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A. F{ana

trE Ë[!HtË mtEImffie ffie]tu&ww

i.

ln den tijd van Karel den Groote, woonde in een
berggrot bij de Italiaansche stad Sutri een arme
moeder met haar tienjarigen zoon R.oland. Het
lcind was hier te Sutri geboren. maaï vrouw llerta,
zooals de moeder genoemd werd, had vrc,.e^ger in
Franlçenland gervoond. Elf jaar geleclen was ze
hier met haar man trcomen wonen op een kleirre
hoeve. 

-["wee jaar geleden verloor ze haar màn, ,lie
bij het xisschen verdronk. En toen rnoest vrouw.
Berta de hoeve verlaten. Ze lcon het zware vrerk
niet alleen doen en Roland was claartoe te jong.

f)e arme rnoeder vestigde zich rnet haar lcind in
een nabije grot. Ze behield een stui<je land,_ waar-
op ze graan en groenten lçweekte. [ir. 'oras sorns ge-
brek. rnaar vrollw Berta voeide zicir ie {,iey. oul

*l



uri-out.n aan te nemen' Zot had tt' *uiprieii'
iliiil ;;"r toch beslist, een dienaar van het kas-

;;i;"-*stuurd, toen hij een,korf leverrsmidde-

l.r, br..ht. En nadien durfde de gouverneur van

het kasteel geen hulP meer bieden'
't Was ,,.t t"g.r, den avond' Roland kwam iri

de grot, llij was naar school geweest in 'L nabu-

rig 
"klooster, *oo, een monnik les gaf " Roland

kuste zijn rnoeder.

- Z-oç jongen, hebt ge wel geleerrl? vroeçl

Berta.

-Wetoen heeft
gedaan.

--- Dan
telien ..

Vrouw
wand het
nuttigde.

hebben mogen schrijven en tr'ezen en

vader Gabriël zoo n schoon vPrhaal

moet ge me dat straks eens over ver-

Berta haalde uit een oPening in den

eten. Ze gaf Roland meer dan ze zelf

_- Moeder, neem nog
mij, zei hij.

een stuk brood van

--- O, ik heb genoeg jongen'.'

- 
Wij zijn zoo arm, dat gij te weinig eet,

Moeder, laat mij uit school blijven en werken...

- 
Neen, Roiand...

- 
Er zijn zooveel jongens, die niet naar

school gaan, maar hun vader en rnoeder helpen"

*z-

- Geleerciheid is zoo'n sclrat- Roland, Gij
leert toch gaarne.

* Ja;. . Ë,n ik zou heel lang wilien leeren, als
we rijk waren, als de vader en rnoeder van Olivier.
Die is mooi gekleed... O, mceder, vanmiddag
laclrten rijke hinderen om mijn grove kleeren...
Ërt Ollvier zei, dat ze laf waretrr. . . Toen zwegen
ze, \trant Olivier is de zoon van den go€ver-
neur.

-_ Hij is een brave knaap en zai een edel rid-
det worden... En gij misschien ook, Roland.

- 
Ik, een ridder, rnoeder) Dat kan toch niet,

wij wonen niet op een kasteel ...
_- Wie weet, als gij goed leert...

- 
û, ik zou liever dadelijk boeren, cjan kan

ils u helpen...
* God geeft ons elken dag voedsel, Roland,

en laat ons dus tevreden zijn. Doe wat rnoeder
vraâgt, leer flink op school...

En na het eten vertelde Ru-land, wat hij op
school had geleerd... Z.ijn r:roeder v.rklaarde,
hetgeen hij niet goed begrepen had. ., Zii scheen
in haar jeugd ook goed onderwijs senoten te
hebbênr.

De grot.bevatte verscheidene afdeelingen en
in zoo'n Eoûrt van kamer, zullen we maar zeg-
gen, gtond .Roland's bed. Toen de knaap sliei,
ba* vrouw Berta een wijle naast hem en voor

-3*



hem. En ze veegde haar tranen af.
Uit een kist haalde ze een gouden ring. Ze

z,ou h.rtt morgeïr in de stad verlcoopen- " t

Ze had er al rneer juweelen te gelde gelnaakt'
Roland wist zelfs niet, dat moeder eenige kost-
baarheden bezat.

Vrouw Berta zat dan nog een heelen tiid bii
een kleine tramp te borduren. Ze verdiende ook
daarrnee wat geld. Ze leefde zeer zuinig. Ze wTY
de toch eenige van haar juweelen bewaren, onl
haar zoon later bij te staan. Roland was haar
troost in het moeilijk leven. Voor zijn geh:h wil-,
de ze alles doen.

Sorns l<warn de monnik rnet Roland mee om
moeder te betuigen,'dat haar jongen altijd zijn
best deed. En dan voelde vrôuw Berta blijd"
schap" R':land had een goeden karrtaraad,; het was
Olivier, de zoon van den gouverneur van 't l-^i-
teei" De lcn,apen hadden elkaar op school k n
l<ennen" 'En nu en dan riocht Olivier van zijL- " --
Cer bij de grot lcornen spelen. Het was voor bei-
den een groot p,lezier.

Enkele rnenschen hadden erpgemerkt, dat de
jongen van die arm€ vrouw even goede rnariie-
,rcn hael aXs de zoon van den rijken kas&eelover-'
ste. Ën ze vroe,gen wel eens aan elkaar, wie die
Berta toch mocht zijn,." Maar zij sprak nooit
over haar verleden.

-4* *5*

il"

- 
O, rnoeder, rnoeder, ' ' nu mr:et ge toch

n"reegaan kijl*en. De koning van Franlçenland is
g*ko**r, met zooveel ridders en sotrdatenl

Met dit nieuws storrnde Rotrand eenige we'ken

iater de grot binnen"
:* De" koning vân Frankenland!' heihaalde

ï/rouw Berta en ze werd zeer bleek'

- Ja, moeder'.. FIii is op lveg naar Rome'

**** Ëli;ft eenige dagen higî... Hi.i logeert op het

lcasteel bij den .rrtd*t van Ôlivier. En de soldaten

verbli.jven in tenten met wimpels en vlaggen' O,

het is zoo schoon! Ga eens rnee zieno moeder!
Rolandls ooge:r schitterden.
*= lfuIaar rnoeder, vervolgde rle knaap, waar-

orn beeft ge nu zoo? Ge Lrehoeft niet bang te zijn
va.n de soldaten. Zij zijn zeer vriendelijlc.

* O; ilç ben niet bang.". trk ga eens rnet u
mee kij'ken,.. C. moet eeret eten.

Van opwinding had Roland geen honger. Maar
vrôuw Berta wilde niet vertrekl*en' alvorens hij
zijri maaltijd gebruikt had. Toen ging hij inet:

merecler mee. ". Bij de stad stonden vele tenten'
Boven groote vuren hereidden soldaten 't eten.
Ze schertsten en lachten. $p een groote weide
graasden tairi!ke paarden.



Ook in de stad wa.s het druk. Voorname hee-
ren verbleven in deftige huizen.

Bij het kasteel stond een groote menigte, be-
geerig den machtigen iccning van Frantr<enland
te zien.

En daar kwam de vorst op de borstwering bo-
ven de pooït met den gouverrleur.

Het volk juichte. 't Had zulke groote daden
van den koning \r'ernomen. En ook, dat hij goed
en wijs was, de zwaklcen beschermde tegen de
machtigen, de arrnen tegen onrechtvaardige hee-
ren.

- 
C), rnoeder, wat is hij een groote, sterke

man! zei Roland opgetogen. Daaro'm ,ro"rrr*r, r.
hem zeker Karel de Groote!

- 
Kincl, ik word niet wel.". iaat ons naar huis

gaan, stamelde vrouw Berta.

- 
O. moed'er, ge ziet zoo bleek,..

Is hier zoo benauwd tusschen al het volk.

- 
Kom mee, moeder, hernam Roland rnede-

lijdend.
Hij baande een weg voor haar.
_- Mogen wij door? Moeder is zieh, zei hij

met vriendelijke stem.
En de menechen schoven uiteen. Weldra wa-

ren vrourv l3erta en Roland buiten de stad.

- 
Is 't al wat beter? vroeg de knaap.

-6-
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* j"... M"a, iaat me toch op uw schouder
lsunen...

Vrouw Berta stapte traag voort. En toen ze
eindelijk de grot bereihte, scheen ze doodmoe.

-_ Is 't nog niet over, moeder? vroeq Rbland.
.- Neen, lieveling...

- 
Waarom r /eent ge nu?

- 
O, 't is niets... Ik zal naar bed gaan... Haai

m€ een glas water uit de bron.
lRoland spoedde zich om moeder te helpen. Hij

zat een heelen tijd bij haar bed. Vrouw Berta lag
zeer stil, rnet gesioten oogen. Ë,indelijk scheen ze
zich weer kloeker te gevoelen.

- 
Roland, ga nu ook slapen, zei ze.

- 
Zljt ge wat beter, moeder?

- Ja...
Roland kuste haar. Hij trag langer wakker dan

anders.
Den volgenden morgen wekte vr,ouw Berta

hem als gewoonlijk. Ze zag nog bleelc.
* Ztjt ge nu genezen? vroeg deknaap.

- 
Nog een beetje raar in mijn hoofd, maar 't

zal wel over gaan.'Wat later trok Roland we€r vroolijk naar
school. Hij zag niet, dat zijn moeder op een
bankje neerviel en bitter weende. Hij keeË even
naar het soldatenkamp. B.ceren veikochten er
groenten en vruchten.



M*r, ot w.s tijd voor de lessen. ôp school
wachtte Roland €en heerlijke verrassirtg. Pas
waren de leerlingen gezeten of er kwam voor-
naam bezoek. De koning van Frankenland, Karel
de Groote, wilde de klas eens opnemen. ,

Vriendelijk begroette hij den meester en de
kinderen, en dan luisterdà hij naar de les.

Toen Roland naar voren geroepen werd, om
te lezen, keek dle vorst hem belangstellend aan.

- Die lcnaap is niet van dit land, fluisterde
hij tot den meester.

-* Neen, hij is uit 't Noorden gekomen, ant-
woordde de monnik.

De koning ondervroeg. Roland over zijn af-
kgrnst, maar de jongen wist er zelf niets van.
Zijn moeder had hem alleen gezegd, dat ze met
zijn vader van een andere streek naar hier was
verhuisd.

De lconing stelde aan zijn rechterhand dâ vlij-
tige'en aan eijn linkerhand de luie leerlingen. En
het bleek, dat de luien meest r-rit groote huïzen en
kasteelen kwarnen.

* Dat is net als in Frankenland, zei Karel de
Groote. En daar zeg ik dan tot de luien: gij denkt
omdat ge van kasteelen kornt, later hooge amb-
ten te krijgen. ,Maar domme knapen zullen niets
in 't bestuur van 't land te vertellen hebben-

*&*
_q*-.
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Verstandige rnannen zal ik verheffen, ook al zijn
ze arm,

Karel de Groote deed veel om het onderwijs
te bevorderen.

Olivier, Rolands vriend, stond ook bij de vlij-
tigen.



- Maar de iconing keek toch ,t meest naar Ro_
land.

- Vriendje, zei -hij, ge woonr dus bij uwmoeder 
-en zij is weduweiat, ,r* *""d"r hulpnoodig heeft, vraag haar dan ,u., ,t kasteel tekornen. Ik zou .rr.i hrr, *iit r, 

"pr"t "rr. 

-"'='' rv

Karel de Groote .verliet ,oor--L u"hool, enRoland gevoelde zich fier, d";-J; à"hdg. vorstto.t hem gesprolcen had. d,.aut *ur-*eer belang-rijk nieuws vooï moeder.
school, haastte Roland zich huiswaarts.Maar in. de- grot schrok ht;.- V;;* Berta lagweer te bed.

- Ik ben noq niet.beter, kioeg ze. Neeryr zelfuw brood... ik [an .ri", oprtuun".- 
-'

'Wat 
was dat treurig...

__ Maar moeder, de koning van Frankenlandwil u helpen, zei Roland. Hf i"-'"o schootr ge_weest... hij. keek me_ I.rrg our, *" iË moest hemzeggen, vanwaar vader en gij gekomen waren.Ml1r ik wist het nier goed. --' cv':v

, . Vrouw Berta richtË ,irh op" En er kwam eenblos op haar wangen.

- Is Karel oo school seweest) stameldp ze.Roland moesr nu alles ;;;iË;. ïro.r*_ BertaIegde zich weer neer.*- ll."r, hij zai me nier heipen ! kreunde ze.'* Moeder, de koni"s h;;;r-;;; ;;;h's.r.sd,
ln. tu 

-

en hij is zoo goed en machtig...
* Och, kind, denk er niet meer aan... -Laat

rne nu stil liggen... ik ben zoo moe in mijn
hoofd.

- 
Wil ik vanmiddag uit school blijven)

- 
Neen, neen, verzuim dè lessen niet...

- 
Ge zijt zoo alleen...

- 
[6n rust ik 't best en word ik gauw beter.

Mer treurig gemoed keerde Roland'' naar
school terug.

Tegen den avond vond hij moeder nog te bed.
Ze sliep... O, wat was ze bleek!

Roland wekte haar niet, doch verliet stii de
grot. FIij had sehoord, dat ewahke menschen
foed voedsel moesten hebben. En hij zou er om
gaan bij den lconing van Frankenland. Die had
immers gezegd, dat moeder mocht komen als ze
hulp behoefde. Moeder kon zelf niet gaaf. DuB
zou hij het doen...

Roland liep naar het kasieel... Hij was soms
binnen geweest met Olivier en de knàcht aan de
zijpoort liet hem dan ook door" Daar zag Roland
zijn vriend, die naar soldaten keeh, welke wa-
penrustingen wreven tot ze. blonlcen.

- 
Olivier, waar is de koning van

landi vroeg Roland.
Franlcen-

- 
Aan tafel rnet vader en vele r:idders. Ze

zijn daar in de groote zaal.

il



* lk rnoet den koning hulp vragen voor rhijn
moeder. 'O, moeder is ziek.

- 
Maar ge kunt nu niet binnen gaan. Ik mag

ook niet in de zaal.

- 
De koning heeft op school gezegd, dat

moeder om hulp màg komen. Ii< ben hier, in haar
'plaats, want moeder ligt te beC.

- 
'Wacht tot de maaltijd geëindigd is. Ik zal

dan aan vader zeggen, dat gij hier ziit.
Maar Roland luisterde niet naar die verma-

ning. Moede:: kon niet lgachten. Hij was onge-
rust. Snel liep hij naar de zaal.

* Ga weg, jongen, wat knmt gij hier doen)
bromde een bediende bij de deur.

Roland rvas hem te vlug af en glipte langs hem
heen. Hij trad in de versierde zaal, waar larige ta-
fels stonden. En aan de rniddentafel zag Ïrij den
grooten vorst, met het goede gelaat. De gouver-
neur schrok, toen hij den knaap in zijn grove
kleeding bemerkte. Maar Roland trad vrijmoe-
dig op Karel den Groote toe.

* O, koning, zei hij, met zijn heldere stem,
moeder is zoo erg zielc. Wij hebben zoo weinig
voedsel" En ik lcom u om hulp vragen. Gij hebt
die beloofd. 

'

Veel heeren'ontstelclen en i<eken nijdig. Wie
had dien boerenlcnaap hier binnen gelaten? En
hoe waagde die brutale vlegel het, den koning

_ t3 *

aan ie sPrekenl Zoo daci'ten ze' *
'Maar Karel a. ôt""tt lachte Roland vriende-

liik toe,en zei:

- 
fla, dat is mijn vriendje uit de school" '

Ë,n heeft uw moeder u gezonden?
- 

- Neen, koning' To"tt ik uit school kwam'

l.g mo.d"tr'zoo stilln bed' Zij slaapt' maar is zoo

bË"k-' En ih ben gauw naar hier geloopen'

-. Dat is braaf van u" '
Karel streelde Roland over 'de lokken'
.- tt houd van Ëinderen die zoo voor hun

*o"d., optreden, hernam hij" En ik zal haar hel-

PÊN:'*iJ. vorst gelastte zijn dokter., dadelijk mgt den

knaaP mee te gaan en alles te doen voor de kran'

ke vrouw, wat hij kon.
* Straks breng ik zelf een bezoeh aan uw

moeder, beloofde Karel.
Roland stapte met den geneesheer me'e' Ën

nu keken de ridd"tt niet meer nijdig naar hem'

Vrouw Berta was wakker, toen haar zoop'rnet

den dokter binnen trad' Vlug vertelde Roland'

wat hij gedaan had.

- 
b; moeder, deze heer zal u beter maken,

eei hij dan oPgetogen,
*-\,/1ssry, wat scheelt u) vroeg de dokter"

=- Och, heer, neijn zoontje heeft het goed b-e-

doeld maar medicijnen kunnen mii niet baten' Ile



i
ben ongesteld door groote ontroertng-
rnet rust overgaan.

b"t ,.i

- 
Gij ziet er zwak uit. Ge neemt te weinig

voedsel, Ik hoor, dat ge veel verdriet hebt gehad

in uw leven.

- 
Ik verloor mijn goeden man.'. En ia, er is

nog ander leed...

- 
Moeder, straks komt de koning zelfl riep

Roland uit.
Vrouw Berta ontroerde w€er. De geneesheer

vertrok.

- 
Ik zal hier krachtig voedsel laten brengen,

besloot hij. Er is armoede in die got.
Vrouw Berta liet Roland vertellen hoe hij op

't kasteel ontvangen was geworden. Ze stond
op. En uit een kist haalde ze kleeren, die Roland
nooit gezien had. Ze trok die aan.

- 
O, moeder, wat zijt se schoon I zei Roland

in bewondering. 'Waarom doet gij dat kleed niet
elken Zondag aan ?

- 
Kind, straks zult gij het misschien begrij-

pen.
Vrouw Berta ruimde 't een en ander,op, ûl&ar

ze was zoo moe, dat ze weer op de bank neer
viel.

III.

Roland ging telkens buiten kijken, of de ko-

t4-

ning kwam. l-[et was gelukkig nog- licht' Hii had

Ëil;;i dat er iets groots. zo' gebeuren'

* Moeder, duu'" i?- a'e tto"i"g r riep Roland

opgewonden'

- Bliif nu bii
ontroer'd.

- De koning

me, Ro'land, zei vr'ouw Berta

is alleen met den gouverneur'

moeder.
Vrouw Berta stond op' Ze rustte met haar lin-

k"rh;;;' ; Roh"iu 'lho"du'' 
Ze begal zich

naar de ingang van de grot' ^"-ô; 
"Ja"'i" 

K;;"1i' Groote' Hij zag 'Ro-
lands moeder t" J;'" wankelde hij e'n werd hij

bleek.
'- ls het mogelijk) stamelde hii' Berta gij!

Roland ko,' tij" oogen haa-st. niet gelooven'

D" i.;t;; r'iel moede'"o'o d"" hals en kuste haar'

-- Bs1b, rnijn aÏlne' arme zuster! riep \ij
*""n.Ià-,rii. o, irt tt" ht'd geweest voor u" ' Ik

had zoo'n berouw'" ' en liet u overal zoeken'' "
En sii waart zoo ver weg! En nu vind ik u hier" '

il';;;;;; ' ô, il ""hÀu* 
me"' Gij moet mii

wei erg haten, Berta!"---ft;n, K""1, iI< heb u nog altijd lief als

miin broeJer, antwoordde de vrouw zacht'-- 
Lii.t hu.n hoofd tegen den schouder va-n den

srooten, sterken koning rusten'
"':-Si"gftied was attija zao goed voor mij'
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fluisterde ze. Toen hij leefde, had ik geen armoe-
de... Helaas, ik verloor hem door een vreesqlijl(
ongeluk. Ftrij had rne 2oo innig lief en nooit heeft
hij een boos woord over u gezegd, Karel.

.* Ik was slecht... Ik handelde toen in"hoog-
moed... Maar ik ben sedert veel veranderd, Bei-
ta- O, waarom keerdet gij niet tot mij terug?

- 
',k'lVist niet of ik mocht.."

* Op school zag ik uw ]<ind en zijn gelaat
ontroerde me zoo diep... Er was iets bekend in.
Maar ik kon niet vermoeden, dat hij miin neef
was...

Roland was vreemd te moede. De koning van
Frankenland noemde moeder zijn zuster, en
was dus zijn oom...

-- Dan ben ik een prins, dacht Roland.
Maar hij tr<on het nog niet gelooven...
-_ Roland vertelde me, dat gij rnet uw gevolg

en soldaten hier waart, sprak vrouw Berta voort,
Ilc ging met hem lcijken. En na a[ die jaren van
scheiding zag ik u op de borstwering van het kar-
teel. Van ontroering werd il< ziek...

- Maar nu zult ge ,genezen, Berta, hernam
de koning. Cij gaat met mij mee en ge zult met
Roland in het-paleis te Aken *orr.rr... rfi{ilt gij
dat,- f,Jertha) Kunt ge mij mijn onrechtvaardig-
heid vergeven )

-- O, gaarne ga ik met u mee, Karel...

'i* f6 "*

- Roland, ik ben uw oom, zei de koning nu
lot den knaap.

Hij kuste hem ook.
De gouverneur stond verbaasd bij de ingang,

Hij wist ook niet, wat hij zag. Die arme vrouw
uit âe grot zou de zuster van den machtigen voret
zijn! Fn niemand had dat geweten.

Karel leidde Bertha naar de banl< en sprak toen
even met den gouverneur van 't kasteéI.

_- Beita, zei hij dan, nu gaat ge mee naar 't
lcasteel.

- O, broeder, laat me daar morgen lçrmen.
Ih zou dezen avond nog alleen met miin zoon'willen 

door brengen.
Karel stemde daarin toe. Hij bleef nog eenigen

tiid met Berta praten.
't 'Was donker, toen hij vertrok.
Vrouw Berta na'm haar zoontje dicht tcgen

zich en zei:

- Roland, nu ben ik genezen. O, het is alle"
maal vreernd vr:or u, hé?

-* Moecler, ben ilc dan waarlijk een prinsl
-- Jr, Ik vrerd geboren in €en p"l"ir. Ik

moet u veel vertellen. 'k Heb het nooit willen
doen, om u niet ontevreden te maken met uw
Ïot. Nu moogt ge alles weten. Koning Karel is
mijn broeder. Toen mijn ouders gestorvep wa-
ren, was * ""ï.îr*::," en ik bleef in 't palsis



bij mijn broer, die koning werd'. Ik had een bra-

.r*r, *tt lief, Siegfri.d, ttn ambtenaar van den

f.""i"g. En it *itâ. met hem trouwen' IVlaar.hii

was geen prins en Karel verbood daarom ons hu-

;;hj'i" Ik'ging heen en trouwde toch-met Sieg-

friei. Hij was uw vader, Roland, een brave op-

;;;h,. ;;n. Mijn broer ioeg ons uit het land' En

Iiitt.f.U.r, .r., weg.'. We vestigden ons hjer en

uw vader rt'erd landbouwer' We waren zeer Ee-

i"t t iu. Toch had ik altijd smart over de gram-

schap van mijn broer'

g..tt ,Lp Roland uit, en zijn oogen fonkelêen'
Siil, Rol"r,d... Nooit heeft uw vadçr een

boos woord over den koning gezegd' En ik bleef

hem beminnen. Uw oom wist toen niet beter" '

hij dacht dat hij zoo moest handelen' Prinqessen

trcruwen altijd met prinsen' En nadien heeft uw

oom berouw gekregen' Hij liet ons overal zoe'

ken, maar kon ons niet vinden" ' O, het, spijt
hem zoo, zulk een goede en wijze koning' Gij
moogt geen wrok hebben, Rc'land. Dat wil de

goede God ook niet.
Zao sprak vrouw Berta' En ze bracht dan haar

jongen ie bed. Ze voelde zich zoo gelulckig, en

r" Jankt. Cod vc,or deze groote hulp'
Roland lag een heelen tijd wakker. Hii was

pen prins .r, to, weer in een paleis wonen' Maar

!8 -*

ôp dat vooruitzicht iag een ,"Ld,r*. Zijn goede

vader had voor koning Karel zijn land moeten
verlaten. Hij was geminacht geworden, omdat
hij geen prins was.

- 
Dan ben ik- ook maar liever geen prins,

dacht Roland.
Hij had toch meer eerbied voor zijn vacler dan

voor een machtigen koning.
Eindelijk sliep Roland in Den voigenden mor-

gen werd hij vroeg door moeder gewekt. 'Wat

was er nu ook weer) Had hij gedrbomd?
Maar rnoedei droeg weer'haar mooie kleeren.

- 
't Is dus waar dat de koning rnijn ocim is?

vroeg Roland.

- J., mijn jongen.

- 
Moeder, ik zou toch liever geen prins zijn.

Vader was het ook niet...
Vrouw Berta'begreep het gevoel van haar

zoon en ontroerd kuste ze hem.

- Jongen, ik ben blij, dat ge zoo trouw zijt
aan uw goeden vader, spralc ze. Maar gij moogt
geen wrok hebben. Vader in den ,Hemel zegt u,
dat rge nu alles moet doen, wat uw moeder voor
u beschikt. En dat zal, hé, Roland?

- J., moeder.

- 
Zoo is het goed. En bedenk, dat ufu oom

onrecht wil herstellen.
Ze ontbeten sâmen, en toen leidde vrouw

t9 -



ilerta L", roo"tje mee naar het kerkh ol. Ze
knielden samen op vaders graf. Nooit zou Berta
haar Siegfried vergeten, ook al keerde ze nu te.
rug naar een paleis.

Moeder en zoon begaven zich weer naar de
grot.

- 
Vandaag kunt ge niet naar ,school, zei

vrouw Berta. Ge zult weldra afscheid moeten
nemen van vader GabriëI.

Dit speet Roland.

- 
E; ook Olivier zal ilç missen, zei hij.

Dit maakte hem wat treurig.
Daar hwamen heeren en dienaren" Ze voerden

een sierlijken draagkoets. Vrouw Berta moest
hierin plaats nemen. En voor Roland was er een
mooi paard

Zoo werden nnoeder en zoon naar het lçasteel
van den gouverneur geleid. Roland was wel ver-
legen, toen al de menschen zoo naar henr keken.
De omw,oners en de burgers van d,e stad -begre-
pen er niets van. Waarom werd de vr,ouw, uit de
grot zulk een eer aangedaan?

Olivier wachtte zijn vriendj" op
Roland sprong van zijn paard. En

het sloiplein.
beide jongens

eneld€ln naar ellçaaï toe.
* O, gij zijt een prins,

heeft het me ver,teld.
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zei Olivier. Vader

- Maa. het spijt me, dat ik zoo ver vqr tl
weg moet, antwoordde Roland.

- Ik zal ook verdriet hebben.
Karel de Groote trad zijn zuster en neefie to.

gemoet en leidde hen binnen. Ze kregen_rnooie
lcamers in het kasteeÏ. En daar zouden ze bliivcn,
terwijl Karel naar Rome ging.

Den volgenden dag had in cle groote kerk een
uitvaartdienst plaats voor Siegfried, Rolands va'
der. De koning zat vooraan naast zijn neefje. En
de kerk was vol ridders, officieren, en burgers.
Allen wisten nu, wie vrouw Berta wae.

Roland zag tijdens den dienst den koning wee-
nen. Dat was van berouw en verdriet. En toen
verdween alle wrolc bij Roland, Van dit oogen-
blik af, kreeg hij zijn oom Karel lief.

v"
Vele jaren waren voorbij gegaan. Roland was

een dapper man geworden, de trouwste dienaar
van zijn oom, Karel de Groote.

Moeder was bij vader in den hlemel... Ze had
ha.ar jongen zien opgroeien tot een edel ridder.
Dat was haar groot geluk gelveest.

Gaarne steuride F{oland zijn oo,m, die overal
ru#heid beteugelcle, orde bracht en onderwijs
verbreidde, ook voor de eenvoudigen en armen.
Dik'wijls moest 

Yl,"o:.ttu* 
volkeren rot ge-



h*oreaamheid br"ttg"n en dart was de edele Ro-
land als zijn rechterhand. ,

Roland werd aan het hof en in 't leger geacht

en bemind. Toch had hij een vijand, al $urfde
deze het niet te toonen. ,Het lvas ridder Ganelon,
die niet kon verdragen, dat Karel de Groote zijn
plannen 't eerst met Roland besprak. Ook had
Roland belet dat tanelon onreoht pleegde ie-
gens minderen.

Er lcwam groot gevaar voor het rijk van Ka-
rei. Uit Spanje drong een ruw volk over de Pyre-
neeën in F rankenland. Het waren de Saracenen.

Om het rijk te behoeden, moesten ze tetugge-
drongen worden. En Karel de Grôote verzamelde
een groot leger. Alle ridders trokken met hern
mee. Er rukten ook legers aan uit andere gewes-
ten. En tot groote vreugde van Roland, was bij
de troepen uit ltalië, de vriend van zijn jeugd,
Olivier.

Hoe blijde waren beiden elkaar terug te zien
na zoovele jaren.

Een geweldige macht trok dus tegen de Sara-
cenen op. De strijd duurde lang, wel zeven jaar.
Maar toen waren d,e Saracenen in Spanie terugl
geworpen.

Maar Karel de Groote trok ook over de Pyre-
neeën, bergen ,en ten laatste hadden de Sarace-
nen maar één stad meer, Zaragossa

-22-

Toen zond Marsilla, der vorst der Saracenen,
een gez-antschap naar Karel. Hij vroeg die laatste
stad te mogen behouden. Als Karel met ziin le'
gers heen ging, zou Marsilla een maand later vol-
gen naar Frankenland, om den koning trouw te
bel,oven.

Karel de Croote streek eens over ziin langen
baard en zei:

- 
Ik moet daarover nadenken en eal morgen

beslissen.
De afgezanten werden goed behandeld. 's A-

vonds hielcl, Karel raad met zijn voornaamste rid-
ders.

- Q, vertrouw dien Saracenen vorst niet,
sprak Roland. Hij is valsch. Wanneer gij u met
uw legers teruggetro'kken hebt. zal hij al zijn be-
Ioften schenden en opnieuw uw rijk bedreigen.

* Dat is niet waâr, zei Ganelon, die Rolând
hastte Marsilla meent dqt oprecht. Wij strijden
nu al zeven jaar. Er mclet vrede en rust komen.
AIIes lijdt door rlen oorlog..Handel en nijverheid
kv.'ijnen. En roerige stammen zullen u ,last aan-
doen. Neem het voorstel van den Sa.racenen-
vorst aan. Hij is nu overwonnen.

- 
Wij hebben zeven jaar strijd gevoerd, nog

eenige maanden en Zaragossa is aan ons. En dan
zijn de Saracenen geheel overwornnen, hernam
Roland.

-2â-=



Veel ridders verlangden naaT huis en steun-
den Ganelon, uitgenornen Olivier' Roland en hij
etonden alleen met hun oordeel.

En Karel de Groote luisterde naar de ande-
ren. Den volgenden dag, zei hij tot de gezanteri,
dat hij eenige ridders zou zenden, om hun vorst
verzoening en vrede aan te bieden.

De afgevaardigden vertrokken
...- Wie wil mijn gezant zijn naar Zaragossa?

vroeg Karel aan zijn hovelingen.
T Nu gij beslist hebt vrede,te maken, wil ik u

hierin ook dienen, sprak Roland.'[.aat mij gaan!

- Gij zijt veel te driftig, zei OlivierÇe zoudt
met dien sluwen Saracenenvorst dadelijk twist
krijgen.

- Ik houd u liever bij mij. hernarn Kare} de
Groote tot Roland.

- Stuur Ganelon dan, sprak deze.
En Ganelon werd als afgevaardigcie aangeïye-

zen. Hij was hier,over nijdig.

- ln'lussshen zullen Roland en 0livier tesen
mij konkelen bij den koning, dacht hij. Het^,is
een afgesproken spel mij weg te krijgen.

Met razernij in 't hart vertrolc Ganelon, door
een sterk geleide vergezeld. I-lij hwam te 7-ara-
gossa aan. En er was in zijn valsch gemoed eerr
laag plan, om Roland ten val te brengen"

t- Karel de Groote biedt vrede aa,n, zei hij.

-24*

Maar ik vrees, dat hi! spoedig van gedachto zol
veranderen.

- \[aav6m] vroeg de Saracenenvorst'
.-- FIij heeft een neef, die met hern kan doen

wat hij wil. Hij heet Roland

- O, Roland, die een wonderlijk zwaard
heeft,'Durendal en een hoorn, d.ie zeer ver wordt
gehoord? Is het waar, dat zijn zwaard stuhLen
van de rots afslaat?

- 
ja.. " En Roland wil zijn zwaard gebruiken

orn heel urt'volk uit te roeien. Ih heb bij den ko-'ning voor verzoening en vrede gesproken en
won het. Doch nu ben ik weg. En ge kunt Ro"
land niet vertrouuren. Hij zal Karel de Groote
weer bepraten. Ware hij er niet rneer, dan zou
de koning ontrnoedigd, naar zijn land terug trek-
ken. *

Marsilla hoorde wel, dat Ganelon Roland erg
haatte.

- 
Wat kan ik doen om Roland uit den weg

te ruim.en? Ii< heb er veel voor over. Zijt àij b€"
reid mij ,te helpen? vroeg hij.

- Jr, antwoordde Ganelon. En zoo zal ik
m'ijn volk dienen, want dat snakt naar rust en
vrede, voegde hij er huichelend bij. Zend groot€
geschenhen naar Karel, Beloof hem trouw. Z"g,
dat ge henn ilr zijn hoofdstacl 'gehoorzaamheid
zult zweren. Dan zal Karel rnet zijn leger over
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i*li g.L*rgie trekken en een kieine achterhoede
achter laten. Zooals altijd zal die achterhoede
onder bevel van Roland staan. ls het hoofdleger
door de pas van Ronceval en Roland nog aan de-
ze zijde, kom dan met een leger van honderddui-
zend man ,en val de achterhoede aan. Roland
zal .stand willen houden en wanhopig veghten.
Misschien overwint hij een eerste maai. Stuur
een nieuw sterk leger naar het lcleine hoopie. En
Roland valt!

- 
Maa,r weet gij zeker, dat hij de achterhoe-

de zal aanvoeren? vroeg Marsilla.

- 
[31 çles1 hij altijd.. " Karel houdt hem

voor den dappersten ridder. En Roland wil voor
den koning alles offeren.

Zoo moest de verrader zelf hulde brengen aan
de trouw van den edelen Roland.

De Saracenenvo'rst besloot te handelen, gelijk
Ganelon voorstelde. rDe valsche afgezant kreeg
veel goud en vertrok.

Marsilla zond een gezantschap mee, met ze-
ven honderd kameelen, beladen met goud en zil-
ver, bestemd voor Karel de Groote.

(ianelon kwam aan het hof terug.

- 
Koning, zei hij tot Karel, ik heb mijn taak

getrouw vervuld. Marsilla zend u zeven llon-
derd kameeien met goud en zilver; binnero een
maand zal hij u te Aken trouw en gehoorzaam-

-- 2() *
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heid komen zweren' Trek dus met uw leger af'

Laat tegen een verrassing een acfrter-ho-ede 1ch'
;;.'WË beter dan de dappere Roland kan deze

rurr.ro*r"r, ? Maar: ik ben ot"tttrigd' dat Mareilla

het oprecht meent.
Ër werd" dan gehandeld, zooals Ganelon het

*"rr""ht . De legeru kregen bevel over het ge-

l"rgt" ," trekkei. Ë.r, *ht"rhoede zou dien af-

tocht beschermen.
* Niet gij, maar een ander moet de achter-

hoede aanvoeren, zei Karel tot Roland' Ik bçmin

u als mijn zoon' en het kind van mijn brave zus-

ter Berta. En ik voel me ongerust om u'---*_ 
Korring, altijd heb ik het bevel o-ver de

achterhoed" l.t duut kan ilc het best toonen' hoe

g.urrr" ik u dien. Ik smeek u dus, laat me oplcil
i" g"ottrlijkste post bekleeden' Mi'jn trouwe Oli
vier zal bij me blijven.

Karel g.f to.. i{ij w*nde. tcen hij afscheid

nam van Roland' Het hart was hem zoa twaat'
n.i."a sprak hem moed in. De oud geworden

vorst vertrok.

- 
Ik heb een voorgevoel, dat ik mijn oom

niet meer terllg zal zien, sprak Roland toJ Ol'i'
vier. Ik vertrouw Marsilla niet. Ganelon laat zich

misleiden.
De edile ridder, zelf zoo oprecht en trouw'



kon niet vermoeden, dat Ganelon een verrader
wâ8.

Het groote leger kruiste het gebergte. De sol'
daten en de ridders gingen naar huis. Maar de
rechte vroolijkheid heersehte niet bij de troepen.
Er was als een druk, een geheime angst.

Karel de Groote lag 's nachts wai<ker.
* II( denk altijd maar aan Roland, zei hij tot

zijn ridders. 'O, iXc ben zoo bevreesd orn hem.

- Er zal niets gebeuren, beweerde de'valsche
Ganelon. Marsilla zag er oprecht uit. En moest
een oproerige bende iets wagen, dan zal Roland
ze spoedig uiteen jagen. Weldra zal de dappere
ridder veilig bij ons zijn.

Zoo sprak de Judas en 's nacllts ,telde en
streelde h,ij zijh goud.

V.

Roland had zijn kleine legerschare bij âe pas
van Ronceval opgesteld" Trouw uou hij walcen.
Hij wist, dat hij een gewichtige taak had. De ko-
ning en duizenden levens waren hem toever-
trouwd. Verspieders meldden de nadering van
een Saraceensch leger.

- Daar begi,nt het al, zei Olivier. O, Roland
gij hebt het wel goed voorzien. Had Karel maar
naar uw raad geluisterd !
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- Het is nu te laat. En praten helpt niet. Oli-
vier, wij zullen s'trijden tot het uiterste. De Sara-
cenen mogen niet door de pas van Ronceval.

- Blaas op uw horen... De lconing zal't nog
vernemen, eqr terug keeren.

.- Neen, ineen,... Hij zou meenen dat ik vrees
heb...

Roland gaf zijn bevelen. Den volgenden dag
vielen de Saracenen aan. 't Werd een geweldig
gevecht^ Roland was altijd daar, waar 't meeste
gevaar dreigde. Z\n reuzenzwaard Durendal
sloeg de ruwe horden achteruit En de Saracenen
namen de vlucht.

lVlaar in het gebergte lagen ook veel doode
en gewonde Franken. En Rolands legertje wae
nog kleiner geworden.

- De Saracenen zullen 'terug keeren, zei Ro-
land tot Olivier.

- Blaas op uw horen... Nog kan de lànittg
de klanken hooren. Cij hebt nu getoond, dat ge
geen vrees hebt. Maar als wij vallen, zullen de
Saracenen toch door de pas dringen sn Karelu
troepen achterhalen.

' R.oland narn den horen, clie zijn moeder hern
om 't lichaam had gehangen, toen hij zijn eersten
krijgstocht ondernarn" En luid schalden de klan-
ken over de bergen heen...
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Karel de Ciroote had zich ter ruste eelegd. Hij
was weer zoo droef te moede, peinzend aân Ro-
land, zijn neef, dien hij lief had als een zoon.

Plots rees hij op .en ontroerd zei hij : .

- 
Hoor, Roland roept me... Roland is in ge-

vaar...
Hij ging uit zijn tent. 't Was stil in het karnp.
De vermoeide soldaten sliepen"
Van heel ver kwam hoorngeschal.

-- .|a, Roland roept rne, hernam Karel.

- 
Ge verqist u, koning, sprak Ganelon. Het

rnoef ergens een herder zijn, die zijn kudde ver-
zamelt. De pas van Ronceval is ver. Hoe zoudt
gij tot hier Rolands hoorn kunnen vernemen.

- 
Er is rnaar een hoorn als die van Roland.

O, daar blaast hij weer. En nrijn dappere neef is
in nood, in grooten nood. De valsche Saracenen
hebben hun woord eebroken en vallen hem aan,

- 
Dat kan niet, wedervoer Ganelon. Marsil-

la meende het oprecht.

- 
En ik zeg u, dat Roland roept. Wij moeten

terug !

Karei gaf zijn bevelen. Het groote leger moest
draaien. Dit eischte veel tijd.

_- frJz2y Roland, mijn beminden Roland, riep
Karel, en hij weende weer.

Marsiltra had den raad van Ganelon gevolgd.

' {Ë30*

Voo, de tweeie maai stornrden de Snlncç,n.lt
nader. t-Jrerr duurde de slag. De vijand overworr
nog niet. Maar een speer hacl Olivier getrol
fen. Stervend viei de dappere man neeï. W,r,.
nend knielde Roland bij zijn trouwen vriend.

Een priester stond hem bij, en met zijn hoofd
op Rolands schouder overleed de kamaraad ujt
zijn jeugd.

Roland had een dag rust om zijn troepje rc
verzamelen. En toen volgde de vierde aanval. De
'kl"irr. schare verdedigcle zich hardnekkig. Ieder
lvas een held..; Tegen den avond stond Roland
daar met zijn laatste getrouwen. Niemand durfde
hern naderen. De geduchte Durendal wqerde
zelfs langen tijd de toegeworpen speren af. Toch
was de edele ridder reeds op veel plaatsen ge-
wond.

De held kon niet meer. Bloedend sieurde hij
zich naar een boom. En hij be';ool God zijn ziele
aan. Hij legde zich neer. De Saracenen rukten
voorwaarts. De leeuw was gevallen. Nu konden
ze hem grijpen.

Maar daar klonk uit. de pas trompetgel<lanir.
Roland hief 't hoofd op.

- 
De bazuinen van mijn koningl riep hij.* De koning van Frankenland is terugi gil.

den de Saracenen.
En vol angst vloden ze heen. Ceen hunner

lt'



waagde het nog naar den boorn t€ loogçn, oth
Roland te vangen. De stetvencle ridder richtte
zich weer op.

* De Saracenen vluchten... nu is miin ko-
ning gered... Vader en moeder, iic kom lot u,
*pt"t t ii.

En hij verzamelde zijn laatste kracht en
bracht zijn hoorn aan de lippen.. . Nog eens schal-
de die hoorn over c{e bergen. Het was een over-
winningskreet.

Roland zonk'neer en stierf . De soldaten ;torrn-
den uit de pas. Ze zetten de Saracenen na.

- 
'Waar is Roland? kreet de koning.

Men leidde hem naar den bcorrt.

- Roland, mijn neef... O, hij is gestorven,..
Voor mij is hij gevallen... 'F{ad ik toch naar ziin
raad geluisterd. trdele Roiand, altijd waart ge me
trouw...

Karel de Groote vervolgde rlen vijand tot in
Zaragossa. En de Saracenen werden voor goed
verslagen. 'Marsilla vluchtte over de zee.

Maar 't kwam uit, dat Ganelon een verrader
was. Hij kreeg naar de gewoonte dier dagen
een zware straf . Vier paarden trolcken te
Aken zijn 'lichaam aan stukken Zijn naam -wordt
nog met verachting genoemd. Maar de edele rid-
der Roland werd door dichters bezongen.

EINDE.


