
Uilenspiegel en Knesselare  

Info cultuurraad november 2014 

Inhuldiging monument 11 juli 2015 



Uilenspiegel: het prille begin 

• rond 1500 in Duitsland. 
stadsambtenaar en dichter 
Hermann Bote stelt oude  
mondelinge traditie te 
boek.  

• Platvloers type. Hij hield de 
mensen voor de gek. Eerder 
vals dan schalks. Een 
bedrieger.  

• Geboren in Kneitlingen 
(midden Duitsland) en 
gestorven in Mölln (1350), 
tussen Hamburg en Lübeck. 





Uilenspiegel: de naam 

Twijfel.  
• Voor de enen is hij geïnspireerd op 

de uil, een symbool van domheid 
(Jeroen Bosch schilderde vaak uilen 
bij zijn domme personages; het 
woord “uilskuiken” en het gezegde “’t 
is een uil” spreken voor zich).   

 In de spiegel zien mensen zich zoals 
ze zijn: “zo dom als een uil”.  

• Meer taalkundige verklaring. Volgens 
Marnix Beyen lijkt de naam afgeleid 
te zijn van de Neder-Duitse 
uitdrukking ‘ul en spegel’, wat zoveel 
betekent als ‘kus m'n gat’… 



Uilenspiegel en Knesselare 

• De eerste Vlaamse varianten van Duitse 
Uilenspiegel late middeleeuwen.  

• 19de eeuw (romantiek) belangstelling voor 
verleden: Uilenspiegel weer populair. 
 

• Joseph Octave Delepierre (1802-1879), 
archivaris in Brugse, auteur en historicus, 
schreef twee boeken over Uilenspiegel.  

• Liet Tijl geboren worden in Knesselare (als 
alternatief voor het Duitse Kneitlingen) en 
sterven in Melle (als alternatief voor Möln) 
en later in Damme. Op die manier 
transformeerde hij zijn held in een Vlaamse 
boerenjongen 



Uilenpiegel:  
bekend in heel Vlaanderen 

 

 

Bekendheid: boek van Charles de 
Coster (1867).  
 

Geboren in München (1827), Vlaamse 
vader en een Waalse moeder. Grote 
sympathie voor de Vlaamse cultuur en taal. 
 
 Hij liet Tijl dan weer geboren worden en 
sterven in het West-Vlaamse Damme. 
Grafsteen van de 14de-eeuwse geleerde 
Jacob van Maerlant in het West-Vlaamse 
stadje Damme ten onrechte aan 
Uilenspiegel toegeschreven, zodat de 
overtuiging ontstond dat Uilenspiegel daar 
was gestorven. 



Charles De 
Coster 

(1827 - 1879) 
 

Uilenspiegel 
Vagebond 

Geus tegen de 
Spanjaarden 

 





Uilenspiegel, held van… 
 

De Tijl van de Coster: gulhartige vagebond, Vlaamse 
vrijheidsstrijder met de Geuzen tegen de Spaanse 
overheersing en religieuze onderdrukking vocht, en 
bijgestaan door zijn Lamme Goedzak en zijn vriendin 
en zoogzuster Nele. Een soort Vlaamse Ivanhoe of 
Willem Tell, zeg maar.  Almaar meer met Vlaanderen 
geassocieerd 

 
De vader van Tijl sterft op de brandstapel…  
  
Eerste Nederlandse vertaling in 1896. Nadien werd 

Uilenspiegel immens populair.  
 

 
 



Uilenspiegel, held van… 
 

Als groot voorbeeld en symbool kon hij alle politieke strekkingen 
dienen: de flaminganten en de Belgische patriotten, de 
katholieken en de vrijzinnigen, de nazi’s, de communisten. Hij 
werd gebruikt in de propaganda van blauwen en roden, witten 
en zwarten. 

  
Uilenspiegel werd een Vlaamse tv-serie en film (1961), een 

stripfiguur (Willy Vandersteen), een hoofdfiguur in 
toneelstukken (Hugo Claus, 1965), een icoon dat werd afgebeeld 
op tinnen potten, glasramen, drinkbekers en nog veel meer. De 
naam Uilenspiegel verscheen op uitstalramen, werd de naam 
van straten en pleinen, hotels en restaurants. Uilenspiegel 
inspireerde trouwens overal in Europa wel cineasten, 
componisten (Richard Strauss, Maximilian Steinberg) en andere 
kunstenaars. 

 
 







En Knesselare?... 

Terug naar Knesselare. Hoe komt het dat de 
figuur Uilenspiegel aan dit dorp werd gelinkt?  

   

Lang werd gedacht dat we daarvoor terug 
moeten naar 1782. In een publicatie van 
Snoeck-Ducaju (Gent), zou  voor het eerst 
Knesselare als geboorteplaats van Uilenspiegel 
zijn aangewezen.  

 

 



De eerste bron… 



Vermelding 
Knesselare 1841 

• In 1841 verschijnt in 
Nederland het mooi 
geïllustreerde boek “De 
vermakelijke lotgevallen 
van Tijl Uilenspiegel. ’s 
Gravenhage, 1841”. Ook 
daarin laat de auteur 
Uilenspiegel geboren 
worden ‘in het gehucht 
Knesselaer in Vlaanderen’. 
Uilenspiegel wordt er 
driemaal gedoopt. In de 
kerk, bij terugkeer na een 
val in de beek en 
thuisgekomen in het bad… 
 





Figuur in de folklore – 1887  

• Oudste spoor: 
folklorestoeten.  
 

• Ryserhove vermeldt 
dat hij een affiche 
bezat van de 
historische stoet van 5 
oktober 1887. Daarin 
liep een groep mee 
onder de naam: “Een 
grap van Uilenspiegel, 
die in Knesselare 
geboren werd”. 

  
• 1935, bij de inhuldiging 

van de nieuwe pastoor 
Oscar Van Durme: 
 



Stoeten 20ste eeuw 
• In 1946 viert 

Knesselare de 105-
jarige Constant De 
Lichte, de oudste 
inwoner van Europa. 
In de stoet worden 
nogal wat taferelen 
uit de Knesselaarse 
geschiedenis 
uitgebeeld. Een 
ervan is de historie 
van Uilenspiegel: 
 



De jaren 1960… 

• Omstreeks 1960 vormen enkele sterkhouders uit het Knesselaarse 
cultuurleven de Dekenij Tijl, die in die tijd een paar stoeten organiseert, 
waarin ook Tijl niet ontbreekt: 
 



Dekenij Tijl 











Herdenking 

• lokale kunstenaars. Edgard Buyse schildert meerdere keren 
Uilenspiegel.  
 

• De lokale kunstenaar Gerard Mestdag (1976) een plakkaat 
dat vandaag nog de inkom van het gemeentehuis siert… 
 
 



Uilenspiegelddagen 

Jongerenwerkgroep jaren 1970 op zoek naar meer informatie 
over die Knesselaarse roots van Tijl. Dirk en Geert Van 
Ryckeghem, Jan Magerman, Greta Arnaut en Rik en Johan 
Gussé verzamelen informatie, trekken naar Damme, 
ontvangen in Knesselare Duitse Uilenspiegelvorsers (1975) en 
trekken zelf naar Duitse Uilenspiegeldorpen en –steden. 

  
I.s.m. cultuurraad en gemeentebestuur druk bijgewoonde 

Uilenspiegelavond in de gemeentelijke feestzaal, met zo’n 
300 aanwezigen (1976). Knesselare werd lid van de 
“Freundeskreis der Eulenspiegelstädte”. 

 
1978 en 1979 : Uilenspiegelfeesten. Monument op De Plaats, 

met optocht, tentoonstelling, academische zitting en 
volksfeest.  In 1981 publiceert de cultuurraad een Kunstmap 
 





Uilenspiegeldagen 









Uilenspiegeldagen: de afgeleiden 
• Prominente Uilenspiegelvorsers uit Vlaanderen  en Duitsland 

(Mölln, Schöppenstedt, Braunschweig) in Knesselare 
• Uilenspiegeldansgroepen, Gerard Van de Casteele componeert een 

Uilenspiegelmars, Edgard Buyse ontwerpt Uilenspiegelzuil. 





• In het tijdschrift van de Vlaamse Toeristenbond (VTB) publiceert 
Bert Peleman een lang artikel over Knesselare: een “Uilennest”!, 
naar aanleiding van de VTB-Uilenspiegelroute 



De tijdschriften  
De cultuurraad publiceert geruime 
tijd het blad Uilenspiegel (1970-
1980), dat tot 1986 wordt voortgezet 
als driemaandelijks tijdschrift onder 
de naam Uil en Spiegel (1980-1986).  



2011: “wreed accident” 





Het trieste lot van onze uilen 



zomer 2011: toenmalig 
Uilenspiegelmonument (ook 
“affichedrager”) zwaar aangereden.  
 
College vraagt advies aan cultuurraad voor 
mogelijke vervanging. Beschikbaar budget = 
dat de verzekering - heel wat later - zou 
uitkeren voor de op dat moment geschatte 
waarde van het monument 



2011 - 2013: verschillende voorstellen 
 
zomer 2013: als locatie voor het nieuwe beeld 
wordt De Plaats naar voor geschoven, t.h.v.de 
vrijheidsboom aan het bushokje 
 
2013: cultuurraad vraagt, met instemming van 
het College kunstsmid Filip Ponseele van 
Knesselare ontwerp en offerte op te maken - 
http://www.youtube.com/watch?v=2xEpYAU-kvc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2xEpYAU-kvc
http://www.youtube.com/watch?v=2xEpYAU-kvc
http://www.youtube.com/watch?v=2xEpYAU-kvc




17 september 2014: Filip Ponseele stelt zijn 

ontwerp voor aan vast bureau cultuurraad  

1 oktober 2014: formele goedkeuring door 

College van voorstel Filip Ponseele  

oktober - november 2014: doorlopen 

procedures o.a. toestemming/advies De 

Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer 

 

gepland: 

voorjaar 2015: inhuldiging monument 














