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DE ZSTARE STRAF.

I,

't Is al heel lang geleden en het was een bange tijd
voor het kasteel Berkendal. De vijand lag voor het
slotn Roode Roelof, een machtige ridder met ziin groot
leger. En hij wilde den heer Ze{er van Berkdal tot zijn
knecht maken. Die ridder was de geweldigste van ver
in 't ronde en hij begeerde altiid nog meer land.

Het gemakkelijkste was het te stelen en och in dien
tijd was er weinig recht en orde. Wie het sterkste leger
bezat, kon baas spelen,

Ze{er van Berken dal bezat niet veel soldaten. Hij
was altif d een'vreedzaarn man geweest. Maar hii wilde
ziin kasteel toch niet over geven en dapper streed hij
met zijn knechten mee,

- Ik zal u aan een boom ophangen, dat zweer ik I

had ziin viiand uitgeroepen.
Rpode Roelof haatte hem orn dien weerstand,
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t$/eken Singen voorbii, En de booze ridder korr
niet in het slot geraken, Hij werd er nof woedender
om,

Zekeren nacht gelukte het hemn brand in het slot
te stichten, Nu werd de toestand onhoudbaar voor
Zeper van Berkdal.

- Vandaag krijgen we den kaien pocher in onze
knuisten ! schreeuwde Roode Roelof, En we hangen
hem aan een hoogen boom, Maak de strop al vast ge-

reed t

Eensklaps verscheen op de borstwering een jong
nreisie, Onbevreesd keek ze naar beneden,

- Heer, rlep ze, als wii .het kasteel over6leven,
belooft 6!e dan, dat ge van allen het leven z:ult sparen ?

- 
Van allen, behalve den heer zell, antwoordde

Roode Roelof,

- Tfilt gij miin vader dooden ?

- Ja. Dat heb ik gezworen ,

- Mijn vader heelt zijn eigendom verdedigd, Fn
dat was zijn recht en plicht.

- Ik breek mijn eed niet, Ieder zal on{edeerdbli.j-
ven, Maar Ze{er van Berkdal hangt straks aan een
hoogen boom, herhaalde Roode Roelof.

Gii ziit een valsche kerel, een lagle moordenaar !

En ge zult miin vader niet gevangen nernen, Roode
Roelof I

Na deze woorden giesproken te hebben, trok hef
nreisie zich teta{. Ze daalde van de borstwering en

-4- -5-

kwam in de wapenzaal. f)aar stond haar vader met de

knechten van het kasteel.

- Geertruida, het was vergeelsche rnoeite hiet
,waar ? vroeg Ze{er van Berkdal.

-- Ja, uuJto, Die slechte rii{ctrer wil ieder vrij laten
gaan behalve u" l

- 
O, ik daclrt iref wel. . . Ik had met eere het kasteei

<iôor de Sroote pocrt r,villen verlaten. Na een dappere
verdediging is dat geen schande. Maar de viiand kent
geen eer, We moeten dus de vlucht nemen'. ' Ik heb dit
r:ogi nooit $edaan,

- Heern het is even eervol, zetr Maarten, de trouwste
Cienaar van Zeget Berkdal.

Het ware dwaas in de klauwen'te loopen van een

<loortrapten deugniet !

ZeSer van Berkdal ging even heen. Hij keerde teruf
met een beurs geld,

- Trouwe mannen, ik moet u uit miin dienst ont-
slaann zeihij. Straks heb ik gleen kasteel, zelfs,geen
huis meer. De vijand heeft mijn hoeven in asch Selegd,
En een deel van dit slot staat reeds in brand, Ik d;urk
u voor al uw goede diensten. En ik geef elk van u een
som opdat gie voedsel kunt koopen tot ge weer in
âi,enst zl,jt,

Zefer van Berkdatr schonk l,eder een ruime beloo.
ning,

Geertruida sloeg een rnantel om. Haar vader over-
handigde Maarten, zijnknecht, een reiszal<,



- 
Nu 5!aan we, zeihii, Het valt me zwaart deze wo'

rrin{ te verlaten. Ik heb er zeer gelukkig geleef d. Geer-
truida is hier geboren en opgegroeid, En toen mijn
goede vrouw stierf was Geertruida voor rnij een kost'
bare'hulp.En gij waart allen trouwe dienaren. lVlaar

u"e moeten vertrekken.
Zeger van Berkdal veegde een traalt weg. Geer'

truida weende,
Maar haar vader beheerschte zich.

- 
\ù(/e mogen niet langer talmen, sprak hi j. Ï,-e gaan,

Maarten stak een lantaarn aan en ging voorop. Allen
volgden hem. Ze daalden een trap aÎ, en stapten dan
door verscheidene zalen. De heer van Berkdal sloeg
nog een blik op zijn meubels. Dat alles moest ver-
branden, Maar het leven was toch het kostbaarste,
En dat konden allen redden,

Maarten opende een deur, Deze SaI toegang tot
een steenen trap, En langs daar kwam het gezelschap
in kelders. De lantaarn deed hier 6ioeden dienst, want
anders was het er stikdonker geweest.

- 
Past op, zei Maarten. \J(/e moeten twaalf treden

al. Ze zijn glibberig,
Het groepje daalde dus nogi dieper in den girond en

stond dan in een portaaltje. Daar was al weer een
poortie, Maarten schoof de zware grendels weg.

- 
Hier is de onderaardsche Sang, die naar het bosch

leidt, zei hii. Het is voor ons de uitweg. Ge moet in
gebogen houdirtg gaan, anders stoot ge het hoofd.

-6--

Achter elkaar schreden ze ierder' Het duurde wel

een kwartiet, eer de vluchtelin$en aan het einde wa-

ren. Ze moesten dan eenige treden omhoo$, Maarten
cluwde een luik op. En eensklaps zaÉmen het da$licht.
De ganS liep uit in een kleine kapel te midden van

';an het bosch, maar het valluik was achter de beelden

verbor$en.
Had de vijand het maar geweten, hij zou wel ge'

tracht hebben, langs hier binnen het kasteel te $eraken'
De gang liep zelfs onder den bodem der vestin$$racht.

Niem.and had ooit van het bestaLan geweten buiten
heer Zeger, Geertrui en Maarten. En moest de vijand
dien weg ontdekt hebben, dan zou men al binnen de

g'ang versperd hebben.

- 
Vrienden, hier ziin we al een eind van het kamp

onzer viianden. Door het bosch kunnen we verder ont-
snappen. Laat ons hier om Gods zegen smeeken, zei
de edelman.

Allen knielden neer en bleven eenigie oogenblikken
in gebed. Vervolgens stapten ze vlus door het bosch.
lJit was zeer uit6iestrekt.Het was middap; toen ze aan
rlen zoom kwamen. Hier drukte Ze1er elk ziiner knech-
ten cle hancl. Zii konclen in de streek blijven. Zij had-
rien er familielederr, rrf lasttltsen. Maar r{e heer van
Berkdal en zijn dochter moesten verder, want de booze
ridder zou hen laten opsporen. Dat begrepen ze wel"
"h'J"aarten zou zijn meester vergezellen en zijn lot dee-
Ien, Hij droeg in de eene hand een reiszak en in de an-
Cere de lantaarn die hij natuulijk uitgeblazen had.
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- 
lfillen die ezels zich laten verbranden ? had

Roode Roelof al eenige malen uitgeroepen.

Het verwonderde hern, dat
kasteel zoo lang binnen bleven.

-8-

de bcwoners van hei
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* Misschien trachten ze nog het vuur uit te dooveTi,

zei een der vrienden van den ridd,er,
.- FIet vuur uitdooven ? Dat ku.nnen ze immçrs niet!

Heel het kaseel is een groote oven. Laten die kerels
zich dan braden en rorlsferçn. Ze gevcn geein teeken
van leven,

- Dan zullen ze in de kelders ziin,

-Zookrijgen 
ze straks de steenblokker. en verko,:l-

de balken op zich ! Dat Ze{er van Berkdal z.oa den
dood zoekt... vtel, hi j weef, dat hij anders door: een
venstertje van touw kijkt. l'4.aar zijn knecht'ln z.ri!len
toch liever icven dan met hern te sterven.

Ongeduldig wachtte Roode Roelof. Hii kon het kas-
teel nu niet bestorrnen, Zijn eigen rnannen zouden in
het vuur gevaar loopen.

Men hoorde een vreeselijk gekraak, Muren stortten
reeds in.

- Nu moeten ze komen, het is daar binnen niet
meer uit te houden ! sctreeuwde de ridder. Let op dat
Zeger van Berkdal niet ontsnapt. Vangt hem als een
rat in de val !

Doch de poort bewoo{ zich niet... En het bleef stil
op de brug. Het vuur tastte nu het voorgebouw aan,
claar waar het poortsewelf was.

-Ze zttllen niet rrieer kunnen ontkomen ! raasde dp
ridder. Ze sterven in de vlammen,

O, liever had hii Ze{er van Berkdal zelf ter dood
{ebr:acht. .. Zoo wreed was hii.



Daar kw'am een man. Het was een spion, die voor
Rooden Roelof allerlei boodschappen deed' Hij was nu

naar een ver dorp gleweest. En hij scheen thans zeer
opgiewonden. Dadelijk moest hii den ridder spreken.

--- Heer, z,ei hij, Z,e{er van Eerkdal is gevlucht.
lk heb hem nrct zijrr matrnen irr het Ï.rosch gezien.

- 
Ge vertelt gekkenpraat I schreeuwde Roode lloe-

lof .

-- \ù(/aarlijk heer, ik za{ ze allen in het woud.
_ wanneer ?

- 
Een uur geleden... of iets meer. Ze hadden bijna

den zoom bereikt, Ik heb me gespoed, om het u te ko-
men zeÉlÉien. Alleen kon ik toch niets teSen hen cloen,

Roode RoeloT vloekte van woede.

- 
Dan zijn ze toch ontsrrapt ! raasde hij. Ha, claar-

om blijft in dai brandend kraam alles stil. Maar hoe
ontkwamen ze. Ze kunnen toch niet tooveren !

- 
Misschien lanSs een geheime gang ! zei de vriend

van den ridder.

- S7e moeten ze achterna jafen ! hernarn Roocle
Roelof. Ik heb gezworen, dat ik Ze{er van Berkdal
aan een boom zal ophangen en ik wil rnijn eed hou-
clen. Laat ruiters aanrukken, Ik voer ze zell aan.

Ziin Selaat was vuurrood van woede. De mannen 5!e-
hoorzaamden vlug hun meester. En 't duurde niet lang
of Roode Roelof reed met zijnbende heen...

-10-
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-- Waar $aan we nu heen ? vroe$ Geertruida aan

}:aar vader,
-- Ik zou Limburg willen bereiken' daar heb ik een

vriend, die me 'ul h"lp""' Er moet een eind $emaakt

worden aan het o"'"'"t" van den valschen Roelof'

lrf.rt ft"", dat clienen we te bespreken'

- 
Limbufg is ver, vader.

- 
Ja, we zulltn onderweSe $astvrifheid vragen'

!n {eid hebben we toch ook'

d.t zal in den reiszak, dien Maarten droe$'

D" rrlrr"ht"lin$en beklommen een heuvel' Daar zouden

ze wat ruslen.ZeSer van Berkdal had in vele nachten

heel weinig $eslapen' Hij wilde toen op ziin kasteel

).i a" *"Irrt ho,,àe", om niet door den- viiand verrast

i" *"ra"., En de "tl"l*u" 
voelde zich thans vermoeid'

-- 
Vur. den heuvel kon men ver zien' Eensklaps riep

Flaarten ;

- 
O, heer, we mo$en hier niet lan$er bliiven I Zie

ginds die stofwr:lk'

- Waar ?

- 
Ja' een stofwolk, heel ver in het dal' zei ze ook

ontsteld'
Maar Geertruida had beter oo$en dan haar vader'

- 1l -



- Dat moet Roode Roelof zijn, die ons najaagt,hernam de knecht. De schelm ,ui'il^urtt hebben datwe ontsnapt zijn en.zeker heelt hij ons spoor gevon_den. Hii nadert giinds rnet ,ii" ;;;;;
- Maar dan zijn *" _r"rlo."n t-kloeg ZeSer vaçtBerkdal. Zij te paarci en wij tu ,ro"i.'.'. zoo moeten zeons spoedig inhalen.
* Laat ons den heùvel afdalen ! steide lVlaartenvoor, De hooSte verbergt or,, d"r lto"h _"". ezn tijdievoor den vijarrd. E" *." zrrllen ;"rl;; zien, wat er tecioen staat"
Rusten mocht het drietal dus niet.

. 
.-_ Maarten, sprak c]e heer *a"r-,t afcialen, als r,r,eniet kunnen ontkomen, reist gij aileen rnet Geertruidaheen. Ik bliif dan achter" m""tli.Ërven, mijn kindzal toch Eered ziin.
De jonkvrourv had dit gehoord.

- O, neen vader, *",ùi1u*lr ."_*.r, zei ze.samenvluchten we of samen vallen *" i;;;nden van Roe-

- Ik zou me met mi jn zn aard vercledigen tot dendood. JVIaar gij zoudt *"..ir"rli;,'il; dochter.
- ï/e spreken r

,ir. Roelof ;;;ï,;;r" 
over Eieen dood, riep Maarren

inoed, heer. 
s nos niet in ziin klauwen. Houd

Aan den voet van iien heuvel keek cle trouwe dienaarrond. 
_Daar was een bru$ over een beek.

- ï/e zul\en list geb"ruiker:;;;; À{aarren. Deze

*12*

beek is niet diep, We gaan in het water onder de brug
staan, en dan riiden de viianden boven ons, Ze zullen
r,vel niet denken dat wij zoo dichtbii ziin.

Deze raad was verstandig, Voortloopen zolu niet ba-
1en, Ruiters moesten het van voetgangers winnen, En
clus verscholen de vluchtelingen zich onder de brug.

Om een paar natte beenen konden ze zich nu niet
bekommeren. Zehadden in het kasteel al heel wat an-
ders doorstaan,

Eenigen tijd later hoorclen ze hoelgetrappel.

-'Daar 
zlin ze fluisterde Maarten. We houden ons

heel stil...
En weldra bonsden de paardenpooten op de brug

z,el|. Maar o wee, de ruitersbende stopte, En heer Ze,-
gier vreesde reeds ontdekt te ziin.

De dieren moesten echter drinken in de beek,

- Die oude rat van Berkdal is toch ver 6leloopen, zei
iemand.

En Geertruida herkende de stem van Rooden Roelof.

- Van den heuvel hadden we de vluchtelingen toch
moeten zien hernam de valsche ridder. Dat oud wiif
2e1,, d,at ze kort {eleden voorbii haar hut waren gleko-
men : twee rnannen en een ionkvrouw,

- 
Maar dat boschie ginder belemmert het uitzicht

merkte een ander op. \ù7e ziin oB het goede spoor,

- 
Als die griize heks niet lieSt !

- Een veehoeder gaf toch dezellde inlichtingen,
heer,

._ Voort dan weer... Toe, toe, d.e pærden hebben
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genoeg giedronken ! In 't zadel t, beval Roode Roelof,
I',er de zon onder 5iaat moet Zeger van Berkdal aan

een tak bengelen ! Ik heb het {ezworen.
De ruiters vertrokken weer...

- 
Opnieuw gered, zei Maarlen met een zucht van

verlichtinÉ,
Het drietal had grooten angst uitgestaan, Gelukkig

was de brug laag. Anders hadden de ruiters zoo van
terzijde de verborgenen nog wel kunnen zien, toen ze

hun paarden drenkten.

- T(/at nu ? vroe6i Zeger.

- Kom maar mee, bemoedigde ÀiLaarten hem. Ik
weet al raad,

- Hii hielp zijn meester en Geertruida op het droge.

- 
Nu slaan we zijwaarts af, hernam hij, Dwars

over de velden en door het bosch daar. Ik ken een uur
van hier een boer, die ons op de hoeve zal lalen,
Roode Roelof zoekl nu naar een heel anderen kant.
Ruim een uur later kwamen ze aan een eenzame boer-
derij, De boer woonde daar me|. ziin vrouw, Ze schenen
Maarten te kennen, want vriendeliik befroetten ze
hem.

De knecht vertelde, wie er bij hem waren en wat er
gebeurcl was" De fclecle Iieden waren bereiel cle vluch-
lelingen penigerr tijrl in huis te houc]cn.

- Roode Roelof is de plaag van ons land, zei cle
boer. En hoe larrg zal l:aj nogi als een duivel mogen
optreden.

- Tot er weer orde en geza{ is, antwoordde Zeper
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van Berkdal, Maar vreemde vorsten voeren oorlo-S op

oîzerrgrond en we ;eterl niet' wie er len slotte heer-

schen zal, Intusschentiid spelen-i: Tkeet 
streken on-

rechtvaardig" ke'"h J" baàs' geliik Roode Roelol'

__ Nu de potentaai-"-i *ii"let beletten een werk

van barmh;rrti$ïreitl io u""'i"ttten hernanr boer Kriins'

;;;# hi; heetle' Is er $evaar' dan kruipt ge maar on-

der het hooi'
Hif en ziin vrouw hadden innig medelijden met va-

der en dochter, *i"';;;;idoo'"a" vlammen -rernield

*T" 
m*r,n verschalte dro$e kousen en bereidde een

mnal. Voorloopig ;;;;" de vluchtelin$en hier veilig'

'"î Ï;o,,"u: 11.,a cu"rtruida onwer' ze ktee{ Éewei-

<iig piin in het litl il;;t.s van het lan{e staan in het

koude water' gut' uua"t maakte zich er{ on$erust'

In den nacht tt*** u'ï*'tt bii' En 's morSens voelde

ii" iorrt utouw zich vetzwakt'

Heet ZeSer "utAii 
haar' Maart:l-Yut er eens uitge-

trokken o* "i"tt*J 
iu uu'"u*un' Hii 

.keerde 
teru{ met

slechte berichten' n"ta" Roelof en ziin bende zochlen

alle hoe'ven "f' 
Ou ttftche kerei beweerde' dal ZeSer

van Berkdal niet ver $evlucht wasJ maar erSens in de

cmgeving ,.'dok"n)^i' Et' *u" de hoeve' waar hii herrf

.rorrd ! Daar moest de roode haan oP'

- 
Dan mag ik- niet lan$er blijven' zei heer Ze{er'

Ik brenp u allen i" g"uuu'' En zell werd ik opSehan$en'
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Doch Geertruida was noli niet in staat om te relzen,
Ze was immers ziek,

- Als Roode Roelo{ zich zoo aanstelt, zoa hrj u
ontdekken, erkende boer Krijns. Vertrek dus. Maar
laat de ionkvrouw hier. S7e steken haar in boerenge-
waad en ze zal in schiin onze dienstmeid zijn.

't Was wel een hard afscheid tusschen vader en
dochter, maar Geertruida kon onmogelijk mee op een
vermoeienden tocht, Maarten zau echter zijn meester
vergezellen Hij nam den reiszak op en stapte vooraan.

Dikwiils keek heer Ze{er naar zijn kind. Geertruida
zat ioor het raam en wui{de. O, zouden ze elkaar noS
terup zien ?

Twee da$en later in den voormiddag, kwarn boer
Kriins haasti$ in huis, Geertruida die aan de beter-
hand was zatbij het vuur. Ze droe{ al boerenkleedinS.
Haar lange lokken waren onder een Sirove witte muts
weggestopt en de staarten van een grijs pruikje hingen
Geertruida verwarmd om het (elaat. Daardoor zag zij
er een oude vrouw uit,

- 
Opgepast, zei Krijns. Roode Roelof nac{ert met

zijn bende... Onze boerderij is nu aan de beurt om
doorzocht te worden,

Geertruida rees verschrikt op..

- Kalm blijven, hernam de boer. En wees niet be-
vreesd, als ik u ruw toespreek, lffe moeten sllm zijn.

Vrouw Kriins was aan 't bakken...

- Jonkvrouw, doe of ge den oven stookt, ried ze
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a.an. Gooi takkenbossen in het vuuf "; ten minste befin

;; ;;", als fe cle kerels hoort' Hier' ik zal ook wat

b.outskool aan uw $elaat wrijven eu tt daar een paar

vuile plekken geven" 'it ôuorde ,riet lanS of de ruiterbende verscheen'

Roelol sPron$ het eerst binnen'

- 
\ùflaar is de boer ! schreeuwde hij'

Vrouw Kriins kwam uit 't achterhuis'

- 
Heer doo ons $een kwaad"' wii zijn stille men-

schen ! kermde ze.

- 
Ik wil weten' waar die ezel van uw vent is !

- 
Mijn man is in de schuur aan het dorschen' O'

daar komt hii al'. '

Krijns zelle ook een anSstiS fezicht" '

- 
Houdt {e hier een edelman verbor6ien ? schreeuu'-

oe Roode Roelof hem toe'

- Een edelman...
Krijns lachte dwaas'

- 
Ik ben rnaar een boer, heer...

- 
J4, dal zie ik wel. Zel tw lan$e ooren open of

ik trek ze nog een el uit, wat voor een ezel als $ii heel

goed zoudt.iuun, Ik vraaS u, of er hier geen edelman

verblijft...

- 
b, neen heer... In zoo'n huis als het miine ze'

ker... Ge lacht met me !

* LieÉt 6ie niet, uilskuiken ?

- Ïfil mijnheer bveral rondkijken"' \ù(/e wonen

hier alleen met de oude sloor die daar den oven

stookt. En een lui schePsel'
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- 
Ili ben niet lui I riep Geertruida met krijschende

stem, FIa, somrnige menschen moeten werken tot ze er
bij dood vallen. De jonkvrouwen zijn beter af,

- Wees trlij dat gij jonkvrouw Van Berkdal niet
zijt spcrtte Roeiof Zii moet ook ergens schuitr zitten.
llln ornclat haar v;reler rrre zooveel last opleverL, 2,".t.1, zii
een meid worden, die in mijn kasteel moet schuren en

dweilen en ook de varkens hoeden zal,

- 
Als ze dat maar kan ! hernam Geertruida zich

over de takkenbossen buigend.

- Dan zullen ze l:'et haar wel Leeren, oude heks !

- 
S/erk voort! riep Krijns tot Geertruida. Meent Se

dat ik u den kost geef, om hier niets te doen !

Roelofs mannen waren al in de schuur en staken
I:un zwaarden of een vork in het hooi. An<leren speur-
den in den stal... De aanvoerder zond er een paa'r
riaar lroven. Itrii zell trok kassen open en haalcie bed.
<iegoed door elkaar.

- 
Hier is Zeper van Berkdal niet, zeihl,j.

- 
Maar Zeger van Berkdal woont toch ginder heel

r/er over den heuvel, zei Krijns, Ik weet het, otrdat hi j

vroeger wel eens in het bosch bij de beek jaagde..,

-_ En nu is hij zelf wild, clat wij opjagen ! he,:-
nam Roode Roelof, En wee, wie den kerel verbergt. Die
rvordt ook opgehangen,

- Met een .strop om clen nek, heer ? vroefi Krijns
onnoozel.

- Meent gij dat we den strop om cle armen leggen,
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kinkel, die me nog te ciom lijkt om als een beer op een

kermis te dansen ?

- 
Ophan$en met een strop om den hals, hei, dat

moet maar aardig zi,jn, meende de boer, O, geloof me,

hier is geen edelman.
Roode Roelof verzamelde zijn mannen en riep t

-- De vluchtelin$en ziin hi.er niet ! Iffe gaan verder !

De bende vertrok tot groote vreuEide van de hoeve-
bewoners.

- l7e hebben Rooden Roelof flink beet gehad, zei
Krijns. En de razende deugniet sprak nogi over u,

Jonkvrouw.

- 
God zij dank, ik ben het goed ontkomen, En mi jn

arme vader zal nu al ver van hler zijn l,

- Ja, die moet thans wel Limburg bereikt hebben

- lTanneer zal 'rk hem terug zien ?

- !ile hopen op betere tijden, Dat onrecht kan geen
stand houden.



III,

In dien tijd strekte zich nabij Hasselt Godscherheide
uit, waar de Platte tù/ijers lagen, giroote verraderlijke
moerassen. De onbeken de reizigers, die de wegels langs
ciie vennen niet kende, moesten onvermijdelijk in het
moer verdwijnen,

Bij die moerassen woonde een turfboer met zijn
vrouw in een ellendige leemen hut. De menschen waren
arm, want met het graven en het verkoopen van turf
verdienden ze nauwelijks hun brood. En het was ook
hier een slechte tijd, van regeeringloosheid en giemis
aan SezaS. De zaken Singen slecht en de menschen
waren bang Seld uit te {even.

De turfboer en zijn vrouw zaten op een avond bij
hun vuur i ze hoorden den wind huilen en nu en dan
sloegen nijdige regenvla{en neer.

De turfboer keek grimmig, Hij was altijd een onte-
vreden kerel geweest, jaloersch van de welgestelden,
En hij had gehoord dat er in 't Limburgsche roovers-
benden waren ontstaan, die veel geld stolen en op kor-
ten tiid schatrijk zouden ziin.

De turfboer zou ook wel roover willen worden en
daarop peinsde hij voortdurend. Zijn vrouw was niet
beter dan hii.
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- Ga eens naar den Sint-Pietersber$, aan de kanten

van Maastricht, daar zull ge wel kennis maken met

dieven. En de kapitein kan u dan in ziinbende nemen'

zei ze,

Al menigen avond hadden ze daarover $esproken'

Maar de turftoer clurfde nog geen besluit nemen' Hij

was toch bangi voor het $erecht'
Zoo zalhet echtpaar weer over geld en riik worden

le batrrbelen' Eensklaps werd er $eklopt'
-- Tilie kan daar no$ zijn ? mompelde de turfboer'

--* Vraa$ het voor ge iernand binnen laa't ! riecl

zijn vrourv.
Maar van buiten klonk het al :

-- Doe open, in Gods naarn ! \)fe zijn verdwaald'

De turfboer ontsloot de cleur' Twee mannen stapten

in de hut, Ze waren nat en beslijkt' De een leek de

heer, de andere ziin knecht En de laatste droe$ een

lantaarn en een reiszak'

- 
Goddank, we ziin binnen' sprak Zeger van Berk-

ctal, want hij en Maarten waren de bezoekers'

- 
Zet u bij het vuur ! noodigde de vrouw' Het is

buiten guur.

- !7e doolden over de heide, hernam de heer van

Berkd.al. En bijna verzonken vre in de rnoerassen'

Eindelijk zaSen we uw licht. ..
Maarten zette den reiszak naast zijn bankie bii het

vuur. En even rinkelde er iets als metaal.

De turfboer en ziin vrouw keken elkaar aan' Ze

cla.chten 't zelTde' In den reiszak moest Soud ziin' EeIr
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schat was in huis, Ha, konden ze dien nemen ! Dan

was het niet noodig lid van éen rooversbende te wor-
den.

Zeler van Berkdal en Maarten zaten behaagiiik bii
het vuur,

- 
Kunt ge ons wat voedsel bezorgen, we zullen u

rijketijk beloonen, sprak de heer van Berkdal'

- I(/e zijn arm, heer, antwoordde de vrouw, Al-
leen brood en Seitenmelk kan ik u geven,

De vluchtelingen hadden honEier en dan smaakt het
eenvoudigste voedsel heerliik, De heer van Berkdal
en Maarten waren geheel verkwikt.

Inmiddels had de turfb,oer een plan verzonnen' om

meester te worden van den reiszak met het geld,

- 
Heer, zeihii, gaarne zou ik u hier houden, maar

ik mag u c{it niet aanraden. Er zl,jn dikwijls roovers
in de buurt en dikwijls komen ze zich hier warrnen. l7e
kunnen hun dat niet beletten. En wat helpt het, of we
hen zouden aanklagen. Met al die oorlogen is er 5ieen
wet en recht. Moesten die mannen vannacht komen, ze

zouden u alles ontnemen en misschien nog wel ver-
moorden. Dat wil ik niet op mijn Seweten hebben,
Daarom zal ik u lanSs de vennen naar Hasselt bren-
gen. Over de we5lels lan{s cle Platte l7ijers is het
rriet ver. En binnen de stad ziit gç veilig.

Die rnededeeling verschrikte Ze{er van Berkdal en
Maarten zeer. O, zouclen ze dan nooit rust hebben !

Al weken waren ze nLr op reis. Eerst hadden ze zich
moeten verschuilen op hoeven en in hutten voor Roo-
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den Roelof. En nu ze buiten diens bereik waren, kon-
den ze in de macht van roovers vallen.

- Ja de raad van den turfboer was goed, Ze zauden
naar Hasselt gaan. En ze waren nu gejaagd om te ver-
trekken,

Maarten sl.ak weer de 
.iantaarn 

&an eil nanr den reis-
za"k op. Maar zijn meester had volle vertrouwen in den
turfboer en zijn vrouw,

- 
Zou ik niet beter doen den reiszak hier te laten?

vroeg hij. Moesten we onderwege booswichten ontmoe-
ten, dan verlies ik ailes, wat ik bezit.En hebben we den
teiszak niet bij onso dan kunnen we de kerels tevreden
stellen met wat goud en zilver. dat ik in rnijn tasch heb.
Ge kunt dan mor6ien teplen een Soede belooning clen

zak naar de stad brengen.
De turfboer kon moeilijk ziin vreugide verbergen.

- 
Heer, lk zal den reiszak in ons keldertje bren-

fenn zei hij, Moesten die roovers zich kornen watrrnen,
dan zullen ze loch niet vermoeden, wat wij in huis heb-
ben.

Maarten hac{ liever den zak meèÉienomen. F{ij vond
toch dat zijn meester toch wat r.oekeloos was. Doch hii
durlde niets te zeggen, Anders werd de turfboer mis-
schien kwaad over dat wantrouwen.

De zak werd dus in het keldertje bij de turf gelegd,
en het drietal vertrok, nadat Ze{er van Berkdal aan
de vrouw reeds twee goudsiukken als belooning had
gieÉieven.

't Regende hard en de tocht was lastig en vermoeiend,
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Maar straks zouden de vluchtelingen heerlijk rusten in
een behoorlijk gasthof te Hasselt. Zoo hoopte de heer
van Berkdal.

De turfboer leidde de twee reizigeis naar de Platte
\ùilijers. Plots bieef hij staan,

- 
Hoor ik daar niets ? vroeg hij...

- Wat ! fluisterde Ze{er van Berkdal angstig.
. 

- 
Blijlt hier... Ik zal eens in dat bosch speuren.

We moeten geen roovers tefen kornen., Ik ben dadelijtrr
teru$,

De turfboer verdween.
Maarten en zijn meester stonden daar.
-- l7at doet die kerel vreernd ! bromde de knecht,

lk ben nieL 6ierust.

- Ginds blinkt een lichtje.

- 
Dat moet van de hut zijn, We dwalen hier rônd.

- 
Anze gids homt dadelijk terug.

En ze wachtten op den turfboer. Doch Maarten was
zeer onÉetust. FIij had zijn meester trouw geholpen,
alle gevaren met hern gedeeld, En ook nu wilde hij
over zijn veiligheid waken. Maar de weg was hier zoo
verraderli jk.

Eensklaps uitte Maarten een kreet. Hij stortte neer.
Hij had al achter een zwaren knrrppelslaf op het hoofd
gekregen.

De turfboer was in het bosch haastig om een knup-
pel geu,eest. En hij wilde zijn slachtolfers verrassen"
Dit lukte, De knecht was onschâdeliik.



' De moordenaar greep dan Zeger van Berkdal vast
cn wierp hem in het moeras. De edelman zonk in het
slijk. Hij greep nog het riet van den clever,

-- Uw reiszak is nu aan mii... Ik ben rijk ! riep de

t,urfboer.
&traar uit het rnoer klonk het :

- 
Heb medelijden rnet Geertruida van Berkdal,

rnijn doohter. Geef haar het geld...

- 
Ha, ge leeft no6i I raasele cle l.urftroer,

Hij duwde heer Zeger achteruit.

-- Geef weer... gieef weer I riep van Berkdal nog-
m.aals...

- 
Nooit ! Mij is het geld ! Ik ben rijk ! sprak de

turfboer
Maarten roerde zich niet meer. En de booswicht

sleurde den knecht, die voôr ziin meester gestorven
rvas, eveneens in het rnoeras.

Dan rende hij naar zijnhul. Hij had met zijn vrouw
niets besproken, maar de feeks begreep wel wat haar
man wilde verrichten, toen hij over Hasselt sprak,

- Ziin ze dood vroeg ze nu de misdadiger binnen
trad.

- - 7e lifgun in het nioeras, IIet geld is aan ons.
Ïlii haalde d.en reiszak en opend.e hem. Woest wierp

hii kleedingsukken terziide. Dan vond hij een beurs
goud en scherrrde ze. HeI gelcl rolde rinkelend over de
taiel. Begeerig legde de moordenaar er de handen op.

-Alles van ons, alles van ons ! zei hij, \ù/e zijnrijk.
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- 
Ja... En niemand kan het weten' wat $e deedt'

sprak de vrouw,--- 
Ni"*and ! de clooden liggen voor eeurvi$ ver

zonken in het moeras'

-- Hoe is het Sebeurd ?

f)e booswieht vertelde het'

- 
tl"t is beter dan in een rooversbende te dienen'

<.,ordeelde de vrouw,
-_ J3, want eens komen die mannen toch op het

schavot. Dat van mii blif {t voor altiid verdoken'

-- Alles van ons ! herhaalde hij" '

Maar dan keek hij anSsti$ naar de deur' Stond daar

iemand die riep I << Geef weer ! Gee{ weer I >

- 
Hoort $e wat ? vroe$ de vrouw.

_ |rJssn, het is de wind !

- 
Ze ziin loch zeker dood" '

- 
Ja, iu... O, ze ktnnen me niet aanklagen' Ze

z,wligen voor eeuwig,

ÉJt 
""htpuar 

besloot het geld in den $rond onder

het keldertie te verstoppen' En samen $inSen ze naar

beneden. Ze weirkten er lan$' Dan keerden zebii het

haardvuur teru$" ' Ze spraken over hun rijkdorn' Na

cenigen tiid zoud'en ze elders $aan wonen in een

,oho-ot huis en lekker eten en elken da{ wiin drinken'

- Laat was het toen ze zich ter ruste le$den' Maar de

turfboer sliep niet, Den heelen nacht luisterde hii naar

clen wind, En het was of die om de hut scheeuwde ;

.r Geef weer ! Geef weer ! >>



IV,

Weer had Zeger van Berkda.l het riet kunnen Srij-
pen. En met glroote moeite hief hij zich uit het moeras
op. Hij dacht aan Geertruida en dat scheen hem on-
gewone kracht te schenken, Eindelijk lag hij uitge-
strekt op het pad, maar vond zijn knecht niet.

En op zijn gejammer kreegi hij geen antwoorcT. Zijn
brave dienaar moest dood ziin. Zeger van Berkdal
stapte voetje voor voetje verder, om vasten bodem te
h-ouden. Zoo kwam hij in het bosch, Hier was hij wat
voor den wind beschut en wachtte er den morgen af.
Het was een vreeselijke nacht.

's Morgens vonden houtakkers den edelrnan bewus-
teloos liggen. Ze droegen hem naar een hoeve. Een
cioker werd gehaald. Deze schudde het hoofd. De rei,-
ziger moest verdwaald en van uitputting neerçievallen
zijn. Maat zouhij noS genezen ?

De turfboer had dien rnorgen zijn vrouw schrik aan-
gejaagd. Toen hij uit een onrustigen slaap wakker
schoot, keek hii zijn echtgenoote vreemd aan.

- Geef weer, geef weer ! schreeuwde hii.
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- Maar wat scheeit u nu ? vtoeÉ ze' Bedoelt ge'

ciat we het $eld moeten teruS$even'

- 
Geef weer, Seel weer I

- 
Maar de menschen zi'in dood ! Doe toch niel zoo

dwaas,
Half gekleed liep de turfboer naar buiten'

| -- Geef weer ! Geef weer ! kermde hij'
Men za6i hem aan hutten en hoeven en overal her-

haalde hij :

- 
Geef weer' geef weet l,

- 
De turfboer is gek geworden ! zeiden de men-

schen,
Maar men hoorde ook over den verdwaalden reiziger

die nu zîekop een hoeve la$ en in ziin koorts eveneens

Cikwiils die woorden sprak : < Geef weer > En dan

ijlde hii daarbij over een Maarten en een Geertruida
err het moeras,

Neenn veel gezag was er niet, maar toch kwam de

schout van Hasselt, die dit zonderling verhaal hoorde,

een onderzoek instellen, En hij besloot den turfboer
eens scherp te ondervragen,

Maar de man kwam niet meer thuis. Hii zwietl in
het bosch en over de heide, De schoutsknechten zetten

hem na. De turfboer rende we$,

- Geef weer I Geef weer ! gilde de zinnelooze.
Hij liep naar de Platte \)7ijers, Hii verzonk in het

moeras en nogi eens klonk de kreet : << Geef weer ! >>

De misdaad had den turfboer toch zoo aan$egirepen,
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clat de moordenaar het verstand en nu ook het leven

verloor,
De schout Sing naar do hut, en vertelde aan c{e

vrouw, wat er met haar eehtgenont gebeurd was'

- 
O- hoe wreed I jammertle de feeks. Ja, miin man

was giek Sewordci'r. F.n wcet fe w'aardoor ? i{ii }roorde

altijd over de roovers sprekeri en hij was ban$ clat ze

hem ook zoud.en vermoorden' En heeft hii ziah verdaan

De vrouw deed of ze weende maar was in waarheid

blij dat ze nuhet geld alleen zou houden'

- 
Iù/at bedoelde uw rnan toch met de woorden :

<< GeeI weer | > vroe6i de schout'

- 
Wel, hij meende, dat de roovers hem bestolen

hadden en ze moesten het Seld teru$ Seven, 
'Wat roept

een krankzinnige al niet voor onzin, hé ?

Een bo,erenknecht kwam den schout roepen

Deze 1.rad buiten,

- 
De reiziger, die verdwaald was, is nu bii ken-

nis en wil u spreken, zei de knecht.
De schout ging dadeliik mee. De vrouw van den

turiboer wist nog niet, dat een der slachtoffers nog

gered was. En ze grijnsde, omdat ze den schout zoo

fijn bedrogen had.
Zeger van Berkdal herinnerde zich het {ebeurde,

Hij hoopte dat men Maarten no6i zou vinden, bewuste-
loos maar toch levend. De eclelman deelde nu aan den

schout alles mee,
, 

- 
Ftra, de turfboer is de schul dige ? Nu weet ik"
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waarom hii uw kreet herhaalde : << Geef weer ! >> zeri

cle ambtenaar.
De schout keerde met ziin mannen naar de hut terug,

De vrouw onstelde geweldig toen de schout haar ver-
hoorde. Maar ze loog nog. Er rvas gisteren avond nie-
rnand geweest, beweerde za.

De schout dcorsnullelde de hut en in den kelder
vond hii het goud. Nu moest de vrouw wel alles be-
kennen, Maar ze legde de schuld op haar man.

* Ik denk dat de turfboer, hoe slecht ook, toch
rrog beter was dan gij, sprak de arnbtenaar,. Van wroe-
ging werd hij zinneloos, Maar gij bleeft hardnekkig
liegen.

De vrouw werd naar Hasselt geleid, Men zocht in
rle ${/ijers naar het lijk van Maarten en vond dit. ZeSer
van Berkdal beweende ziin trouwen knecht.

Hij zell was zwaar ziek. Hij vreesde te sterven en
.,vilde toch zoo gaarne Geertruida noÉi eens zien. Een
bode gin$ om haar. Dat was een roerend wederzien,
Maar in dien tif d was haar vader toch beter geworden,

Hij en Geertruida bleven op de hoeve. Hier had
Roode Roelof geen macht.

Ile dclchter verpleegdo ha.n-r v;rc[cr, rJic volkonrcn
herstelde.

Heer Zeger hoorde, dat R-oode R.oeiof eindelif lc door
vereenigde edelen overwonnen en 2e1.1 aan de galg ge-
hangen welcl. Er heerschte weer Éiezagi in het land.

De heer van Berlçdal en Geertruida keerden naar



hun streek terug. Het kasteel werd weer herbouwd,
Nooit vergaten ze den trouwen Maarten,

I)e vrouw van den turfboer za! in de gievangenis.
En rond }lasselt vertelt men dat nog lang uit de

I7ijers bij stormachtig weer de kreet gehoord werd

'.lan den zwaar gestraften turfboer ; << Geef wecr I >>

EINDF


