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Nr 198.

Rosa uan Dennenhurg

(Goeverneur naverteld).

I.

Eeuwen geleden woondle op een, kasteel in
Zwaben, de brave en rechtschapen edelman
Adelbert. Zijn slot heette Dennenburg, omdat
rnen door de vensters tot ver in het roncle, op de
helling van de bergen, uitgestrekte dennenbos-
schen zag.

Nu was ,er rouw op den Dennenburg. De goe-
de kasteelvrouw werd begraven. Ze wa-s na €en
Iangdurige ziekte, nog al te jo,ng gestorven, en
liet,met haar ma,n ,een zestienjarige dochter, Rosa,

Van alle hoeven en hutten waren d,e bewoners
qekomen, om de kasteelvrouwe de laatste eer te
bewijzen. De kerk was te klein om de treurenden
te bevatten.
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Na de besrafenis- dankte heer Adeiberg, dieRosa aan de" hand h[il; d" """"ï"raiue landlie_cien.
Plots verscheen om den hoek van de heirbaaneen bende ruiters. Hij, die ";;;"; recd, begoneensklaps luid te lachln.
AIIen keken op.

- Ridder Koenraad van Fichtenl-rurg, zeimen huiverend.

- Hu, Adelbert staat weer bij zijn vrienden,de boeren en dorpers, spotte d" irrit"r, op wiensruw gezichr een leeliijke grijns lag. Is j"Lg;;:
li: "].afgeloopen) Dat ,ùi, -". ït had er;ill";bij zijn. 't Zou me als .â" f"""t g"*""rr zijnl Ihben blijde, wan,neer er op d"r, d.rr.renburg ge-weend wordt.

.. - El gij noemt u een ridder I zei Adelbert. Ikwil op.den begrafenisd"g ,"r, *ijr-go"d. vrouw
ceen bloed v-ergieten, .r"du.* "r#i" it ,-, ,roo, ài": taal.

** r_,r, we ontmoeten elhaar nog wel eens! Geye9t, dat ik u haat! schreeuwd.ko"rr..J ;Fichtenburg. I-loe meer oog"l.,lo gi; hebt, hoevroolijker ik ,ben.

- Heer, wil ik hem met mijn knuppel denkctp inslaan? vroeg een man in boerenkreeding
;-',an Adelbert.

- Neen, Burl;hard... geen strijd vandaag,
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vermaande Adelbert. De goddeloozé woesteling
vertr,ekt al.

En inderdaad reed Koenraad met zijn ruiters
voort.

Toen Adelbert met Rosa in de groote kasteel-
zaal zat, vroeg de dochter:

- 
Vader, waarom deed die ridder zoo leelijk

tegen u?

- 
Och, kind, hij heeft een slecht karakter.

Toen wij jonger waren, verbleven we beiden aan
het hof van den hertog van Zwabe'n, en in prijs-
l<ampen van vlugheid won ilc het altijd van hem.
Dat kon Koenraad van Fichtenburg niet verdra-
gen. Eens heb ik hem verhinderd een ouden, bra.
ven d,ienaaï van den hertog te mishandelen. Koen-
raad was daanom woed,end. De hertog vernam 't
gebeurde en joeg hem van 't hof. Toen haatte
Koenraad mij. Hij had bovendien met uw moe'
Cer willen trouwen. Zil, zoo edel, zoo zacht, wil-
de van den ruwen rnan niets weten. En zij koos
mij. Koenraad haatte me nog meer' Eenige jaren
geleden gebeurde er we,er iets tusschen ons. 't
Was om Bur,lchard, die zoo even bij ,ons wa,s.

>> Burkhard had mij trouw gediend en daarom
van mij een kleine hoeve in eigendo'm gekregen,

,:uist aan de grens tusschen,mijn gebied en de bos-
schen van Koenraad gelegen. Uit die bosschen nll
kwamen veel herten en ander wild naar Burlc-
haids akkers overloopen, en vernielden ziin

3



vruchten. Burkhard kloeg hierov"r bil miy. Ik gafLern den raad al a"r *ilâ ; ;;ht.rJ" en aan mijuit re..leveren,- op.grond ht"r;;;,";r al het wildop mijn grondgebila g"""lJ, ,""irJ"", mij toebe_hoorde. Burkhard ti"tii"h àir-;;;;..maat zeg-gen. Al wat over d" gr"rrc f.r""* *"ra door hemgedood. Toen Koenraad_ d;;; Ëoora" was hijzoo lcwaad, hij zwoer den "ll""d;." srrooper,po'oals hij den soeden B"rLh;;J',.,îl_a., duchtigte-zullen straffen. Op,een 
""""a1r".n Burkhardjuist.op het punt was met zijn vrouw Geeftruiden zijn dochtertie {so*, ooâ-.-r'àIn boo_ .raa,zijn huisje h.t u"".,driuui r;;;;"tk"n, verscheenKoenraad.

Op zijn beve,l bg_nde1 .de knechten den eerlij_ken Burkhard, Iaadd"" h.*;;;";i"r, en redenmet h.rn weg. De armg C"";;;iJ'l;* dade,lijknaar mij toe; weenende verteld" ,i; *ij h"t gL-beurde en smeekte mij om h;b:lËLloofde haarman te bevrijden, al _moest iL K";;;"ua" g.rr,";i"roofnest ook vernierlen. ru fi"t a.'Lr*. vrouwzoolang op het kasreel bliiv"i.
Terstond werden.l" dÉ p"urd"r, geza eld envoort ging het, met allen spoed den roover achter_na in de hoop Burkhard te b"rrfà"rr, ;; d"deugniet zijn burcht nog bereikt "oi lr"bb*rr.

, Koenraad 
_en zijn *^ui.ru, h"d;;; in een her_berg zrtten drinken. zingend en brulrend reden

ze toen achter den wagen. Wij vielen h"" .; il;
4

lijf. De dronken kerels vochten slecht. Wij joe.
gen ze op de vluCht, en verlo,sten Burkhard, die
dan op 't kasteel woonde. Maar Burkhard wilde
boeren en ik gaf hem een ander hoefje, verder
van Koenraads kasteel. Daar woont hij nu nog.
Hij maakt, zooals ge weet, ook houtskocl voor de
boeren in 't r'onde. Ko,enraad is een heelen tijd
weg geweest. Maar hij is nu terug, naar ik merk.
En we moeten voor'den geweldenaar op onze
hoede zijn.

Zoo vertelde heer Adelbert.
''t 'Was.treurig op het kastee'I, dat nu zoo leeg

sch,een. Vader en doChter troostten elkaar.
Na eenige weken kreeg de hertog van Zwaben

oorlog met een naburig vorst, die een stuk land
wilde ,ilrên]ên. En heer Adelbert ging met zijn
volk den hertog helpen. Rosa bleef bij bedienden
achter. rHet ,leven \^/as nog triestiger voor haar.
Somber zat ze uren v66r het raam.

Na een paar dagen kwam haar vad,er terug.

'Heer Adelbert was aan den arm gewond en moest
ru'st nemen. Hij had zijn volk in het leger gelaten.
Rosa verpleegde hem liefderijk. En veel spraken
ze samen over moeder.

Op een.avo,nd zaten ze weer in de zaal.
Plots hoorden z,e lawaai. Er werd geroepen en

getierd. Adelbert sprong op. Maar de deur
werd open geworpen. En daar stond ridder Koen-
raad van Fichtenburg. 
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Somber zat ze v66r het raam (blz. 5).

- 
Adelbert van Dennenburg, eind,elijlc kan ik

u eens a[ het onrecht betaald zetten, dat gij mij
aangedaan hebt, riep hij uit. Grijpt en bindt hem,
gebood hij aan rzijn knechten,. In den dietrrsten kel-
der van den Fichtenburg zal hij boeten voor den

'smaad dien ik van'hem moest verduren. Zijn
burcht en,al wat hij bezrt is nu in mijn handen.
Zijne wapens ,en kos'tbaarhedern, zal ik voor mii
behouden en het,overige moogt gijlieden plunde-
r,en naar hartelust. Cauw aan het we,rk, over een
uur moet all,es afgeloopen zijn!

Met gevouwen handen wierp Rosa zich aan de
voeten van den wreéden.man, en smeekte om ge-
nade voor haar vader. Maar de onmeedoogende
rid'der stootte haar van zich af en verliet het ver-
trek. Adelbert.werd nu gebo,eid.

En ho,e was het nu,Koenraad, zoo gemakkelijk
gelukt zi'ch van den burg \te verzekeren? Hij
wist, dat Adelbert gewond was, en zijrr volk in
het leger achter gelaten had. En n'u'leek het hem
ie meest geschikte'tijd, om zijn lang get<oester-

den haat te lcoelen, door zich 'van 'zijn vijand
'rneester te ma'ken. ,Een lafhartige, luie knecht, die

door Adelbet't alleen uit medelijden gehouden
werd, was door Koenraad omgekocht dm, €en

<rud poortje, dat toegang verleende tot een onder'
i lardscher gang naar het kasteel' open te zetten'
Toen de we,inige mann,en, die den burcht be-

waakten, den binnendringenden vijand be:
7



speurden, was het reeds te laat. Zij werclen spoe-
c{ig overweldigd. En toen Adelbert het lawaai
hoorde, stond de valsche Ko,enraad reeds v66r de
zaal'.

Adelbert lag nu gebonden op den vloer..
Koenraad zat in een andere kamer te drinken.
Zijn volk plunderde hert kasteel.

Rosa knielde bij haar vadier neer. De soldaten
van den ridder, kwamen telkens kijken. Het meis-
ie kon de koorden niet door snijden.

- 
Rosa, wij kunnen missChien ,m€ar eenige

ooge,nbilcken me,er spr,ek'en, zei Adeibert" Ga
straks heen...

- 
W*g van u, vader! O, ik ga mee met u. En

als gij gevangen zit, blijf ik toch bij u! kermde de
dochter.

- Dat zal Koenraad niet toelaten! Hij zou in
staat zijn u te vermoorden. Vlucht naar Burkhard
bij het bosch. Hij zarl goed voor u zoïgen. Bliif
braaf. Een goed geweten is e'en zacht hoofdlcus-
sen. Bekommer u niet over mij; ik ge,ef mij over
in Gods hand. Hi,j zal alles ten besterschikken. Bid
voor mij. God zal uw gebed verhooren en rnij be-
schermen; ,Hij zal mij uit de gevangenis bevrij-
,clen ,en ons hereenigen, naar Zijn goedvinden.
Mocht het echter de laatste keer zijn dat wij el-
kancler zien, lieve,Rosa, en is het mijn lot, levens-
lang in een lkerker te smadhten en er te sterven,
laat mi,j dan ééne troostrijke gedachte meenemen.
I

Dan <ienL ik: << Mijn Rosa vergeet de vermanin-
gen vran haar ouders niet; zij volgt het voorteeld
van haar brave moeder; ik 'laat een go,ede dochter
na op aarde. ,En eens komen wij in den Hemel
sam,en.. Gelukkig hebben de roovers de gouden
keten, waarmede mij eenmaal mijn keizer tooide,
niet opgemerkt. N,eem die mee, als een e'ervollre
herinnering aan mij. Na mirjn dood kan dit sie-
raad voor u nog vanrveel nut zijn. Misschien kan
het nog dlienst doen als bewijsmiddel, dat gij van
het geslacht der Den,nenburgers zijt. En nu, mijn
lief 'kind, kniel neder, dat ik u mijn zegen geef.

Rosa knield{e weenend neder, vouwde de han-
den sam,en en boog eerbiedig het hoo{d.

De vad,er hief zijn geboeide handen op, zoover
Lij kon en,zegende zijn lieve dochter.

Koenraad gevolgd door een aantal gewapende
Iieden, trad binnren en gaf met barsche stem bevel
tot den aftocht. ,Rosa klemde zic\ vast aan haar
vader en moest, op bevel van den ridder, met ge-
weld van hem losgerukt worden. Ad,elbert werd
naar beneden naalhet slotplein gevo,erd, dat met
pektoortsen helder verlicht wa's. Hier moest hij
het aanzien, hoe ieder ruiter een van zijne paar'
den ,aan den toom meevoerde. Ziin trekpaarden
waren v66r twee wagens geqpannen, die hoog op-
geladen wâren met zijn eigendom. FIij zel'f werd
op een oude kar gêzet, waarop hij, d,aar zijn won-
de hem zeer gevoelig maakte, van de koude zat te
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rillen. Eindelijk kwam Koenraad zelf het plein
cp, sprong i,n den zadel ,en gaf het teehen tot
vertrekken. De ruiters omringd,en den wagen, en
,ondrerlh,et woest gejuich der gevoeLlooze ,roo\rers
rorlrde de rstoe't over de ophaalbrug. De bed enden
waren gedood of weggejaagd.

Rosa liep weenend de wagens na.
,De ruiters zetten hun paarden .a€rn en i,n vlie-

gende galop ging het nu voort.,De arme Rosa kon
niet verder volgen en uitgeput zonk zij nederr.
Het lawaai der kerejls, die haar vader weg-
voerdren, we/d al minder 'en ùi'nder en stierf ein-
rJdlij'k in de verte weg, ,zoodat ten laatste de stilte
haar omgaf, slechts door het klettrerren van dèn
ïegen afgebroken.

Rosa viel bewusteloos op den gron'd neer. Het
wa,s etl morgen toen,ze tot zich zelve kwam. Ze
wilde nLr naar Burkha'rd gaan. Na lang zoe'kên,
zag ze den man die r,eedls aan 't werk was. Ver-
wondet'd begroette hij ,Rosa, dite van vermoeid-
heid neer zonk. Burkhard zette zich naast haar en
vroeg, wat er toch scheeÏde. Verschrikt hoorde
Bur'khard wat er gebeuid' was. Hij na,m Rosa
mee. En zijn vrouw zag, hoe ellendig Rosa was.
Ze gat haar droog go,ed en hielp ze' te bed.

Rosa k'rereg koorts. Moeder Geertrui en Agnes
baar dochter, verpleegden haar liefderijh.

Bur'khard ging naar and,ere kasteelen om hulp
te
t0

vragen voor heer Adelbe/t. Maar alle edelen

waren met hun volk weg in den striid. En zo(\
werd Adelbert aan zijn lot overgelaten.

Men hoorde dân, dat de hertog van Zwaben
verslagen ,en gevlucht was.

Er heerschte wanorde in 't land en roofridders
als Koenraad van Fichtehburg konden nog meer
hun booze streken voort'zettern. Och ja, zoo ging
het dikwijls in de middeleeuwen.

II.

Rosa was b,ete,r err verbleef ,reeds ,twee weken
in de hut van Burkhard. Deze had.gezegd:

- 
Het beste zal zijn, dat,gij u behelpt in onze

nederige woning. 'Wij zullen ons best doen om het
u. zoo aangenâam mogelijk te ma'ken en eenigs-
zins d'e goedheid te vergelden, die uwe lieve ou-
,ders ,altijd ons bewezen'hebben. trk z.l trachten
een vader vooï u tre ziin.

Ontroerd dan'kte Rosa d'en goeden man om
zijn hartelijke woorden. In haar vetlaten toestand
deden die haar zoo goed.

Het was aandoenlijk te zien hoe de goede
menschen nu zorgden dat Rosa het goed had.

Rosa, bracht vele urren in den tuin door, waar
zij de bioemenrverzorgde. Was zij niet zoo,be-
zorgd geweest over haar vader, ze zou nergens
gelukkiger hebben kunn,en zijn dan hier. Haar
grootste genoegen bleef echter, mJe't de kolenbran'
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dersfamilie plannen tc rnaken, om het lot van
haar vader te verzachten of wel hem te bevrij-
den.

Eens ,op ielen Zondag zat hdt geheele gezin aan
het middagmaal. Er werd, als toespijs, €en scho-
tel goudgele paddenstoelen opgezet. Rosa hield
daar bijzonder veel valn en Burkhard verte,lde haar
clat hij voorheen dikwijls zullke paddenstoelen
op den Dennenburg geb,racht had. Bij Koenraad's
kasteel behoorde ook een kolenbranderij, waar
veel paddqnstoelen groeiden. En de kolenbrander
dààr l{et die aXtijd door zijrn kindere'n naar het
lcasteel van den ridder brengen. Een der doihters
van dien kolenbrander was daandoor bekendl ge-
worden op 't kasteel en zelfs in dierrst gekomen
van ,de Vrouw van den portier. ,Maar dleze, ,een

eihte feeks, had'een,paar dagen geleden het ko-
l'enbran\dersmeisie weggejaagd. En nu had haar
vader gezworen, dat hij nooit meer paddenstoe-
len naar het kasteel van,Koenraad zou sturren.

Rosa had oplettend naar dit verhaaù gsluisterd.
Eensklaps riep zij h,eel verblijd uit:

- 
Nu weet ik wat. Ik verkleed mirj als lcolen-

brandersmeisje en hreng van dlie fijne padden'
stodlen naa,r'Koenradd's kasteel. ,lk zal mijn best
joen om met de rportiersvrouw goede vrienden te
worden en bij haar in dienst te korne'n. Op die
wijz,e zal ik mijn vader zien. Dan kan ik hem in
zijn eenzaamheid troosten en hem misschien Veel
t2

goed doen. God zal mi,j Zijn zegen schenken, datmijn plan gelukke.
Rosa wild,e zelfs reeds den volgend'en morgen

op weg,gaan, u,it vrees, dat een ander meisje h-aar
voor,mocht zijn en den dienst bii d" p;rtil;
vrouw verkrijgen.

- In Godtl naam, waag het dan maar, gaf
Burkhard toe. Ik zal van aiorrd ".à a" *;"Ë;;
paddenstoele4 gaan zoeken, die in àns bosch te
viniden zijn. Agnes m,oet u haar beste pakje lee-
nen en u -morgen to:t nan het einde van het bosch
hT1"u.l, bij de dri,e rkruisen. Van daar ziet gij den
Fichtenburcht liggen,en kunt drrs ,riet 

"""" 
d";

weg 'afdwalen. Agnes rnoet dan daar op u blijven
*Thù"Ï, t9t ge van den burcht terug,komt. '
_\oo!ta de dag aranbrak wu" Ro"u-reisvaartlig.
Ze ;leeL een lîef kolenbranderdmeisje. VoorzicË
tigheidshalve moest zij den fijnen;blos harer;";_
gen ,en hare b-lalrke handen m,et een middel be-
strijken, om ze,'bruin te maken als bij ,d,e kinderen
C,er landlieden, die veel in dq zon loàp"rr. N. 

".ohartelijk afscheid van Birrkhard en ,i5r, .rrrorr*,
ging Rosa, het manrdje met paddenstoelen aan
dgl ""- dragende, in gezelschâp'\ran rAgnes naar
rFichtenburg, het'kastedl .r"n dor booren Koen-
raad.

De'twee meisjes bereikten het einde van het
bosch, van waar men de torens,van den Fichten-
burg kon zien. Hier bleef Agnes. Rosa ging
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m€t een angstig kloppend hart verdler. Toen zii
door de hooge,kasteelpoort'kwam, zag Rosa een
prachtigen jachtstoet met,ridder ,Koenraad aan 't
hoof'd, die juist rgereed stond het kasteel te ver-
Jaten. Angstig ,ging,Rosa op zi,jde. rHaar knieën
beefden zoo erg, 'dht zij op een steene,n bânk in de
nabijheid moest gaan zitten.

lDaar kwamen een paar kind,eren aan en keken
naar het onbekende mei;sje. Rosa spralc hen, vrien-
cielijk âan, zoodat de kleinen vertrouwdliJk bii
haar kwamen. Een ler van, de kleine pertha, kreeg
dadelîjk grooteh ain in de korenbloemen diie Rosa
op haarlhoe{d'had gedtoken. Rosa, rôrïr rêr de b'loe-
men af en,ga'f ze aan het kin'd, en ook een paar
appelen, die de vïouw van Burkhard haar, als ver-
snapering, op weg had meegegevén.

De portier keek juist'door zitjn raampje om t'e
zien wie er ui,t- en inging. rHij zag dat zijn kirrde-
,r'en vertrouwelijk met jeen vreemd meisje ston-
c{en te praten. 'Hij kwam naar buiten en vroeg
haar wat'zij begeerde. To,en zij hem de padden-
stoelen liet zien len rzeide, dat pij die op he't'kas-
teel te'koop wildre aanbie'den, verzocht hij haar in
zijnrkamer te blijven wachten.

- 
Ik zal de paddenstoelen zerlf .nâar de keu'ken

l:rengen, vo,egde h1 ,.t vriendelijk bij. En ik zal
zo#gen.dat tze u goed betaald worde,n. Zij hebben
,er sedert 'lang zulke mo'oie niet meer gezien, en
zullen u dus gaarnle een goeden prijs betalen.
l4

Pas had hlj met her mândje de kanrer verlaterr
,of zijn vrouw kwam met het middagetên binnen.
Zoodra zij ,Rosa zalg, werd zij vreesdlijk driftig.

- 
'W'at moet gij hier, onbeschaamc{e meid}

snauwde zij haar'toe. 'Wat hebt ge hi,er te doen]
Wie zijt gij) lMaak dat ge terstond de plaat poetst
,of ik goori u den schotel ,naar uw hoofd en hits
den hond op u aan.

De kinderen spra'ken,Rosa voor ern toonden de
vruchten, die zij hun had gegdven. Gelulrikig
krvam de portier nu ook juist met het leege rnân-
dje, en'bracht de woedend,e vrouw tot bedaren.

- 
Ik heb het meisje zelf hier gebracht, zei

,hij. Ik'had al een stilùê h-oop, dat zij misschietr bij
ons zou willen lcomen dienen; 'maar na zoo'n
prettige ,ont'vangst,zal zij er wel geen'lust in heb-
ben.

- 
Dat is wat anders, zei de viouw. Dan mag

zij bl,ijven.,G,e moet het me maar,niet kwalijk ne-
,men, dart ik zoo tegenr u uitgeva,ren be'n, maar wij
,zijn er voqr aangesteld rom oip vreemd vollc te
passen.

- 
Ge zijt in uw recht, antwoord'de Rosa. Het

parste m|j niet, geheel aXleen in de karner v'an
,vre,emde ,menschen te'o"li,jven.,lk'hoop dat gij het
rmij niet kwalijk zult,nemen.

,Door zoo te sprerken had,Rosa het hart van de
,portieusvro,uw'veroverld. Als men die mûar gelijl<
,gaf, kon men hetr'best met haar vinden. De "t"î



.noodigde Rosa uït te blijven eten cn rde kinderen
vonden Rosa zoo,ltef, dat zij haar niet meer wil_
den laten gaan, en niet andbrs,riepen dan:, 

- 
,Hier blijven, hier,blijven.

- 
Daar zou ik niets tegen hebben als gii hier

pvildet blijven en,bij mij dienen, zei de ii".r*.
,Een pa-ar dâgen geleden, ,moest ik,mijn meid, een
onhandig nest,'wegzenden.

- Ik wil gaarnq,bij u dienen, antwoordde Ro-
sa, ïnwe,ndig,juichende van btijdschap. Ik za,l mijn
.best doen om het u naar den zin te rnaken.
, - 

Dat is dân in orde; Tnaar spreek êr eerst
orlerrmet uW;ou/ders. Al's zii het goed vinden hunt
gij aanstaanden Zaterdag in.mijn dienst komen.

Tevrelden keer.de Rosa bij Agnes terug.
De zon was reeds ondergega"n, toen J" .mei"-

j'es thuis kwamen. De'kolenÉàn'de, en 2ijn vrouw
waren recFrt verrblijd, dat de zaak zoo was afge-
loopen, maar betre'ufden het zeer, dat het ,liJve
Lind hen nu zoo spoeldig zou vedaten.'Wel'dra, 

- 
maar al ,te :gauw Voor het godde

kolenbrandersgezin, 
- *âr de Zaterdag ;;L;-men; Rosa mo,dst,Burkhards'vreddzame worring

veilaten om in haar dienst'le gaan. Diep bewol
igen e,n idoor het geheele geilin vergeze,ld, verliet
zif het hui's, waarzij ,zoo tiefdeiijk wa,e opgeno-
men. Ze ging voor haar vader!
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Rosa beviel de portie,rsvrrquw zeer. Op het ei-
genrlijk kasteel mocht ze niet'komen. Daar waren
andere ,bedienden.,Wel gin'g de portier d,age[ijks
over het rplein nalar het,slort, w,anit hij was cipier en
moest de gevanlenen eten brengen. Er zaten ver-
scheid,ene rmanrnen in de sombe,re lçeiders. De
rneesten waren boe'ven, ,{ie gestolen cf andere
misdlijven gepleegd hadden.

Rosa was al ma,anden'bij den porùier, zonder
kans gezienite hebben'haar'vader te spreken. 'Wel

hoordq 2e nu en dan, den po/tier over Ade'lbert
van Denneniburg praten, en'het was altijd met
lof.

Op,een avond toen de soep voor d,e gevange-
,nen klaar srtond, zei de pot'tier tot 'Rosa's g1oote
L''Iijdschap:

- 
Hoor eens, Roosje, m,orgen ochten'd moet

|k vroeg o;p rreis voor orJzen heer. I[< za'[ u dus de
cellen der gevangenen aanwij'zen,dan kunt gij hun
het etetn brengen, zool'ang ik weghlijf. Mijn
vrouw heeft geen tijdl en nog,minder,lust ertole.

De portier ging vqoruit met eentdleutelbos en
Rosa volgde hemr met het blad, waarop tin'nen
soepkommen stonden.'Haar knieën knik'tern, ter-
pijl zij zoo doo,r d"tt l6ngen Vochtigen, gang liep,
die 

,naar 
db celilen leidde. De spijsuitdeeling



was,spoedig afgeloo,pen, want voor e,ike cel sto,rr.
den z'ij maar even strill. De portier rnaakte een

'luikje in de deu'r 9pen, sohoof het eten naar bin-
nen, sloo't 'het weer en \zoo, ging rhet altiid verder.
Bij de laatste cetl ,deed, hij ,eveyrwel arnders: hij
opedde.de deur en zei:

- 
Hi'er 'kunnen 'wij zonder vr€es binnen-

gaan. Ridder van Dennenburg is een braaf man,
,die nriern,and kwaad zal doen.

Rosa duizelde toen zij haar vader Zag. Bleek
en mager, rrre,t een langen witten baard kwam
lyij hun te gémoet. Ziirzn,kleederen waren geheel
ve,r'sleten. Aan zijn rec'hterbeen sloep,te hij ..n
,iange keten vo,ort. De ,cql,wa,s afgrijr"tilt hol. Er
hing een vunizig,e ,lucht; d,e muren waren zwart
e n voChtis en een kilein 'vensteftje,ldat met;stof en
vui,l rbedekt "was, liet slechlts,w,erinig licht'Joor.Een
rsteen was d,e eenige izi,ty'laats. lEen oude, wormst'e-
kige,bedstede, ,met stroo gevuld en met ,een oud
stuh tapijt bdd,ekrt, strel<te den'ridder toit stlaa,p-
olaats.

Vriencl.elijk groetende gàf hij d,en portier de
hand; 'deze stelde hemlRdsa voor ,rnet de woor-
'den:

- 
Heer ridder, morigén zal mijn dienstmeisje

u het eten brengên, want ik moet op rei,s.
Adelbert herkende zijn doohter niet. Wel

dacht hij aan ihaar, want hij zei:

- 
Ach, mijn Rosa was'v,an dezelfde grootte
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en qestalte. Waar mag'zij nu wel wezen, mijn'lief
kinC?

Rosa durfde'niets zeggdn in 'bijzijn van den
portier. Enwe, ve/l,iet weer d'e cel.

Na middernacht moest Rosa .a'lweer opstaan,
om voor haar'meester, idi. des naihts om twee
uur op reis ging, spijs t'e koil{en. Pas was de por'
tier vertrokken, ,qf Rdsa'nam ongdmerkt de sleu-
tels van de gevanigenis en e,en'lantaarn en ging
toen naar haar kamer. Ze,bad d,aar om hulp. Ze
hadlde'ui't een kistj'e ,den gouden eler€ketern, die
haar vad,er haa'r na de overrompeling van Den-
nenhurg gegeve,n \rad 'en stak die in den zak. Zii
beldekte dle ùanlaarri rrflet haar voorschot en sloop
tioor de lange 'donkeie gangen naar 'de cel van
Lraar vader. Zachtjds opend'e 'zij 'de' deur, die op
hane ,hengels knarste,en tra'dr 'binne'n. Dte' ridder
'ontwaalite :ploltselllng, richtte'zich op en zag haar
ve,rh'aasd aan.

- 
Zijr gij het, mijn kind? vroeg hii. Waarom

komt ge {hie" oq: dit ongewone uur}
-- Ve,fgeef mij ll[1 ik u gestooriC he]r, zei Ro-

sa. Maar ik'wi'l'de u 'spleken. It< breng u ibericht
van uw dochter.

- 
Van mijn Rosa? riep de rildde'r u'it. O, zeg,

ke'nt gij haar? Ho,e gaat het haar?

- 
Stel u gerust, ik breng u goede tijdingen. Ilc

kan u nauwkeu'rig beriiht rgevgn'van Rosâ. Maar
zie'eerst,eents hier; kent gij dien goud'en ketting?
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ja, dan zij het u een bewijs, dat ik'de waar-
spreek.

- 
Of ik ilien ketting heiken! riep de ridder uit.

't Is immers de gouden eerek,etting dien de keizer
mij ga,f ,en diie i'k tnijn Rosa bij het afscheid alis ge-
dachtenis gaf! Zeker brengt gij mij nieuws van'haar, 

anders zou zij u dit kostbare stuk niet toe-
vertrouwd hrebben.

- 
Zij,heeft het niet aan vrdemde handen toe-

vertrouwd,'lieve'valder, sprak Rosa. Zie mij ailn,
ik tblen uw kinld.

Rosa had hâar'vader eerst willen voorbereiden.
Glimlachend/hie'ld zet de lantaarn ih d,e hoogte,
zoordat'het llicht haar gezi,iht ibescheen. Zrj had op
hare karner ee,rst'de bruine ldleur, die ha,ar gezicht
bedeklte en on'kenbaar'maakte, af gewabschen, zoo
crat zij nu v66r hefn stond, schooner en lieflijlcer
dan hij haar ooit gezie:n had.. Zii wednde vâr âârr-
doening.

- Ju, jr, gij zljt mijn (lieve doohter, riep
Adelbert met,blijde on,troering uit.

Aihteloos liet 'hij dien' gouden ketren op den
vlder vallen'en s'ûrdkte zijn arrnen,,'lnaar haar uit.
.Rosa'kon niet sprekren zoo 'sn'ikte zij. Eerst na
ge'ruimen tijd was 'z'ij in staat ,te vertellen, op wel-
ke wijze'het rhaar gelukt was hier te'ko,men. Maar
haar vader'doe,n vludhten kon ze niet, want ook
het portirerslhuis stonld binnen de grachten en dê
pooÉt.En daar waakte een grimmige kneoht.Maar
20

Rosa zouzoo 'dikwijl,s ko,men als ze kon. Pas te-
gen'd,en morgen sloop ze'heen.

De porti,erbleef liang weg. En toen hij e,indelijk
terug {<eerde, h"oorde Rosa,. dat de marr voor
Koenraad hespieder was geweest. 't 'Werd weer
eens oory'log. Koenraad, trok.m,et al ztjn volk'heen,
ook de portier moest mee. Een oude slotvoogd
waakte over d'e vr/oluw van tFidhtenbur,g en dre

kinderen, en'over het kasteel. Nu moest Rosa
doorloopendr voor lhet 'eter\ der gevangenen zor-
,gen en lzag ze ve,el thaa,r Vdder. ,En e'lken nacht
'bracht ze sen uur in ll,e celdodr, pD rustig te pra-
.ten. Dat wa,s vo.o'r den almen gevangen€ een
groote troost. Adelbert zei dan dikwijls, dat Rosa
geen haat mocht hebhen ,tegen rde ,bewoners van
het siot. Rosa rtoonde weld'ra dat zij geen haat
kende.

Op een scfiroonen najaarsdag was Thekla, het
lcinderm,eisje, 'met Koenr'aads ldrie kinderen o,p ''t

,pleln o,mldaâr met {hen tê spelen. De andere be-
.dienden waren op,het rveld, om den oogdt te hel-
rpen binnen halen. Op'het groote sflotplein Was
een,'vervalarltjke di,epe bron. rEqn fraai torentje,
cp zes kolommen rustend, was over den ptrt
rge,bouwd. ,en een grasperk 'lie,p er rond,. Daar
,speelden de lcinder,en. Everhard, een vlug jongen-
tje, zag een vogeltj. op den rand van den emmer,
/ie boven den put zweefde ,en waarmee men,
door midde[ van een'kâtrol weùke hoven in het
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torentje was ibeVdstigd, water ophaallde. Ille't vo-
geil'tje vloog op den .bodem r.an de,n em:mer,
wlaarschijnillj'k was er nog wat water in dn wilde
het die'rtje drin'ken.

- 
lUacht, riep de knaap zijn zusjes toe, ik zal

dat vogeltje voor u rvangen.
Hi,j 'k'lautekde,op de(n'ste'enen ran'd van'Cen put

en stak den arlm uit omiden emme'r te grijpen. rHij
velriloor hret even,wic{ht en vie,l in den put.

Luid jammei{den de zusjes, toen zij haar
broertje ln de diepte zarge,n verdwijnerr. Het kin-
der,rneisjte, dat still'etjes naar de'keuken van het
kasteel was gegaan om <laar wat te snoepen,
kwam op het ge'sihreeuw toegell'oopen. 'Doods-
bleelç kee'k zij in,den p,ut, toen zij vernam wat er
geL,eu.rd was. Daar, in di'e duistere liepte, zag zij't
kind, dat 6net ,een pand'van zijn jasje aan 'een
ijzereh haak in dien 'rnuur was blijven hangen.
'W'at 

tei beginnen,? De rvrouw des huizes lag ziek
te rbed. lDe manne,n waren al'len op'helt veld. Sid'
derend van angst sloeglhet melsje de 'handen 

bo-
vén (he't'h,o of d samre,n en schreeurw{db llui'dke,els orn
hulp. Rosa lcwarn op d,ien noodkreet dadelljk toe-
,sihieten. Met wondeilijke tegenwo,ordighei'd van
;geest had zij onrnidddiliJk gezien wat hier te
,d,oen stond 'en haar fbiesluit genomen. Moedig
rstapte 'zij in den ernrner, hie{ld ziclh stevig aan den
ketting vast, en beval toen thet kindermeisje haar
langzaam te laten za'kkren.
22

,Een kTlle huivering ovqrvierl de 
'rn,o,edige 

Rosâ,
toen zij rdl diepetr e n drieper neerzonk iq deh dorn-
,ke'ren, vocirtigen put. F{et werd, al donkerder om
.haar heen, mraar eindelijk zEgbij den lcna,ap aan
de n,mu trr hanige,n, bewe g|n glo o s en, d"oodsbleek.

- 
Ha,lt! riep zij zoo hard zij kon, ,en de em-

'mer 'ble,e,f stll hantgen.
Het was een ho,r,gst gevaarlijke arbeid. ihet kirld

van d,en haak ,!os t'e makerr" Zij had slechts één
,arm tot h,aire bescihik'king orm rdit'te do,en, want
rnet den anderen moest zi1 zîch aan den ketting
vastlhouden onû niet in,d,e direptq rr,egr te storùen.
Het geiukte haartoch den kn'aap op den arm te
nernen. 7"îj riep Thekla toe clen emrmer weer op
te rhalen. Nu zweefde zij met haar kostbaren last
.we'er nraar'de hocgte en z4g wefulra het heerlijke
zonlicht.
, D. jamrnerkreten harer kinderen 'h,oorenide,

had de zietke moeder het hsd verl,aten rern was
naar het vensùe'r gegaan om de zie,n wat er ge-
beur\de. Met doodelirjlcen schrik ontwaarde zij het
gevaar v/aarin 'haar zoon thad verkeerd. Maar
,hoe ver'blijd was'ze nu izi,j 'Ro,s,q,met dren kn,aap in
cle armen, bemerklte.

Rosa rno,e,st nu in{het kasteel kdmen. De vrouw
vaq iFichte,nrburrg d,ainkte \aar hartelij{k en wilde
,ze i,n diienst neme,n rvo,o,r{dle ki,n;deren. Maar Rosa

,btreef rli,ever ,bij i6. p,ortierbvrouw; ge hegrijpt
waat'om. 7e spralc ten beste voor het kinde,r'
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rneisj.e, dat den toch rnooht hlijven. Ëil<en Hag
qntmoette Ro,sa de kin'deren. En van de slo't-
vrouw kreeg ze veel ver',snaperingen. D'eze braC.ht

ze aar,{haar vader, wi,en ze ook bete,r beddegbed
had bezorgdlen schoon linnen.

Doch'haar naihtelij'ke tbezoeken werden opge-
merkt do,or een'knecht, tdie h,e,t aan, de slotvrouw
ging Verktappen. Zou Rosa de gevangeden wil-
len helpen ontvludhtenr) De vrouw kon geen

kwaad van het goede rneisje'denken. Ze zbu Ro-
sa herspieden. ,En in den nacht sloop ze naar de
ketders. Ze 2ag liclht uit een cel en ho,orde stem-
men. Zn lluisterde.

Rosa sprak 'over de goedheid.'van de l<asteel-
vrouw en'zei:

- 
Ik z'ou mij aan'ha,ar bekend moe'ten maken,

en zeggen, dat ik uwe doihter,ben. Zii zou àe
besth voorspra,afl< voor tu'zljn bij Koenraad'

- 
Dat geloof i'k niet, spra'k Adeilhet. Al is de

goede dh'rne zachtzinnig en liefdeijk, Koenraad is
onhuigzaam en'hamd,vochtig en haat'mij t'e zee'r

om'mij wrij te [âten.

- 
Mlaar a'ls hij verneemt, dat uw'dochtter zijn

zoon geredlh'eeft, dan denk ik toch wel, dat rhij u
niert in de gevangetris zal laten; 'ik zal mij aan
zijn voeten werpen en nie,t opstaan voor hij mij
verhooid 'heeft.

- 
Dat'zdl wel teve[geefs zij,n, lieve Hochter.

Zijn haat tegenr mi! i,s te diep ingeworteld om
24

dien ineens te laten varen. Wacht nog., we zril,
len zien, wa,t er vefder gebeurt.

De vrouw vpn Fichdenburrg had genoeg ge-
ho,orrd. Zij,spoedde zirclh t,erug naar haar ka,mer en
de ged,aclhte aan he,tgeen,zij,vernomen had, berlet-
te haar te dlapen. Zj hewonrdefde de rnehkwaar-
dige l<ïndtedijke liefde van Rosa, en .was'dtep be-
d.roefd over het orwerdiende lilden van {haà" en
haar vader.

Nu was Rosâ,'s gedrag opgehelderd. Om haar
vaârer te kru,nnen ]rij/staan had de freule van Den-
nenburg zic{h in de kileedbren van een ko,lenbran.
dersmeisje ,gestoken, e,n ide aangebod,e'n Verlbete-
ring van haren toerstandr geweigerrd, om in zijne
nabijheird te lkunne,n bti'jven. AI wat zij Rosa ooit
lrad geg,even, wrudh,ten en andere versnaperin'gen
ha'd frret meisje zorgvulldig Voor haar vader be-
spaard, en 'bbvendien haar eigen leveh geWaagd
om den zoon van eijn grootsten vij,and,,te redden!

- 
Ach, 'dat ik die lgoede menschen toch wêer

gelukkig modht ziqn en hun al hun )have en goed
kon teruggeven ! zuchtte de vrouw. Maar d'e ou'de
s{obvoogd zo,u'toch niet niaar {mijn bevelen luiste-
rdn en a'lleen die van z,ijn [leer voùgen; 'oqk zou
Koenra^ad ,het ,mij nooit vergeVen, wanneer ik
A'delbrert zon'de,r zijn vergunning{vrij ,liet. Xk rnoet
dus wachten tot mijn man tlhuis komt; maar dan
zal ilç oo,l< alles in het werk stelllen orn genade
voor den braven Adrdlbert te verkrijgen. 
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Toen Rosa dret. volgenden'dhg hij cle burcht-
\rrouw kwam, 'zei àeze:

- 
Ik'$reet, dat gij den ridd,er, die hier in den

ker'ker zit, ve'el goed'dbet en h,em allb versnape-
ringen hrengt, rdie voo'r u zertve bestermd ziijn. Dat
vind ik'z'eer go,edhartiig van u, en da,arom zal ik u
helpen. \/an nu af zult gij 'aille d,agen eten en drin-
ken'voorr hem bij mij komen halen.

De goede vrouw lhield ,haar woor à. Zii voorrzag

Rota nu dage,lijks van h,ert b'este, wat haar keuken
en keilder opleverden.

Intus,schen ikeerdde Kctenraad terug.
Onider trompetgeschal trok de stoet dle met

sroen getooide poort binnen. Koenraad ginrg ntr

tet de voornaâmsten 'van den sto'et naar dd rid'-

cierza,al, waar zijn vrouw en lcinderen hem wacht-
,ten. Hibr verteldre de 'tnoe'&er het gevaar waarin
lhun e,enilg,zoontje verke,erd had en de wonderha-
re reddiing. Zij haalde het jasje, dat ihet knaapje
op die'n àug àto.g, te rvoorschli,n en toonde de

.oh".r,, rdie de ijzeren haa'k in d'e put er in ge-

maailçt hadl.

- 
W,aarrlijlk, srprak Koenraad, het sohe'elde

'maar weinig "f *ii hadden u verloren, l'ieve Ever-

hard; wat een vree'selirik ongeluk is ons to'ch bê-

,prurrJ.l Dai'arnre rneiuj. heeft een heldendaa'd

vlrricht, die ik rnijn il'ev;en'lan'g niet vergetlen zal'

Welke belooning hebt gij het rmoedige neisje ge-

schonken? vroeg hii aan ziin vrouw'
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* Ik wilde dlit ran u overlaten, antwoordde
zij.

_* ls31 r,het helldhaftige meisjelhi,er [<omen, zei
Koen,raad getroffen.

Berscherlden tradiRosa de Zadl bi'nnen, door den
ridder met hartelijklheild begroe,t.

- 
Welkom ! e,Cel m,eisje, riep hij uit. Gij held-

haftige reds,ter varr rnijn zoon! Ik heb een groote
schuld aan u af te d'oen, want zonder u zou mijn
leleine'Everhard verdrrorlken ,zijn. Vraag wat gij
wilt, ge zult het he,bben. I[c. zwee,r het u op mijn
eerewocrrd alts ridder, al vroeg gij een van rnijn
kas,tee'lein,lDennenbu,rg of Filchtenhurg, itr< zou het
u afstaan!

Bedaard en met 'waardigheid antwoorrdde
Rosa:

- 
Ilee'r ridder, gij heht daar een groo,t Woord

ge's,prohen en deze dappere ,ridrders zijn er get'iri-
,gen van. Nu moog,t gij mij zelfs'dre groots,te gunst
niet weigelren. waaro{m ik u zou kunneil vef,ZOê:
l<.en. Maar ik wi,l geen gun,st vr,agen, alleern om
hetgeenrmij toekornt en gerechtigheid vraag ik.
Ceef mij mijn vader te'rug, met al hetgeen gijlhe'm
hebt atgenomen,!

- 
Hoe) 'Wat 

zegt gij) vroeg Koenraad ver-
wond,erdt. Ik zou " ;;-.rade, .igero,*".r, u be-
roofd hehben) En wie is uw v'ader)

- 
Adehert van Denn,enburg is mijn vader en
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ik hen zijn dochter Rqsa, antwoordde zij. Sta
mijne bede toe; {hij lijtdt onsihu'ld,ig.

Alle aanwezigen sto,nden vtsrstomd, en Koen-
raad wars als doo,r den bliksem gbtroffen.

De aanweZigen ontstelden'toen zij zagen'hoe
cle ridder plotse{ing ve:rand,erd was. Somb,er zwli-
gend stond hij daar en scheen, na,uwelijks aiht te
slaan op'de w,oorden zijner vrou'w, die voor Rosa
en Adelbert sprak.

Met som'bere, verdri,eti$e stdm zei Koenraad
daarop:

- 
Den Dennenburg met al wat er bijlbehoort

mag Rosa terugnemefi, maaï lhaar vader kan i{<

ni,et vrij geven.
Nu nam'ziin brave vrouw haar zoontje Ever-

hard bij dle'hand en riep'diep bewogen uit:

- 
Kniel 'me't 'mij voor uw vqder neer en

spreek mijn woorden na.
De kleine Everhald zag ldai zlin moed.er wêên:

de eTr dat oolç Rosa, die hij zoo lief had, de tra-
nen in d,e oogen ston'den. Hoewdl 'hij nog te jong
was, om de zaak gehedl te begr'ijpen, besefte hij
,tqch dat het er om te doen was, iets'van zijn va-
der te verkrijgen. Hij knielde dus voo'r den rid'der
neêr, vouwdb de'kJeinelhanldljes en sprak met zijn
zacht kindetrrstdmmetje de woord'en ha. die zijn
rnoeder them voorzeide:

- 
Lie\ie vader, ik bid u, doe wat Rosa, die mij

Fret leven red'de, u vraagt en hedenk u n'ie't zoo
28

lang. rHad zij zirfhoo,L zoq lang,bedacht, toen ik inden put hing, dhn'lag i[< al frrù i"îil" gàf , g""ï
Rosa's vader vrij, Looal, =ii r*-'=o., bevrijdlreeft. Zif heeft toen haar "ig"" 

,i"r.r, gewaagd.
l7aarom wilt gij nu ook ,,i"tï"r, off., Ë;.rr;îJ_- Hourd op ! Het is genoeg, ri.p Ko.rrà"à: di;nu moeitie had zijn trânen t.,bedWingerr. Freule
rtosa, rk laat uw vader-v-rij, Den.r.rr,blrg me,t alwat'er bij bedho,orr geef i[-hem terug. N;.";;;;
man die zulk e,en brave dochter g""Lt br."rht un
la"r t.o1 zulke slfo$o.gdlg" d.d3r, aanspoorde,
kan nret_s,lecht zijn. Ik lheb,hem ,misk.rd-", or_i.echt gedhan !

Zijn vrouw viel 'hem om dlen hals en no,emdedit uur. het gellu[<tçirgs,te ,.r, {huu, leven. R";
\r1sle zijne lhand en Ledanktu ,h",* d.rir*.rd*uJ
Al. de aanwezigen war,en aalngedraan.

Devrouw van Fichtenburg"meerà" drt het be_ter zou zijn, dat Rosa e,erst ,haar armoedlge
lclee,ren volor bete,re verwidselde en dlt k"rrrd. Ë.ridder ook'zeer goed. De dame ,r.*- Roru *"J.
naar lhaar ikame,r waar zij reeds lang te voren tdee_
len had geree_d gelergd, zboals d" àd"lijk" il;i;
:" il dïen tijd dlroegen, ry"lr zij had,er d ;;;;:ke1d, dat dit blijde oogenhlik ,o,, t o*"rr.

Rosa Tg p: onbeschriifelijk *"ho,o,r, uit in haar
prach'tvolle kleed,ing. De vrouwe kuste,tu", op;i
blanl<e voorhoofdi dn geleiidde haiar toen dooi de
benedengange'n van lrÈt kastedl naar de S"".i,g""
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nis. Rora op"nd" haastig dt deur der ce'l en

riep:---t- 
Lieve vacler, de iHemel zij dank' gij zijt

vrij!
Maar zij verstomd'e toen zij Àaar vader zag;

irii stond daar in'sierlijk gewaad en met de twee

;iiil; di", Ror.'" vqo'r'spraak waïen geweest

""t" ,f.ft. Zi; haJ'de"l"i"Ë gehaast hem ziin be-

vrijding te gaan aanlkon"di'gen' terwijl [losa an"

der,ekleed"r.,'tt""o'k'Tegelijkhad'denzijhem
il'i;iiL;Ïi";";.; g'b'""hi en hem gelholpen

die aan te doen'"'"Àd;,'lb*io'*hul"d e zijn {-oghte1 
en zii dankten

,";.;-'C"d, die de kindetlijke liefde had geze-

!î"il;"- R;.u'* opofferingen zoo rijLelijk be-

loonde.'"ï'ù" zege, die gij 'behaal'd hebt' zei Ade-l

bert, is meer rvaard J.r wanneer gij Koenraad i1

"."",*".g.vecht 
hadt overwolln'en' Nu hebt gij

door uw edelmoedig gedrag en uw brave daad

zijn hart veranderd'
Doc\h juist girrg de :ddur open en Koenraad

$tond, daar. Adulb?'i gi"gt'"m-te gemo'et en bood

Ë;-tidd;ri1ij'k de t"ihttthattd aan' De twee ge-

wezen viianlden o*il"tuat" ellkaar en zwoeren el'

ç.1ïîti"idschaP tot in den dood'

Deze schoone dag werd beslo-ten' door een

feestmaal voor alitnl'die op het l<asteel waren'

ii"""t."a, die zich nog nooit zop gelukkig en te-
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vre'den gevoeld had, bekende, dat hij nu pae de
cvertuiging h.ad verkregen, dat haat en vijand-
schap het werk de s duiveis zijn en dât'de liefde en
d'e vriendscilrap van Gold komen.

De portiersvrouw wi'st niet, wat ze hoorde. Ze
had een freurle tot meid gelhad. Buigend trad ze
v66r Rosa en,vroeg vergiffenis over al de leellijke
woorden, die ze gesproken had.

- 
Daar wil ik niet meer aan denken, zei Rosa.

Maar wees vooltaan vriendelijk, ook tot de arm-
sten.

Koenraad {lie,t de bezittingen van Adelbert naar
Dennenburg terug voeren. En wat de soldaten
verl<odht hadden, deed hij vervangen..

De Detr-nenturg werd geheel in orde gebracht.
Adelbert en Rosa bleven eenige weken bij

Koenra,ad. Toen reden ze naar Dennenburg.
Daar in dbn omtrek was het goede nieuws al

bdkend. En het volk liep samen om Adelbert en
zijn doch{ter toe te juichen.

Burklhard, zijn vrouw en An,es lcwanren even'
eens. Adelbert danl<te hun innig voor al de
goede zargen aan Rosa bewezen. De eenvou-
dige menschen moesten op den Dennenburg blij-
ven won'en.

Het verhaal van Rtosais kindeyliefde werd wijd
en zijd bekend.

Eenige jaren later trouwde Rosa met een bra-
ven ridder.
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Koenraadl van Fichtenburg was gdheel veran-
derd. Hij herstelde veel kwaad, door he,m vroeger
verricht.

Adelbert's cel liet hij vey'bouwen tot een ka-
pel, ter herinnering aan Rosa's kinderliefde.

En na eeuwen vertelt,men nog ga.arne de ge-
schiedenis van lhelt edel meisje.

EINDE.


