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WILLEM TEIL"

Lang geleden u'oonde er te Biirglen, in Zwitser-
lancl, een braaf man die Willem Te1l heette.

Hij hacl een vrotlw, Heclwig en twee kinderen,
lMalter en Willem. Willem was acht en Walter
zeven jaar.

Het gezin rvooncle in een lief hrrisje.
Tell verdiende zijn brood met in bergen te ja-

gen. Hij schoot met boog en pijl en niemand in het
land kon het beter dan hij.

Ook was hij een behendig bergbeklimmer. Als
cle gemzen bijna zoo vlug durfde hij van rle eene

rots op c1e anclere springen.
Maar Willem Tell was niet gelukkig.
Over Zvritserland speelden twee heeren den

baas. De eene heette Landenberg en de andere
Gesler. 't Waren slechte kerels. De keizer van
Oostenrijk had ze gestuttrd met veel soldaten. Ze
moesten de Zwitsers verdrukken en veel geld af-
persen. Landenberg en Gesler verzonnen nu aller-
lei plagerijen.

Als die Zwitsers niet gehoorzaamden namen die
heeren hun geld, runderen en schapen af. En ook
sloten z.e veel mannen in de kasteelen op.

En u'at hoonten ze nLr ? I)at de Zwitsers zoo
bang zouden worden, dat ze clen keizer van
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Oostenrijk om genade zouden spreken. En dan
kon ;\lblecht, zoo heette deze vorst, Zwitserland
bij zijn rijk voegen.

't Was een treurig leven voor f'eli en zijn volk.'feli had er zell weinig last van. Hij woonde daar
eenzaam. En 't meest dwaalde hij in cle bergen
ivaar hij rveinige menschen ontmoette.

N{aar Tell kon de gedachte niet verdragen dat
de Zu'itsers als slaven behandeld rverden. Zij wa-
ren altijd vrij geweest.

En dat had lMillem 'Iell ook medelijden met de
.gevangenen en hun familie. fn zoovele huizen en
hutten werrt er geklaagd en geweend.

Op zelieren dag was Tell in het stadje Altdorf.
Daar woonde cle vader van zijn vrouw. Hij was
een braaf burger. Ieder achtte hem.

Tell ging naar cie markt rvaar het huis van
schoolvader stond.

Op het plein zag hij veel menschen bijeen.

- Wat is er nu weer te doen ? mompelde
Hij bernerlite ook Oostenrijksche soldaten.

ôaclden een paal in den grond gezet. En boven
paal hing een hoecl.

- 
Wat mag clat beteekenen, dacht Tell.

Hij ging ook eens kijhen. Juist b.lies een soldaat
op een trompet. Dit beduidde dat de menschen
moesten zwijgen. Want naast den soldaat stond
een man met een papier. Hij lvas een knecht van

den boozen Gesler. En nu las hij van dat paPler

een bekendmaking.
Al het volk luisterde.
(( fnwoners van Altdorf ll, zoo klonk het. < Op

uw markt ziet ge een paal staan en op die paal

hangt een hoed van den machtigen heer Gesler' Al
de longelingen en mannen die voorbij den paal

gaan, moeten clen hoed groeten' Wie het niet doet

ial in de gevangenis geworpen worden. Ieder

heeft het gehoord. Zoo zal den here Gesler weten

rvie gehoorzame onderdanen ziin >>.

De bode knikte eens.'t \Mas uit'.' Er viel nu te
gehoorzamen. Het volk bromde

- 
Wat zal Gesler nog al uitvinden om ons te

tergen ? zei de een.

- Een hoed groeten... een hoed zonder hooftl I

'Wie heeft ooit zoo iets gehoord ! sprak een ander'

- Hij wil ons goed laten voelen dat wij zijn
knechten zijn. Hoe lang gaat dat nog duren vroeg
een derde.

Tell zei niets. Hij zag zijn schoonvader en ging
met 'Walter Fûrst mee naar diens huis'

- Hebt ge 't gehoord ? vroeg Tell.

- Ja, natuurlijk Willem ! een nieuwe plagerij.

Er gebeuren er zooveel.
En Walter Fûrst noemde weer eenige stadsge-

nooten op die opgesloten v/aren. De een had ge-

zegd, dat de Oostenrijkers deugnieten waren. De

andere had wat leelijk naar Gesler gekeken, zoo
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berveerdc rie landvoogcl. En altiid vond men rvat

uit.
Zrvitsers zelf moesten bij Altdorf voor Gesler

een groot kasteel bouwen. Dan hacl tle Oostenrij-
ker nog een nieuwe gevangenis'

- En zal <1at nu blijven dttren, zei Tell. De

r.lamingen werden ook zoo verdrukt. Maar de am-

bachtslierlen en boeren hebben bij Kortrijk de ver-
drukkers verslagen. En nu ziin cle Vlamingen
vrij !

- Ja, \Millem, ik 'rveet het we'l en kunnen wij
het ook niet worden.

- Luister, wij rverken daarvoor. \Me zijn met

eenige rrrienden samen geweest' 'We vergaderen

in dàn nacht op eene rveide de Riitli. En daar heb-

ben rvij afgesproken om een grooten bond onder

de Zwitsers te vormen. Als we sterk genoeg ziin

zullen we de Oostenrijkers verjagen'
Tell n"as bliîde rlit nieur''r's te hooren'

- Maar ure moeten alles goed overleggen, her-

nam 'Walter Fiirst. Lan<lenberg en Gesler hebben

veel solclaten. En zil zitten sterk op hun kasteelen'

Wij zijn 1naâr een hoopje burgers, boeren, jagers

en herders.
__ Doch we strijden voor recht en vrijheid en

clat maakt zoo sterk.
-* 7-eker ge weet het dus van cle Riitli' ' ' Zorg

ntr ook clat er mannen in den Bond komen' Maar

kies alleen goed vertrourn'den. Moesten de Oosten-
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iijkers iets vah ons plan vernemen, daù is alles
rnislu'kt \:oor we beginnen.

Zoo spraken lValter Ii'ùrst en zijn schoonzoon.
l.-n uret meer hoop in 't hart ging Willem 'fell

heen.
Hij i<eet nog eens naar den paai met den hoed.

Er stoncl een soldaat bij. Die moest toezien of alle
mannen groetten. I)och ieder maakte een omweg
om niet voorbij clen paal le rnoeten gaarr.

Zoo deed ook 'Ie11. }Jij zag bij de hoogte aan de
stad het kasteel. Er waren burgers aan het werk.

- 't Zal veranderen, zei Tell. Zwitserland
moet weer vrij worden,

II.
-benige clagen waren voorbij gegaan. Zekeren

rrrorgen zei Wiliem l'ell tot Hedwig, zijn vrouw:

- Ik ga naar Altdorf...
-* Maar waarom ?

- lli moet eens bij vader ziin. Vindt ge het niet
goed ?

- Natuurlijk vind ik het goed dat ge vader be-
zoekt. Maar iii zoLt u nu liever thuis houden. Ges-
ler is in Àltdorf. iJij komt lcijken naar het nieuw
kasteel.

-- Ma:rr wat kan mij Gesier schelen ! Ik behoef
den kerel niet te ontmoeten. Waarom zou ik dan
om hem nalaten naar de stad te gaan ?

- îk ben toch ongerust...
* Maar er is geen reden !
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- Bs gij neetnt uw boog meè...
* Dien heb ik altijd bij mij" Ge weet dat toch

lvel Hedwig. Als vrijman is het mijn recht. Moest
ik mijn boog en pijlen thuis laten 't zou juist zijn
of ik mijn rechterhand niet had. Kom, kom, vrouw-
tje, kijk nu niet zoo donker ! Ik zaI Gesler uit den
weg blijven.

- Juist kwam de kleine Walter uit den tuin.
Het was een lieve, vroolijke knaap.

- Vader waar gaat ge heen ? r.roeg Walter.
-_ Naar grootvader...
._ C), mag ik mee ?

-* Als moeder 't goed vindt...
-- Moeder, ik mag toch wel hé ? Grootvader

heeft zoo gaarne dat ik kom. En hij geeft altijd
voof u wat mee.

- Willem zoudt ge niet liever thuis blijvet,
vroeg Hedwig zacht aan haar man.

- Uw vader verwacht me, fluisterde Tell. 't Is
voor de zaak van Rùtli... voor den bond.

- tru, dan moet ge gaan, hernam de vrouw.
Hedwig rvist dat de mannen het land wilden be-

vrijden. En zij zau haar echtgenoot niet verhinde-
ren daartoe mede te werken.

- I{om Walter, vervoigde ze tot haar zoontje,,
ik zal u wat aankleeden... Gij moogt mee gaan
naar grootvader.

- O, ik ben zoo blij juichte de knaap.
En Hedrvig dacht ;

-E*

; Als de kleine Walter bij hem is zal Tell nog
voorzichtiger zijn.

Vijf minuten later vertrok Tell met zijn kind.
Moeder keek hen na. Neen, ze was toch niet

gerust...

Vroolijk stapte de kleine jongen aan de hand
van zijn vader voort. \Mat praatte hij druk, de lieve
Walter ! Hij stelde allerlei vragen... 't Was over
de bergen en de sneeuw die op den top lag. 't \il'as
over de vogels en de gemzen...

- Vader. gij zijt rle beste schutter, hé ? zei
Walter clan.

* O, er zijn nog veel goede schutters.

- Maar gij kunt toch op honderd passefl een
appel treffen. Hendrik van den srnid zei het giste-
ren. Zijn vader had het u zien doen.

* Ik wordt ook jager als ik groot ben...
* Ja,'t is waar...
En zoo babbelde en snaterde de kleine maar

voort. Tell antrvoordde wel maar dacht tegelijk
aan allerlei zaken... Er zouden groote dingen ge-
beuren" Op nieurn'jaarsdag wilden de Zwitsers den
strijd beginnen. Dan zouden ze de Oostenrijkers
uit de kasteelen jagen... Maar vooraf v/as er nog
veel te doen. Men moest in stilte rvapens verzame-
len. Overal clienden er trouwe bondgenooten te
zijn.

Aan dit alles peinsde Willem Tell. O, hij vond
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het vreeselijk. dat de oorlog moest gevoerd wor-
den. Hij hield van vrede en rust. Maar 't kon nu
niet anclers.

Zoo kwamen vader en kind te Altdorf aan.
I)oor zijn vele clenken hacl hij op den weg niet
gelet.

Hij schrok toen Walter uitriep :

--- Vader, zie eens. een paal met een hoed op !

Waarom staat die daar ?

Tell l<eek op en ontstelcle. Hij had in zijn ver-
strooiing geen om$'eg gemaakt. En nu stond hij
vla.k voor den paal met Geslers hoerl.

- I{om \Malter, kijk er niet naar, zei hij haas-
tig. Tell rvilcle zich verwijcleren. Maar de soldaat
die de rvacht hield, sprong voor hem en sprak :

-- Zo<l niet man ! Eerst moet ge den hoed groe-
ten.

- Laal nrij rloor ! gebood Tell.

- Neen, gij zult gehoorzamen ! Ge kent het be-
vel van clen landvoogd. Eigenlijk rnoest ik u al ge-
vangen llemen. Ge dient te groeten zonder dat ik
het u vraag ! Maar ik rn'il niet te streng zijn.

- Tk had niet op den hoed gelet.

- Juist, maar groet nu !

- Och, kom, een hoed groeten, dat is immers
drvaas I Heer Gesler kan dit niet meenen,

- fla, ge wilt niet ?

.Neen, laat mii door !

Maar een tweede soldaat krvam aangeloopen en
vroeg ;

..-- \Vat gebeurd er i
-Die lierel wil den hoed niet groeten !

-. I)an rnoet hij naar de gevangenis,
Wiliter hoorcle clar en riep schreiend :

- Ze ,uvilien veider in de gevangenis stekeh !
i3urgers naderden en keken nijclig.
-- Laat l-eil vrij ! riepen ze.
- - 't Is een schande ons zoo te behandelen !

schreeulvde een ander.

- Ik kan geen hoed groeten, sprak 'Iell. Gesier
heeft het recht niet ons dat te bevelen. ,t Is on_
n'aardig. lVij zijn toch geen siaven !

Iren der soidaten stak zijn piek uit. I'eli greep
het rvapen bij den steel en sprak :

- Ilinder mij niet om heen te gaan ! Heel dat
gebod van dien hoed is een grap.

-- Iell heeft geiijk, riep het volk. Ni,-.mand
groet den hcred buiten eenige lafaards.

- Omdat ge aiien een omlveg maakt, ant-
rvoordde de soldaat. Dan had Tell het ook moe-
ten doen. NIazrr hij is er hier voorbij gekomen. Hij
tart ons en l-lu nemen wij hern gevangen.

l)e menschen morden. lren der soldaten liep om
zijn nrakkers, rlie dichtbij in het wachthuis waren
l)e andere belette :rnet zijn piek 'l'ell te vluchten.

tr{aar cle zaak rverd nrl nog ernstiger. Men hoor-
(1c trompetten. 'l'egelijk riep een soldaat ;
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En nu stond hij den paal met Geslers hoedbij

t2__

'- Plaats voor den landvoogd !

De booze Herman Gesler *r, nou, ,t kasteel
komen kijken en keercle nu juist in het starlje
terug. En als Gesler etgens reecl, moesten de men_
schen, de ruiters, cle herders met l<uclden en cle
voerlieden met karren of lvagenr cle straat voor
hem vrij laten.

. Gesler, die te paard zat, zag ai clie menschen oD
de markt. Hij vroeg wat er gebeurde.

De solclaat trad naar voren en zei beleefd :_- Excellentie, die man heeft geweigerd cleu
hoed te groeten en hij wil riok oprol. maken.* Dat is niet n,aar ! riep 'Iell. Ik maak geen
()proer maar ik kan geen hoed groeten,

- 
'I'ell is een vreedzaam man, zei een der om-

.standers.

O, zoo, zijt
Ja, heer...

Willem Tell i vroeg Gesler.

'I'ell, cle beste schutter van Zrvitserland ?* Ja, sprak nu de kleine Walter {ier. Vacler l<an
,rp hondercl passen een appel r,an den boom schie-
ten.

Gesler keek clan het ventie aan cn vr()eg cl;rn aau
Tell :

-- Is dat ur,r' zoontje ?

- J^, heer...
** Hoeveel kinderen hebr gij I
.-- Twee...
* En rvie van de trvee bemint ge 't meest ?

l7
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.- ik heb ze beiden iiel...
-- Zoo, en ge n'ilt clen hoeci niet groeten i Ert

gij maakt oproer ?

- 
Dat is nier waar. lk kwam rustig over de

markt en dacirt niet aan den hoed,..

- jiïist, r,r'ant anders zoudt ge een om\\ieg ge-
rnaakl hebben, zei Gesler. Den hoed niet groeten
is oproei- maken. E,n nu zou ik ri tot straf kunnen
iloccien. j\,iaar ii< ben vanclaag in goeden iuim. Ik
n'il zei.i cens zien oi ge zoo'n goede schutter zijt.
Ll rv kino beqreerd ciat ge op honderd passen een
appei kunt raken. 'ffeinu tuister. We zullen uw jon-
gen girrcier tegen een itoom zeiten. Op zijn iroofd
ieggen we een appel. Gij irebt uw boog bij u. Ge
gaat op honclerci passcn van u\,v kind staan. Ais gij
ilan den appel van zLJLr ir,oolci kunt schieten geef
il.i u het leven.

Uit het voik kwam een lireet van aikeer. 't Was
onmensciretilk wat die lancivoogd voorstelde. T'eii
zorl moeten mixi<en viag boven hei hooid van zijn
eigen kinci. Ais zi3n iran<I rvat beetde raakte hij ziln
iieven Waiter... Wiliem '1e11 zel{ verbteehte.

--- lleer, gij kunt dat niet meelten, zei hij.

- Jawel, ;ar,vei, it< meen he+, ! AIs gij ntr toch
zoo'n goecle schutter zi;t, waarotn vreest gij dan ?

!,en oude man drong door de menigte.

- 
Grootvader ! riep W3l1ç1.

i Was l,-ùrst. Hij had het schandelijk bevei ge-

hoord. Hij nam Walter bii de hand en ging voor
Gesler staan.

eléTen

Heer, zei hij, clr,ving een vader niet op zijn
kincl te mikken.
Hij moet niet op zijn kind mikken, maar op

clen appel. 
.Wat 

rvilt ge nu toch aiiemaal ? Ik kan
'l'e11 terclood veroordeelen ; ik geef hem de kans
zijn leven te redden. En ge klaagt en kermt nog !

De slechte kerel lachte valsch.
-- lleer, neem de helft mijner goederen, maar

eisch dat niet van Tell. Hij is miin schoonzoon en
een vreedzaam man. hernam Fiirst.

-- De heift van rrw goederen ! spotte Gesler.
.\1s ik wil neem ik ze immers a71emaa7. Maar nu
z.al ik dat meesterschap van Tell eens zien. Wel,
Tell... gij durft niet...
' De arrne vacler leecl veel. Ja, hij kon goed schie-
ten.

L{aar zoo'n mikpunt : een appel op het hoofd
van zijn kincl ! Hoe zou z,ijn hand beven ! En dan
raakte hij zijn lieveling. O, moest Heclwig het r,ve-

ten. Ze had vyel gelijk toen ze hem thuis wil<le
houden. \Maar Gesler zich bevcncl gebeurden er
altijd ongelukken.

* Heer, zei Tell, neem mij gevangen. Maar
dwrng me niet op mijn kincl te schieten.

Gesler werd kwaad.

- Kies nr-r, zei hij. Doe wat ik u gebiecl of ik
laat u en uvf kind dooden.
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-_ Vader,'schiet maar I riep Walter. Ik ben niet
bang. Gij zalt mij niet raken... Gij kunt immers
op honderd passen een appel van den boom schie-
ten.

Veel vrouwen onder de menigte weenden. Ze
smeekten Gesler om barmhartigheid... Maar dr
Iandvoogcl \/as een wreed mensch.

-- lfa, sa, dat duurt hier te iang ! rlep hij.
Neem het kincl en bind het aan den boom daar.
Zet een appel op zijn hoofd en meet honderd pas-
sen af. En ais Tell u'eigert te schieten wordt hij
ntet zijn jongen gedood I

*- \Mees toch barmhartig ! riep .Walter Fùrst.
Maar soldaten grepen \Malter vast en namen

hem mee. \Miilem Tell hief het hoofd op.

- \Melnu, ik zal het doen ! sprak hij.
._ Dat Gocl u en uw kind bescherme ! riep men

uit het volk.

- Maar u zal God straffen I schreeuwde een
otrde vrouw tot Gesler. Zoo'n misdaad heeft men
nog nooit gehoord !... Ik ook heb kinderen en be-
grijp 'r,r,at Tell voelen moet.

Gesier keerde zich woedend om. Maar het volk
had de oude vrouw reeds rveggetrokken.

Intusschen werd lù(ialter aan een boom gebon-
rlen. Men legde een appel op zijn hoofd. Een sol-
daat deed honderd passen en trok dan een lijn.
Hier moest Tell staan.

- Zijt ge klaar ? vroeg de iandvoogd.
16-

Ônder het voik werd het eensklaps stil. Ieder
stond in spanning. Vrouwen en meisjes baden om

hulp voor den armen vader en bescherming voor
het onschuldig kind.

Tell nam pijlen ait zijn koker. Hij bekeek er een

en stak dien in zijn gordel. Dan koos hij een twee-
den pijl.

- Vader, schiet maar, ik ben heelemaal niet
bang, riep \Malter nog.

Ieder was getroffen door den moed en het ver-
trouwen van het kind.

Tell keek naar Gesler.
.-Gereed ? vroeg deze.

- Ja...

- Vooruit darr ! Toon nu dat ge waarlijk een

goede schutter zijt. En ik schenk n het leven.
Op het valsch gelaat van den landvoogd lag een

cluivelsche grijns.
Willem Tell spande cle boog. IJij zag doods-

bleek. Hij mikte lang.
Stilte hing nu over het plein... De harten bons-

rien van angstige verwachting.
De kleine Walter stond roerloos. Hij bewoog

het hoofd niet. Op zijn gezichtje lag een zachte
glans.

Tell wachtte nog. O, .wat moest
omgaan !...

En eensklaps snorde de pijl weg.

er in zijn hart

Tell hield zich
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En eensklaps strorrle de pijl \r;eg'.. (blz. 17)

l8-

nog als een beeld.., Maar traoen befloersden zjjn
biik... Een oogenbiik nog..,

Eensklaps brak een luid gejuich los.
De appel is er af.

- l)e jongen is ongedeerd !
'i ell hoorcie dat... llij sneide naar zijn lieve-

iing. Waiter I.'ùrst had het kincl reecls los gemaakt.
I)e vader omhelsde iret innig.

- O, ik was niet benaur,vd zei Walter. Ik wist
rvel dat gij mij niet zoudt'raken.

l)e rnenigte vl/as verheugd. Gesler reed naar
rien boom. i\4en bracht hem de tlvee stukken van
tlen appei die door den pijl gespleten was. De
llrndvoogd rvas zeif verbaasd.

- Ja, een meesterschot,
lreer, clie hern vergezelde.

À4aar dan verscheen weer

zei hij zacht tot een

die ieelijke grijns op
zijn gelaat.

-- Iell, sprak hij, ge liunt goed schieten, ik be-
ken het. .Vlaar nn rnoet ik u nog vl.agen. Ge hebt
twee pijlen uit den koker genomen ; den cersten
pijl staakt ge \,veg. w*aarvoor moest die dienen ?

-- Had ik mijn kind getrof{en, dan was clie
ecrste pijl voor u bestemd. l,n mijn hand zou niet
gcbeefd hebben ! riep -Ie11.

Ieder ontsteicie bij die woorden. lrn Gesler werd
lood van woede.

- Gij onbeschaarrrcle vlegel, riep hij. Ha, ge



zoudt op mij geschoten hebben ! Dat zult gij be-
koopen. Soldaten bindt hem !

Het volk morde weer. I)e landvoogd brak zijn
uroord.

- Gij hebt mij het leven beloofd ! zei Tell.

- FIet leven ja, maar niet de vrijheid ! Ik zal u
niet dooden, maar ge zult de rest van uw leven
doorbrengen- in een donkeren kelder.

De soldaten maakten zich van Tell meester en

bonden hem de handen op d!=n rug. Geslers ruiters
joegen de menschen weg.

- En Te1l gaat mee naar Kûsnacht, zei de

landvoogd. Breng hem naar de boot. Wij zullen
dadelijk vertrekken.

l)e arme Teil keek nog eens naar zijn kind. Hij
riacht ook aair zijn anderen knaap en aan Hedwig.
Nooit zoir hij hen nog terug zien.., Vreeselijk be-
clroefd stapte hij tusschen de Oostenrijkers voort'

,\idori ligt bij het Vierwoud-Stedenmeer, een

groot water door bergen otnringd Gesler woonde
eigenlijk te l{iîsnacht, aan de andere zijde van het
meer. In een boclt zou hij dus naar den overkant
varen. Maar clat was een lange tocht'

III.
'feil r'r'ercl in de schuit geduwd. Gesler en zijn

uriend namen ook plaats' I)e kapitein ga{ een tee-

ken en rle roeiers gingen aan't werk. De boot voer

heen,
llell hield cle oogen gesloten. Hij dacht aan ziin

-- 2A --

treurig lot. Straks werd hij in een kelder van het
kasteel te Kûsnacht opgesloten. Nooit zou hij zijn
geliefden meer zien. Nooit meer de zon, de bergen,
(ic dalen. O, het ware beter nu te sterven t In zoo'n
gevangenis zou hij geen jaar kunnen leven. Tell
kon d,e vrije lucht niet missen.

Dan peinsde hij aan de droefheid thuis, Straks
zou Hedwig alles hooren ! Wat zolJ ze weenen I

Was hij maar bij haar gebleven zooals zij het ge-
vraagd had I

En wat was die Gesier een slecht mensch t Hem
dwingen te mikken boven het hoofd van zijn kind.
Slechts een schurk kon zoo iets uitvinden.

'l'ell opende de oogen. Hij keek naar de lucht en
bemerkte zwarte wolken, die uit het Zuiden op-
kwamen. Hij kende die teekenen. Het zou dadelijk
gaan stonnen. 't Was de < Fôhn ll, die zich aan-
kondigde. De Fôhn is een vreeselijk orkaan in
Zwitserland. Zij breekt plotseling los. Dan slaat
ze boomen en soms hutten omver. Ze jaagt het
q'ater der meren tot groote golven op.

De Oostenrijksche roeiers wisten dat niet, Zij
kenden nog weinig van de Zwitsersche natuur en
letten thans niet op de donkere wolken.

Gesler sprak met zijn handlanger over nieuu/e
straff,en voor de Zwitsers. Die kerel kende maar
haat en nijd. Tell begreep wel, dat de boot spoe-
dig in gevaar zou verkeeren. Wat gaf hij er om ?

Liever stierf hij in het meer dan in de gevangenis._zt



!,ensklaps begon de Fôhn te huilen. ln eenigê
,'ogenblikken r.erd het donker. Het lvater schuim-
dc. Golven sloegen over en in den boot. Àllen wer.
den dadelijk doornat. De schuit danste op en neeri
werd nu linl<s clan rechts geslingerd, als een noten-
schelp.

Gesler schreeur,vdc va11 artgst. l)e geweldenaar
rvas eigeniijk een groote lal.aard. Als hij aan land
te nridden van zijn soidaten stond had hij veel
praats. lriu rvas hij doodsbenauwd.

-'- -L{eer, ivij zulien vergaan ! riep de ltapitein
tot Gesler. lvlaar er is aan boord een man die ons
kan helpen, irij alleen ! Het is 1'ell ! Hij kent het
rneer el1 kan goed een boot sturen. O, laat hem
ontbinclen en mijn plaats innemen,

-_ Is het rvaar 'I'e11, kent gij het rn€€rr vroeg de

landvoogd.

- la.
-- En kunt ge een boot sturen.

- lteecls van af rnijn jeugd.

- Wel, ontbind henr en clan kan hij het roer
ilernen, bevai Gesler.

Maar Tell hoorde hoe de valsche Oostenrijker
tot zijn vriend z,ei :

- Al redt hij ons, toch laat ik hem niet vrij I

O, neen, clat begreep 'Iell u,el ! Maar hij kreel
nrr eenskiaps nieur've hoop. Men maakte zijn harl-
den los. Hij rverd meester van het schip. En dade-
lijk verzon hij een plan. O, als't lul<te, dan rvas hij
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straks weer vrij ; dan zou hij vrou\M en kinderen
terugzien ! Hoe bonsde zijn hart 1...

.\{aar stil, hij mocht niets van zi.in gevoel laten
blijken. Hij moest zich beheerschen. En met strak
gelaat stond Tell aan 't roer. De rnatrozen kregen
ineer moed. Zij deden alles wat c1e nieuwe kapitein
riep. Tell stuurde de schuit naar een rots, die in
het meer vooruit stak. Het was wel donker
en het regende geweldig; maar hij kenrle de plaats
goed.

iln clc lrr.rot ku'anr bij de rots. Snel greep Tell
zijn boog en pijlen, die de solclaten ook meege-
bracht haclden. Dan sprong hij op de rots... Nie-
mancl zou hem clat nagedaan irebben. Met zijn
rechtervoet stak Tell cle schuit ï/eer \Meg. De gol-
ven namen het voertuig mee... Tell hoorde een
ivilden kreet. 't Was Gesler die van angst en woe-
cle schreeurvde ! Maar Tell was aan land en de
boot dobberde op het woeste meer.

Vrij ! juichte Tell.
Hij zonk op de knieën en dankte Gocl. Dan stap-

te hij voort en einclelijk zocht hij bescherming te-
gen clen storm in een hut.

ryr

De Fôhn ging liggen. Het werd licht. De zon
lrr,ak rloor. Tell verliet rle hut. Hij harl daar veel
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nagedacht. En nu zou hij een nieuw plan uitvoe.
ren.

Tell had vandaag veel geleden. En hij begreep
nu beter het verdriet van zooveel menschen in het
Iand. Hij voelde meer dan gisteren op dezen och-
tend, welk een droefheid er heerschte in de hui-
zen, waar de vader of een zoon weggesleurd was
door Geslers soldaten.

Hij dacht aan het verdriet vân vreuvren, moe-
ders en kinderen. De hooze landvoogd was van
alles de schuld.

- Gesler moet weg, zei Tell. Ik zal Zwitser-
Iand van hem verlossen.

Misschien was Gesler op het meer omg'ekomen.
Maar het was ook tn'ogelijk dat de storm hen ge-
spaard had. Tell wist w.aar de landvoogd dan zou
landen. En hij ging naar den weg, die van het
meer naar Kûsnacht liep. Als Gesler gered was
moest hij langs dien weg komen. Aan de zijde wa-
ren rotsen. Tell wachtte nu op een dier rotsen.

't Duurde niet lang of d,aar naderde een vrouw
met twee kinderen. Tell hoorde haar tot den klei-
nen zeggen :

- Hier zallen lrye staan, Gesler komt dadelijk.
Hij is van het meer geland en zit nu in een vis-
schershuis zijn kleeren te drogen. Een dienaar is
zijn paard gaan halen. Straks komt de landvoogd
aangereden. Dan zullen we hem smeeken uwen
gr{nen vader uit de gevangenis te laten.*24*

Tell begreep dat die vrouw voor haar man
kwam spreken. Maar wat zou het baten ? Gesler
tot medelijden bewegen kon men even goed tot die
rots smeeken...

- Ik zal zorgeî dat ge uw man terug krijgt
arme- moeder, dacht Tell. Wacht maar.

Hij wist dat Gesler aan den storm ontkomen
was. Deze wachtte bij het meer op een paard. Hier
zou hij dus voorbij rijden.

Tell bekeek een pijl. Het was dezelfde dien hij
te Altdorf 't eerst uit den koker genomen had.

Dien pijl had hij te Altdorf niet kunnen gebrui-
ken, maar hij zou nu dienst doen.

Een half uur later hoorde Tell gerucht. Hoor,
men riep $'eer.

- Plaats voor den landvoogd I

- Daar kornt Geslers, zei de weduwe tot haar
kinderen. Nu zullen we de vrijheid van uïv goeden
vader vragen,

Tell was gereed. Neen, het was geen moord die
hij zou plegen. Hij moest Zwitserland van een

moordenaar bevrijden.
De stoet naderde... de voorrijder, soldaten, dan

Gesler en zijn vriend.
Armgart, zoo heette de vrouw van den gevan-

gene, sprong,eensklaps nader. Zij greep het paard
van den landvoogd, bij den teugel en riep :

- Heer genade... O, luister naar mij I

.- Wat wil dat wijf i schreeuwde Gesler.
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* Heer, mijn man is gevangen, ô, làat irem
vrij !

-- Als gij n'at te vragen hebt moet gij naar 't
kasteel komen, zei de vriend van den lindvoogd,

-- Ik ben al wel tienmaal naar het kasteei ge_
u'eest, maar cle soldaten verjagen me altijd.

- Zttlt gij heengaan ? tierde Gesler. Of ik laat
ru cloor mijn paard vertrappelen.

-* Vertrappel mij ! Wat geef ik om ,t leven als
il< mijn man niet terug krijg.

Z,oo riep Armgart. En eensklaps trok ze haar
kinderen ten gronde en wierp zich naast hen.

-_ Dood ons, als ge durft ! kreet de vrouw. Dan
hebt ge een dubbele misdaad bed.reven. Zond,er
mijn man kan ik niet leven... De kinderen vergaan
van honger zontler hun vader...

Zoo moest Gesler zijn paard rvel inhouden. En
I-ell had nu een goede l<ans om te mikken. plots
rees hij op.

---- Gesier uw laatste oogenblik is geslagen, riep
hij. Zrvitserland moet van den tiran verlost #br-
den...

Een pijl snorcle heen en het hart getroffen tui-
rrrelcle Gesler van zijn paard.

- Het schot van den meester-schutter wiens
kunde gij wildet zien ! riep Tell, en hij daalde van
de rots en verdween.

Gesler leefde nog eenige pinuten. Zijn vriend
boog zich over hem. Hij riep om mannen die den
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landvoogd naar Kiisnacht moesten brengen.

- Ziet l<inderen, zoo sterft een tiran ! zei Arm-
gart.

- Ztrlt gij zu'ijg'en ! schreenwcle Geslers'
vriencl haar toe.

- Zoo sterft een tiran ! herhaalde de vrouw.
Hij bezwijkt op clen weg... Kijk, Gesler is dood...

En inrierdaacl de man clie zooveel Zrvitsers
ongelul<kig gemaakt hacl, rvas overleden.

De soidaten brachten het lijk ttaar het kasteel
te Kiisnacht...

Dien avond zat Hedwig te schreien bij het bed

van haar kinderen... De knaapjes hadclen ook veel

gerveencl. [4aar \,varen eindelijk toch in slaap

gevallen. De moeder ciacht aan haar man'.. Nooit
zou zii Tell meer terng zien. Haat goede Willem
lag nu in een donker holt van Geslers kasteel. Zoo
rneende Hedwig.

I)aar rverd zacht op de cleur gel<lopt.

- Misschien l<omt rnijn vader mij nog troosten,
rlacht de vrouw.

Ze ging de deur open doen.
1.)ensklaps \,\'ankelde 2e... Ze tnoest tegen den

muur lerrnetT, zoo ontroercl \^/as ze'.. Droomcle ze?

Of rvas 't waarheicl... Die man... Tell ? Maar ja'

ze hoorcle zijn stem... en l\rillem sloeg zijn armen

,rrn haar en zei '.

* God heeft mij veflost...
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* Willem. . gij ?... Vrij ?,., Weer terug.,..- Ja...
De kinderen werden wakker. .. En ze riepen :

- Vader... vader I

Tell snelcle naar 't bed en weenend zoende hii
zijn lievelingen :

* Heeft Gesler u dan toch alles gelaten ? vroeg
Hedwig.

- Gesler is dood. Maar ik zal u alles vertellen.
Eerst moeten we vluchten. Gesler is dood doch
zijn vrienden en soldaten leven nog. Ze zoad,en u
en de knapen kunnen opsluiten. Daarom kom ik u
halen... Laten u'ij de kleinen kleeden... En dan
gaan \,ve naar 't gebergte...

Een kr,r'artier later vertrokken ze allen. Tell wil-
de in een hut tusschen de rotsen gaan wonen tot
het land bevrijd was.

v.
Gesler was dood. Doch, de Oostenrijksche sol-

daten verbleven nog op de kasteelen. En misschien
zott de keizer nu wel een sterker leger zenden.

Maar de keizer voerde oorlog in andere landen
Hij had veel vijanden. Hij kon nrl g'een soldaten
missen.

-_ Als ik mijn groote vijanden overll'onnen
heb z-a| ik cle Zwitsers gemakkelifk verslaan t riep
hij tot zijn ridders.

Zoo werd het Nieuwjaar. De Zwitsers begonnen
hun strijd. Ze moesten list gebruiken. Eerst na-*28-

nlen zij het kasteel van Rôsberg. Dit stond in
Unterwàiden... Het zat vol Oostenrijksche solda-
ten. Op dat kasteel woonde Anneli, een dienst-
meisje. Ze zou rveldra trouwen met den herder
Joggeli. Maar eerst moest 't land vrij zijn
Anneli en Joggeli wilden daaraan mee helpen.
Elken clag gaf de herder aan het meisje een eind
tourv. Anneli verborg dit onder haar kleeren en
al die einden knoopten ze aaneen. Zoo had ze dan
een lange koord. In den nacht van Nieurvsiaarsdeg
tnaakte ze dat touw aan het venster van haar
kamer vast en liet het naar buiten zat<ke:i. Het
reikte tot den grond. Joggeli klom langs dat tourn'

stii naar boven. Zoo l<wam hij in het ka.mertjr:.
Twiirtig makkers cleden hetzelfde. Dan haaklen
allen hun goedenclags, een knods, te voorschijrt.
Anneli bracht de Zwitsers naar beneden. Ze maak-
ten natuurlijk geen gerucht. De Oostenrijksche
so'ldaten en oificieren sliepen. Aan de poort ston-
den schildwachten. l)e Zwitsers begaven zich zoo
stil ze maar konden naar die wacht en overrom-
pelden cle twee mannen, clie zelfs niet durfden
schreeuwen. Anneli opencle dan cle poort. Meer
Zr,vitsers waren in het donker bij 't kasteel geko-
rnen. Ze zaten vercloken in een boschje, Joggeli
floot. De makkers'kwamen, Ze gingen dan naar
de zalen rvaar de andere Oostenrijkers sliepen en

namen ze allen gevangen. In de kelders van Rôs-

berg zaten ook Zwitsers opgesloten. Joggeli en
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zijn vrienden bevrijclden hen. En de Oostenrijkers
\,\rerden in hun plaats gestoken. Maar er was geen
clruppel vergoten. De Zwitsers wilden geen
wraak. Zij begeerden alleen de vrijËeid.

Een ander kasteei heette Sàrnen, Daar woonde
Lanclenberg, rle tu,eede landvoogd, ook een slecht
en wreecl mensch. Op lJieuwjaarsmorgen reed hij
rnet zijn vriencien uit. Juist klvamell er boeren
naar het kasteel. De een droeg een korf boter, cle
zrnder leiclde een geit mee. Scmmigen hadden kaas
en eieren.

- Wat zijn dat voor nlenschen ? vioeg Lan-
denberg.

- Zij wonen bij het kasteel antwoordde de
portier. Ze lçonren ,t ni"11y"'jaarsgeschenkeh bren*
gen. Dat is zoo de gewoonte.

- Laaf zs dan maar binnen en geei ze een
kroes bier. tr-andenbelg reed voort. De boeren tra-
clen cioor c1e poort. Ze legden langzaam hun ge-
schenken op ee11 hoop. Alle rnannen leunclen op
een stok. Eenslilaps ha.alclen ze een piek van onder
hun l<leeren en zetten rlie op dezen stok. Dat was
een wapen. De ltoeren omringclen de solclafen en
11r:.1nen hen gevangen.

Andere liepen naar binnen
in cle zalen en overrompelc{en daar de Oostenrii-
içers.. Een had aan de poort op een hoorn gebla-
zen. En ook hier ku'anren Zwitsers uit het bosch"
Ze waren meester van 't kasteel. Ze haalden hun

-30-

broederen uit de kelders, E,en bende bezeÊre nl1

cie rvegen naar de bergerr. Landenberg hoo.rde wat
er gebeurd \vas en wilcie vluchten. Maar de schild-
rvacirten namen hem gevangen. Hij had wei een
stra.i verdiend. ltoch. lieten de Zwitsers hem naar
Oosterrrijk vertrekken na dat hij beloofd had nooit
meer te zullen terug keeren. De lafaard had om
genade gesmeekt.

l'e Aitclorf vernielden de Zwitsers het kasteel
.c1at er gebouwd werd. Nog andere kasteelen wer-
clen dien dag genomen. De krijgsgevangenen
'noesten iret iand verlaten. Zwitserland was vrij.

\Àriilerh 'l'ell kon naar zijn huis terug keeren.
Hij kreeg Geslers hoed als een gedachtenis.

Oostenrijk trachtte later nog de Zwitsers te be-
drvingen. À{aar bij l\{ûrgaten werd het verslagen.
En Zwitserland bleef vrij.

Vlillem 'f'e11 had moeclig rneegestreden en een
groep Zrvitsers aangevoerd.

iiij leefde daarna gelLrkkig met zijn vrouw en
kinderen.

T'e Altdorf staat nu een gedenkteeken voor hem
En op de plaats r""'aar hij uit de boot sprong is nu
een kapel. Op de muren staan c1e feiten geschil-
dert1, die rvij nu verteicl hebben.

EINDË.
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