A. HAilS' KIilDERBIBI!0THEEI(

-

Contloh

Nr.

lD-e

boekjeg va,n A. ,HANS wotd,en in ale echolcn eerrLtylqlpll,
-omdat zij boeiend en nuttig zijn en àan de kinderen no,, riy.rr

A.

HANS

346.

land en volL vertellen. D"t d"r. uitgave ,u"i" onn Nr l4i i.
en veel ,nlummers reeds drie- en viermaal he;dr;kt *";,i.,r,
bewijst hoe A. HANS' KINDER,BIBLIOTHÈEK o"c""l g"",.r1,i

wordt. De mee€te verschenen boekjes zijn nog vcrk-rijjlnir.
Ziehier eenige van de laatste titcls:
3,00r.

't Portiertj'e van Roesela,re

De Pelgrins en de Roofridder
,-:\,

301, De Kleine Toonrrl.

apeelster.
302. Angstige Dagen.
308, Antworpu ln
-304. Dc.Bun^1lirgen. J_EOS,l-iut
Brand.
_ild. Lenl. _- Wo'njgy5rt. Redding.
3'06. De
j{lt,
307, N.", Corgo,

f)e Vriend'en der Slave n,
- Fiere Margriet ian -Lrurrn,
lOS.
310, 't Avontuur va,n den
- Schilder.
3ll: ff"t Ao"i;o, _
312. Een onverwachte Reis.
ili, - De GeheimzinnigJ-Trc.
- te Gheei.
kenl .; -3 l4--De Spanjaarde n
tl5, Z*uiLn jiu.

- De Bo"chwacirio',
316. De Heks va,n de Moeren.
317.
318, Het Juffertje- van parijr, * 319. l).
Wolfjager van Turnhout.
jzA. de Z_..roo".rr.
lZ l. l6r
Cezin va,n den Visscher. - 3ZZ, De Wilde Cow.Boy.
- _ ltt.
(eizer Karel te Cent..- - 324. De Spa,n,jaarden tc-Me"holnn.
325. Kerstmis in de Sneeury.
226, Een angrlig nvr,1rt.
-van Eikenhof,

uur.

327. De Rcis in den nacht.-

iZB.'De Z*,,,rn

1t.,,,1..

- Het licht in de Wildernis. - ii}. De dunkl,r,r.
329.
-daat.
",rll
331. Een keer Wildstrooper.
j32. llct Wr.d"rland. - 133, Het Verloren Testarne nt. - 33i. ln v,,ili1ae ll,r_
- 335. De wonderbare reis van -schipper [J.rnt,,koc. _*336. Een bruta.e feeks.
337. Vaders,"'r;r."J;;. _-ilg.
De vlucht over de Schelde.
33g, Ncels' avontuur. _ 340,
De Zwarte Ruiters.
- De Hebl van Afrilia.
341.
)42.
-d.1,
De Pleegzoon van den
- Bedelaar.
343. Het beleg -u..
Ravenburg.
144. Een avontuurlijke
vacantie.
-

{i

'A

Elke week verschijnt een nieuw boekjc.

$*

Vraag in d. boekwinkels en bij dagbladverLooperr.

?.

&

w

.$

UITGAVE A. I-IANS.VAN DER MEUL;N, CONTIC}I.

,û

:7

1

:{

Bothdruhherii R. Brache-Van Geert, Baesrode.

iLi'

i

.;

.Or-

,t

Ililgttuc A. IIans-Van der Meulen, Contich,
ar!a..ar.a.,a.,.ira.ra-a.

?

?

Nr.

346.

@e Fe$gr&nas sm

A.

HANS

de fiflos$rËdder,

I.

Zeer lang geleden, droolden ,oo.cht pelgrims dool'
het groote bosch van R.utten in l-imburg.
Zij ha<iden in [ret stadie Sarchiniurrn, dat later
Sint-Truiden werld'genoemd, iret graf van den HTrud,o 'bezocht en waren nu orr werg nFar de laat,
st,e rustp,l,ata.ts vran dren bissch,op Serva,as te Maastricht aan de oev,ers der Maas
fulaar in het woud hadden ze veel tijC verloren
r{aar ze van den greb'aanden \,'eg waren afgeraakt,
7\j z:agen geen enkele hut, waar ze inlichtingen
konden vragen.
-*- Me dunkt, wij kunn,en toch niet ver van
'Iougeren zijn, sprak de leider varr het groepje,
Ev,ermaar.

Hij was een Fries, maar toen woonden de Friezen niet al{een in Frie,sùa.n,d z,-roais nu {in lnicrli:i'land), maar ook lanEs de kust in Vlaanderen.
Etr niemrand kent cle juriste gelhoortepli i.,i.:; r.an der.
vromen L.r'errnaar. Zijn oudeïs waren edellieden.
F.verrnaar wiilde echter niet aan ridderspetlen c,f
feesten deelneimen, mâar hij leefde eer';c;r.icii.i1. lrri
het wns zijn lust om de plaafsen te be:r...,:l<en)r,vilirr:

t*

gerr het ChrisLend,cm ha'dden verhreid.
Zoo was hij ooik reeds met zijn gezelùert nnâr
het grraf geweest van Sin,t'Gertrudis'te Nijvei, vrin
?ù

n {lit..l i n

Sint-lL,emacel te Stave'lot, en naar plaatsen in
Frankrijk.
lin nu, z'wi,erv,en <Ie pelgrims hier in het L,osch,
.jat tcr,en cie l-imhurgsâhe ilakte tussche'n Tongel'en, Sint-Truid,en en de Maas. dus een Ccel van
Flnspengoi-rrv ibedekte.
T'o4geren was toen al reen bel.^'ende pla'ats, waÊr
ï,rïoÊS,êï de R,o'rneinen een vesting hadCen, zooals
ge nu n'oq kuut zien"
Ë,n de pelgrims hadden er gâarne ee:n, schuilJ:leats gezocih,i, vl'ant het was guur weer geworcl,en jle r,1",nd l:eide d'oc,r het lrcsch en cle grraur /o
'wolken :l'ri,qlCen rnet regen.
-- lJaar is een openrinig in het bosch, zei een
"

1.,

.,.,'I 1o,"
". -."

-- -' N{isschien hebben wij het eineie vhn het
,,v':l:,:l l.rcreiltt, sprnk Ev,errma,ar.
Ïij kwanrer'I aan een open ruitntc,
---" I'luizen en een tlc,astee{r. . . daar op de hoogte i
zeri ilve::ntarar. û,ocl zij ged'anl.;t- wij zijrr gereC.
Wij zutllert er een sdhu,ilplaats vragen, want de
avotrcl va'lt reed.s.
In d,i:n iijd scihuilden in br,r:t wroud vâr1 Rullt*n
nog wolven en 't zûu gevlaariijl" zijn voûr ongcjn'apenc{e iieclen als de ,pelgrims er den nacht door
te blengen.
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Zij

waren dus blijdie een -wsq'inq te bespeu

ren...
Evermaar en zijn gezellerr hekiommerr cltr;
berg, en stonden tcoen voor 'e'en sielk [cas'r:s1 i;':i
grachten, dikke muren, geduchte torens
Ji"i.
-*"""o"u0**ifd*
poort' R'oncl'lrn w'sï.,n elle;i"r,
à.ige hutte., g.ho.r*d en' de pe'igrirns begr:pe;l
*J1, d,u, zij daar ge'en onderkom'en konden vragen.

" Zii richtten zich dus naar cie po'crt' l)cor ee'r
u"r"i", verscheen' het grimnrig g'elbat van dert
portier.
'
flsi, wat voor reen bende lan'dloopers zie
ik nu! schreeuwde hij'
Vriend, sprak Evertma'ar' Wij zijn ilel- diie tlier een ibete broodv'en een schuilpù'a:rle
qrim's,
voor d'én nacht lçesren vragen'
Het is hier geen herberg !
- fVii hehhen reeds dikrvijls op een kasteel

- jhe,id. on'd'e r'v o 1i{e
gas,tvri
"

n, her na;n'Eve ::ma'ar'
__ Dat kan wel' Maar r; r': gek zijn wij hin;r

n'iet.

.--* Het is koud en glr'ur. Wij ziin allbn 'vernroeid. Om Cod,s wil, meilid,on$ aan lbij uw heer!
Misschien me'ent g'ij, dat 'wij slechte bedoe'lin'gen
heh,hen. God weet, dat wij vreedz'arn'e lierlen zijn'
eenvoudige pellgrims. Wij he'r'bb'en geen ander
wapen dan een staf, waarop wij steuinerr'
** Mar,, spotte de portier, gij kunt goed pra-

*a*

ten, maar mij overiklapt gij tocli niet. C}a met urv
hende n,arar Ton,g,e.ren, dlaar zijr: dlvaze rn,enscheïl
genoeg om schoo,iers eten en drinken te geven.
En maak u weg, want qe staai zelfs op o.rLod",
grond.
__ Wij kennen den weg naar T,ongeren ni,et,
vriend.
-_ Kruip dan in ,een hol,lier: hooryr... De wolven zulùen zuike uitgem,ergelde vogelverschrikkers als gij en uw gezellen, rvel met rus.t laten.
Ge zijt het opeterr nog niet waard.
Plotselins trr:k del po,rtier zich terug
Een vrouw rmet schoon, zacht *.*.1 droevig
gelaat, keek nu door h,et nâ;rïn.
*_ Pelgrims, de hrug zall n,eergelaten en de
poort ge,opend worden, sprak ze. rDe portier h,eeft
slecht gedaan door u zao b,arsch toe t.e s,p,re-

ken...

*- God zal het u loonen, edele vrouwe,

;rei

Evermanr.
_ De pelgrims {<onden binnen treden. Nijdtg keek
de portier n,aar he,n, maar hii had nu t,".Ë g".,,
praats meer
Ed,ele Vrourwe, vrij korrlen van Sint Tru- graf
do's
€fl gôèfl nârar dat i,an Sint-Servaas te
Maastficht, spral< Ernerrnaar toî c{e meesteres van
het lçastedl" Wij rhehben lans in het bosch ge,
drnnaald..

*

.

WeeE werlk.bm,

z"lr:^I"*"e[vnouwe.

Zij ieidde de p'elgrirns
tweede brug in ;het huis.

over het plein en een

Ik had u door het raaû] van mijn kam,er,
op-den weg zien nad,eren, verte.lde ze. En ik herken'de u als peigrirns. Wij hdbben ree'n ruwen porrier. Omdht ik wel vermoedclc, hoe grof hij u
z,ou toe.spreken, kwarm ik zelf naar de poortr.
Wij kunn,en u niet genoe,g danr.ken, zei
Everrnaar.

De reizigers

trad,en n,u een 'kamer hinnen

wbar een vuur lbrandde.
Een dienaar zal u ihelpen, zei de kasteelv,rouwe.
Gij kunt u reinigen van stof ,en dan eten
en drinken. Daarna hoop ik iets te'mogen hooren
van uw tochten. Toih za'l'ik u niiet lang uit uw
rust houden, wiant gij dient morgen heel vroeg
te vertrekken... Ik moet u meeid,eele.n waar.
om...
De goede dame veeg'dç een traan weg.
Mijn mhn heet Hacco. En misschien heht
gij- al ov,er hem ih'ooren spreken? vervolgde de
kasteelvrouw.
Neen, mâar wij zijn vreemd in deze s11'srek,
Evermaar.
antwoordde
.'_ Fli; is in gansch LimL'urg, en ook in een
groot dee,l van 't Luiiksch,e en 't ilr,abantsche bel.,end en gevreesd, helaasi niet orn go,ede daden.
I'k schaarn me het te rnoc.ten zeggen, dat mijn man
een woeste roofridder is.
.

*5*

De pelgri,ms ontstel,den door deze

tnecledee-

ling.

Nu hebt gij niets te vreez,en, ging de kasvoort. Mijn man is vanmorgen op
teelvrouwe
rooftoCht naar 't Luiksche landr vertrokken erl

zail morgenocht,end t,er,ug keeren. Voor uw
is het noodig, dat gij den tburcht
verlatenlhe'bt, eer hij tetug is. Hij is noq een heiden en haat de Christenen. Ik ben een Christin,
en moeit dikwijls zijn sch,imp en spot Lrooren.
Maar ik verdr,aag alles geduldig, Cod hidtdend en
rnoeite 'd,oende om 'H,acco tot ,andiere gevoelen,s
te hrengen. Nu weet gij, waarom ik u niet langer
dan een nracht gastvrijheid kan schenken.
'- Maar brengen wij u niet in gevaar) vroeg
Evermaar.
Neen, neen...
- And€rs kan een van ulv d'ienaren ons d,en
- naar T'ongeren wijzen.
weg
Ho,or, hoe de r'egen re.:ds klettert. Ik zal
den portier bevel'en over uw komst te zwijgen.
Bov'end,ien, mij zal ï-{acco 'geen kw,aad doen...
Edele vr.ouwe, uw leveir is dus ivel zwaar.
- zurllen voor u bidden en voor de bekeering
Wij
van uw ech,tgenoot, beioofde Evermaar.
O, ja, wat zou ik gelukkig zijn. indien
Hacco ophield met stelen en vechten. Nu leeft
hij met vele ridders in vijandsch'ap, en hij henadeelt er voora,l hun, hoeren door. De kellders

hij

erigen veili'ghei,d

-*-6--

hier liggen vorl geroofdien ibuit Hoe zou ik God
daniken, als llacco alùes a'an de eigenaars terug gaf
en boete deed. Maar nu moet gij eten. Ik zal een
goeden dienaar bij u zeirtlen. I-lij h,:et Fulco.
De kasteel\/rouw ging heen
_- Wij zijn in het slort van een ro,ofridder, zei
{e jcngste van de pelgri,ms, dtie Minco heette. O,
vader, zouiden wij toch n,ietLliever trachten de siad
Tongeren te lbereiken ) vroeg hij aan Evermarar.

Wij

zulllen lhier eenige uren slapen en vroeg

vertrekken.

Fulco kwam binnen, een jonge.man met vriendeliltL getlaat. Hij ,bracht do,eken en water, zoodat
de pelgrims zich'konden reinigen van het stof.
Fuico lbezorgde d,e gasten v,an zijn meesteres
een overvloedig mraal, doch Everrnaar en zijn gezellen, wil'dren srlechts wat brood rnet kaas ee,bruiIten en dronken 'water.
Na den maaltijd verscheen cle kastecùvrouwe
weer.
Evermaar vertelde van 'ci,e loch,ten, die hij en
zijn reisgeirooten lvad geda'an. Eerst waren z.
naar Compclrstella in Spranje ge,weest, n,a,ar hei:
qraf van den H. Jacoibus, e,en ,der Apostelen,, die
in Spanje het Christendonr verkondigd€ €,ïr €r tïrêt
het zwaard qedooC werd. l)arina hadden ze heilige plaatsen in Fra,nkrijk 'bezocht. Ook verhaal7 -,.

ij"

Ëvenmaar van Nil'"..,l, Sta-velcrt en Sint-Trui-

den.

De kasteelvrou.y", z,ou gaarn.e nog iarrger geluisterd hebben, maar ze zas, hoe ,r"r*".id d,u
peilgrirms waren. En deze moesterr heel *,,roeg vertrekùren.

p'uls,; zal u uw slaapkamers wijzen,
sprak
ze. Legt u onbezorgd neer. De knecht roept u ais
het tijcl is om heen te g:aan.
-- Wij liunn,en u niet g,erroeg d,an.ken voor
uw goedheid, zei Evermaer bewogen. Om ons te
hel,pen, doet gi,j u, zelve [,ast aan.
Ik v,olg het gebod van m,ijn Meesrter hier
- als ik u gastvrijheid betoon.
boven,
O, bid,t all,en
voor Hacco, 'dht hij toch tot inkeer kome. Uw ibezoelc is voor mij een troost geweeg[
Fulco bracht de gasten .,ai. boven.
- D,e kaste,elvrouwe o'leef nog een tijcl in droevig gepeins zitten.
Toen Hacco hraar ;hu,r.r'de, wist zij niet, dat hij
zulk e,en gewelldenaâr was. Als een huichelaar
kwam hij bij haar oud,ers in 't West,en ,van tJral,ant, ver van hier. En hij de,:d er zich als een
Cliristen voor. 't W,as vc,or haar een ,bittere ontgooc'heling geweest, toen ze hier op dit ,kasteel
de waarheid leerde kennen. Zij hacl ferug rviiilen
kee ren naar haar ondlers. Marar llacco ,b.Ëtt" ,lit.
En hij ver'bood haar .r,,acl,er en rrroeder ie kornen.
Nu waren haar
Kinderen hacl ze

""d::u;lood

niet. En ze leid,C,e haiar treurig ieven voort met
de hoop, daI zij Coc,'r ]in,ar vrienCelij'kheid, geduid en,zachtheid Ïj,accc tot belere gevoele'ns zou
bren,gen.

II

Nos voor het licht was, maak'te Fulco de pel*
grims wakker.
-- Het is tijd, zei hij. Ile,er Hacco kan binnen
een Lrur hier zijn. Hij is aitijC ve rgezel'd van zijn"
ro'oversl]ende. En geloof mij, moest hij u vinden, hij zou u alùen ciooden. Ik blijf hier al*een
in d-ienst voor d,e Vrouwe, die vroo'm en goed is.
!-lacco is eren vreeselijk'e' mail. X--lij drinkt en
vlr.,ekt, iluiar eijn rrlannt:li cloen alles wat hij
vîa,agt, orndat liij hun veel buit qeeft. En ze zijn
wo,este heidc-'nen als hun baas zelf.
[]e pelerim$ waïen spoedig k]aar. 7-.i: arten
een stuk brood etr dron[<en eell ]beker water. Fu,lco [clopte dren portie,r op.
Vsrh"EkrLeri de schoolers? vroeg àeze,
brornmend.
Zii zijn ge,en schooiers, zei Fulco.
- O, ze hehlen zeker vo'or hun eten ! Dan
kon- ik hun be'urs well een,s liohten, maar ik vre€s,
dat het de moeite niet waard is.
** Gij zult die brave lieden met rust larten !
\

;'9.-'

En de Vrouwe verlbriedt Ll clver hen tot
heer Hacco te spreken.
De Vr,ouwe heeft mij beleedigd tegenover
_

d[e- vreemde lh,ndloopers.

.h.. zijn 2e... Zwijg nul Wat helbben die
u misdaan )
Zii hebbe,n nu eens fijn dern buircht hespie,C

rnenschen

en -kun,nen alles vertel,len ..an een der heeren,
var
Lu,ikerland o,f Brabant, b.w"".jb
le portier.
4ij zijn geen spionn,enl

- Wat wee,t gij ei van )
-Fulco leidde Err"r*næ
en zijn

, b'rug.
fle
--

vrienden over

Daa,r is de riclhtin,g nâar Ma,astricht,

zei hij.
Volgt dlie zo,o ,r..1 mo!"lijL, ;;;; er zijn
veel
dooilwegen in het worrd.
De portier ludsterde dioor lrct venster,
dat hij
op een kier geopend had.
rmoeten

na,ar Maastricht,
,_-î,AIt,
Ln l.-ttr,
ulco waarschuwt

ctre hU,.

mo,mpel-

bun vcro. de dàol,
in lret woud van Rut-

wegen, do,or onze imann,en
ten a,angelegd. Goed, dat ik alJes versta.
I,k moet
zwijgen... Ma,ar Hacco i,s mijn ,meester
en hij zal
het weten, dat cr h,i,er
";;r;;;;;rs zijn seweest...
l)e portier d,eedi het poortr:arn dicht, en
leede
zich ..'ug op zijn bed, toen f.,ri.o- *.*r
binnen

w€rs.

De kasteelvrou.w stond c,ok

t0 --

vroe

g op. Zij ver

lram van Fulco, d,at de pelglims reeds vertrokken waren.
*. Roe,p d,en poclrtwachter eens h'ier ! gebood de

dtame.

'tiDuurde wat eer de man verscheen. Hij keek

nll zeer deemoedtig.
Het was leeltijk vran u die pelgrims gisteren
- ruw toe te sprelc,e,n, zei de Vrouw,e. Het wazoo
ren arme, vermoeide reizigers.
-- Heer Hacco heeft mij ve.rhod'en vreemdelingen binnen te larten, merkte de portier op.
Als urry heer afwezig is c'n er kom'e'n ,bezo'e- dan moet gij lhet mij rneedeellen. Maar 't
kers,
zij nu zoo. Pas vo,orttaanibeter op. Ik heb clie pelgri,rns geherlbergd en ik wil niiet. c{at gij over hen
tot uw meester sprteelkt.
*- Dan zarl ik zwijgen, belc,cfde c{e porti'er.
.* Zij zijn brave lieden, ,-lie rustig hun rei,;
rnoeten vervolgen...
-* Daar is heer H,acco, en :ik was nie't aan dc
pi:ort ! ri'ep 'dre portier uit, die het getrrappel van
paarden, c,n o,ok ruwe sterm,men hoorde,
Fulco moest de 'poort l:erva'hen, terwijl gij
- waart. Hij heeft rl,e bru,g neergelaten. Ik zal
hier
aâll tlw meeste r zegg,3n, dat iL u ontÈroden had.
De poliier veriiet d,e kamer,. nog nijdriger om
':l":ze nieulve vermânring.
I-lacco e,n een ondercverstr: traden b,innen. De
laatste dro,eg een mei,sje van aohl of n'egen jaar,
<lat rustig sliep.
il ..*

gil' zoudt gaarne kinjeren gehad
, - Hedrn"ig,
hebben,
nu is ,er hie,r een voor u, zei Hacco, d,ie
ei woest uitza,g.
De_ kasteeilvrnuwe keek verw,:nderd v,an
hem
naar het slapend, meisje.
__ J^t ja, ik lbrenrg u e,en geschenk,
hernam
-llacco.
Ce zurlt dn" zL, u,r'u"Ir' niet rnreer zij^.
En ik h,eb zoete wraafi< sen,om.L,n.
Tilari L,ed,oeÏt gij, 'Hracco)
de Vrouwe
- Wel, hr..r HI*an .r/an vroeg
Ourttlod.
is mijn
-ergste' vijand. En ik kan zijn kasteel niet
veroveren l--lei staat op een steilre rots aan de fuIaas. Gisteren.n,arnidcin,g, j,oerclen
wij er lve€r op... En toen
zag ik in lhet dal een ,dfienstrrneid rnet cli,t kindr.
Ik
vroeg haar wi,en,s kind het was, want ik vermoeclCe, dat Thor rme goedgr-rnst,ig rvas, Thrr,
;;;;
groote Cod', dien gij niet *itt erkennen. De
diens_t'meid,ze,i, me, dat clit kinrj het dochtertje
was
van Hermâ;n vâû D,arthode. IVij name., hui huo,
af en ik zei tot cie deerne: << Ga nu aarr uw mees_
ter zegeen, dht l-{acco zij'n kind mee heeft ,
ee
nûrnen
7. Zij weende en wilrde verzet bi.denl..
rn,lar of
1e lien, to,e,n,,ilç. eens erçj kwaa,cl keek. Wi.i
irebben dan met d[t schepseltje ;ûg ai last gu]r^d,
en't zal hier ooknog **i lawaai.iuk*.r, a".f,
*;;
Lunt er nu een goed,e m,oeder voor zijn,
De onderoverste had het meisje op .r, bonk
.

neergelegcl

l-Iacco, hce lkondt gij zoo wre'ed zijn!
riep d,e kasteelvrouw u'it'
.- h4aar l*ledwig, zijt gij nu niiet blij? vroeg
de roofrridder, a'ls ware hi3' verl:ansd'
-_ Gij weet heel goed, dral ;k uw d,aad veraf'
schuw. Wat ireeft dirt arm kind u misdaan, dat gi.i
het van c{,e ouders weg sùeurt}
.- Zoo tref ik Herrnan vart lDart'ùrode, die nlr:'
,eens v,ootr zijn, kusteel ve'rslager' heef t
-* Ûrnrj.i-rt gij het w-ilclet ver{?veren en n€el
branden.
*-* Wiit gi'j het kind dan niet)
--- Een rveesje zou ik gaaïp* clpvoe'Cen" trat''t'
ik s'meek u, laat diit meisje ti-'.rilg Lrren'gcn n::;ri
haar,ou'cl,ersl Bestrijd toch zoo laf 'err laag u'ru vii
anden niet !
-* Wat. noeinlt gtj

"*. O,

vrouw n,iet I
En ,l-lacco tmaakte een dreigend geLtaar.
._ (6vi en goed. wilt gij het kind, ja of neen,i
vroeg hij.
** ,fa, antwoordde f{edwig veel kalmer.
*-* Neerrr het dan! trk rxroel nu slnpen.". 'i is
eerl verrnûeien'de toc.ht geweest. En ik lben nl"l
rr,iet gezind n,aar ulv preelken te hoor'en.
Fïacco liep nog even l:uitenr clrn te zien, of zijn
mânnen ordeiijk den gerooft:len hr-rit weg borgen'

r1

Cluip'erig

na'c{,erde d'e,
;i

portier

-{'h'rr

--- i itrt,l", rrriafl ik ti \n)1r,t zcgge1r,i vroeg trij.
--* F.-:re[. gij vlir,art niet op çw pûst. Gij laagt
..,:eker

ilog in

nltesi

oprcn doen I
]"Jeen, heer, cle

*-

ulw*

nest, luiaardt, dat Fuilco d,e p,oort

Vrouwe had mrij geïoep,en,
:,rn mij i.e ,'i;eve,tren, ,cl'a,t ik zwijgen rnoest. 'F.n iiç
ic.ar ni::t zwijgen..
-** Wret lhaaelt gi:' nr-r) SrTaapt gij nog? 'W'ai
moest srij verzwijgen)
-* LJat er hier achi vreeinrrl,elûngen gesia"p:,
"

hebben

!

'- Acht 'vresmdei,in,een'l En gij hel;r cli: Li::

nr:n Rel,aten I

Ûriïi;g t-:rstte i i:,cco na,rr zijn
**- I\l'ec,n, nel:il, heer, ik n,iell trlc=waard.
witrcl* !]e \rûrfiiiqen, ffiil.ar

tor:.ra lçrn',arn Ce

Vruuw,:

"

".

In rie poorrtlbc,wa,k,er vi:rtelde wat er gei:enr,,j

V/i:lt

.

i{ijclie liep tr-{acco qaar

bin,yren.

*-* Welke }<erels zi3r er hier
:,:rlritr:r,,lr-ii:e [tij tct zijn vr.,ouw;"

gewc.est )

--"- .4ciri v.lû11ie pelgriirns. C;e orn nachtv:rbiiji
ïk kon I-lun d,al ni,e,t rweig,eren,"
* 4i5i:r lbe$F:it:ders, mrsscl,ieii va l ire pijrr,
- .
Cen lanci'slieer., wan,i laffe heeren uit de ,l:uurt zijn
i-'ij iacrn g:,ran j<lagen over rnij.
--* D'ie t:lei.qrjins warijn gern bespieclers, docir
'u..'ec;:lr-rc::e ,:eï,grinL,', {iir; iaat rnij toe Christen
t,v/T'oegeri.

zijn...

c'-:
--_ Clmclat sij uit koppigherni niet "'rtrtit
l)onar wilt offeren. Maar ik d''ii;i l,e:crr pi:iestets
:f peilgr'im$ va.n uw goCsdienst .op iniin ft'urc-ht
ôl;'*J"i dat. Gij h"lÙt d"" p.rtier verboclen hei:
rnij te vertellen!
--. lt zou hel u van av,:n'il gereat-l' he-h[:i:li'
gelegen.L-l;rcco. N4aar ik wili 'e diie 'brave iieden
2a1u'r'Jl
sij h"Lt:'
h;;-;.";; te ontko'rnen' Waar'os1

l<waad doen?
---- Gemeene hespi'eders zijn zei Frianr ilç ;-ai
zc wel vinden. Ze clvrale n' tocli ûir ':1r' ;:lc;:l\'n'rr':t':::r'i
tegen
in het bo,sch, die ik he'b laten 'aanbrengen
j':':'i'
;lcu:l:'
Ik ben irnoe en veri;""rg naar
-*lt*
"ott*'
'eerst rmijn prlicht vol'brlacht'
"-- H;"tà, hat elii'e m'enschen ongetft:er'ill vçor:i'
rei:len, 'iiç smeek h'et u!
Angst,ig keek Hedrwig haar {n'a$ .ânT-}
h4,,i; i*t" *,n"iide reed's tr-reen' F-lîj rie;r z'j*
b-#; s'ernen en,'deelde trnee, lv'a't eY amn de hanil
was.
1-- F,erst wat et'enr en' ruste'nI riep ev eeil'
De r'oovers liete'n 'LJacco niet onlb'er:ryk!- ;netee'
t";;;ù*. De he,er was van hen afhankeliik' En
iqrrc'" moest wel toege'ven' T'rch lceeic hii srimmiig.

vol

dool',r,^regen.

paarclen

stre'

ga;*

Wij zullen che kerels op onue

inhalen! l:erweerde de onderover'

ry 15 *

Hacco stre"kte zich toen ook cenige urerr op zijn
leger uit.
Fledwig 'hoopte, dat de pelgrims bij tijds zouden on:tkomen. Maar nu rno€st ze nog een ander
plbn uitvoeren.
Al dtoodt de woeste,ling rnij, dlit lçind, moe,t
- n,aar de ouders terug, sprak ze bij zich
toch

zell.

Z'ij riep Fulco, ,en vertelde hern, rvaar en

h,oe

het nog slapend meisje'geroofC was.
Gij zult het terug rbrengen,, zei ze.

- Maar Vrouwe, dan zai heer Hacco mij
dooden,
sprak de knecht.
-_ Gij keert niet terug. 'r Spijt rnij, dat gij
mij niet langer zult dlienen. Ik ben u dankb,aar
voor uvv getrcriwheid. Vraag dat de heer van
Darlhode u op zijn kasteel houde!
ulco d'acht even na.
-_ Ik zal uw hevel volhrer'.gen, zei hij toen.
** Itr< dank u. God zal u zegen€n!
-- Maar gij, Vr,ouwe, lblijft hier.. En heer
Hacco...
-- Hij kan d,oen wat hii wi'I, ,maar ik zal dit
kind genadig z'ijn. .. F-r guaz'etn paard,en in de wei
rle beneden. N'eem er eerr van en rijd rJaarop weg.
_- De portier zal rnij met iret'kindr z,ien N:uiten
F

gaan...

*

Zaàel arl vast het paard... trk breng het

t6

-.

meisje zelf naar ginder. Wij moeten handelen'
Hacco siaaPt.
terwijl
"*
Fti"o vertrok. b,n Hetiwig maakte het kin'l
wakker, drat haar verscirrikt a'ar:rkeek'
Moeder! r,iep het t'oen, n:ls kwam de herinaan d,e'n roof boven'
nering
--- -Cli
keert naar Lrw moeder terug, zei HeC-

wig vriendelrijk.
]- Mo"d*t.,. O, jn, booze

rrlâDn'eri hebben

mij

van Ada weggenom€n.
-_ Ik *".ih*t. Wees nu niot tang meer' Eerl
brave man brengt u bii uw vader en moeder terug...

-

Nu?

Ja.
' -Fleiwig
riep een rn'eid cn

ge'iaette haar rnel'lç'

te 'brengen. Ze iiet dan het kind

bloo'd
"'rr-ktu,en pakte de spi,jze in een doek'
melk dr.inken
De kasteelvrcrr.tw-irijspiedde do'i,r het raam" Fulco
hert l:raarcl eu wachtte'
stond. daar btlilten
-- O, Go'd, heip ons! t:acl i--ïedwig'
ze dan tot het
-- Kom, n'u gaan wij, sprak
kirrd. HouC im,et hij d'e harod. 'ffeen nie! en zeg
niets tot den rnan, die aan cle poort staat'
Gewi,l{ig stapte het geroofde mr.isje mee' Hed'
wig deed of ze den porrtiier nie't zag. Zij ging naar
Fulco.

.--- llier is spijs voor de rcis... spralc ze. Ge
weet, waar'heer Her;man van Dartlhode woont)

\7

-",

_- Aan e Maas in Luikcrlancl Ik ken den
weg...

Rijd vlug... God geleicie u... Stijg op, ik
vô6r u plaatsen.

z,al- h,e,t kind

I-ledwig kuste be,wogen het meisje err ze gaf
Fulco dre hand.
*_ God ioone u vo,or al uw goedheid... gr{i
zijt een lbrave man, herrlarn ze.
En God hescherme u, edele vrouwe, antFulco ontro,erd.
woordde
Hij ree.d iheen ,en F{edwig za,g hem na, tor
hij in het bosch verdiwe,en.
Zij ,i<eerde in hert kasteel temg, m,aar keek den
porti,er zellfs n,iet aan.
Hacco sllliep eenige uren. 'fo.n liet hij dre matin,en weklc,e'n. De'port;ier kwam weer bij hem.
__ Heer, ik hdb iets vreemds gezien, zei hij.
H.oud mij nu nriet op! snauwdb Hacco. Gij
-'
:rio,et ook rnee, ern 'de [na.n,neri. aian te wijzen.
De ;po'rtier spoorde zijn ker,els tot spoed aari.
Even, Iater reed de bende heea.

III.
De pel'grims wiaien'weer aôn "t dolen. Wij weten al, drart l-{acco in hett bosch dwaaiwege;n had
laten aanleggen. lEn zoo /wier lreu ar'gelnoze reizigers steelds in de,nzelfden k':ing en werd,en ze
eemral(keli

jk

ontcl'e:k t

-i-",

l.::"t*.

Na d'en regenrnacht, lvas het zoeil weer gew-or'
Cen Toen C" ton door de woiken hrak, werd het
lr,eet. De pel'griXns hncld,en na e'|ern vermoeiende
korte nachtrust gehad'
reis srlecht"
"."
Ever,maar rmeeihde''dat ze nu ver van den bur'cht
wûrËn.'Flerl wa's midd,ag. De pel'grims z'etten zicùr
.neer in 't gras,en aten van hert rrreeg'eikr'egen hrood'
Ze dlronken h,et frisscÏrc water u'it een fontein'
--* L361 ons hi,er e'en uur s'!'apen, sprak Evermaar. Dan hdbben, wij nieuwe krachten om' gin'd'
*"1r. tloogten te hesili,igen. L-'rr voor cletl avond
kunn,en wij te Ma,astr'icht zijn.
Hij vermoedde nie,t dat z'e nog dicht hij het kasteel vanlHacco wâre'n.
De peigrirns strekten zich u: de schaCtrw- van
rb,tom ui,t etn 'weldra waren ae ingeux u', f.rru,,lien
slapen.
it Du,r,r,d" niet lan'g of door d'e 'dreef rr'aderde
I-lacco rnelt zijn b'en,de.
*-- Dranr liggen zel. r.ei cle ,:ortier rir';t rluivel*;clre vreugdc,.
I {ij telde de 'slapers en vervolgde:
-* [ç[1, ]re,er, zooail's ik ,r gez'e'q'i hgt[.

*- Zii

onze doolwegelt Êenoffrelli de
Jwazeriken meenen ze]l^"er Ja' ze al halverwegt
Ma,astricht zijti,, spotrte Flaccil. Mannen, velvol5lde Lrij, verd,e'e'lt u..' zoodat elk van drie lbespie,l*., É**,ualçt wr:r'c{'e' St,il eenaCe'rd"' Ik zal eerst
he|}rb,err

t9

den hoofdnlan wekken. Wie
is hil.)
'""r' vroes de rirj_
portier.
Deze duiddè E"..rnrar aaïr
Fl;rcco sprûn,g van
zijnr paard en liep ,er heen.
-- Wor.d, wakkerl schreeulvde
hij.
Minco, de ionqsre odc-"r*li;;;
op en vluchtt,e,J\4en zette hem ;ia, dbch
hij ontkwarn.
Evermaar stond recht en beri.*'**
de hooiclman,dier ruiters, was"
*- Cii vreernde s,p,ion, iv;rt
doet sjj in rnijrr
''""

der aan den

Iand) snau,wde F{*""o'hL* ,;;.'
.-_ H,eer, rnijn gezelien
en ik zijn geen spionnen, antwoorddte F-,verrnaar.
Zi.
kleeren, we ziin arme pelgr:ins,Lrruu, schamele
clie ons nâaï
Maastricht ,b, *"r,
d e n rr
s ;;;;;'\{,;iii""i
i;1;.,i1 ?;:,: ::i J:n
-_- Gdj wirlt onze, srreek Ë"r;J;;
Zijt

gij in
den lsn,rdfieer jrÇï;["-"
-van
* yij zi,jn alieen diÀ:;
van Cod, heer,
-* Ik ken uw (iod inni,et.
Il" .,1;;;, -fhor en Drrnar, F.n zij hel:iben nrij u .^ .,;-;udeschelmen
in rnijn rnachr n.,e5ir"r,,.ii;lr.,i;'r;;i
*,; cp m:il
burcht g.Lo*.,'r. (-ij ir:bt er
tiles a,fs:,rçelçen eir
nu 'meent gij. mjjl
-vijanden in te lichten.
-* rleer, wij hcL;,i:en
ùp uly kasteel Jrrcod g,:_
geten,rvater geciror:ker en
eeiiige
qerustla, ta, u,w gelilap ve:rveeli ilrerr
nrii.
ôii
zL,li
stervenl riep f-lacco r,r,oest uiri.
-*- Fieer, bedenlç *"r,,*1,_ Joen
wjlr. Gij zulr
dienst

onschuldig b,loed vergieten. Maar zoo ge mij niet
wilt ontzien, spapr dan mijn sezelllen.
Om ze naar mijn vijanrien te laten loopen !
Ik -spreek te lan'g met u !
Hacco hief zijn ziwaard op sr-r zijn mannen deilen hetzelfde.
Heer, zoo we moeten sterven, gun ons
- den tijd voor ons laatste gebed, h'ernam Everdan
maar.
Go,ed. rnaar niet te lpng

!

- Lieve vrienden, sprak Evermaar tot db an- pelgrirns, laat ons den dood niet vr,eezen. Na
dere
een korte pijn komen we in een zalig, eeuwig leven... Wij tbeveù,en God ,nze zie1 aan...
Evermaar zonk op de knieën en zijn gezellen
volgd,en zijn voor'beeld. En san],en zongen ze een
loflied.
Râre gasten, zei Hacco. 7.ij zingen alsof he,t
een feest is. Zij q{bryken zeker dat ik ze voor de
giap ,ter dood heib v,etroordieelc{, \/ooruit, maT-lnen,
maakt het kort.
De ruwe ridder sloeg Everrnaar neer, en zijn
even wreede rmannen Lrenamen de zes an'deren het
leven.
De pelgrims stierven zonticr k{acht.
Laat ze hi,er liggen... de,n heitrben de wolven oo,lç ee'n goeden nacht! spotte l*lncco.
Maar zijn mann,en al,oorzocl,terr de kleeren
;i

der slriclrtr:ffers, nog lrol:end op buit . Zij vort,den niets van ,waarde voor herr"
-* Vooluitt, naar huis ! eeb,:,od Hacco. Daar
Tag een goede dt'onl< op srtaan. E' dan slapenl
Wij
zr-rilen :het d'e ,lr*"piu,l..o .fl"...r, in ons
land te lcomen.

De moord,enaars retden ireer,. En in iret stili',
bosch lagen d'e versilagen,en. J'usschen de tal<ken
kweelden vogels.
De portierr kwam naast zijn m'eester"
fle,sr, nu heh ik u nog iets te z.egs.en" spral<
hrl.-

-- Wat is er dan
Ik he'b iets vreem'ds
trokken.
?

,ii

-' ':

',{

1

\#

gezien v66r

wij

ver-

Vs11s! het dan I
Fulco heeft in der weidre ecn paard gezarle'ici.
Wat later kn+ram Ce Vroutwe 'builen met het lçind
dat gij meeg,erbracht herlrt. Fulco n,am het v6rir
zich en reed' heen en de Vrouwe ke'erde alleen in
den burcht terug.
En waar moest Fulco ]re,en,)
- Dat weet ik n,iet, heer !
---_ Heb,t gij dat n'iet gevr'aagcl?
Ik durfd,e niiet...

.., ;r:,+

---

l,ili$

--- Ezel... Fulco brengt natuurlijk het kin*
naar F-ler,rnan van Daritihode terug. En gij zegt
me dat pas nu !
Ik wilde het u meed'eelen v66r we vertrokken, heer... Maar ge luisterdei niet.
_- De vreu'gd,e van dezen dag is voor mij weg i
FIa ! als dat waar is dan zai Hcciwig ook sterven
siste dre roofridder.
Hacco reed sn,etl. En nijdig lirvnrn hij cte kanner
h,inne,n', waar zijn vrouw.zat.
I

l)e

cloocl rler peigrirrrs, zooals rnerr
le Rrlttr,:n verbi,r,,]ilt.

het op

I

Mei

.

!1

-__ Uw pelgrims zijn
dood! schreeuwde Hacco.
-- O, gij wreedaard I riep ff ..à*;g uit e n ze be-

gon te ween,en.
der.-

Maar waar is het

kincl

) vroeg de

rid-

* Fuico ,brengt het naar cicou€[,sr. terug" Cod
zij gedan/kr, dat lk du., t..hC;
misd,aaj

verijdel,en.

_- En gij heibt dat durven
-- Ja... ik moeet...
__

Coen

çç1,

]

Gij meent zeker, dat ik tr niet durf
clood,en
raasde Hacco.
Hçd3vig ging vlak voor hem

staan.
-._ Dood mel splak r" Ik-;;;u
nier... I_let
leven is hier zoo-zwaaù voor
-.',r,i"'r.fr*"
mii.
Ik
wil saarne
tot God gaan... D""_d *".
krijgt gç
dan lat,er berouw .r, ko,.,rt
;;ileer.
,;
Uvr Do,
nar ,en uw Thor zetten u tot
r,r,,reedhe,icl aan. . . Ik
ben bereid te sterven...
Hedwig vouwd,e.de thanden..,
Ep Hacco clhcht
aan de pelgrims die nier kl"";.;""f
schreiden,
lnaa' zong€D, toen het zwaar.l

iorr"r, hr" h;;ii

blon[<.

__ Ik zal u niert

r.loo,d,en,

,maar opslu,iten,

snauwde de ridder.
Flij sleurde zijn v_rouw in ,:en
k[rerine
'Lii"r;inhamer en
grendelde de derrr. E, **",
,rnannen
,;"p
samen. Hij wilde Fulco
"";unril.'ilo"h cle herrde
weiEerde nu.
lVij vo,eren ue,:"
regen kinder,e,n, ze!

.*

rïr,11

!

er een. tVi; li.t"r-r u gisteren io..,, nmar n,u wiilen wij slapen.
-- Ja, ja! sternden de anderen in.
Hacco was woedend; hij kreeg echter zijn zin
niet. En alle,en durfcl,e hij den verren tocht niet
wagen. Grimmig begaf hij zich naar zijn kame'r.
I{ij kon niet slapen. Steeds ruischte hem 't gezar'g
der pelgrims in de ooren. Ntr een tijd stondr hij
slecht geluirnd ,op" Hij zwierf over het pl'ein.
Maar 't was of rhij nog ait,ijd het lied d,er martelaren hootde. Hij keerd'e in huis terug en vroeg wijn.
Hacco drronk. vee[.
De portier trad hinnen.
Heer, ik hoor geschai van jagers in het
bosch, zei hij.
'Wie w,aagt het nu
Jagers in' mijn bosch |
mijn wild te' van'gen...
Ik he'b eenige van hun kn,echten voor de
- gehad. Zij zegden me, dlt cle landsh,eer Pepoort
pijn op jacht is.
Hacco schr,olc, al was zijn geest reeds door den

wijn beneveld.
Pepijnl herhaalrde irij. l-lou'd cie brus

onr-

- en de poort dichtl
hoog
Hacco sp'rak m,e't dren onderoverste. Pepijn wa.s
de heer van vele gewesten, ook van Li!-n'burg.
Zou die'met een qroote mach,l gekomen zijn, op
klaclrt varr au,cl,ere h,e,eren, o'nr den burcht aan te
vallen,

,

.

i*io.to wachtte in sprannin,r{. Larter op <Jen dag
krvam een bod,e voo, het s,ioi.
Y"t wilt ge ) vroeg de portier.
- Uw
-heer spreken I
Hacco kwam voor het poortvenster.
_ - Mrijn ederle vorst Pepijn, ze,ndt mij, zei de
bode, grn-y te vra,gen, w,i" J.-z"v.r, pelgrim, h.uft
geclood, d,ie we ,in het ibosoh gorrorlà,"r, e,n eer,biec{tig

begraven heblben

!

-_. Ik weert niets van pelgrims af, I,oog Hacco.
Mijn vorst wensChr àan, Cat gi;"Ui; f.,",*
komt. ,Hij wii u spreken over allerlei-klaclten.
_*- Ik veriaat mijn burcht ni,et! sn,auwd,e
Hac.

co, En maak nu mraar d'at ge r,r,eg komt. I-{ier
raakt
niernand b,innen,.
Pepijn h,oordie wat Hacco geant,woord ha,cl. En
lrij verzeker-'de, dat hij met
zou terug kee_
l€n, om den roofriidd,er te ".,rr.-1"g.,
straffen, en zijn bîrcrht
te vcrn,ir:icn.
i'larcco nËlrn m,zratleqeig"n- orr.r zijn kasteel
nog
rneer te versterken. En hij hluiti:, dot ni.imon.l
l_,.À
ov,erwinnen kon. Dat was snoeverij. Hij voelde

vrees.

Maar het was ni,et alleen Lrezorglreid voor stral
._
die hem 's nachts verhind,erd. ,.rJtig te slapen...
Zoo dilq,yijls zag hij voor zich de nikni"ld.
-ur,
telare,n en hoorde
i,,flied; waarmee zij
_Jiun
"hij
ten Hernel voere,n. 't Was als cen vi-sioen, dat
heni
t,:lkens vcr.scjheen.
itu

Na eenige dagen liet hij Flt:dwig uit haar kamel.

Gij kunt u b,innen het sl.-t vriii ibewegen'
'
liij. Bu,iten het kaste'el moogt gij niet gaan'

zer

O, ik kan overal bid'den ï'.c'cï Lrw l-'ekeerin'g'
antwoordde de kasteelvrouw gelatein'
Ik kan n'ie't veï,geten hoe ge mij tegenge- ,he.ibt. I-let was v'aùsoh!
"werkt
* Ik deed mijn plich't, jegens een onscttuldig
kind. En afschuweliiL w"" het ook de vrome pelgrim,s om te btren'gen'
Zwiig over dlie kerels! snauwde' Hacco' Ik
wil niet meer over hen hooren spr'eke'n'
I[< zal voor u bidden'' " En ik wilib'oete doen

in -uw plaats'
gerust imet uw
-- iaa,tenm|j
Thor.
Donar
in
"-'Uu.À

gesnap

I lk

geùoof

liep heen. 'De onderove'rste mel'dde hern
,dui *"1 twaàlrf van zijn mannen het kasteel verl"i;" .,r, da vlurc,ht gu"o*""ilr'adden me't een deel
porti'er neer'
van
'"'- 'den buit. Ze sloege'n den
van vr:rst Pe'
straf
d.
À: *^ren b,an,g1o",
pijn, voegde hij er bij'
'-': De"lafaardsl riep iHacco uit' Dat Pepijn me
'uit
*'n"mijn h,urch't lhale, als h'ii kan!p"ttier lag dlcod bij d'e brtrg' Hacco liet hem
haastii h"gra',r"t' En hii dacht'weer aan de pel;;ittt:'t iVas de por'tier gev{e'e st clrie cle weet'
io"t" re'izigers had verraden'

.**

'À7 *.",

_. Ik moet en wil die kerele vergeten
! Ik ben
l'roeger nooit lbang geweest, ,rd.i iL
'met
het zwaard ,t""ir fr."*a. ËJ.co. Donar
"ij""à.."
en
Tho,r gaven me d,e bespied"r" ;rr *fjr,
*""h,tt
in zijn har,r was Hr""o
dat Ever_
"".r,uigd
maar en zijn gezei,l,en geen spi,ln,nen
geweest waIVIaar

rer!.

volgenden-dag hadden er nog eenigen
van
lieten
hun heer in den s,teeù<.
Ik zal ,naar d,en Maaskaiit gaan en andere
- in di,enst nenlen,
kerels
rr"rr"i*"..1Ë-l-tr*""o.
Maar somber b'leef hij lbd,nnen h.t kurt"el.
Hedwig zat d{kwijls voor ..r, borr"r,raatrn,
dat
uitzioht-gaf op rhetÈosch en zc d"rht aan
de pelgrirns, die daar in de schaduw d,er zware iboo*",
'begraven_ Iage,n. Een d,er
-rnrrur,-h.d ..r. *,
dienstbode verteld, hoe Evermru".r,
zij,n gezellen
zingend den doodr afwachtten en de ,rneid had
dit
lveer aan haar,meesteres.verhaald.
Hacco werd stil. Hij keek norsclr en d,ronk
veel.
En in den nacht was h,ij ..", orr.,r"tig. Dik;it"
strondr ùrij dan op en keeù., van de
rnuren den donker.en nacht in. N{aar dan moest
t rr."Ht h";
"ur-,
vergezell,e'n. Men zeri, dart de riclder
,bang was.
Pepijn versCheen echter
v""l
"i.t i.,l{ijji. h"d
moe'ilijkheden te overwin,ne.,
"oo tijroerige
den. En zijn land was groot.

..Den
zijn
vollc de vlucht g".ro-"rr. Du ,oorr.rs
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Maar H,acco waaktc, to,-:h e;r irok n,iet meer op
rooftoc;ht. Dag en nachi bieef Je brug opgehaald
en de poort gesloten.
Op een nacht s,tormde Fiarccr; weer n,aar de muren.

Wie'heeft er

gezo!:rseu

) liroeg hij nijdig

aan

- schiklwacht.
een
-- Niemarrd. iheerl aniwocl.lde deze verwonderd. Alles is stii geweest.
Men heeft gezon,ger. Il'" hoorde he't op mijn

bed.

-- Gij heht zeker getlrr.,oind

'heei', meen'd,e de

schildwacht.

**

Of gij

ges,lapen

!

Neen, hreer!
Haccr; luisterde scherp, dt-,ch Lro'cxle alileen hei
!'eii-risch d,er boomen ,in tie t r,rr.ll.i. I-lij keerde naar
zijn legerstede teruig.
Maar'eerr kwar,tier latev wao hii w{:er op c1*: muren
--* 'ïUie ;rinsi er) lk wil hel weten! schreeuwde hij 'bcos N'Ten spot met,mij.
_- F/aaïiheer, niemarn'd 7lv1tt hierlzei de schildwacht..lk waak en 'sie ant"i,,eren slapen.
Dan ls he,t in' het rbqrscl. I
-'- -foctr
raiet ! Alles is stil.
-En opnieur,a- i!,1:ssf Hacco ziCh te bed. Maar
stc-eds lrocrcle h,ij h,rt lied der inartelâren. Hij was

**
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blilde,'toen dr: nie*we dag lewam.
Er verschenen tko'cplie'Cen, ..iie al even oneerlijk
waren als Hacco. Zij waren gejwoon zijn geroof .
d,en'buit te verihande'len. De r,ildder sprak en dronk
met hen. W,agens verrtrofl<ken 'r avond's zwaar beladen. De verhelers waren tevredbn. Hacco had
all,es goedkoop over/gedaan.
-_ De fu,t ,is' er bij ,on\zen heer uit, zei de ondêrov,ers'te tot den port,ier"'Na den d,ood van .die
pelgrirms ;slfiirj veeù v'eranderd
-*- I-{ij vrere,st Fe,pijn.
Vroeger was hij zôo flauwhartig niet. V/ij
'gaen noo,it meer uit. H,eer Flacco zit met arigst.
's Nachts siaapt hij bijna niet me'er. Over ,diag
su'ft hij.
Op een morgen bromde Harco:
Elken nacht hoor ik'dat sezang. Ik wil hier
niet meer blijven. 'Wij verhuizen naar Ce Maas.
Hij had noig een l<asteel, rvaar la'ter ,C,e staci
Haccourt * inaar rherm gen,aan'rd
ontstond. De
- achter er.I ,verridde,r rliet te Rutten e,eir ibezetting
trok met zijn vrouiw en een'ig volk naar zijn
burcht a,an dje Maas. Hij wilcl,e ver van de pei,Jrimsgrav,en zij,n. Doch ook hier hoordre hij 's
nachts nog he't gezang. Err'Harco vonrd geen rust.
Zekeren dag zei Hed,wig tot hem:
Urw geweten foltert u.. 'O, lcorn tol in,keer"
- Lreroriw en 'dce hoete. G:j
toon
zijt bang... Ge
*laapt ihaast niet meer.qfi

'*

Hacco lùep nijdig'hoen. F-enige dagen iater echter ze1 hij aan Hedwi'g:
Vertel mrij van uwv go,lsdie'nst ! Ik kan die
pelg,ri,ms niet vergeten' Ik heh onschuldig bloed
vergoten.

E"t H"""o kwam tot'inkeer' Hij verkocht zijn
Ï:u,riht van Rutter lfl€'t hutten en hoeven en verg""dld" zoove'el mogeliirjk door h'enr henadec'ide
menschen.
Toen nam hij zelf den peigrirnstoch't op en sin'g
ter bedevaart.
Hediwig liet kru'isen plaatsen op de graven der
pelgrims. Hacco scheen in korten tijd een oude
Hij wâs vëïzwêkt en d'eeinoedig
*.i g.*orden.
"hij.
Zi;" vrou'w wijdde haat verder le'vett
stierf
aan armen en ziekerl'
Zoo verteù,t men in HaspengoLtw de geschie'
roofridd'er'
denis'van de peigri'ms

"ï--d""

(-'rp I Mei is het ll:edbv'aalt cr! prt)cossie n: trtut.fon,geren.
Ën' vroeg in den na'rniddag ver'
ten Ël;
toont men er het spel van den tr-{' E'verrnarrls, teï
herinnering aanr h"tg.en' wij irier verha;ll'de rl' En
d'at clloet men nil 9Û0 jaar lang
In e e'n r,veide staat een kapel, lvaar'binnen rnen
het gr,af van 'den Frie'sclhen melrtel'a'aï toonrd'
't 3p'tl begint met he.'t ci,tte':ir:n vall een l7iiide'
*rn ii* echter vreed:la,',1,t iol ele toesChouwers

zest:

* 3r *

< Al draag ik deee zwaïe knots, eïr vrees,t Vârr
mij niets ruws nach bots, doch wilt, als ,brave lied,en, eerbied'ig volgen

FIij verwe,ikomt ie

't

l-{e,iliq spel

>>.

'beaoeker"s, zoo,als

aân 't

eind een andere wikleman zei 'lrer-lanlct.
En de toeschouqvers zien F,verrnaar en de pei
grims, Haccio en zijn woeste ;1:zelûen ter paard. En
het drama wor'dt verder vertocncl, tclt de roovers
wegsnellen en En,g,elen Bewiiai'ders een loflieci
zingen.
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