
XVIII.

Hoe Ihilenspiegel zich aan het hof uan Essen uoot een
beraemd schildet liet doorgaan en hoe hij den Landgraaf

wijsmaakte, dat wie uan onadellijk bloed was
zijn schilderijen niet kon zien.

In Saksen durfde Uilenspiegel zich sedert lang niet
meer vertoonen. Daar had hij reeds te veel menschen bij
den neus gehad. Dus ging hij zijn geluk maar eens in't land
van Ilessen beproeven en bezocht te Marburg het hof van
den landgraafn dien hij zijn diensten aanbood. En de land-
graaf vroeg hem, waaruit deze diensten zooal zouden
bestaan. Tijl antwoordde :

- Genadige heer, ik ben een schilder, een kunstenaar,
zooals men er slechts weinig tegenkomt.

- lssl dan maar eens iets van uw meesterwerken
zien, sprak de landgraaf., tanrelijk ongeloovig.

Uilenspiegel, die zicln aan dergelijhe vraaS verwacht
pakte toen een aantal doeken uit, die hii destiids in

Vlaanderen gekoeht had. em deze bevielen den graaf aoo-
zær, dat hij dadeliik een giroote bestelling deed.. Tijl zou
namelijk, op een der wanden der leestzaal van het paleis, de
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portïetten schilderen,van ar de voorzaten van den land-
Slraaf en van nog vele hertojen en vorsten, met wie r,ebevriend geweesf waren.

a""auelïi;rliiiiJ,:*"*'*i:-'"r:'*$triH:ï';ffi
voorsclot, tot het koo,pen van de îerf en n.t-àr"î.rven vandrie schilde-rsÉ-asten, die. hem nii ai, J;;;L-"f,;nr"rr. werkmoesten behulpzaam zijn._Als nu teri slotie ,lË. tot in depuntjes geregeld ,ou. 

"ir uilenspieg"i *"i-r"iliiâ.".r, ,o,,aanvangen, eischre hij, dat,- buiden-"ij" àir. î.ïËil.rr, ,ri"_mand een voet zou z,etten in de """t"iiiilË*1*t werd.Hij vond het absoluut noodig, dæ htj ,,'"r;r,'iàiir"r, werd,yildg -hij zijn mo-eilijke taaËiot egn-goed 
"i"dËïiàngen. Br

fleef der-r.graaf niets-over dan ,i.n ài""nl;-;;;; i"i.gg.r, .r,dus gaf hij in dien zin de no"dije onderri.Àâ;e; aan zilnhovelingen en dienaars. Toe" aiîe"b"""d ;;Jï;; TijI dedrie gezellen onder handen ", i.î, 
-' ' --v' ---r

- Luistert3^e1s 
1r."": igngens, her geldt hier feitelijkmaar een $rap. (

de*e ; ;"ï; ; ii*:*îiti'*k'i'ff ;ft Ë:. îk ",i;met ons grevieren zijn, kunnen we a." a.g g";à'kkàIijk àoo"-
i::ËJ-iî:ff ï'ff"ï';:*rtî*li'ir-*r''iË'ilikherhaa,

Dat vonden dg ichildersgasten natuurlijk opperbest. Diehadden van heel hun leven-1tàf"""it op zulnè aangenamewijr'e den kost verdiend. o"[-i*Lgen rÀ ab doofstommen,behalve uii-'l kaartsper 
""t"""iijk, daar de een den anderewel eens wilde foppgn en Tijt rtr Èfi *i*Èu "iaiiê centenopstreek. Dat duurde zoo.Ër, *".Ë 

"f ""., t"rËË îuoag""ufeen beetje onÉeduldig werd ." 
"iot 

-U"g;;;i;;""ui.r,, 
*utUilenspiegel àaar *Ët ,i;r, ;;""U;" bleef uitrichtèn en ofhet nieuwe werk wel 

-zoo 
g"Ëa 

""" meevallen ;i.;; doeken,die hij reeds te zien n1a -g.ri"gl". Hii ît";';;î îiilrj. a,r.bij zich komen en sprak: " --- -"--

te zien, we zouden zoo gaarne met u iî ae ,r"i?"a"n, ommet eigen oogen u,o *-*.esterrijke rônËppi"g;- iî'u"*oo-deren. 
--------.r-- evuvl,Hr.rÉ,vu l,ç
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Uilenspiegel dacht even na en zei:

- Ja, mijn genadige heer, dat zal geschieden, want de
wensch van uw vorstelijke hoogheid is mij een bevel. Maar
eerst wil ik uw hoo{heid.wijzen op een eigenaardigheid in
mijn nieuwe manier van werken, op het feit nameliik' dat
slechts zij, die werkelijk van zuiver adelliike afkomst zijn,
iets van mijn laatste schilderwerken kunnen ontwaren.

- Hoe is dat mogelijk ? riep de graaf vol verwonde-
ring uit.

- Ja, heer, gaf Uilenspiegel toe, het grenst aan too-
verij, rnaar toch is het de waarheid.

Dat alles was wel van aard om den landgraaf nog
nieuwsgieriger te maken. Eindelijk ginSen ze dan toch
samen de zaal binnen. Daar had Tiil met de hulp van zijn
Éezellen een groot gordijn gehangen, ter bedekking van den
te beschilderen wand. Natuurlijk was er nog niets uige-
voerd, want Tijl kon niet eens op fatsoenlijke wijze een
penseel in de hand houden. Maar olnze Euit trok zich dat
weinig aan. Doodernstig nam hij een langen stok, trok met
æn zwaili 't gordijn opzij, wees met den stok naar den
witten wand en sprak:

- Ziehier, genadige heei, hier hebt u om te beginnen
den eersten landgraaf van Hessen, gehuwd met een herto-
gin van Beieren, dochter van den milden Justinianus, die
daarna keizer gekroond werd. Zie verder, hooggeboren
vorst: uit dit huwelijk ontsproot Adolfus, hem volgde
Willem de Zwart€ op, hier hebben we Lodewijk den Kaal-
hoofdige, Karel den Vrome en zoo gaan we altoos verder
tot aan uw vorstelijke hoogheid, die u alhier in al haar
glorie ziet afgebeeld. Ik ben overtuigd, dat niemand iets op
mijn werk zal weten af te dingen, zoo schoon van teekening
als het is en, vooral, zoo schoon van kleuren !

De landgraaf, die nog altijd geen woord gesproken had,
dacht bij zichzelf z

- Ik moge afstammen van een doodgewonen solde-
nier, als ik iets meer zie dan een witten riuur!

Toch liet hij niets van ziin verwarrinÉ en twiifel
blijken, maar zei:
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- Mijn waarde meester, ons bevallen al deze portret-

ten uitermate. Wij hebben echter niet genoeg verstand van
de schilderkunst, om een definitief oordeel over uw werk
te kunnen vellen.

Toen verliet hij de zaal en ging zijn vrouw, de gravin,
opzoeken. Dez.e merkte dadelijk, dat er wat aan scheelde,
en vroe$:.* 'lV'elnu, mijn vorst en echtgenoot, hoe bevalt u het
kunstgewrocht van uw geliefden meester ? Ikzelf had tot
nog toe zoo weinig vertrouwen in hem, omdat ih vond, dat
hij er uitzagals een schalk. Zegmq heb ik me ver$st ?

De graaf durfd.e zijn wedervaren niet vertellen, raoch
bekennen dat hij slechts een witten wand Sezien had. Hii
vreesde terecht dat hij als edelman niet zuiver op de Sraat
was, dus verkoos hij te liegen en sprak:

--- \ryses gerust, genadige vrouw, Uilenspiegel is een
rreester in ziin vak; wat hij daar geschilderd heeft, over-
treft alles wat ik tot hèden toe gezien heb.

vroeg de gravin.

- AIs de meester het goed vindt, waarom dan niet ?
Dus werd Uilenspiegel bij de gravin genoepen. Hii

sternde dadelijk toe, dat de hofdames een bezoek brachten
aan de feestzaal, m.aat drukte er nogmaals op, dat allen, die
van onadellijke afkomst waren, geen spoor van zijn schil-
derijen zouden zien. Kort daarop begaf zich dus de land-
gravin met acht hofdames, waaronder ééne die zwah van
geest was, naat de zaal en Uilenspiegel sehoo{ voor de
tweede maal het gordijn opzij, wees met zijn stok en ver-
telde allerlei onzin over de graven, die in Ifessen geregeerd
hadden. Niemand zei daarbij een woord van lof of afkeu-
ring. Vorstin en hofdames waren zoo vervuld met het
kwellend vraagstuk van hun afkomst, dat r,e nauwelijks
hoorden, wat lJilenspiegel hun daar allemaal op de mouw
spelde. Ten slotte deed eindelijk de zwakzinnige jonkvrouw
toch haar mond open en sprak:

-- Lieye meester, ik mag doodvallen als ik iets van uw
schilderijen zie!
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Daar dacht Uilen-

spiegel bij zielnzelf:

- AIs de zotten
de waarheid gaan uit-
spreken, dan zal het
spoedig verkeerd uit-
Ioopen.

Dus trok hij het
gezegde der dwaze in
het belachelijke en
rnaakte een eind aaln
het bezoekr voorveên-
dend, dat hij nog wat
wilde arbeiden. Maar
als de landgraaf zijn
wederhelft zag binnen-
komen, een beetje rood
vanwege de doorstane
emotie, vroeg hij:

- W'elnu, genadi-
ge vrouw, hoe is het u
bevallen ?

- Zoo goed als u, genadige heer, antwoordde de
gravin. Maar, vervolgde ze, olnzÊ gekke jonkvrouw beviel
het rninder. Die beweerde eenvoudig, dat ze heelemaal
niets zag. Daardoor werden enkele hofdames achterdochtig
en drukten de vrees uit, dat er wel eens sahelmerij zou
kunnen mee gemoeid zijn.

Dat ging den landgraaF aan het hart en hij begon zich
stilaan af te vragen, of hij wellicht bedrogen was. Dus riep
hij Uilenspiegel nogrnaals bij zich en deelde hem mede, dat
hij met al zijn ridders de feestzaal zou bezoeken, daar hii
met zekerheid wilde weten, of er zich ondet ziin vertrou-
welingen soms eenigen bevonden, die onadetlijk bloed in de
aderen hadden. Nu oordeelde Tijl, dat het toch wat te warm
begon te worden, ontsloeg de schildersgasten en vorderde
nog honderd gulden van den rentmeester. Deze betaalde het
geld uit en eenmaal zijn beurs gevuld, verliet Uilenspiegel

Ik mag doodvallen, als ik iets van uw
schilderijen zie 1...
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het paleis, zonder het noodig te achten van iemand afscheid
te nemen. Daar ging de landgraaf ondèrwijl met zijn rid-
ders de zaal binnen, trok zelf het gordiin opzii en vroeg, of
er iemand iets van een schilderij bemerkte.

- We zien slechts een wiiten wand, genadige heer,
zegden de ridders.

Toen wiôt de landgraaf met zekerheid, dat hij bedrogen
was geworden en tot spot van een Semeen man had gediend.
Maar hoe boos hij ook was, er viel nu eenmaal niets aan te
verhelpen, want Tijl had precies op tiid de plaat gepoetst
en nam de wijk riaar Praag, in Bohemen, waar nieuwe
avonturen hem wachtten.
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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.
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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 . ,

Drukkerij De Vos-Van Kleef (P. V. B' A.)' Anlwerpen.
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