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Ho? tlilensptegel den Hefiog vaf Liineburg ouertuîgde,
dat hij in zijn recht *u' àaur hoe daaûii ziln puuîd 

'

wetd opgeofferd.

r .. UilenspieSet ging thans- zijn geluk in het herto{dom
t-uneburg.beproeven,- maar hij maakte het daar zoo -bont,
cl'at de hertog hem weldra verbood nog langer op zijn Érond-



gebied te verblijven.
Werd hij noE in de
streek Sezien, dan
rnoest hij gevan$en ge-
nomen en zonder meer
opgeknoopt worden.

Tiil stoorde zich
eahter niet aan dit ver-
bod en doorkruiste het
hertogdom, zoo dik-
wijls de omstandighe-
den dat vereischten.
Zoo trok hij dus op
een schoonen dag nog-
rnaals door het vlakke
Xand van LiineburS.
I{et paard, dat Tijl
bereed, was een oud,
uitgeleefd becst, dat
net noS, goed was om
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Ik heb altijd hooren zeggen, dat ee4ieder vr'ede
zal hebb.en, die binnen zijn vier palen verblijfl..

afgeslacht te worden.
Uilenspieget had dan ook besloten, het dier in de eerstvol-
gende stad naar het slachthuis te bren$en, want het was
niet meer om aan te zien hoe het sukkelde otn vooruit te
komen. En Tiil kon veel verdraSen, tr"aat een dier nutteloos
zien lijden, dat was nu toch niets voor hem. Juist als hij
zich in de stijEbeugels oprichtte, om te zien of er no$ $een
stadstorens opdoemden, bemerkte hij daar in de verte een
groot aantal ruiters, die met wapperende banieren kwarnerT
aanstormen.

- De hertog van Lûnebur$ met ziin $evolg ! dacht
Tijl, versohrikt.

Inderdaad, enkele oogenblikken nadien herkende hij
reeds de wimpels, als die van het herto$dom; Dat za{ er
leelijk uit voor Tijl. Geen spraak van ontvluchten ! De
ruiters daarginds beschikten over jonge, vurige paarden en
hij zat op een versleten knol, wienç pooten doorbo$en van
ouderdom en uitputtinS. Daar diende iets anderc op $evon-
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den. Plots kreeg hii een inval, sprong uit het zadel, sneed
zijn paard den buik open, venwijderde de ingewanden en
plaatste zieh middenin den romp, met de huid om zich heen.
Toen nu de ridders met den hertog naderden en TijI rechtop
in den buih van ziin paard zaSen staan, zegden de dienaars:

- Kijk, heer, hier staat Uilenspiegel in een paarden-
huid.

Daar trad de vorst naâr voren en vroe$:

- Zilt ge daar weer ? trVeet ge niet, dat ik u uit rnijn
land verba.nnen heb ? En dat ik u aan een boom zou op-
knoopen, indien ik u nog moest betrappen ?

Toen sprak Uilenspiegel :

- O, doorluchtige heer'en vorst, ik hoop, dat gij me
genade wilt verleenen, want wat ik rnisdeed was toch niet
zoo etS, dat ik daarvoor rnijn leven zov moeten geven.

- Bewijs uw onschuld, als ge kunt, meende de hertog,
en verklaar me, wat het te beduiden heeft, dat ge daar te
pronken staat in een paardenhuid.

Uilenspiegel, moed vattend, trad naderbij en ant.
woordde:

- Bdelgeboren vorst, 'tk zal u wellicht ontstemmen en
vrees daarbii het ergste voor mijn eigen pels, maar ik heb
altijd hooren ze{fen, dat eenieder vrede zal hebben, die
binnen zijn vier palen verbliift.

De hertog bekeek eerst Tijl, daarna de vier pooten van
het doode paard err schoot toen in een luiden schaterlach.

- Zult ge nu in 't vervolg van mijn grond bliiven ?
vroeg hij, toen zijn lachbui wat ovèr was.

Tijl beloofde deemoedig:* Z,ooals uw vorsteliike hoogheid het gebiedt.
Toen reed de hertog weg, maar niet vooraleer noS

EezÆgd. te hebben:

- Bliif zooals ge ziit, [-Iilenspie{el, zoo zal de wereld
nog veel plezier aan u beleven.

Toen de ruiters uit het zicht waren, knielde Tijl een
laatste maal bij zijn doode paard en sprak:

- I{eb dank, m'n ouwe knol, ge hebt me het leven
gered en opnieuw een vrij en gelukki$ menschenkind van
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me gemaakt. Rust hier in vrede. 't fs beter, dat de raven u
vreten; dan dat ze mij gegeten hadden !

Daarna stond hij open stapte opgewekt de zonnige baan
op en de stad te gemoet.
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INHOUD.

Blz.
Hoe Tijl Uilenspiegel geboren en driemaal op één dag gedoopt werd 5

Hoe aile boeren en boerinnen zich over den jongen Uilenspiegel bekloe-
ger en vonal€n, dat hij een kleine boef was; en hoe Tijl met zijn vader
te paard uitreed en de menschen zijn wapperend. vaantje liet zien. 6
Hoe Klaas Uilenspiegel van Kneitlingen naâr de Saale trok, daar over-
leed, en hoe zijn zoon Tijl leerde koorddansen. 8
Hoe Uilenspiegel het aan boord legde om ruirn zestig linkerschoenen aan
een tou'lvtje te rijgen en wat er daârla met die schoenen gebeurde I
Hoe Uilenspiegel den bakker beetnam en een zak vol brooden naar huis
bracht 11

Hoe Uilenspiegel m€er geweekt brood opat dan hem lief was en daarbij
nog deerlijk geslagen werd
Hoe Uilenspiegei de kippen van den schraalhans deed pikken, zonder dat
ze iets in hun maag kregen 14

Hoe Uiienspiegel in een bijenkorf hroop en 's nachts twee dieven kwamen
om dezen te stelen; hoe Tijl het gedaan kreeg, clat de dieven begonnen
te vechten en den korf in den steek lieten 16

Hoe Uilenspiegel zich bij een pastoor als huisknecht verhuurde er hoe
hij, pas in dienst, een lekker hoen van het braadspit at. .18
Hoe Uilenspiegel te l{aagdenburg de luidjes wijsmaakte, dat hij van het
raadhuis zou vliegen en hoe hij de toeschouwers daarna uitmaakte voor
lichtgeloovige gekken 2l
Hoe Uilenspiegel in één dag al de zieken van een gasthuis genas, zonder
medicijn te rnceten gebruiker.
Hoe Uilenspiegel, bij een bakker in dienst, uilen en meerkatten bakte en
hoe hij deze op voordeelige wijze aan den man bracht.
Hoe Uilenspiegel mee! builde in den maneschijn en wat hij verder van
de galg medebracht

1{. Hoe Uilenspiegel, als totenwachter, alarm blies wanneer geen onraacl
dreigde en verzuim,cle te blazen wann€er de vijand in 't zicht was.
Hoe Uilenspiegel op kosten van den Koning van Denemarken zijn paard
van gouden hoefijzers voorzâg.
Hoe Uilenspiegel den Hertog van Iliineburg overtuigde, dat hij in zijn
recht $,'as, maar hoe daarbij zijn paard werd opgeofferd
Hoe Uilenspiegel €en kar aarde kocht van een boer en d.aarna den Hertog
voor de tn'ee,cle maal ontmoette
Hoe Uilenspiegel zich aan het hof van Hessen voor een beroemd schilder
liet doorgaan en hoe hij den landgraaf wijsrnaakte, dat wie van onadel-
lijk bloed was, zijn schilderijen niet kon zien
Hoe Uilenspiegel de Floogeschoo te Praag bezocht en hoe hii op de
mceilijkste vragen, hem door den rector gesteld, wist te antvvoorden.
Hoe Uilenspiegel te Erfurt een ezel leerde lezen in een oud psâ1m-boek.
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Hoe Uilenspiegel te Neurenberg de soldaten van de wacht wakker maalite,
die hem over eerr brug achtervolgden en in 't water vielen'
Hoe Uilenspiegel te Bamberg voor geld at
Hoe Uilenspiegel in dienst kwam bij een smid en hoe hij zijn baas den
blaasbalg in den hof achternadroeg
Hoe Uilenspiegel zich bij een anderen smid verhuurde, die hem niet vol-
doende te eten gaf ; hoe hij, om zich te rvretr;.en, hamer en tâflgen aan-
eensrneed.de en daarna de plaat poetste
Hoe Uilenspiege!, in dienst bij een schoeirmaker, op onverantwoordelijke
wijze het kostbare leder verknoeide
Hoe Uilenspiegel te Brunswijk zijn laarzen gespekt kreeg en hoe hij zijn
hoofd door de vensterruit stak, om den laarzenmaker nog een vraa.qje te
stelier
Hoe Uilenspiegel bij een kleernaker onder een tobbe naaide er hoe hij
verder êen paar mou'rven aân een jas trachtte te gooien.
Hoe Uilenspiegel drie kieermakersgezellen tusschen de zrvijnen deed
terecht komen en daarna beweerde, dat ze van tafel gewaaid waren,
Hoe {,Iilenspiegei, in dienst bij een leerlooier, de droge en natte vellen
door elkaar op een hoop wierp en zood.oende al het bont bedierf
Hoe Uiienspiegel te l3erliju wolven vervaardigde in plaats van wolfspelzen.
Hoe Uilenspiegel te Leipzig een levende kat in een hazevel naaide en het
dier voor een levenden haas iiet doorgaan
Hoe Uilenspiegel te Liibeck zonder kosten aân €en ktuik wijn geraakte.

Iloe Uilenspiegel te Erfurt tweemaal een slager der vleeschhal beetnam.

Hoe Uilenspiegel te Bremen al de
in een groote kuip deed gieten

melk van de boennnen opkocht en ze

Hoe Uilenspiegel het aan boord legde, dat een koopvrouw op de markt
van Bremen aI haar potten en pannen stuksloeg.
Hoe Uilenspiege! twaalf blinden gelukkig maakte met twaalf gulden, die
hij niet eens betaalde
Hoe Uilenspiegel op luidruchtige wiize ziin' intrede deed in de werkplaats
valr €en barbier

38. Hoe Uilenspiegel te Eisleben een snoev€r van een waard den schtik op'

't lijf joeg met een dooden wo1l.

B1z.

47

49

KO

55

57

61

63

67

69

7t

73
'15

78

81

gÀ

u
89

9t
96

98

100

lrl

3r.

oo

ù.J.

30.

ôl

39. Hoe Uilenspiegel te Keulen een waârai betaalcle met den klank van '! geld.

40. Hoe Uilenspiegel het te Àntwerpen aan boord legde, dat een Hollander
een gebradân àppe! opat, gevuld met nuggen en vliegen

41. Hoe Uilenspiege! zijn einde voelde naderen en hoe hij zijn testament
opmaakte

42. Hoe Uilenspiege! begtaven werd . ,
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