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Elke week'verschijnt een nieuu' boekje.
ïraag ze in de boekwinkels en bij dagbladverkoopers.
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HET GESTOLEN KIND.

t.

Al h'eel langi gel,eden woonde graaf Kuno van
Eishenfels op een oud kasteel bii de bergen van Tirol.
In den tiid war'en de arbeiders en boeren niet vrij,
maar ze werden door de heeren hard behandeld. Graaf
Kuno was echter een Soede meester en werd door het
.,'olk in 't ronde zeer bernind. Ook ziin vrouw Adelheid
bad ieders liefde gewonnen door haar edelmoedig-
heid,

Kuno en Adelheid warsn zeer gelukkig met hun
zoontie Hendrik.

Maar het waren toen slechte tiiden. De Turken de:
den verre strooptostrten en alle heeren werden op6ie-
roepen om hen te gaan bestriiden in hun eigen land.

Ook ridder Kuno van Eichenfels moest vertrekken,
Hii wilde ziin plicht vervullen, al zou de lange schei-
dinf van vrouw en kind hem zeer zwaat va.llen,

Hendrik was nog te klein om te begrijpen w€arom
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ziin moeder weendeo toen ze hem op zekeren n,orgeft
op het slotplein nog eens den vader toestak.

Kuno zat reeds te paard, qrnrinÉd door ziin volt"
innig zoende hij zijn kind,

- Ik weet, Adelheid, dat gii goed "roor Hendrik zult
zorgien, sprak hij. God zegene u beiden en allen die u
omrin6ien En hii brenSe mij veilig terug.

De stoet reed heen, Het wierd Ru een eenzam,e tiid
voor de gravin op het glroote slot. Hendrik was haar
tro'ost. En ze had trouwe dienstboden en dienstmaag-
den.

Maanden gingen voorbii, Zekeren dag kwam er een
bode, Het was een dienaar van Kuno,

*.Ha, nieuws van mijn goeden man, zei Adelheid.
Zeliep clen bode tegemoet" Maar deze keek zoo ern-

stig,

- Brengt gii slechte tijding ? woe{ de Sravin, met
een angstig voorgievoel,

- 
llelaas, gravin, miin heer is erg gewond en de

6ieneesheer vreest, dat hij zal sterven. Graaf Kuno ver-
langt zoo u nog eens te zi,en en heeft ,oti un nog eenige
rnannen gezonden om u te begeleiden.

Adelheid barstte in tranen uit, 0, zou ze haar !ae-
den man verliezen ?

Ze vraeg nadere biizonderheden. Kuno had dapper
gestreden teSen de Trrrken, maar een sabelhouw gekre-
gen in den schouder. f,)e diepe wonde was dadetriilt
zeer ernstigl.

- Ja, ik moet ** *:"nn3, besloot de Sravin"

't Vas een verre reis, laags slechte weÉen. En de
moeder befreep, dat het ondoenlijk zou, ziin haar kind
mee te nemen, Ze moest Hendrik achter lalen.

De dienstknecht drongi op haast aan, Er was Éleen
tiid te verliezen, als de gravin den ridder nog levend
wilde zien"

De maatregielen voor de lastige reis werden geno.
m,en, En Adelheid zei tot het kindermeisie r

- Maria I Maria ! pas toch op miil kleinen engel.
If vertrouw u veel toe, het dierbaarste wat ik op de
rryereld bezit. Bewaak hem enzorÉ pioed voor hem, Laat
hem nooit uit uwe oogen en maak dat hii het in alles
even goed heelt also{ ik er zell bii was.

> Zoodra ik terug ben zal mijn, eersts werk ziin bij
hen, die ik verzocht heË een wakend oog over u te
houden, tE vernemen of gii uw plicht volkomen ver-
vuld hebt. En kunt gii mii dan het kind gezon6l en
wel in de armen legigen, reken dan op een ruime be-
looning, Beloof mii, uw best te doen, opda,t ih met een
gierust hart van hier kan gaan.

Maria beloofde innig Seroerd, geen oogenblik haar
plicht le ztllen verzuimen. Hierop nam de fravin af-
scheid van al het personeel en vermaande het noÉ: een-
drachtig en vreedzaam met elkander te leven. Ze kuste
haar kind no6i eens en steeg daarop in den reiswaf,en,
die op hef slotplein Sereed stond, en waar zich ook
een Éiroote menigte van lieden uit den omtrek vetza-
nleld had om de ede.le vrouw op haar treurige reis een
laatste vaarwel toe te roepen,
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Diep geroerd door het vertrouwen dat de glravin in
haar stelde, deed Maria bii zich ze'lve de gelofte niet
r.illeen de bevelen van hare meesteres stipt op te volgen,
niaar ook uit eigen bew'eginS al het mogelijke te doen
voor de welvaart van den kleinen Hendrik.

Maria, had reeds in haar vroegste ieugd haar ouders
verloren. De edelmoedige graaf had de zor{ voor <1.e

jongie wees, die and,ers aan de girootste ellende zou ten
prooi gevallen ziin, geheel op zich genomen. Zii werd
door de 6iravin in het kasteel opggenomen, en leerde er
alle huiselijke bezigheden. Daar zii een verstandig en

c,erlijk meisie bleek te ziin, werd zij met de zorg van
den kleinen l{endrik belasi, van het uur van diens ge-

hoorte af.
En ze won de tevredenheid vân de {rar,,in. Nu stond

ze voor nog belangrijker Laak.
Reeds waren eenige weken sedcrt het vertrek der

gravin verloopen, zonâer dat er eenig bericht op het
kasteel gekomen was.

Op een narniddag zat l{.aria me'u haar naaiwerk voor
de wieg van het slapende kind. In het uitgestrekte
kasteel heerschte plechtige stilte, toen die plotseling
ctoor een eige,naardide schelle rnuziek a{ge}rroken werd"
Op het slotplein, vla.k ..,oor het huis, had zich een troep
reizende muzikanten, blijkbaar Zigeuners, opgesteld,
die op hul r'iolen een v'ilden marr:h uitvoerden. De

dienstboden die zao zel,do:n in de Sele$enheid waren

muziek te hooren, sio.ren naar de voordeur, en. toen de

muzikanten ophielden, werden zij uit$enoodigd om in
*6=*

de keuken nog eenige stukjes 1{e komen spelen. Ook
ft{.aria was aanstonds naar het venster Sleloopen om
beter ie kunnen luisteren. Toen de muziek naar bin-
nen trok was zij echter weer naar haar plaats ÉieÉiaan.

Hoeveel zii ook van muziek hield, dachl zii er tock
geen oogenblik aan haren post te verlaten. Anton, de

tuinknecht, verscheen,
'-- Kom, Maria, zeihii, 't is zoo prettig in de keuken!

lùûe zullen ook eens dansen.
_- Ik mag hier niet wegi, antwoordde het nreisje en

ze wees naar Hendrik
*- Hil slaapt immers rVees nu niet zoo kinder-

achtig. Ïfle moeten eens dansen.
Anton trok Maria bii den arm en hield- zô6 lang en

266 drinÉen{ aan, dal zii eindeliik toesternde even
mee te gaan. Genoegen had Maria echter niet. Haar ge-

weten liet haar çleen rust en zii werd zoo b,ezorgd, dat
zii wel onmiddellijk had willen terugkeeren. Maar
allen riepen, dat ze moest blijven.

Eindeliik gelukte het haar weg te loopen.
In de kamer was alles doodstil ; het hind mo,est dus

zeker noXl slapen. Voorzichtig gins Maria naar de wieS.
Met starenden blik, verstijfd van schrik bleef zii rc'er^
loos staan. De wieg was ledig, het kind verdwenen,

Ze meende dat iemand Hendrik we6lgenomen had
om haar te plagen, Ze keek in andere kamers maar
ner6lens was ,een spoor van het kind te vinden, Het
angstzweet parelde op haar voorhoofd, Maria stormde
de keuken binnen,

*?*



- Tflaar is de jonge graal ? Wie heeft de laagheid
gehad mii zoo hevig te doen ontstellen ? vroef ze
boos.

- Is Hendrik niet in de wieg ? r",ep er een.

- Neen ! lilie heeft er hem uitgehaald ? Geen grap-
pen hoor | 't Is schandeliik. Ge weet, wat de Sravirr
p.ezeSd heeft.

Maar niemand van het personeel had het kind aan-
geraakt. Aan dansen werd niet meer gledacht. De mu-
zit<anten pakten hun instrumentcn op en rnaakten zic::
rnèt een zeer verdachten spoed, waarop echter in de al-
gemeene ontsteltenis nie,mand lette, uit de voeten.
Het {eheele kasteel werd nu van boven tot beneden
doorzocht. Maar te vergeefs, De laatste hoop ver-
clween, Hendrik moest geroofd ziin.

Men liep in den tuin, het park, de naburige bos-
schen, Lieden uit den omtr'ek hielpen zoeken. Ner6iens
.riel een spoor van het kind te ontdekken. Ftret eenige
ryat men met zekerheid kon vaststellen was, dat het
kind, en teSeliik verscheidene voorwerpen van waarde
uit de kinderkamer, triestolen waren.

Maria weende wanhopig. Ze was ziek van schrik.
Ze Ia{ dagen als bewusteioos te bed. Toen ze weer op-
stond, dwaalde ze overal rond.

Ze was bleek en rnag,er geworden en beschuldigde
z.ich zell van plichtinerzaking.

Een bode bracht e,en brief van de gravin. Deze meld-

$e, dat zij gezond en wel in het legerkamp aangekomen
\Mas en haar man wel zwa.ar, maar niet doodelijk ge-
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wond had aangetroffen. De dokter had 't erÊer ge-

meend. Door een zorgvuldige verple$ing rnocht men

volkomene {enezinf verwachten, De Sravin hoopte dan

c,ok over enkele weken haar lieveling weder te zien'

Hendrih zou onder de zorfvuldige zorfen van Maria
wel flinh gegroeid zijn.

Maria had nog minder rust. Ze durfde de $ravin niet
te ontmoeten, En eindelijk kwarn zii tot de overtui-
ging, dat er slechts een uitweg voor haar overbleef.
nameliik de vlucht" Zii pakte dan het noodigste goed

i11 een bundeltje bijeen en verliet in den nacht heime-
lijk het kasteel. Den volgenden morÉien bracht haar
verdwijning groote opschuddinf teweeg' Overal werd

'treder gezocht, maar teverÉeefs. Men kon Maria niet
cntdekken.

EeniÉe dagen later hield een reiskoets op het slot-
plein stil.

Tot aller ontsteltenis steeg cle 6[ravin er uit. Zo'nder
op de verschrikte gezichten van haar lieden te letten,
knikte zi,j de menschen toe 'en liep, met een blos van

blijde verwachtinS op het gelaat, naar de kamer van
haar kind. Zi,i zag er niemand.

- Waar is Maria met Hendrik ? woeg ze aan lten
die volgden.

Nu eerst bemerkte ze de verleg,ene en verschrikte
gezichten. Ze werd zelf bleek, Er mo,es't een ongeluk
gebeurd ziin, dit was wel zeker.

- Spreek ! beval ze aan een knecht.
Ze hoorde de waarheid.

.-$:



Als aan de plaats ganageld stond daar de arme moe-
der, die net zulke schoone verwachtingen de toren^
spitsen van haar kasteel had zien verciizen. De slag
bleek haar te zwaar. Zij sloeg de hand aan het voor-
hoofd en viel met een luiden gil, roerloos, ter aarde.

Men droeS haar te bed. Adelheid was ernstif ziek

ieworden.

n"

De verschiining der rerzende Zigeuner-muzikanten
op den dagi van den roof 

'was 
volstrekt niet toevirllig

geweest. Zij warcn leden van ee1 wiidvertakte roo-
versbende, die feheele streken onveilig maakte, Graal
Kuno was reed dikwijls krachtig tesen haar opgetre"
den en had menig roover aan den galg laten hanSen.
Die plaag uit te roeien was hem,echter nog niet mogÉ.n

gelukken. Het naburige Sebergte bood den roover;
daartoe in tiid vaa nood te veel schuilplaatsen aan.

De kapitein der roovers had een slim plan bedacl,L.
Hii wilde het"kind van den graaf nemen als giizelaar.

De afwezigheid van den graaf en de fravin kwam
hen voor de uitvoering a\ zeer gele$en. Eerst zou r.an
trachten het kind door list rneester te worden en, mo :ht
dit niet gelukken, geweld gebruiken. Zoo sloop dan op
dien middag, tegeliifu met de rnuzikanten een oud,
gerimpeid vrouwtje iret kasieel binnen" Toen Maria
in de keuken aan 't dansen was, ginS de feeks, met :ie
voorzichtighid van een kat, naar de kamer, waal dg

*10-'

unschuidig wicht nog rustig lag ie slapen. Des we$
tled zii gemakheiijk gevouden, daar zii, reeds eenigeri
tijd geiecien, het kasreei als waarzegster bezocht en

zicn toen van de $ebeere rnrrchtrng op cie hoo$te $e-
steid haci. 'Lacht en b,Ehoecizaam nam zij fiendrik urt
de wie$, en na nog eeni$e kostbaarheclen, die voor de
hanci iagen, giestolen te trebben, verliet zii, zonder door
iemand opgemerkt ie zrin her kasteer" Wij liebben reecis

verhaald, hoe de muzikanten, zoocita zii ati het geiam-
mer van il1aria begrepen dat <ie vangst gelukt was, in
aiterijl hul brezen pakten. Spoedig hadcten zij dan ook
liet oucie moedertie ingehaald en nu trok de peheele
troep schurken het giebergte iu.

Diep onder den $rond, strekte zich daar een sornber€
grot uit, die zelts bij de liecien uit de buurt onbekend
was, De inganS er van was zoo gioed onder rotsblokken
eo houtgewas verborgen, dai wel niemand hier de ver-
zamelplaats der zoozeer gevreesde rooversbende ver-
moecien zou. |Iet hol was dan nog door eeî zware
iizercn deur afgesloten, die aan aile pogingen ze met
geweld te openen iang genoeg weerstand zou bieden om
de roovers de tijd te laûen door een andenen gang, even
goed afgesloten eo verbor6len, de vlucht te kunnen ne-
men. Dit hoi was tegeiijk hun schatkamer i in groote
kisten la6len daar, door elkand,er verspreid, zilver,
kleeren en kostbaar huisraad,.

Op het oogenblik dat de oude woulr, rqet het kind
in de armen, aên het hooid der ZiEeuner-muzikanten
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du grot binnentrad, wâren aileniei woeste kerels in d,egrot verspreid, bezig met rooken, spelen en drinken.
-*-Daar zijn ze I klonk het.

_ Allen spronglen :p oT de Zigeuners te begro,eten.
De oude yrouw hief het kind op.

-._ Gelulit ! brulde men,

,, 
Hurd.1k,. die nog aitijd geslapen had, werci nu wak_Ker van dat lawaai ; k,eek vreemd op en be6ion te wee-

nen,
De roovers iachten, Hun kapitein klcpte de oudevrouw op de schouders en zej tlvreden.

. - Flinl* gedaan, I_ies ! ril,e zullen * u** flink opirinken,
De zoogena amde Zigeuners verielderr, hoe de listlukte.
*, En dansen, d,at ze deden ! zei eenvan hen, Maarwe bliezen zoo, dat de vo,eten ouo ,,uU van den grondginSen. En de kinderrneid kwam oot to"g.loop"n.
- En ik toen naar de wieg, spraft âo oud* vrouw.Ik nam ook nog eenige ir*u*lîn. 

-
Ze toonde die.

. -* Ge moogt ze voor u alleell houden,, hernam dekapitein. Mannenn n:u ziin *" rruliig,-Àls de graaf te"ugkeert, en het ons weer lastig *;tt;."n we sterk.Neemt hii een van ons É1evangen, dan krilgt hij eenboodschap : << Wat ge rnet ûnzen vriend doet, gebeurt-nok met uw kind" H.1n€r 6ie onzen ;;;; .", j_ 
CJg,dan spartelt uw graafjeàui **", t# r; b. brave Kunszal dan wel rap *"*j*irtnu l*tuo i En ",ure o***o

itogf wraak voor al de vrienden, die al gedood ziin. De
graaf en cie gravin ratelen altijd over deugd en braaf-

, hdid, maar we zulïen hun zcon opvoeden ais een roo-
rer ! Hij moet een ergie vrorden, een die steelt, vloekt
en drinkt !

Men lachte om die goddelooee taai.
*- Moeder, zorÉi nu goed voor den kleinen schreeu-

wer, zel, cle kâpitein tot Lies. l{endrik mag niet ster-
ren . Fiii is borgi voor onze veiligheid,

Ge begrijpt nu, waarom de roof Eieschie{ was.
Toen gravin Adeïheid genas, liet ze nog eens overal

nasporin6ien daen. Ze rneend,e, dat de Zigeuners haar
Flendrik gestolen hadden orn het kind eiders te ver-
h,oopen, Op alie jaarrnarkteu en feesten tot ver ureg,
vrjrschen,en bespieders van de glravin.

Maar ze vonden van Henc{rik geen spoer'.
De arme Adelheicl kon niet vermoeden" dat haar

hincl zoo ciichtbij was.
Kuno bleef nog steeds in deB vreerndeo en dat kon

iaren duren.
Er kwamen b'erichten van rooveriieno maar Adelheid

was niet is staat tegeri de schelmen op te treden, De
krijgsiieden van het kasteel trevond,en ziah in het land
der Turken.

De roovers werdcn dnrs uiet verontrust.
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III,

Eenige jaren giiirgen voorbij en de ongelukkige iTen-
irik groeirie te midden der roovers op, Zlin verstand
<.'ntwikkelde zich. De knaap had geen herinnering van
zijn ouders al zijn tehuis, l{ij was er te woeg we,gge-
haald.

Hij werci kioek, want hij kreeg giocd eten. Elken dag
mocht hij even in c{: iusht, maar steeds tusschen de
toomen van het dichte bosch, waar nooit. cie zon
kwam.

Lies had het toezicht ov,er hem. Of de knaap den
geheelen dag door de grond rondkfoop, daarover be-
kommerde zich de oude bitter weinig. Va11 leeren lezen
en schrij ven rvas nimmer' spr.eak, De meeste roovers
kenden er niets van. De naam (iod werd door hen nooit
andcrs cian lasterlijk gebezrgci.

Er was slechts één der roovers, die zieh met den
lrnaap bezighield. T-iet was een nog jongie man, van
een goede familie. I)oor het spel om geld was hii zæ
'rer Seraakt Maar hij vond het bij de bende zoo on_
aangenaam, ciai het :ijn makkers in het oog was ge-
vallen. Flooit iieten iij hern daarom alleen, uit vrees
dat hij cie vlucht mocir, nemen. De ongelukkige ging
r:ooit uit, zonder den knaap het een of ander stuk speel_
goed m,ede te brengien nu eens houten dierties, dan
weder een trompet of iets dergeliiks, waarmede Hen-
drik steeds zeer in zijn schik was.

-14*

Hendrik kon zich uren lang rnret ziin speelgoed beziE'

hbuden. Nu eens" zette hli ziin schaapies op, dan we'
cier paardies rond een paar houten huisjes' De meeste

eantrekkingskracht echter had voo'r hem een gouden

medaillon, met diamanten ornzet. dai het poriret ziiner
moeder bevatte, en in der tijd door de oude vrouw uit
het kasteel weggenomen was, Het lvas een zeer {oed
5;,eschilderd beeld. De oude vrouw bewaarde hel zor{-
vuldig en slechts nu en dan, wanneet zii biizonder

B-oed gernutst was, mocht l{endrik het in handen ne-

men,
Zoo dikwijls de jonSe roover het porlret ie 2;ien

kreef, en het liefelijke gelaat met de vriendeliike ooSen

hem tegenlachte, fevoelde tiij diep medelijden met het

kind, dat zijn gelukkige vroninli met dit afschuweliik
hol had moeten verwisselen. En gaarne zou hii ziin
leven geraraagd hebben om Fîendrik bii ziin ouders te-

ruS te voeren, zoo de strengie bewakin$, rvaaronder
hii stond, hem dit niet onrno$eliik had Semaakt.

7,oo groeide Hendrik te midden det roo'rers op.

Hendrik woeg dikwijls aan de roovers waar zii toch

rraar toe Singen wanneer zii d'e $rot verlieten.' Hii
drong bii hen aan, dat zii hem mede zouden nemen

I)at laatste weigerden zii echter altiid kortaf, Ze

paaiden hem met de belofte dat dit wel gebeuren zolt,

als hij wat grooter was. Mettertiid be{on Hendrik oc'k

zijn speelgoed te vervelen, daarbij was de oude vrouw
al een zeer anaan$enaam gezelschap voor den vroolij-
Len, levenslustigen knaap. De gebreken van den oudgn
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Cag, maakten haar knorrig, zoadat hij op ziin weet-
gierige vrag,es gewoonlijk slechts een b-arsch antwoorcl
ontving. Den meesten tijd van den da! zat zii in een
hoekie te dutten.

Zoo was de kleine Hendrik meestal aan zich zell
cvergelaten, Ziin, liefste bezigheid was dan door de
lange giangen te zwerven, die me't de grot in verbinding
stonden, tot hii op d.e ijzercn deur stiet, die altlid goed

{esloten bleek. Op die kleine tochten, hadden reeds
dikwijls nauwe, donkere zijSangen zijn aandacht ge-

trokken, zonder dat hii het tot nog toe gewaagd had er
den voet in te zetten. Eindelijk besloot hii toch daar
cok eens een kiikie te nemen,

Op een keer dus, dat de mann'en weer op roof ui'. wa.-

ren de oude vrouw in haar Éiewone hoek;e zat te r:la.
pen, nam de knaap stilletjes een kaars, stak die aan,
en trad op goed geluk de eerste de beste gan{ {n. i,an"
Éen tiid stapte hii moedig,, zomder om te zien vonrt,
doch de weg scheen maar Éleen einde te willen nemcn.
Eindeliik, to,es de kaars bijna opgebrand was, meende
hii in de verte eeyl licht te bespeuren van zalk een
prachtiS kleur, als hii nog nooit te voren Sezie:. hrd.
Dit gaf nieuwen rnoed en met snelle schreden ijlcle nu
de ieugdige anderuo'eker voort. Op ééns stond cle knaap
roerloos van verbazing, stil, Hij had de openin4 ,r'an

den berg bereikt en nu breidde zich het schooni land
voor zijn voetel, uit. Hii had nooit zoo iets {ezicn,

Hendrik moest e,erst pinken van het felle licht. Toen
hii er gewoon aan was, liep hij juichende voort. De*!6-

hoomen wôren hier veel schooner dan in het bosch !

En de bloernen .. En u'at waren dat Sinder voûr aar-
<iige dingen. Hendrik staarde naar hoeven, die hij nooit

{ezien had, Daar dichibij liepei schapen, koeien, paar-
den, veel 61roo,ter dan zijn houten. Hn i:e stonden niet
stil, maar gingen heen es r,ueer.

Hendrik wist niet waar eersl; .ie kijken. Plols siond
er een oude man bii hem, met een langrzn traarci.

* Kinci, van waar kornt gij ? vroeg [rij.
Hendrik wees naar de gang,

- Uit den berS dan ? h,ernam'de grijsaard, '#oont
çii daar ?

- Ja, bii veel groote mannçll die aitijd uilila.an,
maar ik moet bij Lies blijven. Ze is -àoo. dikwijls
kwaad.

De oude man, een kluizenaerr uiL de streek, "*rjsi dat
er roovers in het ge).:ergle sctruiiden. IIij stelcie Hen-
cirik nog eenige vragcn. En dau Lre.{recp hi!. dat de
Lnaap bii de scheimen opgegroeid vr'iùi] . {-lit medeÏij-
cien npm hij hern mpe, om liem eel l;eler iei'en i.n 'ce

toonen e11 gewilliS stapte de jonfen aarj zijr' i:and
voort,

-_ l7at is het hier toch heerlijk I ri'-i: hci liinci, gij
Sebruikt hier. geen kaars en 'io;h is he'. tLier i,el".jerder
dan in onze 6irot, .htaar ï/at hebt gij da.arbcven ook
een giroote lamp ira.ngen, FIii '.vc,es da:rrbij nits-r rie zon.
\ù7ie heeft die aangestoken ? Daar is "-.q'ker :l*r,eeie olic
in, want zij brand zoo held.er, dat men er niel naar

Viea kan, En zii geelt zooveel warmte dat men niet
*17-:



eens een vuur noodig heeit I ook zie ik Seen rook o[
vlaur, zooais aan onze larnp ; wat is die daarbovEn
toch veel mooier en beter !

Wie heeft dat ailes gemaakt ? Men ziet geen men"
schen die haar naar de hoogte trekken, zelfs geen touw
waar zii aan hanSt. Hoe {aat dat dan toch ?

Vader Ambrosius legde hem nu uii, wat de zon w-as

en hoe God de wereld geschapen had, en alles liet
'groeien,

- S7'eet ge u niets meer van uw vader of uwe rnoe-

der te herinneren, beste jongen ? vroeg de oude klui-
zena€j,

-- De oude vrouw in de grot moest ik moeder noe-
men, anders kreeg ik klappen, rna.ar ik heb nogi eene

andere moeder hier in miin zak, Kijk maar eens.

Hendrik haalde het bekende medaillon te voorschijn,
<iat hii den dag van zijne vlucht toevallig had medege'

nomen. De goede Ambrosius trilde van bliidschap op

het zien van dit gewichtige herkenningsstuk, dat hern

bij het opsporen der ouders zulke fewichtige diensten

zou kunnen bewiizen. De gelijkenis in de gelaatstrek-

ken tussch,en de dame van het portret en den kleinen
Hendrik rvas uoo in iref oog vallend, dat niemand er
aan zorr k'-innen twiifelen o1 zij waren moeder en kind.
Bovendien bewees de rijke kleeding, en nog rneer de

prachtige diamanten, die het portret omliistten, dat de

vrouv/ van riike familie moest ziin.

-trq-

Ambrosius verduideliikte nu den knaap, hoe de roo-
vers hem uit zijn huis gestolen hadden.

'_ Ge moet bij crij wonen iot ik uw ouders terugi$e-
vonden heb, sprak Ambrosius,
; Hii nam Hendrik mee naar zijn hut, die vrij ver
van het roovershol stond, bij een liellijk meer en te
miciden van een tuin.

Hij maakte voor Cen knaap een bed van zacht mos.

- De lamp giaat naar omiaag, zei Flendrik, nu het
avond werd.

Ambrosius sprak over da$ e11 nacht, zon en ûlaan
cn sterren, jvtaar in de volgende dagen had hii zooveel
.ragen te b,eantwqorden. Hendrii< hield het meer voor
een giroobe teil en hij was verbaasd, dat er zooveel
menschen warenr toen hif mei den ouden man meegin{
naar de kerlr, Ambrosius sprak hern over God cn ver-
haalde de gewijde geschiedenis. Zoo was alles nieuw
voor den kleine"

ry.

Gedurende clen zomer hield de kiuizenaar Hendrik
bii zich en b,esteedde die11 tijd niet hern oncierwijs ie
geven. Ook lezen, schrij'ren en reken'en. Daarbij liet
l:ii hem veldaôeid verrichien om ziin lichaam krachtig
te maken en hem aan werkzaamheid te gewennen. Er
tras echter meer.

De knaap had, zooals rriet te verwonderen was, in
tret roovershol slechte gewoonten aanÉenornen, die ge-
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heel uitgerceid moesten worden, wat echter weinig

rcoeite koste, daar hii een gioed hart en een voortref-
telijlcan aanlegi bez*t, I{ij luisterde 6!oed en 6iehoor-
zaamde stipt,

In iieL iregin van clen herfst b'esloot vader Ambro-
sius e*n reis te rnaken, om de ouders van den knaap op

fe sporen. Zijn ,eersie bezoek zau bii een hetdet ziin,
een braven rnan, dia w:et ziin huisgezin een afgelegen

cl.al bewoonde, eu daar te midden zijner talrijke kud-
clen een vresdzaarir en geluhkig lcven leidde' Daar

wiide hif ook, zoo lang zijn reis duurden huisvesting

voor cien kleinen Flendrik v'erzoeken, die hem onder

weg te veel tot last zoude {eweest ziin'
Op een frisschen, heider'en heristoehtend vertrok-

lien Amhrosius en l{enclrik voor no$ de zon op6ie$aan

was, na eerst hun mor$en{ebed in de kapel verricht,
en zich door een stevig ontbijt voor de reÉs gesterkt te
hebben" I{un weg voerde hen nu eens door enge kloven,

Can lands hocge bergpaden, die slechts doos ia$ers
en herders betreden rverden. Onvermoeid liepen zii
cien geheelen rnorglen door, tot zii te{en den middag

een schaduvrrijlte ptrek aan den voet van een rots be-

reikten. I{ier geira"uikten zîi een eenvoudig maal, ter^

idii hooÉ i;ovcn huir hoofden de $eiten $raasden.
Terwij! ze da.ar zaten, kwam een herdersknaapje

iilings aangeT.ocpeû ûm {ien goedan vader Ambrosius te

1;roeten,
AruT:rusiLts \r!"r)ffsi t!'tt rïen knaap, die hii als het zeion-

"* ?fl :,

ije van zijn o:udea vriend, den Lerder, Lerkende, of hij
alleen de kudde daarboven moest wachten.

- O, neen, we hebben een herd,ersm,eisje, die ik het
middageten heb giebracht,, Gii gaat nu toch zeker naar
c,ns huis, vader zal ,erf bliide ziin als hij u ziet, maS
ik dan rnet u meegaan ? vraeS het aardige kind.

-- Zeker, antwoordde de kluizenaar.
Z'e stapteyl nu langis de gieiten, waaronder een paar

aardig, kleine dierties waren, pas weinige dagien'oud,
ciie Hendrik niet kop voorbijloopen zonder ze even te
liefkoozen. Op korten afstand, onder een boom, zat
het herderrneisie, tot groote verwondering van den
ouden man, iiverig bezig i1 een boek te lezen. Hel
meisie bernerkte den kluizenaar, stond.gp.€n groette
eerbiedig.

De kluizenaar zaS dat het meisie een treuri{e uit-
cirukking had.

- Tilaarom ziit gij bedroefd ? vroeg hii.
Nu barstte het meisje in tranen uit en sprak snik-

kend r

* Nienrand heb ik nog rniin leed geklaaSd, maar
een gevo'el dat ilç niet beschriiven kan, drijft mii u
alles te vertellen, Reeds io,ng verloor ik rnijn ouders
e.n werd toen door de edele gravin van Eischenfels

':delmoedig opgenomen. Haar heb ik alles te danken.
Zii hield zeer veel van mij en beiastte mii zelfs bii de
f ehcrorts van haar zo'onli,e rnet de zorp daarover. Toen
nu de gravin eens op reis was, liet ik het kind voor
eenige oogenblikken alleen en van die gelegenheid

*2t 
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inaakten roovers gebruik om het te stelen' Sedert dat

oàgenblik is 
"" 

uoo, mii geen rust meer te vinden' Ik

A.ritd* niet miin meesteres onrier de oo$en te komen'

lk vluchtte, met het vaste besluit met het kind oi nooit

terug te keeren. Jaren ziin intusschen verloopen, Rus'

teloJs heb ik al dien tiid het land doorkruist om het

kind te zoeiken. Àl mijne nasporingiep waren echtelte-

lerSleeis. Eindeliik het zoeken moede, zocht ik wan-

hop-end de eenzaamheid van het gebergte' Met een hart

uoi droefheid ieel ik hier nu, en bid God, zonôet op-

houden, het door miin schuld gestichte kwaad weer

goed te maken en d.e ongelukkige moeder haar kind

terugi te $,even'
Vade" ambrosius, die met steeds klimmende belang-

stelling naar het verhaal geluisterd had, vroe$ nu :

- Ho oud was het kind toen het geroofd werd en

hoe lang is dat geleden ?

- Het was pas één iaar oud en heJ zou nu bijna

zes jaar ziin, was het antwoord'

-- Uttrk Goci I Uw gebed is door Hem verhoord'

klonk het plechtig van de lippen des $riisaards' Kent

gii dit 7 Tigeliikhield hij het bekende medaillon voor'

-- De gravin I riep heri rneisje in hevige ontroering

uit. Dit *"duilloo werd tegeliik met het kind vermist

en bevat het portret van ziine moeder, de $ravin van

Eischenlels ! Eerwaardi$e vader, ze$ mii, hoe is het in

uwe handen $ekomen ?

Zonder te antwoorden wenkte de kluizenaar Hen-

drik, die nog attiid op eenigen alstand met den her-
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dersknaap en de jonge geities speelde. Hij kwam da"
cleliik haastig aangeloopep en beschouwde met ver-
wonderingi het weenende meisie.

- \Vat is er ? vroeg hij, zeg het maar, dan zal ik
wel aan den goeden vader Arnbrosius vragen of hij u
helpen wil.

To,en nu Maria, want deze was het natuurliik, door
haar tranen heen, het vriendeliike {ezichtie van den
knaap beschouwde was het haar, alsof zii die heldere
cogies reeds meer gezienhad.

**- ZeÉ mii, eerwaarde vader, is deze lieve jongen

misschien het lang verloren lcind ? vroe{ ze.
-* Hii is het, dien Se gezocht hebt, antwoordde de

griisaard. God zij dank, dat hii miin poÉingen reeds
zoo spoedig met een goeden uitslaf bekroond heeft.

- Heb dank, o' God, dat Gii eindeliik de gebeden,

die ik tot U opzond, verhoord hebt, riep ze uit.
Daarop kuste zii den knaap, die niets van het gie-

beurde begreep.

- Driif uw geiten naar de hoeve, zei Ambrosius
iot Maria Ge moet er bii ziin, als ik met den herder
spreek.

In het huis van den herder werden zii vriendeliik
ontvangen, Vader Ambrosius deelde ziin vriend het
rloel ziiner reis rnede en hoe dit reeds voor een goed
i{eel bereikt was. Hii deed hem tefeliik het verzoek
Maria uit haren dienst te ontslaan, opdat zii hem naar
Eichenfels zou kunnen verÊezellen om aldaar bii het
herkenninfstooneel tefenwoordi { te ziin.
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De andere dag, 's morgens vroeg w'erd de reis
voortçlezet, De vriendelijke Sastheer had zijn wagen
voor hen irigiespannen, orno zooals hii zeide, vaar ziirt
lieve Sasten, den langen wegi naar Eichenfels wat te
verk,ortèn en niet rninder om cie arme rnoeder des te
eerder door lee't bezit,.van haar kind gelukkig te maken.
lJovendien gai hij 'hun zijn zoon mede om rnet hen te
ùjd.enen d,e,11 leegen wagen naar huis terug le lrrengen

Door de vriendelijke opleùtendheid van den goeclen

herder vorderde de tocht zeer snel, ûnderweg had
Hendrik weder een meniÉite vra6len tot den cuden rrlalr

te richten, daar duizend.e voorwerpen, w&arvân hii
nooit gedroomd had, ziin aandacht boeiden, Nu eens

was hel een dorp, rnet al zijn 1eve6 en bedrijvigheid,
dan weder een trotsch,e burcht, die zijn verbazing op-
wekte, Zoo prettig en zoa gemakkelijk had cle l'.naap
no6i nooit gereisd en het was hem een cngekend genot,

terwîjl hij rustig zat, de boomen snel langs den wa{en
te zien glijden,

Tegen deg1 avond bereikten zij een 6iroot woucl, De
weEi was hier zoo slecht, dat de wagen sleahts zeer
Jangzaam vorderde" Tot overmaat van rarnp kwam er
een stortbui opzetten, die anze reizigens spoedig door-
nat maakte. ivtet vreugde beSroeiten zij dan ook, na
€en paar ures mef de $roots{ie rnoeite voortgesukkeld
te hebben, het licht van een herberg. Ze :;arcn lÂij.
zich bij cen gioecl vuur van de houc{e ea vochtigtrreid ie
t.unnen her$telten, Na ee11 krachtig maal gebruikt te
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hebben, zochten zii spoedig hunne slaapplaatsen op ea
sliepen weldra in.

Het zal ongeveer midciernacht geweest, zijn, toen de
ciiepe stilte, eensklaps door een hevig kloppen op de
voordeur a{gebroken werd. Ruwe mannesternmen rveer-
klonken en dreigdenl wâofl€er ,er niet spoedig open6ie-
daan werd, de deur te zul\en intrappen. Doodelijk ver-
schrikt sprongen allen uit hun bed en ook de herbergier
en zijn gezin deelden in den anSst hunner gasten,

- O, Gocl, bescherrn het lieve zwakke kind, dat hii
niet weder in de handen van de roovers yalle. ! bad
Flaria.

Annbrosius bleef kalrn. Daar het geklop aanhield en
riiernand ilet waagde naar beneden te gaan, begaf
hij zich.naar d,e deur. Onder het weg6iaan, zeidehii t

- Wanneer die zwakke deur onze eenige beschut-
Lin6i moest zijn, waren we toch verloren. Laat ons lie-
vef, op God vertrouwen. Ik zal de deur openenr,e,er de
mannen daarbuiten nog kwader worden en er rnet goed-
heicl niets meer rnef hen te beginnen is.

-- Wat verlangit gij iieclen ? riep hij daarop de on-
geduldige gasten toe.

*- Laat ons binnen, riepen verscheidene stemmen
door eikanderr,Wii eischen voor onzêi meester en voor
uns zelven bii dit hondenweer een goed vultr çn een
behoorlijke slaapplaats !

Er traden 2es forsche, tot de tanden giewapende
ffrannen binnen, Een ervan nam het woorfl en zeï tot
clen herbergier.
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-- Onze m,eester zal dadeliik met een {root Sevolg
i:ier zijn ; wij nemen daarom eenige kamers in besiag.
i-aat ons terstond zien, wat voor ruimte gij hier hebt.

. Silie is uw meester ? vroeg nu de klaizenaar.
_. Graaf Kuno yan Eischenfels, luidde het antwoord.
Vader Ambrosius ontroerde En weer dankte hii God

voor deze ontmoeting die hij zoo gevraesd had.
I)e mannen vertelden nogi, dat de vrede met de Tur-

ken 6lesloten was, en hun meester verscheidene malen

51,;wond was gieweest, Na meer dan vijf jaren van huis
gleweest te zijn, waren zij eindeliik op den teru6lwegi en
verheugden zich zeer met de gedachte hun familie
spoedig weer te zien.

Al de aanwezigel deden hun best de kriigers te
bedienen en hun het zoo aangenaam mogeliik te ma-
ken, Deze verontschuldigden zich over hun woest op-
meden. Ze vertelden, dat zij vall het begin van den
zrvond af door het bosch gezworven hadden zonder
c,rgens een schuilplaats teSen den re$en en het gure
weer te kunnen vinden, Zoo kwam het, dat zii eenigs-
zins onstuimig toe$ang geêischt hadden.

Het duurde niet lang of de graaf met ziin gevolg
verscheen in de herber$, De graal zell was Ben langie,
statig,e man, rnet een vriendeli,ik gezicht en een inne-
mend uiierliik. Hii groette vader Ambrosius en ver-
zocht hem, voor hij ter ruste ging, nog een poos bij hem
te kornen zitûen praten.

- Wanneer men zoo lang va1 huis is gerreest,
'voegde hii er bii, is het een groot genot weder eens

*?Â*

een trouw gezipht voor zich te hebb'en' Wie weet, kunt
gii mii niet wat nieuws vertellen. Al miin lieden ziin
vroolijk en {oedsmoeds, bliide spoedig weer alles wat

hun liel en dierbaar is teruS te zullen bien. Tk daaren-

tefen word door een benauwend $evoel gedrukt, dat ik
maar niet van mii af kan zetlen. Ik geloof nooit dat

bij mii te huis alles is zooals het behoort, Tflel heb ik
van tiid tot tiid brieven van mijn vrouw ontvanpen

waaruit mii bliikt dal zii {ezond en wel is. Maar over

miin zoon, die nog zeer klein was, toel ik miin kasteel

verliet, maak ik mii zeer bezor$d. Al geruimen tiid
lang, lees ik in die brieven steeds, dat miin kind ziek

is, Eerst was het een lichte on$esteldheid, die echter

moet toegerorn€p ziin. Ze{ mii daarom, eerwaardige

vader, of gii mii niet kunt melden, hoe het op mijn
kasteel gestelcl is. Goede tiidinÉ zaa mii onmiddelliik
van miine ongerustheid genezen. Ik ben $raaf Kuno

'van Eichenfels.
* Edele Graaf, antwoordde de klrrizenaar, ge ziit'

bij den rechten man gekomen Indien iemand in staat
is u bliide tiiding te bren{en zoo ben ik het, {eloof
rnii, Hetgeen ik u 'te zeÉÊen heb zal u vrooliiker in de

coren klinken, dan hetgeen dii op den burcht vernemen

zoudt, Maar zeg mij vooraf, kent Éii dit portret ?

- Vôorzeker, of ik het ken, het is het best gelukte

portret dat er van rnijne lieve Adelheid bestaat. O, hoe

kwam het in uwe banden ?

- Uw zoon Flendrik heeft hei mii $ebrachl, ant"

woordde de kluizena^r.* 
,, :



- Welzoo ! kent Sii hem en leelt hii nog ?

- Uw zoon is frisch en pezond, en bovendien de

'.,rooliikste iongen, dien ik ooit in miin leven fezien
heb, Maar terwiil Éii in den kriig waart, is ,er heel wat
met hem $ebeurd, dat uw vrouw om u ie sparen, niet
zal hebben willen schrijven hebben.

'En nu vertelde Ambrosius hoe het kind gestolen was
cloor de ioovers en bii den kluizenaar terecht kwam.

Ylat zal miil arme vrouw geleden hebben ! riep
de graaf aan het eind van het v,erhaal uit, Maar hoe
blijde zal zii gieweest ziin taen gii haar kind, dat zij
zoa lieL had, terugbracht. TTat gebeurde er toen ?

- De giravin weet no,pi niet welk een groot Seluft haar
te wachten staat, antwoordde Ambrosius. Ik ben iuist
op weg naar het kasteel

- Maar waar is dan miin zæn ? vroeg de graaf in
de girootste spanning.

- Hier,

- Hier ! En dat kunt gii ùij zoolang v,erzwijpeyl !

riep de 6iraaf, snel opsprin6lende. Breng rne dadelijk bii
hem I

- Gii kunt hem wel zien, maar het zou niet Soed
ziin hem in zijn slaap te storen, Hij is weer terruste.
Bedenk dat wii vandaag al een grooten weg afgelegd
hebben, en hii dus wel erg moede zal ziin. Korn zien,
maar wek hem niet,

Daar sluimerde Hendrik op zijyl bedie" De Sra.al
keek lang naar den schoonen knaapo ierwiil lranen hem
langs de waucien Otnn"lîU .-

.* ï/at ben ik toch gelukkig ,! riep hii ein<leiiih uit.
Toen ik mijn vaderland verliet orn ten strijde te trek-
ken, was het nog eqn klein kind, dat nog geen woord
praten kon en, nu is het door Gods ger:ade tot zullr
een prachtigen iongen opgegroeid. F{endrik ! ÉIendrik !

riep hii eensklaps uit, terwijl hii, zijn ongedutrd niet
lanSer meester, de1 knaap zacht aan den arm schudde
en op het voorhoofd kuste, Ontwaak, uw vader is bij
ut

De knaap wist niet wat er rnet hem voorvicl, toen
hij naast den man, die tot nog toe een teeder vacler voor
hem Seweest was, een gewapend ridcler voor zijn bed
zagi staan, die hem zijn zoan noemcle. FIij rneande te
iroomen en wreef zich de ooÉien. Maar lachencle breid-
de de Sraa| ziin arrnen uit en drukte Flendrik teeder
tegen zich.

* Ziit Sii werkelijk m.ijn vader ? 'rroeg FÏendrik.
Zal ik miin moeder ook zien ?

-- Nu nog niet, antwoordde de graaf maar toch
gauw,

f)en volgenden rnorgen praatte cie Sraa.f ,yeel met
Hendrik en was verbaasd over a-l hetgc;en de:ia in zoo
liorten tijd van vader Arnbrosius geleerci liad. De vader
!î/a$ er zr;er vetheufd over.

-- Eerwaarde ','arier, zeihij, gii hebt mii tot den 6le-
lulkigsten man der wereld gemaakt. Dczen daf zal ik
nocit ver,{ete;. I{oe zal ik u bei-oonen ?

Maar Ambrosius zei, dat hij reeds rijkelijk b;ioor;l
*as door de vreugide van dit wederzien.
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De soldaten verheuéden zich met hun meester.
Intusschen was Maria ook binnengekomen en stond

beschaamd en verleglen in een hoek. De graal riep haar
vriendelijk bii zîch en vergaf haar van harte haar fout,
waarover zij bovendien reeds zoovele tranen gesttrt
had.

- 
De roovers zullen het echter geducht ontgelden!

riep hii uit, zich tot ziine mannen wendende, Wii zul-
len het zwaard zooals wij gehoopt hadden, nog niet
aan den rvand hangen, lôorSen vroeg rnoet reeds een

afdeeling het bergte in om de rcovers in hunne ver'
borgfene schuilplaatsen aan te tastea en zoo mogelijk

Sevan$en te neruen en naar den burcht te voeren. Zoo

{e ziet, dat {e niet sterk SenoeS ziit, ze.nd". dan om hulp
rraar den Eichenfels ; dan zai rL zell met mijne overige
manschappen mii bii u voegen.

v.

Gravin Adelheid wist dat het vrede was en ze ver-
wachtte haar man. Maar wat zau ze hem zeS6ien ?

Eensklaps zag zii Maria voor zich staan. Een straal
van hoop vervulde het hart der gravin.

- O, {ravin, ili breng u goecl nieuws. Hendrik js
.gevondes en is frisch e11 gezond, spoedig zult- gij hem
zien I zei het meisje,

* Vaar is miin kinci ! riep de gravin in cfu lievigsle
ontroering uit, À1 het verdriet dat urv ongehcorzaam'
heid rnii berokkend heeft is u vergeven ! spreek !
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'.-* De eerwaarde vader Ambrosius, die daar luistre laan op komt, zal u alles vertellen, antwoordde
Maria.

De 6iravin snelde hem tegemoet en begroette hern
vriendelijk. Met de glrootste behoedzaamheid wist de
schrandere grijsaard haar voor te bereiden op het geluk
c,'at haar wachtte.

En van uit een dreef kwam,en nu vader en zoon. Met
uitgebreide arm€n liep Adelheid op beiden toe en riep
uit r

=- Welk een Eiroot geluk na zooveel droefheid I Hoe
cnverwachts heeft God miin gebed verhoord I

Ze werd. het niet moede nu eens den een en dan we_
der den ander te kussen en had moeite tot zich zelve te
komen.

-- Hoe wonderlijk kan het toch op de wereld loo-
pen, zeide zii, ik schrikte voor het oogenblik lieve Kuno
waarop ik genoodzaakT zou ziin a de schrikkeiijke ge_
treurtenis mede te deelen €n nu heeft God het zoo !e_
schikt, dat gii zell mii den knaap moest terugbrengen.

D,e omstanders hadden moeite hun tranen te be-
ciwingen. Maria trad hierop te voorschijn en bad met
roerende woorden de Éravin om verÉiiffenis voor al de
ellende die zii door hare zorgloosheid gesticht had.

- Die hebt ge reeds, antwoordde Adeiheid. En gii
biiilt weer bij ons.

- O, ik heb zooveel boete piedaan.

- Ja, kind. We kunnen allen dwalen. Maar God
het wel Eemaakt.
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Hendrik zagt dat zijn nioeder die van het portrdi
was ,en hij voeicle zich zaa gelukkig bii haar te mogen
wonen.

Vader Arnbrosius rnoest eenige dagen op het kasteei
blijven. De graaT bood hem aan er zich voor Éoed te
vestigen, Ài.aar dat wilde de brave grijsaard niet.

I{ii had in zijyl eigen streek zieken en gebrekkigen,
riie hij bezocht, tin ook verkoos hii de eenzaamheid
van zijn hut.

Maar hij beloofde twee rnaal in 't jaar naar het kas.;
teel te komen, zoo lang God hem dâartoe de kracht
verleende,

Al het volk uit 't ronde kwam naar Hendnk ziea
en besroeite ook met vreu6ide den Sraaf. Met eerbied
zag het op naar vader Ambrosius,

Na een week vertrok de kluizenaar. De graaf gal
hem een paard voor de reis en dienaren tot geleide. De
rnenschen kwamen onderwege Ambrosius om zijn ze-
gen vra5ien, Ze toonden veel eerbied voor den vromen,
eerwaarden man,

Hoe hst *ui d* roovers verliep, vertellen we in het
volgende boekje.

{Naar Gouuerneur}.

EINDE.


