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I.

Rozendal was de kleinc hoofdplaats \/itlr cen

gro.f..huple. En twee honderd jaar geleCcn lvas

i...' .,roote ontevredenheid' D': graaf, door een

lll-"r'hi., aangesteld. wilde de burgers zware be'

i"rii"*"" laten betalen' om een nieuw kastccl te

;;";;". Dc burgers zeiden dat de graaf reeds

].,., ...hoor kasteel ha,d en geen recht had van hen

ii"". g.ld te eischen, dan ze jaariijks opbrachten
"- 

Duu. over sprak burgemees;'er Ram toen hij

rnet de schepenen, raadsleden en vooiname bur'

'"r, in de ruime gelagkamer van den <<Vereul'
j"r", H"l-r, zich den beker vvijn goed liet smaken

ll", was cen liefelijt'.e lenteavond van 't iaar
l7 40.

- 
Wij kunnen, wij mogen niet dulden, sprak

cle achtbire burgervader, dat onze heilige rech-

L,rrr"t de voeten getreden worden' Zij staan be"

..hr"u"tt oP oude Perkamenten'



Die met het zegel der vorige gravcn
zijn, voegde de stadsschrijver, Lindens.
t.n wijs mannetje, er bij. T,

\

i
I

- 
Wij zijn vrije mannen, vr:rvolgdc dc brrr-

gerneester. Rozendal eerbieCigt den vrede, zoo-
lang nren het met rust laat En zoo niet, dan... !,
cn Ram blikte wild in 't rond, alsof de vijanderr
reeds in aantocht waren.

Dc burgers gevoelden eerbied voor hun burq,.-
prcester. Om zoo te spreken in de stad, waar de
srâaf zelf woonde, en noq wel een soldatenbende
tot zijne beschikking had, daarvoor moest mcrl
drrtven.

De raadsleden knikten, om hun instenunin!
woorden te be.tuigen. Weer wilde dc
uitval dcen, toen de deur g.openci

rt'crd en een officier de herberg binnentrad.
Goeden avond, Hceren, sprak de krijqs-

Goeden avond, kapitein Smit, klonk de ne-
dergroet.

bekleed
een otld

scl'ran.
qeccln-

rnet Rams
laatste een

Illa n.

Deze nieuwe bezoeker stond aan 't hoofd van
r qral'en legerbende.

immer glimlachende kastelein,
Breedens, snelde toe om zijn gast te bedienen.

- Een flesch krachtige wijn ! gebood de kapi
tein. lk moet nrijne kwaaClrcid wepspoelen! Dui
i:e,nd bonrrrren! Ik, legeroverstc Smit, de knapste
veldheer uit het rijk, ben vreeselijk beleedigd
.,

t
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I

i

De Hubert i
I

)

,l
I

I

I

I

gewordenl lk heb verstand van den oorlog! Wil
r.en keizer Europa, ja, gansch de wereld verove-
ren, dat hij mij tienduizend soldaten geve en bin-
gen een jaar heerscht hij over de aarde, zoo groct
als ze is. En zoo n man als ik, is op zijCe gescho-
ven, lerwille van een vreemdeling. DuizenC bom
n1en, dat is ongehoord!

Maar wat is er dan toch gebeurd) vroeg de
burgemeester.

- 
Gebeurd I herhaalde Smit, er is een

ciaai gebeurd! Tot nu toe heb ik ons leqer
rnandeerd en er goede tucht in gebracht. En nu
dat reuzenwerk volbracht is, konrt een vret:rnCe.
ling nrijn werk bederven!

Een vreemdeling) riepen allen, rriterst r/cL
rvonderd.

- J., cen vreemdeling, duize-nd bomnrerr ! Is
llet geen schande? Ik moet nu gehoorzarnen aan
een veldheer, die, wie zal 't ons zeggen, van lvelk
barbaarsch land komt overwaaien. Een vreenrlen
aap, noem ik hern. Een indringer.

De bursemeester schudde bedenkelijk zijn e.:r.-
waarden lcop met de grijze pruilc. Hij doorzaq hcl
plan van den graaf. Met geweld zou deze, als 't
rnoest, zijn rvil doordrijven. En omdat Snrit bt-
r ricnd was rnet de burgerij, liet de graaf eer-r
vreenrden kapitein kdmen, die r-oor qeen gerveld
zou deinzen.



,'.1*::..îJ:î"'îî!. in gesprek ovcr dit ernsrig

" " 
Ëi. r, i I i & JiJ hïl îïf 

"*,.1. îïf i:
De binncngekomene, een nc,.,

cen ooqenblik stil, 
"1" o- l,"t'

zlen,

Jonge n'ran, stond
gezelschap te be-

_ Verschoon mij zoo ik u stoor, zei hij. Maarik meen hier de voornaamst. Ul'rrg..ltder stad tezien en wil mij daarom voorsrelËn 
"h 

-k;;i;i;
Belder, den nieuwbenoernden oo"^i."r.., s sra_ve' leger. Ik ben ntr komnrandanl ;" R;r.:.:.i.

Smit. stoud ijlings op. I{ij bromcle ,,i", -"...
- Uw dienaar, kapitein Smit, tot h.,i.,, i;;:,

overste van onzen graaf.
't Kostie hem nroeite deze woorden te spr.cken.

- 
Dus nu onCerbèvelhebber, h"..,o., iielder'j I" ::.? gelukkig toeval a.t ,"il-"'onrnroeten

cioet. wij zullen elkander 
"."aig l"ùen. \\/ir nri;nu aan de andere heeren voorstellen.

En thans klonk het, terwijl d.-_ noodig" buiqirr_gen gentaal<t werclen, want dc Ror.-Jol"rs kcn-den hunne rnanicren:

""FiË:;:ï:':ïff;: 
schepe' Erbers, Dro.':s

r_lndetrjk zatcn allen,H,e:r. Doch de burgersbezagen den nieuwcn llfia"ir,".ioor" *un,.ou.rvend. Deze bemerl
echter weinig o,r-, ,ltt, ^^lks 

wel; hij scheen e'r
.l e [.ieven. O.,middellijk ,;rJ

hij met Smit over dienstzaken en wel, zoo dat hij
goed zijn meerderheid liet gevoelen.

Welnu, zei Belder, morgen om negen ure
zult ge de soldaten laten aanrukken op de Markt
opdat ik hen inspecteeren kan. lk moet op hen
kunnen rekenen, want ik geloof dat ik hier een
zware taak te verrichten heb.

- 
Denkt ge zulks) vroeg de burgemeester ver-

stoord.

- Ja, en met reden, anbwoordde Belder. 't Zal
hier zijn hooren of voelen. Warc ik in uwe plaats.
'k zou mij aan den graaf ondei:werpen en maar
gauw het geld geven.

- 
Wij zijn niet gewoon van vreemdelingen

op verontwaar-raad in te winnen, hernam Rar'r
digden toon.

- 
O, neen antwoordde de <apitein. Maar 'k

Ëen niet gewoon mijne meenine; onder stoelen of
banken te èteken. Dat zullen ze hrer gauw genoeg
weten en voelen ook als 't moet. 'k Kwam hier
binnen om kennis te maken met de medeburgers,
maar in waarheid, 'k geloof dat de Rozendalers
driftig zijn.

- Noem liever uw eigen gedrag aanmatigend!
riep raadsheer Visser, oprecht toornig.

De kastelein sidderde. Zou zijn zoo gunstig be-
kende herberg het tooneel worden van een twist )

Doch zoo ver kwam het niet. De burgemeester
wist zijn vriend te bedaren en ook de krijgsman,

.)



wellicht beqrijpende, dat hij op dezen eerstcrr
avond te ver eing, trol< zich teruq. Hij ledigde den
beker, dien hij besteld had en 'uertrok, Smit ge-
lastende mee te gaan.

En toen de burgemeester met schepen Droes,
die in dezelfde straat woonde, huiswaarts wancl.:l-
de, schudde het achtbaar stedehoofd zijnen grij-
zen kop, mompelende

- 
't ls gedaan met den vrede in Rozendal, nu

de graaf zulk een scheln-r in dienst heeft.

II.

twintig jar'.'n. !-.1 ij

Max stond den volgendcn
kamer door het venster te
geen enkele klant. De nieuwe kapitein lirvarn naar
de herbcrg.

- 
Dat is die vr."nrde

hij bij zich z.:lven,
vertelde.

wailrva!) r'r:dcr nrij gisteren

Belder trad binncn.
Een fermc jonkman,

Hubert van
flink soldaat
vroeg hij.

6

Max, de zoorl v.lrl
flinke jongeling '.'an
braaf karakter.

iiastclein Brecde r:s, was celr
had ccn

morgen in de gelag
kijkcn, want er lvas

sno.e.*haan, ruonrpelC,r

kop tot teen
zijn. \\/aarom

zei hij, dc:r zoon van
beziende. Dat zorr een
neemt qc qecn dielst)

- Omdat
Ce l\{ax kort
sablrelslikker
vce. >)

ik gecn vechtjas ziln wil! antwoord
en stil gromde hij <Wat meent die
well lJil monstert me als een stuk

vuur en vlam ontsteken, hernam de kapitein. Een
u'at nederiger toon zou u wel passen, knaap, te-
gcn s qraven leqeroverste.

- 
\[app6er rncll als gegoed burger der stad

Rozendal uiteenoodigd wordt om voor een hand-
vol qorrCs te qa:rn vechtcn, dan komt de vvreve-
Iiilheicl boven, heer overste. Ik hcb geen vijanden

Wel, kool't uw bloed zoo sauw ) Gegoed
b"rgcr dr:r staC RozcndalI Ik bcgin rvaarlijk te
qcloovcn dat zc zich in dit nest allemaal heeren
voelen.

De inwoncrs van Rozendal zijn vrij, heer.
Zij be:itterr tritgebreide rechten.

'k Celoof Cat alle Rozendalers spoedig in

IllLrffen is gemakkelijker dan doen, heer

- Dan geef ik den graaf gelijk, als hij die wat
inkorten wil. Spoedie zullen ze hier wel een toon-
tje lager zingen. Als rvij ons gezicht toonen,
Lruipt ge allen weq.

overs te.

- Wel voor den drommel, denkt ge, dat ik
mij door een baardeloozen knaap laat beleedigen?
Wilr ge zwijgen, mell-.muil, of ... en even rustte
de hand ','an den kapitein op 'l gevest van zijn
zwaard. Mond toe I



s graven leger mlj b(

- Beleedigt) Dat

- 
\V6s1es1 zou ik zwijgen, als de overste van

leger beleedigt )

digen ! We zullen u al
ren.

Op dit oogenblik traC de waard zelf in de ge-
lagkamer.

- 
Gij hebt een fermen zoon, sprak de kapitein,

tenminste ik vermoed dat deze jongeling trw kind
ls.

- 
\tt31 mag met recht een flinke

Htrbert
Jongcn qe-
fier.

wel ecns betere nra-
noemd worden, antwoordde

- 
Maar gij moogt hem

nreren

spreekt
spoedig

ook al van belee-
andere kunsten lee-

zinnend. op wrai k, otn .l"n jonkman tc treffen.
--. I la I spr;rk lrij bij zich zelvc. Gevonrl:n I W::

;uilen u een toontje lager doen zingen, o:rgelikte
bet:r !

III.

Bij den stadswal stond de wonlng van den eer-
vrouw \vas

leeren !

Wat bcdoelt gij
..1

onbeleef d
zl]n zoon

zoon ln.
onbeleefd
te gedra-

wel van
benijpt

Die ver

) Heeft Max zich
gedragen) en streng keek de kastelein
aan.

Stel u serust vader, viel nu de
Nooit hebt ge gehoord, dat ik ec;r klant
behandelde. Ik weet heel goed l,oe mij
gen tegen fatsoenlijke, rqenschen.

- Dus, ik lieg) riep de krijtsman kwaad.

- Als gij durft beweren da: ik u onbeleefd
ontving, ja, dan zeg ik dat gij lii.:et, hernam N,tax.

- 
't Is wel, sprak Belder, wij zullen elkander

dc vertoornde ka-weerzien. Woedend vertrok
pitein.

Terwijl Max aan zijn vader het sebeurCe ver.
telde, liep de kapitein opgeblazen door Rozendal,I

zamen schoolmeester Michiels. Zijn
al jaren dood.

De vader beminde innig zijn cenig kind, N{ar-
garetha, negentien jaar oud. De meester was af,n
't 1.r"rr. Margaretha luisterde, terwijl ze neaide.

Margaretha was de verloofde van Max uit den
Vergulden Helm- En nu kwam Max binnen.

-'pssr1 
u wat? vroeg het nreisje. Ge ziet er

zoo bezorgd uit.

- 
Ach, antwoordde Max, hr,t is niet

mij, maar toch, een geheimzinnige angst
rnijn irart. 't Is alsof iets mij neCerdrukt.
wenschte beroeringen in de stadl

- Och, zei de meester aarrmoedigend, clat
kornt allemaal terecht. 't ls geen goed land wuar
het nooit eens waait.

- Och, ik ben dwaas. 't ls a! over, Ieder is oir
zijn tijd al eens weekhartig of zwaanmoeCir;.

- Vader, willen wij een wanCelingsken doen )'t Is zulk een schoone avond er de lucht zal tr
goed doen, zei Margaretha.

I



Weldra bevond het drietal ziclr op straat Ginds
naderde kapitein Belder, de nieuwe overste. Hii
maakte e en diepe buiging, lerwill zijn gelaat geen

spoor van ongenoegen meer verried.

- Z,rnderlinge. kerel, gPrak IVlax, en hij ver'
telde, vrat er dien morgery voorgevallen 'was'

- En dat dêerde tl {rtp. IVlargaretha' Kom,
hij is hr,t al vergeten en z.I bij zi'-h zelven moeten

b"k.ru'r=r,, dat ge een ferme jongeling zijt'

- J-,,, ge hebt u flinlc gehorrden, zei meester

I\{ichieis, Zoo 'n soldaat is gauw driftig' Maar hij
meent iret niet zoo kwaad'

- N.u keek hij toch vriendeiijk, merkte Mar-
garetha. oP.

De ..'roolijkheid
huiswaarts ging,
vergeteir.

Den volgenden morgen stond Max weer in de

gelagkamer, toen kapitein Beldel rbinnentrad. En,

o ,*o.,C.r, Ce legeroverste stak zijn hand uit en

schud.le die van den jorigeling harteliik zeggen'
de

-- Een flinkc gast ziif ge. Ik heb rl gisteren

keerde terug en
waren..alle zwarte gepelnzen

toen Max

eens
den,
nle t

willen op de proef ôtellen. maàr ondervon-
Cat ge u niet vertrappen laat. Ge ziit toch
boos meer oP mU a "

- 
Boos) Wei neen, antwoordde'Max vroolijk.

Dus, 't Was niet gemeend, gisierên?
il



- Dat kunt ge begrijpen!
beter de burgers van Rozendal
Anders niet, hoor! En ik moet
zelden onafhankelijker kerels

- 
Met het meeste genoegen,

mijn vader mij niet noodig heeft.

Een krijgslist, om
te Ieeren kennen.
bekennen, ik heb

ontmoet dan hier.

tenminste, als

twee uur aan de Zuidpoort. Er zullen twee paar-
den gereed staan,
we zullen goede

dienstzaken.
il

een voor u en een voor mij.
vrienden worden.

En

- Ik zal er zijn.

- 
Tot straks dus,

Ze durven zeggen waar het ôp staat. Drinkt ge
een roorner wijn met mij ?

- 
Caarne, antwoordde Max op blijden toon,

n'ant hij beminde meer den vrede dan twist.
De vriendschap was thans gesioten. En toen de

waard binnentrad, kon hij zijn oogen niet geloo
ven, ziende dat zijn zoon en de kapitein zulkr:
goede maten waren.

Belder gaf lachend de verklaring van dit raacl-
sel en of Breedens wilde of niet, hij moest ook
eens klinken en drinken.

Willen wij dezen namiddag een rijtoer ma
ken) vroeg Belder aan Max.

- 
\ssn, neen, haastte de kastelein zich te ant-

\voorden, ga maar. 't Is een groote eer voor ons..- Ik bemin het gezelschap van jongelieden
zooals uw zoon, hernam de overste. Kom dus om

want heb nog eenige t7

N-:r vadcr elr zoon vriendschr'ppelijk de hand

gedrukt te hebben, trokde kapi:'ein heen'

' Nctjcs gekleed, stapte Mar op het aangeduide

.r.,, r,uu. j" poort. De kapitein stond er al'-'-'-_-ôo"rl 
àp .,* tijd geletl ricp-hij reeds uit d':

vertc. Laat orr. "po.jig 
opstijgerr' We kunnen dan

een heel eind rijden'
Weldra reden de beide vrienden sPoorslags

weg.
-- \\r"1, wat zouCt ge zeggcn' zoo- we eens

naar dcn Wolvenberg trokken) Yro-eg Belder''- 
- 

p. Wolvenbergl herhaaide Max verwon-

dcrd. Dien ken ik niet in ons,graafsch-ap!

- 
Flij ligt ook niet in het sebied -van onzen

traaf. doch even over de grenz3n in den naburi-

lcn staat, waar hertog GodfrieJ regeert'
- 

- 
11,1our, wc leven op qeen tc besten voet met

onze

zijt rnet hen niet in oorlog.' T-ijn
vriendschap wel niet innig, zoo
nen daar ginds toch wel,'dat ze

niet zullen hinderen.

En bovendien, g,:

de gevoelens van
.'vijs zijn de man
vreemde reizigers

buren.
Ge vreest hen toch niet?

Voor geen geld ter wereld zou Max vrees heb-

ben laten blijken tegenover den krijgsman.
't Was een opmerking, sprak hij snel, toen

ik zeide, dat wij met otrze bure:r op geen goeden

voet levcn, Wij gaan er heen. Ze zullen ons niet



verslinden en
nlet gaan.

zoo gemakkelijk zou dat bovendien
Vroolijk pratend vervorgden beide ruiters hun

JË'il, Jï:":5;:lix;:,x*ï.* ;.' ï..,-:;
De tocht had Max d";;;;i";îï.t .,, to.., d"kapitein voorsrelde.e".";i'Li"oi;, 

om wat tedrrnken, nam hij drt voorstel qrerio .Zij traden 
"",, h",b..g-Ëi;;:;:';.ii]iu.g, 

d"^weg stond. In de gelagkàm"r ..i.r, ."k.i"-"ïil.jren,van hertog Godfried ."" .." i.i.f.Kapitein Belder b"rt.lJ. ..î'tl"ir. *ti".
- Van den besten, riep hij ,.1";-;;".J'i"", ai"Belder scheen t. ke.r,n.ni *l"i"Lii'iad hem bijhet binnentreden rrri.r,d.iilk î.;;;:r.
Spoedie werd het gevraa-gde -g"Uro.l,t. 

De ka-

il:î"-:i;:,i î: f,1î'uî ''J';; ;;i';."aiga" il;
De drank beviel 

, M.u* ; _ eelr tintclend ge-voel van vrooliikheid, ging'a"*'rli"'geheele 
li-chaam.. Hij begon druk enluid.r.h;i; te doen. Inden opkomcnden .o", _...ki;ili';i"-, dat de ka-pitein een teeken qan 

.de .fli.ii."ï,van hertogGodfried deed. Zijn b"k.; bËil.ï Lo,r. Duu.zorgde Belder wel voor.
Plots voelde Ma

men. 
Lx een onPa;;:,lijkheid opko-

- Ik geloof Ou, 
ft", wijn. bijzondcr krachtig is,of 't rnoer zijn, dat ik d"";'à";.,ii'îl; ï"rhit *.r.

In allc geval, rnijn
hij.

- Kom, kotm,
beduiden hebben.

hoofd begint te draaien, sprak

zei de overste, dat zal niets ' te
Iichte .ongesteldheid, die
eens. Ce moet door den

Een
ras oversaat. Drink nbg
zuren appel heenbijten.

lVeer zette Max 't glas aan

Flet gaat al over, hernam
arme jongen geraakte al

zijn lippen.
hij vroolijk.

meer onder den
was geen gewone
ooqenblik.

de gan-
ztntlen en
Wil ik uw

D.
invloed van den wijn. Doch het

dronkenschap. Hij zweeg geen

Eindelijk zei de kaPitein
Daar schiet mij een goede gedachte te bin-

nen I Ik heb een moeder, die altijd om mijn afwe-
zigheid treurt. Zij denkt, dat ik hier eenzaam e1
verlaten in een afgelegen stadje woon en er mij
doodknies. lk wil haar eens een brief schrijveri
olr fiaar te vertellerr, hoe genoeglijk ik nret u uir
ben. En om haar nog meer te doen gelooven, dat
il< gelukkis ben, zou ik willen, ciat ge mijn brief
;:ls vriend onCerteekcnt Ce zult rnij dat plezicr
doen, niet waar)

- 
Van ganschcr harte, en doc u\vr. nloede!.

rnijne beste groeten, zei Max.
Paprer
eenrge
naam.

zenvcder schreef hij

- Zet nu hier uw
lrouden )

De kapitcin vroeg en inkt. Met
zet toen:
hand vast

t5



'Welneenl riep Max vrooiijk. lk ben in 't
geheel niet dronken, hoor.

En met een vlirg gebaar schreef hij zijn hand-
teekening onder den vermeenden brief. Een dui
velsihe glimlach. zweefde om Bclder's mond. De
oyerste stond op en:begaf zich naar de officieren
van hertog Godfried.

Een flink soldaat voor dw leger, heeren. Ge
zult er mij dank voor wijten, dat ih zoo goed u'ar
belangen bevorder, ofschoon uw meester met den
mijnen ni'et te best. overeenkomt.

- 
Een soldaat voor ons! riepen de officiererr

schijnbaar verbaasd.

- Ju, ziehier I e schelm reikte het papier
over.

De ongelukkige verloofde van Margaretha had
een dienstverbintenis ionderteekend ils vrijwil-
liger in het leger van hertog Godfried. Dat was
toen een algemeen gebruik. Soldaten verhuurden
zich.

De helsche list van den gewetenloozen Belder
was volkomen geslaagd.

-- Ha, ha! rieperr de krijgslieden lachend, daç
is een buitenkansje. l7ij hebben zulke flinke jon.
gens noodig. Wij zullen hem rnaar onnriddellijk
rraar het garnizoen brengen.

De arme Max, nog niet begrrjpende, werd on-
dacht aanzacht bij den schouder gegrepen. I-lij

een grap en lachte ook.
r6

hebt nu ondervonden wat het beteekent mij te
beleedigen. Ik vergeet nooit iets'

Max werd Plotseling nuchte'"

- 
Wat is dat) Waar leidt ge mij heen) vroeg

hij met een verwilderCen ttlik'

- 
Wel, naar de kazerne ! riepen de officieren.

- 
Ge hebt het recht niet mij aan te houden I

hernam Max.

- Uw lachen zal spoedig gedaan zijn, als ge

dcn d rilstok qevoelt, rieP Beldcr hoonend. Ge

uwe dierrstverbintenis on-
ier is hct papier. Ge hebt

Nu ging bij Nlax een licht or) en hij doorzag,
helaas te laat, het schelmstuk van den kapitein.

- 
Hij heef t mij bedrogen ! kreet hij woeJend.

- 
Dat gaat ons niet aan, ÏYij hebben uw

dienstverbintenis, dat is ons genoeg. Gij zijt sol-
daat van hertog Godfried!

- 
Nu, r,aarwel! riep Belder. Ik zal uw avon-

- En ge hebt zelf
derteekend. Zie maar !

u verkocht.

van haar lvegloopt.
Max wrong zich' stolnpte, b.rlderde verwen-

ttmr aan Margaretha vertellen, L)aar kunt ge vast
r.,p.rekcnen . Zij zal wel verdrietia zijn, dat ge zoo

schingen en bedreigingen, doch alles te vergeefs.
-l'oen 

de kapitein lachend wegreed, werd Max met
geweld nredegevoerd den Wolvenberg af, naar de

kazerne, die nu zijne gevangenis zou worden.

l7



IV.

Derrzelfden a.zond begaf Beloer zich naar c.len
<iVersulden Helrn>.

- 
l's111g van den rit, heer ove rste ) vroeg dr

dan een uur. Is riw zoon noq niet

-'k 
lleb henr nog niet gezien.

-_ Dan is hij bij rneester N,lichiels. Hij nam
aan de poort afscheid. Hij had gevraag,J ,i"1, t.,
paard te mogen r,'ertooiren o.r, Mo.g.retha, u,at
ik natuurlijk van ganscher harte toeslonC. lk Lon
hern niet vergezellen, ",pant rnoest ,,o.rdrok.iilk
voor dier-rstzaken naar huis.

Maar 't werC tien ure, et-l noq geen Max.
Dat lvordt nu toch al te laal, qrornCc Ilrr.

bert.
De ontevrcdenhciJ stceg tct pramschap, toen

M.ax om.lralf elf noq rrlct opda:rgdc. iVtou, nuani
de waarC ienrancl n:rar. rnct-.si,,. Mi.hi.l, g.;;;
,leir had en iroorcl:', dat zijn zoor) er den q"ir."l"r,
lrv.r:C niei gervt:ir.it i.,'as, l,crl;.,,:rdc C" grrr'rsc1,,,1,
in heviqe orr.ust. l)r.a sto,rrl l,"t g.lr.,,,le .stadj., irr
rel) en roer,

--- NIax llreedcns is scoorloos vcrdwenenl rie,
pen de burgers elkanCer angstiq toe, want iede:
was den hupschen zoor) uit
Helrn> genegen.
l8

kastelein.

- Al meer
thuis )

Kapitein Belder ltield vol' dat hij aan de poort

.'";;ïtt ;.*i gt"htiden was' En daar niemand

zulks kon teqenspreken' omdat niemand de1

orr"rrte hacl zielr terugkeeretl' moest men hetn

wel selooven.""-jfjii;r 
misschien r.rit dc stad gereden om nog

t:cns tc ioord een avondluchtje te scheppen' Het

;;;;; Ë;i"i h"* buitengewoon' merkte Belder

OP'rrt'"'b. 
on".lrrkkige vaCer trok den kapitein ter

ziide.

ireid niet! Waar is nrijn kinCi

- 
Gelooft ge mij dan -niet) zei de andere op

ongeduldigen toon.
-- N.",t, ik geloof tr niet ! antwoordde I-{ubert

lk voel d;rt ge liegt, dat uw vriendschap slechtr'

qeh'-richelC was, oim mijn 2oon in het verCerf t..:

stort"n ! N4aar dc graaf zal recht spreken, ver-

staat ge?

- 
lt w'il dezc zwaat bele:digende ivoorden

vcron tschrtldigen, vergeven en vergeten zelfs'

tcrrville van rrw smart, die ik ecrbiedig, hernam

cle schelm, den l<astclein den rug toekeerende'

irla een slapeloozen nacht begaf Breedens zich

naar den graaf en qaf hem zijne vermoedens te

liennen.
Uwe achterdocht berust 6p niets ernsttqs.

de graaf qestreng. Moest ik den overste,
t9
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dien.ik her recht n.

ij:firï|, : I rd lri :lj=, :,".:;ï ;:i-"î : : : :,"*,r*1';:' u',' 'k zou *",i1ïi,1il J".i;"L
I ^. --_er Z-lrr h^rcien flinken t.o,tei"i

: :i: 
"i:t" ï :j$, àï :i,ii iïJ, .î "î..:l'1 

f iî;

4=:rî #îi, .t,'"'i :ffi s.,u r* r:**,
r,;f i,i';;ll:'lJ:i y.t..or,., ho *o.
cien. nt,nridd"-* î1,;';ilKerIJk n;eu** ?llb"*th'ijt-
kapitein. r""} îl]'i 3,1 ,,ou. a. .,1^j, 

vernarn. Irr
o'e knieën, ;.;il"|'l h". guÈli ;ll^* ''atr d::rr.iep: -""tde' .n'".Ë.nîuiï;Jl:1,iil 

:X_ - Ach, heer,

'':TT:,:,;". r",,Ïlli,toch rneclelijden 
n,ct mijl

*ï*f$$',nttffi
- Ach, heer, w,t.' dood"n;'?.;î11' ''..M3-*) I{ebr 

r.

,. ;,ô;;:i,., ftïT.iîI,,1 l;, îi.1 i:* ii :ï l"20

- Ge zwijgt dus, krcet Merrgaretlra op woes
ten toon, en fier richtte het
rvilt mij niet zeggen wat ge
verloofde gedaan hebt. Weet
op uw hoofd zal neerdalen.

mcisje zich op. G,:

De kapitein belde. Een bediende verscheen.

- Karel, Ieid dat meisje buit.en I beval Belder

En onzacht werd Margaretha aan de deur gc-

De arme Max was

De legeroverste van hertog Godfried liet l\{ax
de rechtbank brengen. De
uk door Max onderteekend
Dat is mij met list afgedw

ken het niet! riep Max.

-Goed 
! sprak de rechter.

I-rij
werd
oaan.

fluisterde met een zijner dienaren. Max
in een zijkelmer van zijn bovenkleeren ont1-lrr wee mannen oroegcn nem nu binnen.

_ Max rilde. I-iij wist hoe wreed cle pijnbank was
En hij verklaarde nu soldaat t. wilien worden.
Zoo dwong men hem.

Ce weieert dienst te nerqeq, zei de rechter.
Dan Iaat ik u pijnigen tot ge geltool-.uurrr,.

met mlJnen armen
dan dat zijn bloed

kort.

zet.

drie dagen
niet dienen

opgesloten ge-
weest. Hij zei dat hij
geen soldaat worden.

voor
het st

ongen en ik er-

zou. Hij wilde

rechter toonde

2l



Eenige weken kropen voorbij, zonder dat n.ren
ceniq nieuws van Max vernam. Vele burgers

niernand dorsldachten er het hunne van. rnarr
luidop zijne vermoèCens uiten.

Bovendien, an{ere $ebeurtenisscn vervulCen
Ce gemoederen: de toenemende verwikkelingerr
tusschen den graaf en de stad.

cn schepenen bij den graaf geroepen. Met de
meeste onderscheiding bracht een lakei hen naar
eene ruime en rijk
wachtte hen.

- Thans vraag ik
rnijn ontwerp denkt.

- 
Clnze meening

gemeubelde zaal. De eraaf

de de
geen
plicht te zijn onze rechten te moeten handhaven

voorouders, die, dank aan...Onze

Op zekeren morgen werden de burgemeester

u, 7ci de graaf, hoe qij over

is niet veranderd, antwôord-
burgemeestèr. We betalen niet. Ge hebi

twee kasteelen noodig. Wij gelooven ver.

enoeg! senoeg! viel de graaf den burg.-
ongeduidig in dc rede. Ik ken die historie.

Onze voorouders, ging de burgemeester
roort, als scheen hij den uitval niet gehoord te
hebben, onze voorouders verkregen dank aan
hun dapperheid, die rechten, zooals blijkt uit de
van het zegel uwer voorqanqers voorziene perka-

menten, dit:
kan.

sttrdssch rijv<'r I-incir'ns lr t(,1;n"n

- 
Dus, ge wilt tt triet onderwerpen) En zijr:

d,: hccretr schepenen het eens?

Ja, heer graaf, klonk het als uit één rnond'
;t I,, *ell en de graaf lvenkte met de haqd-

De gcnroederen waren hcvig gespannen in Ro'
zendal.

De graaf had clen burgemeesier geboderl bin-
r,,rr', de dri., dagcn dt: nieuwe belastingen te innen.

irooren n'ilden, dat hij zulks niet zou doen en zco
ci.- burgers het eischten' hij lievcr zijn ambt zou
neerleggen.

Wat zoir het einde van dit allcs zijn)
Opge5lazen trok kapitein Belder met zijn sol

riatcnL,r'nJ,.: door dr: slrz'.ten, als rvilde hij aan de

in'"r oirerl I roirtttt, op lvelke nlennen de vorst korr
S:nit staptr. lrc-

s.,Irrarrrd naast het legertjc.
De [:astelein viln den '<VcrgulCcn l-lelnr>> stcnd

irr zijrr d"ur. I'lr-rbcrt was iu dc jaatste lvt:ken veL

o.rdsi.l. Gccn rvonCer, reeds twee jaren mistc hii
zijn dierbare vrouw en alles wat hij overhield,was
zljn zoon Max, en ja, wie zolr zeqgen wat er v.rn
dien qeworden was)

t:n teeken dat het onderhoud afceloopen was'

i)<: btrrqerneestcr verklaarde a:n allen Cie het

r,. l<: r:.:tt. O.,rC-' r bcv ci hcbL'r, r'

trreester

)) )^aL)



Haltl gebood de kapitein, en de soldaten
stonden stil.

Belder gevoelde.zich in dit oogenblik meestc,'.
Nu de graaf openlijk in ruzie la3 met de burgers.
durfde de overste'âlles.

- 
\f,/631ep kijkt gij mij zoo nijdig aan) vroes

hij iuid aan den waard.
Dat weet ge zoo goed als ik, antwoordde

Breedens.

toorntg
stapte
aân.

Daar dc ovcrstc voorbij.Hubert zag hem

Dus, ge durft-mij nog beschuldigen, dat ik
rw zoon liet verdwijnen )

Ik heb mijn eigen gedachten !

' Zeg dat ge mij valsch betrcht !

Ik zeg niets. Cij hebt mij niets te bevelen
Belder trok,- Vraag vergiffenis, zooniet... en

zijn zwaard.
Maar Hubert stond daar kalm en waardig. Bel '

cier greep hem ruw bij den arm.
Wiit ge nrij loslaten ! riep cie kastelein. Mct

welk recht kornt ge rnij lastig vallen )
Ge zegt,Ge lrebt ,me kwaad bezien.

ulv zoon liet verdwijnen. Vraag vergiffenis
Belder en hevig schudde hij den weerloozen

l'iij dreigde met zijn zwaard.

dat ik
!siste
man

uw verraderlijke handen; klonk plotse-
stem. Schelm, hebt ge nog niet qenoeg
op uw geweten?

Af,
ling eelr
rniscladcn
:4

Een jongeling met verwaarloosde haren en on

g.".hor"n 
"g"luu1, gekleed met een vuilen grijzen

Ëi.l 
"r, 

broJk, rukte den arm varr Belder weg- D':

liaoitein herkende Max'' Gij hier! riep hij driftig' het zwaard verhef-

fende. iil n.U, mijn arm gegrepen' gij hebt mij

àr'r, g"*"ld aangedaan' En daarom sterf ' ter waar'

..h,rïirrg 't tr, "ll" oProer-makers'- 

- 
S,Ëtf zelf ! kreet Max' Woedend ontrukte

" zwaard en alvorens een derhii den overste zt.;n

=old.r"r, tusschen beide kon komen stootte hij

dit Belder in de borst' De kapitein stortte neer'

*entelde zich in zijn bloeC, en was dadelijk dood'

De soldaten snelden toe en'namen Max gevan

gcn.
vadcr

De

Met een luiden gil sprong de ongelukkig',
in huis.
seheele stad stond overeind'
I\i.* i, teruggekeerd. Hij heeft den

vermoord. Hij wilde zijn vader ter hulp

De overste begon eerst en de jongeling

-etaat van zelfverCediging, klonk het'

kapitein
komen.
was ln

Op vcrschillende wijzen werd het gebeurdc

v erteld.

De vierschaar werd gehouden' De graaf

zou richten. Het hielp nict, of de beschuldigde

waagde van al zijne ongelukken, van het

raacl door den kaPitein gePleegd'

hielp niet of de getr-ligen onder eede be-
25

zell'
cr9-tt-

ver-

Het



vestigden, dat l3elde-r den vacler en dan den jonk-
man bedreigde cn _Max dus rrit zJverdediging
handelde. De graaf wilde een str".rs voorbeeldstellen en de verloofd-e .rr.n Mo.eulËth. hoordezich vcroordeelen tot de dood"rroil ù". b.ul, _":zijn. scherp zwaard, moest dit jcugdig 1"u.., lr.r-
ntetrgen.

De graaf was teruggekeerd naar
Eensklaps stormde een meisle,

zwart qekleed zijn vertrek bini-ren.
saretha.

- Genade! rtcp zt\.

zijn slot.
geheel in her

loofde. GenaCc vocr
schenk hcm hr:i ler-:ir.
van hier, ver \1...rr. en in
ferm u onzer.
- 't Scheen of de graaf

verdween de harde trek
maar i'oor een ooeenblik.

ik mag

weifelde. Een oogenblik
van zijn gelaat, doch

toen in d.,
weerklonk.

Cenade voor mijn vcr-
Max. Ach,
Wij z,.rllen

ballinqschap

't Was Mar-

edele heer,
vertreklien
Ieven. Ont-

hem
nret.

Eang
stopte

leven, ban ons voor altijd,io.t J"J Max

Weg, weg, beval de graaf, en
n.og \"t qeroep om onlferming
hij de vinr{ers in d. oor",,- -
rrur later diende een laker denEen

dens
26

eid dat nreisj.e weg, gebood hij een dicnaar,
niet zwak zijn !

Genade, genade! gilde Margarerha. Ach laar

aan-
wnard Bree De n'reester las het stuk en Lindens

- Z.g hem, dat ik hem niet ontvangen kan.
cjat alle stappen nutteloos zijn. Het recht moei
zijn loop hebben ! sprak de graaf .

Invloedrijke personen pleitten voor 'den ver
oordeeide. Echter alles te vergeefs.

Max l]reedens rnoest het schiir'ot

- cij
zacht.ver

- IJem
zeg rnij hoe.

redden, herhaalde iVlargaretha snel,

een perkament met het grafelijk

gelijk

27

caf

beklimrnen.

De laatste avond was voor dcn ongelukkigen
Max aangebroken. De stadsschrijver Lindens, .be-
gaf zich naar meester Michiels ell vroeg om Mar
garetha te spreken.

!|leek als een doode verscheen het arme InersJe.
van het wee-Haar croqen waren hcvig gezwplien

nell.
kunt uw verloofde redderr, zei de

- Een oud recht der stad luidt, dat een maag:!
een ter doodveroordeelde aan het rchavot liJ.,
onttrekken, als zij hem tot echtgenoot neemt.

- Ho heer, ge wilt rnij misleiden, om mij rnijl
smar! een oogenblik te doen vergeten, nietwaar:

Dat zou rvreed zijn van rnij. Ik spreek de
volle rvaarheid. Ce kunt Max redden. Het staat
geschreven op
zegel bekleed.

schrij-



D. dag
.scheen de

Op de

terechtstelling was daar. Vroolijk

Ilene dichte menigte verdronq z,ch op het plein
r,n in cle aanpalende straten. Ieder gevoelde nte-
delijden met den armen jongelrug, wiens hoofd
straks vallen moest. En menigee;r, die aan de on-

Markt verrees het no'rdlottig schavct.

gelukkige Margaretha Michiels dacht, wischte
een traan weg.

- Daar is hij ! klonk het eensklaps.
Op den toren luidde droevig de klok. Msn

hoorde het gerol van een wagen. Omringd van
soldaten, aangevoerd, door Smit, die het hoofd
dieper dan ooit zakken liet, reed de kar der ver-
oordeelden.

Max Breedens groette nog nrenigen bekende.
Men kon het hem aanzien, dat hij moedig den
dood tegemoet ging.

oen <<Vergulden Helm>.
plotseling de waard van
lk ga met u, ik wil met tr

sterven. Wat kan mij het leven schelen!
Hubert drong door de soldaten en klampte zich

a.an de kar vast.
De soldaten wilden hem verwijderen, doch mei

beide handen omklemde de o:rgelukkige vader
een wiel van den wagen, die door den voerman
tot stilstand gebracht was-

Mijn zoon ! gilde

De rechter, vertegenwoordiger van den graaf .

der
zon.

.qtak zijn hoofd door hct portier'

- 
Wat is er gaande) vroeg hij verstoord.

Men vertelde hem, het gebeurCe'

- 
Laat dc vader den zooli dan vergezellen !

riep hij ongeduldig.
verliezen.

Wij moeten onzen tijd niet

- 
Ach, vader, laat mij alleen, smeekte Max.

Ilesoaar u dezen afgrijselijken tocht en maak mij
,r',ijne laatste oogenblikken niet rnoeilijk'

Muu. d" oude man weigerde heen te gadn'en

thans vervoerde de kar twee rampzaligen'

Ieder was ontroerd. De lvagen bereikte de

Markt.
't Gezicht van het schavot ontroerde Max,

maar hij herstelde zich oogenblikkelijk.

- 
Vader, geef rnii uwen zegell en ga dan heen,

:'meekte hij. Het zou uw dood zijn, moest gij dc

terechtstelling bijwonen'
Maar waarom schoof ginds de menigte op zij'

cle) Waarom wendden zich plotseling aller hoof'
den) Daar naderde een meisje eehuld in een wit-
ten sluier. De handen op de borst gevouwen, de

oosen ten hemel geslagen, begai l\largaretha zich

.,.J, d.., waqen. Zij geleek een bovennatuurlijke
verschijning.

- Fio.tdt op I riep zij luid' Ik eisch den veroor-
deelde op, onder belof te hem ' tot mijn echtge

noot te nemen. 
29
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Een rijtuig volgde. Ook dit moest stil houden.



- Margaretlra, zei Max in
cie. Ook dat nos! Ach, het

graaf !

moeilijk gemaakt.

- Wat is er nu weer) riep de rechter gram.

- lk eisch den veroordeelde op, onder belcift.
irem tot rnijn echtgenoot te nemcn ! klonk het ten
tweeden male.

- 
't Is haar recht, edele hee:, sprak l-inCens,

het rijtuig naderende.
En nu vertelde de stadsschriiver van het zon-

derlinS perkament

- 
Dat is een oud stuk, hetweik nu geen .\^,rar-

de meer heeft, hernem de rechter.
Doch de burgers hadden allcs vernomen.

- 
Eerbied voor het recht ! riepen zij. Naar het

raadhuis, om het perkament te iaadplegen. Nlaar
Lindens had de keure mee. De rechter zag haar
tn. vru.

Dan komert wij hem halen, klonk het we-

i ranen
sterven

rritbarsten
wordt mij

Naar den

De koele

hij
En

Godfried

is met list
bovendien,

Reeds
om den
mecnde
was zl jn
teur op.

en geweld
hier is hij

antwoordde de graef,
in uw leger ingeliifd.

slot
lang
zljne

Inderdaad, monrpelde hij, r is zoo.
riep hij, wij moeten hem hooren.

weg. De menigte verbêidcie met
terugkomst.

derantwoord.
En op zekeren dag waag{e

van hertos Godfried een inval.
de soldatenbende

Kapitein Smit, die
trok er met zijnespannrng rveder het opperbevel voerde

dapperen heen.

I

t

j

Verwonderd zag de graaf den stoet naar het
komen. De rechter trad b:nnen. Hij bleet

Eindelijlc verscheen hij.

- Max Breedens, klonk het plechtig, gii z:it
vrij. De graaf schenkt u het levcn.

't Was een juichlcreet dic voor het slot weer'
klonk. De graaf hoorde dien.
i0

- Duizend bornnren, mompeide hij, nu zal ik
toonen, hoe ik de krijgskunst-versia.

Maar de Rozendalers durfden niet alleen op de
I-rekwaanrheid van den overste te rekenen 

"r, iuur_
om trokl<en zij, ofschoon ongevraagd, in grooten

3t

- Deze gebcurtenis zal rnij wellicht meer
doen dan lanqdurige onderharrdelingen, zei
bij zich zclven. Nu zullen ze de belastingen
betalen.

VI.

Er dreigde qevaar van buiterr.
ciing tusschen den graaf en herlog
tot vijandschap overgeslagen.

lang loerde de laatste oi) een gelegenheicl
t.naburrgen staat te ;beoorloogen.

nu een redcn te hebben. Max Èreedens
leger ontvlucht en hij eischte den deser_

Neen,

hou-
\ r'as

rut
hij

wel



setalle mee. De.bende van Goclfried werci schan

â"iiif. op de vl,riht qedreven etr <le hertog r^'aa!f

J. h", nlct ,rr..'. dtr $renze{r tc overschrijden, noch

M^* Br..dens /-i: t. ^ir'clr^n.- - 
De sr;,af, getiof fetr duor de vaderlandslicfde

A"IÀo7",,Jn1.-rrit'oit zij'eisch i'r' Flii vrocll gcen

celC rneer'o- Mr* lcefde :rpci zljn Nlaugaretha gelul<kig

l"'u..i"n. Meester N{ichiels rvooricle bij hcn in

i,et .lrietal sleet gcnoeglijkc jaicn'

l-lubert bediende noq c:ren hr:leefd cn r'[us

v rr'(tgc r zijtrc klii;r:t'r"''i 
C"l"t kiq. zi'i L';lrgcuit::s:er ltanr

,-lr. vrcde hecrscl,de uu=r in Roz':ndai iedert die

.;.1'l.1-r.h" BelCer"do"d is''''M;- liet ziciririooit meer do'rr tlranl-' l>tclvvt',

rllcn.
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