
A" HffiS' KTIIIERBIBTIOTHEEK
i,

De boekjes van A. HÂNS worden in alle scho,er"aartt'evotren' onrdat zii 
""*1""4 |

cn nuttig zijn en aan de kinderen van eigen'land rn vrrlk verttlle.n. D,at,' reel nun 
i

mers reds drie- en viermaa. herdrukt werrlen bewijst irue .1 HANS'KINI)nR- i
RIBLIÛTHEEK overal gevraagd worrll. f)e nreeÊte *ersc ., ' rn iroek;es .ri.in nng i

vorkrljgbaar. Ziehier eenig€ van de laattte titels: iii,, I ;

981. Het Indianr'r;r:r:'je. - 38É1. Het Spookschip.- ab. [6 rlrks oau],n\tU"t"o

- 
gSa" De Gevatrgen" op htt eilâd- - 385' Een avætuur ôan--d{greÛi --

886. Hoe pol ienrrr *J"'d.: 
'3s?. 

D" 8"";'H;;- -- ss. v$;rfôrpn "à'
het eiland Rona. - 389. Een jongen in den Boereukrijg' - 'ttt' '.,-D{l'tge ver!

Graaf Egmont. - 3y2. Een Éaràe t-€s' - BgS. De {lueht ta: -dc 
[crmir'. 'i

894. Een'Vlaamsche cow-troy. - 395. .Hst Blcemenrneis,je. -- .i9tt l)^e.,$:rveu 'o:l"tr

Ooctende. - 39?. Een SmokÉelaar aan de Leie. * 398' Een Redder rn' dd rr'r''
399. FIet Geheiuizinnig Huis. - 4fti). [Jit Droeviqe dagen' -- lol -{-let '1

sooorbaao. -'- d03. Àvonturen tnet een F{ced" - d08, Een Wucrtg

+'O+. ne Geheirrrzinnige K,ruisvaander' --' {'{)6 De avonttrren tan ecn Fl

40rj. llen b,rrr;:,: Vluiht. - 40:. f)e niru\ïe hasteelheer' - tllS P".',;{k= L"l
bofer. r 40ù De T\vee Katnerar.len. - 4'lÛ De Spion. t1-1. Dt,{t1.. t- {
den^ Visscitt'r. '- 412. De tlochter van den Be'zembinder' - [l3 llcrr HÉ:l'\' \l
4I4. De Erkentelijke Indiarreniroofdman, - - dI5' Onvergctelijke Àvoni Te' \
416. Een vreemde-Naclrt. -- 41?. De Flo" e bij de f)uinen - {ll:.il 'I':..i
kostschorrl. - 419. De moerlige Padvincer. - 420. De Dragolder van hin ,1,:ir,

- 421. De strijrtr tegen de-slavernij. -- i!2. De jonge Aipengils' -- $za' lteL
onverwacht.e Erfdeell - 4.2q. De viri.idetrle l)iefstal. - d25" Op hetr:rerrzari,':

-hjjlan<I. - +26. ln C.en Sneeuwol,rrm- - 42T. Sinterklaa,s in rlell \'{'ot'nwj'ge$"
+Zt. Het vuur in cen nachi. Een nrrredige Knnap. - 429, ITet Kenstfeest dÛt Schir"

breukelingen. - 430. voor het [techt" - 4Bl" FIet sponk vol Sylt. --rt4ilg. 5*
dappere ïiasteelknaap. --- .lliir. In l)ujzend Vreezen. -* 434, De To$vetsi4r.reri v,r';r

niilÀ.nr,nid*. - 438. Âcht Ûraandeil of| eËn onbewo{}nd eiland. - 436. f}ntfrraskerti

-- 437. Een cestoorde Nactrt. .-- dB6. De Stem a*n de deut. -* .[31r" Flef'rrjeheini
,i""i" 

'U^rAiiiF. 
- ++0. f)e l.nrokkclaars s" '' Bk nkerberghe, - 4'11 . F.le{ dr,,rr, .

;;;â.;;Ë. -- a+a. Ilen Clorlsoordeel. - {.' De 'erraJer.,- 44'd. Zigedners op
;i'à".e '' - 4i[5. Een li.akker. - Fx6. De docirter vatr den Indianenhoôfdim*r't -
iui. i" Smokkclbcnde. - d48. I{et verlaten Schip. -- aeS' pe S èrkipo4:
450, Dc .tvontureo in de Hooglantien. -- 451. De Gestoorde Zeadagen{oeÈs. -'
162. Uit een qezin. - i53. Eèn Smokkelavontuur. - t56. De Weezærii"an l"
S""f*Lurst. 1- +sA. hart, de Herdersbond' --- *57. Een angstige 'fôcht '.'
1158. De verkleede Krijgsman. - *59. De Heldin van ÙIaestricht -

Elke week verschijnt e.flr ûieuw hoekje" i
"l;\rçaag ze - * HXi'; îr#ffi-î-- I

(.IITGAVE Â. HANS-VAN DËR MEULEN' CONTICH.

I

I
É

t
I

. ,i

,t,
ji

I

I

I
Drdrlcrii R.. Brrchc'Vu GærL Wcttaro

Uhgwe A. Hans-.Yan d,er ùIeutnm, Contbh,

A. HÀNS' KINDERBIBLIOTHEEK
4rt.ii.-\r-.4ra,l!a.!a.raolra.,ânaùtDarto'.a.roitt+rct.o.. aia{toa.ra!rt,danai.o.{nù.d#aæ-

Nr. 475 A. IIANS.

lle wilde Hidder Ên het Kind
i-4

(À

i''".-1-::* -r -



A. HANS.
Nr. 475.

DE WILDE RIDDER EN HET KIND.

t.

Op een burcht dicht bij Keulen, aan den Rijn,
woonde zeer lang ge'l'eden graaf Hei,nrich von
Mul'len ,rnet zijn echtgenoote, gravin Brigitta, en
een knaapje van drie jaar, Koenraad. De oude,rs
beminden dit kind nog te inniger, o,mdât ze reeds
twee doChtertjes door den dood hadden verloren.

Het was een lcoude Decemlberavond; de graaf
en de gravin zaten in de eetzaal,van hun kasteel
bij den rhaand, lvaarin wel een ,halve bo,ornstam
lag te branden. Het was noodig een groo,t vuur te
stoken, want het vro,or geweldig.

In den namiddag had de,g'ravin aan vee'l armen,
die zicfr op ùret pùein verzamelden, aahnoezen uit-
gedeeld. Ze was zeer liefdadig...

De hoorn schalde daar'buiten, ten teeken, dat er
iemand wens,chte h'innen gelaten te worden, want
de brug was reeds opgehaalid en de p'oort ges,loten"

- 
We krijgen rbezoek, zei graaf Heinrich.
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__ Zeker reizigers, die ons onderdad< vragen,
arrtr,voordde vrourv Brigitta.
. -- Dat gerbeurt weinig. We zijn hier zoo dichtbij Keulen, met zijn gast,f,oven.* Maar nu is het bitter koud, en de een ofander zal o,ntzien zoo veï t. gaan...

Beiden wacrhrten ni",rwrgiËrig..È,r, ook Koen_
raacl, de schoone, rblonde i.rru"p,"ai" op den vloeimet een hond speelde, keek .,.*rl^rrg"rrd naar d,edeur"

$1"r, een der dienaren, meldde dat ridder Ce_raro daar was.

- 
Ri,dder Cerard van Rlheydt ? vroeg de graaf .O,-luia hem dadel,ijk hierr 

---'*-' '

,Hij had-gaarne een vroo,lijken vriend tot geze,l-schap op deri liangen winteravond.
Een si,an'ke, Lrràpp. man trad binnen. Hij boogeerst, zeer_diep en begroette dan ."rbi.di;-;;;

qru3t en de gravin. HIl ,trr"lJ""Ko"r,ru,ud overde lokken.

, ..1-lk moest voor zaken te Keulen zijn, sprakirij. Maar iiever dan daar ,.;"";;;;iten, kom i,ku om sastvrijheid vragen.

-"; 
Daar hebt gij wet aângedaan, verze,kerde de

- 
Ge ziit oorecht welkom, vclegde vrouwBrigitta 

"t bi;.
-- De knechten zorgen voor uw paard ) her_nam heer Heinric,h.__ -

--- O, ja, ze he,bberr mij hoofsch ontvangen.

- 
ZIt ibij het vuur. Het wintert, niet waar?

- 
Gewel'dig... Er drijven groo'te ijsschotsen in

den Rijn en de scheepvaart wordt er al door be-
moeilijkt. Maar hier is het goed.

En heer Gerard strekte welhehaagliijk de handen
naar het vuur uit.

De ridder woo,nde verder op den burg Rheydt.
Hij was nog niet gehuwd.

Heer Heinrich vroeg hoe het m,et vrienden uit
zijn omgeving ging.

De-gravin 'begaf zioh naar de 'keuken en gaf
bevelen voor het avond,rnaal en'het logies van den

'bezoeker.

Toen ze weelbij den haard zat, vroeg ze:
__ Heer Gerard, hoort men daar bij u ook van

den wilden ridder spreken )

- Ja... Veel kooplieden, die zich naar Keulen
begeven, worden door h,e,m aangerand en beroofd.
En men kan den b'eozen k,erel niet vangen. Som-
migen ,beweren, dat hij met tooverij orn:gaat en
zich onzichthaar maalct.

In dien tijd was ieder bij'geloovig.

- 
Men zou het wel moeten denken, hernam

graaf Heinrich. Zoo s,touùmoedig als die roover
kan een gewoon menrsoh,haast niet zijn. Verieden
week heef't hij in de stad Keulen zel,f een bejaard
echtpaar in hun woning mislhandelcl en bestolen.
Het gebeurde in den nacht, en voor de poorten
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geopend werden, was de misdaad bij de overlheid

Ë"f.i"a. De boef had zel'f tot de oude lteden ge-

;;gà, àat hij de wi'lde ruiter was' Hij rnoest dus

{itÉ'tg"t" ,rog it de stad zijn' De poorten werden

pa, g"lop"nd, nadat men een ond'erzoek had ge-

àu.rr'irr"g.sthoven en taveernen' Geen ridder te

vinden. Dan I'ette men sctrerp aan de poo'rten'

Geen vreemdeùing mocht huiten of ftrij moeet

d,eugdeliik ibewijzen wie hij was. Men kon den

"",h,IHig. 
niet vatten. De ovelheid meende, dat hij

zicrh nJg in de s',tad schui'l lhield, maar 's avondb

hoordie rnen al, dat de wilde ruiter op twee uur
van Keulen een nieuwen diefstal had ge'pleegd'

- Ja, rn,en vertelt zorrderlinge dingen van hem,

zei Gerard. Eergisteren veïnam ik, dat hij een

groep reizigers aanviel, niet ver van Bon- Nu was
hij met een gewapende bende.

- 
Dus, hij heeft medeplichtigen.

- 
O, ja... Hij rnoet aan het hoofd van een

bende s'taan, al werkt,hij dil<wiils alleen. Het is te
hopen, dat men hem spoedig vat. Niemand weet,
wie hij eigenlijk is.

- 
Wie zal hem gevangen nemen? vroeg heer

Heinrich. Er is geen' gezag. We I'even in een tiid
van wanorde.

- 
Dat moogt ge wel zeggen.

- 
Is er ooit zulk een vendeeldheid geweest)

De een wil baas spelen over den ander... De tijd
van d,en grooten Karel is ver... Men heeft het ons

-4-

verte'l'd, hoe keizer Karel rondreed om overai het

,edÀt ;; handhaven. Hij liet het volk onderwijzen,

;ii^;;td" ù kruis voor de goeden en het

rït.J ""or de boozen' No'g spreekt men van

Ksrel de Groote re.ed rond om het recht te handhauen'

hem. Maa r zijn opvoigers 1er-sto9rd9n 
het goede

;;t ;; "*"t 
ùia 

*en 
la'ks;heid' Vele heeren

--5-



trachten een deei van de m.acht te krijgen orn zich
te verrijken. En nu is het nog erger. De wilde rid-
der weet het, dat er geen geduChte Ëren'den krijgs-
lieden zijn, om hem na te jagen.

Heer Heinric'hr sprak op bitteren toon. Hij was
een rechtsc'hapen edel'man, een graaf, die niet
toelie't, dat amht,enaren de eenvoudigen verdrul.-
ten. Maar veel andere edelen pleegden onrecht'

Heer Cerard van Rhey<it was het volfl<omen
rnet zijn vriend eens. Ze kenden dl'kaar reeds vdn
uit hun jeugcl. Maar l-leinrich was veel rijker ge-

word'en en stond hooger in den adel; toc',h bleef
hij steeds eenvoudig

__ Ja, die wilde ridder wekt veel onrust, her-
nam de graaf. ik durf mijn echtgenoote niet rneer
alleen naar de ziê*en in den omtrek laten gaan;
ik zellf of dienaren ntoeten haar hegeleiden. Den
vo'lgenden Maandag is er een zieledienst voor rnijn
vrouws vader in de }<erk van het dorp. ls het niet
treurig, dai we zelfs cp 'n to,cht naar de kerk door
krijgsùrieden ons moeten rlaten vergeze'llen? De
wll'de ridder ware in staat mijn vrouw of mij
gevangen te nemen en een losgeld te eisdhen.

- 
Hij moet een e,ervergeten schurr < zijn, srprak

Gerar'd. Het zall zeker een groote plechtigheid zijn
in de lcerk

- 
O, wij doen het eenvoudig. Natuurlijrk wor-

den de dorpelingen uit,genoodigd, rnaar te Keulen
heb ik het niet bekend gemaakt, en evenmin aan
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edelen in de omgeving. lVe gaan niet om praal en
pronk, doch alùeen orn te bidden.
' 
- 

Mijn vader is dan drie jaar gestorven, zei
de gravin.

Even was er stilte rondom den haard. Koenraad
keek met wijde oogen naar zijn vader. Hij merkte
niet, 'hoe al ee,n heel'en tijd de groote hond hem
telkens met een zijner voorpooten aanraakte, orn
hem uit te noodigen voort te speien.

De gravin iette nu op de dienstmaagden, die de
tafel dekte'n. En weldra kon men den maaltijd
beginnen. Na het eten, s,peelilen de graaf en de
ridder met de t'eerlingen. Ze dronken daarbij een
beiker wijn. Intusschen bracht de gravin Koenraad
naar zijn tbe'd. Ze dei<te hem warm toe.

- 
Moeder, vroeg cie knaap, rhier kan die booze

man toch niet i<omen ?

- 
ïilelke booze man )

- 
De wilde ridder.

- 
Wel, neen. Ge moet niet,bang zijn. Ge zij,t

vei,lig'bij uw vader en mij en al onze dienaren.
Het speet haar nu, dat ze Koenraad niet weg-

geibracht had bij ee,n der meiden, toen er over den
adeilijken roover wercl gesproken. Ze ste,lide het
kind nogmaais gerust en deed rnet hem het avond-
gebed.

Vrouw Brigitta keerde in d,e zaal terug. Ze nann
dan een handwerk op. Het was een gezellige
avond rnet dit bezoek; de Winter kon zoo ?.err-
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zaam zijn. Dan lagen de wegen gewooniijL door-
slecht. Op sornrnige dagen moes,t men door een
echten rnodderpoel naar Keul,en waden. En vrouw
Brigitta zat liever weken achtereen op het
kasteel. Bezoek was welko,m. Heer Gerard bleef
nog een dag cp het kasteel.

Heer Heinrich wilde eens ernstig rnet hem s,pre.
ken.

I Ik lag gi,steren'lan,g wakker, zei thij. En toen
dacht ik aan dien willden ridder. Ik vermoed, dat
hii een eddtrman is ergens van lan,gs den Rijn, en
hulp kriigt van zekere andere heerln, die zich ten
koste__van burgers wi,llen verrijken. Cezag is er
niet. En ik he;b rhet ,p,ian o,p,gevat, om gcredgezinde
edeien samen te roepen o,p een vergaderingln met
hen maatregelen te bespreken tot LeteugJin,g van
die rooverij. AIs we al'ien onze gewap"rrd..ri rr"r-
eenigen, kunnen we clien ridder todh wel in han_
den krijgen. Ik betwijfel sterk zijn toovermacht.
Gerard, ik rnag zeker op uw steun rekenen )

- 
O, natuurrlij,k I verzekerde de heer van

Rheydt dadelijk. Gij zijt juist de man om zulik een
oproep te doen. Ieder eèr,biedigt u, gij zijt een
graaf.

. ._ C. gelooft toclh ook, dat het plan han ge-
lukken ?

- 
O, zekerl Indien ef eensgezindrheid heerscht

en we al'len sarnen werken.

- 
Mor,gen zend il< mijn trouwst,en dienaar

--8--

Klaas naar de kasteelen in den omtrek, om de hee-

ren uit te noodigen hij mij te kom'en. We kunnen
d,e vergad'ering ibepalen op 'm'orgen acht dagen.
Een weeil< is genoeg om de voornaamste edelen te
verwittigen en ti,jd te geven zich hier t'e verza-
melen. Nu het vriest, liggen d'e wegen [rard en is
het reizen gemakkel'ijker; het spreekt van zel,f ,

dat alle uitgenoodigden hier de groo'tste herberg-
zaamheid zullen genieten.

- 
Uw gastvrijheid is overal bet<end. Wel, ik

heb dan reeds uw uitnoodiging en op den hepaal-
den dag zal ik hier zijn; ik hoop wel eenige vrien-
den me'e te brengen, d,ie ook helpen.

- 
Hoe meer, hoe beter!

- 
Het is werkelijk een goed plan. En langs

den ganschen Rijn zal er weugde zijn, als de be-
vo,lking verneemt, dat gij den zwarten ridder wilt
bestrijden, heweerde Gerard.

II.

Den volgend,en morgen vertrok heer Gerard.
Hij dankte hartelijk voor het goede onthaal.

Een uur later zou Klaas, de dienaar, vert,rekken.
Hij wist naar welke kasteelen hij zich moest be-
gev,en. Hij mooht alleen tot de heeren zelf over
het plan spreken, en tot niemand anders..- Er kunnen bespieders zijn, die den wilclerr

=_ g _..*



ridder inlichten. waarsc,huwde de graaf. (le weet
nooit, wie er in taveernen zit.

Klaas was een voorziclhtig en verstandig rnan.
'Warm ingeduffeld vertrokrhij te paard. Hij dacht
drie dagen weg te brlijven.

trn spanning verwach,tte graaf Heinrich den
terugkeer van Klaas af. Hij'hoopte, dat alle heeren
zouden komen. Vele kleine ibenden ,konden een
legertje vormen. Gezamenl,ijk moest men dan een
krijgsplan be eggen.
' De graa'f wilde ook de medewerking der steden

Keulen en Bon vra,gen; de overtheden aldâat zou-
den die gaaïne verleenen.

De drie dagen waren orn. 's Avonds keerde
Klaas niet terug.

- Hij zal hier en daar wat langer.opgehouden
zijn, meende de graaf. Morgen is ,hij rhier.

Maar Klaas kwam den vierden dag niet en ook
niet den vijfden. Toen waïen d. gr.ri-"r, de gravin
zeer ongerust. Ze vreesden, dat hun brave dienaar
in handen. gevallen was van den wiilden ridder.

?"" volgenden oc,htend moest de p'lechtigtreid
in de dorpskerk plaats vinde,n.

- 
A{s Klaas morsenavond niet hier is, ga ik

zelf o'p reis, zei heer Heinrich. Ik kan op d. kJs,te.-
Ien.vragen, of hij er geweest is en zoo zijn spoor
1oe[<en. Het is mijn pl,icht. I]r zal terug zijn v66r
de vergader"ing, als deze tenrninste dooreaai.

l0 -- ll

III

't Vroor nog en de weg naar het dorp lag hard'
De gravin wi,lde als een echte bedevaarster te voet
naar het dorp gaan en de koude trotseeren.

Ze kleed e zich in een gewaad met het wapen
van haar echtgenoot en droeg een gouden kroon,
een kostibaar stuk, van haar moeder ge&fià' Ze
tooide er zich nu rnee als herinnering aan haar
vader.

Deemoedig verliet ze den burg, mei naast haar
de trouwe oudste dienstmaagd Mathil'd'e. Heer
Heinrich stapte wat voorop rnet iwee gewapende
knechten; drie andere volgden.

Eigenùijk moest m,en geen groot gevaar duch-
ten. De baan leidde d'ocr een open vlakte, clie aan
roovers geen schuillplaats bood. Ën de gewapende
dienaren zouden indruk maken.

De graaf, de gravin en hun gevolg ibereikten
het dorp, dat een bedevaartsplaats was. Met de
giften, door de pelgrims geofferd, had m,en er een
praohtige kerk getouwd. De klok luidde, want de
wachter op den .toren had de nadering der groep
afgekeken.

De dorrpelingen waren reeds hinnen. De straa.t
lag als ve/laten.

Maar eensklerps sprrngen r:it een ledigstaand



irri, ruw. kerels te voorschijn' Dreigend drongen

ze op de kasteeltlieden toe.

-- V*rr.ucl I riep heer Heinricrh' Mannen, helpt

mij de gravin en Mathilde te verdedigen!
Hii trok zijn zwaard orn den strijd aan te

voeren.
-- De wiide ridderl kreet vrouw Brigitta

angstig.
Mathilde nam haar bij den arm.
__ (6p, in de kerl<! smeekte ze.

-- Maar, mijn man'..

- 
Ga binnen I riep oolç Heinri'ch zijn echtge-

noote toe.
Snel gehoorzaarnde vrouw Brigitta nu. Ze kon

de getrÀv;e dorpelingen ter hulpe roe'pen. Maar
een der roovers otrtnam haar toch nog den go'uden

kroon.
De stormloop der roovers geschiedd'e zeer snel;

ze rukten vooral op den graaf aan, en doodlden een

van zijn dienaren. Twee van de scihel'men vielen
onder het zwaard van heer Heinrich. Maar toen
sprong een gerharnaste man toe en hij doorstak
.r'Lug den graaf.

Reeds kwamen dorpelingen naar buiten, eerst
op het lawaai, dan op het ges'meek van vrouw
Brigitta.

De roovers schenen echter rhun doel bereikt te
hebben, nu heer Heinrich re'eds neer lag, want ze

verilieten snei de plaats en trokken langs den Rijn
t?,

Weg. De dorpelingen durfden hen niet te volpen;
ze hadden geen wapens meegenomen naar de
kerk. En oo'k wekte de naam << de wilde ridder >>,

die p,lots uitgeschreeuwd werd, .atgem,eene ontstel-
tenis.

Men omringde heer Heinricih, d,ie nog eenig
tedlren van leven gaÊ. Zij,n dienaren brac,hten hem
in de kerk. Vrouw Brigitta viel in hezwijming en,
terwijl Mathi'lde hij haar knielde, schonk de pas-
toor den stervenden ridder zi,jn geestelijtr<e [rul[,

Eenige oogedblik,ken la,ter waa de gra"f 
"rr"r-leden...

. Vrouw Brigitta werd weggedragen naar \et
huis van den schout. Daar Lwam ie bij bewusi:.
zijn. En na de eerste verdwazing, vïoeg ze. avt
haar eohtgenoot. Ze rno,est dur, lr"rrru-en-, dat hrj
reeds dood was.
De gravin sdheen al haar krachten in te spannen.

- 
[^aat den graaf naar het ]<asteel vervoeren !

sprak ze. Ik wii er oo,k iheen. O, o,nze arme Koeir.
raad,! God beproeft mij en mijn kind zwaar!...
,. K"""yud b"€reep nog niei ten volle zijn ver.
lies; hij sdhreide wel luid, toen zijn mo.der hem
vertelde, dat vader dood was. E"r, L,r, Iâten speel-
de hij echter weer met den hond. Maar '" urrord"
moest de gravin ,bij zijn bedje zitten en zijn
gloeiend handje vasthoujer. Zoo viel ùrij i" *h;;.

De gravin bleef daar l;ang. Ze was nûhet liefet
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ull*.r,. Mathilde hael in den haard van ùret lca-

merLje vuur gemaakt'
Diep boog tro"* Bnigitta het hoofd' O' was het

*JJ"il;L uu'^u,, dat in de groote vciorzaal haar

-"îlï^Ë.r;;;il dood """iug "p ee'n praalhed)

Zou hij noo'it meer tot haar sprek"l'. tt na eeni'ge

I-*" 'i" den somberen grafkelder be'graven

worden?" -ù.i 
l..U een bange droom' Maar dan vouwde

," 
^;;'h;;; .,' irJd' Ze wilde voortaan al een

i;"; ""o, 
hut, kind en de armen' en ze zou de

zware he,proeving geduldig dra-ger'

Het nieuw. .r.n de vreeselijke misdaad ver-

"o-.;aa"- 
ri*H 

-in 
Keulen en dan lang's den Rijn'

ij. tt"tLeden der stad wilden de gravi'n hun

J-*lrr**ittg beiuigen. Ook naburige edelen ver-

,rh.""rr. H""*, G.ritrd kwarn te paard aang'estormd

en, als hij vrouw Brigitta zag' was hij diep ont-

roerd.
--- \X"/ie had ciat kunnen denken, toen mij'n

goede vrienci Heinrioh mij zoo geestdriftig over

Ëet plan s,prak den wilden ridder te adhtervoligen'

zei hij ontCaan.

-lEn 
Klaas is niet terug'gekeerd' Hij zail oo'k

gedood zijn, sprak de gravin." 
- 

De wilde rid'der moet vernomen heibiben, dat

Kiaas de lheeren ging uitnoodigen en de graaf Frem

wil'ie lriestrij<]en. En daarom heeft hij ùreer Hein-
rich gedoocl, zei ,r.:ltai*Ol,-rt mijn vaste over'

tuiging. Misschien is Klaas onvoorzicihtig geweest
en heeft \i'j hier of daar over het doel van zijn
reis gesproJ<en. De wilde ridder zal vele verspie-
ders hebberl. Maar i r zweer u, gravim van Mulien,
dat ik nrr h'et plan van uw edh'tgenoot zal door-
zetten. Craaf Heinrich moet gewro,i<en worden.

- 
Verlo$ de hevo,llçing van den booswicht.

* Dat L'èschouw irk als mijn plich't"

*r.i-

Graaf Heinrioh werd plechtig begraven. Ook
ve'le burgers uit Keulen kwamen bij de lijrkrbaar
n-idden. De mêeste dorpelingen weenden. De ver-
slagen dienaar werd eerhiedig naast zijn rneester
gelegd. De gravin 'had zich te vee{' ingesipannen
in d,eze clroevige dagen, en g'roote kracht betoond.
Nu werd ze ziek. Mathilde verplee'gd'e ilraar l[efde-
vol.

In het dorp had de schout een onderzoek inge"
steld. De overste vreesd,e, dat de rvilllde ridder er
medep{iclhtigen bezat. Het bleek, dât de roovers
s nach,ts heel sti,l in dat verl,aten huis waren

gesillopen. Niemand had echter iets gehoord en ook
niemand verrnoedde s morgens, dat er in die
woning een bende zat. De schout ko,n geen rnede-
pliclhtigen ontdekJ<en. Men kende in het dorp geen
çpkerlen vijrani van den graaf.



Klaas, de trouwe dienaar, keerde niet terug op

het kasteel.
Krijg,s,lied'en hielden dag en nacht fe wlqht

Men *..*t nog op zijn hoeàe zijn voor den wilden
ridder en zijn aanthang'

IV.

Het Kerstfeest was op den Mul'len\urg in sti'lte
gevierd. De edelmoedige gravin had veel aalrnoe-

i.r, ,ri,tg"deeld en de zieken in den o-ir.L bedacht'
Zoo eerde ze het Kindeke, dat schamel in het
stroo van het kriibbeke te Bettehem lag.

Treuri,g gingen de korte, sombere dagen voor{rii.
Nog altifd hield de vorst aan. Het was een strenge
Winter. En overal in het ronde zag rn'en steeds
de,n nacht met angst tegemoet. Voortdurend
hoorde men van aanslagen en moorden, door den
wi'lden ridder en zijn bende gepleegd. ZeÏls over-
dag was men niet veilig op de eenzame wegen"
Het werd zoo erg, dat veel lcooplieden zicùr niet
meer naar Keulen, Aken of Maastricrht durfden
te rbegeven. Deze handelssteden leden er veel
'schade door.

Y

Het was weer avond geworden. De gravin, die
zoo ver hersteld was, dat ze het bed kon verlaten,
zat treurig bij den haard. Koenraad sliep reeds.

-t6-

Mathilde en andere diens,tmaa'gden ware,n ook irr
de zaal. De wind zuchtte om den burg. O, hoe
vreeselijk miste vrouw Bri,gitta Fraar goeden manl

Daar klonk huiten de hoorn. Bezoe[<? Wie kon
er nu no,g kornen ? Tegen d,en avo'nd toclh waren
de wegen verlaten. Misscthien bracht ,heer Gerard
van Rheydt nieuws over zijn plan, om den wi'lden
ridder te bestrijden.

Nieuwsgierig wachtte de gravin af, wie de be-
zoeke,r zou zijn. Het duurde wat eer Alhrecht, een
der dienaren, binnen trad. De man scheen zeer
ontroerd. De gravin en de meisjes ke,ken hem ver-
wrcnderd aan.

- 
Klaas is daar, s,tamelde Alhrech,t. zoo ont-

steld, als had hij een spook gezien.

- 
Klaas ! herhaalden allen.

* -_ God zij geloofd. Klaas leeft nog! riep vrouw
Brigitta uit. O, waarorn komt hij niet hier)

- 
Ik moest u eers,t zijn terugi<ornst melden,

hernam Albrecht.

- 
Roep hem...

Ieder keek in spannin,g naar de deur. En he,t
leek wel een oude man, die naar hinnen strom-
pelde en vô6r de gravin op de fl<nieën zonk.

.. 9: ge_nadige vrouwe... onze goede graaf!
snikte'l,ij. Flt is valsch verrade,n 

"., 
rio.rd gËdood

geworden. Cod weet, dat ik er geen ,Olrtild u"r,
heb, dat ik rnet niemand over he"t do"l ,ur, -ijnreis sprak... Voor ik het eers,te Lasteel bereikâl7*



kon, werd ik reeds gevailgen genomen door een
bende roovers. Zie, hoe ze mij geslagen hebben I

En Klaas wees naar L,uilen en slec[rt genezen
worden op zijn hoofd en aan zij'n tranden.

- 
Sta op en zit neer, sprak de gravin. Vertel

me ai'les ! Vanwaar ko,mt gij?

- 
Uit den,burg van Rrheydt, sprak Klaas, ter-

wijl hij afgemat in ee,n zete'l neerzonk.

- 
Zijt ge al bij heer Cerard geweest ) vroeg

vrouw Brigi'tta.
__ Ik zat daar gevangen..,
Met wijde oosen staarde de gravin hem aàn.

- 
Daar gevangen ? st,ame'lde ze.

Ja. Gerard van R,heydtt is de wilde ridder.

- 
De arme man moet waanzinnig zijn, dacht

Brigitta.

-- O, genadige gravin, ge gelôof,t me niet,
vervolgde Klaas. 'Wie zcu ook gedacht hehben,
dat heer Gerard vals,ch isl Ik zweer u, dat Gerard
van Rheydt de wilde ridder is. Mijn zin,nen zijn
niet verstoord. I,k weet ,heel god, wat ik u ver-
klaar.

- 
Gerard, onze vriend.

- 
Zoo toonde hij zich, maar hij huichelde;

hij is de roover, de aanvo,erder der zwar,te bende.
[{ij was rhier, toen de graaf mij uitzond naar de
kasteelen, hij kende het plan om de roovers te
bestrijden. En het zou dus een krij,gstocht te,gen
hem zijn. Irk mocht de heeren niet uitnoodig-en.

l8

Gerard van Rheydt vertrok v66r mij; hij kon zijn
rnannen waarsc.huwen; hij heef t overal helpers'

En i]< had geen uur gereden toen ik in het Berken-

bosch aangevailen werd. Men bond mij o'p een

paard en 'bracrht rne naar den burg van Rtheydt'

buu, d".d de aanvoerder zijn verlrlolïl'rling af en

heer Gerard stond v66r me. O, hoe leelijk grijnsde

hij.

- 
Dat hadt ge vanmorgen niet gedacht, hé!

spotte hij. En dan zei hij, dat ik den graaf en u
nooit meer zou terug zien. Hij bewee'rde ook, dat
hij eenige dagen later naar den zieiedienst hier
naar het dorp wiide gaan. Hij wisr: van den graaf,
dat die dienst zorr plaats heh',ben. Later kwam de
valschaard mij vertelien, dat rhij op he't dorp was
geweest en den graaf had doorstoken.

- 
De heeren van de kasteelen zullen we'l naar

den Mul,lenburg gaan, maar orm uw heer te begra-
ven en niet om p,lannen Le malçen tegen mij ! zoo
snaur*'d-e Gerard mij toe. Ik zat toen in een kel-
dertje. Ik hoorde naast me ciikwijls geween en
gekerm. Er waren nog gevangenen. We kregen
bijna geen eten. Zie, hoe mager ik ben geworden.
Siechte dienaren van heer Gerard hadden er ple-
zier in ons te mishande'len. Ik werd rnet een leeren
riem ges'lage'n, gestarnpt, op den grond geworpen.

-_ fn is treer Gerard nu waarlijk de wiide
ridder? vroeg vrouw Brigitta, wie deze onthul,ling
zoo ongelooflijk leek.

l9



De vriend, die hier zoo minzaam Èat te praten,
die bij het lij'k van 'haar man wee:nde, die haar
verzekerde, dat hij den graaf zou wrdken, was de
moordenaar zelf, de woeste roover, voor wien de
bevol,lcing van de gansche streek heefdel

- 
God hoort me... I'k bescùrUldig Gerand van

Rheydt van den moord op grarrf Heinricih en van
veêl andere misdaden I s,pralc Klaas.

Het was vrouw Brigitta of ze duizelde. Maar ze
beheerschte zich. Klaas sprak de waafheid. Hij
kwam uit den burg va,n Rheyd,t. Hij had gehoord,
hoe Gerard er zi'ch op beroemd,e den graaf ver,
moord te hebben. Ze kon niet rneer twijfele,n...
Hier had Gerard het pùan van Fraar man vernomen,
hier beloo$de hij medewerking en toen reeds vatte
hij het voornernen o,p, Heinrich te dooden. Hij
wist, waar en wanneer de zieledienst zou plaats
heb,ben. Hil deed den aanval, waar rnen hern niet
zou verwacÈrten: op het dorp zelf, aan de kerk.
Hij had immers gevraagd of er edelen uit de om,
geving naar d,e mis zouden kornen. Hij vel,hin,
derde Ktaas zijn boodschappen te doen...

O, hoe ko,n een mensch zoo valscrh zijn I

Klaas vertelde voort:

- 
Ik had alle hoo,p opgegeven nog ooit den

burg van Rheydt te verlaten. De knechten zeiden,
dat heer Gerard som,mi,ge gevange,nen een tijd
hield, om hun gekerm ." gÀchrÀw te hooren.

__2A-_

-_ Maar dan is hi'j als een duivel I kreet vrourv

Brigitta.- - j- Ju, gravin, als een echte duivei' lk heb

h"- hoor"i vloek.n en razen' als hij dronken was'

ôf """ avond kwam hij zelf naar de hokhen' waar

we zaten, so'rnrnr'gen als ik, afzonderlijk' anderen

met drie of vier sâmen. Dan moesten knechten

ons slaan m'et stoklken en heer Gerard, die een

lantaarn in de hand hield, kee'k toe en lacftrte" Eens

r"i hl;, dat we d.en volgenden dag a'llen zouden

opg"t.te"n worden" Dien nacht hracht ik hiddend

a""t. tt *ens'chte iiever te sterven, dan lang in
dien lcelder te liggen, met een ketting aan mijn
voete,n, op vuil 

"troo, 
hon'ger en dorst en koude

lijdend, g.platgd dc,or rnuizen, ratten en at'lerlei

otg"di"ri". Muàt weibl'even in leven' Gerard wilde
ons alleen bang maken.

- 
En hoe zijt ge vrij geraakt? vroeg vrouw

Brigitta.
Ôok het dienstpersoneel wil'de dit gaarne hoo-

ren. Knechten waren eveneens in de zaal ge-

lcomen.

- 
God is me genadig geweest, ùternam Klaas'

Op het kasteel diende Magda, een nicht van mij.
Haar vader, riie nu dood is, was pacl]rter van heer
GerarC. Magda, die zeer tegen haar zin o'p den
burg verbieef, en nooit in den kelder kwam, had
toch gehoord, dat ik er lag. Cisterennacht wilde
ze me hevrijden. Ze had den dront<en cipier een

"t"l



sieutel ontnomen cn kon daarmee rnijn ketti'ngen
los rnairen. Ik vroeg haar ook de andere gevan-
genen te verios,sen; we konden er rnaar drie berei-
ken. De overigen zaten in een kelder, waarvan
de deur niet alleen gegrendeld was als bij mij,
maar ook gesioten en N4agda had er den s;leutel
niet van. Met vijven kropen we door een lui,k op
het ijs van een graclht. fuîagda ging mee. Zoo
konden we ontsnappen. We waren allen zwart en
sukkelden voort in cie bittere koude. Toen het
morgen was, verb,orge,n we on$ in een schuur.
Vanrniddag ben ik rne't Magda ver,ler gegaan; we
kregen brood van n'redeiijdende menscrhen. .lk
wi'lde hierheen en God zij geloofd, nu ben ik
terug op den burg. Maar mijn goede meester is
er niet meer. Magda rbegaf zicih naar een tante te
Keulen.

- 
Maar Klaas, ge moet eten en drinken, her-

nam de gravin. Ik ver,geet, dat ge afgemat zijt.
O, het is een vreeseiijike geschiedenis. Wat ben ik
laf en ,gemeen bedro,gen geworden ! Ce moet u-,v
t'eschuldiging tegen heer Cerard her'hale,n bij het
gerrcnt te Keulen, en ook elders.

- 
Dat zal ik doen, verzekerde Klaas. Maar, 

-vervo'l'gde hij tot'de andere dienaren 
- 

houd van-
nacht goed de wacht. De wiide ridd,er zal wel
begrijrpen, dat ik naar den burg teruggekeerd ben
en wie weet, welJ< een plan hij weer verzint. Hii
durft alles; hij is een Godvergeten schurkl.* 22 -_

Klaas kon nog niet veel eten; hij had vooral
behoe,fte aan rust. Eerst wiesch hij zicftr duchtig;
hij kreeg van de gravin zalf voor zij,n wonden. En
met ,een zucht va'n verlichting strekte hij zich dan
op zijn legerstede uit.

Vrouw Brigitta zat nog lang o,p. De moord van
haar echtgenoot scheen Èraar nog vreeselijker toe,
nu ze wist, dat Heinrich 'gevallen was door het
wapen van een man, die vriendschap had ge-
huicheld.

V.

Gerard van Rheydt is de wilde ridder, de aan-
voerder der roovers.

Dit nieuws liep ie Keuùen rond en ook door de
gansche Rijnstreek en verder naar Aken en
Maastricht. Velen konden het eerst niet gelooven.

Maar Ceriird wierp nu zijn masfker af. Hij
beweerde, dat veel riddergeelaohten zicFr door roof
hadden verrijkt en dit was waar. Sormrnige burcl-
ten waren vroeqer echte rooversnesten geweest.
En nog knevelden zekere heer,en de bevoking van
het land e'n eiscÈrten ze onrechtvaardig tolge'ld van
voorbijreize'nde Loo'plieden, die hun waren naar
de steden braclhten.

\#ie verwacht ihad, dat de overrheid zich nu tot
den heer van tiheydt zou keeren, werd diep teleur-
gesteld. Er was weinig gezag. Er Èreerschten al[er-
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lei vors,ten over de vele staatjes, er waren hooge
raden, doch de meeste regeerders en ook veel
rechters dac,hten er srleclht's aan, ziclh zelf te bevoo.-
deelen.

Wie onrecht pleegt, s,luit gewoonlijk de oo,gen
voor het onreaht van anderen. De tijd van Karel
den Groote was lang voorbij, al hleef de herin-
nering aan zij,n goede hervormin'gen nog wel
levendig.

Vrouw Brigitta ,had nog meer verdrriet, toen ze
zag, hoe de rooverijen voo,r'tduurden. Gerârd ver
toonde zic,h voor haar niet meer. Misschien
schaamde hij zich daarvoor toch, in het diepst van
zijn hart.

De gravin wilde den'burg vertaten. De herinne-
ringen ,hier waren al re pijnlijk. Ze zou haar
zoontje niet'bes'temmen voor het woeste krijgsle-
ven. Ze hoopte, dat Koenraad geestelijke kon
worden, o,m thet volk te hesohaven.

Vrouw Brigitta verikooht thet kasreel met de
goederen aan een neef . Zelt vestigde ze zich met
haar kind in een klooster te Keulen. Mathilde
altleen vergezelde ihaar. De andere dienstboden
bleve,n bij den nieuwen heer.

_ Vrournr Brigitta was altijd in het zwart gekleed.
Ze wilde, zoo lang ze treefde, rouw dr.g!r, o.r,
haar echtge'noot. Koenraad zou later Àderwijs
o4tva,ngen.

:- 24

Keulen leed meer en meeï schade, daar Gerard

van Rheydt de wegen onveilig rnaakte' De vorsten

ur, ed*l.n ,o"rd"r, zioh niet. En de overltreid der

stad besloot zeLf krachtig op te treden' Ze huunde

een sterke gïoep krijgslieden en zond deze uit in
den omt,rek, orn den roover en zijn bende te van-

gen. Gerard li'et zich echter niet pakken' De stad

k.,ri"r, mocht zi'jn burg niet aanvaill'en, deze stond

buiten :haar gebied- Men moest op den schur'k

loeren, *.rr.rà", hij zioh i'n de om'geving waagde'

Maar Gerard was slim. Ook nahij'Maastricht en

Aken, ver va'n Keulen [<on hij de wegen naar de

groote Rijnstad ,bestrijken en de kooplieden aan-

randen.
Lente en Zomer gingen voorrbij; het wer'd

Herfst en nog ging Gerard voort'met roove'n en

moorden. 'Weer kwam de Wint'er met zijn rroege
avonden en ùange nachten'

Maar o,p zekeren Decemberdag liep het nieuws
te Keulen rond:

- 
Ze 'ùrebben lhem! Gerard van Rheydt is ein-

delij,k gevangen. Hij is in het Pulheimer boscftr ge-

pakt. Ze hrengen hem straks door de poort in de

stad.
Het volk stroomde samen en waohtte. Intus-

sche,n haalde men weer aller{ei'misdaden o'p, door
den ridder en zijn bende bedreven. De echurken

-25--



roofden schapen en vee uit den stal, sleepten

lakens van de wagens uit Viaanderen. Ze staken
hof en sohuur in brand' De burg R.l-reydt zat vol
gevangenen. Graaf va,n Muilen was verleden jaar

voor de kerk van zijn dorp gedood' En m'en noem-

de andere slaohtoffers, die men vermoord langs
de wegen had gevonden.

Maar nu had m,en den hoofdscrhuldige, den dui-
vel... Hij waagde zich weer eens bij Keulen, om
schrilc te verspreider"r.. . Zlin verspieders hadden
hun werk slecht gedaan. Ze wisten niet, dat de
Keulsche krij,gslieden in het Pulihei'merboscùr ver'
doken zaten.' De wapen,bende omsingelde . de

rooverrsgroep. De scihr.rr'ken werden gedood, rnaar
Gerard wi'ld,e men ilevend vangen.

Daar kwam hij aan met kettingen om den hals
en de arme,n, te midden van de s,oldaten. Hij zag
er heel anders uit dan'een jaar geleden, toen hij
bij heer Heinric'h zat. Woest roiden zijn oogen
en nog beefden veel vrouwen voor hern. Gri,mmig,
onbeschaamd keek Cerard naar het volk. Manncn
schreeuwden hem verwens,chingen toe. Dan rin-
kelde hij met zijn ketens, aiis wilde hij zich be.
vrijden en o,p de menigte toespringen. Maar hij
was s,tevig eehoeid en gerheel rn,acht,eloo s Zao
werd hij naar de gevangenis gehracht.

Het was voor de hurgers onhegri5'rpelijlk, maar
toch bleek het we'ldra, dat Gerard van Rheydt ncg
beschermers had. De overrheid van Keulen kon

26

ihrem niet veroorrleelen, daar hij een e-delma.n vart

buiten de sta'd *a''' Dt ade'l had voorrechten' ook

;;;i.i;n moordenaar als heer Gerard'
"-î;;;; 

ôiètri.'1,, de voorzitter van het hooge

g"tJh;:een trotsche ed'elman' kon ie burgerc van

Keulen en ihun ovelheden niet verdrage'l' Die

il-"*ii"a"" en winkeliers waren-vol'gens hem te

it""g-""aig en werden te rijk' Burgers 'noestelr'

""àEtât"lg:blilo"t' 
en den adel braaf getroorza-

*.rr. Nr, Ëodd"tt ze eert ridder durven gevange!'

nemen, ja een ,"ot",, een rnoordenaar' maar toclt

;;; ;idJ.t. En heer Dietrich was niet haastis osr

Gerard voor het gereciht te roepen'
Het volk morde echter'
* D. eene kraai pikt de andere de oog'en niet

uit, zeiden de Keulenaren, die het wel h-e-gre'pen'

J.ï a" ede'len hun ridder nog o'ntzagen' Het volk

;;;;" luider. Het verzamelde zi'ch dage"lijks voor

â" g"o'utg*ii-e, €n eischte, 'dat Gerard gevqnnist

=".i*"taË'n. lVien rvas wel ùraastig om burgers' dic

Lt, *itduan'hadden, te pijnigen en o'p te hangen'

En den duive'l van Rheyàt zou men st)areln' orndat

hil ridder was en op een, kasteel wo'onde! Een

,iàd", rnoest juist hei voorbeel'd geven van deugd

en or:de. Dat had hij immers gezwore'n' a'ls men

hem tot ridder verhief.
De overheden vroegen aan 'heer Dietrich om

reclht. Ze zantl'en a-fgevaardigden naar de vorsten'

Einde'lijk vreesde men' dat er oproer zou ont
*27 *



staan. En nu werd Gerard voor hei gerecht g:-
braaht. Hij weld veroordeeld o,,rn onthoofd te
worden. Maar 

- 
luidde het vonnis 

- 
arls iemand

te Keutren,genad'e voor hem vraa,gt, rnoet rnen he:n
in het leven'laten, en uit de stad verhannen.

- 
Ze zetten ee'n achterpoortje voor den schurk

open, bromden de burgers

- 
'Wee, wie he,t wagerl durft genade voor heln

te vragen I lclonk het dreige,nd van krloeke a'rïr-
bacfirts,lied,en. Dien s'laan we zeilf het rhoofd in!...

De vrienden van Gerard werden ban,g en zwe-
gen. En z,oo brak de dag der tere,chts,telling aan
's Morgens werd Cerard op het DornËrof geleid en
op een biauwen steen geplaatst. Hij droeg .een

grauw boetekleed. Norg hin,ge,n kettingen aan zijn
ar,men. Nu had Lrij al zij,n woestheid verloren.
Angstig boog lhij 'het hoofd. Naasr ùrem stond je
beui; hij l,eunde op het groote zwaard ,nnet de drie
irronen en den gouden knoop op het gevest. Een
groote menigte [rad zich verzame,ld.

Nog was het tijd o,rn genade te vragen. Eén
persoon was getnoeg. Een man of een vrouw,
gelijk wie, die het woord uits,prak, Icon Gerard
van den dood hevrijden. Maar a,ltle gezichten
stond,en grimmig.

- 
Wi,e genade durft vragen, sia ik neer!

sc,hreeuwde de smid van acihter Fret domkloo-ster,
en dreigend stak hij zijn ,grooten hamer op.

- 
Wie voo,r deze,n s,cihur,k genade vraagt, sX*u_
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ren we aan een touw door de stad ! hi'onk het elders
in de sdhare.

Gerard ihad geen hoo'p meer. Reedç ,begon de
doodslcloik waarschuwend te luiden...

- 
Doe uw werk! riep men tot den beul.

- 
Nog eenirge oogentbliklren, zei een der sche-

penen. Dadelijk is de tijd ver,streken. We moeten
het vonnis stipt gehoo'rza,men.

- 
Zooveel s,pel voor een rooverslbaas! Hii had

no,oit genade voor zijn slachtof,fers, schreeuwde
men.

Een ander klokje klepte... Het was van de
Sint-Laurenskerk. Daar werà zoo dadelifk een
zielemis gelezen voor heer Heinrich. Het was van-
daag juist een. jaar geleden, dat ùrij gedood wercJ.

Vrouw Brigitta, rnet haar zoontje aan de hantl
en Matftrilde aan de andere zijifls, ibegaf zich daar-
voor naar de kerk. Ze moest over [r,et Domhc,f.
Men maakte eerbiedig'plâats voor haar. Al,le bur-
gers kenden haar droevige gesahiedenis en haar
smart. Ieder zweeg eerbiedie.

Plots zag vrouw Brigitta Gerand van Rheydt.
Ze had het in het klooster vernom,en, dat hij ee-
spaard zou wonden, als iemand voor hem genade
vroeg.. . Maar zij kon het niet doen. Die man had
haar goeden Hei,nricftr gedood, haar [<ind den v,r.ler
ontnomen. Hij moest sterven vo,or zi5'n kwaal.

De kleine Koenraad keek met groote oogen
naar den man op den lblauwen s,teen. Wat moest
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die het koud hebben op zijn bloote voeten! En hij
droeg zware ketens... Zie, hoe hij beefde! De
knaap voelde innig medelijden met hern. In zijn
zalc zaten zoete, roode appels, welke'hij van zuster
Agnes gekregen had. Koenraad haalde er een te
voors,chijn en tradrhaastig o'p Cerard toe. Hij st''k
hem clen appel tegen den mo'nd.

__ Arme man, bijt er van... ûtij i's zoo leLker,
zei hij.

Het voik keek toe en zvleeg. Vrouw Brigitt:r
zag haar kind bij den moord,enaar van haar man.
Dat kind daoht niet aan wraak; thet toond,e deernis
met den veroordeelde.

<< Vergeef mij mijne sc'hulden, zooals ik rnijn
>> sciiruidenaren ver,geef. >>

Dat bad vrouw Brigitta elken dag.
Ze verhîef het gelaat, dat scherp waa gewrrd:n

van smart. En luid sprak vrouw Brigitta:

- 
Ik vraag genacle.voor Gerard van Rheydtf

Ze nam Koenraad bij de hand en begaf zich
naar d,e kerk, na,ar den zidledienst voor haar
Heinrich.

Het volk zweeg nog. De smid had zi,jn hamer
laten zinken. De schepene sprak:

- 
Gerard van Rheydi, gravin van Mullen

hee$t genade voor u gevraâgd. Gij kunt de stad
ver,l,ate,n.

Nog zweeg de menigte. En krijgslieden leidden
den veroordeelde heen. Groote tranen LriggelCen
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Gerard over de wangen. De wilde ridder werd
door de poort gebracht. Toen zonk hij op cle

knieën: << O, God, ik wil een andet rnensch wor-
den. 'Wees mij barmhartig! > sdhreide hij.

---

Cerard van Rrheydt trok als pel'grim naar Let
Heilig Land, en nooit keerde hij meer in de Rijn.
streek terug.

Koenraad van Mu,llen werd later priester te
Keulen.

Vrouw Bri,gitta, etierf vroom in het klooster
En in de oude stad en langs den Rijn verhaalt

men nog de gescihiedenis van den b-londen knaap,
die den moordenaar van zijn vader medelïjden
betoonde.

EINDE.

(De lçern van dit verhaal is uit Wetter und
Wirbel, Altkôlnische Geschichtenn van Ludwig
Mathar.)
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