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Toelichting door redacteur K.M.:
De inwoners van Olen, het dorp dat ons steeds verwart wegens de verschillende
“onderdelen” zoals Sint-Jozef-Olen, Onze-Lieve-Vrouw-Olen, Olen-Centrum... zijn
heus niet zo dom als dit boek doet uitschijnen. Had Jan (jr) Bruylant “een pik” op de
Olenaars? Werd hij er ooit slecht behandeld, of woonde er een tak van zijn familie
waarmee hij in onmin leefde? Wij weten het niet. Ik vermoed dat hij net zo goed de
inwoners van Lichtaart of van Erps-Kwerps, of zelfs die van Balen als slachtoffer van
zijn spotlust had kunnen opvoeren. Maar hij koos nu eenmaal voor Olen, en daar
zitten we mee tot het einde onzer dagen.
Maar in al hun stuntelig en onbeholpen gedrag verschijnen de inwoners van Olen
toch ook als lieve en hartelijke mensen. Hoe was dat Vlaamse spreekwoord ook
alweer? “Plagen is om liefde vragen”. Dus, Olenaars, de spotters staan te dringen
om jullie vriendschap!
K.M. 08.11.2018
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Wie was Auctor?
Bruylants Jan Jr. alias Auctor
Bron: “Schrijversgewijs”

Jan Bruylants jr, alias Auctor
foto: Agrippa-Letterenhuis

AUCTOR – JAN BRUYLANTS Jr.
*Antwerpen, 16 december 1871; †Berchem, 24 februari 1928.
Gemeentebeambte aan de Antwerpse haven en journalist. Schrijver van
volksverhalen, romans, gedichten en toneel.
Jan Bruylants Jr. was de auteur van geliefde volks- en jeugdboeken als “Baekeland”,
“Twee geheime politieagenten”, “Thyl Uilenspiegel in Vlaanderen” (1904), “Tijl
Uilenspiegel aan het front en onder de Duitschers” (1921), “Robert en Bertrand”, “De
Reis rond de Wereld van twee Vlaamsche jongens”, en jawel… “De Boeren van
Oolen”!
Bruylants schreef bovendien populaire blijspelen (soms met een zekere politiekmaatschappelijke inslag), zoals “Een gekozene des volks” (1898), “Hoovaardigheid”
(in 1900 bekroond door de stad Antwerpen) en “Een Herder” (bekroond in 1903).
Pseudoniemen: J.B. Janszoone, Jacq Spear, Auctor.
Grootvader van Liane Bruylants
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Biografie
Zijn vader, die ook Jan Bruylants heette, leefde van 1834 tot 1876, was onderwijzer,
redacteur en hoofdredacteur van het Antwerpse dagblad “De Koophandel”, en
schrijver van wellicht hartverscheurende volksdrama’s als “Mina de Zinnelooze”.
Jan Bruylants Jr. werkte als ambtenaar aan de Antwerpse haven, waar hij directeur
werd van “Kaaien en Stapelhuizen” aan de Antwerpse haven. Naast een man van de
haven was hij ook een echte krantenman: hij werkte mee aan vele dag- en
weekbladen o.m. aan “De Koophandel”, “De Vroegpost”, “De Zaaier” (tijdschrift te
Leuven). Vijfentwintig jaar lang schreef hij voor het Brusselse dagblad “De
Vlaamsche Gazet” een dagelijkse kroniek over het leven in Antwerpen en verzorgde
hij een wekelijkse bijdrage over “Vragen van den dag” in het Brusselse geïllustreerde
weekblad “De Zweep”.
1895: “Baekelant en zijne rooversbende” of de voorzaten van “Robert en Bertrand”,
goed voor 97 afleveringen en meer dan 1.500 bladzijden dik.
Bruylants schreef dit werk onder het doorzichtig pseudoniem J.B. Janszoone. Het is
een raamvertelling, weliswaar een ‘bende-roman’ maar waarin Robert en Bertrand
gelijknamige voorouders kregen. Het idee voor deze draak kwam van Hoste. Hij wou
de concurrerende uitgevers met soortgelijke onderwerpen de loef afsteken.
1898: En nog steeds onder de vleugels van Hoste verscheen in 1898 “De twee
geheime politieagenten” (185 afleveringen), deze keer gesigneerd door J. Hoste en
Auctor, het pseudoniem dat Bruylants van toen af gebruiken zou.
“De twee geheime politieagenten” is echter volledig van de hand van Bruylants. Het
is meer een roman à la Dumas, over een vreselijke wraak na een moordzaak, dan
een waarachtig speurdersverhaal. Een loffelijke poging van Auctor, maar toch slaagt
hij er niet in uit de invloedsfeer van de ‘bende-romans’ te geraken.
Populariteit genoot hij echter vooral als auteur van talrijke luchtige blijspelen, die
vanaf 1898 met “Een gekozene des volks” een meer sociaal-politiek geëngageerde
inslag kregen. Met het stuk “Hoovaardigheid” verwierf hij in 1900 de eerste prijs in de
driejaarlijkse wedstrijd voor toneel uitgeschreven door de stad Antwerpen. Ondanks
een heftige perscampagne werd ook het stuk “Een Herder” in deze wedstrijd
bekroond in 1903.
1901-1914: Jan Bruylants Jr. werd hoofdredacteur van het artistiek weekblad “Lucifer
Weekblad voor Tooneel, Muziek en Beeldende Kunsten”, dat van 1901 (1ste jg., nr 1,
22 september 1901) tot 1914 te Antwerpen verscheen.
1904: Uit zijn pen vloeit een soort Boerenkrijg-versie van de Uylenspiegellegende
met als titel: “Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen”. In dit avonturenverhaal laat hij zijn held
geboren worden in de 18de eeuw en uitgroeien tot één van de bezielers van het
katholieke, conservatieve verzet van de Brigands tegen de ‘heiligschennende’
Franse revolutionairen. Toch blijft dit boek in hoge mate schatplichtig aan Charles De
Coster, al was het maar omwille van het Groot-Nederlandse motief dat opmerkelijk
genoeg in Bruylants’ roman, sterker nog dan in die van De Coster, vervat ligt (‘Wij
moeten ons vereenigen met Holland om één Groot-Nederland te worden!’)
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1904: In 1904 publiceert Raf Verhulst de novelle “Robert en Bertrand” te Antwerpen,
een heus misdaadverhaal en zoveelste exploot eigenlijk van de beide vagebonden.
In feite is het niet meer dan een brochure gesponsord door zijn grote vriend, de
apotheker J. De Praeter uit de Lange Beeldekensstraat.
Bruylants-Auctor repliceert daar een jaar later op met de roman “De laatste
lotgevallen van Robert en Bertrand”. Daarin nemen de twee vagebonden het op
tegen commissaris Deraef, koestert Robert weer trouwplannen maar zal hij zijn
laatste exploten met de dood bekopen, een eenzame Bertrand achterlatend.
1914-1918: Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij een tijdlang mederedacteur van
de Antwerpse dagbladen “Het Vlaamsche Nieuws” en “De Vlaamsche Gazet.”
1921: En terwijl de naoorlogse opstoot van Belgisch patriottisme nog doorzindert,
schrijft Auctor alias Jan Bruylants Jr.”Tijl Uilenspiegel aan het Front en onder de
Duitschers” waarin Uilenspiegel als bezieler van het verzet tegen de Duitsers wordt
voorgesteld. Het was een vrijwel woordelijke transpositie naar de 20ste eeuw van zijn
in 1904 verschenen Boerenkrijg-versie van de Légende. In plaats van Brigand was
Uilenspiegel een Belgisch-patriottische, Vlaamsvoelende soldaat in de oorlog tegen
Duitsland geworden. Wanneer hij op het einde van het boek door de Duitsers wordt
geëxecuteerd – om uiteraard al snel daarna te verrijzen – roept hij niet, zoals in het
eerste boek ‘Leve het Vaderland!’, maar wel ‘Leve België!’, pas in tweede instantie
gevolgd door ‘Leve Vlaanderen !’.
(Bron: R. Deflo, De literaire oorlog. De Vlaamse prozaliteratuur over de Eerste
Wereldoorlog. Historische monografie, nr. 2 (Aartrijke, 1991), (42)
1923: Onder het pseudoniem Jacq Spier schreef hij een blijspel in 6 taferelen. “Zij
Dient”, een parodie op Herman Teirlincks “Ik dien” en “De vertraagde film”.
“Zij Dient” ging in première in de Hippodroom te Antwerpen op 13 oktober 1923 en
werd wekenlang opgevoerd.
“Op buitengewoon geestige wijze ‘dient’ deze nieuwe Beatrijs nu wel niet. Zij is een
arm boerenmeisje dat niet naar de lokkende kermis mag en met het oog hierop haar
ziel verkoopt aan den duivel. Wij krijgen een helle-tafereel, waarbij niemand minder
dan de keizer van Duitschland zélf geroosterd wordt, en ten slotte zien wij Beatrijs op
de levenskermis gulzig champagne drinken tot zij uit “Ik Dien” overstapt naar “De
vertraagde Film” en in de Schelde valt, in het gezelschap van twee minnaars.
Natuurlijk wacht haar in dit water het sentimenteele beeld van drijvende visscher en
dansende nymphen, totdat het drietal wordt opgevischt door dezelfde agenten, die in
Teirlinck’s stuk wijsgeerige gesprekken houden over de schepping van den mensch
en andere problemen. Beatrijs trekt vol berouw naar de ouderlijke hoeve terug – en
vooral grof – is nu hier de parodie op het Mariawonder. Ook op de hoeve namelijk
heeft niemand Beatrijs’ afwezigheid bemerkt, omdat een broer van haar, verkleed in
meisje, haar dagelijksch werk bleef voortdoen zooals naar gewoonte.”
(...)
“Deze uitvoering krijgt vooral belang, wanneer wij er een attest in zien ten gunste van
de tooneelpogingen en vooral van de vernieuwingstheorieën van Herman Teirlinck.
Ik wil zeggen: het feit dat al dadelijk deze parodie op “De vertraagde Film” en op “Ik
Dien” ontstond en werd gespeeld, bewijst wel hoezeer bedoelde stukken in de
tooneelwereld alhier beroering brachten.”
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Uit: de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 juli 1924 (Corpus Toneelkritiek)
Hij stichtte een aantal literaire maandbladen waarin vooral aandacht werd besteed
aan het toneel: Ons Vlaamsche Tooneel, De Gnoom, De Zifter, Lucifer.
De Gnoom was opgericht in 1896 met Gust Janssens (de latere uitgever van
toneelwerk) en de Joods-Nederlandse toneelschrijver-kunstcriticus-architect-schilder
Maurits Nykerk (of Niekerk). Het was een efemeer literair en toneelweekblad
24 februari 1928: Overlijdt te Berchem.

Geraadpleegde bronnen
Websites:
Jan Bruylants Jz. · dbnl (Digitale Bibliotheek v.d. Nederlandse Letteren)
Marnix Beyen, Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel. ‘2 18681921
Referenties
Ludo Simons: “Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis”.
Lannoo, Tielt, 639.p.
(In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging wordt Auctor niet vermeld.
K.M.)

Bibliografie: de werken van Auctor
De bibliografie heb ik opgesteld aan de hand van de gegevens in de Koninklijke
Bibliotheek Brussel en UNICat, de centrale catalogus van de Belgische
universiteiten, wetenschappelijke instellingen en bibliotheeknetwerken.
Onze vertrouwde bron Lectuurrepertorium blijft deze keer zwaar in gebreke.
Auteur(s)
Auctor
(Bruylant, Jan, jr)
Auctor
(Bruylant, Jan, jr)
Auctor
(Bruylant, Jan, jr)

Auctor (Bruylant, Jan, jr)
Van Offel, Stan
Auctor (Bruylant, Jan, jr)
Auctor (Bruylant, Jan, jr)
Auctor (Bruylant, Jan, jr)
Auctor (Bruylant, Jan, jr)
Auctor (Bruylant, Jan, jr)
Walravens, Emiel

Titel etc
Adeltrots; Antwerpen, Janssens, 1906; 96.pp.
Burgemeester Van Stralen; Antwerpen, Schotens, s.d.
De belanghebbenden van ’t bombardement: brieven van
Zebedeus: de heldhaftige Zebedeus gedurende ’t
bombardement van Antwerpen; Antwerpen, Goudswaard,
1915; s.p.
De boeren van Oolen; Antwerpen, L. Opdebeek; 1927;
80.pp.
De eerste hoofdrol: blijspel in één bedrijf; Gent, Stepman,
1892; 30.pp.
De gevolgen eener ontvluchting: geprimeerde klucht in
vier bedrijven; Antwerpen, Janssens, 1904; 84.pp.
De graaf van Caarteghem; Gent, Colier, 1921; s.p.
De kostgasten: blijspel met zang in één bedrijf; brussel,
Dehou, s.d., s.p.
De laatste lotgevallen van Robert en Bertrand;
Antwerpen,L. Opdebeek, 1937; 303.pp. Illustraties door
Walravens.
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Auctor (Bruylant, Jan, jr) Een man die de kas houdt: blijspel met zang in één
bedrijf; Antwerpen, Donné, 1865;
Auctor (Bruylant, Jan, jr) Eene liefde; Antwerpen, Dela Montagne, 1891; s.p.
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Librairie L. Opdebeek, 1911 ; 802.pp.
Auctor (Bruylant, Jan, jr) Mele’s straf; Antwerpen, L. Opdebeek, 1902; s.p.
Van Nerum, Leo
Auctor (Bruylant, Jan, jr) Met de zinnelooze: drama in acht tafereelen; s.d.,
Marachand, s.d.; s.p.
Auctor (Bruylant, Jan, jr) Novellen; Antwerpen, L. Opdebeek, 1924;
Auctor (Bruylant, Jan, jr) Strooiken trek: tooneelspel met zang in één bedrijf;
Brussel, Dehou, s.d.; s.p.
Auctor (Bruylant, Jan, jr) Tijl Uilenspiegel aan het front en onder de Duitschers;
Antwerpen, L. Opdebeek, 1921; 347.pp.
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Auctor (Bruylant, Jan, jr)
Auctor (Bruylant, Jan, jr)

Auctor
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Vaderplicht: tooneelschets in één bedrijf; Antwerpen,
Janssens, 1897; d.p.
Vastenavondspel; Antwerpen, Janssens, 1906;
Voor de parade, of: de broek van een garde civique:
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P.S.: vermits de meeste titels meerdere herdrukken kenden, soms bij een andere
uitgever of soms met of zonder illustraties, wijken de beschrijvingen licht van mekaar
af. Hoewel ik poogde steeds de allereerste druk op te nemen, is dat niet altijd gelukt,
omdat sommige records zeer onvolledig zijn.

De boeren van Oolen

11

Corpus 1941
H.1. De Ruiter
Het is jaren en jaren geleden, jaren, die reeds eeuwen gevormd hebben.
De eenige beschreven bladzijde van het register, waarin Piet Plas, de secretaris van
het dorp, al de merkwaardige gebeurtenissen van dien tijd, met krullende letters, had
opgeteekend, werd sinds lang voor het verkoopen van suiker of koffie benuttigd, en
toch werd de historie onveranderd voor ons bewaard, omdat ze van geslacht tot
geslacht werd voort verteld, in den mond van het volk bleef.
En wij wenschen nu de taak van Piet Plas te herbeginnen, alles op te schrijven
zooals wij het hoorden verhalen, en wij hopen daarbij dat ons boek den weg van het
register van den secretaris niet zal volgen, naar... den kruidenierswinkel.
Dien dag der Oogstmaand dan, was het vreeselijk warm te Oolen, een dorpje op een
viertal kilometers afstand van Herenthals gelegen - het ligt er nog, op dezelfde plaats
- en dat een der eenvoudigste gemeenten was van dien tijd, om zoo te zeggen, heel
en al van de beschaafde wereld afgesneden.
De menschen leefden er kalm, in de vreeze Gods, verdienden hun dagelijksch brood
in het zweet huns aanschijns - bijzonder op dien stikheeten dag der maand Oogst en vroegen zich nooit af, wat er buiten Oolen wel bestaan of gebeuren kon.
Hier en daar was er wel een bewoner, die het gewaagd had naar de stad Herenthals
te gaan, om eene koe of een kalf te verkoopen, maar hij was zoo spoedig als 't kon
weergekeerd, want hij was met de spotzieke stedelingen niet al te best over de baan
geraakt.
Buiten de kramers, die met kar en ezel, of te voet, naar Oolen kwamen, om de
dorpelingen van het noodige te voorzien, was er slechts één man alleen in de
gemeente, die iets van de buitenwereld wist, die te Antwerpen, de ver afgelegen
stad, geweest was, die over de groote voorvallen van vroeger en nu spreken mocht,
en zoo vreeselijk geleerd was, dat hij lezen en schrijven kon.
Die man was Petrus Plas, die over het dorpje zijnen schepter zwaaide, want de
hoogvereerde schout of burgemeester, Kobe Kley, en de andere vroede heeren van
Oolens raad, legden steeds bij de voorstellen en besluiten van den secretaris het
hoofd neder, vooral in den Zomer, als 't wat laat werd, eenige potten geledigd waren,
en Ser Plas te lang had gesproken in de vergadering.
Dan mocht de secretaris er op roemen, dat hij de wakkerste man van het dorp was,
want de burgervader was dan, bij het nederleggen van zijn hoofd, stilletjes
ingesluimerd, en de kijkers der andere raadsleden waren allervriendelijkst klein
geworden.
Het is dan ook niet noodig te zeggen, dat de Oolenaars tegen den sekretaris met
zulken grooten eerbied opzagen, als een Ons-Lievevrouwebeestje tegen een ezel
opziet.
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Dien stikheeten dag dan, op den middag, was er geen levende ziel in Oolen te
bespeuren, en niet het minste geluid te vernemen, want al wat leefde, had na het
noenmaal den moed niet meer, zijn mond in zijn zweetend aanschijn - te openen.
Plotseling galmde het geluid van hoefslagen op de groote baan.

(p.7)
Dadelijk herwonnen al de dorpelingen hunnen moed, en voor elk raam,
niettegenstaande de zon er hare zengende stralen op afschoot, was het nieuwsgierig
gelaat van mannen, vrouwen en kinderen te ontwaren.
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De ruiter, die een prachtig ros bereed, en sierlijk gekleed was, hield stil voor de
herberg van het dorp, om zich, na een paar woorden met Jef Pot, den hospes,
gewisseld te hebben, naar de woning van den dorpsvader te begeven.
Toen hij daar den klopper der deur liet hameren, waren de Oolenaren reeds over den
dorpel hunner huizen gekomen, en samengeschoold, om die verrassende
verschijning te bespreken.
Wat ging er gebeuren?... Zoolang het hun geheugen mocht, hadden de oudsten van
het dorp nooit een ruiter te Oolen gezien!... Dat had dus wel iets bijzonders te
beteekenen!... En hij bleef zoolang bij den burgemeester binnen!...
Nimmer had een Oolenaar in de week, des middags, een voet in de herberg gezet.
Nu waren er in “De Roode Leeuw” wel 10 bijeen, en nochtans kon Jef Pot enkel
zeggen, dat de ridder gevraagd had, waar de burgemeester woonde.
Daar kwam Wannes, de knecht van den burgervader, buiten, en liep op een drafken
naar het huis van den sekretaris, en eenige minuten later verscheen ser Plas, en
wandelde statig, zonder zich te haasten, naar de woon van den burgemeester.
Op het wenken van 20 armen, kwam Wannes naar “de Roode Leeuw”, moest zich
met geweld een weg banen door de kinderen, die er voor de deur samen waren
komen Ioopen, en werd op een uit tien monden komend “Wat is er?” onthaald.
“Als ge 'nen pot betaalt, dan zeg 'k het”, zei Wannes.
Dat was nog al erg!
De boeren wierpen elkaar een ondervragenden blik toe.
De hospes, die nog nieuwsgieriger was dan de tien anderen tezamen, hakte spoedig
den knoop door, en reikte Wannes een pot schuimend bier over.
“Ik geef er een”, sprak hij. “Zeg op, nu!”
“Eerst drinken”, antwoordde Wannes. En als 't gerstennat door zijn keel gespoeld
was: “Wat is er nu?”
“Spoedt ulie, want ik moet terug naar huis.”
“HeweI? die ruiter?”
“Hij heeft onzen baas een groot stuk perkament gebracht, met een rood rondeken
op, en geschrift ook al.”
“En wat staat er op?”
“Dat kan ik niet zeggen.”
“Nu weten wij nog niets.”
“En ik ook niet”, zei Wannes, en weg was hij.
“Ser Plas zal 't ding aan 't lezen zijn”, sprak Pot.
“Dat gaan weer rare dingen zijn”, zoo nam een oud boerken het woord. “Verleden
Zondag zei de sekretaris nog dat er weer oorlog op handen was. Ja, ja, dat kan hier
ook komen, zoo gelijk de ziekte en iets anders. God beware ons. Zoo'n perkament
met hanenpooten is niet te betrouwen.”
“Misschien komt die ridder weer namens den Keizer, om al ons geld op te eischen.
Dat is nog gebeurd!”
“Ik heb er geen!”
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“Ik nog minder!”
Zoo spraken ze alle tien, en bleven dan nadenkend, met door schrik bevangen
tronies, elkaar aanstaren, zonder nog een woord te uiten. Ze dachten er over na, hoe
ze hun duiten in veiligheid konden brengen, en, zonder malkaar nog toe te spreken,
verdwenen ze een voor een uit “De Roode Leeuw”, en in hunne woning.
Hunne nieuwsgierige vrouwen volgden hen, maar kwamen dadelijk weer terug
buiten, om aan de buurvrouw, met bedrukt gelaat, te vertellen, dat er oorlog ging
losbreken, en als de ruiter weer langs de baan voorbij reed, naar Gheel op, was de
mare in Oolen, dat weldra het arme dorp te vuur en te zwaard zou worden gezet.
Toen kwam Wannes weer te voorschijn, trad recht op de herberg toe, en riep van op
den drempel:
“Baas, de groeten van den sekretaris en den burgemeester, en dezen avond, om
zeven ure, is 't vergadering van den raad. Zeg het voort.”
“Maar, wat is er toch, Wannes?”
“Keizerlijke geheimen.”
“Wat ge zegt!... En... Nog een pot bier?”
Wannes schudde ontkennend het hoofd.
“Als ik een pot bier aannam”, zoo sprak hij, “zou ik u wetens en willens bedriegen, en
ik heb geenen dorst. Ge zoudt me dien pot geven, omdat ik u iets zou verklappen, en
ik kan u niets zeggen, baas.”
“Waarom kunt ge me niets zeggen?”
“Omdat ik niets weet!” En Wannes verliet lachend “De Roode Leeuw”, om de andere
leden van den raad te gaan verwittigen.
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H.2. De raad houdt zitting
In het midden van de gelagkamer van “De Roode Leeuw” stond een tafel, wit
glimmend geschuurd. Op die tafel stonden acht steenen potten, met tinnen deksels,
drie rechts, vier links, en een aan het uiteinde.
Voor dezen laatsten pot zat de burgemeester van Oolen, en voor de andere potten
ser Petrus Plas, geheimschrijver, Jef Pot, herbergier, Sus Kramiek, mulder, Jan Kop,
smid, Mane Gort, duivel-doet-al, - dat is te zeggen dat hij alle werk verrichten kon, en
alles herstellen, zoo goed wagens en ploegen, als hanguurwerken, en zoo goed
jassen en schoenen als deuren en vensters, - Lode Bol en Tist Krawat, die op het
veld, in den koestal en in de schuur hun bestaan vonden.
Het waren die acht wijzen, in wier handen het lot van al de Oolenaars rustte, en het
rustte er goed, want nooit was er over het dorpsbestuur geklaagd geworden. Hier
dient ook gezegd, dat in de laatste drie jaren de raad geen enkel besluit had
genomen.
Aan de deur van “De Roode Leeuw” stond Wannes, om de dorpelingen te beletten in
het heilige der heiligen te komen, wat echter niemand zou gewaagd hebben, en ook
om, als het noodig was, de eene af andere dringende boodschap te doen.
“We zijn er allemaal”, sprak de burgemeester, een kort, dik ventje, met een gelaat,
zoo rood, glimmend en kaal als een tomaat, waarin een paar grijze oogjes heen en
weer bewogen, en boven een grooten mond, een dun, klein, onbeduidend neusje,
dat aan 't gezicht een kinderachtige uitdrukking gaf. Die tomaat was bovenop dicht
met grijs, kort-geknipt haar bewassen. Een schel, schier fluitend stemmeken, kwam
van tussenin de dunne, meestal opeen geperste lippen.
“We zijn er allemaal,” zei de burgemeester, “en we zullen dan maar beginnen, zei de
vos tegen de hinne, en hij sloeg er zeven binnen. Ge weet gijlie allemaal wat er
gebeurd is, of ge weet het niet. Wie niet weet, niet en deert, en daarom heb ik maar
gezwegen tot dezen avond. Hewel, ik zal maar met de deur in huis vallen, en u
zeggen, dat ik het woord geef aan onzen geleerden sekretaris, die u alles zal
uitleggen.” Met de mouw van zijn jas veegde Kobe Kley het parelend zweet van zijn
voorhoofd weg, en dronk een lange teug gerstennat, waarna hij één voor één al de
aanwezigen aankeek, met blikken, die duidelijk zeiden:
-“zoekt er nog maar eens eenen in heel Oolen, en zelfs in heel de wijde wereld, te
Gheel of te Herenthals, die dat zoo in eenen adem zou aflappen!”
Intusschen had de sekretaris een vel perkament van onder zijn borstrok te voorschijn
gehaald, het met veel zorg ontplooid en vóór zich op de tafel uitgespreid. De leden
van den raad keken nieuwsgierig, eerbiedig en wel ietwat vreesachtig naar dat
geheimzinnig blad, waarop eenige regels vreemde teekens te zien waren, en waarop
een helder rood zegel van was praalde.
Ser Petrus Plas kuchte driemaal en sprak dan, met eene zeer zware basstem, welke
men met groote verbazing uit den smallere mond van zijn mager, beenderig gelaat
hoorde komen.
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De sekretaris van Oolen was bijna twee meter lang, maar zoo dun als een
paaschkaars, met zeer lange armen en benen en een kort lijf. Indien hij, zooals zijne
eerste voorouders, op handen en voeten had geloopen, zou men gedacht hebben
een groote spin, in den aard der “horlogiewerken” te zien.
Zijn gelaat was een langwerpig doodshoofd, waarover een geelachtig vel zou
getrokken zijn, en tusschen zijne groote, donkere oogen, stond een lange
haviksneus, boven den kleinen mond. Zijn hooggewelfde schedel droeg op den top
lang, dun-gezaaid, zwart haar, en aan zijne puntige kin hingen ook zoo eenige lange
haartjes, die hij gewoon was glad te strijken, om zichzelf en de anderen wijs te
maken, dat hij een baard bezat.

p.14
Groote, dunne oorlappen stonden als luiken aan het hoofd.
De basstem van Ser Plas liet zich hooren:
“Dat is een schrijven van mijnen geachten collega, den geheimschrijver van Zijne
Majesteit den Keizer. Het doet mij spijt, dat gijlie geen Latijn verstaat, anders zou ik
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het u voorlezen. Ge zult allemaal wel begrijpen, dat de achtbare sekretaris van den
vorst veel te geleerd is, en veel te hooggeplaatst, om in de Vlaamsche taal te
schrijven.”
“Dat spreekt”, beaamde Kobe Kley. “En Latijn is ook veel schooner.”
De andere wijzen, die, buiten het Oolensch, geen enkele taal kenden, knikten met
een verstandig gezicht den burgemeester toe.
Er is nog meer dan één gemeenteraad in Vlaanderen op onze dagen, waar zulke
wijze mannen te vinden zijn.
“Ik zal u dan maar zeggen, wat mijn achtbare collega, de geheimschrijver van Zijne
Majesteit den Keizer, aan onzen burgemeester schrijft.
“Als het u belieft, zei Mane Gort, die met zijne kleine oogjes het perkament uit
nieuwsgierigheid scheen te willen verslinden.
Hebt ge al eens een nachtuil in den dag gezien? Verbeeld u dan dien vogelkop, veel
vergroot, op een kort ineen gedrongen en misbakerd menschenlichaam, en ge zult u
Mane Gort min of meer kunnen voorstellen.
“Ge moogt den sekwetawis niet ondewbweken,” zei Sus Kramiek, de mulder, “of wij
weten morgen vwoeg nog niets.”
“Dat is 't,” sprak Kop, de smid, wiens zware stem die van Ser Plas zou kunnen
overschreeuwd hebben, als de man ooit in den raad iets anders dan die drie
woorden had durven zeggen. En de sekretaris stond op en nam het woord:
“Luistert dan... Mijn geachte kollega, de sekretaris van Zijne Majesteit den Keizer,
laat weten, dat toekomenden Maandag en acht dagen, Zijne Majesteit, die op reis is,
in hoogst eigen persoon te Oolen zal komen, en er wat rust zal nemen... Dat is al.”
Hebt ge al ooit... Neen, het is niet mogelijk, met eene vergelijking aan te toonen, hoe
die mededeeling door de zes wijzen van Oolen werd ontvangen... Het is niet eens
mogelijk u de verbazing te beschrijven, die zich van die menschen meester maakte...
Een Laermans zou misschien de groep, zooals ze op dat oogenblik was, kunnen
konterfeiten. De burgemeester zat daar, met een lachend gelaat, waarover de trots
een soort glans scheen te verspreiden. Het was, alsof Kobe Kley zeggen wou:
“Hewel, hoe vindt ge dat? Dat gaat gebeuren, als ik burgemeester ben! Wat zegt ge
nu van mij?”
Maar niemand zei iets, want verbazing slaat met stomheid. De basstem van Ser Plas
brak de stilte:
“We moeten eens nagaan, hoe we Zijne Majesteit den Keizer gaan ontvangen.”
“Dat is 't,” zei de smid.
AI de anderen knikten instemmend, en, daar de sekretaris den mond aan zijnen
beker zette, dronken allen een teug.
En weer sprak er niemand.
“Hewel?” vroeg de sekretaris.
Dezelfde stilte bleef heerschen.
De burgemeester achtte het, nadat die pijnlijke stilte een paar stonden had geduurd,
zijnen plicht, het woord te nemen, en hij begon:
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“Als ge met de heeren kersen eet, knippen ze met de steenen... Maar als mijnheer
de Keizer komt, moet men hem toch aanspreken... De Keizer, moet ge weten, dat
is... ja, dat is... geen klein bier... En van bier gesproken, Pot jongen, doe de
pottekens nog eens vol... Hewel, sekretaris, wat gaan we nu met den Keizer doen?”
“Hem ontvangen, burgemeester.”
“Dat is 't,” zei de smid.
“Maar de vraag is: hoe?” hernam Ser Plas.
“Zeg het maaw, sekwetawis,” sprak de mulder.
De kollega van den geheimschrijver van Zijne Majesteit zette een bedenkelijk
gezicht.
“Dat is gauw gezegd. Ik ben overal geweest, en ik heb van alles gezien. Maar een
Keizer ontvangen, dat heb ik nooit...”
De zeven wijzen staarden verschrikt den burgemeester aan, en Kobe Kley keek met
bezorgd gelaat naar de zeven wijzen. Als de geleerde sekretaris het niet wist, wie
zou het dan weten? Zij stelden zich de vraag...
En zij gaven onmiddellijk zelf het antwoord: geen levend schepsel Gods, honderd
uren in de rondte.
Weer was alles muisstil in de gelagzaal van “De Roode Leeuw”
Eindelijk scheen er licht te komen in de hersenpan van den burgervader.
“Wel, we wachten den Keizer af op de baan, en ik, als schout, ik vraag zoo: Zijt gij
mijnheer de Keizer?... En de vent zegt “ja”, en ik zeg weer: “Kom dan als 't u belieft
maar eens binnen, in “De Roode Leeuw”... Hewel?”
Triomfantelijk was zijn blik.
“Dat is 't”, sprak de smid.
De koppen der andere wijzen knikten.
“Ja”, zei Ser Plas, “dat zal wel gaan. Ik zal alles wel regelen, om Zijne Majesteit tot
hier te brengen... Maar, als hij hier zal zijn, wat dan?”
De burgemeester, die al eene eerste overwinning had behaald, wilde het verder
brengen.
“Wel, ik vraag dan: Hebt ge genen dorst, mijnheer de Keizer? En hij zegt “ja”, en Jef
brengt de gildepotten, en we doen bescheid.”
“En als hij nu eens honger heeft?” vroeg de mulder. “Want ik heb hooren zeggen, dat
een Keizer ook moet eten.”
Sus Kramiek zette, na die woorden gesproken te hebben, een heel verbaasde tronie.
Hij had nog nooit zooveel ineens in den raad gezegd.
“Inderdaad,” zei de sekretaris, “en dat is juist, wat mij de ontvangst zoo moeilijk doet
schijnen... Wat eet een Keizer zooal?”
“Wel, het beste dat er is,” sprak Mane Gort.
“Wat is dat?”
“Spek met boonen.”
“Botermelk met boekweit.”
“Zoete melk, ja!”
“Wit brood met spekvet.”
“Peperkoek met siroop.”

De boeren van Oolen

19

“Dat is 't”, sprak de smid.”
“Neen”, sprak Kobe Kley, “dat is het niet. Ge vergeet gijlie allemaal, wat onze wijven
het beste gereedmaken als het Oolensche kermis is.”
“Wijstpap !” riep de mulder.
“Gevonden”, zei de sekretaris, “gevonden!... Rijstpap! Waar mijne zinnen toch
waren?... 't Is zeker, dat ze in zijn paleis niets anders eten, met zilveren lepels!...
Sus, ge zijt een man!”
“Mijn wijf zal de wijstpap geweed maken”, sprak Sus Kramiek, “want ze...”
“Neen”, viel de burgemeester in. “Eerst oomeken, en dan oomekens kinderen... Het
wijf van den burgemeester heeft het recht de rijstpap voor den Keizer te koken... Of
als onze geleerde sekretaris soms voor zijn wijf...?”
“Ik zal den knoop van die rijstpap eens spoedig doorhakken”, sprak Ser Plas. “De
heele gemeenteraad zal rijstpap koken. Ik wil zeggen, dat ieders wijf een teil zal
aanbieden... Laat nu de rest maar aan mij over, en de Keizer zal hier ontvangen
worden, gelijk ze dat in de groote steden, te Herenthals of te Gheel niet zouden
kunnen!”
“Leve de sekwetawis,” riep de mulder.
“Leve de sekretaris!” klonk het uit aller mond.
“Leve Oolen!” kreet de burgemeester.
“Leve Oolen!” was de kreet van allen.
De potten werden geledigd, en de wijzen van Oolen gingen, allertevredenst over
hunne zitting, naar huis.
En Wannes riep op den drempel der deur, waar al de inwoners van Oolen te wachten
stonden, om te vernemen wat gebeurd was:
”Maandag en acht dagen komt de Keizer te Oolen rijstpap eeten!”
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H.3. De gemeenteraad neemt een belangrijk besluit
Ser Petrus Plas, die anders de kalmste mensch was, dien ge in al de staten van
Keizer Karel zoudt kunnen vinden, was zoo zenuwachtig geworden, dat hij
gedurende den geheelen nacht geen oog kon sluiten. Soms scheen de slaap zich
over hem te ontfermen, maar dan kwamen ook dadelijk de zonderlingste droomen
zijne rust weer storen, en ging hij zoo wild te werk met armen en beenen, dat zijne
vrouw hem moest wakker schudden. Het arme schepsel vreesde voor een koppel
blauwe oogen en een bloedneus...
Des anderendaags was de sekretaris dan ook zoo welgezind als een ijsbeer bij 35
graden warmte, en snauwde zijn eegade, die hem zei, dat de koffie al een half uur op
hem wachtte, zoo onbarmhartig wreed toe “laat mij gerust”, dat de vrouw besloot
hem den godganschen dag geen enkel woord meer toe te spreken.
Plas at bijna niet en zat korten tijd na zijn ontwaken op den zolder zijner woning, in
een ouden, vermolmden zetel, met het hoofd in de handen, dieper na te denken, dan
Colombus, toen hij Amerika begon te ontdekken. Tegen den middag begaf hij zich
naar de woning van den burgemeester, die in zijne voorkamer, geheel alleen, links
en rechts buigingen aan 't maken was, allerzonderlingste gezichten trok, en gedurig
zijn: “Ja, mijnheer de Keizer... Neen, mijnheer de Keizer... Zeker, mijnheer de
Keizer... “ herhaalde.
“Ik was eens aan 't beproeven, of het zou gaan”, sprak Kobe Kley.
“Daar doet ge goed aan, burgemeester. Ik zit al den heelen morgen mijn hersenen
suf te denken, hoe wij het zullen aan boord leggen. Ik geloof, dat ik het nu gevonden
heb.”
“Dat is goed, Menheer de Kei..., ik wil zeggen sekretaris. Goed geschikt, is half
gedaan...”
“We zullen de groote baan met masteboompjes, en de huizen met groene takken en
wimpels versieren.”
“En als dan ieder zijnen vloer keert, dan zijn al de huizen schoon.”
“Gelijk ge zegt... Vóór “De Roode Leeuw” moeten al de dorpelingen op rijen staan,
en “Leve de Keizer” roepen. Ik, en gij, en de mannen van den raad, staan aan den
kop.
“Met onzen pot rijstpap?”
“Neen, elk moet een schotel medebrengen, en die moet gereed staag in de herberg!”
“Ja, dat is beter.”
“Gij verzoekt den keizer binnen te komen, en als hij in de herberg is, zal ik een
gelegenheidsgedicht uitspreken.”
“He, wat zult ge uitspreken?”
“Een gelegenheidsgedicht, heb ik gezegd.”
“Wat is dat voor een beest.”
“In rijm gemaakt.”
“Dat heb ik nog nooit gezien.”
‘Ge zult eens hooren hoe schoon het is... Dan verzoekt ge den Keizer neer te zitten,
en ge biedt hem een pot bruine aan.”
”'t Is daarop, dat ik reeds den heelen morgen aan het peinzen ben, sekretaris. Hoe
moet ik dat doen?”
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“Ja, dat is zoo gemakkelijk niet... als ge wilt, zal ik het u eens voordoen.”
“Als 't u belieft, sekretaris.... Mie, breng eens eenen pot bier!... Spoed u.”
Mie bracht het gevraagde.
“Denk nu eens dat gij de Keizer zijt, burgemeester.”
Kobe Kley plaatste zich voor Ser Plas, het hoofd fier in de hoogte en den buik
vooruit.
De sekretaris nam den pot bij het oor, maakte eene groote buiging vóór Kobe Kley,
en sprak met gemaakte stem:
“Majesteit, het is met allerdiepsten eerbied, dat ik u het beste bier van Oolen
aanbied, in de hoop, dat het u zal smaken.” En hij reikte den burgemeester den pot
toe.
“Neen!”, zei Kley, “zoo niet. Dat zou de Keizer zeer zeker kwalijk nemen. Ge moet
eerst bescheid doen.”
“Ge zegt zooal iets.” bromde Plas, nadenkend. “Ja, het is eene oude gewoonte.”
Hij zette eventjes de lippen aan den pot.
“Als 't u belieft, Majesteit.”
“Dat is allemaal goed en wel”, sprak Kley, “maar hoe zal ik den pot aanpakken? Gij
hebt het oor vast.”
“Dat is waar, dat is begaarlingen waar!... Gelukkig heeft Jef, uit “De Roods Leeuw”,
eene pot met twee ooren... Willen we daar eens gaan beproeven hoe we 't moeten
doen?”
“Kom op.”
“Ge gaat nu toch zeker niet weg?” sprak de burgemeesteres. “Het middageten staat
al op tafel.”
Kley wierp haar een woedenden blik toe, en sprak met verontwaardiging in de stem:
“Een burgemeester van een dorp waar de Keizer komt, die eet maar als hij tijd heeft.
Ge moet visschen als het water blond is.”
In “De Roode Leeuw” werd de pot met twee ooren te voorschijn gehaald.
“Zijt gij nu eens Keizer”, sprak de burgemeester.
De pot werd gevuld. Kley nam hem bij de ooren en, diep buigend, liet hij zijne schrille
stem hooren:
“Mijnheer de Keizer...”
“Majesteit!”, zei Plas.
“Majesteit!”, bauwde Kley hem na, “met den diepsten pot van Oolen, is hier het
bier...” En na even gedronken te hebben: “Smakelijk, zulle!”
“Maar hoe moet ik nu den pot aanpakken?” vroeg de Sekretaris onthutst.
De burgemeester, die den pot bij de twee ooren vast had, keek als een uil op een
kluit.
“Ja, dat gaat ook niet!”
“Wat nu aangevangen ”
Ze dachten eenige oogenblikken na.
“Jef, hebt ge geenen pot met drie ooren?” vroeg eindelijk de sekretaris.
“Neen”, zei Pot.
“We moeten er toch een hebben....”
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“Natuurlijk. We kunnen toch den pot niet aan den mond van den Keizer brengen!”
“ 't Is erg.”
“Zouden ze te Gheel of te Herenthals geen drinkschaal met drie ooren hebben?”
vroeg Kley.
“Neen, ik ben daar al te dikwijls geweest”, antwoordde de sekretaris. “Maar te
Antwerpen, daar hebben ze van alles voor keizers.”
“Te Antwerpen!”, kreet de burgemeester. “Te Antwerpen! Dat is aan 't andere eind
van de wereld, en we hebben nog maar tien dagen over!”
“We kunnen er op twee dagen gemakkelijk komen. Ik ben er geweest.”
“Ja, de Keizer moet toch drinken. Weet gij den weg naar de stad, sekretaris?”
“Ik geloof wel dat ik er zal komen....”
“En met eene tong en een mond, gaat men de wereld rond!... Dan moet ge morgen
naar Antwerpen reizen.”
“Alleen? Ik, alleen?”
“Als ge wilt, geef ik u Wannes mede. Hij is niet bang, en zoo sterk als een os.”
“Bang ben ik niet,” zei Plas, “maar ge ziet van hier, dat ik zoo’n belangrijke zaak niet
moedermensch alleen te Antwerpen wil klaar spinnen.”
“Als we eens allemaal gelijk gingen!”
“Heel Oolen?”
“Neen, de mannen van den raad. Ze zijn er toch voor... En dan zullen we in de stad
wat meer te zeggen hebben, als ze zoo'n heelen hoop mannen zien!”
“Dat is geen slecht gedacht. We moeten het ijzer smeden, terwijl het heet is, zegt ge
altijd, burgemeester. Laat Wannes de mannen eens bijeen roepen....”
Zoo gezegd, zoo gedaan, en een half uur later waren de wijze mannen in “De Roode
Leeuw” bijeen...
Toen ze om vijf uur de herberg verlieten, was er besloten geworden, ondanks het
verzet van Lode Bol en Tist Krawat, die beweerden dat ze hunne hoeve dien tijd van
het jaar niet konden verlaten, dat de geheele gemeenteraad van Oolen naar de
Scheldestad zou reizen, om er een pot met drie ooren voor den Keizer aan te
koopen.
De reiskosten en de onkosten zouden uit de kas van het dorp worden genomen, en,
wijl zelfs de geleerde sekretaris niet op voorhand kon zeggen, hoe hoog die kosten
zouden loopen, werd er besloten, dat hij de geheele kas zou medenemen.
Wat er thuis, bij de raadsleden, gezegd en gedaan werd, als moeder de vrouw
vernam, welk stout bedrijf haar heer en meester ging aanvangen, daar zullen we
maar liefst de gordijn laten over hangen.
Wannes beweerde dat overal de schouw fel geronkt had, maar Wannes had een
lange en kwade tong.
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H.4. De reis naar Antwerpen
Er was in de laatste zitting van den raad beslist geworden, dat de reizigers om vier
uur 's morgens aan de kerkdeur zouden samenkomen. Daar er slechts eene groote
week nog zou verloopen, vóór het bezoek van den Keizer, mocht de reis niet langer
worden uitgesteld, des te minder daar niemand met zekerheid kon zeggen hoever
Antwerpen wel gelegen was en of ze er wel spoedig den gewenschten pot zouden
kunnen vinden.
Ser Plas was op het gestelde uur aan de kerk en het duurde niet lang of de
burgemeester en Sus Kramiek verschenen op hunne beurt. De vrouw van den
burgemeester en die van den mulder vergezelden hunne mannen, ieder draagster
van een grooten zak.
“Ja, maar neen, dat gaat niet”, zei de sekretaris.
“Wat gaat niet?” vroeg Kobe.
“Als we de vrouwen medenemen, dan komen we er nooit, burgemeester.”
De burgemeesteres keek zoo kwaad als een spin.
“We mogen onzen vent toch zeker wel een beetje uitgeleide doen?” snauwde ze Plas
toe. “Als vrouw Plas liever blijft slapen, dat zijn hare zaken.”
De burgemeester deed den sekretaris teeken, dat hij zwijgen moest en deze laatste
volgde dien wijzen raad.
Eenige minuten later kwamen ook Jef Pot en Jan Kop aangestapt en heel ver op de
baan zag men Mane Gort komen aanpikkelen. Maar Lode Bol en Tist Krawat
daagden niet op.
“'t Is half vijf”, zei Plas, “en hoog tijd dat we vertrekken. Ze zullen toch niet komen.”
“We moeten ze gaan halen”, stelde de mulder voor.
“Och, neen”, sprak Kley, “dat zou nutteloos zijn. We zouden ze niet vinden, want ik
ben zeker dat ze in hunnen kelder of op hunnen hooizolder verdoken zitten. Ze
beefden gisteren als populieren, als ze hoorden dat we naar Antwerpen gingen. En
we zullen het zonder hen ook wel gedaan krijgen.”
“Maaw, dat is niet eewlijk!” riep Kramiek. “Waawom moeten wij alles en zij niets
vewwichten?”
“Ze zullen het bekoopen”, sprak Plas op gemeten toon. “We zullen die twee
platbroeken uit den dorpsraad zetten. Ze mogen niet mee rijstpap koken en den
keizer niet ontvangen.”
“Dat is 't,” sprak de smid.
“Aangenomen”, sprak de mulder. “Ze mogen met ons geen wijstpap ontvangen en
den Keizew niet koken! Dat zal hen leewen.”
“Vooruit!” riep de sekretaris.
Het dappere zestal, gevolgd door de twee vrouwen, zette zich op weg. Er werd geen
woord meer gesproken. Als men vertrekt om een verre reis te ondernemen, dan
gevoelt men zich zoo droef te moede, dat men geen lust heeft om iets te zeggen.
Aan den draai der baan, waar de reizigers een weg door het bosch zouden nemen,
die den afstand merkelijk moest verkorten, namen de twee vrouwen afscheid van
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hunne mannen. Het was echt aandoenlijk. De burgemeesteres lag aan de borst van
den burgemeester te snikken en de vrouw van den mulder drukte Sus Kramiek schier
tegen haren boezem te pletter.
“Als ik u nog maar weerzie”, snotterde zij.
“Man, man, wees toch voorzichtig!” riep de burgemeesteres. “Denk steeds aan uwe
vrouw en uwe kinderen.”
“Op Gods genade!” antwoordde Kley. “Komt, mannen, want we hebben nog verder te
gaan dan tot hier.”
Nauwelijks hadden zij eenige stappen op den kleinen wegel van het bosch gedaan,
of de burgemeester, die vooraan ging, sprong onder het uiten van een gil terzijde.
Maar het was geen baanstrooper, het was Wannes, de knecht van Kobe Kley, die
daar geheel beteuterd stond.

(p.27)
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“Wat doet gij hier!” kreet de verbolgen burgervader, die, toen hij Wannes herkende,
al zijn moed terug kreeg.
“Och! burgemeester,” stamelde Wannes, “ik zou toch zoo gaarne mede naar
Antwerpen gaan om... Trezeken te zien. En ik ben dan maar tot in het bosch
geloopen... En, en als ik niet mag meegaan, dan loop ik toch achter u...”
“'k Heb u gezegd, dat ge moest thuis blijven.”
“'k Zou Trezeke toch zoo gaarne eens zien, baas!”
“Ik geloof”, zei de sekretaris, “dat we goed zouden doen den jongen mede te nemen.
Hij kan de pakken dragen en zeven man zijn toch altijd sterker dan zes, des te meer
dat Wannes een sterke kerel is... En te Antwerpen kan Trezeke ons wellicht veel
dienst bewijzen.”
“Dat hij dan meeloope”, sprak de burgemeester, door dit laatste argument
ingepalmd... “Als dit zoo blijft voortgaan, dan zijn we toekomend jaar nog niet te
Antwerpen... Vooruit maar!”
De zes koene Oolenaren gingen verder, allen weer achter malkaar op het smalle
pad, gevolgd door Wannes, met zes pakken en zakken geladen, maar die de vracht
zeer licht vond, daar die hobbelige weg hem naar Trezeken leidde. Trezeken was
een meisje van Oolen, dat te Antwerpen bij eenen oom als meid diende, en beloofd
had met Wannes te zullen trouwen, zoodra ze een spaarpotteken bijeen had en te
Oolen zou teruggekeerd zijn.
Toen de groep weer op de groote baan den weg voortzetten kon, kwam er in de zes
wijzen weer wat troef en ze begonnen met elkaar over koetjes en kalfjes, velden en
akkers, over den Keizer en den pot met drij ooren te praten.
Over wat zouden die brave, eenvoudige menschen het nu zooal anders kunnen
gehad hebben? Zij hadden nooit iets anders gehoord of gezien.
Ser Plas zei heel weinig en liep zoowat achteraan, soms luidop onsamenhangende
woorden sprekend, dan weer mompelend, om plots te blijven staan en bedenkelijk
het hoofd te schudden.
“Ge moet mij nu maar niet aanspreken”, had hij tot de dorpelingen gezegd. “Er broeit
iets in mijnen kop, dat er zal uitkomen als de Keizer ontvangen wordt en dan zult ge
stom staan van verwondering. Ge weet nog niet wat ik kan, als 't zijn moet.”
“Hij zal iets gereed maken in rijm,” had de burgemeester gezegd. “Ik weet niet wat
het is, maar 't zal schoon zijn. Ge kent hem, hé, als hij begint. Daar zit het in.”
En Kobe Kley had onder het uitspreken van die woorden zoo hard met zijn vuist
tegen zijn voorhoofd geklopt, dat de vier wijzen er van overtuigd waren, dat het daar
moest inzitten, bij den sekretaris, wel te verstaan.
Zoo kwamen ze zonder ongevallen te Herenthals. Ze gingen echter niet in de stad,
maar langs eenen weg door de velden. Zij waagden het niet Herenthals door te
trekken. Het was beter dat niemand wist welke heldendaad ze gingen begaan.
Ze waren reeds zoo dikwijls het mikpunt geweest van de spotzucht der mannen van
Herenthals en deze maal zou men hen daar zeker niet begrijpen en hunne reis weer
anders uitleggen, om hen voor den gek te houden. En alhoewel de Fransche
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kenspreuk: “Ie ridicule tue”(1) toen nog niet was uitgevonden, wisten de Oolenaars
toch reeds dat het belachelijke iemand zedelijk doodt, en daarom stapten ze langs de
velden, instede van door de stad.
Zulks bewijst dat, wat er ook later al op de kap van de Oolenaars verteld is
geworden, ze toch meer gezond oordeel hadden dan vele lieden van onzen tijd, die
zich belachelijk maken en niet eens gewaar worden dat ze onder dat belachelijke
kapot gaan.
Nadat ze een vijftal uren flink door hadden gestapt, zei dus Kramiek:
“Mannen, ik moet u zeggen, dat mijn beew begint te dansen.” (2)
“Mijn tanden rammelen van den honger,” sprak de burgerneester.
“En hoe is het met uwen beer, sekretaris?” vroeg Jef Pot, die oordeelde dat het
beestje van den geleerden man wel het voornaamste was.
“En zeker 't zonnelicht... zeker 't zonnelicht...,” mompelde Ser Plas.
Hij wendde zich tot den baas uit “De Roode Leeuw” en snauwde hem toe:
“Loop naar den duivel! Nu ben ik het weer kwijt!”
“Neem het zoo kwaad niet op”, zei de herbergier onthutst. “Wij hebben allemaal
honger...”
“Eet dan!”
“Laat ons eten”, zei de burgemeester.
Voor hen lag eene weide, waar een beekje doorkronkelde en ze besloten daar de
knapzakken aan te spreken.
De vrouwen hadden er voor gezorgd. Als Antwerpen in Denemarken had gelegen,
dan zouden de reizigers toch nog zonder hongerlijden in de Scheldestad
toegekomen zijn. Ze lieten het zich dapper smaken en zetten dan welgezind den weg
voort.
Tegen den middag bereikten zij eene herberg, die gelegen was op een punt der
baan, waar deze twee armen had.
“Langs waar nu?” vroeg de burgemeester, zich tot den sekretaris wendende, die tot
zijn groote spijt weer uit de hooge sferen der poëzie op het ondermaansche moest
dalen, om over den weg te spreken.
De man keek eens naar de herberg en ontcijferde het uithangbord:
“In “De Roode Leeuw”, zoo las hij.
De Oolenaars keken verbaasd op.
Zoo’n zonderling gekleurd wild dier hadden ze dan nog elders dan te Oolen!
Of ze juist die opmerking maakten, dat kan ik niet zeggen. Zelf geloof ik het niet,
want het is bijna zeker dat ze niet al te best wisten wat voor een dier een leeuw wel
kon zijn...
In ieder geval kon het rood konijn, met den kop van een verwaarloosden poedel, dat
op het ijzeren uithangbord van Jef Pot afgebeeld stond, er weinig toe bijbrengen om
den Koning der Dieren voor hunnen geest te roepen.
1

Wij kennen dat gezegde enigszins anders: “le ridicule ne tue pas!”. Vrij vertaald: “zot zijn doet geen
zeer”. K.M.
2
Wij zeggen: “onze beer begint te grollen, of grommen”. K.M.
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Wat er ook van zij, de boeren van Oolen stonden verwonderd te kijken, dat er zoo
ver van hun dorp ook een “Roode Leeuw” te vinden was.
“Dat moet van uw familie zijn, Jef”, zei Mane Gort.
“Langs den kant der ark van Noach”, gromde de sekretaris, die in zijn dunnen
haarbos krabde, en boos was omdat de baan zich daar in twee verdeelde.
“Blijven wij hier staan?” vroeg Kley.
“Langs waar moeten we verder?” vroeg Jef Pot.
“Wat denkt gij er van, sekretaris?” vroeg de smid.
Ser Plas dacht er alleen aan dat het rechts of links moest zijn, maar dat hielp hem
niets vooruit.
“We moeten hier binnengaan”, zei hij eindelijk, “om den kortsten weg te vragen, want
langs den kortsten weg gaan we het snelst naar de stad.”
“Dat is 't!” zei de smid.
“De sekretaris kan 't gaan vragen, wij zullen hier wel wachten,” sprak de
burgemeester.
“Neen”, zegde Plas, “de heele gemeenteraad moet den pot gaan koopen, en dan is
het de plicht van heel den gemeenteraad alles op reis samen te doen.”
“Dat spweekt,” vond de mulder.
“Dan maar allemaal gelijk”, kreet Kobe Kley.
Ze traden de herberg binnen.
Achter den toog stond eene dikke, gezonde boerin, die lachte dat ze schokte.
In eenen hoek van het vertrek zaten twee mannen, struische kerels, met ruige
baarden, die ook luidop aan 't lachen waren.
De heldhaftige reizigers, die meenden dat zij den lachlust van het drietal hadden
opgewekt, stonden een oogenblik beteuterd en zeiden geen woord.
De mulder kreeg het eerst van allen het spraakvermogen terug:
“Kunt ge ons niet zeggen, bazin, waaw Antwewpen ewgens is?” vroeg hij.
De boerin keek de zeven vieze apostels verbaasd aan.
“Wat zal er believen?” sprak zij.
“Zes potten bruine”, zei de sekretaris.
“Zeven!” verbeterde Wannes.
De burgemeester wierp een verbolgen blik op den knecht, doch de herbergierster
was reeds verdwenen om het bier te tappen.
“Moet ge naar Antwerpen?” Vroeg een der twee bebaarde mannen.
“Zooals ge zegt,” antwoordde de sekretaris.
“Vandaag toch niet?”
“Toch wel.”
“Ge kunt er niet meer komen”, sprak de tweede. “Als ge den weg door het bosch
neemt en ge stapt dapper door, dan geraakt ge voor het donker is te Lier.”
“Of ge zoudt den heelen nacht moeten voortwandelen.”
“Neen”, zei Kley, “dat doen we niet. We zijn al van half vijf op weg. We komen van
Oolen.”
“Dan moet ge te Lier vernachten.”
“Langs waar moeten we dan gaan?”
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“Wel, we zullen u een eindweegs vergezellen.” Hij ondervroeg zijn makker met den
blik. Deze knikte bevestigend.
“Gaat u dat?”
“Zeker”, zei de sekretaris.
De potten werden geledigd en de burgemeester haalde het eerst zijne beurs te
voorschijn.
“Neen”, zei Ser Plas, “niet betalen. Ik heb de kas. We zijn op reis ter eere van Oolen,
en de gemeente moet al de kosten dekken.”
Petrus Plas was zijnen tijd veel vooruit. (sic!)
Hij haalde tusschen zijnen borstrok het linnen zakje, waarin de zilverstukken van
Oolen klingelden , en betaalde het gelag.
De zeven reizigers, in gezelschap van de twee vreemdelingen, verlieten den
“Rooden Leeuw”.
Toen ze een eind verder over de baan links gegaan waren en Mane Gort, ondanks
de verschillende teekens met de hand van Kley, die door den duivel-doet-al niet
schenen opgemerkt te worden, aan de twee mannen het doel der reis had doen
kennen, zei een der gidsen:
”Ziet, nu moet ge hier het bosch in... Ge volgt dit pad, tot ge aan een groote open
plaats komt... Dan slaat ge rechtsaf en ge gaat den weg op tot ge uit het woud zijt...
De baan, welke ge dan voor u ziet, leidt u regelrecht naar Lier...”
“Dank u wel,” zei Kley.
De anderen stamelden een “goeden dag” en de twee onbekenden stapten verder de
baan op.
“Aawdige kewels!” sprak de mulder.
“Gort is een ezel!” meende de burgemeester.
Mane keek hem met zijn uilekop onthutst aan.
“Een ezel?”
“Ja, want 't is ongehoord aan die twee mannen zoo maar te vertellen wat we te
Antwerpen gaan doen...”
“Ze vroegen het!”
“Natuurlijk!... Hebt ge niet gezien, wat moordenaarskoppen op hunne schouders
staan?... En dan de sekretaris ook nog!” kreet Kobe Kley.
Die laatste uitroep sloeg al de Oolenaars met schrik. Het was de eerste maal,
zoolang het hun geheugde, dat iemand iets durfde afdingen op de handelwijze van
den geleerden Petrus Plas. Wat zou er gaan gebeuren?
Angstig staarden ze naar den sekretaris, die voor den burgemeester kwam staan,
zijn hoofd hoog in de lucht opstak en met ijskoude kalmte, en nogal op dien
stikheeten middag, vroeg:
“Wat wil de heer burgemeester van Oolen van zijn onderdanigen dienaar?”
Kobe Kley was door die woorden en de zonderlinge gezichten zijner raadsleden heel
en al uit zijn lood geslagen.
“Ja... ziet... ge...” sprak hij stamelend. “Ge moet daar niet kwaad voor wezen.”
“Ik... ben... nooit kwaad”, zei Plas langzaam.
“Het is maar, sekretaris... dat... dat we voorzichtig moeten zijn...”
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“Ik... ben... altijd... voor ...zichtig”, viel Plas op denzelfden toon in.
“Dat weten we, sekretaris...Maar, hebt ge niet bemerkt dat die twee kerels echte
baanstroopers waren?... En ge hebt zoo maar de beurs met de zilverlingen laten
zien... Ik wilde maar zeggen, dat...”
Ser Plas haalde het linnen zakje te voorschijn, en bood het den burgemeester aan.
“Hier, burgemeester.”
“En dan?”
“Ik ga terug naar Oolen.”
Ware de burgemeester op dit oogenblik in eenen pot met drie ooren veranderd
geworden, de reizigers hadden niet erger staan kijken.
“Neem aan, burgemeester... Een, twee, drie...”
En daar Kobe Kley niet de minste beweging maakte, legde Plas de beurs voor hem
op den grond, en keerde zich om, gereed den terugweg te beginnen. Vijf Oolenaars
sprongen voor den sekretaris.
“Neen, sekretaris, blijf bij ons,... anders gaan we allemaal mee terug, en dan kan de
burgemeester maar alleen naar Antwerpen gaan... hij heeft het verdiend!...”
Daar stond Kobe Kley, van iedereen verlaten, zooals Napoleon op Ste-Helena...
Alleen Wannes aarzelde.
“Laat het nog voor eenen keer uit,” smeekte zijn baas.
De sekretaris keek hem aan, zeer lang, met doordringenden blik, zoodat de
burgemeester de oogen neersloeg.
“Ja” zei eindelijk Ser Plas. “ja, voor eenen en den allerlaatsten keer. Onthoud het
goed, heer burgemeester.”
“Ge zijt een brave vent”, sprak Kley. De tranen stonden hem in de oogen. Was het
van aandoening of van verbeten woede? Dat zou Kobe alleen kunnen zeggen, maar
de vent is reeds lang dood.
“Op weg dan maar”, zei Petrus Plas, en raapte de gemeentekas van Oolen van den
grond op. Met statigen tred ging hij het smalle boschpad op, en, gedwee als
lammeren, volgden de koene reizigers den sekretaris.
Nadat ze een groot half uur met versnelden stap den wegel hadden gevolgd, die
kronkelend tusschen de boomen liep, kwamen ze op de open plaats van het woud,
door de twee mannen der herberg aangewezen. Er werd besloten daar wat te rusten
en de knapzakken nog eens aan te spreken.
De eeuwenoude boomen waren er met de kruinen in malkaar gegroeid, en slechts
hier en daar kon de zon tusschen het dikke gebladerte een straal schieten. Het was
daar dan ook aangenaam koel en de mannen vlijden zich neder op het zachte mos.
Toen ze gedaan hadden met eten, zei de burgemeester:
“Nu weer flink doorgestapt, mannen, want ge weet, dat we ons moeten spoeden om
te Lier te komen tegen den avond.”
“We moeten den weg rechts nemen,” sprak Mane Gort... En plots, geheel onthutst,
voegde hij erbij:
“Maar waar is nu de weg rechts?”
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Ze hadden zich in een ronde neergezet, en, daar langs alle zijden gaden op die
opene plaats uitkwamen, wisten ze niet meer, van waar ze gekomen waren, en dan
ook niet, waar de rechtsche baan gelegen was.
“Nu is goede raad duur”, zei Kobe Kley.
“Ik weet het”, riep Wannes.
“Zeg het dan!”
“Ik ben gaan zitten, zonder me om te draaien. Hier, vlak voor ons, is de weg rechts”
“Daar zijn twee wegen.”
“Wel, als ge tusschen die twee ingaat, dan is rechts langs uwen rechtschen kant.”
Tegen die logische bewering van Wannes kon niemand iets inbrengen, zelfs de
sekretaris niet, en het troepje waagde zich op den rechtschen weg rechts.
Lang, zeer lang hadden ze reeds gegaan, en het zweet liep in dikke droppels over
hun gelaat, in hunnen nek, over borst en rug, en nog immer volgde de eene
boschwegel den anderen op, en zagen ze voor, naast en rond hen niets dan
boomstammen, en trof alleen het gezang der vogelen en het geroep van den
koekoek hun oor.
“Hiew gewaken we nooit uit”, zuchtte Kramiek. “Het is alsof we betoovewd zijn.”
“Aan alle bosschen is een einde,” zei de sekretaris. “Laat ons maar dapper
doorstappen.”
Op ditzelfde oogenblik bleef hij plotseling staan, en een kreet van woede ontsnapte
zijnen mond.
“Water”, riep hij, “water!”
De anderen waren genaderd, en zagen met schrik, dat een breede waterloop den
weg afsneed. En zoo ver ge zien kunt, geen brug!
“Wat nu?”
Ser Plas dacht een oogenblik na.
“Er zit niet anders op”, zei hij eindelijk, “dan terug te keeren.”
“Ik kan niet meew, ik zal neewvallen,” kloeg de mulder.
“De tong hangt uit mijnen mond”, sprak Jef Pot.
“'t Is avond eer we terug op de plek in 't bosch zijn”, meende de burgemeester.
“Weet gij er iets anders op?” vroeg de sekretaris.
“Ja”, antwoordde Wannes.
“Wat dan?”
“Er door baden!”
“Het ziet er veel te diep uit. De sekretaris en Jan Kop zouden er misschien kopkenboven doorgeraken, maar Mane Gort en de burgemeester zouden er vast inblijven.”
“Er over zwemmen”, zei Wannes.
“Ik kan zwemmen als een molensteen”, zei de mulder.
“Ik ben nooit in mijn leven”, sprak Gort, “in het water geweest.”
”Ik zei het daar straks: terugkeeren. Hoe langer wij hier blijven luisteren naar den
gekken praat van Wannes, hoe later het wordt... Wie gaat er mede?”
Geen mensch, buiten den knecht, had lust daar te blijven, en allen volgden weer den
sekretaris. De zon begon stilaan in kracht af te nemen, het was reeds wat frisscher in
het Bosch, en met nieuwen moed gingen de Oolenaars dan ook het pad weer op, dat
hen naar de beek had gevoerd.”
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En weer bracht de eene wegel hen op den anderen, en kwamen ze van bosschen in
bosschen, maar waarschijnlijk hadden ze hier of daar een verkeerd pad ingeslagen,
dat op hunnen weg uitliep, want veel verder dan de eerste maal waren ze reeds
gegaan, zoodat het stilaan schemerdonker tusschen de boomen begon te worden,
en nog altijd was de open woudplaats niet in 't zicht.
Daar liet de sekretaris, die nog immer voorop stapte, weer een kreet hooren.
“Water!” gilde hij weer... “Water!”
Ze stonden opnieuw vóór eenen waterloop, die er net dezelfde uitzag als de vorige.
“Ik heb het gezegd”, zei de mulder, “we zijn betoovewd!”
“Ik geloof het ook!” kreet Wannes, die zich bukte en een stokje opraapte... “Zie, dat
takje heb ik met mijn mes ontschorst, en hier weggeworpen...”
“Dat maakt,” sprak Plas, “dat we op dezelfde plaats zijn teruggekomen...”
“We zijn langs alle kanten door water omringd, en we kunnen er niet meer uit.”
meende Kobe Kley.
“Neen”, antwoordde de sekretaris, “want we zijn er langs eenen weg ingeraakt, en
we moeten er dus langs eenen uitgeraken!”
“Maar hoe?”
“Terugkeeren...”
“Neen”, zei Kramiek op beslisten toon, “dat voow geen hesp! ik blijf hiew zitten, tot
ew iemand voowbij komt, om naaw den weg te vwagen.”
“Dat is een gedacht”, sprak Plas. “Misschien heeft er hier de laatste tien eeuwen
geen mensch den voet gezet.”
“We moeten terug”, zei de burgemeester. “Er is niets aan te doen.”
Het gansche gezelschap was van hetzelfde gevoelen, en goedschiks, kwaadschiks,
moest Kramiek op terugtocht, wat hij ook tegen pruttelde. Deze maal ging Wannes
voorop, daar hij beweerde den weg te zullen herkennen, en hij trof meer geluk dan
de sekretaris, want hij bracht de mannen naar de open plaats, waar ze de tweede
maal hunne knapzakken hadden geopend.
De sekretaris was langs den eenen kant tevreden, op den rechten weg te zijn, maar
langs den anderen kant deed het hem leed, dat die domme knecht beter den weg
scheen te kennen dan hij, Petrus Plas, die eigenlijk de aanvoerder moest zijn van de
zendelingen. Hij wilde, kost wat kost, zijn meesterschap redden, en sprak:
“Ge ziet wel dat ik gelijk had, als ik zei, dat we Wannes moesten medenemen.”
“Wat gaan we nu aanvangen?” vroeg de burgemeester.
“Zien dat we terug in “De Roode Leeuw” geraken. Niet bij Pot, te Oolen, maar ginder,
op den kruisweg.
“Langs waar komen we er ?... Weet gij het, Wannes?”
De knecht van den burgemeester steeg in aanzien.
Wannes dacht een oogenblik na.
“Als ik ja zeg, en ik ben verkeerd, dan zullen ze op mij schelden en naturlijk vergeten
dat ik hen op de open boschplaats bracht.”
“Zeg ik neen, dan weet ik er niet minder van dan zijlis te zamen, en ik blijf toch de
man, die hen tot hier voerde.”
“Neen,” zei Wannes.
“En gij, sekretaris?”
“Eerst Wannes en dan Petrus Plas!
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“Neen”, beet de sekretaris kort af.
“Gijlie kunt doen al wat gij wilt,” sprak de mulder, “maaw ik blijf hiew slapen, al moest
ik mijn leven lang in dat bosch wondloopen! Ik kan niet meew!”
“Ik geloof,” zei Kley, “dat we goed zouden doen den raad van den mulder te volgen!
Laat ons nog wat eten, en hier rusten tot morgen vroeg.”
De beraadslaging was kort. Zij besloten hun nachtleger daar maar op te slaan. Als ze
gedaan hadden met eten, was de duisternis geheel ingevallen, en daar er geen
maneschijn te bespeuren was, konden onze Oolenaars geen hand voor de oogen
zien. Ze waren doodmoe en ieder trachtte zijne leden zoo gemakkelijk mogelijk op
het mostapijt uit te strekken en in den slaap den rampspoed van den dag te
vergeten, toen opeens een gerucht, als het gekraak van voetstappen, zich hooren
liet.
“Wat is dat?” fluisterde de burgemeester tot den sekretaris, die naast hem lag.
“Ik geloof dat er iemand loopt...”
“Sst!” zei Kobe Kley. “Spreek stil... Hoor, nu ginder weer, Plas.”
“Ja, ik hoor het ook.”
Nu brak het koud zweet uit bij den schout. Hij dacht aan de ruiggebaarde mannen,
wier de sekretaris zijne beurs getoond had. In zijne verbeelding zag hij die kerels,
misschien nog van andere vergezeld, toespringen, de Oolenaars hun mes in de borst
drijven en met den buit het bosch verlaten.
Alles was nu weer stil.
Kobe Kley luisterde nog geruimen tijd, en toen hij geen geluid meer vernam, rees hij
half op en zei weer, fluisterend:
“Zijn we hier nog allemaal?”
Een vreesachtig “ja”, door al de Oolenaars, op zachte toon geuit, was het antwoord.
“Zeker?... Ik ben toch niet gerust... Laat ons eens tellen... Ik zal beginnen... Een....”
“Twee”, zei de sekretaris.
“Dwij,” kwam het uit Kramieks bibberenden mond.
“Vier,” fluisterde Mane Gort.
“Zes”, sprak Wannes.
“Zeven”, bromde Jan Kop, die niet bang was, en zou geslapen hebben.
“In regel,” wilde de sekretaris zeggen, maar de woorden bleven hem in de keel zitten,
en zijn bloed werd koud in zijne aders.
“Acht,” klonk Jef Pot’s stem.
De burgemeester zonk terug op den grond en hield zich muisstil.
De sekretaris kon van aandoening geen enkele beweging maken.
De anderen verwijderden zich, op handen en voeten kruipend, behalve Wannes en
Kop.
”Waar is die achtste?” kreet de smid, die opgesprongen was.
“Ja, waar is hij”, zei Wannes, die eveneens geene vrees kende.
“Ik ben het,” riep Pot, die al een heel eind ver gekropen was. “Ik, Jef Pot, de baas uit
«De Roode Leeuw ».
“Wel,” zei de sekretaris, die eindelijk zijn geestvermogens en verlamde spieren weer
kon laten werken, “wel, als de achtste Jef Pot is, dan is hij geen vreemdeling.
“Dat is 't,” sprak de smid.
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“Wel ja,” kon nu ook de burgemeester stamelen. “Jef Pot is geen vreemdeling en we
zijn dus onder ons... Is dat nu een gedacht, zoo spoedig bang te zijn.”
“Maaw acht is toch geen zeven”, zei Kramiek, die weer terug was gekropen. “We zijn
betoovewd!”
Het zevental stond nu weer bijeen.
“Het is aardig”, zei Mane Gort, “maar het kan niet zijn. Hebt ge geen brood meer in
uwen zak, Wannes, een heel brood?”
“Ja, nog wel twee.”
“Geef er eens een hier... Nu zullen we 't spoedig weten... Ieder moet nu den duim in
het brood steken, en als we de hollekens tellen, moeten er zeven zijn...”
Wie had ooit gedacht, dat Mane Gort zulk een verstandig schepsel was?
Wannes, Mane! Het is maar op reis, dat men menschen leert kennen.
Dat zou de sekretaris niet gevonden hebben, dacht Kley.
Het brood ging van hand tot hand, en ieder plantte er zijnen duim in.
De sekretaris telde luidop de kuiltjes en liet plotseling het brood vallen.
“Acht!” gilde hij.
Het heele troepje stoof uiteen.
“De duivel is in 't spel!” kreet Kley, en maakte het teeken des kruises.
“Ge moet niet gaan loopen,” sprak Wannes... “Ge hebt gijlie zeker maar één duim in
't brood geduwd. Ik heb twee duimen, en ik heb ze er allebei ingezet... Er was
immers gezegd: ieder den duim!”
“Ezel!” kreet de sekretaris.
“Uil!” riep de burgemeester.
“ Dan zijn we toch met zeven, zoo gelijk we Oolen verlaten hebben!”
“Maar ik heb daar straks toch voetstappen gehoord,” zei Jef Pot.
“En acht is geen zeven,” beaamde Gort.
”En als we dat betoovewd bosch niet vewlaten,” sprak Kramiek, “dan stewf ik van
schwik.”
“Verlaten?... Hoe zoudt ge dat doen?”
“Maar als er nu een in eenen boom kroop, zoo gelijk in de historie van den Ridder,
die zijn vrouw moet gaan redden bij de boschmannen... Hoe heet het ook weer?
misschien ziet hij iets?”
Dezen keer was het Jef Pot, die met dat schitterend voorstel voor den dag, of beter,
voor den nacht kwam. De vrees scheen heel Oolens gemeenteraad met verstand en
denkkracht te begiftigen. Arme Ser Plas!
De woorden van Pot waren nog niet koud, of Wannes had reeds eeen boomstam
omarmd, en klauterde naar boven.
“Ik zit in den top!” riep hij.
“Ziet ge nergens een lichtje?” vroeg Kobe Kley.
“Ik zie vele lichtjes,” antwoordde de knecht,
“Waar?”
“Boven mijn hoofd.”
“Dat zijn de sterren, ezel!”
“Ik weet het, baas.”
“En rond u?”
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“Allemaal boomen, van boven toch”, zei Wannes.
“En nergens een lichtje?”
“Ja”, klonk het blijde uit den boom... “Ja, ginder ver... Laat me nu eens zien... Ik heb
het beet... Onder uit :...!”
De knecht liet zich naar beneden glijden, en sprong op den grond.
“Komt nu maar mede”, zei Wannes. ”Ik weet een huis... Wie gaat er mee?”
“Ik!...” kwam het uit vijf monden.
“Als 't maar waar is,” zei Petrus Plas.
“Houd mij bij mijn jas vast, burgemeester,... als we zoo malkaar allemaal bij de
slippen houden, dan zal er niemand achterblijven... Zijt ge allemaal gereed?”
De sekretaris mompelde wel iets tusschen de tanden, maar alleen op die plaats
blijven, stond hem niet aan en hij vatte het jaspand van Jan Kop en hield het stevig
vast.
`t Zou een allervermakelijkst schouwspel geweest zijn, dien menschenketting door
het woud te zien slingeren. Wannes ging vooraan, zoo goed mogelijk in rechte lijn
stappend, naar het punt, waar hij het lichtje had meenen te bemerken. De schout van
Oolen hield met krampachtig gesloten hand het jaspand van Wannes vast en de
andere wijzen van het dorp hingen evenzoo aan malkaars kleedingstukken.
Achteraan slingerde de geleerde dorpssekretaris, die wel misnoegd was omdat een
eenvoudige knecht nu de eer genoot sekretaris en gemeenteraad te leiden, maar die
langs den anderen kant toch zeer tevreden was dat Jan Kop, die door Petrus Plas
meegesleurd werd, een sterk kleed om de lenden had.
Maar, dat potsierlijke schouwspel was niet met menschenoogen te zien, omdat het
pikdonker was in het bosch.
Het was dan ook slechts met groote krachtsinspanning dat de gemeentevaders van
Oolen aan elkander vastgehecht konden blijven, want ze werden tegen de stammen
der boomen gedreven, struikelden over de omhoog gewassen wortels en voelden de
takken, die op manshoogte den weg versperden, onzacht tegen hun gelaat
gezweept.
Een verschrikkelijke tocht was het. Ze hielden elkanders jaspand vast, zooals
drenkelingen een laatste redplank.
“Pas in 's Heeren naam op ’t water!” kreet de sekretaris nu en dan, terwijl de anderen
geen woord uitten, maar stillekens een gebed prevelden. Een lange zucht ontsnapte
uit zeven boezems, als zij eindelijk uit het bosch geraakt waren, en de groote baan
niet zagen, maar gewaar werden. En nog vreugdevoller klapten hun harten, als ze op
een 50-tal meters voor zich eene zwarte massa bemerkten, waarin een verlicht
venstertje weer den moed in al die benepen boezems deed herleven.
Zoo moet het licht van een vuurtoren den schipbreukelingen in hun redboot
toestralen. Ze gingen op het gebouw af, Wannes nog steeds vooruit en de anderen
nog steeds in ketting aan hem vast.
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Daar stonden ze voor de woning.
“Wel, dat is sterk!” kreet de knecht, “nu staan we voor “De Roode Leeuw”. We zijn al
zoo ver als dezen morgen Wel, wel, wel!”
“'t Is beter een kwaad been, dan geen”, zei de burgemeester. “Daar wonen toch
menschen.”
“Wat gaan we nu doen?” vroeg Petrus Plas.
“Zien dat wij er binnen geraken”, antwoordde Wannes.
“Dat is 't”, sprak de smid.
“Wannes”, sprak de mulder, “ge zijt een man, gij! Zondew u zouden wij uit dat bosch
nooit gewaakt zijn. Klop maaw op de deuw, vwiend!”
De sekretaris balde de vuisten in het donker. Hij had het ook noodig gehad, dien
deugniet van een knecht te willen meenemen. Wannes werd feitelijk de groote man,
de leider der reizigers.
De knecht beukte met de vuist op de deur.
Na eenige oogenblikken liet eene stem zich in het huis hooren:
“Wie daar?”
“Goed volk.” zei Wannes.
“Dat kan iedereen zeggen”, klonk het van binnen.
“Ze hebben gelijk.” sprak Plas. “Laat mij dat eens klaar spelen.”
En plechtig: “'t Is de gemeenteraad van Olen. We zijn deze morgen reeds hier
geweest.”
“Dan zijt ge met zeven man?”
“Zes man en een knecht,” zei de sekretaris.
“Wat verlangt ge?”
“Hier te slapen, tot morgen vroeg.”
“Met zeven? Dat gaat niet.”
“Laat ons in Godsnaam binnen,” smeekte nu de burgemeester. “We zijn in het bosch
verdwaald en kunnen toch, bek-af als we zijn, in 't holle van den nacht niet
voortgaan.”
Er werd in de herberg gesproken. De Oolenaars luisterden met gespitste ooren. Het
angstzweet brak hen uit. Wat zouden ze gaan doen als men weigerde hen binnen te
laten?
Daar werden de grendels weggeschoven. De reizigers drongen binnen. De waard en
de waardin keken verbaasd naar de afgematte mannen, wier gelaat geschramd, en
wier kleederen gescheurd waren.
“Ik dacht dat ge naar Antwerpen moest,” zei de vrouw.
“Ja, maaw, we zijn betoovewd gewowden,” sprak Sus Kramiek. “Den heelera dag
hebben wij in 't bosch wondgedwaald!”
“Hoe is het mogelijk!” kreet de waardin. “Een kind zou nog den weg vinden... Ik kan u
geen slapen bezorgen... Ik heb een bed, en, als ge 't goedvindt, de schuur?”
“Al moesten we hiew op den gwond wusten”, zei de mulder, “dan is 't nog goed. De
buwgemeestew kan hiew blijven. En wij kwuipen in 't stwoo.”
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De anderen knikten bevestigend. 't Was hun gelijk, waar ze slapen zouden, als 't
maar niet buiten was.
Kobe Klev wendde zich tot den sekretaris.
“Als ge wilt, kunnen we samen hier blijven”, zei hij, want nu ze in veilige haven
waren, werd Wannes weer de knecht en Ser Plas de meester van den raad. Zoo
gaat het in de wereld. (sic. K.M.)
“Neen”, antwoordde de sekretaris, “neen, ik zal in de schuur even goed rusten. Het
hoofd van den raad zal hier slapen en 't lichaam in de schuur. Op reis moet ge u naar
alles weten te schikken.”
“Vooruit dan maar,” zei de waard, “want 't is laat, en morgen moet ik er vroeg uit. Ik
moet naar de markt te Lier.”
De Oolenaars hadden den man wel om den hals kunnen vliegen.
“Dan kunnen we samen gaan”, zei de burgemeester. “Gemeene last wordt licht
gedragen, en dan loopen we zeker niet verloren.”
“Ik zou nu toch den weg wel vinden”, sprak Wannes.
“Houd uw mond”, snauwde Kley hem toe. “Zonder u zouden we al te Lier slapen! Of
hebt ge ons niet weer terug op de groote plaats in 't bosch gebracht?!”
Ondank is 't loon der wereld! (re-sic. K.M.)
Een kwartuurs later was in “De Roode Leeuw” geen lichtje meer te bespeuren.
De burgemeester van Oolen snorkte in de alkoof van een klein opkamertje, alsof er
tien varkens aan 't snorken waren. In de schuur hadden de raadsleden en de
sekretaris hunne moede leden op het stroo uitgespreid en snorkten in koor, uit eenen
hoek begeleid door het ratelend neusgeluid van Wannes, die daarbij met de armen
sloeg en tegen een ingebeelden vijand het zeer druk scheen te hebben.
Hij droomde dat hij tot den strop veroordeeld was en men hem wilde vastgrijpen om
hem op te knoopen, omdat hij de wijze mannen van Oolen in een betooverd bosch
had geleid, waar ze nu levenslang moesten ronddolen.
De leden van den raad hadden nimmer zoo vast geslapen, maar nooit hadden ze
ook zoo’n schrik uitgestaan en niet een hunner had ooit zoo’n weg afgelegd. Het
nageslacht zou er van spreken!
Maar dat wisten de dappere Oolenaars niet. En hadden zij het geweten, ze zouden
het avontuur toch alles behalve aangenaam en 't voor niets ter wereld willen
herbeginnen hebben.
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H.5. De onverwachte keizerspot
Des anderendaags was de zon nauwelijks opgestaan of de burgemeester werd in
zijne alkoof heen en weer geschud door de bazin uit “De Roode Leeuw”, terwijl de
waard met zijne twee vuisten op de schuur bonkte, om de Wijzen van Oolen te
wekken.
Dadelijk werd het ontbijt genuttigd, heerlijk spek met voedzaam roggebrood, en als
de Oolenaars dat hadden binnengespeeld, zagen ze 't leven weer minder zwart in
dan den avond te voren.
“Voor den middag zijn we te Lier”, zei de sekretaris, “en dezen avond nog te
Antwerpen... Als we geen tegenslag hebben en dadelijk den pot met drij ooren
vinden, dan zullen we binnen een koppel dagen Oolen terugzien."
De burgemeester sprak tot den waard:
“Denkt ge, dat we te Antwerpen eenen pot met drij ooren zullen kunnen vinden?”
De hospes keek den schout met blikken vol verbazing aan.
“Een pot met drij ooren?... Wat gaat ge daar mede aanvangen?”
“Ik wil zeggen: een pot om uit te drinken.”
“Goed, maar...”
“Ik zal het u zeggen, maar vertel het niet voort, hé?”
“Dat beloof ik.”
“De Keizer komt naar Oolen.”
“Ha, zoo!”
“Ja, Mijnheer zijn knecht is het mij komen zeggen. De Keizer zal natuurlijk dorst
hebben, als hij zoo gereisd heeft, en we moeten hem eenen pot bruine geven.”
“Dat spreekt.”
“Maar, hoe moet Meneer de Keizer den pot aanpakken?”
“Bij het oor.”
De burgemeester lachte en al de raadsleden lachten mede.
“Dat is spoedig gezegd... Ik bied den pot aan en houd het oor in de hand... Hoe kan
de Keizer nu den pot bij het oor vastnemen?”
De waard, die een verstandiger man was dan de boeren van Oolen, had dra
begrepen met wien hij te doen had. Hij schuddebolde nadenkend, en vroeg dan:
“Maar, een pot met twee ooren is dan toch voldoende?”
Een medelijdende glimlach speelde op de lippen van den schout, en ging over al de
lippen van Oolens raadsleden.
“Ik heb dat ook een oogenblik kunnen denken en gij ook, niet waar, sekretaris?...
Maar 't gaat niet.”
“Dat versta ik niet,” zei de waard.
“Het is nochtans zeer eenvoudig... Ik bied den Keizer den pot aan, en ik houd één
oor in mijn rechterhand en één oor in mijn linkerhand... Eén oor en één oor, dat zijn
twee ooren, en er schiet er dus geene meer over voor den Keizer. Hebt gij het nu
gesnapt?”
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De baas uit “De Roode Leeuw” had het gesnapt en moest moeite doen om niet in
lachen uit te barsten.
“Het is goed, dat Onze-Lieve-Heer aan Adam geen drie handen heeft gegeven”, zei
hij.
“Daar hebt ge gelijk in,” wedervoer de schout, die niet begreep waarom de man die
opmerking maakte, “maar ge ziet nu in, hé, dat we eenen pot met drij ooren moeten
hebben.”
“Het zou anders niet gaan.”...
“In de stad moeten ze alle soorten van potten in dien aard verkoopen?”
“Dat geloof ik wel”, sprak de waard... “Ik heb er gezien in allen aard, als ik te
Antwerpen geweest ben. Er waren er bij met zes ooren!”
“Met zes ooren!” riep de burgemeester verwonderd uit...”dat is aardig!”
“Ja,” zei de waard, “ik geloof dat ze die gebruiken als ze twee vorsten moeten
ontvangen.”
“Ha, ja, dat is 't!” sprak de smid.
Het ontbijt was afgeloopen en, door den baas uit “De Roode Leeuw” geleid, begaven
de potkoopers zich terug op weg.
“We moeten zien dat we niet te veel eten”, fluisterde de sekretaris den schout toe,
“want de gemeentebeurs wordt licht, en we zouden te Antwerpen schoon staan te
kijken, als we niet eens genoeg hadden om den pot te betalen... We zouden die
vreeselijke reis voor niet hebben gedaan!”
“Goed dat ge 't zegt, sekretaris, want ik zou er niet aan gedacht hebben... Zoolang
we den pot niet bezitten, wordt er op de kosten der gemeenschap niets meer
gegeten... Zeg het voort...”
De mededeeling van den sekretaris beviel niet al te best aan de andere raadsleden,
maar er was weinig tegen te zeggen, en ze zouden nu toch spoedig in de
Scheldestad wezen.
De waard uit “De Roode Leeuw” volgde denzelfden weg, dien de Oolenaars daags te
voren hadden beloopen en zoo kwamen ze in de open plaats in het bosch, waar ze
gegeten en bijna den nacht doorgebracht hadden.
Met vreugde zagen ze de knapzakken nog onaangeroerd op dezelfde plaats liggen.
“Hier is 't brood ook nog, waarin die ezel van Wannes een achtste gat heeft
gemaakt,” zei de sekretaris, die nog altijd de overwinning van den knecht niet kon
vergeten.
“En waar ik het lichtje heb gezien, dat ons naar “De Roode Leeuw” heeft geleid”,
antwoordde Wannes.
“Iedereen zou dat lichtje bemerkt hebben!” beet de sekretaris hem toe.
De eeuwige historie van het ei van Colombus...
“En dan heeft die drommelsche knecht ons nog op den verkeerden weg gebracht,
daar, op dien wegel rechts”, zei de sekretaris.
“Dat is de rechte weg!”, sprak de waard.
“Niet mogelijk!”
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“Toch wel: de beste en de kortste!”
“Maar, als ge hem volgt, komt ge aan een waterloop!”
“Ik weet het.”
Wannes stak fier het hoofd in de lucht en keek Ser Plas aan met blikken, die duidelijk
zegden:
“Héwel, nu gij!”
De sekretaris besloot te zwijgen en te zien wat er gebeuren zou, als ze den
aangewezen weg volgden.
“Ziet ge wel, hier is het water!” kreet de sekretaris, als ze op de plek stonden, waar
ze den vorigen dag tweemaal wanhopig hadden staan kijken.
“Help mij eens,” zei de baas uit “De Roode Leeuw”. Hij begaf zich naar het
struikgewas, dat bezijden den wegel weelderig opschoot, en, geholpen door Wannes
en den smid, haalde hij een boomstam te voorschijn, dien zij over den waterloop
schoven.
“De brug is daar,” sprak de man... “Als ge nu terugkomt langs dezen weg en ge vindt
geen boomstam, dan is 't een teeken dat er volk langs hier is gekomen en de twee
stammen aan den overkant liggen... Ge gaat dan juist 25 stappen naar ginder op, en
daar zult ge weer een boomstam vinden... Ge ziet, ge kunt hier over als ge wilt... We
laten die boomstammen hier niet overliggen, omdat vreemd volk, bandieten en
galgenaas, ze in 't water zouden werpen.”
De reizigers stapten over de brug, en nadat de boomstam weer was geborgen in 't
klein hout, zetten zij hunnen weg voort en kwamen zonder verdere ongevallen te
Lier.
De waard uit “De Roode Leeuw” nam afscheid van de Oolenaars, na hen op de
groote baan naar Antwerpen te hebben gebracht. Op den boord eener gracht werden
de knapzakken weder aangesproken, en de vraag van den mulder:
“Gaan we nu toch geen pot biew dwinken?” werd op het volgend antwoord van den
burgervader onthaald:
“Wie dorst heeft, drinke water, en als hij bier wil drinken, hij betale het zelf... Er komt
geen duit meer uit de gemeentebeurs.”
Zelf betalen, daar kon bij geen enkel raadslid spraak van zijn, en de reizigers trokken
op, zonder nog een woord over drank te zeggen. Ze stapten dapper door, zonder
nog te rusten, en daar de baan tot Antwerpen liep, hadden ze niet meer aan den te
volgen weg te twijfelen.
Toen de duisternis begon te vallen, stonden ze voor de poorten van de Scheldestad
en deden er hunne blijde intrede.
“Zoodat we te Antwerpen zijn?” vroeg de schout.
“Ja”, zei de sekretaris, “dat is nu de groote stad.”
“Ge ziet het”, sprak de mulder, “want de menschen zijn ew andews dan bij ons.”
“En waar nu naartoe met dat blind paard?” zei de burgemeester.
“We zullen vragen, waar er ergens een pottenwinkel te vinden is,” stelde Ser Plas
voor.
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“Neen,” mengde Wannes zich in het gesprek, “ik geloof dat we beter zouden doen
eerst naar Trezeken te gaan. Zij zal ons wel den winkel kunnen wijzen, waar de
goedkoopste pot met drie ooren te bekomen is.”
“Dat is 't”, sprak de smid.
“'t Gedacht is goed”, opperde de burgemeester.
“Mij goed,” morde de sekretaris.
En tot Wannes:
“Waar woont Trezeken?”
“Bij haren baas.”
“Waar is dat?”
“Weet ik het?... We moeten het vragen.”
“Begin er dan mede.”
En juist ging een poorter der stad voorbij het groepje, en keek met nieuwsgierige
blikken de Oolenaars aan.
“Die zal 't wel weten,” zei Wannes. Hij stapte op den Sinjoor toe en vroeg:
“Zeg eens, weet gij soms Trezeken Ballekens niet wonen; bij haren baas, die haar
oom is, en vleesch verkoopt?”
“Waar woont hij?” vroeg de Antwerpenaar.
“Hier in de stad.”
“Weet ge er niet meer van? Hoe heet die man?”
“Hij heet Janssens.”
“Gelukkiglijk hebben we maar een honderdtal burgers te Antwerpen, welke dien
naam dragen”, antwoordde de poorter. “'t Is spijtig, maar uwen Janssens weet ik nu
juist niet wonen.” Hij ging henen en liet Wannes onthutst staan.
“Ik geloof dat die kerel mij voor den aap heeft willen houden”, mompelde de Sinjoor.
De knecht keerde terug bij de groep.
“Hewel?” vroeg Kley.
“Die wist er niets van... Ik geloof dat hij niet al te best bij zijn verstand is... Hij zei dat
Trezeken wel honderd bazen heeft.”
“Ja,” zie Kramiek, “we moeten voowzichtig zijn met die steedsche keerels... Dat zal
hiew nog ewgew zijn dan te Hewenthals...”
“Zie”, sprak Wannes, “dit heerschap ginder ziet er een ernstig man uit... Die zal 't wel
weten.”
Hij ging op den burger af:
“Weet gij Janssens niet wonen?” vroeg hij, “waar Trezeken Ballekens meid is, en die
in vleesch doet?”
De Antwerpenaar keek even den lummel aan, die voor hem stond, en snauwde hem
dan toe:
“Houd uws moeders kinderen voor den aap!” en zonder den knecht nog een blik te
gunnen, zette hij zijn weg voort.
“ 't Gaat weer niet”, zei de burgemeester.
Wannes keerde bij hen terug.
“Dat 's nu nog een grooter gek”: kreet hij. “Die zegt nu, dat Trezekens oom zijns
moeders kinderen voor den aap moet houden... Hoe vindt ge 't?”
“Ik vind,” sprak de sekretaris, “dat wij hier nog lang kunnen staan, als we Wannes
laten doen.”
“Ik ga 't met dezen nog eens beproeven,” zei Wannes, zonder acht te geven op de
woorden van Ser Plas.
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De man, tot wien de knecht thans zijn toevlucht nam, was een kort, dik ventje, met
een blozend gelaat, die er zeer levenslustig uitzag. Wannes vroeg of hij soms
Janssens niet wist wonen, die vleesch verkoopt en waar Trezeken Ballekens meid is.
De oogjes van den dikke glinsterden van pret en hij lachte luidkeels.
“Dat 's een goei!” kreet hij... “Janssens?... Zoo heeten ze hier te Antwerpen
allemaal... Ge moogt zeker zijn, dat ge er wel twintig zult vinden, die vleesch
verkoopen... Ge komt zeker uit een vreemd land, jongen ?”
“Ja”, antwoordde Wannes, “we komen van Oolen.”
“Nooit van gehoord... Maar ik zie toch dat ge een witte zijt en ik hoor dat ge
Vlaamsch spreekt. Wil ik u eens een goeden raad geven?”
“Als 't u belieft”, zei de knecht.
“Zoek niet langer en ga slapen.”
“Maar ik moet Trezeken zien.”
“Laat me uitspreken... Morgen gaat ge naar 't stadhuis en daar zullen ze u wel op
den goeden weg brengen... Ge moet het maar vragen aan een van de
sekretarissen.”
“Dat is allemaal goed en wel, maar waar moeten we gaan slapen?”
“Hebt ge dan geen herberg?”
“Ha... Als ge wilt, zal ik u ergens brengen, waar het goed is en niet duur.”.
“Maar we zijn met zeven!”
“Och, daar kunnen wel honderden onderkomen vinden... Ge gaat hier de straat uit,
dan links, neemt de tweede straat rechts en daar zal 't kleinste kind u den weg
wijzen: Ge vraagt maar naar de herberg.”
“Hoe heet ze?”
“Het zothuis”, zei het ventje en luidkeels lachend en gedurig naar Wannes omkijkend,
die aan den burgemeester zijn wedervaren ging vertellen, vervolgde de spotzieke
Sinjoor zijnen weg.
“Ik heb veel lust naar Oolen weder te keeren”, zuchtte Kobe Kley.
“Ik ook”, sprak de mulder. “We gaan hiew betoovewd zijn, zooals in 't bosch.”
“Heb ik u niet gezegd, dat Wannes niets goeds verrichten zou”, zei de sekretaris...
“Laat mij nu eens doen... De burger heeft gelijk, we doen best nu naar een
onderkomen voor de nacht te zoeken... Als we hier nog lang staan, zijn alle
herbergen gesloten en we mogen op straat slapen... En dat zou hier niet gaan als in
het woud, want de schabletters zouden ons vangen... Ik ken Antwerpen!”
“Dat is 't,” sprak de smid.
“Dan maar naar de herberg” zei de burgemeester. “Ik wensch de kennis van de
schabletters van Antwerpen niet te maken, en nog minder gevangen te worden”
“Vooruit dan maar. Morgen ga ik op 't stadhuis mijne geleerde collega's vinden en
dan zullen we spoedig dien Janssens opsporen... Ik ken den weg.” Dat was
grootspraak van Ser Plas.
Ze gingen straat in, straat uit, en de sekretaris keek gedurig naar de gevels der
huizen. Zoo kwamen ze in eene straat naast de hoofdkerk..
Vóór de poort eener groote herberg hielden ze stil.
“Hier moeten we zijn,” zei Plas, “hier in den “Rosenobele...”
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Hij was doodmoe en had besloten zijn schapen in de eerste herberg, die ze zouden
ontmoeten, op stal te zetten. Hij trad binnen, gevolgd door de raadsleden en
Wannes. De Oolenaars werden zeer vriendelijk ontvangen, een lekker avondmaal
werd opgedischt, en een half uur later lag iedere Wijze te snorken in een mooi bed,
op een nette kamer, zoals ze er nog nooit eene in hun leven gezien hadden.
“Ik ben de sekretaris van Oolen,” had Ser Plas den hospes gezegd. “Hier is mijn
burgemeester en daar mijne vier raadsleden. De andere is de knecht: steek dien
maar onder de pannen.”
Als Wannes zich in de zolderkamer op zijnen stroozak te ruste legde, speelde een
glimlach op zijne lippen en, alvorens de oogen te sluiten, mompelde hij:
“Wie 't laatste lacht, 't beste lacht!...”
Des anderendaags was het al lang morgen, als de reizigers de oogen openden en
verbaasd rondkeken. In de gelagzaal werd het ontbijt opgediend en de Oolenaars
smulden zooals 't zelfs met de kermis op 't dorp, aan de rijstpap, nooit gebeurd was.
't Was een koninklijk morgenmaal.
“Blijven de heeren hier dezen avond nog?” vroeg de kastelein.
“Neen,” antwoordde Ser Plas, “we zullen dan reeds vertrokken zijn, hopen we.”
“Dan zal ik de rekening eens maken.” en na een oogenblik afwezig te zijn geweest,
keerde hij terug en zei dat er een Carolus te betalen was.
Ser Plas kon zijn ooren niet gelooven.
“Hoeveel?” riep hij.
“Een Carolus”, sprak de waard. “Ik reken wat minder omdat ge met zeven zijt.”
De sekretaris betaalde.
Toen de Oolenaars buiten waren, zei Kley: “Als we nu nog maar genoeg hebben
voor den pot!”
“Nog wel voor honderd potten.”
“Is ew zooveel in de gemeentebeuws?”
“Zeker”, zei de sekretaris.
“Wel, dan konden we nog wel een dag in den “Wozenobele “ blijven”, vond Kramiek.
Plas keek hem met verontwaardigde blikken aan.
“De gemeenteraad moet een pot met drij ooren koopen en dan dadelijk naar Oolen
terugkeeren”, zeide hij gestreng.
“ 't Is ew andews heel goed”, mompelde de mulder.
“Nu op zoek naar Janssens”, sprak Plas... “We gaan naar mijn geleerde collega's van
het stadhuis.”
De sekretaris van Oolen werd vriendelijk ontvangen door zijn Antwerpsche collega's
maar vernam er, na de noodige opzoekingen, dat de Janssens, die vleesch verkocht
en een Trezeken Ballekens in dienst had, twee maanden vroeger godvruchtig in den
Heer ontslapen was, en dat zijne weduwe met hare kinderen en hare meid, terug
naar haar geboortedorp, ergens in Brabant, was gaan woonen.
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“Wat hadt ge met dien Janssens voor?” vroeg de sekretaris der stad, die zag welk
een bedrukt gelaat zijn collega van Oolen zette.
“Wel, we moesten hem inlichtingen vragen.”
“Kan ze niemand anders geven? Als ik u van dienst kan zijn?...”
“Ja,” zei Plas, “misschien wel. We moesten een winkel vinden, waar ze potten
verkoopen, potten, om bier uit te drinken.
“Die zijn er genoeg.”
“Ja, maar we moeten een pot hebben met drij ooren.”
“Met drij ooren?”
“Ja, voor den Keizer.”
De Antwerpsche stadsschrijver keek zijn collega van Oolen met verbazing aan.
“Voor den Keizer?... Een pot met drij ooren...?”
Ser Plas deelde den man mede, hoe ze er te Oolen toe gekomen waren eenen pot
met drij ooren noodig te hebben, om den keizer te ontvangen.
“Ik verkwist hier al mijn latijn”, dacht de sekretaris der stad. “Die vent heeft ze niet
alle vijf... Dat ik zooiets niet eerder bemerkt heb.”
“Neen, vriend,” sprak hij tot Plas, “zulk een winkel kan ik u niet aanwijzen. Potten met
drij ooren heb ik te Antwerpen nooit gezien... Dag, vriend.”
Ser Pias verliet het stadhuis.
“Welnu?” vroeg de burgemeester, “hebben we hem?”
“Wat?”
“Wel Janssens, den baas van Trezeken?”
“Die is dood.”
Het was Wannes alsof hij een slag op het hoofd ontving.
“Is Trezeken dood?” kon hij met moeite gezegd krijgen.
“Wie zegt dat, ezel?”
“Wel gij!”
“Neen. ik zei dat Janssens dood is.”
“Dat doet me plezier,” kreet de knecht, die weer gansch herleefde.
“Maar dat is nog niet alles!”
“Trezeken?” vroeg Wannes weer met een bedrukte tronie.
“Och, laat me gerust met uw Trezeken! Ze is met de weduwe Janssens naar
Brabant.”
“Dan zal ik ze niet zien! Moest ik daarvoor zoo ver loopen?”
“Dat is uw straf... Maar iets dat erger is, ik heb mijnen geleerden collega gezegd wat
we te Antwerpen komen doen, en weet ge wat ik vernomen heb?... 't Is om allen
moed te verliezen!”
En op elk woord drukkend:
“Er... zijn... te... Antwerpen... geene... potten... met... drij... ooren!”
“Dat is niet mogelijk!”
“Het is nochtans zoo! De sekretaris van de stad zal het toch wel weten!”
“Moesten we daarvoor die gevaarlijke reis ondernemen...?”
“Wat nu aangevangen?” vroeg de schout.
“Terug naar Oolen,” zei Plas.
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“We zijn twee carolussen kwijt en hebben geen pot!
“En de Keizer komt! Hij kan toch niet met dorst gaan loopen te Oolen!”
“Wie heeft er gezegd dat er potten met drij ooren in Antwerpen te koop waren?”
Niemand antwoordde op die vraag. Ze keken malkaar aan
De mulder had den moed eindelijk te zeggen:
“De sekwetawis heeft ons dat gelapt!”
“Ik!” kreet Plas.
“Ja,” sprak Kramiek met vaste stem. “Gij hebt gezegd dat ew te Antwewpen van alles
voow Keizews te bekomen was!”..
“Dat is het!” beaamde de smid.
“Kramiek zegt de waarheid”, voegde Kley er bij.
“Of het de sekretaris nu gezegd heeft of peetoom, daar zijn we niets mede vooruit”,
morde Gort... “We moeten met ledige handen terug naar ons dorp!
Weer zwegen allen.
Zelfs Plas had geen lust om nog en woord te zeggen.
“We kunnen toch hier niet blijven wonen”, zei de burgemeester eindelijk... “Als er
geen potten met drij ooren zijn, dan zijn er geen potten met drij ooren!”
“Dat is 't”, sprak de smid.
“Daarom trekken we terug naar ons dorp en daar moet de sekretaris ons maar weten
te zeggen, hoe we ’t moeten schikken... Wijs ons nu den weg maar, sekretaris.”
Dat was ook geen gemakkelijke taak voor Ser Plas.
Hij had 's avonds zoo maar op goed valle het uit in de stad rondgelopen, en hij wist
niet langs waar te gaan, om de poort terug te vinden, waardoor ze in de stad waren
gekomen.
Weer gingen de Oolenaars, zonder een woord te spreken, nadenkend, bedrukt door
al dien tegenslag, straat in en straat uit, geleid door Ser Plas, die zelf niet wist waar
hij ging of komen zou.
Zoo kwamen zij op eene kleine markt, waar tal van kramers allerhande waren op den
grond hadden uitgespreid en luide riepen wat ze te koop boden.
Er was daar alles te verkrijgen, en 't geleek er zeer wel op eene hedendaagsche
voddenmarkt, want al wat er verkocht werd, was reeds gebruikt geworden en
gedeeltelijk versleten of beschadigd.
Veel volk liep er rond en de Oolenaars konden zich met moeite eenen weg door de
vlottende massa menschen banen, des te meer dat ze heen en weer werden
gestuwd, hier een duw en daar een stamp ontvingen.
Naar de tentoongestelde waren keken ze niet, behalve Wannes, die nieuwsgierig van
aard was en door het zonderlinge goedje, dat er te koop stond, werd aangelokt.
Plots ging er een schok door heel zijn lichaam.
Hij bleef staan.
Zou het mogelijk wezen?
Hij rekte zich op de tenen, reikhalzend, en keek scherper:
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Ja, daar aan den voet van den kramer, nevens een kruik en een paar oude
schoenen, stond een bierpot, en die pot..., ja die pot had drie ooren...!
Wannes kon een kreet van vreugde niet onderdrukken.
De omstaanders keken naar hem.
De knecht maakte er gebruik van om tot bij den kramer door te dringen.
“Die pot”, zei Wannes. “Die pot...”
“Hewel, wat zal het zijn?” vroeg de man. “Wat is er van dien pot?”
“Hoeveel kost hij?”
“Die is niet te koop. Ik drink er zelf uit.”
“Ach!” zuchtte Wannes.
Zijn gelaat drukte zulke groote wanhoop uit, dat de kramer vroeg:
“ 't Is alsof er uw geluk van afhangt!”
“Och, baasken lief!” smeekte Wannes, “verkoop mij dien pot!...”
“'t Heeft geen waarde... Ik heb er wel 20 thuis... 'k Weet niet waar ze vandaan
komen... 't Moet een gek geweest zijn, die ze gemaakt heeft... Geen mensch wil er
koopen... Wat kunt ge nu toch met een pot doen, waar drij ooren aan staan!”
“Den Keizer ontvangen!” zei Wannes.
“Wat zegt ge?”
Een der omstaanders, die stond te luisteren, tikte even met den vinger tegen het
voorhoofd.
“Hij heeft er maar vier en een krentenkoek”, sprak hij. “Toe, geef den armen drommel
dien mismaakten pot!”
“Dat zal ik.”
De kramer greep den pot en gaf hem aan den knecht.
“Vaar er wel mede.”
Weer ontsnapte een vreugdekreet aan Wannes’ mond.
“Stapelgek!” zei dezelfde man weer.
De knecht van Kobe Kley keek rond zich.
De Oolenaars, zijne reisgezellen, waar zou hij ze terugvinden, want nergens waren
ze te zien? Maar dat bekommerde hem niet al te erg.
Hij had eenen pot met drij ooren, een pot die niets had gekost.
Dat Ser Plas eens een pot met drij ooren naar huis, naar Oolen bracht!
Wannes begon te zoeken naar zijne reisgezellen, doch al zijne pogingen, om ze
terug te vinden, bleven vruchteloos.
De anderen, toen ze gewaar werden dat de knecht niet meer bij hen was, hadden
ook naar hem gezocht, maar hem evenmin gevonden.
“Hij zal wel terugkeeren,” had de sekretaris eindelijk gezegd.
“En anders blijft hij maar te Antwerpen wonen”, had de burgemeester er bij gevoegd.
“Hij had ons maar moeten volgen. We kunnen voor hem hier niet blijven rondloopen.”
Zij hadden hunnen weg voortgezet, straat in straat uit, toen ze eindelijk, bij toeval, de
poort terugvonden, langs waar ze in de stad waren gekomen.
“Zouden we hier niet wat wachten?” vroeg de burgemeester. ”Misschien dat Wannes
ook wel tot hier geraakt en dan kan hij met ons mede gaan... Alleen kan hij toch die
groote reis niet doen, en 't is toch altijd een brave jongen geweest.”
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“Hij heeft ons uit het bosch geholpen, dien vewschwikkelijken nacht”, voegde de
mulder er bij.
“En ons een keer of twee voor den waterloop gebracht,” zei de sekretaris, die het den
armen knecht maar niet vergeven kon, dat hij een paar keren de aandacht van hem,
Petrus Plas, had afgewend, en zelfs de leiding van de groep reizigers in het woud tot
een goed einde had gebracht.
“Ik zou toch een half uurken op hem wachten”, sprak Kobe Kley.
“Dat is 't”, beaamde de smid.
“Ook goed!” beet Plas kortaf... “Als we nog wat tijd verliezen, dan kunnen we dezen
nacht misschien weer in het bosch slapen.
“Daar is geen vrees voor”, zei Mane Gort, die eens rondgekeken had, “want ginder
zit Wannes op ons te wachten.”
Allen richtten hunne blikken naar de aangewezen plaats en bemerkten inderdaad
den knecht van den burgemeester, die, op een steenen mijlpaal gezeten, op den
boord van de gracht der omheining, in het water aan 't speken was en zich kostelijk
scheen te vermaken met de rondekens die zijn speeksel maakte.
De burgemeester trad op Wannes toe.
“Hewel, Wannes!”
De andere keek, zonder de minste verbazing te laten blijken, zijn meester aan.
“Wat doet gij hier?” vroeg Kley.
“Op u wachten”, antwoordde Wannes kalm
“Hoe wist gij dat we langs hier zouden komen?”
“Ge moest naar Oolen.”
“En als we nu eens reeds waren voorbijgegaan?”
“Dan zou ik het op 't laatst wel gewaar geworden zijn!”
“Drijdubbele ezel!” kreet Ser Plas.
Wannes sprong van zijnen steen op den grond, en, met de hand op zijn borstrok,
waaronder hij iets verborg, plaatste hij zich voor Oolens sekretaris.
“Wat hebt ge daar gezegd?” riep hij uit op een toon, waaruit af te leiden was, dat 's
burgemeesters knecht van plan was geene verwijten van Plas nog langer te
verdragen. En daar de sekretaris, door den uitroep en de houding van Wannes uit
zijn lood geslagen, niet antwoordde, herhaalde hij deze laatste vraag op denzelfden
toon:
“Wat hebt ge daar gezegd?”
Ser Plas antwoordde weer niet, maar zich tot den burgemeester keerende, zei hij:
“Nu we uwen drijdubbelen ezel van een knecht weergevonden hebben, kunnen we
voortgaan.”
“Natuurlijk,” was Kley’s meening.
En tot Wannes:
“Houd uw mond... We hebben al genoeg tijd door u verloren.”
“Dat kan”, sprak de knecht, “maar met den sekretaris toch nog veel meer. Als er bij
ons een drijdubbele ezel is, dan is hij het wel.”
De Oolenaars keken elkander met blikken vol verontwaardiging aan.
Ze hadden wel zooveel eerbied niet meer voor den sekretaris als vóór de reis naar
Antwerpen, maar ze zouden het toch nooit durven wagen hebben, den geleerden
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man een ezel te noemen, en dan zeker niet het driedubbel exemplaar van dat koppig
dier.En nu dorst Wannes, de knecht van den burgemeester, zooiets te doen.
Petrus Plas was bleek geworden en zijne lippen trilden bij 't uitspreken der volgende
woorden:
“Ik ga naar Oolen... Als de knechten den gemeentesekretaris mogen schelden voor
drijdubbelen ezel, dan is het ver gekomen... Gaat gijlie liever mede met dien kerel,
mij goed... Ik zal wel alleen mijnen weg vinden.”
Die kranige woorden van Plas maakten diepen indruk op de Oolenaars, die daardoor
weer de ootmoedige dienaars van hunnen sekretaris gingen worden. Het
spreekwoord zegt terecht: “stout gesproken, is half gevochten” (sic. K.M.)
Maar Wannes scheen het spreekwoord evengoed te kennen als Plas. Tot den
burgemeester, die den knecht een hoop verwijten naar het hoofd wilde slingeren,
onder den indruk van des sekretaris woorden, sprak Wannes op denzelfden kranigen
toon als Plas gebruikt had:
“Als de gemeentesekretarissen de gemeenteraden naar Antwerpen mogen leiden,
om er een pot met drij ooren te koopen, die niet te vinden is, dan is het...”
“Zwijg!” gebood Kley.
“Waarom heeft mijnheer de knecht ons den pot niet bezorgd?” sprak de sekretaris
spottend.
Wannes keek den man vlak in de oogen en zei op afgemeten toon:
“Ik heb dat wel gedaan!” En het voorwerp van onder zijn jas te voorschijn halende,
toonde hij aan de verbaasde Oolenaars den pot met drij ooren.
De reizigers konden hun oogen niet gelooven.
De sekretaris had wel door den grond willen zinken.
De burgemeester nam den pot uit Wannes' handen en bekeek hem langs alle
kanten. Van hand tot hand ging het zoo lang betrachte stuk.
“Ja,” zei Kley, “hij heeft drij ooren! Drij ooren heeft hij!”
En tot Wannes:
“Waar hebt ge dien pot gevonden?
“Op de markt.”
“Wel, wel!... en hoeveel kost hij?”
“Ik heb hem voor niet gekregen... De eigenaar had er zoo nog wel 20... Laat ons nu
maar spoedig naar Oolen terugreizen.”
“Wannes”, zei Kley, “ge krijgt van mij een nieuw kostuum.”
“En van den gemeentewaad ook”, voegde de mulder er bij. “Niet waaw, mannen?”
“Ja, ja,” was aller antwoord... “Wannes verdient het... Hij heeft ons gered.”
“Wijs ons nu langs waar we moeten gaan, Wannes,” sprak de smid.
Had de knecht van dit oogenblik willen gebruik maken, de gemeenteraad van Oolen
had hem onmiddellijk tot zijn sekretaris benoemd.
Tot Ser Plas, die bleek en bevend van achteraan stapte, sprak niemand een woord.
Zij wisten nu, dachten ze, wat de geleerde man waard was. Hij reikte nog niet tot aan
den schouder van Wannes, den knecht van den burgemeester.
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“Wannes heeft den pot met drij ooren ontdekt,” zeiden ze. “Wannes is een slimme
kerel!”
Maar, zoo zouden ze 't niet blijven zeggen.
Stilaan zou dat zinnetje een gedaanteverwisseling ondergaan en eer ze te Oolen
zouden zijn, zou het zeker luiden: “Wij hebben den pot met drij ooren ontdekt. We
zijn slimme kerels.”
En de sekretaris zou weer de groote man zijn, omdat de reizigers het aan Wannes
nooit zouden kunnen vergeven dat hij de slimste van allen was geweest. (re-sic!
K.M.)
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H.6. Oolen in beroering
Zonder wetenswaardige bijzonderheden kwamen de reizigers te Lier, waar ze den
nacht doorbrachten, om 's anderendags, in den vroegen morgen, naar Oolen te
vertrekken.
Ze kenden nu min of meer den weg, en zonder ongevallen geraakten ze tot aan den
waterloop, die den weg bezijden het bosch, waar ze zooveel schrik hadden geleden,
geheel afsneed.
“Op zoek naar den boomstam,” zei Kley.
Ze vonden hem, gelukkiglijk, verborgen in het struikgews.
“Help een handje”, sprak de smid tot Wannes.
Deze vertrouwde den pot met drie ooren, dien hij steeds met zorg had bewaard en
zelf gedragen, aan de handen van den burgervader toe.
De boomstam werd over het water geschoven...
Wannes nam terug den kostelijken pot onder zijne bescherming.
De koene reizigers stapten over de brug.
Wannes kwam de voorlaatste: de sekretaris achter hem.
Wat gebeurde er?
Niemand kon het met zekerheid zeggen. Alleen de mulder, die het eerst over den
stam gegaan was, en stond te kijken naar de anderen, had meenen te bemerken dat
de sekretaris met den voet tegen het uiteinde van den stam stampte.
Maar heel zeker was Kramiek er toch niet van en daar het geen klein bier was, den
geleerden man van iets te beschuldigen, besloot hij dan ook er over te zwijgen als
een graf.
Hoe het nu gekomen was, de boomstam bewoog even, de rechtervoet van Wannes
gleed er af, de knecht verloor het evenwicht, en viel in het water.
De pot ontsnapte aan zijne handen.
“Onze pot! Onze pot!” riep de burgemeester.
En allen keelden overluid:
“Onzen pot! Redt hem! Pakt hem!...”
Statig als een zwaan, dreef de pot met drie ooren op het water.
“Wat te doen!” kreet Klei.
“Onze pot!” riepen de anderen.
Aan Wannes dacht geen mensch.
Hadden ze hem moeten laten verdrinken om dien pot terug te krijgen, Wannes zou
spoedig niet meer tot deze wereld hebben behoord.
De knecht kon zwemmen en was dadelijk op het droge.
Het zou hem heel gemakkelijk geweest zijn, naar den pot te zwemmen, en hem
mede naar den oever te nemen. Zeker, maar wellicht dacht Wannes te veel aan zich
zelf en was zijn eenig betrachten, zoo spoedig mogelijk den vasten grond onder de
voeten te voelen.En daarbij, den pot al zwemmende vatten, was al te eenvoudig voor
een Oolenaar.
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Daar zou niet een hunner aan gedacht hebben.
Intusschen dreef de pot verder... Wanhopig liepen de reizigers hem langs den boord
van het water na. De smid had zijn mes te voorschijn gehaald en hakte en korf in een
grooten tak, om dien van den boom te krijgen, en er naar den pot mede te visschen.
Deze dreef steeds verder en verder...
Daar kwam Jan Kop met zijnen stok aangeloopen.
Te laat!
Op de plaats, waar de Oolenaars zich nu bevonden, werd den weg op den boord van
het water geheel versperd door een paar boomen, die door onweder of storm als
tegen den grond gebogen waren, en wier takken over het water hingen.
De pot dreef statig onder die takken en verdween uit het zicht.
Wanhoopskreten vervulden de lucht.
“Klautert over de boomen”, riep de sekretaris.
De smid deed het, maar kwam slechts met moeite bij zijne makkers terug.
De takken kraakten onder zijn zwaar lichaam, en hij zou in het water terecht
gekomen zijn, ware hij niet dadelijk teruggesprongen.
Mane Gort, die bijna niets woog, en wellicht als een aap over de neerhangende
stammen zou geraakt zijn, zou het kunnen doen hebben.
Maar dat was weer zoo eenvoudig, dat er niemand op die gedachte kwam.
“We zijn hem kwijt!” zuchtte Kley.
“Betoovewd,” zei de mulder weer, “ik heb altijd gezegd en staande gehouden: als we
den eewsten keew in dat bosch kwamen, wewden we betoovewd.”
“En ik heb het ook altijd gezegd en staande gehouden,” sprak Petrus Plas, “dat
Wannes een drijdubbele ezel is!”
De burgemeester was ook van dat gedacht, en de anderen deelden de meening van
Kley. Deze wendde zich tot den natten knecht, en snauwde hem toe:
“Waarom moest ge nu in ’t water vallen?”
“Denkt ge dat ik het voor mijn plezier gedaan heb, baas ?”
“Kondt ge den pot niet in uwe handen houden?”, zei de sekretaris, “dan hadden wij
hem nog gehad.”
“Hij zou aan stukken geweest zijn!” bracht Wannes in.
“Nu is het beter... we hebben geen stukken, maar ook geen pot!”
“Laat ons naaw huis gaan”, sprak de mulder, “want hoe langew wij hiew in het bosch
blijven, hoe ewgew dat het zal wowden. We zijn betoovewd!”
“Ja, laat ons maar spoedig maken dat we te Oolen zijn”, zei de burgemeester. “Ik heb
er genoeg van. Het ongeluk hangt boven ons hoofd, en we kunnen het dan toch niet
kwijt geraken.”
En tot Wannes:
“Zoodra ge thuis komt, kunt ge uw paksken maken, verstaat ge? Ik heb zoo'n
dommen knecht niet noodig!”
Den dag te voren te Antwerpen, was Wannes nog de groote man.
De sekretaris leidde nu weer de reizigers, en bracht ze behouden te Oolen, verheugd
dat ze hun geboortedorp terug mochten zien, maar met de wanhoop in het hart,
omdat ze den pot niet hadden kunnen meebrengen.
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Een kleine dorpsjongen had de Oolenaars in het bosch bemerkt, en was in één adem
naar huis geloopen, om te berichten, dat de raadsleden gingen komen.
Op een omzien was heel het dorp te been, en toen de koene reizigers uit het bosch
op den gemeenteweg traden, werden ze onthaald op de welkomskreten van de
Oolenaars.
De vrouwen, kinderen en verwanten van de raadsleden waren er ook, en het
wederzien was recht aandoenlijk.
Eindelijk, als de vreugde van het wederzien wat voorbij was, vroeg de vrouw van den
burgemeester:
“En waar is nu de pot met drij ooren?... Laat hem eens zien, Kobeken-lief.”
Niemand antwoordde.
De raadsleden durfden de oogen niet opslaan. Daar kreeg Sen Plas plotseling eene
geniale ingeving.
“Wij hebben den pot niet,” sprak hij.
De Oolenaars konden: hunne ooren niet gelooven.
“Wat zijt ge dan te Antwerpen gaan verrichten?” kreet de vrouw van den
burgervader.
“Ze moeten den pot nog laten bakken”, zei de sekretaris. “Een bode zal hem ons
brengen, zoodra hij gemaakt zal zijn. Het zal een pot zijn, zooals ge er nooit eenen
zult gezien hebben, met de schoonste drij ooren, die ge maar verdenken kunt. De
Keizer zal er zoo geen in heel zijn paleis hebben.”
Wie zou dat gevonden hebben?
Petrus Plas was toch de rechte man op de rechte plaats.
Weer, zooals voor de ongelukkige reis, keken de raadsleden tegen den sekretaris
op, als een ons-lieve-vrouwenbeestje tegen eene koe.
En de burgemeester hield zijn woord: Wannes moest onmiddellijk zijn pakje maken,
en werd uit zijn dienst ontslagen.
De mulder, die een brave kerel was, en nog altijd onder den indruk van hetgeen hij
dacht gezien te hebben bij den boomstam, toen Wannes in het water gleed, had een
knecht noodig, en zoo werd de ontdekker van den pot muldersgast...
Des anderendaags deed de burgemeester de raadsleden weer bijeen komen in “De
Roode Leeuw”..
Lode Bol en Tist Krawat, die schoorvoetend hun intrede deden in de gelagkamer,
werden door hunne collega's onthaald als honden in een kegelspel.
“Ha, zijt ge daar, zwakke mannen”, zei Kobe Kley. “Als 't werk gedaan is, dan komt
ge te voorschijn.”
Bol bromde een paar onverstaanbare woorden, maar Krawat, die juist niet van de
domsten was, vroeg op zeer leuken toon:
“Mogen wij den pot met drij ooren eens zien?” Dat snoerde den burgemeester den
mond.
“Zit maar neer en zwijg”, was al wat hij wist te antwoorden.
“Is het een schoone pot?” drong Krawat aan.
Toen kwam Ser Plas binnen.
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“Wat is er van eenen pot?” vroeg hij.
“We zouden hem eens willen zien”, hernam Tist koppig.
“Hebt ge dan niet gehoord, wat ik gisteren heb gezegd? Maar neen, ge zijt ons niet
eens te gemoet gekomen... Liever lui dan moe, hé?”
“Laat ons nu maar beginnen”, zei de burgemeester.
“En eens bespreken, hoe we den Keizer te drinken gaan geven, want drinken moet
hij”, sprak de baas uit “De Roode Leeuw. “Maar de kwestie is: waaruit?”
“Wel, immers uit den pot met drij ooren”, meende Tist Krawat
“Zwijg over dien ongelukkigen pot!... Hij is onderweg in het water gevallen en wij zijn
hem kwijt.”
“Zeg dat dan”, sprak Krawat, “'t is dan toch zoo erg niet, dat we niet mede naar
Antwerpen zijn geweest.”
“Misschien zouden ze hem dan niet in 't water hebben Iaten vallen”, bromde Bol.
“Dat gaat toch niet blijven duren, hé,” snauwde de sekretaris hem toe... “We hebben
er geenen en we moeten nu bespreken, wat we zonder gaan aanvangen... Ik zie
maar één middel: den Keizer geen drinken geven, en hem onmiddellijk aan de
rijstpap te zetten!”
“En als hij eens drinken vraagt ?”
“Dan moet hij maar uit een pot met twee ooren drinken!”
“Dat gaat niet. Ik heb het met twee ooren en den burgemeester beproefd,” zei Plas,
“en 't is niet mogelijk. Ge kunt den pot toch niet neerzetten, en tot den Keizer zeggen:
“Daar staat hij, drink als ge dorst hebt...”. Ge moet hem den pot toch aanbieden.”
“'t Is waar,” sprak Kley, “het gaat niet.”
Op dit oogenblik werd de deur van “De Roode Leeuw” geopend, en Wannes, met zijn
bestoven mulderspak, trad in de gelagkamer. Hij kwam tot bij de tafel, en plaatste er
een voorwerp op, waarover een doek gespreid lag.
“Wat komt ge hier doen?” kreet de burgemeester.
Wannes antwoordde niet. Hij ontblootte het voorwerp. Daar stond een pot, en tot de
allergrootste verbazing van de aanwezigen, had die pot drie flinke ooren.
In de eerste oogenblikken kon niemand wat zeggen.
Ser Plas zat op zijnen stoel genageld.
“Waar hebt gij dien pot vandaan gehaald?” kon de burgemeester eindelijk vragen.
“Wel, 't is onze pot, burgemeester.”
“Hoe, onze pot?”
“Dien we te Antwerpen hebben ontdekt.”
“Maar die is in 't water gevallen!”
“Ja”, zei Wannes, “maar hij is alleen naar Oolen gekomen.
De mulder had veel lust een kruis te slaan.
“Hij gaat met den duivel om!” fluisterde hij zijnen buurman in het oor. Daawom
wawen we in het bosch betovewd.”
“Waarom”, sprak Ser Plas, “als ge twee potten te Antwerpen gevonden hadt, hebt gij
er dan een voor ons verborgen gehouden?”
“Hoe, twee potten?” vroeg de knecht.
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“Ge zult ons toch niet willen wijsmaken, dat het dezelfde pot is, die in het water is
weggedreven?”
“'t Is dezelfde”, zei Wannes.
“Zijt gij hem in de rivier gaan opzoeken?”
“Ik ben in den molen gebleven, en daar is de pot bij mij gekomen.”
De sekretaris was op 't punt te zeggen, dat Wannes in het hoofd moest geraakt zijn,
maar dat zou geen steek houden, vermits de pot met zijne drie ooren daar tastbaar
voor hem stond.
“Wilt ge nu eindelijk eens zeggen, hoe ge aan dien pot gekomen zijt?”
“Zeker, baas”, antwoordde Wannes...” Ik had gedaan met werken, en ik was zoowat
door het venster van ’t molenhuis aan 't kijken. Als ik zoo naar 't water zag, dat tegen
het vastliggend wiel aanstroomde, dan dacht ik aan onze reis naar Antwerpen... En
aan den pot met drij ooren natuurlijk ook, want ik kon hem niet vergeten. Het is toch
spijtig, zei ik zoo in mijn eigen, dat we hem niet hebben kunnen medebrengen...
't Zou eene vreugde geweest zijn te Oolen.
Ge moet een drijdubbele ezel zijn, gelijk de sekretaris, dacht ik, om tegen eenen
boom te stampen, als er iemand overgaat, die zoo’n kostelijken pot draagt.”
Ser Plas zei niets... De woede schroefde hem de keel dicht. Hij sloeg met de vuist op
tafel. Wannes sprong naar den pot, en hield hem met beide handen vast.
“Dat gaat nu toch over zijn hout, sekretaris!” riep Kley. “Zoudt ge nu den pot nog
willen gebroken zien?”
Plas, die recht gekomen was, viel weer terug op zijn stoel. 't Was te veel voor één
mensch.
Wannes had den pot van de tafel genomen, en hem in zijn linkerarm gelegd.
Daar de sekretaris geen woord sprak, vervolgde de knecht zijn verhaal:
“Al die gedachten stemden mij droef... Ik keek weer terug naar het water, toen ik
opeens dacht, dat ik aan 't zot worden was. Ge hebt allen den pot zien drijven, toen
hij onder de boomen verdween, hè?...
Hewel, zoo kwam hij op de beek van den molen naar mij toe. Ik heb verscheidene
malen in mijne armen en mijne dijen geknepen, om te weten of ik wakker was of
droomde. Dan ben ik naar beneden geloopen. De pot was er en dobberde naar het
molenwiel. Ik ben dan in 't water gesprongen en ik heb hem vastgegrepen.
'k Geloof dat ik hem wel honderd keeren gekust heb. Zoo’n brave deugniet van een
pot, hé? En hier hebt ge hem nu... Als de sekretaris belooft, hem niet op den grond te
werpen, dan zal ik hem weer op de tafel plaatsen.”
Ser Plas gevoelde niet den minsten lust om tot die pottenbrekersdaad over te gaan.
Hij voorzag wel dat, ondanks den eerbied, dien ze voor hem koesterden, de
raadsleden hem zouden afgeranseld hebben, als hij zooiets had durven doen.
Toch wilde hij zich nogmaals tegenover Wannes niet ten onder geven.
“Heel die geschiedenis trekt op niets”, zei hij. “Hoe kan er nu toch een pot die uren
van hier in het water valt, in de beek van Sus Kramiek liggen? Wannes houdt ons
voor den aap.”
De gebeurtenis ging natuurlijk het begrip der wijze mannen van Oolen te boven.
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“Ik heb het in 't begin ook niet kunnen uitleggen”, sprak de knecht, “maar nu weet ik
het.”
“Hij weet het!” riep de burgemeester, die voor zijnen vroegeren knecht op dit
oogenblik bijna zooveel respect koesterde als voor Plas.
“Ja,” wedervoer Wannes... “Ik heb het gevonden: de beek van den molen is immers
een zijtak van de rivier, en de pot is doodeenvoudig naar Oolen komen aandrijven.”
Dat heeft die drijdubbele ezel van een knecht gevonden!
En het hoofd opgeheven, stralend van fierheid, stond Wannes voor den
gemeenteraad
“Ja, zoo is 't,” zei de smid.
“Zoo kan het zijn”, beaamde de burgemeester.
“ 't Kan niet andews,” sprak de mulder.
Petrus Plas stond op en ging tot bij Wannes
“Ik trek den drijdubbelen ezel in”, zeide hij met plechtstatigheid. “Dat heb ik van u niet
gedacht, Wannes... Gij hebt ons voor de tweede maal gered: ik wensch er u geluk
mee!”
“Leve onze Wannes!” riep de burgemeester
“En leve de sekretaris!” zei Gort.
“Leven allemaal”, sprak de mulder. “want we zullen nu den Keizew eens kunnen
ontvangen gelijk het zijn moet.”
“Ge kunt morgen terug bij mij komen”, zoo stelde Kley den knecht voor.
“Neen,” riep de mulder, “hij blijft bij mij!”
“Ik stel voor”, zei de sekretaris, “hem knecht van den raad te benoemen. Dat komt
hem toe. Hij is verstandig genoeg om bij onze besprekingen tegenwoordig te zijn.”
“Dat is 't,” sprak de smid.
“Ga zitten, Wannes, wij zullen hier uw verstand nog wel noodig hebben. Onze
sekretaris is een flinke kerel: als het er op aan komt, weet hij alles op z’n beste te
schikken!”
Hij had mogen zeggen: onze sekretaris is een fijne diplomaat, maar Kobe Kley kende
het woord niet en daarom zei hii het anders, op zijn manier.
Ser Plas had inderdaad getoond een fijne vos te wezen. Er was niet meer tegen
Wannes te kampen, en daarom huldigde de sekretaris den knecht.
En zóó bleef hij toch weer de meester.
“Nu wij den pot hebben”, zoo ging de burgemeester voort, “zal het overige
gemakkelijk te schikken zijn... Heel gemakkelijk.. Zeg ons eens, sekretaris, hoe we 't
gaan doen. Al de huizen van het dorp moeten versierd worden.”
“Naturlijk”, sprak Kley, “maar hoe?”
“Met groene takken en bladeren en papieren vaantjes.
“Waar gaan we die halen?
“Ieder moet voor zijnen gevel zorgen... We zullen te Herenthals wel alles laten
halen... Dan moet er aan den ingang van het dorp eene poort gemaakt worden, van
hout, waar de Keizer te paard onder door kan... Die poort moet ook versierd worden
met groen en vaantjes, en er moet in ‘t midden op te lezen zijn: “Leve de Keizer!”
“Kan de Keizer wel lezen?”
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“Ik weet het niet, maar als hij het niet kan, dan zal zijn secretaris, mijn geachte
collega, het wel voor hem doen ... .Ik zal het opschrift schilderen.”
“Als we u toch eens niet hadden, sekretaris?”
“Aan de poort moet de burgemeester staan, met een paar leden van den raad, om
den Keizer te ontvangen... Ik zal u eens voorlezen, burgemeester, wat ge moet
zeggen... Luistert allemaal...”
Ser Plas las de volgende regelen, die hij op een stuk perkament had neergepend:
“Hoogvereerde Majesteit, namens den burgemeester, den secretaris, de leden van
den raad en heel het dorp van Oolen, zeg ik aan Uwe Majesteit: Wees welkom in
onze gemeente, en volg mij, als het U belieft, en ik zal U brengen waar Uwe
majesteit plechtig zal ontvangen worden door den sekretaris Petrus Plas, die Uwe
Majesteit zal weten te zeggen, hoe de bevolking van Oolen hem hoog vereert”.
“Dat kan ik nog in geen 100 jaar onthouden”, zuchtte Kobe Kley.
“We zullen het samen van buiten leeren”, zei de sekretaris. “
“Dat zal ik”, antwoordde de knecht.
”Als 't moet zijn”, zei de burgemeester gelaten.
“Zoodra de burgemeester dat allemaal gezegd heeft,” ging de sekretaris voort, “moet
het kanon losdonderen!”
“Wat,” zei de mulder, “moet het dondewen?”
“Ik wil zeggen: moeten er kanonschoten gelost worden, Dat is een punt van het
programma, dat we echter niet zullen kunnen uitvoeren, daar we geen kanon
bezitten. 't Is spijtig, want ik heb nooit iets gelezen over het ontvangen van eenen
Keizer, of er waren kanonschoten bij.
“Ja, dat is spijtig”, zei de burgemeester.
“Kunnen we geen kanon kopen? vroeg Wannes
“Zijt ge gek?... Waar zouden wij dat koopen?
“Wel, te Antwerpen.”
”Neen, neen,” kreet de mulder.
“Geen spraak van! “ riep Gort.
“Dat niet”, zei Pot.
Ze zouden voor geen geld ter wereld opnieuw de reis hebben willen herbeginnen.
“Daar kan geen spraak van zijn”, sprak Plas. “Vooreerst zouden we 't niet op tijd hier
krijgen en daarbij hebben wij nog nooit zooveel Carolussen bijeen gezien, als de prijs
van een kanon.”
“En 't zou in 't water kunnen vallen”, mompelde Tist Krawat.
Gelukkig hoorden de anderen die opmerking niet.
“Er wowdt dus niet gedondewd,” zei de mulder.
De smid had gedurende die samenspraak nadenkend in zijn haar gekrauwd, en
sprak opeens:
“Ik zal 't laten donderen.”
“Hebt gij een kanon?” vroeg Plas.
“Ik zal er een maken.”
“Een kanon maken!” kreet de sekretaris.
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“Ja.”
“Maar, daar zouden wij nog niets mede vooruit zijn... We zouden dan nog kruit
moeten hebben ook.”
“Niet noodig”, sprak de smid... “Ik zal eens uitleggen, wat ik daar zooeven heb
uitgevonden... Achter het eerste huis van het dorp, tegen de keizerspoort van den
sekretaris, zet ik twee flinke palen in den grond, zoo een grooten meter van elkaar.
Op die palen nagel ik een stevige ijzeren plaat en, ik ben er zeker van, als ik daar
met mijnen voorhamer op bonk, dat de Keizer het nooit zoo schoon zal hooren
donderen hebben... Ge zult wat hooren van bom!... bom!... bom!...”
Heel de raad zat vol bewondering.
“Ik geloof,” zei de burgemeester, “dat geen van ons nog lang zal leven: we worden
allemaal te slim.”
”'t Is een gedacht”, sprak de sekretaris... “We kunnen het in ieder geval beproeven,
en, gaat het niet, dan doen we 't maar zonder kanonschoten.”
“Het zal gaan,” zei de smid. “Het moet gaan.”
Zoo in één klop had Jan Kop het geschut zonder kruit uitgevonden.
“Laat ons nu voortgaan, sekretaris.”
“Dan moet de burgemeester den Keizer naar “De Roode Leeuw” brengen, en de
dorpelingen, die voor hunne deur moeten staan, hebben niets te doen dan gedurig te
roepen: “Leve de Keizer!...”. Dat zullen we hun alle dagen aanleeren.
“Ja, want anders doen ze 't verkeerd. Ze zijn toch zoodanig lomp”, meende Pot.
“Zoodra de Keizer aan de deur van “De Roode Leeuw” staat, dan begin ik te spreken
op maat en op rijm... Hij zal staan zien, ik beloof het u...
“Is uw rijm al af?” vroeg Kley.
“Ja, en op perkament geschreven ook al.”
“Hebt ge 't bij u?”
“Ik draag het altijd mede... Als ik wat tijd over heb, overlees ik het nog eens... Want
zoo iets voorlezen als er een Keizer bijstaat, dat is nog zoo gemakkelijk niet!”
“Zeg het eens op, sekretaris.”
“Neen, dat niet... Ge moet het hooren, als ik het plechtig aan den Keizer zal
voorlezen, anders is 't nieuws er af. Ge zult nog nooit zoo iets gehoord lebben... De
dichters van den Keizer zullen er een punt mogen aan zuigen...”
“Kunt ge ew een punt aan zuigen?” vroeg de mulder. “Is wijm dan suikew of zooiets?”
“Dat is bij manier van spreken... Ge zult het hooren en daarmee uit... Als ik dan op 't
laatst zeg: leve de Keizer, dan moet ge allen roepen: “Leve de Keizer!
Hij zal dan in “de Woode Leeuw” binnentreden, en Pot moet hem dadelijk den pot
met de drij ooren brengen, vol schuimenden bruine. Als dan de Keizer en zijne
makkers gedronken hebben, dan moet de burgemeester spreken.”
“Nogal!” zuchtte Kley.
“Het is uw plicht, burgemeester. Ge zegt. De raad van Oolen vraagt, door mijnen
mond, of Uwe Majesteit geen honger heeft... En als de Keizer dan “ja” gezegd heeft,
voegt ge er bij: de ververschingen zullen Uwe Majesteit worden voorgezet.”
“Wat is dat: vewvewschingen?” vroeg de mulder...
“Dat is rijstpap.”
“En als de Keizer nu eens “neen” zegt, wat dan?” sprak de burgemeester.
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“Dan brengen we toch de rijstpap... Als hij ze ziet, zal hij wel honger krijgen... Hij zal
ook al iederen dag geen rijstpap eten.... Ieder van u gaat dan naar huis, waar de
schotel moet gereed staan... We komen hier weer gelijk binnen en ik zal den Keizer
onzen kermiskost aanbieden... Dat is niet gemakkelijk, maar ik ken het en gijlie hebt
me maar goed alles na te doen.”
“Kunnen we de schotels niet hier zetten, van 's morgens?” vroeg de waard uit “De
Roode Leeuw”.
“Ik heb daar ook aan gedacht”, antwoordde Plas, “maar dan neemt soms de eene de
rijstpap van den andere en ’t is beter dat ieder zijn eigen schotel aan den Keizer
geeft.”
“En daarna?” vroeg Kley.
“Als de Keizer gedaan heeft met eten? Dan niets meer... Hij zal dan wel heengaan,
en we roepen weer allen gelijk: “leve de Keizer!”
Het programma van Ser Plas werd met algemeene stemmen aangenomen en
goedgekeurd en de wijze mannen van Oolen keerden huiswaarts.
Des anderendaags was heel het dorp in beroering.
Nimmer hadden ze te Herenthals zooveel burgers van Oolen gezien, die vaantjes en
gekleurd papier kwamen kopen. In den kruidenierswinkel, op de markt, hadden ze
geen greintje rijst meer: acht vrouwen van Oolen waren ponden van die koopwaar
komen halen. Met karrevrachten werden takken en twijgen uit het bosch gehaald.
De burgemeester en Wannes leerden de door Plas voorgezegde redevoering dag in,
dag uit, van buiten.
Aan den ingang van het dorp werd de triomfboog opgericht, en achter het huis
werkte Kop aan zijn geschut...
De Keizer mocht komen: hij zou ontvangen worden!
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H.7. De Blijde Intrede van den Keizer te Oolen
Op de baan van Herenthals naar Oolen reed een groepje ruiters, op prachtige rossen
gezeten en in sierlijke ridderplunjes uitgedost, waarvan de zijde en het fluweel met
goud bestikt en met edelgesteenten versierd, in de zonnestralen praalden en
schitterden.
Op korten afstand van dat eerste groepje, volgden eenige ruiters wier pak de
soldeniers aanduidde. Het was de lijfwacht van den Keizer, want de jonge man die
met een ander ridder voorop reed, was Keizer Karel.
”Welnu, de Lannoy,” sprak hij tot zijn gezel, “zeg ons nu eens wat ge weet van die
zonderlinge kerels.”
En, zich half op zijn paard naar de andere ruiter kerend, riep hij hen toe:
“Heeren, komt nader... De graaf beweert, dat we de zonderlingste onderdanen van al
mijne Staten te zien zullen krijgen. Hij weet er wonderen van eenvoudigheid van te
vertellen, zegt hij.”
De ridders voegden hunne rossen dichter bij dat van den Keizer.
“Wij luisteren, de Lannoy,” zei de vorst.
“Een enkel staaltje zal wel voldoende zijn,” sprak de graaf. “Het is de zuivere
waarheid, dat kan ik u verzekeren.”
“Als ge zoo begint”, lachte de Keizer, “dan gelooven we er al van te voren geen zier
meer van.”
“Op zekeren dag”, verhaalde de Lannoy,” was de raad der gemeente vergaderd. Het
was in 't putteken van den winter en het vroor steenen dik. De schout en zijn
schepenen waren zeer dicht bij het vuur gaan zitten, om met veel warmte de zaken
van de gemeente te bespreken. De blokken hout vlamden echter zoo hoog op in den
haard dat op 't laatste de hitte onverdraaglijk werd.
“Als we daar geen behoedmiddel tegen vinden”, zei de burgemeester, wiens plunje
reeds gezengd begon te wezen, “moeten we den raad sluiten of gebraden worden.
Maar, wat is er tegen te doen?
Er werd beraadslaagd en eindelijk werd het voorstel van een der schepenen
aangenomen. Er werden natte graszoden aangebracht en tegen het vuur gelegd.
Dat hielp in het begin, maar zoodra de zoden door het vuur gedroogd waren, vatten
zij vlam en was de hitte nog heviger dan te voren.
De burgemeester was op 't punt den Raad te sluiten, omdat de panden van zijn jas
reeds aan 't vonken waren, toen hij opeens bemerkte dat zijn schapershond, die ook
bij het vuur zat, opstond, zich van den haard verwijderde, en een eindje verder in de
kamer ging zitten.
Toen kwam er een licht in zijn geest.
“Ik heb het gevonden!” kreet de schout; laat ons wat opschuiven.”
Al de ridders barstten in lachen uit.
“Neen, de Lannoy,” zei de Keizer glimlachend, “neen, zoo iets zult ge mij niet
wijsmaken.
“Ge zult me wel gelooven,” zei de graaf, “als ge met die mannen kennis zult hebben
gemaakt.
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“Kent gij ze van dichtbij, de Lannoy?”
“Neen, maar ik weet er nog meer van.”
“Zeg op dan!”
“Zoo hadden ze eens te Oolen een domper gekocht, om de kaarsen te dooven, en er
was zoo'n lange stok aan, dat hij langer was dan de kerkdeur hoog.
De koster hield den domper kaarsrecht en zoo kon hij niet in de kerk geraken.
Er werd beraadslaagd hoe ze er zouden toe geraken het spel in de kerk te krijgen, en
reeds was er zoo goed als beslist dat de ingang van den tempel zou vergroot
worden, toen plotseling het oog van den schout op eene musch viel, die een
stroopijltje dwars in haren bek droeg.
“Ik heb het gevonden!” kreet de burgemeester weer. “Ge moet den domper plat
leggen op uw schouder en hem zoo binnen dragen.
Lang nog na zijn dood werd die schout als een wonder van verstand te Oolen
vereerd.
“Het is al te gek,” zei de Vorst... “Ik wil niet zeggen, dat ik de Lannoy niet geloof,
maar ik zou toch reeds bij de Oolenaars willen wezen... Als 't waar is, gaan we daar
een plezierig uurtje beleven.”
”Ge moogt er bij voorbaat van overtuigd zijn, heeren”, wedervoer de graaf. “Indien
Uwe Majesteit het verlangt, zal ik eene Oolensche geschiedenis verhalen, die de
twee vorige nog in de schaduw stelt.
“Wij luisteren, graaf.”
“Op een zomerschen achtermiddag bemerkte de schout eens dat er veel gras in de
goot van het dak der kerk hoog opschoot. De raad werd bijeengeroepen, om na te
gaan, hoe dat gewas het best kon verwijderd worden.
Wie de wijze man was, die de oplossing vond, weet ik niet, maar hij werd in ieder
geval in triomf rond de kerk gedragen, en dadelijk werd de hand aan de uitvoering
van zijn ontwerp geslagen.
Een hooge stelling werd tegen de kerk opgebouwd. Nu denkt ge wis, heeren, dat een
paar Oolenaars op die stelling kropen en het gras uitrukten? Dat zou nu toch al te
eenvoudig geweest zijn.
Er werd eene koe aangebracht, een sterk zeel om den nek van het dier geslagen en
dit laatste werd op deze wijze op het dak gesleurd, om het gras weg te grazen.”
Al de ruiters zaten te giechelen op hun paard.
“Neen, de Lannoy,” sprak de Keizer, “nu gaat ge te ver. Het is niet schoon van u, ons
zoo beet te willen hebben.”
“Ge zult het zien, Sire, ge zult er U kunnen van overtuigen.”
“Hoe zoo? Hangt de koe er nog?”
Nu barstten allen in een luid lachen uit.
Als de Keizer iets geestigs zegde, dan was de lachlust der hovelingen niet te
bedaren. (sic.K.M.)
“Er is nog een staartje aan”, zegde de Lannoy.
“Aan de koe?” vroeg de Keizer.
“Waarschijnlijk, Sire, maar aan mijn verhaal ook. Als de koe op de hoogte van het
dak geheschen was en daar tusschen hemel en aarde zweefde, vond ze het zeel
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rond haren hals vrij onaangenaam. Ze begon te spartelen en liet eindelijk de tong uit
den muil hangen.
“Ziet, kreet de schout, ze lekkebaardt al.”
Toen het lachen bedaard was, vroeg de Keizer:
“Zijn we nog ver van Oolen?”
“Een dik kwart uurs, Sire,” antwoordde een der ruiters.
“Dan zal de Lannoy nog wel een Oolensch vertelsel weten uit te vinden.”
“Verschooning, Sire”, zei de graaf, “ik moet uwe Majesteit nog eens de verzekering
geven dat ik ware geschiedenissen verhaal.”
“We zullen ons best doen het te gelooven, graaf. Disch er nog maar een op.”
"Eens werd door de dorpelingen vastgesteld, dat er water in de kerk drong. Hoe
onwaarschijnlijk het ook klinken moge, de Oolenaars begrepen dat het was omdat de
kerk in een laag gedeelte van het dorp was opgetrokken. Er werd toen besloten de
kerk te verplaatsen. (3)
“Af te breken en herop te bouwen, zult ge denken! Dat zou te veel tijd en te veel geld
gekost hebben en de boeren beslisten, dat de kerk zou worden opgeschoven.
Als ge tegen eene kast met de noodige kracht duwt, dan kunt ge ze van plaats doen
veranderen. Een sterk mensch is daartoe voldoende. Als dus heel Oolen tegen den
muur van de kerk duwde, dan zou deze ook wel eenige meters verder kunnen
gestooten worden.
Op een Zondag-morgen, na de mis, begonnen al de dorpelingen aan dat
reuzenwerk, zoodat weldra het zweet van hun lijf droop.
De koster had zijn jas uitgeschoten en dat kleedingstuk voor de deur der kerk gelegd,
op den grond, om te kunnen nagaan of het gebouw vooruitkwam.
Terwijl ze langs den anderen kant met alle geweld tegen den muur der kerk aan 't
stooten waren, kwam er een dief voorbij den voorkant, nam de jas op en vluchtte er
mee weg.
Nadat ze eenigen tijd aan 't verporren van de kerk bezig waren geweest, ging de
koster kijken hoe het werk vorderde.
“Duwen, mannen!” kreet hij, “duwen, en we komen er! Het gaat vooruit dat ge 't ziet;
mijn jas ligt al onder de kerk...!”
Deze maal moest de Keizer ook luidkeels lachen.
“Onbetaalbaar!” riep hij uit. “En hoe is het met die kerk dan vergaan?”
“Wel, verder dan over 's kosters jas hebben ze het gebouw niet kunnen schuiven.
Later hebben ze dan een klein dijkje rond de kerk opgeworpen en eindelijk is er te
Oolen een genie geboren, dat den grond om de kerk heeft doen aanvullen en gelijk
leggen met den omtrek. De jas van den koster en deze verstandige man zelf liggen
er nog altijd onder.”
“Als ik wel zie”, zei de vorst, “rijst ginder de toren van die verschoven kerk op.”
“Het is zooals Uwe Majesteit zegt.”
3

De inwoners van de Kempense gemeente Balen worden door de buurgemeenten bedacht met de
spotnaam “Balense kruiers” precies om dezelfde redenen: zij verkruiden naar verluid ooit hun kerk.
Maar dat zou een verhaal zijn dat gebaseerd is op historische feiten: het oudste deel van Balen is de
wijk Scheps, waar ook een eerste kerkje gebouwd werd. Toen meer en meer inwijkelingen gingen
bouwen ten westen van Scheps, waar het huidige centrum ligt, werd het kerkje van Scheps
afgebroken en de gerecupereerde bakstenen werden met kruiwagens naar het centrum gevoerd
waarmee een nieuwe kerk werd opgebouwd, de huidige Sint-Andreaskerk. Het verhaal over Scheps is
overigens sterk verweven met de geschiedenis van de plaatselijke heilige maagd Odrada. K.M.
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“Dan nog een van Oolen, de Lannoy.”
“Zooals Uwe Majesteit het verlangt... “
“Ze hadden in Oolen eens geen water meer, en ze besloten een put te graven, die
zeer diep moest wezen, wel 20 voet... Als ze nu geruimen tijd gegraven hadden en
nog geen water zagen, beweerde de koster dat het nutteloos was nog verder te
werken.
“Hij is al meer dan 20 voet diep, zoo beweerde hij.
“Nog geen 15, sprak de schout.
“Meten, zei de koster.
Dat was spoediger gezegd dan gedaan!
Na lang overleg kreeg de slimme burgemeester weer een inval.
“Ik heb het gevonden, sprak hij. We leggen een sterken balk over den kuil, ik houd er
mij aan vast, een van u laat zich langs mij afglijden en gaat aan mijn voeten hangen,
en zoo tot op den bodem.
Zoo geschiedde het. Er hingen reeds zes man aan den balk, toen de burgemeester
tot den zevende zegde, die langs die menschenladder wilde naar beneden gaan
“Wacht een oogenblik, ik moet eerst eens in mijn handen spuwen.
Weer proestten de ridders het uit van lachen.
“Heeren”, zei de Keizer, “laat ons ernstig wezen. Ginder begint het dorp en ik zie een
groep menschen, die ons waarschijnlijk opwachten... Gave de hemel, dat de
burgemeester van de Lannoy nog in leven weze!”
Aan den ingang van het dorp, tegen den zegeboog van eikenloof en gekleurde
vaantjes, had Kobe Kley post gevat, vergezeld van Sus Kramiek en Mane Gort.
Toen de ruiters op die plaats gekomen waren, en hunne paarden tot staan brachten,
kreet de schout:
“Leve de Keizer!
En de mulder riep op zijne beurt:
“Leve de Keïzew!
En Mane Gort riep:
“Leve de Keizer!
De mannen, vrouwen en kinderen, die van aan de triomfpoort tot tegen “De Roode
Leeuw” op eenige passen van elkaar stonden, zwaaiden hunne vaantjes en
schreeuwden zoo luid als ze konden:
“Leve de Keizer!
Bezijden den weg dreunde op eens het geschut van Jan Kop, die er op sloeg met al
de kracht van zijn stevigen smedersarm. Bom !... Bom!... Bom!... donderde het.
Toen naderde de burgemeester en vroeg:
“Wie van uIlie is er nu Mijnheer de keizer?
“Ik”, antwoordde de vorst, en dreef zijn paard een paar stappen vooruit.
“Dan moet ik het aan u zeggen”, zei Kobe Kley...
En diep buigend:...
“Verhoogd... Neen, hoogvereerd...
“Oolen is een dorp...
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“Neen, zoo is het niet...”
Zeg eens, al dien rimram van den sekretaris kan ik toch niet uithakkelen... Mijnheer
de Keizer. ik ben de schout, ge zijt hier welkom, en de rest kan naar den duivel
loopen... Kom nu maar mede naar de “Roode Leeuw”, als 't u belieft.
“Met genoegen”, zei de vorst.
Weer liet het geschut van Jan Kop zich hooren.
Plotseling echter werd een ratelende slag vernomen, en een vreeselijke schreeuw
klonk in ieders ooren. Een heer kwam van achter het huis aangeloopen en ijlde naar
den burgemeester.
“Jan Kop heeft door het kanon geslagen”, riep hij, “en vlak in 't gezicht van Tist
Krawat, die er achter stond te gapen. Zijn neus is plat!”
“Wat is er gebeurd?” vroeg de vorst.
“Och, Mijnheer de Keizer”, zei Kobe, “een erg ongeluk! We hadden geen kanon, en
Jan Kop heeft dan uitgevonden, op den neus van Tist Krawat, met den voorhamer...
dat is te zeggen met een ijzeren plaat op den neus... neen, met den voorhamer op
eene ijzeren plaat te bonken...’t Was het geluid, dat ge gehoord hebt, Mijnheer de
Keizer. En nu heeft de stomme hond er door geslagen, en Tist Krawat zijn neus is
plat... Dat is niet erg, maar nu hebben wij geenen neus meer... ik wil zeggen, geen
kanon meer om u te ontvangen, Mijnheer de Keizer.”
“Ik zal het wel zonder kanon stellen, heer Schout”, sprak de Keizer, “beter dan uw
Tist zonder neus.”
“Kom dan maar mede, Mijnheer de Keizer, want ik zie ginder den sekretaris al van
ongeduld staan te trappelen, gelijk een kwade ezel.”
De stoet zette zich in beweging, voorafgegaan door Kobe Kley, den hinkenden Mane
Gort en den mulder, die statig voortstapte.
Vóór “De Roode Leeuw” gekomen, stegen de ruiters af. Daar bevond zich de
sekretaris, met Jef Pot en Lode Pol. De dorpelingen schoolden achter dit drietal te
zamen, en stonden met open mond den Keizer aan te gapen.
Ser Petrus Plas trad vooruit, boog voor den vorst, kuchte driemaal, en sprak dan luid,
op ieder woord drukkend, en na elken regel van zijn dichtstuk, dat hij op een groot
stuk perkament in de bevende handen hield, diep ademhalend:
Gij, die ons aller Heer en Keizer zijt,
De groote, allergrootste Majesteit,
En hier in Oolen heden zijt.
Dat doet ons eene groote spijt,
Dat wij met al ons werk en vlijt,
niet meer voor U hebben bereid,
Nu gij hier gekomen zijt.
Wij zeggen u dank, heer se...
Het is nog niet uit, mijnheer de Keizer, zei Kobe.
En tot den sekretaris:
Ga toch voort, Plas.
Wij liggen hier geknield in 't stof,
Voor u, o Keizer, en Uw Hof,
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En spreken van U niets dan lof,
Omdat Uw grootheid ons zoo trof,
En klinkt dan dit gedicht te dof,
En zijn de woorden ook te grof.
Het is toch uw verdiende lof.
“Bravo!” keelde de burgemeester.
“Zwijg”, duwde Ser Plas hem toe... “Ik heb er nog drie verzen bijgevoegd,
gisteravond.”
“Zeg dat dan,” zei de burgervader gestoord.
”Wij luisteren nog naar drie verzen”, sprak de vorst
En de sekretaris besloot:
“Gij, groote, grootste man van onze eeuw,
Treed hier nu in “De Roode Leeuw”,
En aanhoor...
“Neen, dat is de schuld van dien verwenschten burgemeester!” zoo onderbrak Ser
Plas zijn dichtstuk. “het is om een ongeluk te doen!”
En wanhopig den Keizer aanstarend: “Nu heb ik wel zeven regels overgeslagen!..”
“Wij luisteren nog naar zeven regels”, sprak de vorst, zonder een spier van zijn
gelaat te vertrekken.
De sekretaris herwon zijne geesteskracht, en weer galmde het:
“Gij, die hier als een keizer staat,
En 't hoofd zijt van des Landes raad.
Toef niet langer op de straat,
Kom binnen met den heelen raad.
Het beste bier den pot ingaat,
En klaar de puikste rijstpap staat
Geofferd door heel den raad.”
En luid opdreunend:
“Gij, groote, grootste man van onze eeuw
Treed hier nu in “De Roode Leeuw”
En aanhoor der dorpelingen vreugdeschreeuw:
Leve de Keizer!”
En allen riepen met volle longen:
“ Leve de Keizer!... Leve de Keizer!...
“Kom nu maar binnen, als 't u belieft, Mijnheer de Keizer”, zei Kobe Kley.
“Met veel genoegen, heer schout. Laat mij echter onmiddellijk den heer sekretaris
dank zeggen voor dat schoone gedicht. In heel het land is er geen dichter, die het
zoo kan zeggen.”
En tot zijn gevolg:
“Komt, heeren, “De Roode Leeuw” wacht ons.”
De gansche stoet trad de herberg van Jef Pot binnen.
Deze laatste ijlde naar den pot met drie ooren, dan naar het vat, en vulde hem met
schuimend bier. Fier, als een pauw, kwam hij terug bij den vorst, en bood hem den
pot aan.
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“Zulk biertje zult ge nergens vinden, Mijnheer de Keizer,” sprak Kley trotsch.
“Ik wil u op uw woord gelooven”, zei Keizer Karel, “maar ik zou het toch wel eens
willen proeven.”
“Het is U gegund, Mijnheer de Keizer.”
“Dat geloof ik ook, maar zeg eens, hoe ik dien pot moet vastnemen?”
Allen keken naar den pot, en 't was, alsof plots het bloed in hunne aderen gestremd
was. Nu was er nog geen oor aan dien kostelijken pot met drie ooren, dien ze ten
koste van zoovele opofferingen te Antwerpen hadden ontdekt.
Jef Pot had het drinktoestel bij twee ooren vast, en het derde was naar zijn borst
gekeerd.
“Betoovewd”, mompelde de mulder. “Of zijn we nu niet betoovewd!”
“Er zijn toch drij ooren aan!” kreet de schout.,
“Ik bemerk al hoe 't gaan moet,” sprak de vorst.
Hij plaatste zijn linker geopende hand onder den pot, en zei:
“Zet maar neer, hier op mijn hand... Zie zoo, nu heb ik de keus...”
Hij nam den pot bij de oore en proefde het bier.
“Lekkere bruine” sprak de Keizer... “Proef eens, de Lannoy.”
En hij reikte den graaf den pot toe, zorg dragende, nu het derde oor ook naar zich
toe te keeren.
Zoo deed de pot, overgenomen naar het voorbeeld van den vorst, de ronde bij de
hovelingen.
“Hebt gij geenen honger, Mijnheer de Keizer?”... vroeg de burgemeester... “Namens
den raad... Oolen... Majesteit... Ik weet er geen woord meer van... Onze wijven
hebben rijstpap gekookt, en ze ziet er lekker uit...”
“We zullen ze proeven”, zei de Keizer.
“De man zijn schotel,” riep de burgemeester; en al de raadsleden, buiten Pot, stoven
ter deure uit.
“Ik geloof” sprak Keizer Karel, die bij de tafel was gaan zitten, “dat de Lannoy gelijk
heeft; ik heb nooit zonderlinger kerels gezien, en ik ben anders zooal overal geweest
in Vlaanderen... Ja, die plezante mannen zijn in staat de kerk vooruit te duwen...
Maar hoe vindt ge de historie van het geschut?”
Allen lachten recht hartelijk.
Terwijl de vorst zoo met zijn gevolg praatte, in afwachting dat de Oolensche rijstpap
zou worden opgediend, waren de raadsleden naar hunne woning geijld.
Daar gaf moeder de vrouw haren echtvriend de rijstpap en, met het kostbare voedsel
beladen, trokken zij naar “De Roode Leeuw”.
Als allen daar voor de deur weer te zamen waren, omringd van dorpelingen, vrouwen
en kinderen, beval de burgemeester aan Wannes;
“Doe de deur open.”
En, gevolgd door Ser Plas, Kramiek, Gort en Lode Bol, ging hij in de gelagzaal.
Op hunne beide handen droegen zij den schotel.
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(p.90)
“Doe me nu maar goed in alles na”, fluisterde de sekretaris nog eens onder het
binnentreden.
Hij trad op de tafel toe, waar de Keizer, met een glimlach op het gelaat, al die
overgroote schotels met rijstpap op hem zag afkomen.
Ser Plas boog diep.
Al de raadsleden bogen even diep.
“Majesteit” sprak Plas...
“Majesteit...” kwekten de anderen hem na.
De sekretaris keek woedend op, en wilde de leden van den Raad het zwijgen
opleggen.
Al de boeren keken om...
Maar toen gebeurde er iets verschrikkelijks! De schotel gleed uit de handen van Ser
Plas, en viel op den grond, waar ze aan stukken vloog, en de lekkere rijstpap
uiteenspatte. En, als bij toverslag, gleden al de schotels op den vloer, én teil, én pan

66

Auctor

ondergingen er hetzelfde lot, als die van den sekretaris. De enkele haren van Ser
Plas rezen te berge.
“Ezels!” kreet hij.
“Ezels!” riepen al de raadsleden
“Gij zijt uilen!”
En het koor herhaalde: “Gij zijt uilen!”
De sekretaris balde de vuisten. De tien andere vuisten van den Raad werden gebald.
“Wat hebt ge nu toch aangevangen?”
Hij kreeg nagenoeg dezelfde woorden tot antwoord
Petrus Plas stak wanhopig de armen in de lucht. Tien handen deden hetzelfde. De
keizer en de hovelingen, die wel begrepen wat er omging, lachten dat ze schokten.
De tranen rolden over de wangen van den vorst.
“Doe ze ophouden, de Lannoy”, schaterde hij het uit.
“Doe ze ophouden, want ik word er ziek van. “
“Heb ik het U niet gezegd, sire?”
“Ze overtreffen vandaag zichzelf, de Lannoy!”
De sekretaris viel geknield voor den vorst: Al de raadsleden volgden zijn voorbeeld.
“Mijn broek!” kreet Plas. “Mijn broek!”
En hij sprong weer op. Een algemeen geroep volgde: “Mijn broek! Mijn broek!”
En al de raadsleden stonden weer overeind, achter hunnen sekretaris.
Petrus Plas verloor het hoofd.
“Ezel der ezelen!” snauwde hij den burgemeester toe, en gaf hem een flinken duw
tegen den arm.
Dadelijk kreeg Pot van den burgemeester een stomp op den arm. Pots vuist kwam
onzacht op den arm van Kop terecht, Kop bonkte met gesloten hand op Gort's
schouders, Gort sloeg op Bol en deze op Kramiek.
“Houdt op, of ik trek er uit!” schreeuwde Plas.
En toen allen om ter luidst keelden:
“Houdt op, of ik trek er uit!” sprong de ongelukkige sekretaris de straat op.
Al de raadsleden ijlden hem na.
Plas liep naar zijne woning.
De anderen volgden hem op een drafken.
“Sekretaris, sekretaris”, riep de burgemeester, die, nu men den Keizer alleen in “De
Roode Leeuw” liet, er niets meer van begreep. “Sekretaris, is er gevaar?”
“Gij zijt uilskuikens, deugnieten, galgenaas!”
De raadsleden gaapten hem verbluft aan.
“Bespotters van den Keizer!”
De Oolenaars waren als door den bliksem geslagen, en geen hunner kon een woord
spreken.
“Ge verdient den strop!... De Keizer zal u allen laten opknoopen, en het zal verdiend
zijn!”
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“Wat hebben we dan misdaan?” vroeg de burgemeester.
“Zijne Majesteit voor den gek gehouden!”
“We hebben toch alles nagedaan”, zei de smid.
“Dat is het juist, ezels!”
“Betoovewd”, zuchtte Kramiek. “Ik heb het gezegd: we zijn betoovewd!...”
“Als ge zult hangen, zult ge ook betooverd zijn!” riep de Sekretaris... “Waarom liet ge
nu de schotels op den grond vallen?”
“Wel”, zei de smid, “we dachten dat de Keizer de pap zou keuren, als hij ze daar zag
vóór hem staan, aan zijne voeten.”
“Als we nu niet tewuggaan”, sprak Kramiek, “dan zal de Keizew nog kwadew
wowden!”
“Dat is zeker”, beaamde de burgervader.
“Ik wou dat ik een platten neus had, gelijk Tist Krawat. Die is er nu niet bij geweest,”
meende Gort.
“En die heeft nog een vollen schotel rijstpap”, zei Bol.
De zin van den man, die nog nooit iets gezegd had in den raad, redde Oolens
bestuurders van den dood.
Er ging plots een licht op in de hersenpan van Sus Kramiek, die uitriep:
“Gevonden!”
“Wat? Waar?” vroeg de schout.
“Laat ons naar het huis van Tlst Kwawat loopen en de wijstpap halen, en dan kunnen
we tewug naaw den Keizew gaan, om ze hem te geven.”
“Sus”, riep de burgemeester. “ge redt ons allemaal van de galg. Sus, ge zijt... ge
zijt...”
“Kom maaw gauw naaw Kwawat”, zei Kramiek
Zoo gezegd, zoo gedaan
Toen ze terugkeerden met den schotel rijstpap van den man met den platten neus,
voegde Ser Plas zich weer bij de groep.
“Maar, ik zeg het u van te voren, geen woord krijgt ge nog uit mijnen mond”, zei de
sekretaris. “Doet het nu maar zelf, nu ge alles naar de kwartjes hebt geholpen.”
“Kramiek draagt den schotel,” sprak de burgervader. “Hij moet het maar zeggen.”
“Dat zal ik”, zei de mulder, die, sinds hij Oolen gered had, zich tot alles in staat
kende.
Zoo iets komt meer voor. Menschen, die nimmer iets durfden doen, die nooit een
woord dorsten spreken, worden op een gegeven oogenblik, als ze door de eene of
andere oorzaak vooruit gedreven worden, helden van daad en woord.
Schoorvoetend traden de gemeentevaders achter Kramiek de gelagzaal van “De
Roode Leeuw” binnen.
“Ziet ge wel, graaf” zei de Keizer, “dat ze zouden terugkeeren, en dat ze om rijstpap
gegaan waren. Mijne onderdanen laten hunnen vorst geen honger lijden.”
De mulder trad vooruit, den schotel stevig vasthoudende, en sprak:
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“Menheew de Keizew... Wij vwagen vewgiffenis voow daaw stwaks... hiew is de
wijstpap van Kwawat.” En hij plaatste den schotel op de tafel, voor den vorst.
“Wat is dat voor een landsman?” vroeg de Keizer. “Welke taal spreekt die kerel?”
“Ik geloof dat het onvervalscht Oolensch is, dat we te hooren hebben gekregen”,
antwoordde graaf de Lannoy.
Terwijl de Keizer en zijne volgelingen de rijstpap proefden en ze overheerlijk vonden,
waren Jef Pot en Wannes bezig met de rijstpap, die uit de schotels op den grond was
terecht gekomen, zoo kwaad en zoo goed mogelijk in een vat te scheppen.
Wannes vergiste zich nu en dan, en instede van een handvol rijstpap in het vat over
te storten, bracht hij ze naar zijnen mond, tot groote woede van Pot en tot groot
vermaak van den Keizer en zijn gevolg.
De raadsleden, die zich tegen den muur hadden geschaard, en angstig wachtten op
hetgeen de vorst zou zeggen, waarvan misschien hun verder lot zou afhangen,
zagen met uiterst veel genoegen, dat de Keizer zich vermaakte en dan ook wel
vergevensgezind zou wezen.
“De varkens zullen er goed bij varen”, sprak Zijne Majesteit tot Jef Pot.
“Met wat, Mijnheer de Keizer?”
“Wel, met de rijstpap.”
“De varkens!” kreet de waard uit “De Roode Leeuw”. “De raad zal feestvieren, ja.”
“De raad? Ik begrijp u niet?”
“Wel,” zei Pot, “als ge zult weg zijn, Mijnheer de Keizer, gaan we eens lekker
smullen.
“Van die rijstpap?”
“Ja.”
“Maar ze heeft op den grond gelegen, ze is vol zand!”
“Dat schuurt de maag, Mijnheer de Keizer.”
“Smakelijk dan.”
En zich tot zijn hovelingen richtend, zei de vorst:
“Heeren, het wordt stilaan laat, en ik geloof daarenboven dat de heeren raadsleden
van Oolen graag aan de feesttafel zouden plaats nemen.”
Zijne Majesteit, met den grootsten ernst van de wereld, wees, onder het spreken
dezer woorden, op het vat met rijstpap, en zich dan tot den burgemeester wendende,
vervolgde hij:
“Mijnheer de schout, ik dank u hartelijk voor de goede ontvangst, die ik hier heb
genoten. Nimmer werd ik in mijne Staten zoo oprecht vriendelijk verwelkomd, nimmer
heb ik zulke raadsleden, als die van uwen raad, aangetroffen. Ik moet u ook nog
vurig dank zeggen voor het prachtig geschut, dat ongelukkiglijk eene ramp heeft
veroorzaakt op den neus van een uwer raadsleden; voor het heerlijke dichtstuk, dat
de heer sekretaris voor mij heeft gemaakt; voor den eigenaardigen pot, waaruit ik de
eer had uw lekkeren bruine te drinken, voor de smakelijke rijstpap, die ik nergens zoo
sierlijk heb weten opdienen. Lang zal ik met vreugde en plezier aan mijne reis naar
Oolen terugdenken.”

De boeren van Oolen

69

“Leve de Keizer!” riep de sekretaris.
En de raadsleden keelden zoo luid het hunne longen toelieten, nu ze bemerkten, dat
de Keizer het voorgevallene niet euvel scheen op te nemen:
“Leve de Keizer!”
De vorst hernam:
“Ik weet, dat ik u mijnen dank niet kan betoonen door een geschenk, maar ik wil het
toch beproeven. Ik heb bevel gegeven, dat tien tonnen bruine, tot den laatsten
droppel, zouden worden afgetapt hier in het dorp. Drinkt ze uit op mijne gezondheid
en leeft daarna in vrede.”
De Keizer verliet “De Roode Leeuw” onder het vreugdegeroep van de raadsleden.
Wannes was hem vooruit geloopen en had de wachtende menigte toegeroepen:
“De Keizer geeft tien tonnen bruine ten beste! Hoera!”
En 't was dan ook met overtuiging dat mannen, vrouwen en kinderen, toen de vorst
weer was te paard gestegen en met zijn gevolg het dorp verliet, luidkeels riepen:
“Leve de Keizer! Leve de keizer!”
Dien dag had Oolen het toppunt zijner beroemdheid bereikt, die door de eeuwen
heen in Vlaanderen zou blijven voortbestaan. De boeren van Oolen schijnen in
vorige eeuwen niet zeer door hunne behendigheid en vernuft te hebben
uitgeblonken. Vele feiten worden hun toegeschreven die, naast hun naïeve,
snuggere zijde, ook een komischen kant hebben. In Limburg en in Vlaanderen zijn
met tientallen legendarische vertellingen over de boeren van Oolen in omloop, wij
lazen dat ridder de Lannoy er den Keizer eenige opdischte. Waarschijnlijk zullen
deze legenden hun oorsprong gevonden hebben in den jok- en wraaklust van eenige
personen eener nabijliggende gemeente. Doch voorzeker is het dat deze vertellingen
reeds eeuwen onder het volk van mond tot mond zijn overgegaan.
De huidige bevolking van Oolen, door den volksmond zoo begekt, is niet dommer,
niet slimmer dan de bevolking van omliggende gemeenten. Evenals deze kenmerkt
zij zich door hare vlijt en werkzaamheid en hare trouwe verknochtheid aan het geloof
der brave Kempenaren. Vroolijkheid en lachtlust zijn bijzondere eigenschappen van
de Vlamingen en, wie zit te isegrimmen als een ijsbeer en vijand is van leute, die
moet te Oolen niet gaan wonen.
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