik niet zeggen dat gij een ezel zijt!
- Ik begrijp er niets van, stamelde Goedzak, die op dat oogenblik zeer wel, begreep
dat hij eene domheid begaan had, des te meer dat het nu lichter geworden was en hij
bemerken kon dat hij twee gevulde zakken had willen doodschieten.
- Gelukkig, sprak Tijl, dat wij in het hartje van het bosch zitten en de Franschen
hier den weg niet kennen.
Ware het anders, dan zou uw schot de aandacht van die lieve jongens hebben
gewekt en zouden ze wellicht hier komen zien zijn waarom gij u in het schieten op
zakken oefent.
- Zeg maar: ezel, driedubbele ezel! zei Lamme... En lui langoor moogt ge ook al
zeggen, want ik was aan 't slapen en 't is, als ik uit mijn droom werd opgeschrikt, dat
ik de twee pakken voor twee mannen heb aanzien...
- Dat kan in de beste families gebeuren, maar in de lompste het eerst, zegt het
spreekwoord.
- En deze maal spreekt het de waarheid...
- Het is al dag geworden... We kunnen onzen buit uitpakken en de kleederen aan
den kapstok hangen, welke plaats genoeg biedt, want elke boomtak is een gedeelte
van onze kleerkast... Help mij dezen zak openmaken... Terwijl wij alles schikken,
zal ik u mededeelen wat wij vandaag gaan ondernemen op het Berkenhof en u de rol
toelichten welke gij in het spel moet vervullen... Ik geloof dat ik een der beste poetsen
van mijn leven zal uithalen en die het vaderland zal ten goede komen.

IX. Hoe onze beide helden op het Berkenhof kwamen.
Tot niet geringe verbazing van Lamme haalde Uilenspiegel uit de zakken de gansche
toerusting van een Franschen officier, uniform, hoed, botten, degen, welke hij stuk
voor stuk door zijn makker aan de takken van eenen boom liet ophangen.
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Een voor een kwamen de stukken uit den zak. (Blz. 422)

- Als ik dat plunje zal aangeschoten hebben, zei Tijl, zal ik de knapste kolonel zijn
dien het Fransche leger ooit in zijn midden heeft gezien... Hier is uw
vastenavondkleed...
Het doet me spijt dait ik u voor het oogenblik geen hoogeren graad kan laten
bekleeden, maar ik heb een oppasser noodig en ge moet dus als soepsoldaat van
derde klas optreden... Ik zal later zien, als ge goed uwen plicht doet, of ik u niet tot
sergeant kan laten bevorderen... Pak aan...
Een voor een kwamen de noodige stukken uit den zak, om Goedzak in een krijger
der Fransche legerbende te verkleeden.
- Kees en zijn makkers zullen ons binnen een koppel uren aan den rand van het
bosch met twee paarden opwachten...
- We gaan paardrijden!... Zonder eten?...
- Lamme, jongen, wat kunt ge toch een triestig gelaat vertoonen!... Ik heb er voor
gezorgd... Maak dat kleine pak
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open...
Goedzak liet het zich geen tweemaal zeggen en een vette lach vertrok zijn mond
tot tegen de ooren, als hij een paar brooden, eenige sneden gebakken spek en een
groote kruik te voorschijn haalde.
- Eene eend kan ik u niet voorzetten, zei Tijl, maar wie geeft wat hij heeft, is waard
dat hij leeft.
Lamme had zijn lierenaar uit den zak gehaald en had den mond reeds vol spek en
brood, dat hij langzaam kauwde, terwijl een glimp van zelfvoldoening in zijn oogen
blonk.
- En gij, Tijl? zei hij, als het eerste mondsvol was verorberd en hij met een langen
teug uit de kruik alles had doorgespoeld.
- Ik heb geen honger... Ge moogt alles binnenspelen... Ik zal trouwens wel een
morgenmaal vinden op het Berkenhof...
Goedzak hield een oogenblik op brood en spek te malen.
- Op het Berkenhof?
- Is dat zoo verwonderlijk?
- Ik zou het gelooven... Of is het niet bekend dat de bewoners van het kasteel de
boeren niet kunnen verdragen, omdat ze tegen de Franschen opstaan en het gerucht
in de omliggende dorpen de ronde doet, dat onze vijanden met open armen op het
Berkenhof ontvangen worden?
- Dat wordt hier in den omtrek verteld, maar is het de waarheid wel?
- Ik ben er niet bij geweest, maar de boeren beweren toch dat 's nachts Fransche
officieren op het kasteel zijn gekomen, er slechts eenige stonden hebben vertoefd en
weer te paard zijn gestegen, na inlichtingen ontvangen te hebben van den kasteelheer
over den toestand en de kampen onzer boerenbenden.
- Juist dat verhaal heeft mij getroffen. Als het waar is, dan worden wij verraden
door den baron en zijne handlangers... Dat mag niet langer gebeuren en ik wil er een
einde aan stellen... Maar eerst moet ik weten wat er op het kasteel omgaat...
En dat zal ik te weten komen ook. We zullen op Berkenhof eens een bezoek brengen
en vaststellen wat er geschiedt... Ge hoeft me geen uitleg meer te geven...
De twee brooden, de sneden spek en de inhoud der kruik waren verhuisd naar de
maag van Lamme, die met de mouw van zijn vest den mond droogde en tevreden,
hetgeen hij altijd
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was als hij genoeg gegeten had, oprees, een paar malen op zijn hiel ronddraaide en
de hand aan de pet, in krijgshouding vóór Uilenspiegel kwam staan.
Met heldere stem, die opgewekt klonk, vroeg hij schertsend:
- Ik wacht op de bevelen van mijn kolonel.
- Help mij kleeden, zei Tijl... Het doet altijd plezier als ge een goeden vriend in
de kleeren kunt steken... Ik geloof dat het uniform mij zal passen als een nieuwe
handschoen... Gij zult hetzelfde niet kunnen zeggen, naar ik gis.
De broek gaat mij als geschilderd...
Uw dikke pens zal moeilijk in dat soldatenplunje kunnen gesloten worden...
Maar het zal wel gaan als 't beenen heeft, zei de moeder, en we hebben nog
Fransche soldaten gezien, wien hun pakje om het korpus spande als een reep om een
vat bier of rond hun lichaam fladderde als de versleten jas van een vogelschrik rond
zijn stokken... In dezen oorlog dienen de uniformen voor meer dan één man!
Onder het spreken had hij zich, met de hulp van Goedzak, in het officiersplunje
uitgedost en men kon een jongen, knappen Franschen bevelvoerder bewonderen.
- De degen zullen wij hier laten, maar de pistolen mogen wij niet vergeten, want
we zouden ze kunnen noodig hebben... Aan u de beurt, Lamme.
Het viel uit zooals Uilenspiegel het voorzien had.
Het was slechts met trekken en sleuren dat het soldatengoed tot barstens gereed
aan het dikke lichaam van Goedzak te krijgen was, en, als hij er eindelijk inzat, had
hij veel weg van een gekoorde witte bloedpens.
Het bloed drong hem naar het hoofd en het zweet brak hem uit.
Met moeite kon hij gaan en schier de armen niet bewegen.
Tijl begon luidkeels te lachen.
- 't Is spijtig dat we hier geen spiegel hebben, zei hij. Ge zoudt u zelf kunnen
bewonderen. Ik vrees slechts één ding: dat ge te voet uwen overste zult moeten
volgen, want, stijgt ge te paard, dan scheurt ge van onder tot boven open... Lamme,
Lamme, ge gelijkt een vat op stelten!... Indien de baan naar 't kasteel iets of wat helt,
kunt ge op uwe zijde dwars over den weg gaan liggen, ik geef u een duw en ge rolt
tot aan 't Berkenhof!... Ge zijt uw gewicht waard aan kraaksteenen, zooals ge daar
staat!
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Lamme kon schier de armen niet bewegen. (Blz. 424)

Goedzak lachte luidop mede, terwijl hij eenige keeren met korte stapjes heen en
weer ging en zich zelf zooveel mogelijk bekeek.
- Het is niet schoon van uw part, zoo sprak hij, mij uit te lachen, als gij zelf mij
tot zoo'n potsierlijk figuur hebt gemaakt... Maar, het doet me toch plezier dat ge mij
bespot!
- Uw goede inborst...
- Geen spraak van goede inborst, zei Lamme. Het doet
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me plezier dat ge lacht, omdat ge dan welgemutst zijt en, als ge zoo gezind zijt, het
zeker is dat ge in uw onderneming zult slagen.
- Ik hoop het... Het is tijd dat we onze paarden opzoeken, want de dieren zouden
de aandacht kunnen trekken van den vijand en dan zouden we ze niet meer vinden...
Zelfs hetgeen te heet en te zwaar is nemen de Franschen mede!... En avant, marche!...
Uilenspiegel floot een krijgsliedje en, op stap, achter malkaar, verlieten de twee
mannen de open plek, om langs een smallen wegel tusschen de boomen te verdwijnen.
Zij volgden denzelfden weg dien ze des avonds hadden betreden en kwamen op
de groote baan, op de plaats waar ze den vorigen dag hadden vertoefd.
Kees was er, maar rijdieren waren er niet te bespeuren.
- Waar zijn onze paarden?
- Ik heb ze een eind in het bosch gebracht, was het antwoord. Ik... zag in de verte
Fransche soldaten naar hier komen afgezakt en ik heb onmiddellijk de dieren
verborgen en zelf mij verstopt in de gracht.
- Ge hebt wel gedaan... Waren er veel soldaten?... Waren ze te voet of te paard?...
- Een klein groepje ruiters...
- Met officieren?
- Voor zooveel ik heb kunnen zien was er slechts een onder-officier bij hen... Zie,
ginder, dat zijn ze... Ze komen langs hier terug...
- Spoedig de gracht in, zei Lamme.
- Ge vergeet, soldaat, dat ge ook in Franschen dienst zijt en u niet moet verstoppen
als uw gezellen voorbijkomen... We zullen hier op hen wachten, want we zullen die
dappere krijgers misschien kunnen gebruiken...
En tot Kees:
- Haal de paarden... Zoo spoedig mogelijk, Kees, vóór de ruiters hier zijn...
Zijn bevel werd door den ijvervollen boer snel uitgevoerd en als de Franschen bij
Uilenspiegel kwamen, stond Lamme nevens hem, de twee rijdieren bij de teugels
houdende en een praatje voerende met Kees.
Zoodra de onderofficier, die het groepje ruiters leidde, den kolonel bemerkte, beval
hij halt en stapte onmiddellijk af.
Tijl richtte in het Fransch het woord tot den krijgsman:
- Wachtmeester, ik heb u noodig.
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- Tot uwen dienst, mijn kolonel.
- In wat bestaat de u thans opgelegde taak, als ge ze nog niet vervuld hebt?
- Verkenningen, mijn kolonel.
- Geen gevecht in voorbereiding?
- Neen, wij wachten op versterking.
- Dan kunt ge u eenige uren met uwe manschappen te mijner beschikking stellen?
- Ik weet niet, mijn kolonel, of...
Uilenspiegel beet hem het woord af:
- Op hooger bevel.
- Tot uwen dienst, mijn kolonel...
- Mijn paard, sprak Tijl op korten, bevelenden toon tot Goedzak.
- Owie, mon Kornel, zei Lamme en bracht het paard voor.
Uilenspiegel sprong in het zadel.
De onderofficier volgde zijn voorbeeld.
Met Goedzak liep het zoo gemakkelijk niet af.
Een paar malen zette hij den voet in den stijgbeugel, maar hij slaagde er niet in
zijn been, dat in de gespannen broek niet omhoog wilde, over het dier te krijgen.
Eindelijk, geholpen door Kees, die Lamme optilde als een baal wol welke op een
andere dient geplaatst, geraakte de dikke oppasser van den kolonel te paard.
Tijl reed vooruit den weg naar het Berkenhof op.
De wachtmeester en zijn groepje ruiters volgden hem.
Achteraan kwam het paard met Lamme geladen, die water en bloed zweette, want
hij waggelde op het dier, dat, werd het opgeschrikt, zonder twijfel zijn last links of
rechts op de baan zou werpen...
Zoo bereikten ze de dreef van het slot en eenige oogenblikken later hielden ze stil
vóór de trappen die naar het terras van het kasteel leidden.
Uilenspiegel wipte van het paard en kort en krachtig klonk zijn bevel:
- Wachtmeester, een stal voor de paarden en een onderkomen voor uwe mannen,
hier op Berkenhof zelve... Wij blijven minstens heden hier... Ik verwacht u binnen
het uur in mijne vertrekken...
En tot Lamme:
- Gij kunt een onderkomen in de keuken zoeken, tot ik u ontbied.
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Hij beklom de trappen tot op het terras, waar een oud man, gansch in het zwart
gekleed, hem tegemoet trad en met eene diepe buiging groette.
- Ik wensch den heer baron zonder uitstel te spreken... Kolonel Despiègle van den
staf...
- Gelieve mij te volgen.
- Zijn de hooge officieren van den staf nog hier? vroeg hij op goed valle het uit.
- Er is niemand op het kasteel.
- Wanneer hebben zij het verlaten?
- Eergister.
- Het gaat goed, dacht Tijl. Oppassen is de boodschap, wil ik den baron de pieren
uit den neus halen.
De knecht bracht Uilenspiegel in een vertrek, sober in eik bemeubeld, met veel
koperen versiersels en waar enkele schilderijen van goede meesters waren
opgehangen.
- Het lijdt geen twijfel, waren de beschouwingen van Tijl, als hij in de kamer had
rondgekeken, dat de baron op goeden voet verkeert met de Franschen. Ware zulks
niet het geval, dan zouden koper en schilderstukken sedert lang verdwenen zijn...
Nu nog het net gespannen en eer er een half uurtje verloopen is zit de edele vogel er
netjes in. We zullen hem dan den nek omwringen of laten vliegen naar ander oorden,
volgens de omstandigheden het eischen...
De kamerknecht kwam terug en bracht den kolonel bij zijnen meester.
Met eene groote vriendschap en veel plichtplegingen werd Tijl door den kasteelheer
ontvangen.
Deze verzocht den officier aan de ontbijttafel plaats te nemen.
Het ging zooals Uilenspiegel het voorzien had.
- Naar ik aan uwe uitspraak hooren kan, zei de baron, zijt gij geen Franschman
van geboorte, heer kolonel.
- Dat is zoo... Ik ben een Vlaming, maar heb begrepen dat de Franschen niet als
vijanden mogen beschouwd worden, integendeel door ons als weldoeners moeten
ontvangen worden. Zij hebben ons de vrijheid gebracht en wij moeten hun dankbaar
zijn... Daarom heb ik mijn degen voor het volbrengen van hun edel werk getrokken...
België zal onder de Fransche Regeering opbloeien en mede de wereld helpen
vrijmaken... Ik weet dat gij er ook zoo over denkt.
Een goedkeurend knikje was het antwoord van den kasteelheer.
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- Wij stellen uwen steun op grooten prijs, zoo vervolgde Tijl, en gij zult weldra
ondervinden dat wij onze vrienden weten te beloonen.
- Ik twijfel er niet aan, sprak de baron.
Het maal was afgeloopen.
- Wat verlangt gij van ons, heer kolonel? vroeg de gastheer.
- De kat komt op de koord, dacht Uilenspiegel, maar ik sta er voor en ik moet er
door...
Kan ik de kat op de koord houden, dan is het goed; wil de baron de kat van de
koord kijken, dan heb ik mijne pistolen en de Fransche ruiterij, die ik als door God
gezonden op den weg heb kunnen oppikken. ‘A la guerre comme à la guerre!...’
En hij antwoordde:
- De generaal verlangt nog een paar inlichtingen te bekomen betreffende de
verschillende boerenbenden die naar Herenthals gisteren zijn afgezakt.
- Gisteren?
- Ja, want eergisteren is er geen beweging in de omstreken waargenomen, dat weet
ik, en de gegevens over de andere verplaatsingen hebben mijne kameraden, die vóór
mij hier waren, volledig uit uwen mond kunnen opteekenen.
- Inderdaad, maar het is mij niet bekend dat er gisteren iets zou bespeurd geworden
zijn.
Hij schelde.
De oude kamerknecht verscheen.
- Louis, zei de baron, de heer kolonel meent te weten dat er gisteren nog groepjes
boeren nabij Herenthals zijn gezien geweest.
De man schudde het hoofd.
- Niet waar, zei hij.
- Dan is het ook zoo en heeft men u voorgelogen, heer kolonel... Louis is altijd op
de hoogte en ge moogt, zooals ik het uit ondervinding doe, een blind vertrouwen in
hem stellen.
- Nu weet ik, zoo dacht Uilenspiegel, dat die oude deugniet aan 't hoofd der
bespieders staat. Het is dus niet alleen de baron dien wij onschadelijk moeten maken.
Hij richtte het woord tot den kamerknecht.
- Ik dank u, beste vriend... Men zal mij inderdaad op een dwaalspoor hebben willen
brengen...
En tot den baron:
- Ik heb u nog te melden, dat mijn generaal dezen avond op Berkenhof zal
toekomen, want het ligt in zijn plan
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hier zijn hoofdkwartier in te richten, voor de bestorming van Herenthals en andere
krijgs verrichtingen in den omtrek...
- Het zal mij vereeren...
- Indien ge er niets op tegen hebt, zal ik met mijn geleide den generaal in uw kasteel
verwelkomen en vandaag hier verblijven.
- Ik zal met het grootste genoegen van de wereld trachten het u in mijn woning
zoo aangenaam mogelijk te maken.
- Ge zult er niet voor beloond worden, dacht onze guit. Ik weet nu dat ge een laffe
verrader van uwe landgenooten zijt en ik ga er nu eens rijp over nadenken om u loon
naar werken te geven.
Hij vroeg dat hem zijne slaapkamer zou worden aangewezen om zich wat op te
frisschen.
Daar gekomen deed hij dadelijk Lamme verwittigen, dat hij zijn dienst noodig
had.
Eenige oogenblikken later verscheen de oppasser voor zijnen kolonel, maar in
eenen staat die Tijl de wenkbrauwen deed fronsen en zijn vriend toesnauwen:
- Hewel?... Zijt ge gek aan 't worden?
Er zat een dubbele tong in den mond van Goedzak, die hem belette zich
verstaanbaar uit te drukken, want met veel moeite kon hij zeggen:
- Niet kwaad... kwaad worden... Tijltje...
- Een ferme oppasser, dat zijt ge, meende de kolonel.
- Kan niet... niet aandoen!...
Lamme had zijn vest gansch losgeknoopt en zijn dikken buik ook wat vrijheid
gegund.
Hij wankelde op zijne beenen en maakte de zonderlingste bewegingen met zijne
in de mouwen geprangde armen.
Zijn gelaat was hoogrood gekleurd en zijn oogen draaiden aanhoudend naar de
punt van zijn neus, zoodat hij zoo scheel keek als een otter.
Telkens hij een volzinneke wilde uiten, maakte hij met 't voorste zijner tong zijne
lippen vochtig, als om de woorden er te helpen overschuiven.
- Ge zijt dronken als een Zwitser!
- Ja... ja... een klein... klein beetje, beste makker, brabbelde Goedzak... wijn... ja,
wijn was het!...
- Ja, dat ge zoo iets niet gehaald hebt in den waterput, dat kan ik wel gissen... Wat
moet ik nu met u gaan aanvangen?... Ik heb uwe hulp noodig.
- Pak ze... pak ze maar, Tijltje... Ik geef... ja, ik geef
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ze u met plezier...
- Kruip hier in 't bed en slaap uw roes uit... Ik kan nog wel een paar uur wachten...
Maar kom er niet uit vóór ik u roep en houd u koes... Ik zal de deur op slot doen...
Begrepen?
Lamme zat op den kant van het bed.
- Mij... opsluiten... opsluiten?... Mij...
Uilenspiegel gaf hem een duw, zoodat hij op de slaapstede viel.
Hij nam hem bij de beenen en kon hem zoo op de sponde uitstrekken.
Goedzak pruttelde en bromde nog wat binnensmonds, maar bewoog zijn dik
lichaam niet meer en enkele stonden daarna snorkte hij zooals een dronken lap snorken
kan.
- Het is mijn schuld, dacht Tijl. Ik heb hem naar de keuken gezonden en daar zullen
ze den dikzak laten eten en drinken hebben zooveel het hem lustte... En dat is zonder
grenzen...
Hij verliet de kamer, sloot de deur en stak den sleutel op zak.

X. Hoe de baron en zijn rentmeester loon naar werken kregen.
Langen tijd dwaalde Uilenspiegel langs de wegen van het uitgestrekte landgoed, om
te denken en uit te vinden, hoe hij de twee verraders van hunnen stam hunne euveldaad
zou doen boeten.
Hij maakte nooit twee plannen te zamen, en als hij de middelen had beraamd om
op het Berkenhof met den baron in aanraking te komen en zelf na te gaan of de boeren
waarheid hadden gesproken, als ze den edelman van verstandhouding met den vijand
beschuldigden, bezat hij nog geen vaste gedachte over de straf die hij den kasteelheer
zou opleggen, als deze laatste inderdaad zulk een onverlaat was.
Er kwamen meestal, in de beroerde tijden die hij beleefde, in eene onderneming
te veel kleine kantjes te voorschijn, om van te voren veel te kunnen beslissen.
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- Ik moet die twee schelmen, zoo redeneerde Tijl, niet alleen straffen maar hen beiden
onschadelijk maken ook... Het eenvoudigste zou wezen hen alle twee met een
pistoolschot naar de andere wereld te zenden...
Hij schudde het hoofd.
- Neen, geen moord... Weerlooze menschen dooden, al weze het dan ook in het
belang van het vaderland, heeft mij altijd tegen de borst gestuit...
Hij nam plaats op eene bank en de ellebogen op de knieen en het gelaat in beide
handen weggedoken, dacht hij diep en geruimen tijd na.
Uit deze overweging opschietend, stond hij op en keerde naar het kasteel terug.
- Ik verlies hier kostelijke oogenblikken, want als er onraad mocht komen, worden
wij gevat en is het spel uit. Hoe gemakkelijk kunnen er niet officieren van den
Franschen staf op het slot verschijnen en dan word ik ontmaskerd en zonder genade
gevangen genomen. Als die zuiplap van een Lamme nu maar nuchter geworden is!
Hij ging naar de kamer, waarin hij Goedzak opgesloten had.
Toen hij vóór het bed stond bemerkte hij dat zijn makker er niet meer in lag.
Hij keek het vertrek rond, maar hij zag niemand.
De twee vensters waren potdicht gesloten, zoodat de vogel langs daar niet gaan
vliegen was, des te meer dat Lamme toch den sprong niet zou durven wagen hebben.
De deur had hij toch gesloten gevonden.
Hoe was de kerel daar nu weggeraakt?
Hij schelde en beval dat men zijn oppasser moest opzoeken en bij hem zenden.
Een half uur verliep.
Overal had men den dikken krijgsman gezocht, maar hem nergens ontdekt.
Niemand had gezien dat hij het kasteel had verlaten...
- Zoo'n kerel van meer dan twee honderd vijftig pond verdwijnt toch niet bij
tooverslag, als een muskaatnoot, zei Tijl.
Hij krabde zich in het haar.
- Wat mag daar achter zitten?... Dat maakt me ongerust... Zouden ze iets in de
gaten gekregen hebben?... Ik ga even poolshoogte nemen bij den weledelen heer
baron.
Toen hij bij den edelman kwam, vertoonde deze laatste
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een misnoegd gelaat:
- Ge zult mij moeten verontschuldigen, sprak de kasteelheer, dat ik u geen noenmaal
kan laten voorzetten zooals het behoort... Mijne keukenmeid heeft het slot verlaten
en eene dienstmaagd medegedeeld dat ze nooit meer zal terugkomen!... Dat is eene
echte ramp, want waar zal ik in deze benarde tijden eene andere kokin vinden!
- Mijn oppasser is ook de gaten uit... Ik heb hem overal laten opzoeken, maar te
vergeefs.
- Ze zijn misschien samen weg?
- Dat geloof ik niet... Mijn oppasser zou zich door eten en drinken laten verleiden,
maar eene vrouw zou dat niet gedaan krijgen... Slechts eene bestaat er die hem op
sleeptouw zou kunnen nemen, maar die is hier niet omtrent... Het is echt zonderling.
- Als het een toeval is, dat zij op denzelfden stond beiden verdwenen zijn, ja, dan
is het zeker geen alledaagsch voorval.
- Ik zal dan maar weer naar een ander plan moeten uitzien, dacht Tijl, nu ik de
hulp van dien Lamme Goedzak moet missen... Het loopt hier van geen leien dakje,
al zag het er dezen morgen uit als ging het zonder moeite geplogen worden...
Na met den baron nog eenige woorden gewisseld te hebben, was Uilenspiegel tot
op het terras gegaan, waar hij in diepe gepeinzen verzonken stond.
Hij werd in zijne overwegingen gestoord door Kees, den hovenier, die hem met
de pet in de hand eerbiedig naderde, en, na langs alle kanten te hebben uitgekeken,
hem fluisterend toesprak:
- Uw makker zendt mij tot u.
- Lamme Goedzak?
- Ja.
- Waar zit de kerel?
- Te Herenthals.
- Wat richt hij daar uit?
- Dat weet ik niet. Ik heb hem er aangetroffen in eene herberg.
- Was er hier op het kasteel geen bier genoeg?
- Hij heeft mij gevraagd tot bij u te gaan en u te zeggen dat hij groot spijt heeft
het kasteel verlaten te hebben, maar dat hij niet anders heeft kunnen doen, omdat
zijne vrouw het wilde.
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- Zijne vrouw!
- Ja, ze was bij hem.
- Wie was er bij Lamme?
- De keukenmeid van den baron.
- En daareven hebt gij gezegd zijne vrouw.
- Hij heeft me dat ook zoo gezegd.
- Ik geloof dat Lamme gek geworden is...
- Dat zoudt ge toch denken... Hij zei dat het zijne vrouw was en het was de
keukenmeid van het kasteel... Ik zal haar toch wel kennen!
- Ik zal den kerel te Herenthals wel terugzien... Gaat ge nog terug naar de stad?
- Zoo dadelijk.
- Zeg dan aan Lamme dat ik dezen namiddag nog daar zijn zal... Hij moet mij er
wachten...
- Ik ga het hem dadelijk mededeelen.
- Stel hem gerust, zeg hem dat ik hem alles vergeef...
Kees spoedde zich voort.
- Zou die veelvraat, die zuiper, die ware Goede Lamzak, zooals Claes, de smid,
hem noemde, nu ook nog de keukenmeiden gaan opvrijen? vroeg Tijl zich af. Dan
is er met den kerel niets meer aan te vangen... Aan 't werk... Alles goed overdacht is
mijn eerstgemaakt plan nog het beste...
Hij deed zich schrijfgerief brengen en, aan eene tafel op het terras gezeten, liet hij
de ganzenpen over het grof geschept papier krassen.
Hij schreef het volgende:
‘Drager van tegenwoordig bevel bogeleidt twee Staatsgevangenen die met
niemand, wie het ook zij, sproken mogen. Alle bevelvoerders van
legergroepen worden verzocht bijstand te bieden om deze twee mannen
zoo spoedig mogelijk naar Parijs te laten voeren. De grootste
geheimhouding aanbevolen.
Op bevel van generaal Duruth.
Kolonel Despiègle.
Stafofficier.’
Hij goot een weinig goudzand over het schrift, plooide het papier en borg het in zijn
borstzak weg.
Hij ontbood den onderofficier en sprak hem als volgt toe:
- Ik verlang onmiddellijk over vier uwer manschappen, met hunne pistolen
gewapend en door u aangevoerd, te beschikken.
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Breng ook sterke koorden mede om twee mannen zoo te binden dat ze zich niet meer
kunnen bewegen.
Laat vijf paarden optuigen, zoodat gij dadelijk kunt vertrekken.
Naaast de hovenierswoning is een stal, waarin zich twee paarden bevinden; daar
naast staat eene boerenkar met eene huif.
Laat een der dieren er in spannen en het voertuig hier aan de terrastrap op ons
wachten.
Dat is alles... Maak spoed!
Zijne opdracht werd snel en stipt uitgevoerd.
Een tiental minuten later stonden de onderofficier en vier zijner soldaten, de pistool
in de vuist, bij den kolonel.
Halfluid sprak Tijl:
- De kasteelheer en zijn rentmeester zijn aanvoerders van de oproerlingen.
Zij hebben het Fransche leger reeds veel nadeel toegebracht en hebben thans het
plan opgevat om onze soldaten, in de omstreken van Herenthals, waar zich honderden
boeren bevinden, in eene hinderlaag te lokken.
Zij hebben ons valsche inlichtingen verschaft, en onder den mantel der vriendschap,
ons belogen en bedrogen.
Ik heb bevel ontvangen de twee schurken onschadelijk te maken en ze over te
leveren aan hunne rechters.
Gekoord en gebonden zult gij ze in de kar werpen en onder uwe geleide zullen ze
naar Parijs worden gevoerd, waar eene welverdiende belooning u wacht.
Met niemand mogen zij in aanraking komen, met niemand spreken.
Hier is een vrijgeleide, dat ge slechts aan de legerposten te toonen hebt om hulp
en bijstand te bekomen.
Ik maak u deze onderrichtingen over in naam van generaal Duruth.
Volg me...
In oorlogstijd worden de bevelen van een kolonel niet beoordeeld, maar zonder
tegenstribbelen uitgevoerd, hoe zonderling ze ook schijnen, hoe onverwacht ze ook
worden gegeven... Dat moet zoo...
De wachtmeester en zijne ruiters gehoorzaamden.
De rentmeester, die hen in een der gangen van het slot ontmoette, voelde den loop
eener pistool op den slaap, en, als hij van zijn schrik en verbazing bekwam, lag hij
reeds in de kar, met touwen omwonden, als een hoop te verzenden kleer-
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goed, en eene prop in den mond.
De kasteelheer stond aan een der ramen van de ontvangstzaal naar buiten te turen,
toen Uilenspiegel en de krijgslieden naar binnen traden.
Eer de baron zich rekenschap kon geven van wat er gebeurde, werd hij gegrepen,
gekoord, den mond gestopt, en eenige oogenblikken later lag hij naast zijn rentmeester
op den vloer van het rijtuig.
Alles was bliksemsnel geschied.
Op bevel van den kolonel nam een der soldaten plaats op de kar, die, langs beide
kanten bewaakt door den wachtmeester en drie ruiters, zoo snel het paard loopen
kon de dreef van het kasteel uitreed, om, langs de groote baan, in de richting van
Lier te verdwijnen...
De dienstboden van het kasteel hadden niet eens opgemerkt wat er geschied was.
Uilenspiegel wreef zich de handen.
- Die zijn de gaten uit!... 't Is beter gegaan dan ik voorzien had... Flink gewerkt...
Of ze ooit te Parijs zullen aanlanden, dat betwijfel ik sterk... Ze komen misschien
nooit te Brussel.
Hij lachte luidop.
- Eer echter het spel in het reine is getrokken, eer ze ooit kunnen uitleggen hebben
wat er gebeurd is, zal er toch meer dan een uurtje verloopen... Ze weten zelf niet al
te best hoe de gebeurtenis ineen zit.
Zijn gelaat trok zich in eene ernstige plooi en hij keek strak voor zich uit.
Hij haalde de schouders op.
- Onzin! mompelde hij. De straf moet komen, anders was het niet noodig heel dat
weefsel op 't getouw te zetten... Het eerste deel is afgespeeld... Nu niet geaarzeld om
het tweede en laatste te vertoonen... tegenover zulk gespuis, tegenover de verraders
van hun eigen volk, moet ik mijn geweten niet langer raadplegen...
Hij ging naar den stal van het kasteel, liet door een der Fransche ruiters zijn paard
zadelen en reed weg.
Aan den wegel gekomen, die van den grooten weg, tusschen de dennen, naar de
open plek in het bosch leidde, bracht hij zijn paard een eind weegs langs dat smalle
pad en bond het vast aan eenen boom.
Zoo snel zijne beenen het maar konden, liep hij eerder dan hij ging naar de hut.
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De baron werd gegrepen. (Blz. 436)

Toen hij er kwam, liet hij een kreet van verbazing hooren.
- Alles is overhoop geworpen!... Er is iemand hier geweest!... Ha, hier ligt het
uniform van Lamme... De kerel heeft het verstand gehad met zijne keukenmeid hier
te komen, om zich te verkleeden alvorens naar Herenthals te treken... Ja, als Fransch
soldaat zou hij er slecht ontvangen zijn geworden... Ik ben benieuwd te vernemen
wat er hem tot de vlucht op het kasteel heeft aangezet.
Tijl had zijn officiersuniform afgelegd en zijn burgerplunje weer aangetrokken.
Hij stak de pistolen in zijn zakken en wierp zijn geweer aan den band over den
schouder.
Den terugweg door het bosch legde hij op weinig tijd af

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

438
en weldra reed hij langs de groote baan in de richting van Herenthals.
Hij liet zich bij den aanvoerder van het boerenleger aanmelden.
Kort en bondig vertelde hij wat er op het Berkenhof was voorgevallen.
- Ik stel u voor, zoo eindigde hij zijn verhaal, het kasteel door onze mannen te
laten plunderen. Als de dienstboden vernemen dat hun heer, dien ze uit den grond
van hun hart haten, gevankelijk is weggebracht, zullen ze onze jongens wel een
handje helpen.
Er zijn op het kasteel nog eenige Fransche ruiters te vangen en eenige goede
paarden buit te maken, die het boerenlegertje kan te pas brengen.
Als er niets meer op het slot te vinden is dat waarde heeft en ieder van onze jongens
zijn gading heeft, moet het nest aan de vier hoeken in brand worden gestoken.
Er mag niets overblijven van het gebouw waar schurken onze kampers voor het
vaderland hebben verraden.
De edele deugniet mag niets meer terugvinden dan rookend puin, om hem niet
alleen den lust maar ook het middel te ontnemen zijn laf werk te herbeginnen...
De boerenaanvoerder besloot te handelen volgens de raadgevingen van Uilenspiegel
en een half uurtje later was het spel al aan den gang.
Allerlei voertuigen werden naar het slot gezonden en ook op de rijtuigen van het
kasteel werd de buit weggebracht.
Het duurde niet lang of nog alleen naakte vloeren en naakte muren schoten er over.
Toen sloeg uit een geopend venster een groote vlam, voortgebracht door de
takkenbossen die in de kamers waren opgehoopt en waaraan het vuur was gezet
geworden.
Enkele oogenblikken daarna gaf een venster aan den anderen kant van het kasteel
hetzelfde schouwspel te zien en zoo brak de brand opvolgend uit verschillende ramen
los...
Des anderendaags duidde alleen nog rookend puin de plaats aan waar eens het
Berkenhof stond, waar eens de prachtige gebouwen verrezen, die honderden jaren
de voorzaten van den edelman tot woonst hadden gediend en nu tot straf van den
laatsten telg dezer machtige barons door het vuur was vernield geworden...
De Fransche troepen waren naar de plaats der ramp gezonden geworden, maar de
boeren waren verdwenen en er was
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De edele heer viel onder de kogels der opstandelingen. (Blz. 440)

aan het blusschen van den brand niet te denken...
Zes dagen later keerden de baron en zijn rentmeester terug...
Slechts op de Belgische grens was het hun gelukt aan de overheden te doen inzien
dat zij het slachtoffer van een misverstand waren, door den valschen Franschen
officier in het leven geroepen, en hunne vrijheid terug te bekomen...
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De edele heer nam dienst in het Fransche leger en viel onder de kogels der
opstandelingen te Herenthals, waar hij met de woede der wanhoop vocht...

XI. Lamme Goedzak en de keukenmeid van het Berkenhof.
Zooals in het vorige hoofdstuk werd verhaald, had Uilenspiegel, toen hij als Fransch
kolonel op het slot kwam, zijn vriend Lamme naar de keuken gezonden, de beste
plaats voor den man die altijd dorst en honger had...
Goedzak vroeg niet beter en welgezind stapte hij naar het aangewezen vertrek,
een vroolijk deuntje fluitend...
Toen hij in de keuken trad, zat eene jonge meid aan de tafel en hield zich onledig
met het snijden en reinigen van groenten...
- Goeden dag, zei Lamme.
Het meisje sprong op, gereed om de vlucht te nemen.
- Niet bang zijn, sprak onze held... Ge zult toch nog meer Fransche soldaten in uw
keuken gezien hebben...
Ja, ik ben wel wat buiten het gewone en ik spreek Vlaamsch op den koop toe. Ik
ben de braafste jongen dien ge vinden kunt, als ge er maar voor zorgt dat ik wat onder
de tanden krijg en mijn beker niet ledig staat.
De meid was dadelijk gerustgesteld, door het goedig gelaat en den zachten toon
dien de soldaat aansloeg.
Ze barstte zelfs in lachen uit, als ze den zoo zonderling aangetakelden dikzak eens
goed had bekeken.
Goedzak lachte ook en er ontstond plots sympathie tusschen de twee.
Hij naderde het dienstmeisje en streelde haar onder de kin.
- Een beker gerstennat, lieveken, zou mij geen kwaad doen.
Op dit oogenblik werd de deur geopend en eene vrouw trad binnen.
- Dat is onze keukenmeid, zei de jonge vrouw.
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‘Beste, brave Lamme’. (Blz. 441)

De binnentredende was blijven staan bij den ingang, roerloos en met een gelaat
dat de grootste verbazing uitdrukte.
Lamme was ook als in een steenen beeld veranderd, bewoog geen vin en staarde
met wijdgeopende oogen de keukenmeid strak aan.
- Zijt gij het toch! kreet eindelijk Uilenspiegel's maker.
- Hij is t! juichte de toegesprokene.
Ze sprong op Goedzak toe, sloeg hare armen om zijnen hals en begon hem te
kussen en nog eens te kussen.
Het was alsof eene gansche bende musschen in de keuken gekomen en tjilpend
aan het twisten was...
- Lamme!... Beste, brave Lamme... Eindelijk zie ik
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u weder... Gij zijt het toch wel, Lamme?
- Als ge er aan twijfelt, zoudt ge mij wat minder kunnen zoenen, klonk het
antwoord...
Hij onttrok zich aan eene tweede omhelzing door zich los te maken uit de armen
van zijne vrouw, die aan eene tweede kus-uitgave begonnen was.
Goedzak zonk op een stoel.
- Wel hebt ge van uw leven! mompelde hij. Wie zou er nu toch aan gedacht hebben
u als keukenmeid op een kasteel in de Kempen weder te vinden... Hoe zijt gij hier
gekomen?... Neen, vertel me dat straks, want dat onverwacht wederzien heeft me
zoodanig ontroerd, dat het op mijnen lever geslagen is... Hij is er droog van
geworden...
- Nog altijd dezelfde, lachte vrouw Goedzak. Ik zal eens iets ophalen, dat ge nog
nooit in uw gansch leven geproefd hebt... De kelder van den heer baron is een echt
wijnparadijs, zeggen de Fransche officieren, en die kennen er iets van...
- Bezit gij den sleutel van den wijnkelder van het kasteel? vroeg Lamme.
- Ja, ik geniet hier een volledig vertrouwen en de rentmeester laat mij geheel alleen
meesteres van eten en drinken.
Goedzak zette een bedenkelijk gezicht op.
- 't Is spijtig, sprak hij.
- Is dat spijtig? vroeg zijne gade verbaasd.
- Ik bedoel, dat wij, of beter gezegd dat ik hier niet langer zal kunnen blijven...
Morgen zal ik moeten optrekken... en gij speelt bazin in den wijnkelder!... Ik heb
geen geluk.
- Blijf hier.
- En mijn kolonel?... Neen, ik moet met hem de baan op... Haal nu zonder dralen
een paar flesschen, want juist omdat ik zoo spoedig weg moet, mag ik geen tijd
verliezen...
De vrouw gehoorzaamde en enkele stonden daarna dronk Lamme achter elkaar
twee bekers uit en liep de oude wijn als een zacht vloeiend vuur door zijne keel.
Hij smakte met de tong, vulde nog eens zijn drinkschaal en sprak:
- 't Is godendrank... Nu kan ik luisteren naar uw verhaal... Ik hoop toch dat ge al
den tijd, dien gij zonder mij hebt doorgebracht, den naam van Goedzak geen oneer
hebt aangedaan; dat gij u mijner waardig hebt gedragen!
- Ik hoop toch dat ge daar geen oogenblik aan getwijfeld hebt... Ik heb dag jan
nacht aan u gedacht, Lamme...
- Dat is braaf.
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- En gij?
- Ja, ik... wel ik ook... ik ook heb dag en nacht aan u gedacht... Dat wil zeggen,
dat ik u niet vergeten heb, want als ik aan mezelven dacht, dan moest ik toch ook
denken aan mijne wettige vrouw.
We kennen immers malkaar, liefste wijfje.
Zijn we niet uit pure liefde gehuwd, na de historie van den roetbak?
Op onze liefde en schenk nog eens in.
En begin nu maar te vertellen, al wat er gebeurd is sedert ik u verloren... sinds ik
ontkomen... van het oogenblik af dat ik u kwijtgeraakt... neen... dat ik u niet meer
gezien heb...
- Och, Lamme, ik heb niet veel bijzonders te verhalen...
Als we Antwerpen, met de boot van Pot hadden verlaten en te Gent aan wal stapten,
hadt ge spoedig een middel gevonden om mij alleen aan mijn lot over te laten, mij
kwijt te spelen, dat is het woord.
- Ik! riep Goedzak uit. Ik heb...
- Als ge weten wilt, hoe ik hier op het kasteel keukenmeid ben geworden,
onderbreek me dan niet verder en drink liever eens tusschen beide...
- Dat gaat, zei Lamme. Ik doe mijn mond nog slechts open om 't wijntje binnen
te laten.
- Ge zult u dus wel herinneren, zoo vervolgde zijne gade, dat, als we nog geen uur
te Gent waren, gij mij hebt uitgezonden om eene pet voor u te koopen... Ik moest op
zoek gaan, dat vergde nog al wat tijd en als ik in ‘De Kroon’ terugkwam, vond ik
niemand van het gezelschap meer... Ge waart de gaten uit en daar stond ik.
- Mis, wijfje, mis!... Ik zal u eens zeggen hoe zich alles heeft voorgedaan... Luister
met uwe twee oor en en gij zult vernemen dat het mijn doel niet was u kwijt te spelen.
Nog een slokje, om mijn mond en mijn geheugen wat op te frisschen...
Nog eens op ons weerzien...
Hij dronk den beker weer tot op den bodem in één teug ledig.
De oude, sterke wijn drong hem naar het hoofd en hij begon reeds met een dubbele
tong te spreken.
- Nauwelijks, schat van mijn hart, hadt gij ‘De Kroon’ verlaten, om die ongelukkige
pet te koopen, of er traden twee
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mannen in de gelagkamer...
- Dat zijn gendarmen in burgerkleeren, zei Tijl... Daar is niet aan te twijfelen...
Hun manier van zich voor te doen toont het dadelijk aan.
Was het een toeval of waren ze gelast ons op te zoeken en hadden zij zoo spoedig
ons spoor gevonden?
Het was schier niet te gelooven.
- Ja, fluisterde ik Uilenspiegel toe, dat zijn grijpgieren... Hoe eerder we hier weg
zijn, hoe beter voor ons vel!
- En uwe vrouw?
- We zullen haar wel op straat ontmoeten... We kunnen hier straks terugkomen.
Ik betaalde het gelag en, om geen argwaan te geven, bleven we nog een stond
zitten.
Wij wilden de herberg verlaten.
Als de twee mannen zulks bemerkten, trad een hunner op ons toe en versperde
ons den weg.
- Wie zijt gij? vroeg hij aan Uilenspiegel.
Zonder de minste ontroering te laten blijken, keek mijn vriend den pakkeman
vrank in het gelaat en vroeg op zijne beurt:
- En wie zijt gij?
- Luitenant der nationale gendarmen.
- Ge ziet er zoo uit!
- Ik verlang niet te weten hoe ik er uit zie, maar wel wie gij zijt... Uwe papieren?
- Laat mij de uwe zien.
- Talm niet langer.
- Niet kwaad worden!
- Uwe papieren en zonder langer dralen... Een, twee, drie... Niet?... Gelief me dan
te volgen.
Wij waren wel in het bezit van een vrijgeleide, maar het was een valsch stuk en
men had zeker en vast de mannen, die men ons uit Antwerpen had nagezonden,
verwittigd met wie ze zouden te doen krijgen, want men kende Uilenspiegel maar
al te goed in de Scheldestad...
Wij zaten in de klem.
Gedwee volgden wij de twee kerels.
Zij brachten ons, zonder nog een woord te spreken, naar de verblijfplaats van den
hoogen kommissaris der eene en onverdeelbare republiek, die een paleis betrokken
had.
Wij werden er in eene kamer met twee getraliede vensters opgesloten.
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- We zijn bakvisch, zei Tijl, want onze valsche geleibrieven zullen ons niet helpen,
als ze weten wie ze gevat hebben.
- Zeg eens, vrouw, de waard uit ‘De Kroon’ zal u toch wel gezegd hebben, dat wij
zijn herberg verlaten hebben in gezelschap van twee mannen?
- Inderdaad.
- Ik spreek dus de waarheid en het is dan ook klaar bewezen dat ik u niet heb willen
kwijtspelen.
Uit dankbaarheid kunt ge nog wel een fleschje ophalen... Van dezelfde soort, als
er nog van is, als 't u belieft...
De vrouw gehoorzaamde en Lamme zag er kans toe de derde flesch te kraken,
want hij kreeg nog een vollen beker naar binnen, zonder hem van den mond te nemen,
om adem te scheppen.
- Ik geloof dat ge in 't drinken nog hebt bijgeleerd, zei moeder Goedzak.
- Daar is niets bij te leeren, zei haar echtgenoot, met overtuiging en met eene
lamme tong. Dat is een gave Gods!...
Om voort te vertellen, zal ik zeggen dat we geruimen tijd in onze gevangenis
moesten blijven zitten.
Vruchteloos zochten wij naar een middel om te ontvluchten, tot we door een wacht
gendarmen werden afgehaald, die ons, bajonet op het geweer, door een paar lange
gangen en langs verschillende trappen naar het bureel van den hoogen kommissaris
van de republiek brachten.
Deze laatste was een kort, dik ventje, met een kop als een kanonbal, waarin een
paar staalgrijze oogen zaten.
Hij keek ons één voor één navorschend aan en zijn blik drong als een priem in
onze oogen.
Daarna nam hij een papier uit een hoop stukken, las mompelend den inhoud en
zei dan tot een man, die naast hem aan de schrijftafel was gezeten:
- Kijk even...
Hij schoof hem het papier toe:
- Is er twijfel mogelijk... Is hij het of is hij het niet?
De andere knikte toestemmend en zei, op elk woord drukkend:
- Hij - is - het!
Toen plots zich tot zijn makker richtend, sprak de kommissaris met kracht in de
stem:
- Gij zijt Tijl Uilenspiegel, de zoon van Claes.
Mijn gezel antwoordde zonder het minst uit zijn lood te
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zijn geslagen:
- Wij zijn het slachtoffer eener dwaling... Ziehier onze vrijgeleiden, heer
kommissaris.
Het ging zooals ik het had voorzien toen wij werden opgeleid.
De ambtenaar glimlachte en schoof het stuk, dat Uilenspiegel op den lessenaar
had gelegd, van zich af.
- Het zal de eerste maal niet zijn, sprak hij, dat Tijl Claes valsche papieren op zak
draagt... we kennen uwe fratsen.
Mijn makker drong niet verder aan.
Hij zweeg als een graf.
Wat kon hij anders doen? Vermits onze papieren niet werden aangenomen, zou
men ons toch gevangen houden, tot er lieden kwamen om ons te herkennen, of ons
naar Antwerpen overbrengen.
In de Scheldestad zouden ze menschen genoeg vinden, die met Uilenspiegel en
mij een eitje te pellen hadden en die ons van dichtbij kenden, tot hun groot nadeel.
Wij waren bakvisch, zooals Tijl dat noemde, en we moesten de omstandigheden
afwachten, welke zich niet rooskleurig voordeden...
- Uw stilzwijgen is eene bekentenis, zei de hooge kommissaris der Republiek.
En tot Nele:
- Wie zijt gij?... De vrouw van Claes?
Zij volgde het voorbeeld van haar man en sprak geen woord.
De Franschman wierp een oogslag op het papier.
- Gij, oude, zijt de moeder?
Geen antwoord.
Dan richtte de Franschman zich tot mij:
- En gij zijt Lamme Goedzak?
Ik behield het stilzwijgen.
- Zijt ge nu allen uw tong kwijt geraakt! kreet de ambtenaar, kwaad als een spin.
- Och, sprak Tijl, neem het niet euvel op, heer kommissaris... Zij verstaan geen
woord Fransch zoo groot als heel de republiek... Trouwens, ge hebt gezegd dat
zwijgen bekennen is en ge moet dus tevreden zijn als we niets antwoorden.
Wij werden naar onze gevangenis teruggevoerd.
- We zitten in de litsen, zei Tijl Uilenspiegel, en voor de eerste maal van mijn
leven zie ik niet hoe we er zullen uitge-
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‘Uw stilzwijgen is eene bekentenis’, zei de kommissaris. (Blz. 446)

raken.
- Het doet me plezier, sprak ik, dat ze mijne vrouw niet hebben geklist.
De gade van Lamme kreet met eene stem waarin de vreugde het uitschetterde:
- Hebt gij dat gezegd, liefste man!
- Ik lieg nooit...
- Zie, ik weet niet wat..
- Schenk nog maar eens in, zei Goedzak, die in zichzelf erbij voegde: als ik het
mij wel herinner, heb ik het zinnetje wat langer gemaakt met een ‘omdat we ze nu
kwijt zijn!’
En hij vervolgde zijn verhaal, niettegenstaande hij moeite had om zijne woorden
te vinden en ze verstaanbaar op sommige oogenblikken uit te brengen:
Ik moet eerlijk bekennen dat de wanhoop mij op dien stond te pakken had.
Het was toch meer dan waarschijnlijk dat ze te Antwerpen met ons kort spel zouden
spelen.
Ze zouden zonder veel pleegvormen door den krijgsraad
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veroordeeld worden en de kogel zou onze belooning zijn.
Moeder zou wellicht voor lang naar de gevangenis worden gezonden.
En welk, lot zou er Nele beschoren zijn?
Misschien het verschrikkelijkste van ons allen, want er zou niemand meer zijn om
haar te beschermen en de Fransche bandieten, die heer en meester waren in de
Scheldestad, deinsden niet voor het lafste schelmstuk.
Ik kon de neerslachtigheid, die mij aangreep, niet weren en bezat niet de minste
wilskracht meer.
Zoo scheen het ook met den sterken Uilenspiegel gesteld, die het hoofd op de borst
had laten zinken, hij, die in zulke omstandigheden steeds wel gezind was en ieder
door zijn kwinkslagen opmonterde.
Wij wachtten ons lot af, zonder het geringste genstertje hoop te zien, zonder een
klein lichtje in de duistere toekomst te ontwaren.
Zooals wij voorzien hadden werden wij een paar dagen later uit onze gevangenis
gehaald, in eene boerenkar gestopt en, zooals wij het van onzen begeleider vernamen,
naar Antwerpen overgebracht.
Onze beenen en onze armen waren samengebonden geworden erf het werd ons
verboden tot malkaar het woord te richten.
Een onderofficier en vier gendarmen vormden onze eerewacht...
Er wordt beweerd dat ieder mensch onder eene ster geboren wordt. De eene komt
onder een boos gesternte ter wereld, de andere ziet onder een weldoend sterrebeeld
het licht.
In dit laatste geval kan niet het minste onheil hem treffen en ontsnapt hij soms op
de meest zonderlinge wijze aan het ongeluk.
Ik heb er nooit veel geloof aan gehecht, maar hetgeen er toen is voorgevallen,
heeft mijne denkwijze volkomen veranderd.
Ja, nu ben ik er overtuigd van dat er kwade en goede sterren bestaan, die ons
betooveren en dat Uilenspiegel, zijne moeder en Nele, en ik waarschijnlijk ook, onder
een goede ster ter wereld kwamen en is dat niet waar, dat ik dan van de brave sterren
van de anderen mijn part heb bekomen.
We hadden nauwelijks een kwart uurs de stad Gent verlaten en reden over de
groote baan, te midden van velden en weiden, waar slechts in de verste verte een
woning te zien
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was, als de onderofficier bevel gaf stil te houden.
- Gij kunt terug naar de stad, sprak hij tot zijne vier manschappen. Ik zal de zaak
wel alleen afdoen.
De gendarmen konden hunne ooren niet gelooven en weifelden het hun gegeven
bevel uit te voeren.
- Terug naar Gent! kreet hun overste.
De vier Sansculotten deden hun paarden rechtsomkeer maken en reden in vollen
draf den weg op, in de richting van de stad.
De onderofficier haalde een groot mes te voorschijn.
Eene rilling greep mij aan.
- Zou de kerel den tocht te lang vinden en ons zonder vonnis de keel oversnijden?
vroeg ik mij af.
Gelukkiglijk sneed hij niets af dan de koorden, die onze ledematen gevangen
hielden.
- Eer ik u toelaat het hazenpad te kiezen, moet ik u eenige woorden zeggen, zoo
sprak hij Tijl toe.
Als 't noodlot u terug in handen der gendarmen zou leveren, dan kunt ge melden
dat Henri Dumon u heeft in vrijheid gesteld en waarom hij dat heeft gedaan.
Ik weet dat gij een vijand der republiek zijt, dat uw hoofd op prijs is gesteld
geworden en uwe gevangenneming, die reeds te Antwerpen per ijlbode is bekend
gemaakt, er een grooten ophef zal maken.
De hooge commissaris van Gent zal er grooten roem op dragen, wellicht eene
klinkende belooning bekomen.
Dat mag niet gebeuren!
De man is een schurk, die vroeger met mijn familie in twist en tweedracht leefde
en mij in het leger, toen hij mijn officier was, het leven ondragelijk heeft gemaakt.
Reeds lang zin ik op wraak.
Nooit heb ik een gelukkiger oogenblik gekend dan ik thans beleef.
Ik heb eindelijk het middel gevonden om mijne wraak te luchten en ik laat dien
zaligen stond niet ongebruikt voorbij gaan.
Maakt dat ge weg komt, want mijne manschappen zullen spoedig te Gent zijn,
waar ze als honden in een kegelspel ontvangen en met versterking ons achterna zullen
worden gezonden, want men zal in de stad wel gissen dat er iets gebeurd is, dat niet
in den haak zit... Vooruit, de baan op en zoo snel het uwe beenen toelaten over velden
en weiden een anderen weg in...
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Neen, niet met de kar, want dan zou men u spoedig terug klissen...
Ik heb nooit met meer verwondering een officier der gendarmen aangestaard.
Er was geen tijd te verliezen.
Uilenspiegel wilde eenige woorden van dank tot den zonderlingen kerel spreken,
maar deze snauwde hem toe:
- Geen dank!... Ik doe het niet voor ulieden... Bederf mijn wraak niet door uwen
dank... Laat mij met vrede en pijlt er uit!...
Wij lieten het ons geen tweemaal zeggen.
We liepen een zijpad in zoo snel als we loopen konden.
Nauwelijks waren wij een honderdtal meters ver of er weerklonk een schot.
Verschrikt keken wij om.
De onderofficier draaide op zichzelf rond en tuimelde op den grond, naast de kar...
Wij liepen voort...
Als hij tot dit gedeelte van zijn verhaal gekomen was, trad een der bedienden in
de keuken en maakte Lamme bekend dat zijn kolonel hem beval zonder uitstel bij
hem te komen.
Goedzak stond op, maar moest zich met beide handen aan het tafelblad
vastklampen, om niet te vallen...
- 't Ziet er lief uit, stamelde hij... De kolonel zal zeggen dat zijn oppasser moet
oppassen dat hij den grond niet kust!
- Wil ik u tot bij hem geleiden, vroeg de vrouw, die Lamme bij den arm nam.
Hij rukte zich los en ging met onvaste stappen naar de de deur.
- Een soldaat moet op zijn pooten staan, zegde hij.
Om naar de meesterwoning van het slot te gaan, moest Lamme eene breede koer
oversteken.
In de keuken brandde het vuur, voor de eerste toebereidselen van het eetmaal, en,
als onze held in de open lucht kwam, kreeg deze hem te pakken...
Hij zwijmelde met wijde stappen van den eenen kant naar den anderen en
molenwiekte met de armen om recht te blijven.
De baron had inderdaad goeden ouden wijn in zijne kelders.
Wij hebben in een vorig hoofdstuk gezien hoe Goedzak voor Uilenspiegel
verscheen en op welke wijze deze laatste
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zijnen vriend te slapen legde en opsloot...
Toen de keukenmeid haren dronken echtgenoot niet zag terugkeeren, besloot zij
haar noenmaal in den brand te laten om Lamme terug te vinden.
- Ik heb te veel moeten uitstaan als ik hem heb opgezocht, zoo redeneerde ze, om
den kerel nu weer te verliezen!... Hij is als uit de lucht in mijn armen gevallen, hij
ziet er braaf uit zooals hij vroeger was en ik laat hem niet meer los...
Niemand wist haar te zeggen waar Goedzak zich bevond.
Hij was naar de vertrekken van zijn overste gegaan, dat hadden verschillende
dienstboden gezien en onthouden, omdat ze hartelijk om den waggelenden dikken
soldaat hadden moeten lachen.
Daarna hadden ze den kolonel het kasteel zien verlaten, alleen, maar Lamme
hadden ze niet weten buitenkomen.
Meer wisten ze niet te vertellen.
Vrouw Goedzak liet zich de kamers aanwijzen waar Uilenspiegel verblijf hield.
De deur was gesloten, maar de keukenmeid kende den weg om langs een ander
vertrek, dat aan de slaapkamer paalde, in deze laatste te komen, als de deur daar niet
met den grendel gesloten was.
Tijl had op deze deur geen aandacht gegeven, noch als hij Lamme opsloot, noch
als hij terugkwam en zijn gezel er niet meer zag, omdat deze uitgang, evenals de
wanden der kamer, met een houten beschot en goudleder bekleed was en op 't eerste
zicht geen deel scheen uit te maken van den muur waarin ze zich bevond.
De gade van Goedzak kwam zonder hinder langs dien weg tot bij haren heer en
meester, die op het bed ronkte dat de gekleurde ruitjes van 't raam rinkelden in hun
looden bandjes...
- Wat nu te doen? vroeg zij zich af.
Laat ik hem slapen, dan wordt hij niet wakker vooraleer zijn overste hem wekt.
Dan is hij weer nuchter als deze hem zijn roes laat uitsnorken en hij komt niet
meer naar de keuken terug.
Hij moet met mij het kasteel verlaten, want is hij met mij alleen, dan is hij zoo
gedwee als een lammeken!
Zij begon Goedzak heen en weer te trekken, maar al haar geweld lokte slechts een
dof gebrom uit en had voor gevolg dat haar man, zonder de oogen te openen, zich
op zijn andere
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zijde keerde.
Toen kreeg moeder Lamme eene goede ingeving, begaf zich naar een kruik gevuld
met water, die op eene waschtafel stond en goot den inhoud over het hoofd van den
slapende uit.
Lamme vloog overeind in het bed, keek met verwilderde blikken rond en blies
met den adem het water, dat over zijn gelaat leekte, van zijn mond weg.
- Wat is dat? kreet hij.
- Water, antwoordde de vrouw.
- Water, ja... Waarom?
- Om u wakker te krijgen.
- Wie zijt gij?
- Werkt de wijn nog?... Des te beter... Ge moet onmiddellijk met mij het kasteel
verlaten.
- Wat is er gebeurd?
- Dat zal ik u wel onderweg vertellen... Als ge u niet spoedt, is het te laat... Kom...
Lamme sprong uit het bed...
Hij stond nog onvast op zijn beenen en de wijn hield zijn hersenen nog als in nevel
gehuld.
Hij was niet meer smoordronken, maar zijn geest was nog in den mist gewikkeld.
- Mijn wijf is het... Ik ben hier op een kasteel... Met Tijl?... Neen, met Fransche
soldaten... Hoe?... Waarom?... Ik begrijp er zooveel van als een pasgeboren kind...
Ik moet hier weg... De reden?... Zij weet het... Wie zij?... Wel, mijn vrouw...
Waarheen?... Dat weet zij ook... Het staat geschreven... Vooruit dan maar... Ja, houd
mij maar vast, want de vloer gaat op en af... Ik ook...
Terwijl hij deze alleenspraak halfluid hield, had zijne vrouw hem bij den arm
genomen en, hem sterk vasthoudend, deed zij hem zooveel mogelijk zonder zwijmelen
voortgaan en de trap afstommelen...
Zij bracht hem naar de keuken, waar hij op een stoel zonk, maar, zoodra hij de
flesch bemerkte, die hij gedeeltelijk had geledigd, een beker vulde en hem met lange
teugen uitdronk.
- 't Gaat goed, zei moeder Goedzak, 't gaat opperbest... Ik kom dadelijk terug...
- Ja, sprak Lamme, ja... Kom maar spoedig weer.
Hij sloot de oogen en zat daar met den kop te knikken...
Eenige oogenblikken later kwam zijne echtgenoote terug,
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draagster van een pak, dat ze met haar beste plunje en ander gerief had gemaakt.
Goedzak was met een paar hardhandige schuddingen wakker te krijgen en ging
met zijne gade mede, zonder zich rekenschap te geven van al wat er rond en met hem
gebeurde.
Hij was als een slaapwandelaar...
Ze gingen door de dreef, langs den grooten steenweg en over een pad, dat door de
bosschen liep en een veel kortere, rechte weg naar Herenthals was...
De frissche lucht en de geur der dennen oefenden een heilzamen invloed op Lamme
uit, die gezonder werd en weer flinker te poot was, als ze in de straten van de stad
kwamen.
Verdoofd waren echter zijne denkvermogens nog in groote mate.
Moeder Goedzak bracht hem in een afspanning, waar zij goed bekend stond, want
telkens ze te Herenthals boodschappen ging verrichten, kwam ze daar een glas bier
drinken en met de waardin een praatje voeren.
Deze laatste huurde van den baron en vond het niet slecht op goeden voet te staan
met de keukenmeid van den kasteelheer, die, mocht men de andere dienstboden
gelooven, op het Berkenhof nog al wat in de pap te brokken had.
- Ik heb mijn vent eindelijk teruggevonden, zoo sprak ze tot de kasteleines, wie
ze vroeger al haar leed reeds had geklaagd en over het verdwijnen van Goedzak had
verhaald.
Ze bekwam onmiddellijk 'n logeerkamer en kreeg Lamme gemakkelijk naar boven,
als hij hoorde dat ze eene kruik bier bestelde en verzocht den drank naar het
slaapvertrek te brengen...
De kruik was spoedig ledig, want Goedzak had grooten dorst, en daarna werd een
sterke slaap weer vaardig over hem, zoodat het zijne vrouw weinig last kostte hem
te ontkleeden en in het bed te stoppen...
Opnieuw lag de dikzak te ronken.
De vrouw aanschouwde hem een wijl.
- De vogel is gevangen, zei ze, en ik zal hem gevangen houden, want ik heb geld
genoeg bijeen om hem maanden lang te laten eten en drinken zooveel hij maar wil...
Drank, voedsel en geen Uilenspiegel in den omtrek... In die voorwaarden gaat hij
niet weg....
Ze trad uit de kamer, sloot de deur met den sleutel en ging naar beneden.
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Goedzak snorkte zoo luid als in de kamer van zijn kolonel op het Berkenhof.

XII. Hoe Lamme plechtig zwoer Uilenspiegel nooit meer terug te
zullen zien.
Toen Lamme 's, anderendaags in den laten morgen ontwaakte, zat zijne vrouw op
een stoel bij 't venster naar buiten te turen...
Goedzak lag op den rug in het bed en als zijne twee oogen goed geopend waren,
bemerkte hij dat hij in eene kamer van eene afspanning had geslapen, wat de zoldering
en de wanden hem dadelijk deden zien.
- Hoe ben ik hier nu weer geraakt? vroeg hij zich af... Ik moet gisteren in den
wijngaard des Heeren mijn best hebben gedaan, want mijn hoofd weegt zwaar als
lood... Laat ons eens trachten den draad van mijn leven sedert een dag en een nacht
terug te vinden... Lamme, Lamme jongen, ge zult nooit beteren... Het moest maar
zoo lekker niet zijn!
Hij trok zijn voorhoofd in eene diepe middenplooi en dacht geruimen tijd na.
- Eigenlijk zou ik in eene hut moeten liggen, op naalden en mos... Neen..., daar
ben ik niet gebleven... Wat heb ik dan aangevangen?
Ha, ik ben er!... Tijl is kolonel der Fransche ruiterij geworden... Naar het
Berkenhof... De keukenmeid die als twee druppels water op mijne vrouw geleek...
De wijn van den baron... In 't bed van Uilenspiegel... Maar, dat is toch geene kamer
in het kasteel... Ja, daar ben ik weggesukkeld... Ja, met de keukenmeid... En dan, dan
weet ik er niets meer van...
We zullen eens gaan zien waar het noodlot mij gebracht heeft. In alle geval op
een zacht bed...
Hij wilde de slaapstede uit en wierp het deken van zich af.
Lamme keek de kamer in en zijn blik viel op de vrouw, die met den rug naar hem
gekeerd zat.
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Zijne vrouw zat bij 't venster. (Blz. 454)

- Wat is me dat!... De keukenmeid!
Maar toen werd het langzaam helder in zijn brein, als vlamden er verschillende
lichten in op.
Al wat er gebeurd was sedert hij in het bed van den kolonel zijn roes half had
uitgeslapen, rees met stukken en brokken voor zijn geest op.
- 't Is mijne rechtmatige straf, zoo overwoog hij... Wat zal Tijl denken als hij mij
niet terugvindt... Dat ik op de vlucht ben... En wat zal hij zeggen als ik met mijn wijf
terugkom... Want 't is mijn vrouw, die daar zit... Wat moet ik met dat schepsel gaan
aanvangen?... Goede raad is duur... Het bier is afgetrokken en ik moet het drinken.
Hij sprong uit het bed.
De vrouw keerde het hoofd naar hem en sprak hem op zoeten toon toe:
- Ha, Lammeken, eindelijk uitgeslapen?... Ik heb u maar laten liggen, opdat ge
heden frisch en gezond zoudt
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zijn, om met mij te vertrekken.
- Wat?... Vertrekken!... Waarheen?... En mijn vriend Tijl alleen laten?... Waar zijn
mijn kleeren?... Ha, hier... Neen, ik moet mijn soldatenplunje hebben, om me naar
mijn kolonel te spoeden... Waar komen die burgerskleeren vandaan?... Het zijn
jandorie! mijn eigene kleederen!... Hoe komt gij daar aan?
- Wel, als we door 't bosch naar hier zijn gekomen, hebt gij iets verteld van eene
hut en uw burgerspakje... Ge hebt er me zelfs willen heenvoeren, maar ge kondt den
weg niet vinden...
Toen ik u gisteren hier had te slapen gelegd, heb ik daar aan teruggedacht en ik
heb besloten uw plunje te halen.
Ik kende den weg naar eene vervallen hut en ik giste wel dat er geene tweede was.
Een pakje maakte ik van uw soldatengoed en trok er mede op.
Ik heb het in de hut achtergelaten en zoo kwamen uwe burgerskleeren hier...
Ondertusschen had Lamme zich gewasschen en bij gebrek aan iets anders zijn
vroeger pak maar aangetrokken.
- Ik geeuw van den honger, zei hij.
- Dan zullen wij hier beneden wel eten vinden, sprak de vrouw. Maar alvorens wij
het morgenmaal nuttigen, wensch ik te weten of ge van plan zijt met mij weg te gaan,
zoover mogelijk te reizen, om nooit meer met Uilenspiegel in betrekking te komen...
Het land uit...
- Moet ik daar nu maar zoo dadelijk op antwoorden?
- Zonder uitstel!
- Maar, ik bezit geen rooden duit!
- Dat is niet noodig... Mijn beurs heeft een rond buikje, waar we maanden en
maanden kunnen op tieren en goede sier maken.
- Maar, mijn vriend Tijl!...
- Begint ge opnieuw!
- Hem in zulke benarde oogenblikken alleen laten!... Hij zal me nimmer willen
zien!
- Des te beter...
- 't Is laf van mijnentwege...
- Lamme, zei de vrouw en was hem genaderd, Lamme, ben ik ja of neen uwe
wettige vrouw?
- Dat zijt ge!
- Hewel, dan gebied ik u bij mij te blijven en met mij
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mede te gaan.
- Daar is 't wijf van den roetbak, zei Lamme.
- Mogelijk, maar dat komt omdat ge dien Uilenspiegel boven mij verkiest... Dat
maakt mij razend, Lamme!
- Als ge maar niet bijt...
- Dat zou ik ook al doen!... Lamme, ik laat u niet meer los... Steek niet in uwen
kop dat ge mij weer zult verlaten, Lamme Goedzak!... Driemaal zijt ge er reeds
uitgepijld, maar dat lapt ge mij geene vierde maal!...
Goedzak begon te lachen.
- Als ge zoo rood van gramschap vóór me staat, lief kind, dan zie ik u weer
doodgaarne, sprak hij. Dan zijt ge eens zoo schoon.
Hij greep haar met beide handen bij de armen en gaf haar een paar flinke zoenen
op de wangen.
- Wat zou ik nu anders van plan zijn, vervolgde hij... Samen zullen wij de wijde
wereld ingaan, zooals het man en vrouw past en werken om aan den kost te komen...
Lief en leed zullen we deelen... En zooals God den dag maakt, zullen we er door
bollen...
De woede van vrouw Goedzak veranderde plots in weemoed, en tranen liepen
over haar gelaat.
- Ge zijt toch een brave vent, snikte ze... Ik beloof u, nooit meer tegen u op te
staan, u geen boos woord meer toe te spreken... Maar, gij moet mij ook iets beloven.
- Zeg op, zei Lamme. Op dit oogenblik zal ik u al beloven wat ge maar wenschen
kunt.
- Zijt ge nog veel in gezelschap van dien Tijl Uilenspiegel?
- Altijd... Hij is mijn boezemvriend, hij is mij een broeder... Hij...
- Zwijg maar, ik weet het, en toch moet ge plechtig zweren, dat ge hem niet meer
zult terugzien.
- Zijt ge gek geworden!
- Ik wil het!
- Tijl niet meer terugzien!... Neen, vraag me al wat ge nog kunt uitdenken, maar
dat niet!... Tijl verlaten!... Tijl!
De vrouw ging naar de deur.
- Wat gaat ge doen? kreet Lamme, die weer de oude liefde in hem voelde, zoo
krachtig als hij ze nooit had gekend.
- Ik verlaat u... voor altijd.
Goedzak sprong op haar toe en duwde haar terug in het vertrek.
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- Gij blijft hier! kreet hij... Ik heb te veel voor u over!... Ik beloof u, dat ik Tijl
Uilenspiegel nooit meer zal terugzien... Mijn ouden, trouwen vriend nooit meer zal
terugzien!... Nooit meer!...
Zoo heeft Petrus ook den meester verlaten, dacht hij en hij begon te weenen. Maar
de feeks bleef zonder meedoogen, en, terwijl zij hare armen om zijn hals sloeg, zei
ze:
- Zweer het mij op uw eeuwig welzijn.
- Ik zweer het!...
- En ik, op mijne beurt, zweer op al wat mij heilig is, dat ik u onmiddellijk verlaat
op den stond dat gij bij mijne wete nog het woord tot Uilenspiegel richt...
- Wat heeft hij u dan toch misdaan?
- Ik wil gelukkig met u leven en als hij er omtrent is zal hij dat beletten...
- Ze wenscht opnieuw mij naar heur pijpen te doen dansen, dacht Lamme... En ik
zal waarschijnlijk dien dans niet kunnen ontspringen, want ik heb de heks nog meer
lief dan vroeger, ik voel het...
Ze gingen naar beneden, in de zaal van de afspanning het noenmaal nuttigen, want
het was reeds middag geworden.
Aan tafel zei Lamme:
- Gij zult wel een deel van den namiddag noodig hebben, om mij te vertellen wat
er is voorgevallen sinds ik u te Gent verlaten heb... Ge zult wel begrijpen, dat ik er
naar snak te vernemen hoe gij al dien tijd hebt doorgebracht...
- Dat zal spoedig verteld zijn, antwoordde zij... Ik heb al de steden van Vlaanderen
bezocht om u te zoeken en, ik hoef het u niet te zeggen, voor eene vrouw alleen was
dat geen gemakkelijk spel... Zoolang ik geld bezat, kon het nogal gaan en werd ik
door iedereen, die ondervond dat mijne beurs goed gespekt was, voortgeholpen... In
den laatsten tijd heb ik echter van mijn handenarbeid moeten even, als dienstmaagd
in herbergen en afspanningen, en dat waren geene rooskleurige dagen... Er was toen
een deugniet die mij al wat ik bezat ontstolen had.
- Een booswicht heeft u alles ontnomen?... Verhaal me dat eens van naaldje tot
draadje en als de schurk nog leeft, op de eer van Lamme Goedzak, dan zal hij zijne
straf niet ontloopen!
- Lamme, als ge dien kerel loon naar werken kunt geven, dan zal ik mijn gansch
leven uwe slavin zijn.
Goedzak glimlachte.
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- Dat is niet noodig, zei hij, en ge zoudt het trouwens toch niet langer zijn dan vier
en twintig uren, ik ken u!... Ik zal eerder gansch mijn leven uw slaaf zijn!... Als dat
nu eenmaal hierboven zoo geschreven staat, kan ik mijn lot toch niet ontloopen...
Pak nu maar met uw vertelsel uit.

XIII. De geschiedenis van Vrouw Goedzak en den booswicht.
- Ik had vernomen, zoo ving de vrouw van Lamme heur verhaal aan, van rondreizende
kramers, dat Tijl Uilenspiegel te Brussel was gezien geweest en ik besloot dan ook
onmiddellijk naar de hoofdstad van ons land te vertrekken.
Als die deugniet van een vriend van mijn man in die omstreken rondloopt, zoo
dacht ik, dan zal Goedzak er niet ver te zoeken zijn.
Mijn beurs was toen nog goed gevuld en ik stapte in eene groote herberg af, waar
lieden uit alle gewesten een tijdelijk onderkomen vonden.
Ik koos altijd zulk een afspanning uit, omdat er het een en ander nieuws van
verschillende steden te vernemen was.
Gesprekken luisterde ik af, stelde vragen aan al wie uit een vreemde stad kwam,
gaf geld aan de dienstboden, deed al wat ik maar eenigszins kon om 't kleinste lichtje
te vinden dat mij op uw spoor zou kunnen brengen hebben.
Ge ziet dat ik veel van u houden moet, om zoo mijn geld en mijn tijd te besteden.
Hebt gij ook naar mij gezocht?... Hebt gij ook dag en nacnt gepoogd mij weer te
vinden?... Ge zegt niets!...
- Zeker, antwoordde Lamme. Zeker, dag en nacht, en als ik meer tijd had ook nog,
liefste vrouw. Overal in Vlaanderen ben ik geweest... Vertel nu maar voort.
- Ik had ook, vervolgde zij, aan den baas der afspanning laten hooren dat ik iemand
zocht en een mooie som zou geven aan hem die mij op een goed spoor brengen zou.
Was de hospes een deugniet?
Ik weet het niet, maar in ieder geval was ik zoo dom,
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door eene mooie som als belooning in 't vooruitzicht te stellen, te laten weten dat ik
over veel geld beschikte.
Is de baas van de herberg er op uit geweest zijn part van de vergelding te bekomen
of had hij het voornemen opgevat mij te doen berooven en den buit te deelen?
Ik weet het niet, maar 's avonds nog kwam hij mij in mijne kamer opzoeken, om
mij vertrouwelijk te zeggen dat hij iemand kende, die mij zonder twijfel den gezochten
persoon zou aanbrengen.
Des morgens reeds zou die man met mij in de gelagzaal komen spreken.
De hospes maakte mij bekend dat de heer de Polchaveau een Fransch edelman
was, die in Frankrijk de vlucht had moeten nemen en in dienst van het Oostenrijksch
gouvernement stond. Hij was gelast inlichtingen te verschaffen over alle verdachte
lieden die in België rondliepen en gevaar opleverden voor de Regeering.
Zoo kwam het dat hij in alle steden en groote dorpen vertrouwde vrienden had
aangesteld, die hem over al wat er gebeurde zoo snel 't maar kon bericht zonden.
Ik had natuurlijk den baas medegedeeld dat gij geen gewoon mensch waart, maar
zoo dik en vet als er weinige stervelingen rondliepen, begaafd met een eetlust en met
een dorstige keel die in alle afspanningen en herbergen de aandacht van iedereen
moesten gaande maken.
- Ge zijt uit den grond van mijn hart oprecht bedankt, zei Lamme. Ge hebt me
doen doorgaan voor een veelvraat en een drinker!
Ja, ge hebt met zeer veel lof over uwen echtgenoot gesproken!
Ik vergeef het u echter uit denzelfden grond van hetzelfde hart, beste wijf, omdat
ge uit liefde zoo gesproken hebt...
- Hoe moest ik u anders bekend maken? Toch wel zooals ge zijt, opdat men u terug
zou kunnen vinden!
In den vroegen morgen daagde 's anderendaags de heer de Polchaveau op.
Toen hij vóór me stond en met zijn helderklinkende stem eenige woorden op
zachten toon tot me gesproken had, stelde ik dadelijk in hem een volledig vertrouwen.
Gij zoudt hetzelfde gedaan hebben.
- Dat moet ge niet gelooven! Ik zou begonnen zijn met wantrouwen te koesteren.
Uilenspiegel heeft me altijd met nadruk voorgehouden
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De vrouw keek Lamme verbaasd aan. (Blz. 462)

in geen levend wezen, en zeker in geen evennaaste, het geringste vertrouwen te
stellen!
Zelfs niet in Lamme Goedzak, en wel omdat ik dien kerel al te goed ken!
- Uw Uilenspiegel heeft wellicht ook gezegd, dat ge in mij even weinig vertrouwen
moogt hebben?
- Laat ons er over glijden, zeggen de Franschen, en er niet op drukken.
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- Wat wilt ge daarmede beduiden?
- Dat wij hier morgen noen nog zullen zitten, als ge uw verhaal zoo gedurig
onderbreekt.
- Gij doet dat, ik niet!
- Als we op dien toon voortgaan, geraken we in den roetbak en ik zet het op een
loopen.
De heer de Polchaveau, er is geen enkel varken dat zoo heet, stond dus vóór u dien
morgen, met zoete woordjes die helder klonken, en gij steldet in dien edelen vent
een onbegrensd vertrouwen, dat natuurlijk slecht geplaatst was.
Is het zoo niet?
- Ja, Lamme, maar dat komt later...
- Als 't kalf verdronken is, vult men den put. In 's hemelsnaam, vertel nu voort!
- De heer de Polchaveau was een rijzig man, sierlijk gekleed en met innemende
manieren.
Hij bezat een schoon gelaat, waarin de donkere oogen u aantrokken.
Alles in hem duidde den edelman aan.
Hij kon geen enkel woord Vlaamsch uithakkelen en de waard moest zijn Fransche
zinnen overzetten.
- En die maakte u wijs wat hij wilde, volgens het in zijn kraam te pas kwam.
- Nu denk ik dat ook, maar toen heb ik er niet eens aan gedacht.
Uit hetgeen de hospes mij overbracht, bleek dat de Franschman het als een
kinderspel beschouwde u te vinden.
Hij vroeg me slechts acht dagen om mij bij u te brengen.
- Hij was uitgeslapen: acht dagen en honderd kronen op afkorting.
De vrouw keek Lamme verbaasd aan.
- Hoe weet gij dat?
- Omdat ik al meer dan eene van die slimme ratten aan 't werk heb gezien.
- Ik gaf hem dadelijk het geld... Ik had reeds zooveel uitgegeven om tot mijn doel
te geraken.
De heer de Polchaveau liet zich niet meer zien, maar als de acht dagen verstreken
waren kwam hij mij opzoeken.
- Om opnieuw te worden ingesmeerd!
- Neen, want hij had u gevonden.
- Mij?
- Ja, hij had Lamme Goedzak ontdekt en nog wel te
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te Brussel.
- En zeggen dat ik daar hoegenaamd niets heb van geweten!
- Hij maakte het mij toch wijs!
Des namiddags zou hij mij bij u brengen, maar, aan de poort van uw verblijf, moest
ik hem vijfhonderd kronen aftellen.
- De dief!
- Op eenige muntstukken na, was het alles wat ik nog bezat.
Ik heb geen oogenblik geaarzeld deze groote som voor u te geven.
- Mijn dank zal eindigen met mijn leven. Ik wist niet dat ik zooveel waard was.
Maar, ik luister, want nu gaat ge mij zeggen, tot mijne niet geringe verwondering,
waar ik toen te Brussel woonde.
- Ja, ge moogt het wel zeggen dat ge er verwonderd zult staan van kijken, want
de heer de Polchaveau deelde mij mede dat ik u zou vinden in een klooster.
Wellicht uit verdriet, zoo vertaalde de waard de woorden van den Franschman,
waart gij pater geworden.
Goedzak proestte het uit van 't lachen.
- Die is goed! kreet hij... Het is straf!... Maar, alles wel beschouwd, als pater zou
ik geen slecht figuur maken... Wijf, haast u mij de rest te vertellen, want het boezemt
mij belang in!
- De deugniet voegde er bij, dat gij toen op het punt waart aan de wereld voor
eeuwig vaarwel te zeggen en nooit meer met iemand van de buitenwereld in
betrekking te zullen komen.
- Ik heb al meer dan eens de wereld den rug willen toekeeren, maar als dan 's
anderendaags de zon scheen en het bier mij weer lekker smaakte, dan besloot ik mij
maar niet op te knoopen of te verdrinken.
- In den namiddag kwam de heer de Polchaveau mij met een rijtuig afhalen.
Het voerde ons naar een klooster, waar ik aan de poort de beloofde vijfhonderd
kronen moest aftellen.
- Ik ga niet verder met u mede, zoo sprak de bedrieger, wijl niemand weten mag
dat ge door mijne tusschenkomst uw man zult wederzien.
Als men wist dat ik er de schuld van ben dat een pater aan de broederschap gaat
onttrokken worden, dan zou men
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wel het middel vinden om mij voor die daad streng te doen straffen.
Ik geloofde hem en stelde hem de bedongen som geld ter hand.
- En hij liet u aan uw lot over?
- Toch niet... Met broeder-portier ben ik het eens, zoo beweerde hij.
Hij klopte aan, wisselde eenige woorden in zijn taal met den pater die de poort
kwam openen en liet mij alleen binnen gaan.
Het was een zeer vriendelijk mensch, deze pijdrager, die mij verzocht hem te
volgen.
Door een lange, kille gang bracht hij mij in een vertrek, waar een oude monnik
met een kaalhoofd en een langen grijzen baard, die hem gansch de borst bedekte,
aan een lessenaar gezeten was.
Een kruisbeeld tegen den wand en een paar stoelen maakten geheel de bemeubeling
van deze kamer uit, die al zoo koud scheen als de gang.
Hij wees mij een stoel en met doordringende blikken keek hij mij aan.
Zijn staalgrijze oogen gaven als vonken die tot in het diepste van uwe hersenen
doordrongen.
Na een korte poos sprak hij:
- Gij verlangt uwen echtgenoot weder te zien?
Ik antwoordde dat zulks reeds geruimen tijd mijn innigste wensch was.
- Ja, ik weet het... Gemakkelijk zal dit echter niet gaan, of beter gezegd, het zal
niet spoedig kunnen geschieden.
Uw man is nog ver van hier.
Ge kunt dus wel gissen dat het nog vele dagen zal duren eer gij hem zult terugzien.
Oefen dus geduld en blijf vooral kalm, want de kalmte is eene groote deugd van
den mensch.
Ik begreep niet waarom de pater er zoodanig op drukte dat ik kalm moest blijven!
- Ja, sprak Lamme, ja, de man zal een menschenkenner zijn geweest en dadelijk
gezien hebben dat over het algemeen de kalmte niet tot uwe hoedanigheden behoort...
Ik weet er iets van!
- Och, ik ben ouder geworden en mijn karakter is fel veranderd... Ge zult dat wel
ondervinden...
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Ik zei tot den pater-overste:
- De heer de Polchaveau heeft mij toch beloofd dat ik hier in het klooster mijn
man dadelijk zou zien; dat hij hier verblijft.
- Ja, was het antwoord, hij is hier thuis, maar thans met eene zending gelast in een
ander Kristelijke stichting.
- Voor een pater, viel Goedzak in, kon hij nog al leugens verkoopen!
- Te goeder trouw, ge zult het zoo dadelijk hooren...
- Ik zal u naar dat gesticht laten brengen, ging de monnik voort, maar het is niet
zeker dat ge er uw man zult aantreffen, daar 't goed mogelijk is dat hij verder werd
gezonden.
Zooals ik u zegde: ge zult geduld moeten hebben, vrouw, en vooral kalm, zeer
kalm blijven.
Hij schelde en er verscheen een monnik die, op een wenk van zijn overste, mij
teeken deed hem te volgen.
Deze pater bracht mij zonder spreken terug naar buiten, waar een rijtuig aan de
poort stond, waarin ik met den broeder plaats nam...
Het voertuig verliet de stad en reed langs eene groote baan, tusschen velden, weiden
en bosschen.
Mijn gezel sprak geen woord...
De tocht was lang en ik trachtte een samenspraak met den pater aan te knoopen,
doch te vergeefs, want hij antwoordde mij met een ‘ja’ of een ‘neen’, binnensmonds
en nauw hoorbaar geuit en zei verder niets meer.
Eindelijk volgde het rijtuig eene dreef bezijden den grooten weg en hield stil vóór
de poort van een klooster, dat een zeer ruim gebouw bleek te zijn, in een uitgestrekt
park gedegen.
De broeder schelde en eene non kwam opendoen.
Zij moet van onze komst verwittigd zijn geweest, want op enkele woorden, die de
monnik tot haar sprak, knikte zij instemmend en verzocht mij met haar mede te gaan.
De pater stapte terug in het rijtuig, dat ik hoorde wegrollen, als de poort achter me
dicht viel en ik de zuster volgde naar eene kamer van het klooster, zoo dacht ik, maar
in werkelijkheid naar eene cel, waarin ik gevangen werd gezet.
Ik begreep dat als de non mij er in liet, de deur dadelijk sloot en vastgrendelde.
Vier gekalkte muren, een smal en hoog getralied venstertje, een brits in den wand
vastgemaakt, dat was alles...
Geen stoel, geen tafel, die trouwens in het enge vertrek,
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een voorschoot groot, geen plaats hadden kunnen vinden.
Ik ging op de brits zitten en barstte in snikken los.
Er verliepen verschillende dagen.
Ik zag niemand dan de zuster, die mij eten bracht: water en brood, wat soep en
een paar keeren gestampte aardappelen met wat vet toebereid...
Als ik het woord tot haar richtte, legde zij den vinger op den mond, om mij te laten
verstaan dat zij niet spreken mocht.
Ik herinnerde mij de woorden van den pater en bleef kalm... Ik begreep dat ik niets
zou winnen met uit mijn haak te schieten, daar ik op een uitval toch geen antwoord
zou bekomen, misschien de zuster en mijn voedsel tot straf een paar dagen niet meer
zou te zien krijgen.
Eindelijk, wellicht als belooning voor mijn gedwee gevangenzitten, mocht ik eenen
namiddag in het park wandelen, onder het toezicht van twee nonnen.
Ik mocht spreken!
Ge kunt niet gelooven, Lamme, wat een vreugde dat voor me was, na meerdere
dagen tot zwijgen gedwongen geweest te zijn.
- En bijzonderlijk voor iemand die de gewoonte heeft de tong geen oogenblik rust
te gunnen, zei Goedzak.
Neen, niet kwaad worden... Vertel maar voort, anders geraken wij niet uit dat
klooster of uit die gevangenis!
- Eene der zusters zag er mij eene brave, medelijdende ziel uit...
Zij ondervroeg mij en het was met klimmende verbazing dat zij het verhaal van
mijn laatste lotgeval hoorde.
Zij bracht mij bij de bestuurster van het klooster en toen vernam ik dat het gesticht
waar ik mij bevond een huis was waar krankzinnige vrouwen werden verzorgd.
Na nog aan een lang verhoor onderworpen te zijn geweest, kwam de zuster-overste
tot de overtuiging dat ik gezond van geest was.
Ik moest niet meer naar mijne cel terugkeeren, bekwam eene kamer en er werd
onmiddellijk iemand naar Brussel gezonden om te onderzoeken in hoever mijne
verklaringen met de waarheid overeenkwamen.
De Fransche bedrieger had eenige kronen van te voren betaald, om mij in het
gesticht te doen opnemen, door bemiddeling van dan pater-portier van het
mannenklooster, die de Polchaveau kende, omdat deze aan de broederschap diensten
had bewezen.
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‘Ik zag niemand dan de zuster die mij eten bracht’. (Blz. 466)

De deugniet had beweerd dat ik eene bloedverwante van hem was en, door waanzin
aangetast, steeds inbracht dat ik mijn echtgenoot wilde wederzien en, werd ik bij die
vaststaande gedachte niet ingevolgd, erg boos werd en in staat was de grofste
euveldaden te bedrijven.
Daarom zei de pater mij meermaals en met nadruk dat ik kalm moest blijven en
werd ik in eene cel opgesloten in het gesticht.
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Het geld door den booswicht gestort was nauwelijks voldoende geweest om de
vervoerkosten en een paar dagen verblijf in het klooster te betalen.
Ik mocht nu dadelijk het krankzinnigenhuis verlaten, maar ik stond daar zonder
bestaansmiddelen.
Indien men mij toen had verplicht het gesticht te verlaten, zou ik geen oogenblik
geaarzeld hebben een einde aan mijn ellendig leven te stellen door in het eerste water
te springen dat ik op mijnen weg zou gezien hebben.
Gelukkiglijk had ik een goeden indruk gemaakt op de overste van het klooster.
Zij begreep dat ik geene uitkomst zag, koesterde medelijden voor de hopelooze
vrouw die ik was en vroeg mij of ik in het gesticht wilde blijven, tot er betere dagen
voor mij zouden aanbreken, die zouden komen als ik vernam waar gij verbleeft.
Zij beloofde mij overal door de geestelijke orden, waarmede haar gemeente over
gansch het land in betrekking was, opzoekingen te laten doen.
Als ge nog leefdet, zoo zegde zij, zou men u wel weten te ontdekken.
Ik moest in het klooster hard werken, mijn brood zuur verdienen, maar ik was toch
tevreden in mijn lot, omdat ik hoopte u te zullen terugzien.
Zoo werd ik meid in het krankzinnigengesticht en verbleef er geruimen tijd.
Ik hielp met zorg en ijver de zuster die er met de keuken was gelast en leerde er
koken, de fijnste gerechten bereiden.
Niet al de kostgangers kregen er water, brood en soep, want onder haar waren er
van goeden huize en die bekwamen deugdelijk voedsel, wijl er voor haar goed werd
betaald.
Het zal u dus niet meer verwonderen dat uwe vrouw, die vroeger hoogstens een
kleinburgerspot kon koken, op het Berkenhof als keukenmeid in dienst was.
Ik weet niet of zuster-overste hare belofte heeft gehouden en u deed opzoeken,
maar de tijd verstreek en ik vernam hoegenaamd niets over u.
Dat deed me besluiten, toen ik eenig geld, dat me zeer karig werd toegemeten,
had weten te sparen, het klooster te verlaten en weer de wijde wereld in te gaan, om
zelf te trachten u weder te vinden.
Weer reisde ik van stad tot stad, van dorp tot dorp, overal als meid in afspanningen
en bij de burgers mijn be-
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staan zoekend, tot ik eindelijk door den heer de Polchaveau als keukenmeid bij den
heer baron op het Berkenhof werd geplaatst...
- Wie heeft u daar doen aannemen?
- De heer de Polchaveau...
- Ik begin te gelooven, zei Lamme zijne vrouw onderzoekend in de oogen starend,
dat ge op uwe plaats waart in het krankzinnigengesticht!
- Waarom?
- Of hebt ge een verkeerden naam genoemd?... Of zijn er twee Fransche schurken
van dienzelfden naam?... Ge hadt uwe plaats op het Berkenhof toch niet te danken
aan dienzelfden booswicht, die al uw geld afhandig maakte en u dan deed opsluiten!
- Toch wel.
- Nu begrijp ik er niets meer van.
Vrouw Goedzak vertoonde een wanhopig gelaat en zei met bedrukte stem:
- Ik heb mij voor de tweede maal door dien bedrieger laten beetnemen.
- En dan zegt het spreekwoord: een ezel stoot zich maar eens aan denzelfden steen...
Maar 't is waar ook dat er op aarde dommer dieren loopen dan een ezel, en nog al op
twee pooten!...
Ik luister... Hoe heeft de Polchaveau u opnieuw aan het lijntje gekregen?
- Wel, zoo vervolgde Lamme's wederhelft haar verhaal, in eene afspanning te
Oolen, waar ik als dienster woonde, kwam eene bende Fransche soldaten voedsel en
slapen eischen.
Zij werden aangevoerd door een onder-officier in wien ik, als ik het eten opdiende,
den afzetter van Brussel herkende.
Ik schrok geweldig.
Hij ook herkende mij dadelijk, ik bemerkte het duidelijk aan zijn gelaat, maar
gebaarde van niets.
Wat moest ik doen?
Mijn eerste beweging, als mijn ontsteltenis verdwenen was, maar ik kon mij
inhouden, was op hem toe te vliegen en mijn nagels in zijn mooi gelaat te planten.
- Was er geen roetbak in 't zicht? vroeg Goedzak. Als ik het geweest ware, ge
zoudt u niet hebben ingehouden!
- Ik overwoog dat het tot niets zou gediend hebben, dat het integendeel tien tegen
één in mijn nadeel zou geweest
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zijn, vermits hij, als aanvoerder van de Fransche krijgslieden, mij den duivel zou
kunnen aandoen hebben. En mijn geld zou ik toch niet terug gekregen hebben!
Als zij gegeten hadden en zijn mannen hun slaapzolder hadden opgezocht, kwam
de onder-officier bij mij in de keuken.
De kerel scheen geen schaamte te kennen, alles te durven.
In een gebroken Vlaamsch, dat met haken en oogen samen hing en dat ik met de
grootste moeite verstond, sprak hij mij toe.
- Ze hebben u te Brussel losgelaten? zoo kon ik uit zijn brabbeltaal verstaan.
Het bloed steeg mij naar het hoofd. Dat was toch al te kras!
Den pot, dien ik in de hand had, wierp ik hem met alle kracht naar het hoofd, maar
hij bukte zich en het voorwerp ontving tegen den muur een ferme deuk.
De schurk lachte dat hij schokte.
Hij zei eenige Fransche woorden, die ik niet begreep en ging dan weer voort in
het geradbraakte Vlaamsch, waaruit ik begreep dat hij, toen hij mij die kwade part
bakte, geld noodig had om de plaat te poetsen in de hoofdstad, daar hij op 't punt
stond aangehouden te worden. Hij had de Oostenrijkers en terzelfdertijd de Franschen
gediend en dat was ontdekt geworden.
Ik had hem een grooten dienst bewezen en hij zou mij dankbaar zijn.
- Geef me dan mijn geld weer, sprak ik, maar ik klopte aan doovemans deur.
Met veel sierlijke bewegingen en weinig verstaanbare woorden, maakte hij mij
bekend dat zijne zakken niets inhielden dan den Franschen wind waarmede hij nog
altijd uitpakte.
Maar hij beloofde, in afwachting dat hij mij de vijfhonderd kronen zou komen
terugbrengen, iets in mijn voordeel te doen.
Ik vernam dat de baron van het Berkenhof, waar vele Fransche officieren kwamen,
die er mede aan tafel zaten, eene bekwame keukenmeid zocht en ik er, op de
Polchaveau's aanbeveling, zeker zou aangenomen worden...
Ik ging 's anderendaags met hem mede, hij bracht mij bij den baron en ik werd
onmiddellijk in de keuken van het kasteel aan het werk gezet...
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Als ik mijn loon moest ontvangen, vernam ik dat de kerel het had opgestreken. Ik
had het hem voor eene maand afgestaan, zoo had hij aan den slotheer wijsgemaakt,
omdat hij mij als keukenmeid op het Berkenhof had doen plaatsen... Het kwam nog
bij de vijfhonderd kronen!... Hoe vindt gij dat?
Het weenen stond haar nader dan het lachen, toen zij Lamme deze vraag stelde.
- Hoe ik dat vind? zei Goedzak... Als ge zulk eene lompe trekmuts zijt, dat ge dan
dubbel en dik verdient bij den neus te worden geleid...
Maar ik voeg er bij dat ik kook van verontwaardiging als ik er aan denk dat zoo'n
Fransche sprinkhaan mijn eigen wijf voor den gek gehouden en bestolen heeft.
Als ik ooit dien edelen schurk van een de Polchaveau op mijn weg vind, zal ik
hem voor meer dan vijfhonderd kronen en uw loon als keukenmeid op het Berkenhof
doen betalen!
Niet in klinkende munt, want zoo'n vreemde rat loopt met platte zakken rond, maar
op eene wijze die hem lang zal geheugen.
Wijf, dat beloof ik u op mijn woord van Lamme Goedzak!...

XIV. Hoe de edele jonker de Polchaveau kennis maakte met Lamme
en wat het hem kostte.
Het noodlot zou den bedrieger in de handen van Goedzak leveren... Of, als ge dat
verkiest, het stond geschreven dat de Polchaveau hier op het ondermaansche Lamme
zou ontmoeten, om eene rechtmatige straf voor zijne euveldaden te vinden...
De menschen willen in 't algemeen hun ongelukken toeschrijven aan de niet te
ontvluchten werking van het noodlot.
Dat is gemakkelijk, want dan kan er niet gezegd worden dat zij er bewust hebben
aan medegeholpen om het onheil op hun hoofd te doen neerkomen.
Waar het bestaan hun in alle opzichten meêvalt, spreken
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ze niet van het lot of het voorbedachte, maar beweren trots dat het aan hun verstand
en hun ijver te danken is dat het geluk hen bedeelt.
Het noodlot dus...
Maar laat ons de gebeurtenissen niet vooruit loopen.
Lamme besloot met zijn vrouw zonder uitstel Herenthals te verlaten.
Hij vreesde er Uilenspiegel te ontmoeten en wist dat, ondanks alle beloften en
eeden, hij zonder verder nadenken zijn gade aan heur lot zou overlaten, om weer met
zijn ouden gezel lief en leed te deelen.
- Ik geloof, zoo sprak hij, dat wij in deze beroerde tijden nog het veiligst te Brussel
zullen zijn, waar wij ook het gemakkelijkste ons bestaan zullen kunnen verzekeren...
Wij zullen samen moeten werken, vrouw, want de eenige stiel, dien ik ken, zal te
weinig opbrengen om ons te laten leven en te veel om ons te nopen langs een eindje
koord het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen!
Als meid en knecht zullen we in de hoofdstad wel een heer en meester of eene
mevrouw en meesteres vinden, die rijk genoeg is om aan de dienstboden toe te laten
goed te leven en een appeltje voor den dorst weg te leggen, tot betere dagen voor
ons vaderland zullen aangebroken zijn.
Had ik u niet teruggevonden, ik geloof dat een Fransche kogel mij voor altijd uit
de ellende zou geholpen hebben, maar, nu gij zoo braaf zijt geworden en wij te zamen
een gelukkig leven kunnen slijten, is de lust tot vechten er bij mij geheel uit... 't Is
recht zonderling...
Hoe een liefhebbende vrouw een man gansch kan omkeeren!
- Ja, Lamme, zei moeder Goedzak ontroerd, ja, we zullen samen een gelukkig
bestaan vinden.
Als we nu maar zonder tegenspoed te Brussel geraken, want de wegen zijn niet
veilig...
- Het zal wel gaan, zei de moeder, en het kind had geen beenen... Wij zullen het
beproeven en, slagen we er niet in, dan zullen wij iets anders moeten doen... Kom,
we trekken er op af.
Ze verlieten de herberg en begaven zich op weg...
Er was geen middel om een rijtuig te bekomen, daar niemand zich met kar en
paard op de baan dorst te wagen, want overal waren er Fransche soldeniers in den
omtrek van Herenthals, die een trekdier en een voertuig konden gebruiken
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en opeischten als ze er een op den weg ontmoetten...
Ze hadden een paar uren flink doorgestapt, als vrouw Goedzak vroeg wat te rusten
en Lamme een droge keel begon te voelen.
Bezijden de baan, op een paar honderd meters tusschen de velden, bemerkten zij
eene groote hoeve, waar ze wellicht rust en drinken zouden kunnen bekomen.
Nauwelijks hadden zij echter het wegeltje betreden dat naar de boerderij leidde,
of twee Fransche soldaten kwamen te voorschijn uit het kreupelgewas, dat eene
gracht bezoomde, en hielden Lamme en zijn vrouw staan.
- Wat komt gij hier doen?
- Wij gaan naar het pachthof.
- Dat zien wij wel, maar wat hebt ge daar verloren?
- Niets hebben wij daar verloren, zei Lamme, en we gaan er dan ook niets zoeken.
- Keert dan maar terug.
- Waarom?
- Geen uitleg... En avant, marche!
- Mogen de menschen nu hun familieleden niet meer gaan bezoeken?
- Familieleden?
- Heeft de republiek ze soms afgeschaft?
- Ik verbied u zulke gekke vragen te stellen!
- Ze heeft zooveel van die oude vodden doen verdwijnen, kameraad!... De pachter
is een broeder van den eigen neef mijner moeder zaliger.
- Zalig? Dat is afgeschaft!
- Ziet ge wel... Mag ik nu verder gaan?
- Ik zal u bij mijn officier brengen.
- Wij volgen u.
De soldaat bracht Lamme en zijne vrouw naar de hoeve.
Ze werden, nadat de soldaat hun bevolen had buiten te wachten en hij alleen binnen
was gegaan, bij den officier gebracht, die alleen aan de gedekte tafel zat en door de
pachteres werd gediend.
De pachter zat aan den anderen kant van het vertrek, den rug naar den bevelhebber
gekeerd en rookte rustig eene pijp.
Lamme trad op hem toe, klopte hem op den schouder en zei op blijden toon:
- Kozijn, hier zijn we.
De boer keek verrast op en staarde Goedzak verbaasd
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‘Ge zijt hier welkom’, zei de pachter. (Blz. 474)

aan.
- Ja, kozijn, ik en mijn vrouw...
En met een spel van zijne oogen en wezenstrekken deed hij den pachter begrijpen
dat hij maar moest meêdoen.
- Ge zijt hier welkom, zei deze laatste, die verstaan had dat de Franschen in den
waan moesten verkeeren dat Lamme en zijne gade tot de familie behoorden.
De officier ondervroeg Goedzak, die zegde dat hij zijn kozijn maar eens kwam
groeten, op de hoeve wenschte uit te rusten en een beker te drinken, om dan zijn weg
voort te zetten.
Zij gingen zitten en de pachteres ging naar den kelder eene kruik bier halen.
Vrouw Goedzak zat bij het venster en keek naar buiten.
Plots ontsnapte een lichte kreet haren mond.
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- Wat is er? vroeg Lamme.
Hij staarde ook door het raam en bemerkte eenen onderofficier, die rookend op
het voorhof op en neer wandelde.
- Ik heb blaren op de planken van mijn voeten, was het antwoord, en ze steken.
- Ja, we hebben al goed doorgestapt... Ge moet er aan gewoon worden, beste wijf...
Rust nog maar wat uit, we hebben al den tijd... En 't bier van kozijn is niet slecht!...
- Nog een beker? vroeg de pachteres.
- Met plezier!
Ze spraken nog over het een en ander...
De officier had zijn maal geeindigd en zonder een woord te uiten verliet hij het
vertrek.
- De historie van de blaren? vroeg Lamme.
- Ge hebt dien onder-officier gezien?
- Ja.
- Weet ge wie hij is?
- Hoe zou ik dat weten!
- De bedrieger.
- De edele heer de Polchaveau?
- Hij is het.
- Wel, wel... Ge ziet het, boomen ontmoeten elkaar niet, maar menschen wel.
En tot de pachteres:
- Is die officier met zijne bende hier ingekwartierd?
- Toch niet, maar waarschijnlijk krijgt hij niet veel te eten waar hij verblijft, want
dagelijks komt hij hier een noenmaal en soms een avondmaal eischen... De
onder-officier woont hier sedert eenige dagen...
- Alleen?
- Ja... Soms slapen er soldaten in de schuur.
- Hij brengt hier den nacht door?
- Ja, hij slaapt in ons bed en wij moeten naar den zolder.
- Is daar geene plaats voor ons?... Alles wel ingezien zou ik liever hier blijven en
morgen vroeg mijne reis voortzetten.
- Als een bussel stroo u bevalt?
- Och, we hebben er nog op vernacht...
- Mij goed, zei de pachteres.
En tot den boer:
- Hoe denkt gij er over, Sus?
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- Als de sergeant er vrede bij heeft, dan heb ik er niets tegen.
- Moet ge hem de toelating vragen?
- Ja.
- Dat is erger, want hij kent ons en we zouden in een smal straatje kunnen geraken.
- Zijt ge bij het boerenleger?
- Op goed valle het uit, dacht Goedzak, die natuurlijk niet wist of de pachter
Franschgezind was of niet.
En hij antwoordde:
- Ik ben een leider...
- Dan, zei de boer, kunt ge over mijne woning beschikken... De Fransche rat is nu
naar het dorp en keert slechts tegen den avond terug... Wilt ge wat eten?
- Daarop heb ik nog nooit ‘neen’ gezegd!
- Spek met eieren?
- Het kan niet beter... En nog een kruiksken bier ook, kozijn.
- Daarna kunt ge naar den zolder trekken en morgen slechts beneden komen als
de sergeant weg is... Zoo weet hij er niets van...
- Ik zou maar liever weer terug de baan op gaan, zei vrouw Goedzak.
- Geen woord van, sprak Lamme... We zouden op den weg nog andere vrienden
kunnen ontmoeten... We gaan eten en dan kruipen we naar onzen zolder...
Hij keek eens rond in het vertrek en vroeg:
- Daar in de alkoof slaapt de kerel?
- Zooals ge zegt.
- Ja, die Fransche schobbejakken nemen het beste en onze menschen moeten maar
zien dat ze zich behelpen!
De eierkoek werd door de pachteres opgediend, met eene versche kruik bruinen!
Lamme liet het zich goed smaken, het aandeel zijner vrouw er bij, die het eten niet
door de keel kon krijgen.
Ze keek gedurig door het raam, want ze vreesde dat de Polchaveau zou terugkeeren
en er niet veel goeds zou gebeuren, als Goedzak vóór den booswicht mocht staan.
- Ja, antwoordde de pachter op het gezegde van Lamme, ja, de deugnieten nemen
het beste, wat vertel ik, ze nemen alles en laten voor ons niets over.
Komen ze op eene hoeve, waar de menschen er nog redelijk goed voorzitten, dan
doen ze er hun ledigen buik een
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zielmis houden en als ze weg moeten laten zij het weten aan hun kornuiten, die op
hunne beurt hun magere pens komen vullen.
Als 't zoo voortgaat zullen we binnen eenige weken zelf geen eten meer bezitten.
Overmorgen gaan ze hier feesten.
- Feesten, zegt ge!
- Ja... De officier heeft ons varken in 't oog gekregen en gezien dat het dier vet
genoeg is om geslacht te worden.
Het doodvonnis van het beest was dadelijk geveld, want als ze hunne maag, die
in Frankrijk niet veel moet gekregen hebben, kunnen vullen, aarzelen ze geen
oogenblik, vooral niet als het hun niets kost...
De eene kan niet verdragen dat de andere iets heeft, want de officier heeft ons
opgelegd niets aan den sergeant te zeggen, die morgen zeer vroeg moet vertrekken,
om voor eenige dagen elders zijn werk te doen... Hoe vindt ge dat?
- Opperbest, zei Lamme. Het kan niet beter!... De kerel weet dus niet dat het varken
er aan moet?
- Niets weet hij er van... Wij hebben echter geen slachter... Die van ons dorp zit
gevangen. Hij wordt beticht een Franschen soldaat gekeeld te hebben... Naar het
schijnt mocht hij dat niet doen!
We hebben er geen ander kunnen vinden, maar morgen vroeg zal er een Fransch
soldaat komen, die het stieltje kent, om ons varken dood te doen.
Overmorgen zal de officier met eenige zijner vrienden, die hij heeft uitgenoodigd,
de beste brokken komen binnenspelen.
Hij zal het maal betalen; hij heeft den prijs willen kennen en mij van te voren alles
dubbel en dik vergoed.
- Wat brave vent!
- Ja, maar zijn geld deugt niet. Ik heb een pak assignaten ontvangen.
- Dat moest ge niet zeggen!
Lamme had den laatsten beet gedaan en met het laatste slokje der kruik
doorgespoeld, en zat een oogenblik in diepe gepeinzen verzonken.
Een glimlach speelde op zijne lippen en toen hij uit zijn mijmering opschoot
fonkelde de guitigheid in zijne oogen.
- Morgen vroeg wordt het varken gekeeld, zei hij. Hewel, dat doet me plezier!...
Ja, zeer veel plezier...
Kom, wijf, naar den zolder, want morgen is het voor ons
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vroeg dag... Ik bedank u voor uwe gastvrijheid, pachter, en u voor uw lekker maal,
pachteres... Ge bewijst ons een grooten dienst...
- Ginder komt de sergeant.
Vrouw Goedzak vloog de trap op.
Lamme sprak nog een woord van dank en de zolderval viel toe vóór de
onder-officier binnentrad...
- Wijf, wijf, fluisterde Goedzak haar toe, als ze op den zolder naast elkaar op een
bussel stroo zaten, ik geloof dat ge me niet alles verteld hebt en de Polchaveau nog
't een en ander weet dat ik niet mag hooren.
- Waarom?
- Wel, ge vlucht op zijn zicht als kwam de duivel naar u toe!
- Die man heeft me niets dan ongeluk gebracht, telkens ik hem ontmoet heb, en
daarom schuw ik dien kerel als de pest!
- Hadt ge daarmede te Brussel maar een begin gemaakt! Maar, 't is het oogenblik
niet daarover te praten. We moeten nu alleen denken aan de vergelding.
- Wat wilt ge zeggen?
- Dat ik het plan reeds heb opgemaakt om de Polchaveau loon naar werken te
geven en dat ik, naar het voorbeeld van Uilenspiegel, het vandaag nog zal uitvoeren.
Zoodra het plan is opgevat, zegt Tijl, moet het zonder uitstel worden verwezenlijkt...
- Och, Lamme, wees toch voorzichtig. Wie weet wat groot gevaar we loopen!
- Daar wil ik niet eens aan denken!... De Voorzienigheid levert den kerel in mijn
handen en hij moet boeten.
- Gij wilt hem toch niet dooden?
- Hij zou het dubbel en dik verdienen, niet alleen omdat hij u heeft beetgenomen,
maar omdat hij een schurk is, die met de wolven in 't bosch huilt, dan met de
Oostenrijkers en dan met de Franschen en misschien bestendig met alle twee...
Neen, ik denk er niet aan hem te dooden, want Uilenspiegel heeft het mij immer
voorgehouden: geen oorlog, geen bloed...
Open eens terdege uwe twee ooren en ik zal u kort en bondig vertellen wat ik van
plan ben met de Polchaveau te doen...
Luister goed, want gij moet mij helpen.
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Het moest niets vreeselijks zijn dat hij met den schurk voor had, want onder zijn
gefluister helderde het gelaat van vrouw Goedzak op, en verdween hare vrees als bij
tooverslag.
Zelfs speelde een glimlach op hare lippen en als Lamme haar alles had uitgelegd,
sprak ze:
- Lamme, Lamme, ge zijt een oolijke kerel. Ik zal er mijn gansch leven plezier
van hebben.
- Dat heb ik wel gedacht, want in 't menschenplagen hebt gij altijd veel genot
gevonden... Ik weet er iets van!... Neen, niet kwaad worden!...
- Dat ben ik niet van plan... Ik denk er alleen aan dat vijfhonderd kronen toch een
hooge prijs is voor dat plezier.
- Ja, 't is te duur betaald, maar hij heeft zelf den prijs vastgesteld... Ik geloof, als
het afloopt naar onzen wensch, dat hij het nog te weinig betaald zal vinden.
- Spijtig dat we 't heele spel niet zullen kunnen bijwonen!
- Ja, dat zouden we er wel mogen voor hebben... Ik stel mij toch voor hoe 't varken
het morgen vroeg zal maken!
- Lamme, ge zijt een aardige guit! Waar haalt ge toch zoo iets vandaan?
- Als ge zoo lang met Uilenspiegel hebt rondgeloopen ed de menschen in 't oken
gehouden, dan wordt ge zoo vindingrijk, dat ge er zelf verbaasd over zijt...!
Nu gaan we trachten een oogje toe te doen, beste wijf, want we zullen dezen nacht
uitgeslapen moeten zijn en vroeg wakker op den koop toe...
Eenige oogenblikken later ronkte Lamme dat het een aard had, terwijl zijne vrouw
met open oogen lag na te denken over al wat ze door Lamme had meêgemaakt en
wat er wellicht haar nog wachtte...
Rond middernacht wekte Goedzak zijne gade, die nog lang was ingesluimerd, en
fluisterde haar toe:
- We gaan er meê beginnen, wijf... Opgepast is de boodschap... Als de val of de
trap kraakt, zijn we bakvisch...
Ik zal eerst naar beneden gaan... Wacht hier tot ik u roep.
Omzichtig opende hij de val en ging behoedzaam de trap af...
Alleen het getiktak eener klok en het licht gesnork van den onder-officier stoorden
de stilte in het vertrek...
De maan stond helder aan den zuiveren hemel en wierp voldoende licht in de
kamer.
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Op de tafel stond eene kaarsepan en de tondeldoos er naast.
Lamme, die als over den vloer gleed, naderde de alkoof.
- Ik heb het voorzien, dacht Goedzak, dat mij alles zou meêvallen... De pistolen
van de Polchaveau liggen met zijn kleeren op den stoel naast zijn bed...
Ja, 't valt mêe, als de kerel niet ontwaakt vóór ik den stoel bereikt heb... Hij heeft
de hand maar uit te steken, een pistool te grijpen en Lamme heeft een blauwe erwt
in zijn ribbenkast!
Hij liet zich op de knieën zakken en kroop naar den stoel...
Zijn hart, dat geen boontje groot was, klopte hoorbaar en het angstzweet parelde
op zijn voorhoofd, in dat beslissend oogenblik...
Zoo geraakte hij tot bij den stoel en kon de pistolen machtig worden.
Een diepe zucht ontlastte zijn benepen boezem toen hij oprees...
Weer schoof hij over den vloer tot bij de tafel, deed een solferstek ontvlammen
en stak de kaars aan...
- Hebt gij de koorden? vroeg hij met ingehouden stem, als hij de trap genaderd
was... Kom naar beneden... Spoed u, 't is niet meer noodig op 't kraken te letten...
Sluit de val...
In de eene hand de kaars en in de andere een der pistolen, ging hij naar de alkoof.
De onderofficier sliep als een man met een gerust geweten of zonder geweten,
want naar het schijnt genieten de menschen, die hun geweten hebben kwijtgespeeld,
ook eene zoete rust.
Wat er ook van zij, het licht der kaars, dat op zijn gelaat viel, deed hem niet
ontwaken...
Vrouw Goedzak stond nevens haar man.
- Ge zijt toch zeker dat hij het is? vroeg Lamme.
- Ik ken hem maar al te goed... Ge moet er geen oogenblik aan twijfelen.
- Geef hem dan maar een goeden opstomper tegen zijn kin.
- Wat zegt ge?
- Een kollenboks tegen de tanden... Een van vijfhonderd kronen... Aarzelt ge? Als
ik in uwe plaats ware, na hetgeen hij u heeft gelapt, zou hij er meer dan een op zijn
boevengelaat krijgen!...
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- Ik durf niet.
- Wel, hebt ge van uw leven!...
En de stem verheffend:
- In naam van vrouw Goedzak.
Met volle vuist klopte hij den onder-officier op de kin...
Half bedwelmd, zonder zich rekenschap te kunnen geven van hetgeen er gebeurde,
scharrelde de Polchaveau naar zijn pistolen...
Lamme had de koorden uit de handen zijner vrouw genomen en, door haar
geholpen, bond hij armen en beenen van den man, die, door den schrik aangegrepen,
zich bijna niet verweerde.
Op een oogwenk lag hij zoo stevig gekoord dat hij geene beweging kon maken.
Goedzak drukte den loop der pistool op den slaap van de Polchaveau en sprak:
- Als ge een enkelen kreet laat hooren, brand ik u door den kop!...
Begrepen?... Antwoord me!...
De tanden van den toegesprokene klapperden, zoo had de vrees hem overmand,
en met moeite kon hij uitbrengen:
- Ja... ja...
- Ik zie met genoegen, zei Lamme, dat ge uw zinnen weer bijeen krijgt, en ge
verstaat wat ik u vraag...
Als uw ooren zoo goed openstaan als het met uw oogen het geval is, kan ik mij
aan u voorstellen... Edele heer de Polchaveau, ik ben zeer vereerd uwe kennis te
mogen maken...
Lamme Goedzak, om u te dienen...
Ge kent mij toch wel, van naam... Ja, ik zie het aan uw blikken dat het u plezier
doet mij te zien.
Eindelijk hebt ge uw woord gehouden: gij hebt mij ontdekt!
Mevrouw Goedzak, hier, is er u ten uiterste dankbaar voor...
Niet waar, beste wijf?
- Genade, stamelde de onder-officier, die nu begreep dag het oogenblik was
aangebroken om voor zijn gedrag te boeten.
- Ja, dat roepen al de vogels van uw slag, als ze in het net zitten!
Ik heb eene kleine rekening met u te regelen... Ik verzoek u mij zeshonderd kronen
af te tellen, die gij vrouw
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Goedzak schuldig zijt, die gij haar te Brussel en op het Berkenhof hebt ont... ik zal
maar zeggen... ontleend.
- Ik heb ze niet...
- Ge kunt toch zeker wel afkorten? Wijf, doorzoek de zakken van den edelen heer...
Vrouw Goedzak deed wat haar gezegd werd en haalde eenige koperen muntstukken
te voorschijn.
- Is dat al? vroeg Lamme... 't Is een mager beestje... De zaken moeten maar slecht
gaan... Ik ben niet op het geschikte uur gekomen...
Tot mijn groote spijt, edele heer de Polchaveau, moet ik dan uwe kleeren maar in
beslag nemen en uw persoon er bij... Uw uniform is niet veel waard en uw edel
lichaam nog minder... Maar, waar er niets is, verliest de koning zijn recht, en, wie
geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft...
Twee spreekwoorden die, zooals de meeste, hoegenaamd niets beteekenen, want
als er niets is, en de koning heeft wat te eischen, gaat de schuldenaar gewoonlijk de
gevangenis in en, wie geeft wat hij heeft, sterft gewoonlijk van honger...
Ja, wijf, het is waar, ik verlies hier mijnen tijd met te sjauwelen als een ekster en
met dat dralen zou er een witte of een zwarte kunnen tusschenkomen en dan belet
men mij nog den edelen heer de Polchaveau naar de andere wereld te zenden.
Ge moet niet zuchten, beste heer... Ge hebt nog een tijdje te leven, want ik zelf
ben niet van plan u naar het Pierenland te doen verhuizen... Neen, daar zullen andere
lieden voor zorgen, die morgen vroeg het vonnis zullen uitvoeren.
Ik wil u het noodige uitstel verleenen om u toe te laten uw geweten te onderzoeken
en door uw berouw den oppersten rechter te vermurwen...
Wijf, help mij uw schuldenaar eens opladen...
Hij ziet er niet zwaar uit... Ik zal hem op mijn schouders kunnen meedragen...
Zie zoo... Schuif hem nog wat naar voren... Ik heb er hooger in rang opgetild en
meegevoerd... Den bult Verrières zaliger gedachtenis...
Neem de twee pistolen mede, wijf lief, en blaas de kaars uit...
Wacht een oogenblik... Stop het uniform maar onder het bed...
Nu kunnen we voort...
Hij deed een paar stappen naar de deur...
- Vrouw van Lamme Goedzak, uw geheugen laat u in
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Ze brachten hem bij den varkensstal. (Blz. 484)

den steek... 'k Heb u nochtans van naaldeken tot dradeken uitgelegd wat uw deel van
't werk is!...
Ge Moet onzen kameraad toch blinddoeken...
Geen kik, edele heer, of ik laat u kennis maken met de kogels uwer pistolen...
De vrouw bond een doek voor de oogen van den onder-officier, die zijn gelaat
bijna geheel bedekte, over voorhoofd en neus, zoodat alleen mond en kin vrij bleven...
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Lamme verliet met zijn last het vertrek, door zijne gade gevolgd, en legde den
onder-officier op het voorhof neder.
- Houd nu de wacht, vrouw, en, als de edele heer het kleinste gerucht maakt, schiet
ge hem door het hoofd.
En hij plaatste den loop der pistool achter het oor van den bibberenden man.
Haastig begaf Goedzak zich naar den varkensstal, aan den rechter kant van de
boerderij gelegen en liet het zwijn los, dat knorrend naar den mesthoop liep...
Hij kwam terug bij zijne vrouw en zei:
- Vat hem bij de beenen, ik zal hem bij de schouders dragen... Hop!
Ze brachten hem bij den varkensstal.
- We schuiven hem in den oven...
De onder-officier werd in het hok geborgen.
Alvorens de deur te sluiten, zei Lamme:
- Edele heer de Polchaveau, hier kunt ge rustig blijven liggen, om u met uwen
Schepper te verzoenen.
Hij keek naar alle kanten uit.
- Ik blijf hier de wacht houden, tot de makkers komen, die het doodvonnis moeten
voltrekken...
- Genade...
Lamme sloot de deur...
- Hadt ge nog koorden over? vroeg hij.
- Ja, antwoordde de vrouw... Ze liggen op de tafel in de boerderij.
- Haal ze, want het is niet noodig dat de Fransche ratten zich te goed doen aan dat
lekker dier... De boer zal er niet kwaad om zijn, als wij het medenemen... Het was
toch voor vreemde magen bestemd...
Hij legde een stevigen strop rond den nek van het varken en met eenige stampen
onder het staartje joeg hij het dier voor zich uit, dat wel knorde, maar toch voortliep...
- Hoe verder we kunnen komen eer het dag wordt, hoe beter, zei Goedzak, want
ik denk wel dat ze naar ons zullen zoeken...
Spijtig dat we hier niet kunnen blijven, maar een mensch mag alles van het leven
niet willen... Vooruit er mede...
En het drietal vertrok, naar den steenweg op, en was spoedig uit het zicht
verdwenen...
Toen de dag in de lucht kwam, werd er op de deur der hoeve luid aangeklopt.
De pachter en zijne vrouw hadden op den zolder geslapen, naast dien waar het
echtpaar Goedzak had vernacht...
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Ze hadden niets gehoord van hetgeen beneden had plaats gegrepen, daar Lamme
door zijne gade de val had doen sluiten.
Als de boer op het geklop uit het stroo kroop en naar de trap ging, bemerkte hij
dat zijne gasten er niet meer waren.
- Die zijn waarschijnlijk al de baan op, zoo dacht hij, om den onder-officier niet
te ontmoeten, want ze schenen er niet aan te houden met hem in aanraking te komen...
Toen hij beneden in de woonkamer kwam, zag hij dat de alkoof verlaten was en
er geen uniform op den stoel lag.
- De Fransche rat is ook al weg...
Hij opende de deur en stond voor den officier, die ook vroeg uit de veeren was
gekomen, daar hij het dooden van het varken wenschte bij te wonen, meest om na
te gaan of zijn slachter niet met de beste brokken naar den soepketel der soldaten
zou terugkeeren.
- Is de sergeant al te been?
- Hij is reeds weg.
- Des te beter, want dien kerel betrouw ik nog het minst van al... Schiet er iets over
na het feest, dan kunt ge 't hem geven... Ge moogt het zelf opeten ook al.
- Dank u vriendelijk.
- Wijs nu mijn man den weg.
Hij floot een soldatensein en twee soldeniers kwamen langs het met kreupelgewas
begroeide zijpad te voorschijn.
Een hunner droeg een zak onder den arm, waaruit hij messen en ander gerief te
voorschijn haalde.
Door de drie mannen gevolgd ging de pachter naar het hok van het varken.
De slachter opende de deur en riep op vroolijken toon, zich in 't Fransch
uitdrukkend:
- Kom er maar uit, gezel van Sint-Antonius!...
Een zwakke, bevende stem liet zich in het hok hooren:
- Genade! zoo klonk het duidelijk.
De vier mannen bleven als aan den grond genageld staan, met een gelaat waarop
verbazing en schrik zich afteekenden.
- Het varken spreekt Fransch! kreet de slachter.
En het dier voegde er bij, van uit het hok:
- Ik ben een landgenoot!...
De soldaat stootte een gil uit en zette het op een loopen, gevolgd door zijn makkers,
om in een oogwenk het zijpad achter den rug te hebben en langs den steenweg te
verdwijnen...
De pachter en de officier deinsden.
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Deze laatste herwon echter dadelijk zijne koelbloedigheid.
Hij trok zijne pistool uit den gordel en zei tot den boer:
- Wat beteekent dat?
- Ik weet het niet.
- Haal het varken er uit.
- Ik durf niet.
- Genade! liet het beest zich weer hooren.
De officier naderde het hok en vroeg:
- Wie zijt gij?
- Ik ben sergeant de Polchaveau.
- Wat doet gij daar?
- Ik lig hier!...
- Kom er uit!
- Ik kan niet... Ik lig gebonden...
- Haal den man er uit, zei de officier tot den pachter.
Deze laatste bukte zich, kreeg den sergeant bij de beenen te pakken en trok hem
uit het kot.
De blinddoek werd voor het gelaat van den nog bibberenden Franschman
weggenomen en de koorden losgemaakt.
Zijn gelaat had een grauwe kleur gekregen, welke het zijn gansch leven zou
behouden, en zijne mooie zwarte haren waren wit geworden.
Men moest hem naar de woonkamer schier dragen, want zijne beenen weigerden
te bewegen.
Het duurde geruimen tijd eer hij weer denken en spreken kon.
Toen vertelde hij zijnen overste wat er met hem gebeurd was...
Onmiddellijk werden er soldaten uitgezonden om Goedzak op te speuren, maar
nergens waren Lamme en zijne vrouw te vinden.
Het varken al evenmin en de Fransche officieren konden geen feestmaal inrichten
op de pachthoeve...
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XV. Hoe Lamme Goedzak zijn eed en zijn vrouw vergat en weer met
Uilenspiegel ten strijde trok.
Toen ze een paar uur hadden gegaan en soms samen het varken hadden moeten
dragen, als het beest niet meer mêewilde, zei Lamme:
- Wij zijn nu ver genoeg van de hoeve af... Het dier zal zijn weg niet meer weer
vinden om terug te keeren en wel ergens bij een boer terecht komen... Is dat niet het
geval, dan moet het maar blijven rondloopen en een wild varken worden... Het is
een te groote last voor ons.
Hij sleurde het zwijn over de gracht bezijden den weg, maakte den strop los en
met een stamp tegen de vette hespen dreef hij het beest het veld in...
- Zie den huisbaas van den edelen heer de Polchaveau loopen! lachte hij.
Ze zetten hunnen weg voort.
- Uw varken van zeshonderd kronen zal nu verlost zijn en de Fransche deugnieten
op zoek om ons te vangen...
- Wij zullen het spel duur bekoopen.
- Wie zegt dat?... Nog een half uur en we zijn gered... Op de hoeve van Sander
Pulinckx zullen ze ons niet ontdekken... Vooruit, wijflief, met flinken stap...
Ze hadden reeds meer dan een uur gegaan, toen vrouw Goedzak, die naar adem
snakte, staan bleef en sprak:
- Is het nog ver, Lamme?
- We hadden er sinds lang moeten zijn.
- Ik kan niet meer.
- We zullen eenige oogenblikken rusten... Ga maar wat zitten... Hier, op den boord
der gracht...
Zij liet het zich geen tweemaal zeggen.
Lamme bleef in het midden der baan.
Met beteuterd aangezicht zonk hij daarna naast zijne vrouw in het gras.
- Ik geloof dat de duivel er mede speelt, zei hij... Ik weet niet waar we zijn... Ofwel
is mijn geheugen naar den bliksem, ofwel zijn we verloren geloopen
- Lieve Heer, zuchtte moeder Goedzak...
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Met een stamp dreef hij het beest het veld in. (Blz. 487)

Wat moeten we dart gaan aanvangen?
- Trachten op de goede baan te komen.
- Hoe zullen we dat doen?
- Er is slechts een middel toe: weer voortstappen, tot wij eene woning of een dorp
bereiken en ons daar den rechten weg laten wijzen.
- Als ge niet wist hoe wij op de hoeve van uwen Pulinckx konden geraken, hadt
ge zooiets niet moeten beginnen!
- Wat had ik niet moeten beginnen?
- Wel, heel dat spel met dien Polchaveau!
- Moest hij niet boeten?
- Och ja, maar we hebben er niets mêe in onzen zak en als we door de Franschen
gevat worden, is ons laatste uur geslagen.
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- Ge hebt er spijt van?
- Ja!
- Als ik niet op den kant der gracht zat, ik viel om!
Heb ik het niet voor u gedaan?
Meteen stond hij op, welk voorbeeld vrouw Goedzak, schoon brommend, volgde.
Bitsig antwoordde zij:
- Zeg maar dat het mijn schuld is!
- Ik zeg geen woord meer.
- Dat is het gemakkelijkste!
- Geen woord meer, herhaalde Goedzak en stapte voort...
Een kleine jongen die een magere koe aan den leiband hield en een wilgetak in de
andere hand droeg, kwam, een lustig deuntje fluitend, uit een zijwegel te voorschijn.
- Zeg eens, baasje, zei Lamme, zijn we nog ver van het dorp?
Het ventje keek hem met groote oogen aan.
- Welk dorp?
- Het eerste het beste.
- Is eene stad ook niet goed?
- Eene stad!
- Wel ja, als ge nog een klein kwartuurs voortwandelt, zijt ge te Herenthals.
- Ge weet niet wat ge zegt! kreet Goedzak.
En zich omkeerend en den arm voor zich uitstekend, voegde hij er bij:
- Ginder, twee, drie uren ver, ligt Herenthals.
De kleine begon te lachen.
- Als gij het beter weet moet gij het mij niet vragen, zei hij, sloeg met den wilgetak
op den rug der koe en verwijderde zich, weer zijn deuntje fluitend...
- Herenthals, morde Lamme... Herenthals... Er zijn toch geen twee Herenthalsen!...
- Er is slechts een ding mogelijk... We hebben er niet op gelet dat de steenweg
zwenkte en we zijn teruggekomen naar de plaats van ons vertrek.
- Hebt ge dat alleen gevonden! snauwde Goedzak haar toe... Hoe is het nu toch
mogelijk dat ik niet zou bemerkt hebben...
Plots bleef hij steken.
- Wel... wel... dat is... ja, dat is...
- Het verbrand Berkenhof, zei de vrouw...
- Spoedig terug!
- Neen, Lamme, ik kan niet meer voort... En ik heb er
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genoeg van ook....
- Ginder komen menschen op ons af.
- Fransche soldaten...
- De gracht in.
Ze verstopten zich achter deze laatste, in het kreupelhout.
Goedzak ging op den buik liggen, zoodat hij door het groen den steenweg in het
oog kon houden.
Zijne vrouw drong dieper het gewas in, dat uit een bosch van eikenstruiken bestond
en zich ver uitstrekte.
Het groepje, dat ze gezien hadden, kwam nader.
- Het zijn boeren, ze zijn gewapend, ze gaan ten strijde, zei Lamme, die het woord
dacht te richten tot zijne gade, achter hem...
Opeens ging eene siddering door zijne leden.
Een man stapte voorbij, door een twintigtal boeren omringd.
- Uilenspiegel! kreet Goedzak.
Hij sprong op en vloog schier over de gracht.
- Tijl!
- Lamme!
Ze drukten malkaar de beide handen.
- De Franschen willen Herenthals binnendringen... Wij zullen dat niet dulden!
- Zeker niet! zei Goedzak.
- De stad verdedigen tot den laatsten man!
- Het stond geschreven, ik ga met u!
- Vooruit!
Het groepje boeren stapte voort, met Uilenspiegel en Lamme in het midden...
Moeder Goedzak drong nog dieper door tusschen de eikenstruiken...

XVI. Hoe Uilenspiegel te Herenthals met de Franschen omsprong.
- Ik geloof dat we best zouden handelen, zei een der aanvoerders, Herenthals te
verlaten, want het vijandelijk le-
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ger is te sterk om ons de kleinste kans op overwinning te geven.
- Hebt ge nauwkeurige inlichtingen over de troepen die uit Holland komen?
- Ja, antwoordde Uilenspiegel, ik heb mij in hun midden bevonden. Zij beschikken
over een half brigade voetvolk, een regiment jagers te paard, eene compagnie licht
voetvolk en ook geschut.
- En wij?
- Over ongeveer drie duizend man.
- Dan doen wij inderdaad beter af te trekken.
- Dat is onzin, zei Uilenspiegel.
De aanvoerders keken verbaasd den man aan, die hun eenig nieuws had gebracht
over het vijandelijk leger en dien zij eene belooning wilden schenken, maar van wien
zij niet verwachtten, dat hij zich met hunne krijgsplannen zou bemoeien.
- Ja, herhaalde Tijl, dat is onzin!
- Wij vragen u niets, zei een der aanvoerders, op barschen toon.
Een ander die reeds een grijze snor droeg en zoo opvliegend niet meer was, meer
doorzicht bezat, sprak:
- Laat ons niet naar malkaar bijten. Wij zijn allen broeders, die tegen denzelfden
vijand te strijden hebben en iedere raad van een der onzen moet ons welkom wezen.
Wat de eene niet ziet, wordt door den anderen bemerkt; wat de eene niet weet, is
door den anderen gekend. Wie zijt gij, vriend?
- Wie ik ben? Een mensch zooals gij allen en buitendien een Vlaming, die 't
Fransche juk wil afschudden, zooals gijlie Mijn naam? Een naam als duizenden: Tijl
Claes. Wat kan het u maken wie ik ben en wat ik ben? Ik wil u goeden raad geven,
dat is al. Hoort mij aan: bevalt mijn raad u niet, doet dan wat ge verkiest; bevalt hij
u wel, handelt dan zooals ik het u zeg. Gij verliest toch niets met even naar mij te
luisteren.
- Dat is waar.
- Spreek, Claes, zei de grijsaard. Wat denkt ge dat wij thans is doen moeten?
- Hier te Herenthals blijven.
- Den sterken vijand hier afwachten?
- Ja. Met drie duizend man is eene versterkte stad als Herenthals lang te verdedigen.
- Wij hebben geen geschut.
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- Gij hebt uwe geweren. Wij kunnen doen zooals onze voorgangers in 1790 te
Turnhout deden: al de huizen bezetten en van uit de vensters op den vijand schieten.
Hij kan toch in ieder straat, vóór elk huis geen kanon stellen. Al de woningen zal hij
één voor één moeten nemen en volhardt hij, slaagt hij erin, dan zullen toch honderden
Franschen in het zand bijten.
- Maar wij allen zullen in de huizen gedood worden.
- Die kans loopt ge, antwoordde Tijl, maar als ge aan uw huid houdt, vlucht dan
naar de bosschen en laat u in de eerste twee jaar niet meer zien. Zoo blijft ge misschien
in het leven. Gij hebt toch zeker niet gedacht, als ge mede ten strijde zijt getrokken,
als ge u aan het hoofd van eene groep boeren hebt gesteld, dat de Franschen met
kogels van peperkoek en sabels van bordpapier vochten?
- Ik ben bereid mijn leven te offeren, zei de boer die eerst gesproken had, doch ik
vind dat wij het niet roekeloos, niet nutteloos mogen blootstellen. Ons getal is reeds
klein en als we nu nog zonder doel tal manschappen verliezen, is de strijd van zelfs
ten einde.
- Ge zult uw leven nutteloos blootstellen, sprak Tijl, als ge de stad verlaat. Dan
komt het wellicht tot een gevecht in open veld, want de Franschen zitten ons dicht
op de hielen en hun aanvoerder heeft bevel gekregen ons tot den laatsten te
vernietigen. Wat zult ge verrichten tegen de ruiterij en het geschut der Franschen?
- Niets! Men zal ons in de pan hakken.
- En als ge te Herenthals blijft, de stad eerst verdedigt van uit hare versterkingen,
om ze daarna, indien het den Franschen gelukt ze te nemen, huis voor huis aan den
vijand te betwisten en komt ge er niet toe de Franschen te verdrijven, dan zult ge er
toch, ik herhaal het, honderden dooden en ge zult sneuvelen met deze voldoening,
dat ge den vijand diep hebt getroffen, dat uwe strijdgenooten op de andere punten
van het land, een aantal Franschen minder te bevechten hebben. En gedood worden
zal immers toch het lot wezen van de meesten onzer, in den ongelijken strijd dien
wij voeren?
Eene korte beraadslaging volgde en er werd besloten Herenthals te verdedigen.
Onmiddellijk werden de noodige bevelen gegeven, want de Franschen bevonden
zich op één uur afstand van de stad.
Een half uur later werden de eerste geweerschoten gewisseld.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

493

Zij vuurden zonder verpoozen. (Blz. 494)

Lang konden de boeren het tegen den vijand niet uithouden en deze drong weldra
Herenthals binnen.
Hier begon echter het spel voorgoed en meer dan eens gingen de Fransche soldaten
op de vlucht. Waren hunne oversten geene moedige mannen geweest, die door hun
voorbeeld het vuur der krijgers heropwekten, de boeren zouden Herenthals behouden
hebben.
In geen enkel huis, klein of groot, werden de Franschen gespaard.
Geen enkel venster van Herenthals of het braakte vuur en kogels.
Overal zaten de boeren verscholen en schoten op de Franschen, die zich in de
straten dorsten wagen.
Hier en daar waren er barrikaden opgeworpen, samengesteld uit kasten, tafels,
stoelen en al wat onder de hand gelegen had om die kleine versterkingen op te richten.
Het gelukte den Franschen niet deze barrikaden in te nemen.
Zelfs uit de keldergaten kwamen loopen van geweren te voorschijn en werd op de
Franschen aanhoudend geschoten.
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Daar klonk plots een kanonschot.
Generaal Duruth, die weldra bemerkt had dat er geen sprake kon zijn al die
woningen één voor één in te nemen, daar zijn gansch leger zou vernietigd geworden
zijn, had bevel gegeven de stad in brand te schieten.
Wat konden de boeren daar tegen doen?
De kanons waren op zekeren afstand geplaatst, ver genoeg verwijderd om de
boeren, die geen geschut bezaten en alleen met het geweer gewapend waren, te
beletten iets tegen die vuurmonden te ondernemen.
Hier en daar sloeg de vlam reeds uit de brandende woningen...
Het gevecht in de straten duurde voort...
Meer en meer vurige tongen vertoonden zich boven Herenthals, dat geheel in rook
gehuld was, in den kruitdamp en den smook van de brandende huizen.
De boeren, die zich verplicht zagen de in vuur geschoten woningen te verlaten,
vochten op straat, man tegen man.
En nog immer dreunden de kanonschoten...
Er zou van Herenthals niets meer recht blijven.
Uilenspiegel en Lamme bevonden zich op de eerste verdieping van een
beenhouwerij, bezijden de Groote Markt gelegen, in de kom van de stad en, geholpen
door den baas van het huis, vuurden zij zonder verpoozen op de Franschen.
De deur en de vensters waren niet te bereiken, daar de geweerkogels ze
beschermden, want de dochter van den beenhouwer laadde aanhoudend de geweren,
zoodat uit de vensters om zoo te zeggen voortdurend geschoten werd.
Naast het huis stond een drie meter hooge muur, met eene poort die toegang
verleende tot de koer der slachterij.
De poort was gebarrikadeerd en weerstond aan het pogen der soldaten om ze in
te loopen, des te meer daar ze telkens door het geschut van uit de vensters verdreven
werden.
Lamme was aan den linkerarm gewond en Tijl bloedde hevig uit eene wonde aan
de wang, door het afschampen van een kogel op het kaaksbeen veroorzaakt. Zij gaven
er echter geene aandacht op en schoten lustig voort, aangehitst door de kwinkslagen
van Lamme die in het gevecht geen oogenblik kon zwijgen, wat Uilenspiegel deed
zeggen:
- Pas maar op, Lamme, dat ze uw tong niet afschieten!
Een paar soldaten waren er in geslaagd, geholpen door hunne makkers, den muur
te beklimmen en zaten schrijlings op den bovenkant, toen Lamme het bemerkte:
- Vuur langs daar! kreet hij.
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Uilenspiegel lag naast de opening der zolderval. (Blz. 496)

- Neen, zei de beenhouwer haastig, laat ze tot op de koer komen.
- Dan dringen ze langs achter binnen... Anderen zullen volgen... Wij zijn verloren...
Een der soldaten waagde den sprong.
Onmiddellijk volgde een kort, klagend gehuil, dat van achter den muur opsteeg
en dan niets meer.
De Franschen bleven een stond besluiteloos. Het onbekende boezemt steeds angst
in.
- Die heeft reeds zijne rekening, sprak de beenhouwer.
- Wat is er dan gebeurd?
- Mijne twee groote bloeddoggen loopen los en wie van den muur op de koer
springt wordt op minder tijd dan het te zeggen is de keel overgebeten... Daar, die ligt
er!
De beenhouwer had aangelegd op een officier, die met een troepje soldaten kwam
aangesneld en deed hem vallen, in de borst getroffen.
- Ons einde nadert, zei Lamme. Ginder komen weeral soldaten... Tijl, vaarwel,
kameraad!... Tot hierboven!... Raf... Die zit er in... Dat is raak!...
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Lamme voelde aan zijn arm, waar een kogel zich een weg had gebaand.
Hij wilde opnieuw aanleggen...
Zijne krachten begaven hem...
- Ik geloof dat ik gedaan heb! zei hij met zwakke stem.
Het geweer gleed hem uit de hand, hij verloor het bewustzijn en viel terzelfdertijd
als de beenhouwer, die een kogel in het hoofd ontving en morsdood op den vloer
stortte.
Tijl sprong achteruit, ijlde uit het vertrek en vluchtte de trap op, naar den zolder...
Hij hoorde hoe beneden de deur werd ingebeukt...
De soldaten drongen in de beenhouwerij...
Het geweer in de hand en een mes naast zich, lag Uilenspiegel naast de opening
der zolderval.
- Eer ze mij bereiken, zullen er nog eenige dienaars der eene en onverdeelbare
republiek de trap aftuimelen, dacht hij. Ze zullen mijne huid duur betalen.
Hij hoorde het gehuil der twee doggen, die met bajonetten werden afgemaakt.
Dan niets meer...
Wat beteekende dat?
Zouden de boeren versterking ontvangen hebben en zou Herenthals ontzet zijn?
Hij luisterde met nog meer inspanning.
Beneden was alles plots stil geworden. Zelfs van uit de straat steeg geen gerucht
tot hem op.
Was het een valstrik, wijl de soldaten de trap vreesden, Tijl wellicht levend wilden
in handen krijgen.
Hij werd een brandgeur gewaar, zonder er veel aandacht op te geven.
Nog eenige minuten, die uren schenen, liet hij verloopen...
Hij waagde zich op de trap...
Plots kwam een dikke rook naar boven...
Een kreet van afgrijzen ontsnapte zijnen mond.
De trap had vuur gevat en de vlammen reikten reeds tot de eerste verdieping...
Tijl sprong in het vertrek, waar Lamme en de beenhouwer op den vloer lagen.
Hij snelde naar het doorgeschoten raam.
Alles was buiten stil...
Geen soldaat, geen levend wezen was er in de breede straat te bemerken...
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Tijl liet het lichaam van Goedzak naar beneden glijden. (Blz. 498)

De aanvoerder Corbeels had den aftocht doen blazen en was met het overschot
van het boerenleger naar Lichtaart afgezakt.
Zeventig huizen vlamden of waren tot puin geschoten.
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Zes honderd boeren waren gedood en nog een grooter aantal gekwetsten vielen in
handen der Franschen, die tevens vele gevangenen maakten.
Al degeen die werden gevat met de wapens in de hand, werden onmiddellijk door
den kop geschoten.
Degenen, die uit de brandende huizen wilden vluchten, werden met de bajonetten
terug in het vuur gedreven.
De Franschen hadden evenveel gekwetsten, misschien meer, want aan de
statistieken van dien tijd, meestal door Franschen opgemaakt, mag niet al te veel
geloof worden gehecht.
Volgens een schrijven van Dr Janssens laadden zij hunne gewonden op veertien
groote dubbel karren...
Laat ons terugkeeren tot Uilenspiegel, die wanhopig aan het raam stond van de
brandende beenhouwerij.
Ware hij alleen geweest, hij zou den sprong hebben gewaagd en misschien
behouden op de straat zijn terecht gekomen, doch hij wilde Lamme, die nog immer
bezwijmd lag, niet achterlaten.
- Wat te doen! Wat te doen! kreet hij.
Het was de eerste maal zijns levens dat hij geen uitweg zag, in vertwijfeling stond.
Plots schoot hem een denkbeeld door den geest.
Hij snelde terug naar den zolder.
Een juichkreet ontsnapte zijnen mond.
Haastig greep hij een koord, die van eene katrol voorzien was en wellicht in het
slachthuis van den beenhouwer had gediend, snelde naar beneden, maakte Lamme
met zorg aan de koord vast, vestigde den haak van de katrol stevig in het hout van
het raam, kreeg met groote krachtsinspanning het zware lichaam van Goedzak door
het venster en liet het naar beneden glijden.
Zoodra Lamme behouden op den grond lag, klauterde Tijl uit het raam en bij
middel der koord kwam hij op den straatweg.
- Gebraden zal ik niet worden, zei Uilenspiegel, maar, waar nu heen met den
bewusteloozen Lamme?
- Drinken! klonk eene klagende stem hem in de ooren.
Tijl wendde zich om...
Het was de officier, door den beenhouwer getroffen, die tot het bewustzijn
terugkeerde en kreunde:
- Een slok water!... In den naam van God!...
Uilenspiegel had een verwensching op de lippen, doch
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Hij torste den officier op den schouder. (Blz. 500)

zijne goede inborst werd vaardig over zijn haat voor de Franschen.
- Ik heb geen drinken, zei hij.
- Een teug slechts, smeekte de stervende.
Plots viel de blik van Tijl op de poort van de koer der slachterij, die door de soldaten
ingeloopen was en hij bemerkte den grooten tuin, die zich achter de woning uitstrekte.
Hij sleurde met groote krachtsinspanning het lichaam van Lamme langs de koer
naar den hof.
- Hulp! kreunde de officier... Drinken!...
Achter in den tuin was een dichte haag, die langs een heg uitweg gaf op een veld...
Tijl bracht het lichaam achter deze haag, die wellicht eene veilige schuilplaats
aanbood.
Daar kon hij wachten, tot Lamme het bewustzijn zou terugkrijgen en zijne wonden
wasschen, want op een paar passen liep eene kleine beek.
Het zicht van het heldere water deed hem aan den offi-
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cier denken, die op de straat te sterven lag.
- Hij is toch een mensch, murmelde hij. Waarom zou ik hem in het uur van den
dood niet helpen? Man tegen man hebben we toch nooit malkaar gehaat, zijn wij
onbekenden.
Hij keerde terug naar de straat en torste het lichaam van den officier op den
schouder.
Hij droeg den man achter de haag, naast Lamme en in zijne pet ging hij in de beek
water scheppen.
De stervende dronk gretig het frissche nat.
- Dank!... stamelde hij... Dank!...
Hij greep de hand van Tijl en drukte ze innig.
Dan voelde hij met zijn krampachtig getrokken vingers over zijne borst, om zijn
jas los te knoopen, doch de kracht ontbrak hem...
- Hier... Hier...
Zijn stem was reeds zeer zwak.
Uilenspiegel bemerkte dat de man den laatsten adem ging uitblazen.
Hij knoopte het kleedingstuk haastig los.
Een pakje met brieven was op de borst van den officier vastgehecht.
- Voor... mijn... moeder... Dank...
Uilenspiegel nam het pakje.
Zijn blik viel op het adres.
Hij las den naam van den officier, dien men hem had aangeduid als de oplichter
van Nele: Hugnet.
Een oogenblik vonkelde zijn oog, en woede, ja wraakzucht kwamen in hem op.
Dat duurde slechts een korten stond, tegenover den weerloozen vijand.
Daarbij, die man moest spreken, alvorens te sterven...
- Waar is Nele? vroeg hij. Waar is het meisje?
De officier deed moeite om een woord te stamelen.
- Het meisje dat ge ontvoerd hetbt, na het gevecht.
Weer wilde de stervende, wiens oogen reeds door den dood gebroken waren,
antwoorden.
De klanken bleven hem in de keel zitten.
Tijl wierp zich op de knieën naast hem.
- In Godsnaam, spreek! kreet hij... Heer, geef hem nog een oogenblik, om slechts
één volzin te zeggen... Waar is het meisje?
Met bovenmenschelijke krachtsinspanning kon de gewonde nog een paar woorden
uitbrengen:
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De gewonde kon nog een paar woorden uitbrengen. (Blz. 500)

- Luxemburg... Weg...
Hij reutelde even en was niet meer.
- Dood!... En geen enkele aanduiding!... Luxemburg, wat beteekent dat!... 't Is om
krankzinnig te worden!... Hij kon mij alles zeggen en zijn mond is nu eeuwig stom!
Hij bekeek het pakje, dat hij nog in de hand had.
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- De naam zijner moeder... En niets anders, niets!...
Hij onderzocht zenuwachtig de kleederen van den doode, doch vond niets.
- Moet ik dan alle hoop opgeven haar nog ooit weer te zien, kreet hij... Zoo dicht
bij het doel, op het punt alles te weten en nu niets meer!... God, dat is niet
rechtvaardig!...
Zijn gelaat drukte de hevigste wanhoop uit.
Zijne denkbeelden geraakten verward, zijne beenen schenen hem niet langer te
willen dragen.
Hij wankelde en wilde een steun zoeken, met de hand naar de haag uitgestrekt.
Zijne krachten begaven hem.
Hij verloor het bewustzijn en viel naast Lamme.
Het bloedverlies uit de wonden die hij bekomen had en de kort op elkaar volgende
hevige gemoedsaandoeningen waren zijn krachtig gestel meester geworden...
Als Uilenspiegel het bewustzijn terug erlangde en verbaasd rondkeek, bevond hij
zich in eene hut, uitgestrekt op eene laag droog mos.
Naast hem lag Lamme, den arm met doeken omwonden, luid snorkend.
Tijl richtte zich op, kon met wankelende schreden de deur naderen en opende ze.
Hij bemerkte dat zij zich in een dennenbosch bevonden.
Wie had hen daar gebracht?
Een oogenblik beschouwde hij Lamme, die zoo rustig sliep alsof hij kalm en wel
thuis op zijne legerstede een middagdutje deed.
Goedzak ontwaakte.
Verbaasd keek hij Tijl aan, die voor hem stond.
Ook hij sprong op en kreet:
- Hoera! Onze Tijl is levend geworden.
Hij greep de hand van Uilenspiegel en drukte ze innig.
- Levend geworden? vroeg Tijl. Wat wilt ge daarmede zeggen? Ik begrijp u niet.
- Zijt ge niet te zwak, om daar te blijven staan?... Ga zitten... Hier is eene bank...
Voelt ge u wel te pas?
- Zeker... Ik weet niet wat ge beduiden wilt. Ben ik ziek geweest?
- Weet ge dat niet?
- Wat is er gebeurd?
- Te Herenthals...
Dat woord verfrischte Uilenspiegel's geheugen en lang-
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Verbaasd keek hij Tijl aan. (Blz. 502)

zamerhand begon hij zich nu te herinneren, wat er had plaats gegrepen.
Het werd helder in zijnen geest, die in de eerste oogenblikken, na zijn ontwaken,
nog als verdoofd was.
- Ja, zei hij, te Herenthals hebben we gevochten... ja, in het huis van den
beenhouwer...
- Ik ben gevallen...
- Inderdaad... De Franschen hebben het huis in brand gestoken... Ik heb er u
uitgehaald... Ja... En op straat lag een officier te sterven... Ik herinner mij alles... Ik
vernam dat hij Hugnet was... Hij was het die Nele had opgelicht, maar kon slechts
twee woorden stamelen... Wat was het... Wat heeft hij mij gezegd?... Ha, ja!... Weg...
Luxemburg!... Dan is hij gestorven en ik... Ja, wat er dan gebeurd is, weet ik niet...
Is de vijand gekomen?... Werd ik gewond?... Ik ben
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gevallen... Ik herinner me niets meer.
- Weet ge hoelang ge hier in de hut zijt?
- Neen.
- Veertien dagen.
- Dat is niet mogelijk!
- Toch wel... Ga zitten, verg niet te veel van uwe krachten, want ge zijt op twee
stappen van het graf geweest...
Uilenspiegel nam plaats op de bank.
- Ik zal u kort en bondig zeggen wat er is voorgevallen, nadat gij het bewustzijn
verloren hadt. Een groepje boeren, dat langs de velden sloop, heeft ons gevonden.
Zij hebben bemerkt dat we beiden nog leefden, ons opgenomen en naar deze hut
gebracht, welke in het diepste van het bosch verscholen ligt en waar dus geen onraad
te vreezen was.
De dokter van een naastliggend dorp, die in het boerenleger gestreden heeft, kwam
ons de noodige zorgen toedienen.
Ik was spoedig bijgekomen en alhoewel mijn gewonde arm mij ten zeerste hinderde,
kon ik toch ziekendienaar spelen.
Dagen en nachten hebt gij geijld, in erge koortsen en de dokter wanhoopte langen
tijd u te redden.
De boeren brachten mij levensmiddelen.
Eindelijk verbeterde uw toestand, de geneesheer zei dat uwe herstelling nog eene
kwestie van dagen was, uw ontwaken ieder oogenblik mocht verwacht worden.
Of uwe geestvermogens ongekrenkt zouden wezen, daarover kon hij geene
uitspraak doen.
Ge kunt dus wel beseffen, Tijl, dat het een der gelukkigste oogenblikken van mijn
leven is, u hier voor me te zien, en u te hooren spreken als een mensch die gezond
van geest is.
Uilenspiegel drukte Lamme de hand.
- Ik dank u, vriend, voor al wat ge voor mij hebt gedaan. Ik zal het nooit vergeten.
- Dank! Dat ontbrak er nog aan, sprak Goedzak. Gij hebt mij gered, gij hebt verhoed
dat ik als een gans aan 't spit in die vervloekte beenhouwerij geroosterd werd, en dan
komt gij mij dank zeggen! Laat mij...
- We spreken er niet meer over... 't Is eene gebeurtenis in ons veel bewogen leven,
die we aanteekenen, doch waarop wij niet meer terugkomen... Wij hebben malkaar
geholpen, zooals het strijdmakkers past.
- Gij spraakt van Nele?
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- Ja, nu staat alles, wat er geschied is, mij helder voor den geest.
De gewonde officier riep om drinken, ik nam hem op en bracht hem bij u, in het
veld, waar ik hem laafde. Hij smeekte mij een pakje, dat hij op de borst droeg, aan
zijne moeder te bezorgen.
- Ja, dat pakje hebben we besteld, na het eerst geopend te hebben.
- Dat had men niet mogen doen. Ik had de verbintenis aangegaan...
Lamme onderbrak hem.
- Het was noodig, Tijl, het bevatte een paar brieven welke voor Corbeels, die met
zijne mannen te Lichtaart het boerenleger terug vereenigt, van het grootste gewicht
waren. De andere stukken werden aan de moeder van den luitenant gezonden... Maar
uw verhaal?
- Op het pakje las ik den naam van de moeder, en zoo ontdekte ik, dat de officier
de man was dien men mij als den oplichter van Nele had aangewezen.
- Welk een toeval!
- Het toeval speelt in 's menschen leven eene groote rol, Lamme. Ik ondervroeg
den officier, doch de stervende kon niet meer spreken, en op mijn smeeken en roepen
kon hij alleen nog de woorden ‘Luxemburg’ en ‘weg’ uit de keel wringen, om dan
zijn laatsten snik te geven...
- Luxemburg... Daar ook is het oproer losgebarsten... Maar wat zou Nele?... Ik
begrijp niet wat uwe vrouw daar doen zou, wat men daar met haar voor zou kunnen
hebben? Heeft de officier wel de waarheid gesproken?
- Een stervende liegt niet.
- Ziet gij er klaar in? Begrijpt gij er iets van?
- Neen, hoegenaamd niet... Moet ik de hoop opgeven haar ooit weêr te zien? Wat
staat er mij te doen?
- Dat ligt volgens mij voor de hand.
- Zeg het mij.
- Zoodra gij al uw krachten herwonnen hebt, gaan we den boerenkrijg mede strijden
in Luxemburg.
- Tot wat zal het baten?
- Het is voor ons hetzelfde, waar we vechten, vermits het tegen denzelfden vijand
is, dat wij er strijden zullen.
- Er is hier nog zooveel te doen!
- Zeker, maar zult gij hier ook iets vernemen over Nele?
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- En ginder?
- Kan het toeval u dienen. Het is niet onmogelijk dat de Franschen haar mede naar
Luxemburg genomen hebben. Of wilt ge geene moeite doen om haar te ontdekken?
Uilenspiegel keek zijnen makker met verwijtende blikken aan.
- Hoe durft ge zooiets zeggen! kreet hij. Ge weet toch wel dat ik Nele boven alles
liefheb, soms wel boven mijn vaderland! Morgen zullen we ons op weg begeven.
Gij hebt gelijk: het is mijn plicht.
- Morgen?... We zullen eerst eens hooren hoe uw dokter daar over denkt.
- Ik ben genezen, ik sta flink op mijne beenen, we moeten niet eens naar den
geneesheer wachten.
- Toch wel, want het zou niet alleen eene grove onvoorzichtigheid zijn, maar tevens
eene grove onbeleefdheid, ja, ondankbaarheid, als we zoo heengingen, zonder den
man te danken, die het onmogelijke schier heeft gedaan, om u te redden.
- Dat is waar.
- Daarenboven heeft niet alleen de dokter te beslissen of wij kunnen heengaan.
- Wie dan nog?
- Onze vrienden, de boeren die ons zullen zeggen of de baan veilig is en of er
middel is verder te reizen zonder in handen der Franschen te vallen. Al te haastig en
vangt niet, Tijl, en wij zouden, als we te haastig waren, gevangen worden.
- Ge zijt zoodanig voorzichtig geworden, Lamme. Sedert ik hier bewusteloos
binnengebracht werd, schijnt gij teenemaal veranderd te zijn.
- Een kogel in den arm heeft me de les gespeld, beste Tijl.
De geneesheer oordeelde er geheel anders over dan Uilenspiegel, en als deze den
arts had medegedeeld dat hij van plan was met Lamme naar Luxemburg te reizen,
zoo spoedig mogelijk, dien namiddag nog als 't kon gaan, had de man der wetenschap
het hoofd geschud en daarna op krachtigen toon gezegd:
- Gij moet minstens nog veertien dagen hier blijven en 's morgens een wandelingje
doen in het bosch, zonder u te vermoeien. Volgt ge mijnen raad niet, dan zult ge
weldra eene schele hoofdpijn gewaar worden en ik sta er niet voor
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in, dat uwe hersenen gezond zullen blijven. Ge hebt te veel schokken gevoeld in den
laatsten tijd. Alleen lucht en rust kunnen u genezen.
- Wat zoudt ge nu toch gaan aanvangen zonder gezonde hersenen, Tijl? Als ik dat
nu nog ware. Sinds ik mij te Burght in den bak met roet heb laten wrijven, zijn mijne
hersenen niet meer gezond geweest. We blijven dus nog veertien dagen hier, te
midden onzer goede vrienden.
- Als het zijn moet, zuchtte Uilenspiegel. Maar ik zou toch willen beproeven
morgen...
- Er is niets te beproeven, onderbrak Goedzak hem. Ik heb met den
boerenaanvoerder gesproken en de twee banen zijn met Franschen bezet. We zouden
niet ver loopen.
Hij pinkte even met het oog om den dokter te beduiden dat hij hem helpen moest.
Hij had niet met den leider der boeren gesproken, hij wist niets van de Franschen,
maar hij loog om beterswille.
- Inderdaad, beaamde de geneesheer, en daar zult ge misschien meer eerbied voor
hebben dan voor de wetenschap; de baan wordt door den vijand bewaakt en deze
zou u spoedig bij de lurven hebben.
Uilenspiegel's blikken schitterden.
- Misschien, zei hij... Ik heb reeds door andere netten gevlogen!... Ik luister echter
naar uw wijzen raad en in het belang mijner hersenen blijf ik nog een paar weken
hier... Ik zal den verloren tijd op den rug der Franschen wel weten in te halen.

XVII. De dochter van den molenaar.
Tijl en Lamme stapten gezwind over de baan, zonder een woord te spreken, ieder
langs zijn kant in gedachten verdiept...
Ze waren beiden gekleed als doodarme boeren, die eerder bedelaars geleken.
Dat ze niet tot deze laatsten behoorden, bewees een pak met koorden dat Tijl op
den rug droeg en een doek met lijnwaad dien Lamme op den schouder had liggen.
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Het waren dus kooplieden, kramers, die de dorpen afliepen, om hun koopwaar van
de hand te doen.
Dat ze er zoo arm uitzagen was niet te verwonderen, daar niemand in die beroerde
tijden er aan dacht iets te koopen.
In ieder geval geen lijnwaad; misschien wel hier of daar een eindje sterke koord,
dat een wanhopige geplunderde boer zou aankoopen om zich op te knoopen...
Wapens hadden de twee mannen niet. Dat was eene goede voorzorg, want wie
door de Franschen gevat werd en een wapen bezat, werd door den kop gebrand.
Ze bereikten tegen het vallen van den avond een groot dorp, waar ze eene ongewone
beroering ontwaarden.
Mannen, vrouwen en kinderen liepen over den weg der groote baan, die het dorp
doorsneed, spraken luid en met vele gebaren, bleven in groepjes staan praten of
spoedden zich voort naar de kom van het dorp.
- Wat mag er gaande zijn? vroeg Lamme.
- De Franschen zullen hier zijn, om den dorpers broederlijkheid, gelijkheid en
vrijheid te brengen, de zonen naar 't leger te sleuren en de dochters te mishandelen.
- Als we dan maar teruggingen en een anderen weg insloegen.
- Lamme, Lamme, ge zijt tegenwoordig zoo bang als een wezel!... Als we telkens,
dat er Franschen in aantocht of op onzen weg zijn, moeten terugkeeren, dan zullen
we niet ver komen. 't Heele land is als een Fransch mierennest!... Wie weet of we de
dorpelingen hier geen dienst kunnen bewijzen, hen aansporen zich tegen den vijand
te verzetten.
- Dat heet ge hun een dienst bewijzen!
- Lamme, als ge zoo blijft spreken, dan ga ik met u niet verder, dan ga ik alleen
mijnen weg.
Goedzak barstte in lachen uit.
- Omdat ik voorzichtig ben?... Nu, dat zal niet lang duren. Zoodra ik een
Franschman te zien krijg, zal ik den kogel weer in mijnen arm voelen en de
voorzichtigheid zal weer naar de maan zijn, Tijl.
En een vrouwtje, dat haastig voorbij stapte, bij den arm grijpend en staande
houdend, vroeg Goedzak haar:
- Waarom loopen de hennen en kuikens hier zoo verward dooreen en kakelen en
piepen ze dat het klettert en fluit?
De vrouw keek hem met groote oogen aan.
- Als ge 't zoo duidelijk vraagt, zult ge 't wel spoedig weten, lachte Tijl.
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En zich op zijne beurt tot het moedertje richtend, sprak hij:
- Wat is er hier gaande, vrouwtje?
- De Franschen komen!
- Zijn die hier dan nog niet geweest?
- Neen.
- Laat ze komen! Dat is toch zoo erg niet.
- Niet erg! Ge zult er wat van beleven. Onze jongens hebben van uit het bosch op
de rakkers geschoten en er twee gedood.
- Des te beter, zei Tijl. Dat zijn er reeds twee minder voor uw dorp.
- Ja, maar ze hebben twee van onze jongens kunnen gevangen nemen en die hebben
bekend dat het mannen uit ons dorp waren, die in 't bosch in hinderlaag hebben
gelegen... En nu komen de Franschen naar hier om ons te straffen.
- Wel, wel... En wat gaat ge doen?
- Vluchten, het bosch in, met al wat niet te heet of te zwaar om dragen is!
- Uwe mannen ook?
- Ja.
- Zonder zich te verweren?
- Dat zou niet helpen... Ieder zorgt voor het zijne en de rapsten zullen het meeste
kunnen bergen...
En het vrouwtje spoedde zich voort.
- Zoudt ge geene moorden doen! kreet Tijl.
- Hoe meer Franschen ge doodt, hoe meer er te voorschijn komen.
- Ik spreek niet van de Franschen, ik bedoel de boeren!
- Zoudt ge die willen vermoorden?
- Ja, ze verdienen het, als ze zich zoo lafhartig gedragen en alles aan den vijand
overlaten, op de vlucht slaan als hij 't puntje van zijnen neus laat zien.
- Als ze gaan loopen, zoudt gij hen dooden, en als ze niet gaan loopen, worden ze
door de Franschen gedood! Tijl, Tijl, ge overdrijft. Laat die menschen hun vel redden.
Zoo kwamen ze op de Groote Markt van het dorp, waar een aantal dorpelingen
vóór het gemeentehuis opgehoopt stonden en schreeuwden en tierden om het luidst,
alsof zij hevig aan het twisten waren.
- We zullen eens zien, zei Tijl tot Goedzak, of er bloed in hun aders zit en geene
botermelk.
Hij trad vooruit en ging op de bovenste trede van de

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

510
kleine trap staan, die naar de deur van het gemeentehuis leidde.
Niemand had hem bemerkt, toen plots zijne krachtige stem over de dorpelingen
klonk:
- Menschen, luistert eens!... Menschen, hoort eens naar mij!...
Allen keken den man aan, die daar in zijn bedelaarsplunje op de trap stond, dien
zij van haar noch pluim kenden en die daar luide riep, dat ze naar hem luisteren
moesten.
- Menschen, schreeuwde Uilenspiegel weer, hoort toch eens naar hetgeen ik u te
zeggen heb.
Terwijl allen nu zwegen en bereid waren te vernemen wat de zonderlinge kerel
hun zeggen wilde, trad de smid van het dorp, een hooggebouwde sterke man, op Tijl
toe, en vroeg:
- Wie zijt gij?
- Een mensch, zooals gij en al de anderen. Maar, de Franschen zijn in aantocht,
ze zullen weldra het dorp omsingeld hebben, en we moeten hier dus geene nutttelooze
woorden verspillen.
- Laat ons vluchten! kreet een uit den hoop, met eene sdhrille stem, en de daad bij
het woord voegende zette hij het op een loopen.
- Laat ons redden wat nog te redden is! riep een ander en volgde het voorbeeld
van den eersten boer.
Nog een tiental anderen verlieten in haast de marktplaats.
Zoo luid hij kon, met eene stem die als een donder over het plein klonk, riep
Uilenspiegel hen na:
- Lafaards!... Lafaards!...
En zich tot de anderen richtend, kreet hij:
- Zijn er nog lafaards onder u?
Zijne woorden hadden den door hem gewenschten uitslag. Waren er nog boeren
tusschen den hoop, die lust hadden om naar hun huis te ijlen, hun goed in veiligheid
te brengen en zich in het bosch schuil te houden, tot de Franschen zouden verdwenen
zijn, de enkele woorden van Uilenspiegel waren als zweepslagen om hunne ooren.
Wie de massa zweepslagen durft toedienen. is de massa de baas.
De boeren bleven luisteren.
De smid had Uilenspiegel de hand toegestoken en hem gezegd:
- Gij zijt een man.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

511
Waarom? Hij kende Tijl niet en wist niet wat deze zou zeggen. Was hij een Fransch
spion? Wat ging er gebeuren? Daar zou de smid geen antwoord hebben kunnen op
geven, maar die vragen stelde hij zich ook niet.
Hij voelde dat Uilenspiegel een vriend was, een man met wilskracht en moe zooals
hij, en daarom ontstond er plots in hem eene groote sympathie voor den bedelaar,
die daar gansch alleen tegenover al die dorpsbewoners luid de lafaards hunnen naam
dorst toeroepen!
En Tijl sprak tot de boeren:
- Is er hier niemand in geheel uw groot dorp, die weet wat moed is?
Heeft er nog niemand van u allen in zijn leven twist gehad met den eenen of
anderen vriend en gevochten met dien maat?
Of heeft niemand van u een druppel Vlaamsch bloed in de aders en loopt daar
water in rond?
Een dof gemor steeg uit de groep boeren op.
- Als ik u daar zoo zie staan, flink gebouwd, blakend van gezondheid, dan vraag
ik me af waarom ge niet allen een wapen in de hand hebt op dit oogenblik, klaar om
alleen over uwe lijken de Franschen in uw dorp te laten dringen.
Heeft dan niemand van u allen een geweer?
Onderscheidene boeren staken de hand op en riepen:
- Ik heb er een... Ik ook...
- Loop het dan halen... Maar, zeg eens, maak van de gelegenheid geen gebruik,
om het bosch in te vluchten.
Uilenspiegel kende uitstekend de menschen en de waarde van elk woord dat hij
sprak en waarvan hij van te voren het uitwerksel kende.
Waren er tusschen de boeren van plan naar huis te ijlen en dan de vlucht te nemen
met al wat ze dragen konden, na dien laatsten uitroep van Tijl zouden ze dat niet
meer durven doen tegenover hunne dorpsgenooten en ze zouden nu allen met hun
vuurwapens terugkeeren.
Uilenspiegel vervolgde tot de boeren die hem nog talrijk stonden aan te gapen:
- En gijlie, omdat ge gees geweer bezit, zult den vijand hier laten meester spelen,
zonder hem een strootje in den weg te leggen?
Ge moest allen van schaamte over uwe lamlendigheid in den grond wegzinken!
Hebt ge dan geen zeisen, geen rieken, geen knuppels om
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de Franschen naar het hart of den kop te tasten?
Loopt gij ook naar huis en komt niet terug dan gewapend. Degenen die zelfs geen
stok vinden om den vijand te slaan mogen met de vrouwen en kinderen naar het
bosch vluchten en daar zitten bibberen en beven van schrik, tot wij de Franschen op
de vlucht zullen gedreven hebben!
Ik wacht u hier binnen enkele oogenblikken terug.
Allen verwijderden zich met haast, behalve de smid, die tot Tijl sprak:
- Wat gij daar met eenige woorden hebt bekomen, heb ik te vergeefs getracht te
bereiken met reeds dagen lang mijne dorpsgenooten toe te spreken... Ik kon er slechts
een tiental overhalen de wapens op te nemen en de Franschen af te wachten.
Wij hebben ons gewapend in het bosch verscholen en een paar ruiters, die wellicht
op verkenning waren, uit den zadel gelicht.
Ongelukkiglijk waren er een aantal andere Fransche soldaten langs 't bosch
doorgedrongen, die ons op 't feit hebben betrapt en twee der onzen hebben gevangen
genomen.
De gansche bende komt na naar ons dorp afgezakt om ons te tuchtigen.
Ze weten echter niet hoe talrijk we zijn om ons te verdedigen en ze durven niet al
te best den aanval wagen.
Dat zou ons wellicht toelaten met een paar honderd man den vijand af te weren,
en dat wilde ik dien halfhouten diets maken, als gij hier gekomen zijt, om hun de les
te spellen.
Het was noodig, want mijne woorden werden op gemor onthaald en ze waren van
plan hun huis in pand te laten en te vluchten.
Het valt nu te bezien, of er nog veel van hen zullen terugkomen. Onderweg is de
moed hun misschien weer in de blokken gezonken en die kranige kerels zullen dan
toch den weg naar het bosch verkozen hebben?
- Dat geloof ik niet, zei Tijl. Hier en daar misschien een, maar de meesten komen
terug. Ik zie er reeds opdagen.
Inderdaad kwamen talrijke boeren weer naar de markt de eene met een geweer op
den schouder, de andere met een oude sabel aan de zijde, een ander met een zeis,
nog een ander met een hooivork of een riek of met een groot mes aan een stok
gebonden...
Een kwartuurs nadat Uilenspiegel de boeren had toege sproken waren er een klein
driehonderd vóór het gemeente-

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

513
huis te zamen gekomen.
De burgemeester en de pastoor van het dorp waren met Tijl, Lamme, den koster
en den smid, in eene zaal van het kleine gebouw bijeen en bespraken den toestand.
- Ik heb een tiental boden uitgezonden naar de omliggende gemeenten, zei de
burgervader, om daar de dorpsbewoners tot den opstand aan te sporen en hen naar
hier te doen komen... Als ze opkomen, zooals onze jongens, dan kunnen we over een
duizendtal gewapende mannen beschikken.
- Dat is voldoende, sprak Lamme, om tweeduizend Franschen op de vlucht te
jagen, want, eens in den strijd, vechten de Vlamingen als leeuwen.
- Hoe minder bloed er vergoten wordt, hoe beter, deed de priester gelden.
- Ge zegt het verkeerd, mijnheer pastoor, zei de smid. Hoe minder Vlaamsch bloed,
dat er vergoten wordt, hoe beter, wilt ge zeggen. Als wij de Franschen niet dooden,
dan vermoorden zij ons. Er is niet te kiezen. Ge moet uwen evennaaste beminnen,
zooals u zelf, ik weet dat, maar dat belet toch niet dat ik meer aan mijn eigen vel
houd dan aan de huid van een Sansculot.
- Laat ons niet nutteloos tijd verliezen, zoo kwam Tijl in het midden. In den oorlog
doodt men zijn evennaaste, omdat anders die evennaaste zijn evennaaste doodt. Laat
ons nu eens nagaan, wat er te doen is. Ik denk, dat we den vijand in eene hinderlaag
moeten lokken, hem moeten verrassen.
De bende Franschen is wellicht veel beter gewapend dan wij het zijn, en daarom
moet een onverwachte aanval ons de zege geven.
Het beste dat we doen kunnen, is de huizen langs de groote baan te bezetten en
ons daar zoo stil houden als 't maar mogelijk is.
Komt de vijand, dan denkt hij dat al de dorpsbewoners op de vlucht zijn gegaan,
dat hij meester is van het doode dorp.
Het eerst waar een Sansculot in zulk geval aan denkt is natuurlijk aan plunderen.
De soldaten zullen zich langs alle kanten verspreiden, om in de huizen te dringen en
er buit te zoeken.
We hebben dan slechts kleine groepjes onverwachts op het lijf te vallen en er zal
in het eerste oogenblik zulk geharrewar heerschen, dat we er tien tegen een den schrik
zullen in krijgen en de dappere kerels wellicht op de vlucht zullen gaan.
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Kunnen we er dan eenige neervellen, dan zullen ze zoo spoedig niet meer terugkeeren,
misschien niets meer van zich laten hooren en aan niemand vertellen hoe ze hier
onthaald zijn geworden.
Ik schik nu alles op zijn beste, omdat wij, als we vóór zulk geval staan, waar het
leven of dood geldt, steeds op de beste uitkomst moeten hopen. Dan gaan we met
moed aan 't werk!
Hoe vindt ge mijn voorstel?
Het was de smid die op deze vraag antwoordde:
- Daareven heeft de burgemeester gezegd dat ik de man ben om onze jongens aan
te voeren. Ik geloof dat gij beter opgewassen zijt voor deze taak en ik bid u ze te
willen op u nemen.
- Zullen uwe dorpsgenooten daar vrede bij hebben? Ik ben een vreemdeling, zij
hebben mij nooit gezien, zullen ze vertrouwen in mij kunnen stellen?
- Wij zullen hun zeggen wie gij zijt, en dan zullen ze u toejuichen en met
vastberaden moed tegen den vijand optrekken.
- Gij zult zeggen, wie ik ben. Kent ge mij dan?
- Met naam, neen, maar ik heb dadelijk eene sterke vriendschap voor u gevoeld,
onmiddellijk begrepen dat gij geen arme koopman, geen hulpbehoevende marskramer
zijt, zooals u uiterlijk zou kunnen doen gissen... Neen, gij zijt een man die voor het
vaderland strijdt en overal tegen den vijand in 't krijt treedt... Is het niet zoo?
- Ja.
- Hoe moet ik u aan onze jongens doen kennen... Hoe is uw naam?
- Tijl Uilenspiegel.
- En uw vriend is Lamme Goedzak.
- Zooals ge zegt.
- Meer moet ik niet weten... Laat nu de Franschen maar komen... Blijf slechts
enkele oogenblikken hier... Ik ga onze jongens het goede nieuws melden... Ik keer
dadelijk weer!
De smid ijlde maar buiten.
Eenige minuten later keerde hij in de kamer terug en sprak tot Uilenspiegel:
- Onze strijders wachten om u als hun aanvoerder toe te juichen.
Tijl verliet het gemeentehuis, door de anderen gevolgd, en, als hij op de markt
verscheen, stegen luide juichkreten
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op, waartusschen het geroep ‘leve Tijl’, en ‘leve onze aanvoerder!’ uitklonk.
Zoo is de massa! Deze boeren kenden Tijl Uilenspiegel niet, gingen alleen voort
op hetgeen men over zijne fratsen en zijne heldendaden verteld had, maar dat was
hen voldoende om hem toe te juichen en hun gansch vertrouwen in hem te stellen.
Een goeden naam hebben, befaamd zijn, verdiend of onverdiend, dat is voldoende
om het volk te gebieden en te leiden...
Tijl deed teeken met de hand, dat hij het woord tot de boeren wenschte te richten.
Op een oogslag heerschte op de markt de grootste stilte.
En Uilenspiegel sprak met zijn krachtig medeslepend orgaan:
- Gij verlangt dat ik u aanvoer, of liever, dat ik u help om de Franschen het vuur
aan de schenen te zetten, als zij in het dorp komen?
- Ja! Ja! klonk het... Leve Tijl!...
- Ik zal het doen, omdat ik nog tegen onze verdrukkers heb gestreden, hun zwakken
kant ken en dus weet wat er te doen is.
Ik heb twee voorwaarden te stellen.
Waar gij een Franschman kunt neerschieten, moogt gij hem in geen geval sparen.
Ik zou vroeger nooit iemand gedood hebben, zelfs mijn grootsten vijand niet, maar
ik ben bloeddorstig geworden, waar het de Franschen geldt, omdat zij mijne moeder
hebben gedood en mijne gade ontvoerd.
Nu roep ik hen toe: oog voor oog, tand voor tand!
De andere voorwaarde is, dat ge stipt mijne bevelen nakomt en de strengste tucht
in uwe rangen heersche.
Het is door gebrek aan lijdzame gehoorzaamheid en ijzeren tucht dat de boeren
steeds het onderspit hebben moeten delven.
Neemt ge die voorwaarden aan?
Uit aller mond klonk het onmiddellijk:
- Ja!... Zeker!... Ja!...
- Zweert gij het?
Dadelijk staken allen de rechterhand op en als in koor riepen zij:
- Wij zweren het voor God en Zijn heiligen!
Nu stak Uilenspiegel zijne hand in de hoogte en riep
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met trillende stem:
- Ik zweer op mijne beurt, op al wat mij dierbaar is, dat ik u zal aanvoeren tot de
laatste Franschman hier gevlucht of gedood zal zijn, of ik door den vijand zal geveld
wezen!
Weer klonken de kreten:
- Leve Tijl!... Leve onze aanvoerder!...
Deze gaf nu het bevel dat een tiental boeren met geweren! gewapend, bij hem,
aan 't gemeentehuis zouden blijven, en de andere zich zouden verschuilen in de huizen
langs de baan, om daar op verdere onderrichtingen te wachten.
Een gewapend troepje zou langs het bosch op verkenning uitgaan.
Op een ommezien was de markt verlaten en alleen de tien aangeduide boeren
stonden in rang vóór het gemeentehuis, waar Tijl nog met den burgemeester en den
pastoor aan 't spreken was.
- Naar het schijnt, zoo zegde de priester, is Wannes Bos toen naar het kamp der
Franschen gevlucht... Niemand weet er het fijne woord van, maar hij kwam toch met
de vreemde deugnieten hier terug en hij moet hun groote diensten hebben bewezen,
want hij had bij den aanvoerder veel in de pap te brokken... Wat ik weet...
De pastoor ging niet voort. Hij keek Uilenspiegel aan en zei:
- Maar, dat is eene gansche geschiedenis, en ik zal daar nu niet mede voor de
pinnen komen. Ik geloof dat ge thans wel wat anders zult te doen hebben, dan naar
een verhaal te luisteren, dat trouwens weinig om 't lijf heeft... Er zijn andere
gebeurtenissen aan te stippen sedert de Franschen meester in lons land zijn.
- Het zal den tijd dooden, sprak Tijl... Ik heb mannen op verkenning uitgezonden
en zoolang die niets komen melden, moet ik met mijne wacht hier blijven... Ik hoor
gaarne de heldendaden der indringers vertellen... Dat doet mijn bloed koken, brengt
mij weer helder voor den geest wat ze mij en de mijnen misdaan hebben en 't zal me
in den strijd kracht en moed bijzetten... Wij luisteren naar de geschiedenis van Wannes
Bos, Mijnheer pastoor.
Hij greep een stoel bij de leuning en schoof hem den priester toe.
Allen gingen zitten, behalve Lamme, die de zaal verliet, maar er eenige
oogenblikken later terugkeerde met eenige tinnen bekers en eene kruik bier.
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Wannes Bos

Als Goedzak naar een verhaal moest luisteren, kreeg hij een droge keel en daarom
nam hij zijne voorzorgen.
- Als ge 't dan toch verlangt te weten, zei de pastoor, zal ik u zeggen dat Wannes
Bos de zoon was van een welhebbenden pachter, en wellicht een brave jongen zou
geworden zijn, hadden de omstandigheden er niet anders over beschikt.
Vader Bos had eene schoone hoeve, een stal zooals er uren in 't ronde geen te
vinden was, met vele koeien en een viertal paarden, en zoover men zien kon hoorde
het land hem toe.
Hij leefde gelukkig, in welstand met zijne vrouw en zijne vijf kinderen, waarvan
Wannes de jongste was.
Opeens greep het onverbiddelijk noodlot het gezin van den pachter in zijne
klauwen, en op enkele weken sleepte de typhusziekte moeder Bos en vier kinderen
naar het graf.
Ook de vader en zijn jongste telg werden door de verschrikkelijke kwaal aangetast,
zweefden geruimen tijd tus-
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schen leven en dood, doch konden gered worden.
Wannes scheen niets uit de ziekte te hebben overgehouden, maar met den ouden
Bos was het geheel anders gesteld, want van dien tijd af was hij zwak in het hoofd.
Dat zou misschien stilaan verdwenen zijn en de man zou nog een gezond mensch
zijn geworden, hadde het ongeluk hem niet voortdurend vervolgd, maar nauwelijks
was hij van het ziekbed opgestaan, of zijn stal werd door het noodlot getroffen en
één voor één werden de koeien door eene plaag neergeveld.
Voeg daar nu bij dat dit jaar de oogst volkomen mislukte en ge zult begrijpen dat
de man, die dan al in de hersenen geraakt was, dien tegenspoed niet kon te bovem
komen.
En, om de kroon op al die onheilen te plaatsen, zocht de arme kerel troost in den
beker en werd op korten tijd een onverbeterlijken dronkaard.
Wannes was toen veertien jaar en ge kunt u voorstellen hoe hij opgroeide.
Hij werd door den vader geheel aan zijn lot overgelaten en leefde als het ware in
't wild...
Een paar jaren later, was al het land van Bos verkocht en ging de hoeve ook in
andere handen over.
Vader en zoon betrokken een klein huisje, ver van het dorp gelegen, en de oude
Bos dronk tot den laatsten duit alles op.
Eenen morgen vond men hem in het bosch verhangen...
Wannes bleef geheel alleen het huisje bewonen, kwam nooit in het dorp en zelden
in aanraking met de bewoners.
Hoe hij leefde en waar hij het geld haalde om de huur van het hutje te betalen, dat
wist niemand.
Soms verdween hij gedurende verscheidene dagen, ja, weken, en geen mensch
wist waar hij zich dan heen begaf, waar hij zich bevond.
- De oude moet nog geld hebben achtergelaten, zoo werd er in het dorp verteld,
en Wannes leeft op z'n renten.
Eens had een verre neef, want de Bossen hadden geen familie op 't dorp, met
Wannes willen spreken over eene erfeniszaak, en was naar het huisje van den
alleenlooper gegaan.
Hij vond hem in zijne woning, maar had hem geen woord kunnen zeggen, want
de jongeling had zijn geweer gegrepen en den neef toegesnauwd:
- Maak dat ge weg komt, of ik schiet u een paar kogels in de hespen.
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En daar de andere bemerkte dat het gemeend was en Wannes op hem aanlegde, had
hij, sneller dan hij gekomen was, den terugweg genomen.
Een dorpeling was eens naar de stad gereden en wist te vertellen dat hij daar
Wannes, in gezelschap van andere jongelieden, in eene herberg had gezien, waar hij
dapper den beker aansprak, maar, wijl men hem denzelfden avond met zijn geweer
en zijn hond, in het bosch ontmoette, meende men dat de man zich bedrogen had.
Wat zou Wannes, de halve wilde, die niets wist of niets kende, nu toch in de stad
gaan uitrichten hebben?
Nochtans had de dorpeling goede oogen gehad, want de jonge Bos ging dikwerf
naar de stad, waar hij met nog een ander deugniet, die vroeger onze gemeente had
verlaten, in gezelschap van een aantal bandieten verkeerde, die van diefstal leefden...
Wij vernamen zulks, toen die bende eenigen tijd later op een rooftocht bij de lurven
gegrepen en in de gevangenis werd opgesloten.
Wannes was bij hen en werd insgelijks op het droge gezet.
In zijn huisje werden opzoekingen gedaan door de heeren van het gerecht en er
werden tal van gestolen voorwerpen ontdekt.
Zelfs een kelk, die in eene kerk van den omtrek ontvreemd was geworden, werd
er gevonden. De schurk was dus zoo laag gevallen, dat hij de heilige voorwerpen
van den eeredienst niet meer eerbiedigde en in den tempel des Heeren durfde te
stelen!
Hij was dus wel bijzonder geschikt om later met de Franschen mede te gaan!
Hij werd veroordeeld met de andere schavuiten en wij hoorden van hem niets
meer.
Ieder dacht dat, als de poorten van de gevangenis voor hem zouden geopend
worden, hij in de stad zou blijven, met zijne makkers, of naar vreemde streken trekken,
om er zijn oneer te verbergen of opnieuw zijn dievenstieltje uit te oefenen.
Naar zijn geboortedorp zou hij toch niet meer durven terugkeeren, daar was alleman
hier overtuigd van...
Ieder dacht er zoo over, omdat niemand wist dat Wannes eene bijzondere reden
had om naar het dorp terug te keeren of ten minste hier in den omtrek te komen
rondzwerven.
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Hij had zijn hart hier gelaten!
Wannes is een flink gebouwd jongeling en Trientje van den molenaar had zulks
ook opgemerkt, zoodat tusschen beide jongelieden een gevoel van genegenheid was
ontstaan.
Ze hadden malkander dikwerf ontmoet, in veld en weide, en Wannes was 's avonds
dikwerf in de buurt van den molen, om er over de tuinhaag met Trientje eenige
woorden te wisselen.
Later heb ik vernomen, dat hij het meisje had wijsgemaakt dat hij dikwijls dagen
lang met noesten ijver in de stad ging arbeiden, met zijn lastig werk reeds een heel
sommetje had bijeen vergaard en binnen enkele jaren genoeg zou bezitten om eene
hoeve te betrekken en er als pachter alles flink in te richten.
En daar zou dan de erfenis bijkomen, die hij te verwachten had, want twee oude
moeien, die ook in de stad woonden, zouden er niet lang meer loopen en ze bezaten
een spaarpotje.
Eens zoo ver, dan zou de molenaar er wellicht in toestemmen Trientje met hem
te laten trouwen en ze zouden als een deftig en welhebbend gezin hunne plaats
tusschen de dorpers innemen.
Wat kan men een onnoozel zestienjarig meisje niet al wijsmaken, als men in de
stad bij het uitschot der samenleving op stiel is!
Trientje geloofde al wat de deugniet haar vertelde en daar ze nog verscheidene
jaren voor zich had, eer er aan trouwen kon gedacht worden, zag ze eene gelukkige
toekomst tegemoet.
Zij had ongelijk hare ouders niets te zeggen, want die zouden haar doen inzien
hebben dat Wannes haar beloog en bedroog, maar jonge meisjes spreken uit
schuchterheid of ongegronde vrees niet over hare intieme aangelegenheden aan hunne
ouders en zoo geraken ze dikwerf in het onheil...
Misschien sprak Wannes toch wel de waarheid... Hij ging slechts naar de stad als
er een goede slag te doen was en keerde dadelijk na den rooftocht weer terug naar
het dorp, om er sober te leven, en zoo had hij wellicht een rond sommetje vergaard.
Wie weet of hij niet van plan was, als men hem niet in de gevangenis had weten
te krijgen, eene hoeve te betrekken als hij geld genoeg zou bezeten hebben, om er
eerlijk zijn brood te verdienen met den landbouwersstiel; het gestolen goed voor de
pinnen te brengen en het te doen doorgaan als
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de erfenis zijnen tanten, om dan Trientje te huwen en er weer terug boven op te
komen? Wie weet?
- Als hij dan het verleden had kunnen begraven, zei Tijl, dan zou er een mensch
meer van den slechten weg op de goede baan geraakt zijn en de maatschappij zou er
niets bij verloren hebben, er integendeel een eerlijk mensch bij gewonnen, terwijl
Wannes nu wellicht als een booswicht zal eindigen, na de menschen nog veel spel
te hebben geleverd.
- Ja, dat heeft hij en dat zal hij nog doen! Maar dat zou toch ook geweest zijn,
ware hij in zijn voornemen geslaagd, want oneerlijk verkregen goed, brengt geen
heil aan. Door diefstal verzameld goed, leidt onvermijdelijk naar den bedelstaf. En
't arme Trientje zou misschien naar den poel van ellende en schande meegerukt zijn
geweest!
- Zij had den kerel lief? vroeg Uilenspiegel.
- Ja, want het arme kind heeft veel geleden, als ze vernomen heeft wie Wannes
was en hoe hij in de gevangenis kwam.
- En is ze nu gelukkig? Zal ze nog heil in het leven kunnen vinden, na de plotselinge
vernietiging van haren zoo heerlijken droom?
- Laat me u daar niet op antwoorden, zei de priester, want het vervolg van Wannes'
wedervaren, zal u daarover ten volle inlichten.
Ik zei dus dat de deugniet terug naar ons dorp kwam afgezakt, zoodra hij zijne
straf had uitgeboet.
Hij kwam zich hier niet nederzetten, geen dak zoeken bij de boeren, want hij zou
geen onderkomen gevonden hebben, misschien wel op stokslagen onthaald zijn
geworden.
Maar hij dwaalde des avonds hier in die omstreken rond en was reeds dikwerf in
de buurt van den molen gezien geweest.
- De kerel verblijft in de stad en komt naar ons dorp, om na te speuren of er hier
voor hem en zijne kornuiten geen goeden slag te doen is, zeiden die boeren.
Ieder was op zijne hoede, 's avonds kwam er niemand nog alleen of ongewapend
buiten en al de deuren werden op slot gedaan.
Zooiets was Wannes nochtans niet van plan en 't lag alleen in zijne bedoeling
Trientje te zien en haar te spreken.
Hij kon de lieve meid niet vergeten... Afgezonderd in de gevangenis, had hij
aanhoudend aan haar gedacht...
Hij verbleef niet in de stad, zooals de dorpers dachten, maar in de bosschen en
sliep er 's nachts in de open lucht...
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De dochter van den molenaar, zoodra ze vernomen had, dat Wannes in den omtrek
huisde, had besloten den molen, of liever, de woon harer ouders niet meer te verlaten,
en vertoonde zich zelfs niet meer aan het venster...
Dat duurde eenige dagen, tot Wannes verdween en men van hem niet meer hoorde
spreken.
Trientje had nog steeds aan hare ouders niet verteld, dat zij vroeger met Wannes
dikwerf had gesproken en zij beloofd had hem te zullen huwen, zoodra hij eene hoeve
en het noodige geld zou bezitten.
Eens dat de molenaar met zijn gezin aan tafel zat, om het avondmaal te nuttigen,
werd er op de deur geklopt.
De hond, die aan den band lag, had een kort geblaf laten hooren, maar was dan
weer in zijn hok gekropen.
Trientje was opgesprongen.
Een angstig gevoel had haar plots aangegrepen.
- Doe niet open, vader, smeekte zij.
De molenaar keek haar lachend aan.
- In den laatsten tijd zijt ge zoo bang geworden als een wezel, zei hij... Het is nog
geen negen uur en onze Turk heeft goed volk herkend, anders zou hij heel de buurt
bijeen bassen...
Hij ging den grendel wegschuiven en het licht van het huis viel op een man, die
op den drempel stond, met een breeden hoed op het hoofd, die zijne trekken
overschaduwde, en een geweer aan den band, over den schouder.
- Wat verlangt ge? vroeg de molenaar.
- U even te spreken, klonk het antwoord, en de onbekende trad in de huiskamer.
Trientje zonk op een stoel.
Zij had de stem van Wannes herkend.
Deze ging zitten.
De molenaar keek hem nu in 't volle licht aan en een zenuwachtig trillen zijner
lippen duidde aan dat hij ook den jongeling herkend had.
- Wie zijt gij en wat wilt ge van mij?
De andere legde zijn geweer op de tafel naast zich en nam den hoed van het hoofd.
- Herkent ge mij niet?
- Ja, daarzooeven dacht ik reeds dat gij het waart. Nu twijfel ik er niet aan... Wannes
Bos.
- Zooals ge zegt.
- Wat hebt gij hier verloren? Gij zijt hier bij eerlijke lieden en ik verzoek u het
hier kort te maken. Ik zou liever
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‘Wat verlangt ge?’ vroeg de molenaar. (Blz. 522)

uw bezoek niet ontvangen hebben. Of wachten uwe vrienden buiten op een teeken,
om hier binnen te dringen, om te dooden en den molen te plunderen? Ga dan uw
gang maar, want ik ben hier alleen met mijne vrouw en mijne dochter.
Wannes werd bleek als een lijk.
Een oogenblik bleef hij sprakeloos.
Dan sprak hij met zachte stem:
- Trientje weet zeer wel dat ik niet zou dulden dat een enkel haartje op haar hoofd
werd aangeraakt.
Het meisje werd vuurrood...
Ze sloeg hare handen voor 't gelaat en barstte in snikken los.
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- Wat beteekent dat! kreet de molenaar.
- Ik zal u dat in weinige woorden zeggen, sprak Wannes. Wij beminnen elkaar...
- Dat is niet waar, riep Trientje uit, dat is niet waar! en zij vluchtte weenend uit
het vertrek.
De vader keek nu den jongeling met dreigende blikken aan.
- Gij hoort wat het meisje u daar heeft toegeroepen!... Wat komt gij hier dan
vertellen.
- Zij heeft misschien waarheid gesproken, zuchtte Wannes. Na al hetgeen er met
mij gebeurd is, voelt ze wellicht geen genegenheid meer voor mij... Maar ze heeft
mij lief gehad, dat zweer ik u... En voor haar heb ik gestolen, omdat ik geld genoeg
wilde bezitten om haar te kunnen huwen... Als ze nu zelf zegt, dat het niet waar is,
dan moet ik het gelooven... Het zij dan zoo...
Hij drukte zijn hoed weer diep op zijn hoofd en greep zijn geweer.
- Vaart allen wel! zei hij en trad naar de deur.
Maar, hij bleef daar staan, en wendde zich naar den molenaar en zijne vrouw:
- Luistert goed naar hetgeen ik u zeggen ga, sprak hij met vaste stem, prent ieder
woord goed in uw geheugen... Trientje heeft mij niet meer lief en ik kan haar niet
dwingen mij te beminnen, maar ze zal nooit de vrouw van een ander worden, dat
zweer ik u op het hoofd van mijn vader zaliger!...
En hij verdween...
Het meisje had deze laatste woorden niet gehoord en nooit werd er op den molen
over de verschijning van Wannes nog gesproken.
Maanden verliepen en er werd van hem niets meer vernomen.
Trientje dacht ook niet meer aan hem dan om te rillen, als ze zich voorstelde dat
ze de bruid van zulk een bandiet had kunnen worden.
Van voortlevende genegenheid voor den deugniet, was er dus geen spoor meer in
haar hart, dat ze nu voelde kloppen voor een braven jongeling uit het dorp, den zoon
van den smid, die haar oprecht liefhad.
Bijna een jaar nadat Wannes des avonds de bewoners van het molenhuis den schrik
op het lijf had gejaagd, greep de bruiloft plaats.
De stoet begaf zich maar de kerk, waar ik den echt zou
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inzegenen.
Pas hadden het bruidspaar en de genoodigden den molen verlaten en volgden den
wegel, die naar de groote baan leidde, of uit het struikgewas bezijden den weg kwam
een man te voorschijn, die zich in zijne volle lengte oprichtte, met zijn geweer op
den bruidegom aanlegde en een schot loste...
Alles was op een oogslag gebeurd, niemand had eene beweging kunnen maken,
om den moord te verhinderen en zoo ontsteld waren allen, dat ze een stond als aan
den grond gevrozen bleven...
De moordenaar was in het struikgewas verdwenen, alvorens ze er aan dachten op
hem toe te springen.
De zoon van den smid gaf in de armen van Trientje den geest.
Geen woord kon hij nog stamelen; slechts een paar stuiptrekkingen en het was
met hem gedaan.
Een kogel had hem in het hoofd getroffen.
Een klopjacht werd dadelijk door gewapende boeren in al de bosschen ingericht,
maar van den moordenaar werd geen spoor gevonden...
Al de bruiloftsgasten hadden Wannes herkend...
Hij had woord gehouden: Trientje zou aan geen ander toebehooren!
Zooals ik u daar straks heb gezegd, was het waarschijnlijk toen dat Wannes naar
het leger der Franschen vluchtte...
Als deze eenigen tijd later ons dorp binnenvielen, bevond hij zich bij den
aanvoerder der Sansculotten.
Vergezeld van een vijftal soldaten, begaf hij zich naar den molen.
Niemand weet wat daar gebeurd is.
De molenaar was er niet, als de booswichten er binnendrongen, en als hij eenigen
tijd later uit die stad met kar en paard terugkeerde, vernomen had wie er zich in zijn
huis bevond en naar zijne woning ijlde, was deze verlaten.
Alleen zijne vrouw lag er bewusteloos op den grond uitgestrekt en als zij weer tot
het leven terugkwam was zij zinneloos...
Trientje was verdwenen...
Waarschijnlijk werd ze door den schurk opgelicht, want Wannes werd niet meer
bij de Franschen bemerkt...
De ongelukkige vader heeft zich vruchteloos tot den aanvoerder der soldaten
gericht, waar hij op vloeken en spotgelach werd onthaald.
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't Is immers de gewoonte der vreemde deugnieten, de boeren te behandelen zooals
de Barbaren als ze op roof en plundering uitgingen!
In de stad heeft de overheid beloofd opzoekingen naar het meisje en den
moordenaar te doen, maar ze hebben daar in deze beroerde tijden ander werk af te
leggen en deze misdaad zal weeral als zoovele andere ongestraft blijven.
De Franschen hebben onze gemeente verlaten, als er niets meer te stelen was en
de laatste koe was opgeëischt geworden.
Nu komen ze terug om kanonnenvleesch te zoeken, om onze jongens naar het
leger te sleuren...
De misdadiger keert steeds weder naar de plaats der misdaad, zegt het spreekwoord,
en dat moet wel waarheid wezen, want men heeft Wannes Bos bij hen bemerkt.
- Zoo hebben de schurken ook mijne vrouw opgelicht, zei Tijl. Ik hoop dat de
jongens goed gezien hebben en Wannes zich bij de Franschen bevindt, die wij hier
een onthaal zullen voorbereiden, dat hen lang in het geheugen zal blijven. Ik gelast
mij met hem, en, ik geef u mijn woord, de Fransche helden zullen er tweemaal over
nadenken, eer ze nog een boerenmeid durven meesleuren, wanneer ze vernemen hoe
Wannes Bos hier gestraft werd!
- Zullen wij hier wel Franschen te zien krijgen? vroeg Lamme... Onze verkenners
blijven zoolang uit... Als ze eens besloten hadden het dorp niet aan te doen en verder
zijn opgerukt?...
- Daar zullen we ons eens gaan van vergewissen, sprak Tijl. En, is dat inderdaad
het geval, dan hoop ik wel dat onze gewapende jongens het eens zullen zijn om de
rakkers op de hielen te zitten en mij toch kennis te laten maken met Wannes. Komen
ze niet naar hier, dan zullen de vreemde schurken zich toch neerstrijken in een dorp
van den omtrek, en kunnen wij ze daar wegjagen.
Een man, die in een versleten Oostenrijksch uniform gehuld was en gewapend
met een sabel en eene pistool die hij aan den gordel droeg, trad in het zaaltje van het
gemeentehuis.
Hij sprak eenige woorden met den smid, die tot Uilenspiegel zegde:
- Op de Markt wachten een honderdtal gewapende boeren, die uit de naburige
dorpen zijn komen toegesneld... Er zijn jongelieden onder hen die door de Franschen
werden opgejaagd... Nog eenige stonden, zoo zeggen zij, en de vij-
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and zal ons dorp binnenrukken...
- Dan naar buiten, zei Tijl.
Op enkele minuten had hij zich bij de nieuw aangekomen strijders als hun
aanvoerder doen gelden, en enkele oogenblikken later was de Markt weer eenzaam
en verlaten en was er op de groote baan, zoover men zien kon, geen levend schepsel
te ontwaren.
In de huizen, bezijden de baan, scheen ook geen mensch meer te verblijven, zoo
stil was er alles achter de potdicht gesloten deuren en de met luiken gesloten ramen...

XVIII. Fransche vogels.
De aanvoerder der Franschen had zijne bende in twee korpsen verdeeld, waarvan
het eene langs den linker kant van de groote baan behoedzaam vooruitkwam, en het
andere, op de smalle wegels der velden naar den rechter kant van het dorp oprukte.
De verkenners hadden hem komen melden, dat de boeren op de Markt te zamen
waren geloopen, en de Fransche officier wilde hen langs beide zijden onverwachts
op het lijf vallen.
Zoo werden ze dan ingesloten en slechts enkelen zouden er in slagen langs de
huizen de vlucht te nemen, waar ze langs de tuinen, die insgelijks aan beide kanten
der baan zouden bezet worden aan de hagen van de achterzijde, op geweerkogels
zouden worden onthaald.
Het neerschieten zijner manschappen, door de in hinderlaag liggende boeren, had
den aanvoerder er toe doen besluiten het gansche dorp uit te roeien.
Er moest een voorbeeld gesteld worden, zoo meende hij, want de Vlamingen waren
al te weerbarstig om de schoone vrijheid te ontvangen.
Een paar dorpen tot den laatsten man uitgemoord en dan door het vuur vernield,
dat zou wellicht de boeren tot betere gevoelens stemmen.
Plotseling werden er aan den rechterkant der baan, daar waar de eerste huizen
stonden, geweerschoten gelost.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

528
Het was een der afdeelingen, die tot daar gekomen was, er post had gevat en volgens
afspraak de andere kolom verwittigde, dat zij gereed was om er de boeren te ontvangen
of er op los te gaan.
Alles bleef stil.
Eenige oogenblikken later klonken er vuurschoten aan de linker zijde van de baan,
aan den anderen ingang van het dorp.
Ook daar werd op het schieten niet geantwoord.
Bijna terzelfdertijd weerklonk er geweervuur achter de huizen.
Daar stonden ook de Fransche soldaten gereed om op die boeren te schieten die
langs dien weg het hazenpad zouden willen kiezen.
Alles was gereed.
Een schot van een der twee kleine veldkanonnen, die de Franschen bij zich hadden,
zou het teeken tot den algemeenen aanval geven.
De aanvoerder hield met een paar mindere officieren en Wannes Bos, die nu ook
dien rang in het leger der republiek had gewonnen, oorlogsraad.
Hij kon er niet wijs uit worden, dat alles in het dorp zoo stil bleef.
Het Marktplein konden ze niet zien, daar het aan eene kromming der baan gelegen
was.
Zouden de boeren daar op hen wachten?
Dat scheen hem schier niet mogelijk, daar ze toch zoo domweg niet in de val
zouden loopen.
Misschien hoopten ze langs den anderen kant der baan achteruit te kunnen wijken,
als de Franschen hen de baas waren, om zoo in de bosschen eene schuilplaats te
vinden.
Wannes Bos schudde het hoofd.
- Neen, zei hij, dat geloof ik niet... Ik denk dat ze zich schuil houden in de huizen
der Markt, om vandaar uit op ons te schieten, om dan langs achter, over de velden
weg te komen.
- Dan zullen ze niet ver loopen.
- Ofwel, vervolgde Bos, hebben ze reeds hun heil in de vlucht gezocht, met vee,
vrouw en kinderen, want zeer moedig zijn mijne dorpsgenooten nooit geweest.
Als ik u een goeden raad mag geven, kapitein, laat dan onmiddellijk uwe mannen,
als er niemand op de Markt te ontwaren is, storm loopen tegen de huizen en op de
vensters schieten.
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Komt er geen antwoord en worden de boeren niet langs de tuinen door onze mannen
gesnapt, dan zijn ze reeds weg en kunnen we gerust een paar dagen ons hoofdkwartier
in het verlaten dorp vestigen, om van hier uit de weerspannige dienstplichtigen te
gaan vangen.
- Gij kent de ezels hier beter dan ik, zei de aanvoerder, vermits gij er tusschen
geboren zijt! We zullen uwen raad volgen.
Hij gaf een teeken aan de mannen die bij het kanonnetje stonden en een schot
dreunde een paar oogenblikken later door de lucht.
En langs beide zijden rukten de Franschen vooruit, de baan op...
Alles bleef stil in het dorp.
Hoe kwam dat?
Uilenspiegel had toch bevel gegeven van uit de huizen op de Franschen te schieten.
Dat had hij inderdaad bevolen, maar als zijne verkenners hem hadden komen
berichten dat de Franschen met twee kolommen, langs den linker- en den rechterkant
der baan in 't zicht waren, had hij onmiddellijk andere bevelen van mond tot mond
laten gaan.
En als hij had vernomen dat ook de achterkant der woningen door Fransche soldaten
werd afgesloten, had hij weer nieuwe bevelen gegeven.
Het scheen dat Tijl in de wieg was gelegd om krijg te voeren, om een
legeraanvoerder te worden.
Uilenspiegel was trouwens voor alles geschikt omdat de geest van Vlaanderen,
zooals Nelle de heks hem had geheeten, overal en met elk doel zegevierend optreden
kan!...
Als de Franschen langs twee zijden op de Markt verschenen en niemand bemerkten,
gaven zij onmiddellijk vuur op de vensters der woningen en drongen er binnen,
evenals in de kerk en in het gemeentehuis.
Nergens vonden zij een levend wezen.
- Ik heb het wel voorspeld, lachte Wannes Bos. Ze hebben hunnen moed niet
kunnen intoomen, hij is op den loop gegaan en al de kranige mannen zijn er achter
geloopen!
- Als ze dat overal doen, sprak de aanvoerder, dan zullen we niet veel soldaten
voor ons leger kunnen gevangen nemen.
- Och, ze moeten zich toch ergens bevinden en een paar klopjachten zullen ons
wel op het spoor van het wild brengen, des te meer dat ik hier alle hoeken en kanten
ken, waar
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het zich kan schuil houden.
Laat mij hier maar betijen: ik bevind mij hier op mijn oud gebied, en ik zal het
mogelijke doen om die kerels den duivel aan te jagen, want ze hebben zich tegenover
mij altijd als schobbejakken gedragen!...
De soldaten namen bezit van de huizen, waar ze voedsel in overvloed vonden, en
in een paar herbergen zooveel drank als ze maar verzwelgen konden.
Ze besloten op de Markt hun maal te nemen, tafels en stoelen werden naar buiten
gebracht, de tonnen op de straat gebold en het eten aangebracht.
Een paar groote vuren werden aangelegd en de soepketels er boven gehangen,
waar het vleesch van een paar magere koeien, die ze onderweg hadden gestolen, of,
om de waarheid te spreken, met assignaten hadden gekocht, werd gekookt.
Het een was trouwens het andere, want iemand betalen met waardeloos papier
heeft veel overeenkomst met iemand bestelen!
Een half uur later zaten allen aan den disch en dronken en klonken dat het een
aard had, zoodat de Markt en een gedeelte der baan het schilderachtigste uitzicht
opleverde dat men maar uitdenken kon.
Een eind verder wandelde een schildwacht, die met leede oogen het plezier zijner
makkers aanschouwde en haakte naar het oogenblik dat men hem zou komen aflossen
en hij op zijne beurt zou mogen aanschuiven en zijn buik eene zielmis laten houden.
Daar waren de Franschen toch voor gekomen in ons landeken, in het wingewest,
dat zoo rijk was dat het reeds zoo lang de hongerige wolven spijsde en nog immer
iets van waarde kon bieden om het leger der republiek recht te houden...
Als ze gegeten hadden, bleven de soldaten nog voortdrinken, want er waren
verscheidene tonnen en 't lekkere gerstenat keurden zij al zoo goed als Franschen
wijn.
En geen dorpeling daagde op.
De aanvoerder had de pastorij tot verblijf gekozen, en liet er zich in gezelschap
zijner officieren den wijn van den priester opperbest en met volle teugen smaken...
Tijl had voorzien wat er gebeuren zou.
- Het eerste dat de Fransche ratten zullen doen, zoo had hij overwogen, is eten
zoeken en de vaten bier aanspreken.
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Dat doen ze overal waar ze komen en dat zullen ze hier ook wel niet laten.
In den hof van den pastoor heb ik een groot getal heulplanten gezien, met prachtige
bollen.
Daar zullen wij wellicht de Fransche soldaten gemakkelijker mede vangen dan
met de kleine looden bollen onzer geweren.
Het is in ieder geval te beproeven.
En op zijn bevel werden de maankoppen afgerukt en gekookt.
Als het drankje, dat hij zoo had doen bereiden, klaar was, deed hij er een gedeelte
van in de tonnen bier gieten en de overige vaten, waar hij geen heulbollenkooksel
meer kon bij het gerstenat voegen, werden in den tuin gerold en den bodem ingeslagen.
Er bleef dus geen bier in het dorp, in den omtrek der Markt, dan hetgeen vermengd
was met den slaapbollendrank...
En alles verliep, alsof Uilenspiegel, als een groot tooneelmeester, het schouwspel
geregeld had...
Tot zelfs de schildwachten, die hun makkers hadden afgelost, na eenige bekers
geledigd te hebben, werden door den slaap overmeesterd.
Een jonge boer kwam bij Tijl, die zijn hoofdkwartier in den molen had opgeslagen.
- Meester, zoo sprak hij, - want zonder dat het hun was opgelegd geworden, als
ware het hun door eene geheimzinnige stem toegefluisterd geworden, hadden de
boeren Uilenspiegel meester gedoopt, - meester, al de deugnieten liggen te ronken
en te snorken.
- Goed zoo... En de kapitein?
- De officieren hebben geen bier geproefd en zij zijn dus nog te been, maar wellicht
niet al te vast, want ze hebben den besten wijn van mijnheer pastoor aangesproken...
Ik weet niet of ze dronken zijn, maar luidruchtig heb ik hen tegen elkaar hooren
opschreeuwen, als ik langs den tuin geslopen ben en op den buik tot onder het venster
der kamer...
- Dan gaan wij er op los, zei Tijl... We zullen de vier man wel weten te pakken,
als al de anderen onschadelijk zijn gemaakt... Ieder heeft de koorden en weet wat hij
te doen heeft... Voorzichtig zijn is de boodschap... Vooruit... Op Gods genade!...
De smid trad naar buiten en liet een langgerekt geschuifel hooren.
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Twee, driemaal herhaalde hij dit schel gefluit, en het was alsof het struikgewas in
den omtrek begon te leven.
Langs alle kanten kwamen de gewapende boeren te voorschijn.
Op een ommezien stonden ze in gelid geschaard.
Allen waren van sterke touwen voorzien...
Tijl sprak tot hen nog eenige woorden, om hen goed op het hart te drukken hetgeen
ze te doen hadden, en ze waren gereed om naar het dorp op te rukken, als een
boerenjongen, zoo snel het zijne beenen toelieten, kwam aangeloopen en hijgend
mededeelde:
- Meester, de kapitein der Franschen komt met twee andere kapiteins naar den
molen en de moordenaar is bij hen...
- Dan zullen wij onze soldaten nog wat ongestoord laten snorken... De officieren
komen zelf naar de val... Dat is des te gemakkelijker voor ons... Allen terug naar het
bosch en wachten op het sein van den smid...
Hij deed een teeken met de hand en al de boeren verdwenen weder bezijden de
baan.
Hadden de boeren in gansch het land een tiental aanvoerders bezeten zooals Tijl,
ze hadden de Franschen uit België verjaagd.
Uilenspiegel bevond zich slechts enkele uren onder hen, en hij oefende reeds
zulken grooten invloed op hen uit, dat ze voor hem zouden door een vuur geloopen
hebben.
Geen enkel dacht er aan hem niet te zullen gehoorzamen.
Van zijn persoon ging een onbekende macht uit, die de andere menschen zijn wil
scheen op te dringen.
Tijl, Lamme, de smid, de molenaar en nog een paar dorpers, die in den molen
hadden verbleven, gingen zich in den omtrek verschuilen, om de Fransche oversten
en den misdadiger af te wachten.
Lang moesten ze er niet op vinkenslag liggen, want weldra verscheen het groepje
op den wegel, waar Wannes den bruidegom van Trientje had neergeschoten.
Men kon het den officieren aanzien dat ze veel gedronken hadden, want ze spraken
zeer luid en maakten breede gebaren, terwijl ze niet al te vast op hunne beenen
schenen te steunen, soms wel eens uit den weg geraakten, als hadden ze aanleg om
te zwijmelen.
- Hier heb ik hem gedood... Ik heb het gezworen, en als ik een eed doe, dan houd
ik hem.
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Uilenspiegel belette het hem. (Blz. 534)

- Dat is nog een vooroordeel van den ouden tijd, antwoordde de kapitein, een dom
vooroordeel. Ieder moet vrij zijn in doen en laten, en 't is niet omdat hij eene belofte
heeft gedaan, misschien in een oogenblik van wanhoop, vrees of vreugde, dat hij
daar rekening moet van houden... Het leven moet zich schikken naar de
omstandigheden en ge moet u boven al die kleinigheden weten te verheffen. Waarom
hebben wij anders eene republiek gemaakt indien we ons nog moeten gedragen als
onder een koning!... Al die vodden liggen op den zolder met den schepter en de
koningskroon, of in de mand bij den kop van Capet!

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

534
De man kon op dat oogenblik niet voorzien hoe spoedig eene keizerskroon op het
hoofd van Napoleon zou schitteren!
Als Wannes voorbij het struikgewas stapte, waar ook de molenaar op loer lag,
wilde deze zijn geweer grijpen, om recht te springen en op den schaker zijner dochter
te vuren.
Uilenspiegel belette het hem en fluisterde hem toe:
- Doe alles niet mislukken. Ge zult eene zoetere wraak kunnen smaken, als ge u
thans bedwingt...
Wannes Bos leidde de officieren naar den molen, duwde de deur open en keek
naar binnen.
Hij keerde zich lachend naar de Franschen en zei:
- Natuurlijk heeft mijn schoonvader zoo weinig moed gehad als de rest en niet
eens op mijne komst durven wachten... Hij kon toch wel gissen, dat ik hier een bezoek
zou afleggen. 't Is niet schoon van hem, hier niet te zijn om mij te ontvangen!
Op dit oogenblik voelde Wannes zich vastgrijpen, bij de schouders en bij de beenen,
en klonken hem de volgende woorden in de ooren:
- Gij vergist u!... De molenaar is wel hier om u te ontvangen!
Op denzelfden stond werden ook de officieren vastgegrepen en eer ze wisten wat
er gebeurd was, waren ze aan armen en beenen gebonden, zoo stevig, dat ze niet de
minste beweging konden maken.
Bos onderging hetzelfde lot.
Hij verdedigde zich wanhopig, maar dat duurde slechts een paar minuten, want
Tijl bezat eene groote kracht en de smid had nog meer kruim in zijne handen.
Gekoord, schuimbekte Wannes van machtelooze woede en zijne oogen rolden
wild in hunne kassen.
- Geen kreet, voegde Uilenspiegel de officieren toe, of ik verbrijzel u het hoofd...
Draagt de kerels naar binnen... Als we meester zijn van het dorp, zullen wij zien wat
wij met hen doen moeten... Smid, geef het teeken.
Het gefluit weerklonk en met verbazing zagen de ontnuchterde officieren hoe een
groot aantal gewapende boeren uit het struikgewas te voorschijn kwamen.
Hoe waren ze toch zoo domweg in dien valstrik geloopen?... De wijn van den
pastoor droeg er de schuld van, want ware hun geest niet beneveld geweest, ze hadden
zich nooit zoover van hunne mannen gewaagd, om den molen te zien, waar Bos zijne
geliefde had geschaakt.
Ze gevoelden eene diepe spijt over hunne roekelooze daad,
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maar spijt komt altijd te laat.
En wat ging er nu op de Markt gebeuren?...
Hunne soldaten hadden wellicht ook te dapper den beker aangesproken en zouden,
zoo onverwachts door de boeren aangevallen, overrompeld en misschien allen gedood
worden.
De aanvoerder en zijne luitenanten werden, met hunne boeien beladen, in een
vertrek van den molen opgesloten, nadat men hunne wapens had genomen.
Tijl eigende zich den degen en de pistool van den kapitein toe.
Wannes Bos werd in eene andere kamer achter 't slot gezet en twee boeren werden
met de bewaking der krijgsgevangenen gelast.
- Wij weten niet wat er ons te wachten staat, sprak Uilenspiegel tot de twee jongens.
Slapen de Franschen niet vast en kunnen wij hen niet vangen als hazen in een strop,
dan zullen wij moeten vechten en we zouden het onderspit kunnen delven... Ze zijn
beter gewapend dan wij en hebben zelfs een paar kanonnen... Daarom, als ge bemerkt
dat er Franschen naar den molen komen, om hunne officieren te zoeken, dan moogt
ge denken dat wij overwonnen en dood of gevlucht zijn... Dan ijlt ge naar de
gevangenis van Bos en ge brandt hem door den kop... Daarna kunt ge het hazenpad
kiezen... Begrepen?
- Ja, meester!
- Naar het dorp!
De boeren, door Tijl aangevoerd, rukten op.
Op de baan gekomen, slopen zij naar het dorp.
Al de Franschen waren in een diepen slaap verzonken en slechts enkelen
ontwaakten, als ze werden vastgegrepen en gebonden...
Maar ze waren toch half bedwelmd door het heulbollensap en eer ze goed wisten
wat er met hen geschiedde, waren ze reeds gekoord...
- Zuiver werk, zei Tijl, als de vijanden daar naast elkander op de Markt lagen,
goed omwonden, niet in staat eene beweging te maken...
Degenen die wakker zijn, zetten een paar oogen op, alsof ze er niets van verstaan
en de anderen, die straks zullen ontwaken, zullen nog meer verwonderd liggen
kijken...
Het beste dat we kunnen doen, is de kerels één voor één, na hunne wapens in
beslag te hebben genomen, in de schuren bergen, tot morgen.
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Honger of dorst zullen ze in de eerste uren niet hebben, en we kunnen dan nagaan
wat we met hen gaan aanvangen.
Dat is eene lastige taak, want we kunnen die deugnieten toch niet gebonden houden
en van honger laten omkomen.
- Wat zouden we er anders mede doen! kreet de smid. Ze zouden met ons...
- Wij moeten menschlievender zijn dan die schobbejakken... Hoe, dat weet ik nog
niet... Morgen houden wij raad en beslissen over hun lot... We gaan ons nu bezig
houden met Wannes Bos en de officieren... Smid, acht kloeke mannen zullen u
vergezellen, om de kerels op den molen te halen en hierheen te brengen...
Hij trad in het gemeentehuis, nadat hij den pastoor, Lamme, den burgemeester en
den molenaar had verzocht hem te volgen.
- Wij zullen vonnis vellen over die mannen, zoo sprak hij... Eerst Wannes en dan
de aanvoerders van de soldaten... Oordeelt volgens uw geweten wat wij met die
schurken moeten doen...
Als de krijgsgevangenen van den molen naar het raadshuis gebracht waren, beval
Uilenspiegel dat Wannes Bos zou worden binnengeleid.
De schrik had zich meester gemaakt van den misdadiger, en het was dan ook bleek
en bevend, met smeekende blikken, dat hij voor zijne rechters verscheen, door twee
gewapende boeren ondersteund.
Ondersteund is wel het woord, want zijne knieën knikten, en ware hij niet stevig
gebonden geweest en hadden de jongens hem niet bij de armen recht gehouden, hij
zou gevallen zijn...
Tijl zat achter de raadstafel tusschen den pastoor en den burgemeester.
Goedzak, de molenaar en de smid, hadden insgelijks bij de tafel plaats genomen.
- Gij zijt Wannes Bos? vroeg Uilenspiegel.
Een flauw, bijna onhoorbaar ‘ja’ kwam van tusschen de bevende lippen van den
man.
- Gij hebt Marten Raks, den dag zijner bruiloft, op het molenpad vermoord?
Een vuurglinster blonk in de oogen van Wannes. Die herinnering wekte zijne
wilskracht weer op, joeg hem het bloed naar het hoofd, deed hem als het ware weer
herleven.
- Ja, dat heb ik.
Flink werden die woorden gesproken. Het was een heel
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Wannes werd door twee boeren ondersteund. (Blz. 536)

ander man, die daar stond, door zijnen haat, door de voldoening over de genoten
wraak opgezweept.
- Gij hebt Trientje, die dochter van den molenaar, geschaakt en hare moeder
krankzinnig doen worden?
- Ja!
- Gij bekent dus uwe euveldaden... Buiten die misdrijven, hebt ge uw land verraden,
den vijand gediend en geholpen om uwe landgenooten te bevechten, te dooden, hunne
bezittingen te plunderen... Antwoord...
- Al woorden, sprak hij. Ik heb u daar geen rekenschap van te geven. Wie zijt gij?
Wat verlangt ge van mij?
- Gij staat hier voor uwe rechters... Onder hen bevindt zich de vader van het meisje
dat gij hebt opgelicht...
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Zeg hem wat gij met zijne dochter gedaan hebt... Hij toch heeft het recht u daar
rekenschap over te vragen... Spreek...
Wannes liet een schaterlach hooren.
- Als ge mij hier hebt gebracht om dat te vernemen, dan hadt ge u die moeite
kunnen sparen.
- Hebt gij haar ook gedood?
- Misschien wel.
Een rauwe kreet ontsnapte den mond van den vader en hij sprong op om zich met
opgeheven vuisten op den misdadiger te werpen.
Lamme greep den man bij de polsen en dwong hem weder te gaan zitten.
- Gij wilt ons niet inlichten?... Ik vraag u voor de laatste maal, wat hebt gij met
het meisje gedaan?... Denk er aan, Wannes Bos, dat wij u binnen eenige oogenblikken
zullen vonnissen.
- Wie geeft u dat recht?
- Wij nemen het, zooals gij gedaan hebt om uwe misdaad te bedrijven.
- Ik zal niets zeggen.
- Gij hoort het, zei Uilenspiegel... De kerel is verhard in de boosheid en tergt den
vader van zijn slachtoffer... Wij hebben hier geen nuttelooze woorden meer te
verspillen... Er blijft ons alleen nog hem tot den kogel te veroordeelen...
- Wie zich van het zwaard bedient, zal door het zwaard vergaan, sprak de priester.
Wij mogen hem niet dooden. Alleen God beschikt over het leven Zijner schepselen.
- 't Is erg spijtig, mijnheer pastoor, antwoordde Uilenspiegel, dat Wannes dat niet
heeft gedacht als hij Marten Raks heeft gedood... Gevangen zetten kunnen we den
kerel niet, want dan komt hij weer op vrije voeten en bedrijft weer andere
euveldaden... Daarenboven, hij heeft de doodstraf meer dan verdiend...
- Zeker, zei de burgemeester.
- Den kogel voor den booswicht! riep de smid.
- Ter dood, sprak Lamme.
- Ja, dat mijn arm kind gewroken worde, snikte de molenaar.
Uilenspiegel stond op.
- Wannes Bos, sprak hij op plechtigen toon, de krijgsraad heeft u ter dood
veroordeeld... Binnen enkele oogenblikken zult gij uwe schuld boeten... Wij laten u
hier met den priester alleen...
Allen verlieten de zaal en traden op de Markt, waar de
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boeren de laatste soldaten optilden en naar de schuren van de hofstede van den
burgemeester brachten, zooals hun opgelegd was geworden.
Ruim een half uur bleef de pastoor met den veroordeelde in de kamer.
Als hij op de Markt verscheen, straalde zijn gelaat van blijdschap en hij sprak:
- Hij heeft zich met God verzoend... Nu kunt gij hem genade schenken...
- Neen, zei Tijl... Dring niet aan, mijnheer pastoor. Het is uw plicht, ik weet het,
maar wij hebben den onzen te vervullen... Heeft hij gesproken?
- Ja.
- Mijn kind? kreet de molenaar.
- Zij is in leven.
De arme vader greep de beide handen van den priester en overlaadde ze met zoenen,
terwijl zilte tranen, tranen van geluk over zijne wangen stroomden.
- Wij mogen den berouwhebbenden zondaar niet langer in doodsangst laten, zei
Tijl... Smid, blinddoek hem en doe hem naar den molen voeren... Zes man met
geweren gewapend... Vooruit!...
Tegen den muur van het molenhuis werd een kuil gegraven...
Vóór dien put, met den rug tegen den wand der woning, een doek voor de oogen,
stond Bos, nog steeds gebonden aan armen en beenen, zoodat hij geene beweging
kon maken.
De priester prevelde gebeden...
- Legt aan! beval Uilenspiegel...
Een kreet, die niets menschelijks meer had, als van een dier in doodsangst, klonk
uit Wannes' mond.
Zes schoten knalden samen.
Bos viel, als een plank, die omgeworpen werd, en rolde in den kuil.
Een paar stuiptrekkingen...
Uilenspiegel stapte in de groeve en boog zich over den veroordeelde.
- Hij is dood, sprak hij... Vult den put...
En terwijl de pastoor de aarde zegende werd de kuil gedempt.
Als het gedaan was, zei Tijl tot den priester:
- Zult ge ons nu zeggen, mijnheer pastoor, wat de veroordeelde u heeft
medegedeeld... Hij heeft u gezegd, dat Trientje nog leeft. Wij moeten haar weervinden,
om haar
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terug bij haar vader te brengen...
Zij traden in het molenhuis.
- Ik weet niet waar het meisje zich bevindt, sprak de priester, daar Wannes Bos
het zelf niet wist, maar hij heeft me toch een aantal inlichtingen gegeven, die ons
misschien zullen toelaten het meisje te ontdekken.
Als hij hier is binnengedrongen, wetende dat de molenaar en zijn gast naar de stad
waren, heeft hij Trientje gesmeekt met hem te vluchten en hem te Brussel te huwen.
Hij heeft haar beloofd weer een eerlijk man te worden, te werken als een slaaf om
haar een gelukkig bestaan te verschaffen, maar zij heeft hem afgewezen, na hem
verweten te hebben dat hij een moordenaar was en voor hem in haar hart niets
overbleef dan haat.
Opnieuw heeft hij dan gebeden en getracht haar te vermurwen, om dan in woede
uit te barsten en haar met den dood te bedreigen.
Als hij bemerkte dat zulks ook niet hielp, heeft hij het meisje vastgegrepen en
willen optillen, om met haar de vlucht te nemen.
De moeder heeft natuurlijk hare dochter willen beschermen en verdedigen en in
zijn dollen hartstocht heeft Wannes haar geslagen tot ze gevallen is.
Trientje had dan ook het bewustzijn verloren, ze had misschien in het gevecht
slagen ontvangen die voor hare moeder bestemd waren en de booswicht heeft haar
opgelicht.
Met kar en paard en degelijk bewaakt, heeft hij haar naar het groot kamp der
Franschen gevoerd, om haar daarna te doen overbrengen naar Brussel, waar hij haar
wegens verraad in de gevangenis heeft doen opsluiten...
Dagelijks ging hij haar bezoeken en beloofde haar de vrijheid en een kommerloos
bestaan, als zij hem wilde huwen.
Trientje heeft zich al eene heldin gedragen en steeds met afschuw de voorstellen
van het onmensch afgewezen.
Hij heeft haar bedreigd, dat ze naar Frankrijk zou worden gezonden, om vandaar
naar Cayenne te worden gevoerd, waar de slachtoffers der republiek met honderden
zijn heengebracht geworden, als ze tegen de tirannen durfden opstaan of slechts
verdacht werden met hen niet te willen heulen.
Ook dat heeft geen invloed op de gevoelens van het meisje kunnen hebben en hij
heeft haar voor den rechter doen verschijnen.
De schelm moet bij de vreemde bandieten toen over veel
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macht hebben beschikt.
Dat is echter voor Trientje een geluk geweest.
De rechter was de heer Delacheux, die thans commissaris der republiek in de
hoofdstad moet wezen, en die een menschenhart scheen te bezitten.
Hij ondervroeg het meisje met veel welwillendheid en liet haar de gansche
geschiedenis van haar lijden vertellen.
- Ik geloof al wat ge mij zegt, lief kind, zoo sprak hij haar toe, en ik zal dan ook
alles onderzoeken. Ge moogt de hoop koesteren, zoo niet spoedig in vrijheid te
worden gesteld, dan toch uit de gevangenis te worden verlost.
Vol hoop keerde Trientje terug in hare cel en verhaalde den gevangenbewaarder
hoe welwillend de rechter voor haar geweest was.
Als Wannes haar 's anderendaags kwam bezoeken, vernam hij dat men het meisje
den vorigen avond, onder goede bewaking naar het huis van den rechter had gebracht
en zij niet meer naar de gevangenis zou worden teruggeleid.
Bos ijlde naar den rechter, die denzelfden dag tot commissaris der republiek was
aangesteld en te Brussel schier met een onbeperkt gezag was bekleed geworden.
Hij werd er alles behalve goed ontvangen en de commissaris sprak hem op ruwen
toon toe:
- Ik heb u geen uitleg te geven... Ik zal u alleen zeggen, dat ik weet wie gij zijt...
Vooreerst een dief, die reeds voor tal misdrijven door het gerecht veroordeeld is
geworden, en daarbij een geveinsde vriend der republiek, die er slechts op uit is haar
te verraden... Ik heb hier de bewijzen... Ik geef u twee uur tijd om Brussel te verlaten,
en gehoorzaamt gij niet aan dat bevel, dan doe ik u aanhouden en ik geloof dat ge
dra met eenige blauwe erwten in het hoofd voor uwe schelmstreken zult hebben
geboet...
Bos bleef nog drie dagen in de hoofdstad en trachtte in den omtrek van de woning
van Delacheux, die in het paleis van Ravenstein verbleef, inlichtingen over Trientje
in te winnen.
Zoo vernam hij dat in het huis van den commissaris een ander Vlaamsch meisje
tegen haren dank werd gevangen gehouden en Trientje bij haar werd opgesloten, om
de eerste gezelschap te houden.
Deze was door eenen officier der Franschen op een tocht door de provincie
Antwerpen, in de omstreken van Duffel, geschaakt geworden.
- Wat zegt ge? vroeg Uilenspiegel, nauwelijks kunnen-
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de spreken, zoo was zijne keel als toegeschroefd door de aandoening. Wat zegt ge?
In de omstreken van Duffel geschaakt door een Franschen officier?
- Ja, dat heeft Wannes mij gezegd.
- Maar, dat kan Nele zijn, Lamme!
- Dat dacht ik ook.
- Dan moeten wij naar Brussel!... Weet ge nog iets meer betreffende dat meisje,
mijnheer pastoor?
- Neen, want meer kon Wannes ook niet vernemen, daar hij eenige uren later
Brussel verliet, wijl hij zich niet meer in veiligheid voelde. Hij had bemerkt dat
Fransche speurhonden hem op de hielen zaten.
- Morgen vertrek ik naar de hoofdstad, zei Tijl.
De boeren keken hem ondervragend aan.
- Gaat gij ons verlaten? vroeg de smid... Ge zult dan toch wel de Fransche soldaten
medenemen, niet waar?... Ge hebt ze ons geschonken, maar wij verlangen niet ze te
behouden.
Dat alles werd op nijdigen toon gezegd.
Zoo gaat het in de wereld. Ge kunt de menschen de grootste diensten bewijzen en
ze zullen er u uiterst dankbaar voor zijn, maar zoodra ge hen wilt verlaten, om hen
op hun eigen beenen te laten loopen, vergeten ze al wat ge voor hen hebt gedaan en
ze breken in verwijten los.
Het is alsof ge, door hen te helpen, de verbintenis hadt aangegaan, ze eeuwig te
blijven steunen.
- Smid, maak u geen kwaad bloed, sprak Uilenspiegel, want ge slaat den bal mis.
Ik heb de gewoonte niet, de zaken half afgedaan los te laten. Als ik naar Brussel
vertrek, zal mijn makker Goedzak hier blijven, om te handelen zooals ik hem opleggen
zal... Gij hebt dan slechts hem te gehoorzamen, zooals gij het zoudt voor mij doen,
als ik hier zou blijven... Wees gerust, smid, we zullen u van de Franschen verlossen,
zoodat ge weer zonder achterdocht op uw aambeeld zult kunnen kloppen... Maar,
als er dan weer andere Franschen op uw dorp afkomen, zult ge zelf moed dienen te
hebben, want dan zullen wij er niet meer zijn!
De smid voelde al den spot die in de sarcastische woorden van Tijl besloten lag
en sprak geen woord meer.
- Als ge naar Brussel vertrekt, om te weten of het geschaakte meisje uwe vrouw
is, zei de molenaar, dan ga ik met u naar de hoofdstad.
- Neen, sprak Uilenspiegel, dat gaat niet. Ge zoudt me slechts in den weg loopen.
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- We kunnen ons samen tot de overheid wenden, drong de molenaar aan. Twee
klachten zullen meer indruk maken dan eene.
Tijl haalde de schouders op.
- Hoe is 't mogelijk zoo naïef te wezen! riep hij uit. Gij zoudt bij de overheid gaan
klagen over de handelwijze van de Franschen? Vindt ge boter tegen de galg kletsen
dan zoo plezant? Ge moet toch weten of het ten minste gissen, dat de overheid uit
Franschmannen bestaat en is dat het geval niet, dat ze dan toch met de vreemde
indringers samenspant. Er is niets dat zich zoo gemakkelijk naar de omstandigheden
weet te schikken, als de overheid... Zij begroet steeds de rijzende zon!
Neen, beste man, blijf hier, en als Wannes waarheid heeft gesproken, dan zal ik
uwe dochter verlossen, en de andere opgelichte meid ook, of ze nu mijne vrouw is
of niet.
Maar ik zal dat niet met de hulp der overheid trachten te bekomen... Dat zou al te
gek wezen! Neen, ik zal met list of geweld tot mijn doel trachten te geraken, en liefst
met list, want dat is een beter wapen dan geweld.
Laat ons nu naar het dorp terugkeeren.
Ik zal onderweg met mijn makker spreken en hem al de vereischte bevelen geven.
Zij verlieten den molen en gingen terug naar het gemeentehuis.
Tijl en Lamme kwamen een eind achter de boeren en de eerste sprak:
- Het is een lastig vraagstuk, Lamme!... Wat gaat ge met de gevangen soldaten
uitrichten?... Ge kunt ze niet gevangen houden, want dan moet ge ze voeden en als
men verneemt dat eene gansche bende Franschen is zoek geraakt, zal men ze komen
nasporen en ontdekken!
Laat ge de kerels los, dan zullen ze natuurlijk gaan vertellen hoe ze hier ontvangen
werden en met versterking en goed gewapend terugkeeren, om de dorpers te tuchtigen.
En al die menschen van kant helpen, dat zou een te groot bloedbad zijn, alhoewel
die rakkers het misschien dubbel en dik verdiend hebben en het wel het afdoendste
middel zou wezen!
Neen, ik zie niet in, wat er te doen is.
Ik geloof dat ge best zult handelen met achter mij naar de hoofdstad te reizen.
- En de boeren aan hun lot over te laten... Ik geloof dat ge mij op de proef wilt
stellen, Tijl!... Zoudt ge mij tot
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zulk een bedrijf in staat achten?
- Zoo is het, Lamme. Ik wilde eens hooren, wat ge daarop zeggen zoudt. Neen,
hier moet ge blijven. Ik zal trouwens spoedig terug wezen...
- Ik zal er wel iets op vinden, zei Goedzak. Ge kunt gerust heengaan.
In het dorp gekomen, nam Tijl afscheid van zijn makker en van de boeren.
Hij steeg te paard, op een rijdier hem door den burgemeester geleend, gaf zijnen
klepper de sporen en was weldra uit het zicht vgrdwenen.
- Hoofdman, zei de pastoor tot Lamme, de officieren bevinden zich nog steeds
gekoord en gebonden in de kamer van het gemeentehuis.
Een lichte glimlach speelde op de lippen van Tijl's makker en er blonk iets guitigs
in zijne blikken.
- Laat ze nog maar wat gebonden blijven, antwoordde hij. Eer het avond is, zullen
ze, van alle banden bevrijd, de wijde wereld ingaan, of liever invliegen, als Fransche
ongeluksvogels die ze zijn.
- Ge gaat hen toch niet dooden?
- Wees gerust, ze zullen er heelhuids van afkomen. De straf zal wreed zijn zonder
dat ze er lichamelijk zullen onder lijden.
Lamme nam den smid bij den arm, trok hem terzijde en wisselde met hem eenige
volzinnen.
De man knikte eenige malen toestemmend met het hoofd en lachte dat hij schokte.
- Stroop zou plezanter zijn, sprak Goedzak, maar als ge die hier of in den omtrek
niet kunt vinden, moeten wij iets nemen, dat minder zoet is... Maar, zeg mij eens wat
ge zooal hebt om stroop te vervangen...
- Niets, ongelukkiglijk, zei de smid, na ernstig te hebben nagedacht... Bloem met
water vermengd en gekookt, maar dat zal niet houden...
- Neen, dat gaat niet... 't Is spijtig, want het zou plezierig zijn als we zoo van die
Fransche vogels konden afgeraken... Ik heb het gevonden, smidje, ik heb het
gevonden!... Wit van een ei... Dat men spoedig al de eieren, die in den omtrek te
bekomen zijn, naar hier brenge... Ge kunt ze laten betalen, met het geld dat ge op de
Fransche soldaten hebt gevonden... Vergeet geene borstels... En dat men al de pluimen
van de kiekens en de duiven, die de deugnieten den nek hebben omgewrongen,
verzamele en naar het gemeente-
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huis voere... Ik zal de dorpers eens iets van mijne vinding laten bewonderen... Ik zou
ook wel een flesch wijn uit den kelder van den pastoor verlangen... Bier zal er hier
niet meer te vinden zijn, he?... En de eerste eieren die men aanbrengt, zijn voor mijn
moeders kind bestemd... Smidje, zet er haast bij...
Alles werd uitgevoerd zooals Lamme het had bevolen en een paar uren later stonden
er verschillende manden eieren in de kamer van het gemeentehuis en lag er een
gansche hoop kieken- en duivenpluimen.
Lamme had eenige geklutste eieren in een tiental glazen wijn naar zijn maag doen
verhuizen en voldaan over dat maal en allerbest gezind, sprak hij tot den burgemeester
en den smid, die hem gezelschap hadden gehouden:
- Ziet, beste menschen, nu ga ik u eens op eene vertooning vergasten, waarop
Uilenspiegel zelf trotsch zou wezen... Ge zult nooit in uw leven een vermakelijker
schouwspel hebben gezien, als ge mij over de drie Fransche officieren laat beschikken.
- Ga uwen gang.
- Dat men onze ingepakte jongens dan maar eens hier brenge, dan zal ik hun een
preekje opdisschen, dat ze langs den eenen kant met genoegen en langs den anderen
kant met spijt zullen hooren.
De drie officieren, nog steeds gekoord, werden in de kamer gebracht.
- Ziet, zoo sprak Lamme, hier leg ik mijne pistool voor me op tafel en mijne twee
makkers zullen hetzelfde doen.
Deze drie wapens zijn geladen en wij kunnen alle drie op korten afstand wonderwel
doel raken.
Gij hebt geene wapens meer.
Nu gij dat alles weet, ga ik bevel geven uwe boeien los te maken, maar, ik verwittig
u, dat, als ge de geringste beweging maakt om te vluchten, wij u door het hoofd
branden.
Ge zult ook reeds vernomen hebben, dat al uwe soldaten werden ingepakt met
sterke touwen en in verzekerde bewaring zijn gebracht... Op hen moet ge dus
geenszins rekenen...
De koorden werden losgemaakt em de aanvoerder en zijne twee luitenanten strekten
met welbehagen armen en beenen uit, die erg stijf onder de touwen geworden waren.
- Luistert nu eens goed naar hetgeen ik u zeggen ga, want ik verlang u zoo spoedig
mogelijk op vrije voeten te stellen.
- Dat wilde ik eischen, sprak de kapitein.
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- Eischen?... Ik zou zulke woorden hier liefst achterwege laten, beste hoofdman...
Ge moogt niet vergeten, dat ge krijgsgevangene zijt en wij over uw leven beschikken.
- Ge zijt ons verraderlijk op het lijf gevallen!
- Dat hebben we geleerd, sinds we tegen uwe bende strijden... Laat ons nu niet
redetwisten, want dat is alleen tijdverlies.
Ik zou hier een raad kunnen bijeenroepen, zooals wij gedaan hebben voor uwen
makker, die ter dood veroordeeld werd en tegen den muur van den molen zijne
misdaden heeft geboet.
- Dat is een moord! kreet de kapitein.
- Vindt ge dat?... Wat zoudt gijlie met een landverrader doen?
- Dat was hij niet. Hij diende de republiek, degenen, die over het land broederlijk
regeeren, hier vrijheid en gelijkheid doen heerschen.
- Wat zoudt gijlie doen met een moordenaar, die koelbloedig een man heeft
vermoord, die hem niets had misdaan!
De kapitein antwoordde niet.
- Ik bemerk dat wij het eens zijn, zei Lamme... Om tot onze schapen terug te keeren,
die gij thans zijt, wil ik u dus doen inzien, dat ik u ter dood zou kunnen doen
veroordeelen... Ik zal dat niet doen, maar ik wil de boeren, die door u moesten worden
getuchtigd, een klein plezier verschaffen en ik hoop dat ge er u niet zult tegen
verzetten. Mag ik u verzoeken u te ontkleeden?
De officieren keken hem aan.
Zij schenen niet te begrijpen wat Goedzak van hen verlangde.
- U ontkleeden, herhaalde deze... Uw uniform uittrekken en uw onderbroek en uw
hemd, als ge zooiets aan hebt en uw botten uittrekken, en uw kousen als ge die bezit...
Verstaat ge mij niet?
De officieren bleven besluitloos Lamme aankijken.
Wat was hij met hen van plan?
- Als ge niet goedschiks doet, wat ik wensch dat ge uitricht, zei onze held, dan zal
ik een getal sterke jongens hier doen komen, en die zullen u op korten tijd wel
dwingen te gehoorzamen en u desnoods een handje helpen om uw plunje uit te
schieten!
Ik zal u zeggen, wat ik met u voorheb, en dan zult ge misschien wat sneller te werk
gaan.
Hier in deze kuip is eiwit en dat ga ik met mijnen bor-
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Het waren zonderlinge dieren. (Blz. 548)

stel op uwe knokken strijken, van uwe voeten tot aan uw hoofd.
Dat zal u geene pijn doen!
Dan zullen we u eventjes door de pluimen rollen van de arme beestjes die door
uwe soldaten werden gedood en verslonden.
Dat doet ook al geene pijn.
Daarna zet ik de deur van het gemeentehuis open en geef u een teen onder uwen
rug.
Ik zal niet krachtig stampen.
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Mijne mannen zullen op twee rijen op de Markt geschaard zijn en hoe sneller ge
voortijlt, hoe minder gelegenheid ze zullen hebben u te zien en te bespotten.
Ik zal hun streng verbieden u leed aan te doen.
Ge zult als echte Sansculotten voorbij hen loopen en daarna vrij het veld of het
bosch in.
Dat is toch beter dan gedood te worden.
Ik hoop dat ge mij dank zult weten voor mijne menschlievendheid en, als ge mij
eens te pakken krijgt, mij ook als een vogel zult laten vliegen...
Mag ik u verzoeken te beginnen, kapitein?...
De avond begon te vallen; er heerschte eene zwakke schemering...
Op de Markt, van aan het gemeentehuis tot een heel eind op de baan, stonden de
boeren in rang, de blikken naar het raadsgebouw gekeerd...
Daar werd de deur geopend en kort achter elkaar loopend, sprongen de drie
Fransche vogels naar buiten en snelden, in vollen draf, langs de haag der boeren
weg...
Het waren zonderlinge dieren, geheel met pluimen beplakt, waartusschen hier en
daar eene rozige plek, door de huid gevormd, kwam kijken.
Gelach en gejuich begroetten hen en klonk nog over de Markt als ze reeds lang
verdwenen waren.
Lamme Goedzak stond op den drempel van het gemeentehuis. Hij hield de handen
te zamen op zijnen buik, als wilde hij dat lichaamsdeel weerhouden bij 't schokken
vóór zijne voeten te rollen, en tranen van plezier liepen over zijne wangen.
- Ik gaf een vat gersten ten beste, zoo kraaide hij, als Uilenspiegel dat zien kon!...
Burgemeester, zoo'n kermisvreugd hebt ge nog niet beleefd, hé? Smidje, smidje, de
vogels hadden beenen! Ze liepen niet, ze vlogen waarachtig!...

XIX. Hoe Uilenspiegel Delacheux verschalkte.
Vierklauwens reed Tijl over de baan naar Brussel. Hij nam slechts als 't hoogst noodig
was eenige rust.
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Ware het niet voor zijn paard geweest, in één rit had hij dem weg afgelegd.
Zoodra hij in de hoofdstad gekomen was, liet hij zich baard en knevel kort
afscheren, om niet herkend te worden, want daar liepen wellicht talrijke kerels rond
die Uilenspiegel kenden en wisten dat ze niet onbeloond zouden blijven, als ze onzen
held deden gevangen nemen.
Tijl verwisselde ook van plunje bij een oudkleerkooper en begaf zich daarna naar
‘De Zwaan’, waar veel Franschen en Franschgezinden kwamen en waar hij hoopte
over Delacheux het eene en andere te zullen vernemen.
Dat was dan ook het geval en 's anderendaags reeds besloot hij op het doel af te
gaan.
In den vroegen morgen wandelde een boerenjongen, eenvoudig, ja schier armoedig
gekleed, geruimen tijd met regelmatigen en langzamen tred voorbij het hotel
Ravenstein, aanhoudend naar den gevel omhoog blikkend, als verwachtte hij zich
aan eene verschijning in een der vensters, die potdicht gesloten bleven.
Daar werd de poort geopend en een knecht, met de noodige tuigen beladen om
uitgang en straat te reinigen, trad buiten.
De boerenjongen kwam nader en keek den knecht doordringend aan.
Zijn schouwing scheen hem te voldoen, want een nauwelijks te bespeuren glimlach
speelde om zijnen mond.
Hij trad op den knecht toe en klopte hem vriendelijk op den schouder.
- Dag, Mane, sprak hij.
De andere keek hem verbluft aan.
- Ik ken u niet, antwoordde hij.
- Herkent ge mij niet, Jef?
- Ik heet niet Jef.
- Neen? Kon ik mij dan zoo bedriegen. Dat is al te sterk. Maar, ik zie u daar toch
voor mij staan.
- Ja, ik sta hier.
- Gij zijt toch geboortig van... van...
- Van Uitkerken.
- Ziet ge wel. Ik ben ook van dien kant. Ik dacht wel dat gij het waart, als ik u daar
zag staan.
- Wie zijt gij dan?
- De zoon van Dries den molenaar. Gij kent hem toch.
De knecht trachtte zich te herinneren.
- Dries?... Ja... De molenaar? Wel ja... Maar zijn
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zoon... neen, dien ken ik niet.
- Ik was ook zeer jong het dorp uit. Maar u herken ik zeer wel. Gij zijt de zoon
van... van...
- Peer Slaats, den bakker.
- Zegde ik het niet. En gij heet Peerken, gelijk uw vader.
- Peerken Slaats, zooals ge zegt.
- Ik dacht het, maar ik was er niet zeker van... Ge gelijkt wonderwel op uwe moeder,
Peerken...
- Ik moet toch gaan gelooven, dat ge mij kent.
- Gelooven? Twijfelt ge daar nu nog aan. Ge hoort wel, dat ik u ken, vermits ik
weet dat ge Peerken Slaats van Uitkerken zijt.
De knecht, die het poeder niet had uitgevonden - het was zijne schuld niet, vermits
Berthold Schwarz het vóór hem deed - twijfelde niet meer.
- Zoo is het, zei hij, en drukte, als stond hij voor een ouden makker, de hand die
de andere hem toestak.
- Uw vader was een flinke kerel, ging de laatste voort.
- Hij is het nog, hoop ik.
- Of hij! Toen ik hem verleden maand, als ik in het dorp geweest ben, ontmoette,
was hij nog altijd even flink. Hij vroeg me, of ik naar Brussel terugkeerde. Ja, zei ik
zoo. Welnu, sprak hij, dan moet ge eens naar ons Peerken gaan, die tegenwoordig
bij eene Fransche overheid dient, in een groot huis, en doe hem een goeien dag van
ons allen. Ik heb het beloofd en nu ben ik hier.
- Dat is braaf van u.
- Hoe stelt gij het? Een goede post?
- Opperbest, jongen. Niet te veel werk, een goede meester en 't maandloon in
klinkende munt.
- Geene assignaten?
- Neen, goud en zilver.
- Dan leeft ge in 't Luilekkerland.
- Dat geloof ik. Des morgens hoor ik mijn meester niet voor elf uur. Dan rijdt hij
uit en komt tegen den middag terug. Na zijn ontbijt werkt of gaat hij naar de
vergaderingen op het stadhuis. Het noenmaal neemt hij zelden hier, en, 't is steeds
laat in den nacht als hij terug naar huis keert.
Een oogenblik dacht Dries van den molenaar na. Dan sprak hij:
- Rijdt uw meester elken morgen te paard?
- Ja.
- Heeft hij schoone paarden?
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- De schoonste dieren van Brussel.
- Hij berijdt altijd hetzelfde ras?
- Hoe weet gij dat?
- Ik giste het... Zeg eens, Peerken Slaats, ik houd veel van paarden, ik ken iets van
die edele dieren. Mag ik die van uwen meester eens zien?
- Zeker. Kom maar eens binnen. Ik zal ook in de keuken eens zien, of er geene
flesch wijn op overschot is.
De knecht leidde zijn nieuwen makker in den stal, waar al de paarden bewonderd
werden.
- En het lievelingspaard van den kommissaris?
- Dit zwart ros hier. Schoon, hé?
- Een puik rijdier... Prachtig.
Hij streelde lang het paard en nam het langs alle kanten in oogenschouw.
- En uw flesch wijn op overschot?... 't Is lang geleden dat ik nog wijn heb
gedronken.
Peerken verwijderde zich en kwam na eenige oogenblikken terug, met eene flesch
en glazen.
Na een paar bekers geledigd te hebben, sprak Dries van den molenaar:
- Peerken Slaats, gij zijt bedankt voor uwe moeite. Ik moet voort. Ik ben op zoek
naar eene bediening, en 't is tegenwoordig moeilijk om iets te vinden. Als ik uw vader
zie, zal ik hem uwe groeten, overbrengen.
- Als het u belieft... Maar nu heb ik nog altijd vergeten te vragen wat gij doet, welk
beroep gij uitoefent.
- Koetsier of paardenknecht.
- Ha, zoo... Tot ziens dan.
Dries spoedde zich voort.
Te elf uur was hij terug in den omtrek van Ravenstein en vatte post aan den
overkant van het hotel.
- Als die verduivelde Fransche rat vandaag nu maar uitrijdt! morde hij. Ik heb veel
geduld, maar 't zou een dag verloren wezen, en Lamme wacht wellicht op mij.
Een kwartuurs later werd de poort van het hotel geopend en een ruiter kwam te
voorschijn.
Nauwelijks had het paard eenige stappen in de straat gedaan, of het bleef staan en
wilde geen poot meer verzetten.
De ruiter moedigde het met zachte woorden aan en klopte het vriendelijk op den
nek.
Niets hielp.
De moedwil van het ros deed den ruiter zenuwachtig worden, in woede opvlammen.
Hij gaf het paard van de
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spoor...
Zulks scheen niet door het dier gesmaakt te worden. Het steigerde, wilde zijnen
ruiter afwerpen en vloog dan plots, als een pijl uit eenen boog, de straat in.
Dries scheen dit oogenblik te hebben afgewacht.
Hij sprong op het hollend paard toe, vatte het bij de teugels, liet zich medeslepen,
kon het bij de neusgaten grijpen, wreef het over de oogen als het steigerend stond,
en, als bij tooverslag werd het dier kalm.
De kommissaris sprong uit den zadel.
Hij drukte Dries de hand.
- Ik dank u, vriend. Dat zult ge niet onbeloond gedaan hebben. Gij hebt mij het
leven gered. Ge zijt een waardig burger der republiek. Zoo ik iets voor u kan doen...
- Ik heb mijnen plicht gedaan, burger... Misschien zoudt ge wel iets voor mij
kunnen doen.
- Spreek.
- Ik zoek eene bediening.
- Als?...
- Als paardenknecht of koetsier, zelfs als kamerknecht, in een goed huis.
- Opperbest. Ik neem u in mijn dienst. Ik kan een tweeden stalknecht gebruiken.
Bied u heden om twee uur te mijnent aan. Tot straks en nogmaals dank.
De kommissaris sprong terug in den zadel. Kalm stapte het paard nu voort.
Dries ging met vreugde op het gelaat henen.
- Dat zijn twee vliegen in één klap, dacht hij, ik ben er in huis en bezit het
vertrouwen van den meester. Mijn plan slaagt volkomen.
En glimlachend:
- Ik ben nieuwsgierig om het gelaat te zien, dat Peerken Slaats van Uitkerken straks
zal opzetten!...
Des namiddags trad Dries in dienst bij den kommissaris, na nog eene belooning
in klinkend zilver op zak te hebben gestoken.
- 't Gaat goed, dacht hij. De man betaalt om er in te loopen.
De vriendschap tusschen Dries en Peerken was op één dag zoo aangegroeid, dat
ze beiden, op voorstel van den zoon des molenaars, 's avonds uitgingen om met een
lekkere teug de onderlinge verstandhouding te bezegelen.
Peerken dronk den eenen pot na den anderen, des te meer dat Dries alles betaalde.
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Een paar uren later kon Peerken niet meer op zijne beenen staan en waggelde aan
den arm van Dries ‘De Zwaan’ binnen, waar ze op voorstel van laatstgenoemde iets
zouden eten.
Zij namen plaats in eenen hoek en deden zich eene kruik bier opdienen.
- Het leven is toch plezant, zei de eerste, die reeds met dubbele tong begon te
spreken. Maar we moeten het begrijpen en er het onze van nemen.
- Gij hebt gelijk.
- Op uwe gezondheid.
- Gezondheid, die heb ik te koop. Als we eens iets bestelden om tusschen de tanden
te steken.
- Bestel maar.
Zij deden zich eten voorzetten, waarna ze nog een paar kruiken ledigden.
Uilenspiegel achtte het nu 't gepaste oogenblik om zijn doel te bereiken, daar de
andere slaperig begon te worden, en er eenige minuten later uit zijne verwarde
hersenen waarschijnlijk geen verstaanbare volzin zou te trekken zijn.
- Houdt onze meester ook van de vreugd? vroeg Tijl, halfluid, op vertrouwelijken
toon.
- Of hij!
- Ik heb iets hooren vertellen, dat ik niet gelooven kan.
- Er wordt zooveel verteld.
- Kwatongen beweren dat hij een meisje opgesloten houdt in zijne woning, een
meisje dat hij bemint, maar dat van hem niet weten wil.
- Praatjes.
- Men heeft het mij nochtans verzekerd.
De knecht keek hem aan, met een glimp van verbazing in de slaperige oogen.
- Wie heeft dat gezegd?
- Wel, in de buurt.
- Ze weten er niets van!
Hij plaatste de ellebogen op de tafel en het hoofd in de handen latende rusten, naar
Uilenspiegel gebogen, zoodat hij fluisterend kon spreken, vervolgde hij:
- Ik zeg: ze weten er den juisten draad niet van. Ze hebben een kloksken hooren
luiden, maar ze weten het klepeltje niet hangen.
En hij lachte geheimzinnig.
- Er is dan toch iets van?
- Zeker, vermits er geen rook kan zijn zonder vuur. Ja,
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er is iets van.
Tijl kon moeilijk een kreet van blijdschap onderdrukken.
- Vertel me dan eens, hoe het ineen zit, sprak hij.
- Kunt ge zwijgen?
- Als een graf.
- Luister dan. Wij hebben in ons hotel een duifje zitten, dat de meester nog voor
geen honderdduizend kronen zou los laten.
- Omdat hij haar bemint?
- Onzin. Het liefje is getrouwd en de vrouw van een geheimzinnig wezen, dat Tijl
Uilenspiegel heet en die man is de aanhitser van de omwenteling.
Het was dus Nele, die bij den kommissaris gevangen zat.
Uilenspiegel's hart klopte hoorbaar.
- Zijn dat nu geene vertelseltjes? vroeg hij. Waarom zou men die vrouw in een
paleis gevangen houden en haar niet doodeenvoudig in de gevangenis werpen, of
naar den vreemde in ballingschap zenden?
- Dat heb ik insgelijks gedacht, maar Louise, de kamenier, die vervangen is
geworden door een ander Vlaamsch meisje, dat ook door den meester gevangen
wordt gehouden, heeft me dat anders wijsgemaakt.
- Dat moet Trientje van den molen zijn, dacht Tijl.
Ik heb dus alles allerbest geraden, en ik zal twee slachtoffers van den deugniet
kunnen verlossen.
En hij sprak tot Peerken:
- Wat heeft die kamenier u zooal verteld?
De knecht keek Tijl een wijl doordringend aan, voor zooveel hij nog doordringend
kon kijken.
- Dat schijnt u zooveel belang in te boezemen, sprak hij, wantrouwig geworden.
- Ja en neen! 't Is omdat ik u niet geloof, dat ik zoo bijzonderlijk aandring. Wilt
ge het niet vertellen, betrouwt ge mij niet, houd het dan voor u. Ik dacht met een
makker van het dorp te doen te hebben. Ik zie dat ik mij bedrogen heb.
Hij betaalde het gelag.
- Gaan we reeds henen?
- Waarom zou ik met u hier blijven?
- Nog eene kruik. Ik betaal en ik zeg u alles wat ik van 't duifje weet!
- Mij goed.
- De kamenier zei me, dat er geen reden bestaat om het vrouwtje gevangen te
houden of te verbannen, maar dat men ze toch niet wil loslaten, omdat men denkt
door haar iets te
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weten te komen als men dien Uilenspiegel bij de lurven zal hebben.
- Men zou dat nu van haar ook kunnen weten, als men haar deed spreken.
- Ze weigert daarover een enkel woord te zeggen!
- Dan zal ze dat later ook.
- Als men haar dreigt haren man, dien ze hartstochtelijk bemint, te dooden? Neen,
neen, dan zal men haar wel aan 't praten krijgen...
- En ze wordt goed behandeld?
- Als eene prinses. Alleen mag ze niet buiten komen. Zij en hare meid worden ten
strengste bewaakt door een kamerknecht, die vroeger soldaat geweest is, die haar
den ganschen dag in het oog houdt en 's nachts, naast haar vertrek, den eenigen
uitgang slapend versperd houdt met zijne legerstede.
- Op de eerste verdieping?
- Dat gaat u niet aan!
- Dank u voor dit vriendelijk antwoord...
Uilenspiegel stond op.
- Nog eene kruik?
- Neen.
- Ik betaal... Kom, 't is nu nog geen tijd om huiswaarts te keeren...
En ziende dat Uilenspiegel toch wilde vertrekken:
- Zit op uwen stoel, drink met mij nog eene kruik en ik zal u al vertellen wat ge
weten wilt!
- Neen, nu dadelijk.
De dronkenschap maakte den andere koppig.
- Om den duivel niet. Als gij niet voor mij wilt doen wat ik u vraag, dan wil ik
voor u niet doen wat gij mij vraagt. Zoo versta ik het, ziet ge!
- Ge zijt een moedwilligaard en ik bezie u nooit meer in mijn leven.
De dronken knecht knikte en met lachende tronie sprak hij:
- Nog eene kruik... en dan misschien nog eene... en dan zal ik u al de vertelseltjes
vertellen, die gij maar verlangt te weten. Kiezen of deelen, oude vriend... Op uwe
gezondheid.
- Er is met dien kerel niets uit te richten, dacht Uilenspiegel. Ik heb het te ver
gedreven, ik heb hem te dronken gemaakt en ik zal niets meer weten. Misschien krijg
ik iets uit hem als ik hem nog eenige bekers bier door de keel kan
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doen gieten. Beproeven wij het.
Hij nam terug bij de tafel plaats en riep tot den waard:
- Twee kruiken!
- Dat is het... Gij zijt een makker zooals het past. Twee kruiken ineens!... Bravo!...
Na een viertal bekers geledigd te hebben, was de knecht zoo dronken als een
Zwitser en antwoordde Uilenspiegel, die opnieuw aandrong om te vernemen wat hij
verlangde te weten:
- Ik betrouw u niet!... Neen, ik... betrouw... u niet verder... dan ik u... zie!... Ja...
ja!
En hij lachte domweg.
Tijl stond weer op.
- Zeg eens, nog eene kruik.
- Ge kunt gestolen worden... Baas, hier is de helft van ons gelag... Goeden avond,
beste aller makkers.
Hij wilde de herberg verlaten.
- Luister, moedwillige vriend... Luister...
En fluisterend:
- Op de eerste verdieping, links... Daar, zie!...
- Met iemand die me niet betrouwt, zit ik niet aan tafel, sprak Tijl, wijl hij terug
plaats nam en eene kruik bestelde.
Een half uur later waren nog tal van bekers geledigd en lag de knecht met het
hoofd op de armen nevens eene omgeworpen kruik te snorken.
- Ik zal den kerel hier straks met een rijtuig komen halen, zei Tijl tot den waard.
Laat hem zijn roes uitslapen. Als hij ontwaken mocht, zeg dat ik dadelijk terugkom
en zet hem nog een beker voor, want hij zal dorst hebben. Hier is het geld.
Uilenspiegel verliet ‘De Zwaan’ en begaf zich, zoo snel zijne beenen het hem
toelieten, naar de woning van den kommissaris, zijn nieuwen meester.
Alles was er in de diepste rust gedompeld.
Zoodra Tijl binnen was, klauterde hij vlug en behendig als eene kat, zonder het
minste gerucht te maken de groote trap op, instede van zich naar het gebouw der
dienstboden te begeven.
- Links, dacht hij. Als die vervloekte kerel nu maar de waarheid heeft gesproken!
Hij sloop langs den linkerkant en bevond zich weldra voor eene deur, de eenige
die zich langs daar in de gang bevond.
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‘Ik zal den kerel straks komen halen’, sprak Tijl. (Blz. 556)

Tijl haalde zijne pistool te voorschijn.
De deur was gesloten.
- Dat is erg! dacht Uilenspiegel, wijl het koude zweet hem op het voorhoofd
parelde. Maak ik gerucht, dan staat op een oogwenk de gansche woning in rep en
roer en alles is verloren!
Hij dacht eenige seconden na, die hem eeuwen schenen.
- Ik moet het wagen!
Hij klopte zacht op de deur.
Niets bewoog in het vertrek.
Hij klopte luider.
Geen antwoord.
- Er gebeure wat wil, sprak hij, maar ik moet daar binnen!
Hij klopte met de kolf van zijn pistool op de deur en
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luisterde dan angstig of niets in het hotel bewoog.
Alles bleef stil, maar eene stem uit de kamer vroeg:
- Wie daar?
- Eene boodschap van den meester.
- Wie zijt gij?
- De nieuwe knecht. Er is iets gebeurd en het duifken moet onmiddellijk in
veiligheid worden gebracht.
Het woord ‘duifken’ dat Tijl uit den mond van den knecht gehoord had en met
opzet gebruikte, stelde wellicht den Cerberus gerust, die eenige oogenblikken later
de deur opende.
Tijl trad binnen.
- Waar is de kleine?
- Moet gij haar spreken?
- Ik moet haar bij den meester geleiden.
- Waar?
- Wel bij hem.
- Hoe, bij hem?
Deze woorden werden door den ouden wachter vergezeld van eenen verbaasden
blik.
- Is dat zoo zonderling?
- Ja, dat is zeer zonderling, want de meester kan zulk bevel niet gegeven hebben.
- Zijt ge gek, man!
Wat mag er toch zoo zonderling in deze zaak zijn, dacht Tijl. Heb ik me verraden?
Maar hoe? God, help me toch!
En, kalm tot den grijzen snorbaard:
- Is het de eerste maal dan, dat het duifje bij den meester ontboden wordt?
- Neen... maar...
- Gehoorzaam dan aan 's meesters bevel.
- De meester is heden nacht vertrokken naar...
- Ha, dacht Tijl, dat is nu de reden... Wat een geluk dat die kerel het me zegt, want
ik ware er zeker heel en al ingeloopen!... Dat die schaapskop van een Peer me dat
niet heeft medegedeeld!
En hij onderbrak den bewaker van Trientje met een krachtig:
- Houd uw mond!... Ge weet niet wat ge vertelt!...
- De meester heeft me zelf...
- Zwijg, want ge weet niet wat er hier omgaat, en ge zijt dus het vertrouwen niet
waardig, dat de meester in u stelt!... Hij heeft zijn voornemen opgegeven en is sinds
lang in het hotel teruggekeerd!... Dat zoudt ge toch moeten weten.
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- Ik kan toch niet...
- Och, laat al dat getater... Morgen vroeg vertrekt de meester opnieuw, en ik geloof
dat hij van plan is het duifje mede te nemen.
- Denkt gij het?
- Maar, hij wacht wellicht met ongeduld op het lieve kind en gij doet mij hier
zooveel tijd verliezen!...
De oude keek steeds den nieuwen knecht met groote oogen aan.
Hij scheen weinig geloof te hechten aan hetgeen Tijl hem opdischte.
Hij keek nu en dan schuin naar eene belkoord, die in het vertrek hing, en met kleine
stappen, schier onmerkbaar, schoof hij over het tapijt, om de schel te naderen.
Uilenspiegel had dit spel echter in de gaten en gleed als het ware insgelijks in de
richting van de belkoord.
Op het oogenblik dat de wachter met een sprong het scheltouw wilde grijpen,
stond Tijl naast den man en gaf hem een hevigen slag op den arm, terwijl hij
terzelfdertijd met de andere hand zijne pistool had te voorschijn gehaald en op de
borst van den grijsaard geplaatst.
Woedend duwde hij hem toe:
- Een woord, eene beweging, en ik schiet u door het hart.
De andere roerde geen vin meer en stond daar als verstomd.
- Leid me nu bij het duifje, en spoedig!
Meer dood dan levend voldeed de oude aan dat bevel en opende eene deur.
Hij wilde Tijl vóór zich laten gaan.
- Neen, gij voorop... Ik houd u in 't oog.
Op eene eenvoudige bedstede lag een meisje rustig te sluimeren.
Het was Nele niet...
Uilenspiegel fronste de wenkbrauwen en op goed valle het uit, overtuigd, dat hij
Trientje van den molen voor zich had, sprak hij:
- Dat is het duifje niet.
- Volg me, zei de kamerknecht.
Hij lichtte eene zware zijden gordijn op, die een doorgang afsloot, en trad in een
rijk bemeubeld vertrek, door Tijl op de hielen gevolgd.
Op eene prachtige legerstede, onrustig woelend en halfluid onsamenhangende
woorden uitbrengend, lag eene vrouw,
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in wie Uilenspiegel zijne teergeliefde gade herkende.
Een stond aanschouwde hij de slapende...
Zich dan tot den wachter wendende, na met een oogslag de kamer te hebben
opgenomen, vroeg hij:
- Hebt gij een mes?
- Ja.
- Snijd dan een paar koorden van de venstergordijnen af, maar tracht aan het raam
geen nutteloos gerucht te maken, of een kogel is uw loon. Vooruit er mede.
De man deed wat hem bevolen werd.
- Breng nu die koorden hier... Goed zoo... Uwe handen met de polsen tegen elkaar...
- Wat wilt ge...
- Ge ziet toch wel dat ik u binden ga... Zie zoo... Nu de beenen... Dat is ook in
regel... Als ik u nu stevig vasthecht aan den poot van het bed, dan zult ge niet achter
me loopen... Dat is weeral in regel...
Hij legde de hand op Nele's schouder en deed haar uit heuren sluimer opschieten.
Met wijdgeopende oogen keek zij hem aan.
- Tijl! kreet ze.
- Stil... Voorzichtig... Spreek niet te luid.
Zij kwam overeind zitten.
- Droom ik dan niet?... Tijl, zijt gij het?
- Ja, ik ben het...
Zij wierp hare armen om zijnen hals en hij drukte Nele aan zijn hart.
- Mijn Tijl!
- Mijn lieve Nele!
Uilenspiegel maakte zich uit de omarming los en sprak:
- Wij hebben geen tijd te verliezen, kind... Kleed u spoedig... Elk oogenblik, dat
we verbeuren, brengt uw leven in gevaar...
Hij moest dat geen tweemaal zeggen.
Op een ommezien was Nele reisvaardig.
Alvorens de kamer te verlaten, richtte Uilenspiegel het woord tot den gebonden
kamerknecht:
- Ik zal u vrij laten ademen, u geene prop in den mond steken, als gij mij zweert
op al wat u heilig is, dat ge u in het eerste half uur niet roeren zult.
- Ik zweer het, zuchtte de man.
- Als ge 't minste geluid durft geven, vóór wij het hotel verlaten hebben, keer ik
hier terug en ik duw u de kolf mijner pistool in den mond. Begrepen?
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Uilenspiegel maakte zich uit de omarming los. (Blz. 560)

Hij trad met Nele in het andere vertrek.
- Wek dat meisje... Ze moet ons vergezellen...
- Ik wilde het u vragen, Tijl.
- Geene nuttelooze woorden... Spoed u... Ik ga in de kamer van den ijsbeer de
wacht houden...
Eenige stonden later kwam Nele hem daar met het meisje vinden.
Behoedzaam, zonder door iemand verontrust te worden, verlieten ze de woning
van den kommissaris der republiek.
- Vrij! murmelde Tijl, als hij de poort van het hotel achter zich toetrok. Gelukt!
Maar op hetzelfde oogenblik liet hij eene klinkende ver-
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wensching hooren.
Peer stond vóór hem...
De knecht was wellicht in ‘De Zwaan’ ontwaakt, had niet op zijnen makker willen
wachten en was zwijmelend naar huis gesukkeld.
De dronkaard staarde met verwonderde blikken Tijl aan, maar hij bemerkte achter
hem de twee meisjes.
Hij herkende haar en het trof hem zoodanig ze daar op straat te zien, dat hij er
schier geheel nuchter van werd.
- Het duifje, kreet hij.
Uilenspiegel greep hem bij den strot.
- Een woord, en gij zijt dood!
- Hulp! kreet de andere.
Maar het woord kwam slechts heesch uit zijn gorgel, en een tweede maal kon hij
het maar half uitbrengen, want hij ontving een stevigen vuistslag op het voorhoofd
en daarna een met evenveel kracht toegebracht onder de kin.
De knecht wankelde even, wilde aan de poort een steun zoeken en viel dan licht
kreunend op den grond...
- En nu op een loopje, zei Tijl.
Hij greep met de eene hand deze van Nele en met de andere die van Trientje, en
zoo de beide meisjes meetroonende, doorliep hij een paar straten, zonder gelukkiglijk
iemand te ontmoeten.
Als ze een heel eind van het kasteel van Ravenstein verwijderd waren, bleef hij
staan.
- We gaan nu in een drukbevolkt gedeelte der stad komen, sprak hij, en moeten
voorzichtig wezen... Ik weet niet waar wij een onderkomen zullen vinden, en nu, in
den nacht, kunnen we Brussel niet verlaten... En wie weet of Peer niet weer te been
is en het alarm heeft gegeven... Het beste dat we doen kunnen is tot morgen vroeg
blijven doorstappen...
Reeds geruimen tijd hadden ze door de straten hunnen weg vervolgd, als een man,
die, in een wijden mantel gehuld, een huis verliet, het drietal opmerkte en nakeek.
Hij bleef een oogenblik staan, om dan met versnelden stap hen te achtervolgen.
Tijl bemerkte zulks.
Hij bleef staan.
- Als die kerel niets kwaads in het schild voert, dacht hij, dan zal hij ons
voorbijgaan.
Maar de man deed dit niet.
Hij naderde Tijl, trachtte in de duisternis dezes gelaat te onderscheiden en dan dit
der meisjes.
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Tijl was uitgedost als eene oude dame. (Blz. 564)

Dat duurde slechts een oogenblik, maar de vrijpostigheid van dien voorbijganger
stond Tijl niet aan.
Hij haalde zijne pistool te voorschijn en sprak korze ig tot den onbekende:
- Wat verlangt ge van mij?
- Ik heb ook zoo'n speelding, klonk het antwoord en de loop eener pistool flikkerde
in de handen van den vreemdeling. Maar ik hoor dat gij een Vlaming zijt en 't zal
dus niet
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noodig zijn dat we elkaar met een kogel begroeten. Ik wenschte alleen te weten, wat
gij met die meisjes voorhebt. Eer ge mij antwoordt, een paar zinnen uitleg. De
Fransche schurken lichtten al te dikwerf onschuldige kinderen op en ik dacht dat gij
een van die helden waart.
- Wie zijt gij dan?
- Een Vlaming.
- Ik ook.
- Ik ben Karel van Loupoigne.
- Men noemt mij Tijl Uilenspiegel...
- Zijt gij Uilenspiegel?... Is dat waar?...
Hij stak Tijl de beide handen toe.
Deze drukte ze met kracht.
Kort en bondig bracht hij de Loupoigne op de hoogte van hetgeen hij in de woning
van den kommissaris der republiek had uitgericht.
- Kom dan met mij, zei de aanvoerder der opstandelingen van 't Zoniënbosch. In
mijn huis zult ge eene schuilplaats vinden, tot ge Brussel ongehinderd kunt verlaten...
Zij begaven zich snel naar de woning van de Loupoigne en bereikten ze zonder
verdere hindernis.
Twee dagen verbleven zij daar, eer een gunstig oogenblik kwam, om uit de
hoofdstad te vluchten, want Delacheux had niet alleen zijn speurhonden en de
Fransche soldaten gelast de vluchtelingen op te sporen, maar ook het gerecht
aangesproken, dat geheel ten dienste der vreemde overheerschers stond en voor dat
werk dus ook te vinden was.
De kommissaris der republiek giste wel, dat alleen Uilenspiegel zulk een stout
waagstuk had durven bedrijven en hij den zoo lang gezochten boerenleider bij de
lurven zou hebben, als de meisjes teruggevonden werden.
Maar alle opsporingen bleven vruchteloos, niettegenstaande de belooning die voor
het terugvinden der vluchtelingen werd uitgeloofd.
Den morgen van den derden dag, verlieten de twee meisjes, als jongens verkleed,
Tijl uitgedost als eene dikke oude dame, in eene koets de woning van Loupoigne,
voorzien van vrijgeleiden...
Eene jonge juffer, eene nicht van de Loupoigne, vergezelde hen, om door het getal
drie niet de aandacht te trekken.
Ongehinderd kwamen ze buiten de stad, de zweep werd op het koppel kloeke
paarden gelegd en in volle vaart reden ze naar Trientje's dorp.
Wij zullen niet trachten het weerzien van den molenaar
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en zijne dochter te beschrijven. We zouden blijdschapstranen en zonnestralen
vermengen, om dit tooneel te schetsen.
Nele bleef op den molen en Uilenspiegel begaf zich naar het gemeentehuis, waar
hij dacht Lamme te zullen aantreffen.
Daar zegde de wacht hem, dat Goedzak zich in de pastorij bevond, en Tijl zag er
Lamme voor een welvoorziene tafel gezeten, waarop eenige flesschen getuigden dat
hij zich het wijntje van 't patersvaatje lekker smaken liet.
Uilenspiegel drukte zijnen makker de hand.
- Ik zie dat ge nog maar voortgaat met op uwe manier te zondigen, sprak hij...
Overdaad is toch wel een zonde, niet waar, mijnheer pastoor...
- Ik kan geene overdaad bedrijven, lachte Goedzak, want ik heb nooit genoeg...
En Nele?
- Zij bevindt zich in het molenhuis, met de dochter van den molenaar.
- Gij hebt de meisjes ontdekt?
- En verlost.
- Dat moet weer een bedrijf geweest zijn Uilenspiegel waardig... Verhaal ons dat
eens...
Tijl voldeed aan dat verzoek.
Als hij daarmede gedaan had, vroeg hij:
- En, hoe is hier alles afgeloopen... Wat hebt ge met de gevangen soldaten gedaan?
- Uw vriend heeft een geniaal gedacht gehad, zei de pastoor...
- Dat is hem nog gebeurd.
- Hij heeft doodeenvoudig de Fransche soldaten aan het werk gezet.
- Wel ja, zei Goedzak, we wisten niet wat met die kerels aan te vangen!... Hen
laten loopen, dan zouden ze dra gewapend terugkeeren... Hen hier houden, los of
gebonden, dan moesten wij hen den kost geven, en dat was ik nu juist niet van plan...
Ik lag er in mijn bed mijne hersenen suf aan te denken, tot er eindelijk licht in mijn
geest oprees, en ik besloot die kerels aan den arbeid te zetten, ten bate van de boeren...
En nu werken die lieve jongens op het veld en in den stal, in het bosch en in de
schuur, onder het toezicht van gewapende dorpelingen... Zoo wordt al het noodige
verricht en de boeren kunnen onder de wapens blijven... De Fransche deugnieten
zijn tevreden dat ze er zoo goedkoop van afgekomen zijn en wroeten en slaven dat
ze zweeten... Ze weten dat bij de minste beweging om tegen te spartelen of om op
de
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vlucht te gaan, een kogel naar hun hersenpan zou komen zoeken, en zijn dan ook
gedwee als lammekens... Ge moet het zien!
- Ik had het niet gevonden! zei Tijl... Ik wensch u geluk, Lamme.
- Drink dan maar eens op mijne gezondheid..
En Goedzak vulde de bekers.
- De officieren werken ook? vroeg Uilenspiegel.
Lamme begon smakelijk te lachen.
Hij zag het tooneel der Fransche vogels terug.
- Die zijn reeds een paar dagen weg; zij bleven hier niet lang na u.
- Ge hebt hen toch niet ter dood veroordeeld?
- Dat zou te wreed geweest zijn... Wij hebben die vogels laten vliegen.
Met veel woorden en nog steeds genietend van de leute die hij er bij gevonden
had, verhaalde Goedzak hoe ze de Fransche officieren hadden bestreken met eiwit,
in de pluimen gerold en dan langs een haag boeren op de vlucht gejaagd, met een
kunstig toegedienden stamp onder hunnen rug.
Tijl's gelaat betrok.
Hij lachte niet, deelde Lamme's pret niet en schudde het hoofd.
- Heb ik niet wel gedaan? vroeg Goedzak.
- Ge hebt weer gehandeld zonder nadenken... Zulken smaad zullen de officieren
u nooit vergeven en ze zullen hier met de gewapende macht terugkeeren, om dien
hoon uit te wisschen!
- Ja, zei Lamme, ja, daar had ik moeten aan denken... Ge hebt gelijk, Tijl!... Ik ben
een ezel!
- Langs een anderen kant, we hadden toch eene bende Fransche rakkers te
verwachten... Ze zouden wel manschappen op zoek gezonden hebben, als ze niets
meer vernamen over de verdwenen soldaten... Er blijft ons niets anders te doen dan
maatregelen te nemen, om den nieuwen vijand te ontvangen... Zoodra er onraad is,
moet het eerste werk zijn de gevangenen weer te binden en in de schuren te bergen...
Gaat ge nu met mij Nele een goeden dag wenschen?...
Het geschiedde zooals Uilenspiegel het had voorzien...
Eenige dagen later kwam eene Fransche legerbende naar het dorp afgezakt.
Uilenspiegel had dra een plan gevormd.
Door Lamme vergezeld en een zestal gewapende boeren
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reed hij de Franschen te gemoet.
Als ze in 't zicht van de bende der republiek gekomen waren, deed Tijl eene witte
vlag aan den loop van een geweer in de hoogte steken...
Een officier met eene wacht soldaten werd op hen afgezonden...
Tijl verklaarde dat hij den aanvoerder van het kleine leger verlangde te spreken.
Aan zijn wensch werd voldaan en een half uurtje later bevond de bevelhebber zich
met Uilenspiegel, beiden te paard, voor een groep lindeboomen, die als plaats der
samenkomst was aangewezen.
Op korten afstand stonden hunne mannen...
- Zooals ik u zeg, kolonel, wij zullen de gevangenen ongewapend loslaten en naar
uwe legerplaats laten gaan, maar zoodra zij er komen, breekt ge uw kamp op en
verlaat ons gebied.
- En, als ik weiger die voorwaarden aan te nemen?
- Dan worden al de gevangenen door den kop gebrand en wij zullen u op
geweervuur ontvangen... Wij zijn gewapend, wij bezitten een paar kanonnen en het
nemen van ons dorp, als ge er in slaagt, zal u veel soldaten kosten.
- En, als ik u eens deed gevangen nemen?
- Als ik binnen een uur niet op het gemeentehuis ben wedergekeerd, dan hebben
al uwe landgenooten geleefd!
Een oogenblik dacht de aanvoerder na.
- Ik neem uwe voorwaarden aan, sprak hij.
Hij was een eerlijk man en zoodra de gevangenen in zijn kamp waren, vertrok hij
met zijne bende zonder iemand van het dorp te verontrusten.
Tusschen de Fransche krijgslieden waren er tal eerlijke soldaten, en, hadde de
regeering te Parijs anders gehandeld, misschien zouden de Belgen met de vreemde
overheersching vrede hebben gehad...
Zoo werd het dorp, ondanks al wat er gebeurd was, gespaard en 't was dan ook
met tranen in de oogen en onder 't uitspreken van dankwoorden, dat de dorpelingen
afscheid namen van Tijl, die hen beschermd had.
Uilenspiegel vertrok met Nele en Lamme terug naar Antwerpen.
Hij wilde Nele niet meer aan het gevaar, dat ze geloopen had, blootstellen en had
besloten Pot in de Scheldestad op te zoeken, om daar zijne vrouw in veiligheid te
brengen.
Hij giste wel dat de slimme kerel het geval met den
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Franschen onder-officier alleraannemelijkst zou hebben weten uit te leggen en de
verheler der gestolen goederen niet door de Fransche dieven zou verontrust geworden
zijn.
En dat was inderdaad zoo het geval geweest.
Pot bewoonde nog immer zijn huisje tegen het Vleeschhuis en Tijl werd er met
open armen ontvangen.
Hij bleef er enkele dagen uitrusten, maar besloot dan met Lamme er weer op uit
te trekken.
- Er wordt gestreden voor de vrijheid, zoo sprak hij, en daar moeten wij bij zijn.
En zelfs het gesmeek van Nele kon hem niet weerhouden aan zijne roeping te
voldoen.

XX. In den knuppelkrijg.
Weiswampach, een dorp op de grenzen van de provincie Luik, was gekozen geworden
om den opstand in het departement der bosschen, Luxemburg en 't verder gedeelte
van het Walenland, te doen losbreken.
Een Brabander, geboren in de omstreken van Leuven, Nikolaas Lambertz, was er
pastoor, en hij deed een oproep tot eenigen zijner vrienden van het omliggende, die
met hem een verbond sloten, om gezamenlijk den vijand uit het land te verdrijven,
den godsdienst hunner voorouders en het leven hunner kinderen te redden.
In het bosch van Huppendange vereenigden zich de eerste strijders.
De boeren waren door proclamatie verwittigd dat ze geene genade, ja den dood
zouden vinden, indien ze de verbondenen niet steunden.
In tal van gemeenten luidde de noodklok, en op korten tijd was eene bende
opstandelingen gevormd, die in de gemeenten de Fransche kommissarissen en hunne
helpers gevangen namen en in het klooster van Hosingen opsloten.
Evenals het in Vlaanderen toegegaan was, werden overal de kerken heropend, Te
Deum's gezongen, de vrijheidsboomen neergehaald en de archieven der openbare
besturen geplunderd en verbrand.
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Het oproer breidde zich snel uit en na korten tijd waren een vijftien honderd man
bijeen onder het bevelhebberschap van Hubert Behrens, die te paard zijn legertje
aanvoerde en als teeken zijner hooge waardigheid eene lange roode pluim op den
hoed droeg.
In dit legertje vinden wij Tijl en Lamme terug, die, goed gewapend en te paard
gezeten, met open armen door de Luxemburgsche strijders onthaald werden, en, na
bekend te hebben gemaakt hoe ze aan den boerenkrijg in Vlaanderen hadden
deelgenomen, en wat ze daar zooal hadden uitgericht, dadelijk mede aan het hoofd
der opstandelingen werden geplaatst.
De keus van bevelvoerders, of liever leiders was niet groot, en wie blijken gaf van
een weinig beleid, klom dadelijk op tot een hoogen rang in het boerenleger.
- Ik geloof, zei Tijl, die naast Behrens reed, dat het uwe mannen - laat me zeggen
onze mannen - zoowel aan moed mangelt als aan wapens.
- Moed hebben ze in 't geheel niet, sprak Lamme, die aan de andere zijde van den
generaal te paard zat. Ik heb nooit eene vlucht gezien, waarbij allen het zoo eens
waren om het hazenpad te kiezen.
- Het was een stout bedrijf van uwentwege den vijand af te wachten, als ge
bemerktet dat uwe mannen de vlucht namen.
- Ik had niets bemerkt van dit alles. Ik reed aan het hoofd mijner bende, als ik plots
hoorde roepen: Ginder zijn de Franschen!... 't Was op de hoogte van het dorp
Lipperscheid, volgens de gids mij gezegd had... Ik staar voor me uit, en in de verte
zie ik iets bewegen, dat wel op eene legerbende geleek. Ik hield mijn paard staan,
en, na een paar oogenblikken, zag ik, met mijn goede oogen, dat het eene kudde vee
gold. Lachend keer ik mij om, ten einde mijne mannen gerust te stellen, en daar
bemerk ik dat zij mij allen den rug hebben toegekeerd en loopen als hazen. Er bleef
mij niets over dan terug te keeren naar ons hoofdkwartier. Tijl heeft gelijk: dat getuigt
niet van veel moed.
Daarenboven, ontbroken ons wapens. Ge kunt toch tegen geen welgeoefende
soldaten vechten met knuppels, en de meesten onzer mannen hebben geen ander
wapen.
- We zouden geweren moeten hebben.
- Ik verwacht er.
- Ge weet dat generaal Morand twee benden tegen ons heeft uitgezonden, die drie
honderd man sterk zijn en veertig
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ruiters tellen. Wat kunnen wij daartegen uitrichten met onze mannen, die met hunne
knuppels en hunne pieken niet eens den vijand aan 't lijf zullen geraken. En gij wilt
Arzfeld innemen en er de Franschen verjagen?
- Ik wil dat niet. Mijne mannen willen het.
- Houd ze van die dwaze daad terug.
- Dat kan ik niet, dan is de opstand gedoofd. Als ik hen nu niet warm houd, laten
ze ons in den steek.
- Vooruit dan maar, zei Lamme. Het is de eerste dwaze daad niet die ik bega en
ik kan dus wel aan deze medehelpen ook!
- Het is een waagstuk, dat velen het leven zal kosten, sprak Tijl, en geen nut voor
onze zaak zal afwerpen. We zijn echter scheep, we moeten dus varen.
Het kleine legertje naderde Arzfeld, toen een groepje Fransche ruiters in 't zicht
kwam.
Deze laatsten deden hunne paarden keeren en reden in galop weg.
De boeren dachten dat de vijand op hun zicht de vlucht nam, en overmoedig
stormden zij vooruit.
Daar liet de trom van het vijandelijk leger zich hooren en een honderdtal soldaten
verschenen, die op kleinen afstand van de boeren stil bleven en met het geweer
aanlegden.
De ruiterij kwam langzaam door een dicht boschje beschermd vooruit en draaide,
onbemerkt, achter de bende der opstandelingen...
Zij waren nog enkele stappen van deze laatsten verwijderd, als de trompet gestoken
werd, om den Franschen bevelhebber te verwittigen, dat die kleine krijgslist geslaagd
was.
Duverger, die de soldaten aanvoerde, trad vooruit en vroeg, zich in het Duitsch
tot de boeren richtende:
- Wat verlangt gij, menschen?
Een aanvoerder van het legertje der opstandelingen, die vooraan reed en op een
oogwenk bemerkte dat hij zich tusschen twee vuren bevond, wierp zijnen sabel weg
en kreet: ‘Vlucht wie kan!’ gaf zijn paard de sporen en reed vierklauwens heen.
Een gedeelte zijner mannen volgde, waarvan slechts twee den moed hadden hun
geweer op de Franschen af te vuren, zonder echter iemand te treffen.
De officier, die het bevel voerde over de Fransche ruiterij, naderde, evenals
Duverger, de achterhoede der boerenbende en vroeg in het Fransch:
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Lamme lag op het mos uitgestrekt. (Blz. 571)

- Wat verlangt gij, menschen?
Een boer van Boxhem, Antoon Maiesch, trad vooruit met een jachtgeweer
gewapend.
- Wij willen den oorlog! riep hij in 't Fransch, legde op den officier aan en schoot
dezen uit den zadel.
Als de soldaten van Duverger deze dwaze daad zagen begaan, gaven zij vuur en
de ruiters kwamen op de boeren aangerend, die neergeschoten en neergesabeld
werden.
Velen konden vluchten, dank aan de bergen en bosschen der streek, maar toch
bleven er een zeventigtal op het slagveld, en talrijke gekwetsten werden door de
Franschen gevangen genomen.
Tusschen de dooden bevond zich een jonge priester, die aan het hoofd gekwetst
werd en door een Fransch soldaat na den strijd werd afgemaakt.
Op verzoek van de inwoners van Arzfeld liet de bevelhebber toe dat de lijken op
het gemeentekerkhof begraven werden...
In een dicht boschje, niet ver van de plaats waar de strijd geleverd werd, zat
Uilenspiegel geknield, den arm onder het hoofd van Lamme, die kreunend op het
mos uitgestrekt lag.
- Lamme! kreet Tijl, Lamme, hoort ge me niet?
Een vijandelijke kogel had zijnen schouder doorboord en Lamme was in de armen
van Uilenspiegel, die naast hem reed, op zijn paard achterover geslagen.
De twee paarden waren in woeste vaart naast elkaar
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doorgehold, zoodat Tijl het lichaam van zijnen vriend had kunnen vasthouden - een
paar oogenblikken slechts - tot het paard van Uilenspiegel, dat gewond was,
neerstortte, en beide mannen in zijnen val meesleepte.
Tijl was niet gekwetst en kon Lamme tot in het bosch brengen, waar zij voorloopig
veilig waren.
- Lamme! kreet Uilenspiegel, Lamme!
Deze opende de oogen.
Hij zocht de hand zijns vriends en drukte ze.
Met zwakke stem sprak hij:
- Het is er meê gedaan, Tijl!
- Dat is niet waar, Lamme...
Hij maakte omzichtig de jas van zijnen vriend los.
- Ik gevoel het, Tijl. Het Fransch lood zit er diep in... 't heeft mijn Vlaamsch hart
geraakt...
- Uw hart werd niet getroffen... Ik zal u redden... Ik zal u naar 't dorp dragen,
Lamme... Alle hoop is niet verloren...
- Neen, men zou u gevangen nemen en het zou mij niet baten... We zijn altijd
trouwe vrienden geweest, Tijl... Later vinden we elkaar terug...
En, na een poos, met nog zwakkere stem:
- Als ge mijne vrouw mocht ontmoeten... zeg haar dat ik haar steeds heb bemind,
dat ik haar steeds trouw bleef... Onze karakters...
Hij drukte krampachtig Uilenspiegel's hand... en was niet meer.
Geruimen tijd bleef Tijl bij het lijk geknield, zonder een traan in de oogen, te erg
getroffen om te weenen, maar het hart ineengekrompen van de smart.
Zijn eenige vriend, zijn broeder als het ware, had hem voor immer verlaten...
Uilenspiegel rees eindelijk op, bedekte het lichaam met takken en bladeren, mos
en aarde.
- Zelfs geen kuil voor hem in zijn dierbaar land!...
Hij verliet de laatste rustplaats van Lamme Goedzak, den echten Vlaming, die van
vreugde en feesten hield, eten en drinken, nooit om den dag van morgen bekommerd
was, maar, als 't vaderland, als Vlaanderen hem noodig had, gereed was er zijn leven
voor te offeren...
In het dorp, waarheen Tijl zich begaf, werd een tweede tooneel afgespeeld, een
treurig tooneel van den opstand.
De boeren, die met de wapens in de hand gevangen waren genomen, en de niet al
te erg gekwetsten, moesten voor
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Duverger richtte het woord tot hem. (Blz. 574)

den krijgsraad verschijnen, door den bevelhebber der Franschen, zonder verdere
pleegvormen, uit zijne officieren samengesteld.
De meesten bekenden zonder aarzelen, dat ze deel hadden uitgemaakt van de bende
der opstandelingen, en zij werden dan ook onmiddellijk tot den kogel verwezen.
Het Fransche bewind had strenge bevelen gegeven; de opstand moest kost wat
kost bedwongen worden.
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De bevelhebbers hadden eene uitgestrekte macht, zij mochten zonder rekenschap te
geven over het leven der oproerlingen beschikken, indien deze in een gevecht werden
gevangen genomen of iets tegen de Fransche soldaten hadden durven ondernemen.
Alleen in het bloed was de opstand te smachten, zoo had men te Parijs geoordeeld,
en de Fransche aanvoerders maakten dan ook ruimschoots gebruik van de onbeperkte
macht, die hun was toegekend geworden.
Daar verscheen een jonge boer voor den krijgsraad.
Tenger van lichaamsbouw, baardeloos, met een rozig gelaat, scheen hij nog een
kind.
De officieren keken den jongen medelijdend aan en spraken stil tot elkaar...
Duverger richtte het woord tot hem, niet op barschen toon, maar met iets vaderlijks
in de stem:
- Hoe oud zijt gij, mijn zoon?
- Zeventien jaar.
- Leeft uwe moeder nog?
- Zij is thuis.
Deze antwoorden werden kort, droogweg door den knaap gegeven.
Het hoofd fier opgeheven, zijne rechters vrank in de oogen blikkende, stond hij
daar.
- Gij werdt gevangen genomen tusschen de opstandelingen?
- Ja.
- Met uw vader?
- Vader is dood.
- Gij waart niet gewapend?
- Ik had een geweer.
- Gij hebt op de Fransche soldaten niet willen schieten, niet waar?
- Ik heb op de Fransche soldaten gemikt en geschoten.
De bevelhebber keek den jongen een wijl aan.
Bewondering voor den heldhaftigen knaap straalde uit zijne blikken.
Hij schudde het hoofd en sprak tot de officieren:
- Een moedige jongen. 't Is spijtig.
En weer het woord tot den knaap richtende:
- Uw geweer was niet geladen, niet waar?
- Ja, het was geladen!
- Met los poeder?
- Neen, met kogels.
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- Wie heeft u bevolen te schieten?
- Niemand.
- Gij hebt langs den kant van het bosch uw geweer afgevuurd, zonder iemand te
willen treffen?
- Ik heb zesmaal op de Fransche soldaten gemikt en geschoten. Ik lieg niet.
De bevelhebber wilde nog eene laatste poging doen, om den jongen held te redden.
- Gij hebt niemand gedood?
- Ik geloof dat ik twee soldaten getroffen heb. Ik heb hen toch zien vallen!
- Als ge vrij gelaten werdt, wat zoudt ge dan doen?
- Opnieuw tegen de Franschen oprukken.
- Hij heeft het zelf gewild, zei de bevelhebber op spijtigen toon tot zijne officieren.
We kunnen niet anders!
De jongen werd ter dood veroordeeld...
Een tiental boeren stonden tegen den muur der kerk, op een stap van elkaar, voor
de gapende versch gegraven groeve, die hunne lijken moest ontvangen.
Met den heldenmoed in de oogen wachtten ze koelbloedig den kogel af.
Voor hen stond het peloton, dat hun den dood moest geven.
- Vuur! klonk het uit den mond van den officier.
Een salvo en de boeren waren door den kop gebrand.
Op hetzelfde oogenblik knalde een schot en de officier, die het bevel gegeven had,
stortte neer vóór de voeten zijner manschappen.
Een oogenblik aarzeling en dan sprongen allen vooruit naar de zijde der kerk,
vanwaar het schot gelost was.
Geen levend wezen was er te bespeuren.
Zij vonden alleen het lichaam van een jongen man, wiens kleeren met bloed
gedrenkt waren en die den laatsten adem scheen te hebben uitgeblazen...
Aan de overzijde, naast de huizen, strekte het bosch zich uit, tegen den berg op.
Geen der soldaten had den moed tusschen het dichte geboomte eene nasporing te
doen... Een eind weegs in het bosch, op een klein wegeltje, stapte Uilenspiegel voort.
Hij wist dat niemand hem daar zou durven volgen.
- Dat is de eerste die voor moeders dood boet, sprak hij, en het zal de laatste niet
zijn!...
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XXI. Karel van Loupoigne.
Het verging den strijders van den Knuppelkrijg, zooals de boeren van Vlaanderen
en van Brabant...
Zij leverden overal den vijand veel spel, talrijke gevechten hadden op alle punten
van het land plaats, een groot getal Franschen drenkten den grond van ons vaderland
met hun bloed, naast vele boeren, die voor de vrijheid sneuvelden, maar de slecht
geoefende, halfgewapende benden moesten het onderspit delven voor de soldaten
der republiek, die de opstandelingen in wapenuitrusting en in getal merkelijk
overtroffen.
Uilenspiegel nam aan talrijke gevechten in Luxemburg deel, daar hij overal wilde
komen waar Fransche soldaten te bestrijden waren, om zijne moeder te wreken.
Maar, hoe hij ook overal optrad, hoe hij zich ook blootstelde, nergens werd hij
getroffen, overal kon hij ontsnappen...
De Fransche regeering nam maatregelen, die hier en daar de burgers bevredigden,
en velen, die inzagen dat het een hopelooze strijd was, die tegen de verdrukkers werd
gevoerd, haakten naar het einde van den boerenkrijg.
De staat van beleg, die in gansch het land was uitgeroepen, werd opgeheven, en
België ademde weer wat vrijer, voor zooveel er onder 't Fransche juk vrij te ademen
was...
Wij ontmoeten Uilenspiegel weer te Brussel...
Als er een man te vinden was, die het staken der vijandelijkheden betreurde, dan
was het Tijl wel.
Hij oordeelde dat de boeren tot den laatsten man hadden moeten strijden, en hij
had ook den opstand gepredikt tot het laatste oogenblik, tot hij gansch alleen stond.
En toen had hij nog den moed niet laten zinken, want hij was naar Brussel gekomen
om te zien of er geen middel te ontdekken was, dat het oproer opnieuw kon aanblazen.
Hij had zijne moeder en nu ook Lamme te wreken.
Uilenspiegel was niet lang te Brussel of hij had kennis aangeknoopt met eenige
jonge lieden, die de vrijheid van het land bleven betrachten, niettegenstaande de
toegevingen van Frankrijk en den schijnbaren vrede die in ons land heerschte.
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Aan hun hoofd bevond zich Karel van Loupoigne, die Uilenspiegel eene schuilplaats
had bezorgd, als hij met Nele en Trientje in de straten van Brussel ronddoolde... Die
van Loupoigne was een der zonderlingste, eigenaardigste, mysterieuste figuren van
den strijd tegen de Fransche overheersching.
Deze opstandeling, die eigenlijk Jacquemin heette, en te Brussel geboren werd in
1761, had den naam aangenomen van het dorp Loupoigne, waar hij vele partijgangers
telde en meer dan eens zijn hoofdkwartier had opgeslagen.
Karel van Loupoigne was met de krijgskunde bekend, want hij had als officier in
het leger der Oostenrijkers gediend.
Tijdens den eersten inval der Franschen in België werd hij door de Oostenrijksche
regeering gelast vrijwilligers aan te werven en op de grenzen met hen te strijden.
Hij werd door de Franschen gevangen genomen en in Frankrijk opgesloten.
Terug in België, verdacht men hem weldra tegen de indringers iets te willen
ondernemen, een onruststoker te wezen, een geheim agent van Oostenrijk, en, opnieuw
werd hij in het versterkt kasteel van Doulers opgesloten, een soort Bastille, waarin
de republiek degenen gevangen zette die haar in den weg liepen.
Jacquemin wist te ontsnappen en, in de laatste maanden van 1795, teruggekeerd
in het vaderland, stelde hij zich aan het hoofd van eenige vastberaden mannen en,
verscholen in het Zoniënbosch, leverde hij den Franschen veel spel.
Verscheidene heldendaden staan op zijn naam aangeteekend.
De manifesten, die hij tot het Belgische volk richtte, waren zeer heftig opgesteld,
moesten indruk maken op de verdrukten.
Opgejaagd en dikwerf op het punt gevangen genomen te worden, vond hij een
onderkomen in een klooster te Leuven, dat hij dikwerf vermomd verliet, en van waar
hij bevelen voor zijne mannen en oproerige vlugschriften uitzond...
Zijn verblijf in het klooster werd eindelijk ontdekt en de Fransche soldaten vielen
er binnen, om den gevreesden aanvoerder gevangen te nemen. Het nest was ledig,
de vogel gaan vliegen.
Een weinig later werd zijne tegenwoordigheid weder opgemerkt op de plaatsen
waar strijd werd geleverd, maar hoe de Franschen ook jacht op hem maakten, de
opstandeling was
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niet te vatten...
Als Uilenspiegel te Brussel was gekomen, had men van Karel van Loupoigne niet
het minste bericht meer ontvangen en ieder verkeerde in den waan, dat hij den strijd
had opgegeven, en naar Oostenrijk was gevlucht.
Dat was niet zoo, want op het oogenblik dat er te Brussel verslagen werden
opgesteld, waarin de verdwijning van den geduchten leider der oproerlingen werd
vermeld, stapte Karel van Loupoigne vermomd door de straten der hoofdstad.
In het Zoniënbosch, waar de aanvoerder den strijd tegen de Franschen begonnen
had, was toen zijn hoofdkwartier, en het is daar dat wij hem ontmoeten, in gezelschap
van Uilenspiegel en eenige mannen, die met het uitroepen van den vrede geen
genoegen hadden.
Karel van Loupoigne was aan het woord:
- Nog eenige dagen, zoo sprak hij, zal het oproer weer algemeen zijn in ons
departement. Frankrijk heeft zelf opnieuw de lont aan het kruit gestoken, door nieuwe
klassen van lotelingen onder de wapens te roepen.
- Er wordt beweerd, dat zulks het inzicht van Frankrijk niet is, zei een der
aanwezigen.
- Wij hebben dat niet na te gaan, en, al waren we er van overtuigd dat het gerucht
valsch is, dan nog moeten wij het verspreiden. Alle middelen zijn goed om
booswichten te bevechten, onschadelijk te maken.
Allen keken Tijl aan, die de eerste maal het woord nam, en zoo krachtdadig sprak.
- Zoo is het, zei Karel van Loupoigne, en het bericht, dat Frankrijk weer onze
jongens wil dwingen op vreemden bodem voor de Republiek hun bloed te gaan
vergieten, is eenig in zijn aard om het oproer te doen ontbranden, want niet alleen
in het Dijledepartement maar op den oever der Ourthe en in Vlaanderen wordt er
opnieuw gevochten. Wij moeten, wat het ook kosten moge, dezen nieuwen opstand
aanvuren, aan gang houden, want 't is wellicht de laatste dien we zien zullen. Wij
moeten thans overwinnen of sterven.
- Dat moeten wij!
- Wij zijn gereed!
- Beveel en wij gaan de overwinning of den dood te gemoet!
- Zege of dood!
Deze verschillende antwoorden op zijne rede, gaven Karel de verzekering, dat hij
nog steeds op zijne mannen mocht rekenen, dat allen nog immer gereed waren om
hun leven
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voor de vrijheid van hun land te wagen.
- Openlijk kunnen wij tegen de Franschen niets ondernemen, ging hij voort, dat
heeft ons de vier jaren lange strijd geleerd.
Zij bezitten welgeoefende soldaten, die worden aangeleid door dappere officieren,
en 't is een welbestudeerd oorlogsplan waarop met wijs beleid gewerkt wordt.
Wij loopen afzonderlijk, zonder leiders om zoo te zeggen, ons schikkende naar
de omstandigheden, en ik heb ondervonden dat het teenemaal onmogelijk is de
honderden groepen opstandelingen, die op alle punten van het land tegen de vreemde
overheersching opstaan, bij elkaar te krijgen.
- Dat is onmogelijk, zei Tijl. Ik heb gansch het land door aan den strijd deel
genomen en overal was het door gebrek aan inrichting en gebrek aan samenwerking
dat de onzen het onderspit moesten delven.
- Daarom, wedervoer Karel van Loupoigne, moeten wij zooveel mogelijk de
jongens aanraden naar het bosch te komen.
Hier hebben wij de handen vrij, want noch geschut, noch ruiterij kan ons hier
komen bestoken of vervolgen, en zelfs de Fransche soldaten zullen het niet wagen
diep in het woud te dringen.
Uit ieder boschje, elken struik grijnst hen de dood tegen.
Eens hier met een voldoend getal mannen, kunnen wij iets op touw zetten, en
mislukken we, dan hebben we eene veilige schuilplaats in onze legerplaats, onder
de hooge boomen en in 't struikgewas.
Ieder van ons moet dan ook naar de dorpen gaan, waar de opstand is losgebarsten
en zooveel soldaten mogelijk inlijven voor ons woudleger.
Gaat en bezorgt mij mannen genoeg om het vaderland vrij te maken, om ons
teergeliefd volk onder eene regeering te plaatsen, die vrede en welstand doet heerschen
en al onze rechten opnieuw erkent, opdat we als vrije mannen kunnen leven. Gaat!
- Leve Karel van Loupoigne!
- Leve Oostenrijk!
- Heil onze generaal!
Onder deze kreten verlieten de mannen hunnen aanvoerder, om zich in alle
richtingen te verspreiden, en overal, in geheel het departement der Dijle, den
smeulenden opstand aan te blazen en in laaie vlam te doen opflakkeren.
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- Gaat gij naar Brussel? vroeg Tijl, of is het naar uw paleis in het bosch dat ge
weerkeert?
- Ik ga met u naar de hoofdstad, antwoordde Karel van Loupoigne, maar eerst
moet ik naar mijn paleis, om mijn valschen baard en pruik te nemen.
- Dan ga ik met u.
Het paleis van den aanvoerder was eene hut, met een enkel vertrek, waar niets te
zien was dan een haard, een bed, een tafel en een houten bank.
Daar verbleef de generaal, de gevolmachtigde van Oostenrijk, soms dagen en
dagen, als het in de steden en dorpen voor hem niet meer veilig was.
Op een paar oogenblikken was hij vermomd en na eenige minuten een smal
wegeltje gevolgd te hebben, dat schier tusschen de boomen verborgen lag, stapten
ze op de baan naar Brussel.
- Gij hebt daar straks gezegd, sprak Karel, dat gij den strijd hebt meêgemaakt in
geheel het land? Wat deed u alzoo handelen? Waart gij een politiek agent der
Nederlanden? Of van Engeland?
Nu we samen zullen strijden, moogt ge mij dat toch wel toevertrouwen.
Uwe tegenwoordigheid bij de gevechten, dan in Vlaanderen, nu in Brabant, dan
weer in het Walenland, in Luxemburg zelfs, was mij steeds bekend, want ik deed
mij op de hoogte houden, omdat het mijn betrachten was met de verschillende en
verspreide legerbenden in betrekking te komen.
- Dat is de eerste vereischte, om met hoop op welgelukken te strijden.
- Zoo kwam het dan ook, dat ik mij door mijne gezondenen deed inlichten over
hetgeen er in de vreemde legers gebeurde. Steeds werd er mij over Tijl Uilenspiegel
gesproken. Overal waart gij. Mijne bijgeloovige mannen beweerden en begonnen te
gelooven dat gij een bovennatuurlijk wezen moest zijn, een dienaar van God gezonden,
om de boeren te doen zegepralen.
- Ik heb zulks bemerkt, want nimmer werd ik in een boerenleger met meer eerbied
bejegend door de manschappen, dan in het uwe.
- Ik, die met deze praatjes gekscheerde, zag in u alleen den man eener vreemde
mogendheid. Heb ik juist geraden? Gij kunt vrij spreken.
- Men zegt van u hetzelfde.
- Ik weet het. De waarheid is het niet. Ik strijd tegen
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de Franschen voor niemands rekening, al wil men mij dan ook doen doorgaan voor
den man der Oostenrijksche regeering.
- Zoo is het ook met mij gesteld. Ik heb evenmin met een regeering iets gemeens.
Ik strijd alleen als vaderlander omdat ik de Franschen aan het werk heb gezien en
geen vreemd juk kan dragen! Gij zult u afvragen, waarom ik het gansche land
doorloopen heb, instede van te midden der Vlamingen te blijven, met mijne
stamgenooten te strijden, waarom ik zelfs een gedeelte van den Knuppelkrijg
medemaakte? Ik zal u dat in een paar woorden klaar en duidelijk doen inzien.
Kort en bondig verhaalde Tijl hoe de Franschen op de hoeve van den meester
hadden huisgehouden en Nele opgelicht, en wat er later gebeurd was.
- Om haar te vinden, zoo besloot hij, heb ik me ovèral vertoond, waar Fransche
troepen waren, en eindelijk heb ik haar weergevonden, in handen van den Franschen
commissaris... Toen hebt ge mij een onderkomen verschaft... Als Nele zich in
veiligheid bevond, heb ik weer de wapens opgenomen... Toen ik gehoord heb, dat
gij hier den moed nog niet opgaaft, kwam ik u opzoeken...
En ik zal met u strijden, tot het uiterste...
Voor ze de hoofdstad bereikten namen ze van elkaar afscheid en gingen een
tegenovergestelden weg op...
Ze zouden malkaar in het woud wedervinden, waar de vijand reeds
binnengedrongen was en de strijd spoedig zou uitbarsten.
Des anderendaags was dit reeds het geval.
Allen hadden het geweer in de hand, gereed om op te rukken.
Loupoigne en Tijl stonden te midden van een twintigtal boeren, nabij de hut in
het bosch.
Loupoigne nam het woord:
- Wij zijn langs alle kanten ingesloten, sprak hij, en eer eenige minuten verstreken
zijn zullen wij overal de Fransche soldaten zien te voorschijn sluipen. Wij zijn
verloren.
- Wij zullen ons leven duur verkoopen!
- Dat is al wat ons rest. Op genade moeten wij niet hopen. Wie zich niet tot zijn
laatsten adem dapper verdedigt, schiet er toch het leven bij in. Wie zich overgeeft,
sterft weerloos, want wij worden beschouwd als bandieten, wier leven op prijs is
gesteld. Overal heeft men rondgezegd, dat er geene strijders meer in 't Zoniënbosch
zijn, dat er alleen
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roovers rondloopen, die de reizigers aanvallen en van alles berooven. Men zal ons
dus als bandieten behandelen en neerschieten, waar men ons kan te pakken krijgen.
Er blijft ons dus niets over dan tot den laatsten man te vechten.
- Dat zullen we!
- Moet zoo de laatste strijd eindigen! zuchtte Uilenspiegel. Moet alle hoop worden
opgegeven!
- Hebt ge spijt, Tijl?
- Spijt?... Nimmer in mijn leven heb ik spijt gevoeld tegenover eene daad die ik
uit vrijen wil heb bedreven. 't Is overigens ons lot in den oorlog. Wanneer wij den
strijd beginnen, weten wij dat elk oogenblik het einde daar kan wezen: door de
overwinning of door den dood. Ik heb er reeds te veel met heldenmoed zien sterven,
om thans een oogenblik spijt te gevoelen. Sneuvelen voor het vaderland is schoon
en edel!
- Leve Uilenspiegel! kreten de boeren.
Loupoigne spitste de ooren.
- Ik hoor gerucht in het hout.
- 't Is de dood die nadert.
- Voor den vijand ook: hij brengt den dood voor zich zelven mêe.
- Tot hierboven, Tijl.
Uilenspiegel greep de hand van den boerenleider.
- Tot hiernamaals. Mocht ge ontkomen, denk aan Nele.
- Hier ontkomt niemand.
- Alles is mogelijk.
- Dan zorg ik voor uwe vrouw...
- Zeg haar dat mijne laatste gedachte voor haar was.
Het groepje boeren had een oogenblik raad gehouden en zonder het bevel van
Loupoigne af te wachten, zonder hunnen aanvoerder te raadplegen, hadden zij zich
in een kring om dezen laatste en Uilenspiegel geschaard, het geweer vooruit, den
vinger aan den trekker, gereed om vuur te geven.
- Dat niet, zei Loupoigne. Ge hoeft ons niet te beschermen!
De boeren bleven rondom het tweetal staan.
Een soldaat kwam behoedzaam uit het kreupelhout te voorschijn.
Een schot weerklonk en de man rolde ten gronde.
Op dit oogenblik kwamen verschillende Fransche krijgers uit het hout, en gaven
vuur op de boeren, op hetzelfde oogenblik dat deze laatsten op de aanvallers schoten...
Langs beide kanten tuimelden een paar mannen op het
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Op een omzien was Tijl gebonden. (Blz. 584)

mos.
Met de geweren was er nu niets meer te doen, dan de kolven te gebruiken als
knotsen.
Ze stonden man tegen man.
Loupoigne en Tijl hadden hunne pistolen.
Een paar schoten strekten twee Franschen neer; een paar schedels wenden
ingeslagen met de geweren der boeren.
Langs de andere zijde daagden soldaten op.
Loupoigne en Uilenspiegel stonden daar nog met een zestal hunner gezellen.
- Het bosch in! beval Loupoigne.
De boeren verdwenen tusschen het geboomte.
Het was niet om te vluchten, want verderop zou hun toch de weg weer afgesneden
worden door den vijand, die gansch dit gedeelte van het bosch bezet had. Zij wisten
dat. Het was alleen om de handen weer vrij te hebben en hunne geweren te kunnen
laden.
Ze moesten immers, vóór ze vielen, zooveel vijandelijke krijgers onschadelijk
maken, als ze maar konden.
Uilenspiegel wilde met de boeren tusschen het geboomte vluchten.
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Een degenstoot trof hem op dit oogenblik in den arm.
Hij sprong terzijde waardoor hij een tweede stoot ontweek.
Het was een officier die hem achtervolgde.
Uilenspiegel had zijne pistool in de hand, doch geen schietvoorraad meer.
Het was er mede gedaan.
Hij dacht aan Nele, en, zonder dat de luitenant vermoedde wat Tijl doen ging en
terwijl hij zich gereed maakte om hem met een degenstoot in de borst te doen vallen,
sprong Uilenspiegel op den Franschman toe, ontweek den steek op hem gericht, en
vatte zijn vijand bij de keel.
De twee mannen rolden op den grond.
Tijl zou gemakkelijk de bovenhand gehad hebben, want hij was veel sterker dan
zijn tegenstrever, doch, de soldaten, die de boeren achtervolgden, bemerkten in
welken hachelijken toestand hun overste zich bevond en kwamen hem ter hulp.
Zij verlosten den luitenant uit de handen van Uilenspiegel en wilden dezen laatste
met hunne bajonetten verder afmaken.
- Neen, kreet de officier. Laat hem leven. Bindt hem. De kerel moet sterven als
een bandiet, onder den strafkogel.
Op een omzien was Tijl gekoord en gebonden.
- Brengt hem naar het kamp, gebood de luitenant, en de ruwe krijgslieden troonden
Uilenspiegel mede...

XXII. Uilenspiegel's dood.
De Franschen hadden Tijl ook aan de beenen gekoord, zoodat hij zeer moeilijk gaan
kon, doch de soldaten sleurden hem op het smalle wegeltje mede, hoe hij ook
struikelde of met het hoofd tegen de boomstammen terecht kwam.
Een martelaarstocht.
Na een half uur gegaan te hebben, kwamen zij aan een klooster, waar de
bevelhebber der Fransche troepen, die de bandieten uit het Zoniënbosch moest
verjagen, zijn hoofdkwartier had opgeslagen.

Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen

585
De officier vroeg dadelijk bij zijnen overste te worden toegelaten.
Toen hij zich voor hem bevond, sprak hij:
- Bevelhebber, ik geloof dat ik eene goede vangst heb gedaan.
- Hebt ge van Loupoigne?
- Neen, maar een kerel wiens hoofd insgelijks op prijs is gesteld. Naar de
persoonsbeschrijving te oordeelen, welke ons van dien vijand der republiek is gegeven
geworden, heb ik Tijl Uilenspiegel, bijgenaamd den geest van het oproer, in handen.
- Dat is niet mogelijk. De kerel is omgekomen in den brand eener hoeve, in de
omstreken van Duffel.
- Weet ge dat goed?
- Het is in het Staatsblad te lezen geweest.
- Ik zou gezworen hebben dat hij het was.
- Men brenge dien kerel hier.
Tijl werd vóór den overste gebracht.
- Wie zijt gij? vroeg deze.
- Een Vlaming, was het antwoord.
- Uw naam?
- Vlaming.
- Men zegt dat gij Tijl Uilenspiegel zijt.
Tijl glimlachte.
- Laat ze zeggen, sprak hij.
- Indien gij waarlijk die boerenaanvoerder zijt, beken het mij dan.
- Ik heb niets te bekennen!
- Het zou in uw belang zijn. Kan ik u alleen beschouwen als een boschlooper, een
bandiet, zooals de anderen die men heeft gevangen genomen, dan zult ge als een
struikroover door den kop worden gebrand. Zijt ge Tijl Uilenspiegel, de oproerstoker,
dan zult ge voor uwe rechters verschijnen, u kunnen verantwoorden.
- Dat wil zeggen: Indien ik Uilenspiegel ware, zou ik met al de pleegvormen der
wet tot den kogel veroordeeld worden, en mijn proces, mijn vonnis zou gebruikt
worden om invloed uit te oefenen op de nog strijdende boeren. Ongelukkiglijk voor
uwe meesters, voor u zelf, ben ik Uilenspiegel niet.
- Voor mij?
- Ja, want gij zoudt immers het geld ontvangen, bestemd voor den man die
Uilenspiegel levend of dood kan gevangen nemen.
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- Gij bedriegt u. Dit geld werd reeds uitbetaald aan den officier die in den omtrek
van Duffel Uilenspiegel heeft geroosterd in eene brandende hoeve.
- Waarom vraagt ge dan of ik Uilenspiegel ben?
- De boeren zijn zulke rare gasten en hunne aanleiders zulke duivelsche wezens,
dat men in dezen strijd aan alles mag twijfelen...
- Een goed aanvoerder twijfelt nooit.
- Ik verlang van u geene lessen te ontvangen.
- Ik heb niemand verzocht door u gehoord te worden. Als gij tot mij spreekt, mag
ik toch mijne meening zeggen.
- Ge kunt uw leven redden.
- Dat is eene andere zaak. Ik vrees den dood niet, maar blijven leven zou me toch
niet onaangenaam zijn.
- Was Karel van Loupoigne in het woud?
Tijl antwoordde niet.
- Welnu, spreek.
Uilenspiegel bleef het stilzwijgen bewaren.
- Beteekent zulks dat hij er niet was?
Zelfde stilte van Tijl's zijde.
- Kent ge zijne schuilplaats?
Geen antwoord.
- Als ge ze ons kunt aanwijzen, stel ik u dadelijk op vrije voeten.
Uilenspiegel keek den bevelhebber aan en glimlachte.
- Waarom lacht ge?
- Omdat ge u zooveel moeite geeft.
- Ge wilt niet spreken?
- Spreken, ja wel, maar verraden, dat niet.
- De kogel wacht u, denk er aan.
- Ik zal hem ontvangen. Ik zal de eerste Vlaming niet zijn, die Fransch lood eet.
Wij zijn daar aan gewoon, sinds ge ons de vrijheid en de gelijkheid hebt gebracht.
- Leidt dien man weg, bij de veroordeelde bandieten.
Uilenspiegel liet zich gedwee henenleiden.
De bevelhebber wendde zich tot zijnen luitenant:
- Ge ziet wel, ge hebt gehoord dat ge u bedrogen hebt.
- Toch niet.
- Hoe kunt gij het nog verder gelooven. Indien hij Uilenspiegel ware, zou hij wel
een proces verlangen, om voor zijne rechters te spreken, de aandacht van gansch het
land op zich te trekken, glorierijk voor zijn Vaderland te sterven. Ik ken die
boerenaanvoerders.
- En toch houd ik vol.
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- Ge kunt gaan.
- Bevelhebber, gij zult later...
Op bevelenden toon sprak deze, met een glimp van woede in het oog:
- Ga!
En de officier ging, wijl toen in het leger van de Sansculotten, zooals trouwens in
alle legers, een bevelhebber gelijk heeft als het zijne minderen geldt.
Uilenspiegel werd opgesloten bij de andere boeren, die in eene kamer van het
klooster op den dood wachtend waren.
Allen wisten welk lot hen verbeidde en niet één scheen bevreesd te wezen, niet
één scheen zijne daad te betreuren.
Een hunner, die bij het smalle, getralied venster stond, neuriede zelfs een
vaderlandsch liedje.
Toen Uilenspiegel binnengebracht werd en de zware deur achter hem gesloten
was, trad een jonge boer op hem toe.
- Men heeft mij daareven hier heengevoerd, sprak hij. Ik breng treurig nieuws
mede.
- Er is niets anders meer dan treurig nieuws voor ons, zei Tijl.
- Karel van Loupoigne is dood.
- God, dat is een groot verlies! Dan is de opstand ook gedaan. Hij alleen hield het
volk nog in gisting. Hoe weet ge dat hij dood is?
- Nevens mij is hij gesneuveld, met een kogel in het hart. Hij is dood neergestort.
- En zijn lijk? Hebben de Franschen zijn lijk gevonden?
- Ik geloof het niet. Ik had den tijd niet om eenen kuil te graven, maar ik heb het
lichaam met takken, bladeren en mos bedekt. Het bosch strekt zich heinde en ver uit
en 't is best mogelijk dat de Franschen op die plek geen voet meer zetten.
- Wij zullen dan de laatste slachtoffers der Franschen zijn, want de laatste strijders
voor het vaderland, voor de vrijheid, zijn wel de mannen van Karel van Loupoigne
geweest. Hij alleen kon er nog in slagen een legertje te vormen.
- Inderdaad, want de boeren willen niet meer oprukken, willen niet meer vechten,
omdat ze toch zien, dat al hun pogen nutteloos is, dat al het bloed, hetwelk reeds
vergoten werd, tot niets heeft gediend.
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Uilenspiegel glimlachte, met een bitteren trek om den mond.
- Ja, er is geene uitkomst... Niets!
En, na een oogenblik met strakken blik voor zich uit te hebben gestaard:
- Waarom hebt gij gevochten? Waarom zijt gij soldaat van van Loupoigne
geworden?
- Ik had mijne geliefde te wreken.
- Ha!... Ware dit het geval niet geweest, ge zoudt het geweer rustig aan den wand
hebben laten hangen?... Wat zou er dan gebeurd zijn? Eenigen tijd later zouden de
gendarmen u komen halen hebben, meegevoerd om ingelijfd te worden bij het
Fransche leger en ge zoudt moeten strijden hebben, ver van hier, voor de bandieten.
Zou dat beter geweest zijn? Kom, woorden dienen hier tot niets meer... Weten de
Franschen dat van Loupoigne dood is?
- Ik heb het niet gezegd... Buiten mij weet het niemand...
- Geve de hemel dat ze nooit het lichaam vinden. Zijn naam doet de Franschen
beven, zijn naam houdt den opstand aan den gang...
Uilenspiegel had op eene bank, tegen den muur, plaats genomen.
Zijne blikken dwaalden over het groepje menschen, die zoo kalm den dood
afwachtten, omdat ze wisten dat ze niets misdaan hadden, dat ze een edelen strijd
voor het vaderland hadden gestreden, en als slachtoffers van ruw geweld zouden
vallen.
Zijne blikken dwaalden over deze mannen, en... hij dacht aan Nele.
Dat was een pijnlijk oogenblik.
Twee tranen rolden hem over de wangen.
Hij bemerkte echter dat de aandacht op hem gevestigd was, en rechtstaande wreef
hij de tranen met de vingers weg.
Hij trad op den boer toe, die aan het venster stond en zacht zijn liedje voortzong.
- Gij zingt? sprak hij.
De boer keerde zich om. Hij was nog bitter jong, bijna nog een kind.
- Ja, ik zing, want ik ben blijde.
- Blijde? Ge weet toch wel wat u wacht?
- Fransch lood? Zeker. Dat laat me onverschillig. Ze hebben vader gedood, onze
hoeve in brand gestoken, mijn zuster mishandeld. Ik ben gevlucht, met vaders geweer,
en,
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gedurende drie maanden heb ik gevochten. Ik heb zes en veertig Franschen
neergeschoten, dat is vijftien voor vader, vijftien voor onze Doka en zestien voor
mij. Ik ben tevreden en 't doet mij niets ook neergeschoten te worden. Alleen spijt
het mij... dat ik mijne Triene niet meer zal weêrzien.
- Uwe zuster?
- Mijne verloofde...
- En ik heb geweend, dacht Uilenspiegel. Ik mag een voorbeeld nemen aan dien
kleinen held.
Hij keek insgelijks naar buiten en floot een deuntje... Het deuntje van Pierlala-sasa!
Dat deed hem aan Lamme denken.
- Arme kerel, dacht hij. Ook hij is voor de vrijheid gestorven. Zijn dood heb ik op
mijn geweten. Hadde hij mij niet ontmoet in het bosch te Damme, wellicht zou hij
nooit de wapens voor het vaderland hebben opgenomen en thans nog kommerloos
en vol leute door het leven gaan!... Och, zoo loopt hier alles af op aarde: het toeval
regelt onze stappen op al de paden die wij er betreden!... 't Is zoo met alles op het
ondermaansche... Met de liefde is het ook alzoo gesteld: het toeval brengt u bij een
meisje, gij gevoelt plotseling voor haar eene onweerstaanbare genegenheid en het
liefdespel is begonnen... Nele... Zeg eens, moedige Tijl Uilenspiegel, begint ge
opnieuw... Zakt uw moed weer in uwe schoenen?... Afgeloopen!
En hij floot het deuntje van Lamme Goedzak voort, om eindelijk tusschen de
tanden het lied te neuriën...
Hij ging even door 't raam kijken en bemerkte twee soldaten, die er met het geweer
in den arm op wacht stonden.
Hij ging tot bij de deur, die zelfs niet eens gesloten was, en daar zag hij eveneens
twee gewapende schildwachten.
Aan vluchten was niet te denken.
Een diepe zucht ontsnapte zijne borst.
Het was er onwederroepelijk mede gedaan...
En Uilenspiegel floot weer van Pierlala-sasa... C'est bête, zei Pierlala!...
Zoo verliepen een paar uren en nu en dan kwam nog een boer de groep vergrooten,
na ook door den zoogezegden krijgsraad ter dood te zijn veroordeeld...
Tegen den middag kwam er een overste, door de officieren van den raad vergezeld,
in het vertrek...
Hij bekleedde wis een hoogeren graad in het leger, want de anderen waren uiterst
voorkomend en beleefd tegenover hem...
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Uilenspiegel keek op, als de Franschen binnentraden, en staarde den overste aan...
Het was alsof het bloed plots in zijne aderen ophield met loopen...
Als versteend bleef hij, met groote oogen, den officier aankijken...
Deze laatste wierp van zijnen kant ook eveneens een langen, diep navorschenden
blik op Tijl, schonk slechts één oogslag aan de andere gevangenen en verwijderde
zich, zonder een woord te spreken.
- Is het een geest in uniform? vroeg Uilenspiegel zich af... Of is het mogelijk dat
twee menschen zoodanig goed op elkander gelijken?... Is het misschien een broeder,
zijn tweelingbroeder?... Menschen komen toch uit de andere wereld niet terug en die
man was toch dood!... 't Is eene wonderbare gelijkenis.
Het mag een geluk heeten voor mij, dat hij het niet is, want wellicht zou hij mij
herkend hebben en dan zou het hier niet al te best met mij afloopen... Het zou mijn
leven wat rekken, ja, maar, ze zouden eene gansche vertooning met mij op touw
zetten, mij voor de rechtbank sleuren en een voorbeeld stellen aan heel het land...
En 't einde zou niet een kogel, maar de schandelijke dood op het schavot wezen...
Hij dacht een oogenblik na.
- Ja, ik zou intusschen wellicht de gelegenheid vinden om te ontsnappen... Neen,
dat is een middel om eene lafheid te verbloemen... Ik sterf met de andere boeren, en
daarmede uit... U-i-t, uit!...
C'est bête! zei Pierlala, sasa!
C'est bête! zei Pierlala!...

En hij knoopte een praatje aan met een paar zijner medegevangenen, over hun laatsten
strijd en de Franschen die ze in 't stof hadden doen bijten.
Eenige stonden na het verschijnen van den overste, kwam een onderofficier met
vier gewapende soldaten in het vertrek.
De sergeant duidde Uilenspiegel aan, die door twee soldaten bij de armen
vastgegrepen werd en zoo buiten de kamer geleid, door de twee andere krijgslieden
gevolgd.
Tijl teekende luid verzet aan.
- Waarom moet ik alleen naar den dood! kreet hij. Dat men hier handele, zooals
men overal elders doet: dat men
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ons samen laten sterven!
De andere gevangenen lieten morrend hunne ontevredenheid blijken, maar de
soldaten troonden. Uilenspiegel mede.
Instede van ergens voor een peloton tegen eenen muur te worden geplaatst, om er
eenige kogels in het hoofd en borst te ontvangen, leidde men Tijl langs verscheidene
gangen van het klooster en bracht hem in eene groote zaal, waar een officier bij 't
raam stond en naar buiten tuurde...
Als de soldaten hun gevangene binnenbrachten, wendde de bevelhebber zich op
't gerucht hunner stappen om en beval:
- Laat ons alleen!
De sergeant en zijne manschappen trokken zich onmiddellijk terug...
Het was dezelfde officier, dien Uilenspiegel met zulke verbazing had zien
binnentreden in de kamer der terdood-veroordeelden.
- Alles is naar den duivel! dacht Tijl. Het is de gewaande doode en hij heeft me
wis en zeker herkend!... Maar ge zult toch geen gemakkelijk spel met mij hebben,
kereltje... Ik zal nog zoo spoedig niet bekennen, dat ik u heb geholpen als gij aan 't
sterven waart en uw laatsten wil heb uitgevoerd!
De overste trad op Uilenspiegel toe.
- Spreek stil, zei hij halfluid.
Hij ging naar de deur der zaal en sloot ze.
- Ik heb u dadelijk herkend.
Tijl sprak geen woord.
- Herkent gij mij niet?
- Neen, was 't korte antwoord.
- Te Herenthals?... Herinnert ge u den officier niet, die gevallen was vóór...
Uilenspiegel onderbrak hem:
- Ik ben nooit te Herenthals geweest.
De overste schudde het hoofd.
- Ik zal nooit uwe trekken vergeten, sprak hij... Ik wil u geen kwaad, wel
integendeel...
Gij hebt mij het leven gered.
Hadt gij mij niet gelaafd, ik ware lang reeds begraven en vergeten... Nu hebben
onze soldaten mij gevonden en bij mirakel heeft men 't leven in mij kunnen
opwekken...
Ik heb later vernomen dat gij woord hebt gehouden, dat gij u hebt gekweten van
de taak die ik u stervend had opgedragen... Ik moet u daarvoor mijn eeuwigen dank
zeggen!...
- Vermits de kerel niet weet wie ik ben, zoo dacht
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Uilenspiegel, is het niet noodig langer te veinzen en te ontkennen dat ik te Herenthals
geweest ben en hem daar het leven heb gered... 't Is wellicht beter eens te zien wat
de man met mij voorheeft...
- Ik had beloofd uwe papieren aan uwe moeder te bestellen, zoo antwoordde Tijl,
en als een Vlaming iets belooft, dan doet hij het ook!
De overste naderde Uilenspiegel zeer dicht en sprak nu nauw hoorbaar:
- Ik heb u mijn leven te danken. Ik wil u dat vergelden met het uwe te redden.
Tijl voelde eene siddering door al zijne leden varen en het bloed hem naar de
hersens dringen.
Er bestond dus nog kans, op den boord van het graf, aan den dood te ontsnappen!
- Mijn leven redden?
- Spreek stiller... Of zwijg liever, want de tijd is kostbaar... Eerst toch nog eene
vraag... Hebt gij het meisje, dat ik had doen oplichten, teruggevonden?... Zoolang
ze onder mijne hoede stond, is haar geen leed geschied...
- Dat weet ik... Ware dat zoo niet, dan zou ik u thans bij de keel grijpen en u
worgen...
- Op 't oogenblik dat ik u redden wil!
- Gij hebt het daareven gezegd: de tijd is kostbaar.
- Op hooger bevel werd het meisje naar Brussel gevoerd... Ik kon zelfs niet te weet
komen waarom...
- Omdat ze mijne vrouw was.
- Maar wie zijt gij dan?
- Is het een voorwaarde voor mijn levensbehoud, dat ik u mijn naam moet zeggen?...
Als ge weet wie ik ben, zult gij mij niet meer willen redden!
- Op mijn woord van eer, op mijn krijgsmanseer, al waart ge de ziel van het oproer,
ik zou u het leven schenken...
- Ik ben Tijl Uilenspiegel!
Dat kostte hem misschien den kogel, maar onze held vreesde den dood niet en hij
vond een groot genot met hem op dit oogenblik te tarten...
Een paar stonden keek de overste den befaamden en gevreesden opstandeling aan.
Hij was een soldaat in den vollen zin des woords, een dapper krijger en een eerlijk
man.
Hij reikte Tijl de hand.
- Ik ben gelukkig u de hand te kunnen drukken... Ik
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zal dus met woeker mijne schuld aan u kunnen betalen!... Ik bezit de macht niet het
vonnis van den krijgsraad te verbreken, maar ik zal het peloton samenstellen, dat u
moet dooden... De officier, die het zal aanvoeren, is mijn trouwste makker, en de
soldaten onder zijn bevel geplaatst voor de uitvoering der straf, zijn mij verknocht
tot het uiterste... Geen kogel zal u treffen... Val en speel den doode. Slechts eene
lichte laag aarde zal u dekken... Als ge niets meer verneemt, kom dan te voorschijn
en vlucht...
- En mijne makkers?
- Ik kan u alleen redden.
- Ik verkies met hen te sterven... Ik ontwijk den dood niet als een lafaard, als ze
moeten vallen onder den kogel!
Een oogwenk bleef de overste sprakeloos, door die woorden van den koenen held
met bewondering geslagen.
Dan sprak hij:
- Dat zal uwe gezellen weinig baten... Of gij met hen sterft of niet, hun lot blijft
hetzelfde.
- Ik heb me te verantwoorden tegenover mijn geweten, dat tot heden smetloos
bleef.
- Gij hebt eene vrouw, die op uwe terugkomst wacht!
- Ik smeek u, doe me niet aarzelen!
- Gij kunt uw land nog dienen.
- Ja, tegen uwe landgenooten!
- Dat heb ik op dit oogenblik niet na te gaan... Ik heb alleen in u mijn redder te
zien en tegenover hem mijn plicht te kwijten.
- Handel naar goeddunken... Ik dank u!
- Zonder dank: wij zullen malkaar niets meer verschuldigd zijn.
Nu stak Uilenspiegel op zijne beurt den overste de hand toe, die ze innig drukte.
De officier ging tot bij de deur en ontbood de wacht.
En, terwijl de sergeant met zijne manschappen binnentrad, zei de bevelhebber tot
Tijl, op strengen toon:
- Gij wilt dus niet bekennen?... Dat is de dood, dien ge zelf zoekt ...Leidt den
veroordeelde terug.
Uilenspiegel werd bij zijne makkers teruggevoerd...
Eenige oogenblikken later werden al de gevangenen naar buiten gebracht en de
handen en de beenen gebonden tegen den muur van het kloosterkerkhof geplaatst,
vóór een versch gegraven kuil...
Tijl was de laatste en stond op het uiteinde van de rij der ter dood veroordeelden.
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Men vergat hem handen en voeten te koorden...
- Legt aan! klonk het bevel.
- Leve het vaderland! riepen de boeren.
- Vuur!...
De kogels troffen hun doel.
De mannen vielen en rolden in de gracht.
Twee onder-officieren naderden en gaven de helden den genadeslag met een schot
van de pistool in hun hoofd.
De soldaten vulden den kuil...
Daarna trokken zij af...

XXIII. Uilenspiegel's verrijzenis.
De lucht ging open en toe, zoo snel schoten bliksemstralen achter malkaar uit het
zwangere zwerk, en rusteloos volgde donderslag op donderslag, met gebulder en
gebrom tusschen beide.
Het regende zoodanig, dat de eene droppel den anderen voorbij viel.
Het klooster in het Zoniënbosch daverde bij het dreunen van het hemelgeschut.
Angstig blikten de Fransche officieren elkander aan, zoo hevig woedden de
losgebroken elementen.
't Ratelde daarboven, na nog een helleren bliksemschicht dan de vorige en een
drogen knal, die allen verschrikt deed opspringen...
Uit het bosch kwam een vrouw geijld, naar de begraafplaats toe.
Hare haren fladderden in den wind en zij scheen den plassenden regen niet te
voelen, die haar in 't gelaat werd gezweept; zij scheen den donder niet te hooren, die
boven haar hoofd bulderde en kraakte, den bliksem niet te zien, die met zijn vurige
slangen het landschap als in laaien gloed zette.
Vóór de versch toegeworpen gracht viel ze in de modder op de knieën en hare
weeklacht klonk scherp boven het lawaai van den donder uit:
- Tijl!... Tijl!...
Met hare handen woelde zij den grond om.
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Zoo gingen zij henen, de wijde baan op. (Blz. 596)
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- Tijl!... Tijl!...
Plotseling werd de aarde als opgelicht en terzijde geworpen. Een arm kwam te
voorschijn, nog een, een hoofd en eene borst, en Tijl Uilenspiegel rees uit den kuil
op.
- Nele!...
De vrouw sprong op, keek met blikken als van eene krankzinnige de verschijning
aan en riep dan met eene van zalige vreugde jubelende stem:
- Tijl!...
Uilenspiegel opende de armen:
- Kom!
Nele wierp zich aan zijne borst en een wijl hield hij haar omstrengeld.
De zon kwam door de gebarsten wolken gluren en ze zond een warmen straal door
het van water perelend gebladerte, recht op haar af.
- Gij zijt niet dood, mijn Tijl!
- Dood!... Tijl Uilenspiegel kan door niemand gedood worden... Hij leefde reeds
van den eersten stond af dat het Vlaamsche volk geboren werd en zal slechts sterven
als het Vlaamsche volk verdwijnt... Lijdt het, is het in nood, dan ziet Tijl telkens het
licht, om het te steunen, omdat hij de geest is van dat volk, de geest van Vlaanderen...
Wil de macht hem in kluisters klinken, dan komt de maagd van Vlaanderen hem
verlossen; doen zijn vijanden hem den dood ingaan, dan komt de maagd van
Vlaanderen hem wekken!... Wij zijn eeuwig, Nele!... Eeuwig!...
Hij legde zijn arm om haar middel, zij liet het hoofd op zijn schouder zinken en
zoo gingen zij henen, de wijde baan op, naar andere oorden...
Maar, mocht een Godvergeten hand Vlaanderen opnieuw in boeien willen slaan,
dan keert Tijl Uilenspiegel weer...
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