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I.

In een grot van het gebergte in Tirol

** 't is ai eeuw,en geleden

woondo,,

een ro'overs,bendr:,
de streek had geL,racht"

die reeds veeù ellen'de in
rDe ruwe ,ker'els wârefi echter bang gewee:,.i.
-\no,or een ridder uit de buurt, ,heer Kuno van Ei.;henferls. iDeze had de schelmen fe,l vervr:lgd err
ledds men'igeen aan de galg gehangen.
Maar de heer van' Eichenfels moest wes orrr
tegen de Turken te vechten. En' toen stolen de
]oovers den l<leinen Hendrik, het zoontje van'heer
Kuno'en vrouw Adelhei'd. Ze slote'n het in dn:
gr,ot op. Als heer Kuno 'terugkwam en ïoover,j
!:;evan,g'en nam, zou de tkapiteirr van de bend.:
met het knaapje doen, wat de ri'dder met zijn
l<arneraden d,eed.
Zao zou hi3' dan aan den kasteel'heer laten we"
tc: n.
Heer Ku'no bleef jaren weg. En Hendrik groe;
rle,in ide.gro't op, ond,er toezicht van Lies, eer;

cude vrouw.
Maar eens, toen die vrouw in een hoek zat tr:
siapen, trok 'Hendriil< i,n een der vele zijganger:

r.'

zoo
trln.

g*r..ktu hij t"t zijn

gr.oote ver'bazing bui-

Een klu'izenaar on,tmoette hem en nam
kindmee.(l)

hc',

'Dien avond kwamen de roovers thuis na op
een jaarmarkt in deibuurt menigen koopman err
boer de zalkken geledigd te rhebben.
Ze waren dus goed geluimd.
_ i!-iss, riep de kapitein tot de oude vrouvy,
we hebben honger en d,orst... Maak vlug ee,rt
smakelijrken maaltijd gereed.
Lies, die den il<leinen Hendrik vermist had,
stond daar zo,o bedremmeld, dat de ,kapi'tein het
rnerkte.

Wel, wat schee,lt er u, oude ) hernam de
kapitein.
Zeker heel den dag zitten dut'ten en noq'
riiet goed wakker.
jawel..." ik ben wakker, stamelde

--Jawel,
Lies.

'k Geloof het niet, en ik denk. dai ik

eenr.

- lcruil< w,ater in uw gezioht moet gooien.
c,en
Maar 't was, of de kapi'tein b.gÀrp, dat e;i
iets scheelde. Hij keek rond en vroeg:
Waar is o.:ze ,kleine aap gebleven?
- Ik weet 'het niet... ik heb hem overal ge.
zocht...
Hij moet in een der ganten verdrraal-l
zijn.

(t)

Zie Nr. zez; Het Gestolen Kind.

Is dat op hem passen, luie feeks! schreeuwWie weet, is de bengel niet onisnapt. Er zijn gâr]gêïr, die naar het dal loopen i
Voorui't, iedere gang rnoet onderzocht worden
Steel< kaarsen en lampen aan I
rDe roovers verdeelden zioh in groepjes en trol..
ken heen. Na een tijdje keerden ze terug. Ze haacre

-de hoofdman.

den Hendri,k niet gevondén.
pus hij is ontsnapt! raasde de kapitein. Wr
zijn- den jonker kwijt. Boeren uit den omtrek zul,
len hem wel naar 't kasteel brengen En c{e rakker
I*an d'e gan,g aanwijzen en ons verraden. Gij heù:t
zitrten slâpe'n, hé, Iuie fee'ksl
*. Wie kon nu denùren, dat Hendrik i'n die
gangen zou gaan ! herna'm Lies. Hij werd' te dnrl<
voor me, ik kon hern niet meer stil houden.
,

Ge hebt zeker nog te veel te doen. G,:
- heeie dâgen op een bank liggen...
m,oogt
De kapitein greep pl,ots een der mannen bij
cien ar,m.
Jacob.., gij zutrt de waanheid zeggenl bul.
,hij.
Cerde
Ge waart altijd,met dat kasteelkinid bezig. En ge hadt rnedelijden met hem.
Dat is waar ook, bekende .|acob. Ik von,l
'het- wreed, da't hij van zijn oudbrs weggenomeïl
was.
* Zoo, en, dat onze vrienden, door zijn vader
opgehn,oopt werden, was dat niet wreed? flauwe
prullemanl
0

..* l)at hon de kleine Hendriik niet he'lpen !
' -_. Ge zat altijd me,t hem te fluisteren. En

Maar
gc

ireùtihem verteld, dat hij d,o'or een der gangen k,cr'
ontv]uchten.
Dat is niet waar..., want dan zou irk bang1
geweest
zijn, dat 'hij in die gangen verrdiwaalde er'
van honger stierf.
__ O, wat een braaf hart ! spotte d,e kapitein
Ge durft ook n,o'oit bloed vergieterr.
Neen, ,kapitien, moorden wiJ ik niet.
--_ Eige;nlijli heb ik te veel geduld met u!
*_ Kapitein, ge lcunt me doodeù,, maar irk zal
geen ïrloed vcrglet,en, hênnam Jacob kalm.
Liever ons verràden, hé?

-

rnij, omdat het kind ontsnapt is.
Neen, Jacob kan dat niet helpen, zei

ernder.

een

En er waren eï nog, d,ie hun mak'ker verdedigcien.

Jacob was altijd gedienstig en de meesten hiel
den van hem, al vonden ze hem te zwalc.
N4aar ze zeiden dan, dat dit kwam d,oor zijn
cpvoeding. Jacob was van goede familie. Doc,l.
had in zijn jeugd om ge,ld gespeelld en was aali
'il stelen geraakt om schulden te 'betalen en een
iustig leventje te leiden. Hij moest eindelijk de
r.lucht nemen voor het gerecht. Tre,n ku'am hij
t',ij de roovers.
4

hij had spijt over zijn

verleden. Ja, hij

bald medelijden gehad; met het gestolen kind e;r
was altirjd vriendelijile seweest jegens Hendril<.
tJij had s,peelgoed voor hem gemi,.akt. En Her.t"
c.lrik zag in Jacob zijn vriend en Lresihermer.
De kapitein bedaarde wat. Maar hij keek toch

zeer knorrig.
Baas, Ïreel l'.iln,o van Eichenfels is n,og niec
- van den oo,'log zei een der rcovers.
terug
Ik hoop, dat d,e Turken henr fijn ha,kkenl
- de booze kerel. Of hem met huid en haar
sprak
opeten.

We lrun,nen

naar het kasteel gaa,r
halen" rrervolgqe de ro'over.
Perci€s of ze nu niet bet,er rp hem zulle::
passen.
Stel dat maar uit uw hoofd! 't Beste is,
ciat we hier opkrkamen en een an,dere venblijfpiaats zoeken, beweerde de kapitein.
Niernand dtrft ons ihier komen aanvallen.
biufte een ander. Al de lcasteelheeren, ver in 'L
rondê, zijn met hun volk bii de Tur,ken en de
L.oeren zijn doodsbarrg voor ons.
Lies maatr<,te den maaltil'd gere,ed. Ze moest allerlei booze w'oorldlen en schimpscheuten van deri
hoofdman l,ooren.
De vroolijke stemming was verdwenen.
Na 'het eten dronken en speelden rjle roovers.
Idaar de kapitein d;eed niet mee. Niidig zat hij in
n,o,g eens

en -den tr<leine terug

een hoek.

Flij

haa'tte Kuno van Eichenfels en had var'

cirens zoon een roover wille'n maken. Dat
hard zijn voor de deugdzame ouders. Maar rru
begreep hij wrel, dat Hendrik een goede opvoed'ins
zou krijgen.
Eindelijk gingen de roovers slapen'
Jacob ',lag lang wakker. Hii dacht aan zijn
Lleinen vriend. rF{ij v''as blij, d'at Hendrih on'tsnapi.
vvas en hij hoopte dat het kind veiiig in 't ouder'
I'ik huis zou terecht komen. Hij had daarvoot'
wel willen hidden, had hij gedurfd. ' '
Maar bidden zoolang hij bij de roovers vet'
toefde, neen dat durfde hij niet. Hoc hon hii iets
aan God vragen, als hij in het kwaadr bleef'
Soms dacht hij er aan te vluchten' Maar d:
roovers lieten hem nooit alleen uitgaan. En hij
vreesde o,oik het gerecht om de vroeger bedrever,
diefstallen en âêh'râhdingen. Jaoob dacht aan zijn
trrave ouders, die gestorven waïcn. Hij veegd.:
Lranen af. Hij voelde zich zoo ongelukkig.
Slechte kameraden hadden hem van dèn goe
den weg afgdbracht.
Den volgenden morgen zond de kapitein eelr
zijner man;nen uit om het kasteel Eic,henfels t':
zor-i

bespieden.

Tracht te weten te komen, of Hàndrik

- is, zei hij.
lr.rug

Als koopman vermomd ve.rtrolt de roover.
6

er

Andercn nroeete,n in de omgevitrg aoeken. Mi,r
r,rnas het'kind op de hoeve.
* Pakt hem dan op! gebood de overste. Ën
hdb ilc den d,eugniet hier, dhrr ranselen we hen,
die ontvluChtingstrdken af. Gij Jacob, zult 'hem
cia.n zweepslagen gevenL.
-- Dat zou i:k nooit doen, dacht Jacob.
Hij zwee,g maar, rgevoelend, dat de hoofdmarlu,zie zoçht.
En Jacob hoopte vurig, dat men Hendrik nier
eou vinden.
Tegen den avond kwamen de meeste verspie.
ders terug. Ze hadden geen spoor van Hend,rjli
schien

gevonden.
Ge hebt zeker in een herirerg zitten drinù<en

I

- de lcapitein teleurgesteid uit.
riep
_* Alc ge met ons wilt twisten, kunnen we
be,ter uit elkaar'gaan, sprak een der oudste leden.
Moeten we nu waarlijk ruzie i<rijgen om zoo'n
edelmansventje I Al dat gebr,om van u.
Anderen murmeerden oolc. En de kapitein ba,k.
le algauw zoete broodjes. Zonder zijn man,neir
kon hij niets doen.
Toch zei,hij nog, dât Lies eigenlijk weggejaagci
moest worden.
--_ Wel ja, sehop me ,buiten de grott ,kreesch
de oude vrouw. Dat is dan omdat ik al die jaren
vo'or heel de rbende gewerkt heb als ."t .rà1. IL
rnag niet oud wor.den, hé! Als gij eens grijze ha

ien ult l-r'ebben, zit ge misschien krom en stij'f in
een zetel. lk wasc,h en kook nog altijd v'oor u.
Dat die 1'-"n'ge'l weggeloopen is, kan ik n,iet helpen. Ge ,hadt hem maar aan een ketting moeten
i,:qgen, 'lijk een hond.
Lies,heeft hem nie,t met opzet laten ioopen.
zei- een der rnannen. Za,ag nu nie't lan,ger over
zoo n i<ind! Kuno kan ons niet deren. De oorlog
nret de Turken duurt nog lang,
De bespieder, die naar Eichenfels was, kwanr
!:âs âaû den avond van den vierdien dag teruq,
r,vant het lçasteel'stond een'heel eind weg.
De 'knaap is niet bij zijn moedêr, verteld,e
hij.- Ik heb d,e mensctren 'ondervraagd. En ik zag
de gravin, d,ie gebogen loopt van verdriet. Ze
zou er wel anders uitzien, had ze haar . schatje
terug.
__ Dan zit de deugneit ergens op een hoeve
verho'rgen ! meende de 'l<apitein.
Hij is misschien wel verongelukt in een
- sprak een uit het gezelschap.
gracht,
'$7e
zullen
de hoe'rren doorzoeke,n I bestro,or
-'VUe
gaan stout weg in bende. En
ce rkapitein.
geen enkel der boeren zarl ,ons durven weigeren
zijn huis te doorzoeken. We nemen dan terloops
nog mee, wa't ons lijk't.
En er werd zoo gehandeld. Brutaal verscheen
cl.e bende op menige iboerclerij. En, een enl<ele
schout, zooals men toen een poiitie,man noemrde,

I

Hendrik werd niet ontdekt
Hij woond,e veilig in een ver dal, tusschen de
l,ergen, ibij vader Ambrosius, een ','tomen kiu-,
naar, d'ie het kind allerlei goede dingen leerde.
verm,och,t niets. Maar

II.

Eenige maanrd,en waren voorbijgegaan.
De roovers spraken ze'lden ,flog ovaï Hendrik,
ze zette'n hun goddeloos leven voort.
Zekeren dag was een gr,-repje aangewezen om
e,en koopman aan'te randen, die door een bosch
rrr,oedt reizen.

Met zevenen trokken ze heen. Ze zaten achter
cen s,truit< en wachtten gedtrldig op de komst van
hun slachtoffer.
Een bespieder lrad den koopm'-rn afgeloerrl in
cie naburi,ge stad en wist, d,at hij daar veel geld
ontvangen had.
Uit een afgeluisterd gesprel< vernam hij dan,
aat de k,oopman langs dezen weg rnoest komen.
Het 'had in den nacht sterk gewaaid en veu:i
sleregend.

De koopman zal wat ver,laat zijn, opra}:
- der roovers. De wegen liggen slecht.
een
Maar na e,enigen iijcl kwam een schildwacli;
I'ij het groepje en zei:
Opgepast Ze naderen, de koopman eir
- kn'echt, maar 't ziin twee ,kleine mannetjes
e'en

waarmee we niet veel last zullen hebbon. Mei
flinken knuppelslag liggen zc neer €rr
zullen ze ùret niet meer vàortvàrtellen, wat
"r
nret hen gebeurt.
't
Geen mooid, als niet noodrg is! spralc ee,
€ier- roovers.
Tut, tut... wedervoer een der anderen. De
lapitein
heeft gezegd er maar op te slaan. Zo,,
zullen ze ons niet verklappen.
trade,n Jeze meening bij.
F
Ze -d".overigen
hielden zich zeer stil. En d"" hooà en z.t)
de twee reizigers praten.
Vooruit! gebood hij, die aanvoerder was
van- het groepje.
De schelmen sprongen op den w-eg. Maar dc
,.
k-oopman e'n zijn rkneah,t liepen snel achteruit
en zwaaidren met,hun knuppel, terwijl ze luid om
)rulp riepen
'De aanvoe:ïdler,. die ,gezegd had, d,e reizigers
maar te verrnoorden,
_drong voorui,t doch kËeg
een klop op zijn hoofd, aaiU; eerst van .l nuu*
e.]h een

vi'el,

De ,,kleine mannetjes" verweerrien zich duch_
tig. Een'tweede sdhelm werd gewond.
Plots sne,lden er s,rldâten ùe, clie het hulpgr:
roep geh,oord hadd,en. Ze omringden d,* ,oor"iu,
die van schrik wel verlamd schJnen. Zu *"ro"i
aangegrepen en gebonden.
* Kerels, het is nu uit met uw kromme spïon-

ts

gên, zei de aan oerrder der soldaten. Ge wist hel
niet hé, dat we in de lbuurt waren. Ce meendet,
ctat het volk van den heer Van Eichenfels nog bij

u.f;"ffirffi:;

en zijn knecht hadden pas

eerr

lcwartier geleden die soldaten ontmoet en daarom
zoo luid om hulp geroepen.
De roovers werdbn meegeleid. Ze keken ellcaar
zeer onthutst aan. Aan zoo'n ontrnoeting hadder,
::e niet gedacht.
De soldaten leidden ze naaLr een stadje in de
<,nrgeving, want ',t lcasteel van Eichenfels was te
-vêf.

De schout liet de 'gevangenen in een ho'lç slui'We rhopen
nog te brengen, zei de aan-

ten.

loerder.

er

zijt vo,Ik van den heer: Kuno Van Eichen

fels-Ge
) vr,oeg de schout.

Ja, antwoordde de aanvoerder.

-*'l'erug
u,it Turlcijë?
't Is een vreemde geschiedenis, ,heer schout.
- waren met o,nzen meester op weg naar huis
TUe
toen we gister avondi door het booze weer overvallen werden en in een her,berg schuilden. Daar
\yaren nog gasten, ond,er meer een, kluizenaar rne';
een knaapje. Deze begaven zich oolc naar het
kasteel Eichenfels. En dat knaapje was de zos'-r
van heer Kuno.

II

Het kind over eeni,ge jaren gestolen) rieu

cle -schout

uit.

'We

wisten er niets van. Maar we ho,orDe kleine Hendrik was
door rooVers gestolen maar over eenige maanden
rrit hun hol gevlucht. En hij kwam terecht bij een
I.:luizenaar, die vor hem zorgde en ontdekte, wie
het kind was. Hij ù:racht Hendrik nu naar hei
kasteel. En hij overnachtte in die herber,g, waat'
heer Kuno en wrj ook terecht kwamen. Ge hunt
cleniken, hoe blij ont. ,t."",ter \lras, zijn zoontjc
te: vinden. Hij is nu met 'hen ,kindr naar gravin
,{delheid voortgereisd. Maar wij werden dadel'iji;
uitgezonden om Ce rooversbende uit le roeien.We
hebhen vandaag al een goede van'gst.
TV'aarli jkr. zei d,e schout.
--_ Maaï er zijn nog meer van d;e kerels.
l:k weet het lvei, hernam de schout. Dai
gespuis
heft de heele streek verpes,t. Maar wai
kon ik doen, nu al d,e heeren met jrun voik weg

- deJa.
hee,le geschiedenis.

ci,en

\Taren.

Wij zijn dan alvast terug..De oorlog heeft
- ged'uurd. We ver,langen ook onze familielelang
cien terug te zien, maar een paar dagen rninder of
rnedr na zulk een larrge afwezigh:icj, daar zal het
nu niet op aankomen.
.- Wat zijn nu de verdere plannen)
_-'W'e zullen ,bericht zenden aan onzen heer
rrraar intusschen ,eens verder speliren.
12,

De sehout vèrmoedde waar d'e roovers hunnt:
r.h"ifp,f*is hadden. En hij besloot de soldaten tt:
vergezellen.
---O"k
de kluizenaar had eenige aanduidinge''
gegeven.

III.
De kapitein zât ongeduldig in dt grot' Al dil'r'çiils haà hij gevraald, *tàt het groepje toc:'
moest bestelen'
L.tr".f,
-' '; dat den koop-.t
W;; t,rotd .r, de uitgezondênen keerrlen
niet temrg.
DË koop*an moet al lang voorbij zijr'
de kaiitein. En is hij nog in de stad gemeen'de
bleven, ,dan zal hij toch in den naoht niet reizen
6"t" -,.rrrr"r, lçonden dus terug keeren' Als z<:
,""ot "iut aan 't drl'nken geraakt zijn' En darr
klappen ze te veeù.
-- M.., wat wordt ge toch wantrouwen';i'
merkte een der aanwezigen oP'
Sedert die klêine edelmansar:p verdwener:
is, ben ik niet gerust meer' ibel<enci'e de hoofdrnan'
Alsof ,oL,t kind ons kon schaden"'
- Het kind zelf natuurliik niet' Ik ben geeri
tiil,- die dwaasheden uitkraamt' Maar wie heeft
het kind ontmoet' toen het de gang verliet"'
En dan zou men maanden wachten om orls

--

i$

lastirg te

i:r uw

vallenlToe, toe... haal gee"n

thoofd,.

rnuizenester:,

Het werd nacht, zonder dat de mannen kwa
men.
Er moet
gebeurd zijn, zei de kapitein
- en Fried, iets
Carlo
g..ii'
a.", orrrtLL *", tâ"i*rrf
__ 'Waar) vroeg Carlo. D.
hourer, ,lrp.r, un
ce ,boomen zullen ons niets
u:ullen we wat vragen?
""ri"il*. Ai" *";.,
-- Slop een boer opr!
in den nach,t zijn honden op on$
,^^;1-Dt".zoo
los zou laten I
-- De waard van de <<Gekroonde Linde>> zal
vo,or u opendoen en als er nieuw,s
is, weet hij hei.
*- Dat is wâar, er,hende È,Lj,'
di"- g;iiù;
was. Kom Carlo, we gaan.
De mannen v-erlieLn de gro,t, niet
d,oor d,:
hoofdingang, welke
gesloten en
-"t
aohter struike.n en rotsen""r,-pîàrt
lr.lborg.r, was, maa!.
door dezelfde ziigang, lurgr*;;"H*ndri,L
van
Eichenfels

ontkoâen was.
Ze traden buiten.
__
Pç;kapitei,n kan gemakfe]ijil( bevelen seven,
rr:aar hij rblij,ft binn.r, àr, ,ui
I"k[", ut.p.rr, îr;;

cie Carlo.

_-,En wij- gaan naar delroeg,
drin,ken en krui
pen-dan in het hooi, sprak È;lk. "^
llaar, eensklaps *.rà;- b"iË;
oirrringd, en, e€r ze zich,LorrÀrt. door soldareri
.]*rw*rer, t",,
!4

grondb geworpen en gebonden. Ze kregen ee;r
prop in den monJ, zoodat ze niet konden roepen.
Vooruit! zei iemand, die de aanvoerder

scheen.

Cailo en Frietl weige,rden eerst op te, staan,
rnaar t<regen eenige stam,pen en klappen en ge'
hoorzaamden toen wel.
Ze werden, niet ver van daar, in een sch,ut'.i
geleid, waallan,taarnen aan een balk hingen.
De soldaten namen de roovers .le prop uit der,
mond.
Waarom neemt gij ons gevang€n ? vroeg
- brutaal. Wij hebben toch niets misdaan?
Carlo
't 'lVas rhet volk van Kun'o van Eichenfels. De
schout bevond zich bij de groep en zei tôt de
gevângenen:
Gij be,hoort tot een rooversbende.
-Carlo deed of hij zeer veibaasd was.
Wat bazelt ge over een rooversbende ! spra'li
hij. We zijn eerlijke lieden, d,ie werk qaan zoeke:r
bij een houtvester.
Kom, kom, maak ons g€en praatjes wijs i
\\/e- hebben u over een'kapitein,h'ocren ,brommen
En ge kwaamt uit het hol, waar uw kaprteilt
verblijft.
Niet waar! Wij hadden wat serust achte:
een- rots, beweerde Carlo.
-* Onzin ! l.uister rnan, spreek de waarheit],

tc
It

cian

zult

ge kans hebben op een genadige behancle-

irng.
Carlo en Fried hieliden,echter vol, dat ze eerlijk.,rrienschen IAZaren en niets van een r'ooversbendo,
a f wisten.
Ze werden aan een rin'g vastgebonden.

De kapitein in de rgrot sliep dien nacht maai
r,r'ein'ig. De angst verontrustte hem te veei.
Toen het ochtend was, stond'hij op.
Carlo en Fried blijven ook weg! zei hij nij
- Ze heL,hen onraad ,be,m'erkt en d,e vlucht geàig.
no'men. Ze la'ten c.rns laf in den steek.
Eenige r,oovers trachtten dat hun ,ov'ers'Le uit
I'et hoof te praten.
*=: Irk ga zelf een onderzoek doen ! hernarn cle
kapitein".We ùradden hier met onzen buit moeten
ver'huizen.
Hij kee,k naar de kis,ten waarin geld, kostrbarr:
vaûrwerpen, fluweelen en zijden stoffen en elnd'e.
re gestolen wBren lagen.
-* Als er gevaar is en we m,oeten vertreikkeri,
<ian 'kunnen we drit aTles onmogehik rneenernen I

kloeg hij.

Zijn blik viel op Jacob, den vroegeren vriend
:'an Flendrik van Eichenfels
--- Flauwe prullevent, 't is al uw schuld I raasd,:
ce karpitein. Gij hebt den kleinen aap laten vlucn
fen.

Jacoh,haalde d'e schoud'ers op. Dit maakte den
kapitéin nog hoo'z'er.
F{., ge bespot mel bulderde cl'e overst'e'
-.
een sabel en sloeg naa''
Hij greep
-Mààtvan den wanii den slag en vluchttt^
deze ontweek
.iacob.
een zijgang in.
__ Kupit"in, blijf toch ;kalm! dr'ong een dei
roovers aan.
Loop Jacob na; hij maakt zich uit de voeter;
en zal ons allen verraden.
niet. Hij zal terug-* Neen. zo'r:i,ets dbet Jacoib
keere,n, als ge bedaar'der zijt.
Maar Jacob kwam niet weer. I-li'j liep vercie'
croor de gan'g'en zodht d'e uitgang. Hij zou nu el*:
:bende verlaten, er mocht' daar buiten gelbeurer-r
wal er wilde.
En na eenirgen tijd was hij in r{e vrije lucht.
lr4aar ver had hij niet gegaan, of s,:ldaten kwamen
vien achter de struiken en gïepen hem ibeet.
-- ltlog een drie in 'het net raakt, zei een der
rnannen.
.facoL, schro,k geweldrig, doch verzette zi'ch niet'
Hij werd achter de strui,ken ges,leurd.
_- Ge zijt een roover, zei d'e scho'ut, d'ie daai
met de overi'ge soldaten zat.
bekend,e Jac'ob.

- J.,
H", een, die voor de waarheic uitkomt. Zer4
-eens, vriend, ihoeveel van uw kameraden zittel
ei nog in die grot?

lf,

t7

Heer, straf me, breng me ter dood, ik zai
- d,oen voor mijn zondig:leven, maar ik kan
'hoete
rnijn makkers niet verraden. Ik zeg niets, sprak
.iacob.

-

-

Gij hebt berouw over'het kwaad)

Ja.

Omdat ge de galg vreest.
Neen, mâar om hetgeen ilç misdr'eef, ,en
c,mdat iir schu'ldig ben voor God en de menscher:.
Dan is rhet uw plidht o'ns te he'lpen en dc
and'ere roovers te verklappen.
Dat'kan ik niet.
.En Jacob weigerde iets te vertelien. Twee sol.
oaten brachten hem bij Carlo en Fr'ied naar de
eqhuur en bonden hem odk aan een ring.
De kapitein wac'htte iintusschen onged,uldig op
cien terugikeer vâ.n zijn bespieders. Ze biieven uit
cn Jacob vertoonde zich evenrnin.
rDe hoofdman lçoos twee zijner makkers uit err
zei:
Wij gaan sâmen den t,oestand verkennen.
F.r-is gevaar. En iiç he,b geen zin om hier als een
.,.os in een hol gestril<t te worden, om dan d,ooi
een strop te kijken. De anderen z-ullen vandaag
cle kis,ten toenagel'en. '$7e moeten ze vannacht

--_

r-erhuizen.
Gedirieên vertrokken ze, niet door de groott:
1:oort, doch oo'lc door de zijgang.
De ,kapitein en zijn gezellen blerren niet lang

ts

in vrijheid. Weer lagen de soldaten van heer Krr,,
den lcer. Ën eenelcla,p,s werd,en de drie mânnel
overvallen. Een verdedigd,e zich geweldig err
rvondde een serldhat. De roàver ging
niu..n_
".r, zelf
Ce te keer, maar werd gedood. D-e"f,,
kapitein
scheen van schrik verlamd.
crp

schreiend, toen men hem de armen aje a"" ,",
bond.
&li,g-* boeren, die het lawaai hoorden, kwagrel k!i]cen. De ,kapitein w,as hun n,iet vreemd.
Ze hadden hem d,ikwijls in de streek ,i"., .orrJ.
clwalen.
De schou,t beval de boeren den dsod€n rooïer
te begraven.

'Wat

Iater zat de kapitein met zijn kameraa,-i
in de schuur.
Lafaard ! schreeuwde hij Jaco,b toe. Gij hebi
ons- verraden. Maar het helpt u niet. G. ligt
oot

gebonden.

Ik heb ni,ema,nd verraden, an,tw,oordde
Ja- Anderen werd,en v66r
cob.
mij aangeho,rd"rr.'
De rhoofdman zaE Cario
"" Friud.
verraden, hernarrr
_ - Neen, iùr heb nie,mantcl
Jacoib. Maar moedig zal ik *iy,, io,t an e.r, ;,,

L'oete dben.
De kapitei_n werd d,o,or den schout ondervraagd.

Heer, wees mij genadig,
hoeveel
er nog in de gràt

ik zal zegË;;
" -"--""'
hi;"ij"lrprL

l9

,
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Spree,k eerst, dan zal ik zien
cen verdient.
En de kapitein brach,t alles uit.

of ge medelii

Wie is nu de lafaard? vroeg Jacob aan d,.
trnderen.
De kapitein ! klonk het.
- Alrs ik vast zit, moeten de an'deren niet loi;
ioopen,
zei de hoofdman.
__ En d,ien valsahaard hebiben wij gehoor
zaamdt! schreeuwde Carl'o, die nog altijd volge

l,ouden had, dat hij een eerliji< rnan was, .maal:
rvien thans het liegen zeker niet meer rbaten zou.
Had ilç de 'handen vrij, ik n:ep C'en schcfi
cie-keei toe ! verzekerde Fried.
De schout verhoorde den kapiiein verder err
vernam a,ldus, dat de gr'ot een hoofdingang hezat
nret een ijzeren deur. De overs,te hrd den sieutei
l:ij zich en st,emde er in toe, de soldaten ter piaatsrt:
te brengen. Zoo hoopte hij zelf minder str.af te
Lrijgen.
Hij stoorde zich niet aan d,e bo<-rze blikken der
anderen.

De schout riep nog eenige boeren op, om een
heel legertje te hebberr. Hij zet,te een post bij de
;:ijui'tgang, om roovers te beletten aldaar te ont
rnappen.
Met boeren en soldaten tro,k hij dan naar de
lerborgen deur, die met den s,leutel geopenrl

, D: kapitei'n stond gerboeid tusschen tnee kroerrr:
-kerels. Belicht door iânta"r;;;-;;,rnde
de sro,ep
vooruit.
In het.hol sprongen de ro,ove,rs op.
Lies giide
, een bezetene.
a.ls
S_ornrnige *"rrr..", vluchtten
ci.oor.{e zijgangen. M.u, J"-;;;;n
werclen
orn-;;;;:singeld'. T'wee, die^verzer,n"a.ï, "f"c";
ciood ren gronde. D" ;J";.;ï""r'
tû,en seen
weerstand rneer.
-.: I-{elpt roch niet, zei de kapitein. Geefi
u gewilli,g
over.
Ge he,bt ons verraden ! schreeuwcle
-een oude
rover.,Ce
hoopt op.een goed,e behand,eling,
maaï
we zul,len uw boe,lcj..*Jr
Hr,
wac,hr,
die lafheid zal u n,iet baten"p""aî.î,
l'
L.ies beweerde ,ririt ,"'"i;;
gest,ol,n ,had.
Jarvel, zei de kapitein. Eï;""h*pied/de
-vroeger voor ons de hoeven,
waar ze zoo,genaarnd ging
bedelen. Zii was f.r",
î;" ,*i ^l van hee.
""f... -^- "-'c f.j"a
Ku'o .,it rij,, wieg haal,Ce.
'- O, ,kon ik u'w tronie openkrabrben,
valsc,h_
aard! raasde de oude feeks. -rvrr*rcrL
's Avonds zaten
"ll. ,oor"rs in de gevangenis
van
de stad opgesloten.

'rVefd.
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tv.
Kuno van Ë,ichenfels vernam die tilding o1r
zijn kasteel, waar zijn soldaten teruggeikeerd wa
rcn.

De kleine Hendrik, die nu geluklkig bij zijn;
terug was, vroeg aan den aanvo,erder d'e-.

c,ud'ers

eoldaten:
_. Is Jacob ook bij de gevangenen)
J., er is een Jacob bij hen en hij lijkt nog
cie-eerlijkste.
O, vader, zorg dat Jacob vrij gelate,n wordt I'
emeekte
Hend'rik. Hij is ni,et slecht. Had hij maai
gekund,.hij zou van de ro,overs weggegaan zijn.
Maar hij mocht niet van den kapite-i;. "8" J".":,
\ ras zoo goed voor rnij. Toe, laat hem vrij !
Lieve jongen, daarover kan ik niet beslissen.
Als- een roover op mijn tkasteelgoed geva,ngen
vrondt genornen, dan rnoet irk uitspraak do.n ove,
hem. Maar de bend.e is elders g"p.kt. En de rechters van de stad zullen over hen beslissen. Ik treloof u echter vo,or Jacob ten ,beste te spreken.
Een week later begaf heer Kuno zich naar de
starl. De schout leidde hem in de gevangenis. E,l
Ce rirdder zag nLr de ruwe,kerels, die zoolang zijn
içinC in hun hol hadden opgesloten.
De kapitein beweerde, dat hij Hendrik altijd
goed be'handeld had. Maar heer Kuno luisteràe
2?

niet naar hem. Hij liet zi,ch Jacob aanwijaan, die
$omher in ee,n hoe'k za't.
De ridder,begaf ziih bii hem.
Miin zoontje laat u groeten, zei Kuno.
--* O, ik ben blij, dat Hendrilc weer hij zijn
ouders is, s'pra,k Jacoib. Maar zeg hem, dât hij niel
nreer âan mij moet denllcen. Ik ben zulks niet
rvaard. God zegene Hendrik. En ilç zal boete doen
v'oor mijn kwaad.
Hoe zijt ge toch bij de roovers geraakt?

-Jacoh verteld,e
IIç

het.
zal ten treste voor u spr,eken, beloofd.e de

ridder.
Oolc voor mij, heer! sm,eekte de kapitein.
ciie deze woorden hoorde. Ik zal mijn leven betelen.
-- Gij zijt een wreedaar'd, 'die veel lieden vermoord herbt en overal ellende bracht. F,n c{oor r.n^r
houding-jegens rnijn arm kind, toondet ge nog
meer, hoe slecht ge zijt. Kom tot i'nkeer en vraa{
Cod: vergiffenis, opdat ge boetvaardig sterven
lçunt.
* Maar i,k wil niet sterven, ik hen b,ang va'r
d,en dood! jamrnerde de kapi'tein.
-- Ge heht and,eren wel het leven ben,ornen.
Maar nu zal i,k een, braaf man word,en. Ili
- niet wreed, heer! Ik helb dikwijls aan de man
v..'as
r.en gezegd, dat ze niet mochten dboden, maar zi)
rnilden niet luisteren.
?7

Leugenaar! schr'eeuwde Car'lo' Gij waart
iret, die oÀ ,"i, dat we moesten moorden' wânl
iat de dooden'ons niet lronden verraden'
lrrlsgn, neen!

- Ja, 't is wel waarl klonk het van alle zijde'n
-F{."riK.rt'o ging h'een. Hij bezocht den opper
rechter en sprak over Jacob
'W'e z-ul'len zeer streng zijn, zei d'e opper'
't Is een wreede bende. En we moete'n
rechter.
;;;, ;;;."g voorbeeld stellen voor andê" ''oovtr"'
Die Ja.oË kan rt'at beter zijn dan de anderen,
n)aar hij hleef toch bij die kerels'
-- I+j mocht de benrle niet verlaten van den
kapitein.
'
Hij had niet naar den'kapitein moeten luisteren. Dat de man vri'en elij'k is geweest vo'or
Och, heer Kuno, ook r'oovers hebuw jongen...
-wel
e'en goed kantje. Maar 'drie Jacolr
soms
ben
heeft meegedaan aan de rooft'ochten. En waarom
liet hij uw knaapje niet vluchten?
Dc andere roovers'letten te veel op hem.
--- Jacob had zich liever rnoeten laten doo'den
Joo, oËr kapitein, dan onder zijn bevelen te blij'We kr.tnn'en geen medeiijden toonen'
verr.
Fleer Kuno pleitte nog lang voor den beschern!re]: van zijn kind. Eindelijik beloofde de opper
r. chter eelns ,over het verzoek na te denken,
De ridder keerde nlar ziin kasteel terug.

Het onderzoelç duurde lang. Ër'rverden verhe
lers opgezocht, mantren, die gestolen goed hadden
verkoCht. De rec,hters moesten getuigen 'hooren.
En veel oere,n waren zeif nu n,og zoo ibang van
cie ro'overs, dat ze eerst zwegen en pas, na lang
aandrin.gen van de gerechtsdienaars, begon,nen te
vertellen.
Maar roch kwarn de dag van de rechtszitting.De
roovers il'erden gebonden en in een groote zaalgeLracht. Achter een groene tafei zaten de rechters.
Ë,r was veel volk hinnen, maar nog veel meer
bui'ten, tdtat geen plaats in 't gebouw lcon vind,en.
De opperr,echter ias de beschuldligingen voor.
Er bevondein zich wel veertig ïoovers in de zaal.
'Wat
al m,oorden, aanrand,in'gen, diefstallen hadcen ze gepleegd.
De kapitein moest rhet eerst antwoorden. Hij
1''as zeer blee'k geworden en erg vermagerd.
Edele heeren, heb medelijden met mij I alcius srneelçte hij. I,k hek, misdaan, maar niet zoo
.,'eel als d,e anderern.
M,ee.r, veel meer I schreeuwclen zijn vroeg,ere
nrakkers.
was kwaad, als we slachtoffers liete,r
-;F{ij
leven
! riep Carlo.
Een boer trad naar voïen ,en vertelde, hoe de

tapitein, dien hij heel goed herkende, met zes
Elannen,op zijn hoeve was gekornen.
I,1< gaf mijn geld en smeerkte om mijn ieven
!

-
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verl<laarde de hoer. rDe kapitein nam mijn. geld err
gaf me toen een'knuppelslag op het'hoofd' Ik v:iei
,,ur, *o gebaarde me dood. l,k hoorde hem nog
ze,ggen: ,,Die zal het niet meer navertellen". Ik
r,vas gewond, maar 'genas en, uit vrees' ben ik
neurr een andere hoeve vertrokken'
Och, meer getuigen kwamen den hoofd'rnan
besc,huldigen.
De zitting duurde versoheidene dagen. Lies
rnoest vertellen, hoe ze Hendrik van Eichenfels
gestolen had.
Eindelijlc sprak de opperrecùrter de vonnisseu
rtit. Alie roovers werden ter dood,ver.oord]eeld. Ze
kregen één dag om zich op de eeuwigheid voor tt:
l,ereiden.
is verdiend! lclodlc een stem.
-'f161
Het was Jacob, die dit zei. Hij stond daar met
gebogen hoofd. Men had 'hem geen genade ge'
schonlcen. Maar hij zou iboetvaardig sterven.
De kapitein gilde geweldig en riep, dht hij niet
rvilde sterven.
Alleen Lies, de oude vrouw, behie'ld het leven.
Maar ze zou tot aan haar dood in de ,gevangeni:

blijven.
De roovers werden teruggebrac,ht naar den ker
ker.
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V.
Den volgenden dag kwam het nieuws van de
veroordeelingen op het kasteell van Eichenfel,*.
Daar d'e rechters vro,eger al vrouw Adelheid en
het personeel, en ook Hendrin< ondlerhoord hadoen, was niemand van den burcht op de zitting
n,:oeten verschijnen.
Er werd nu druk over de vonnissen gespro'l<en.
En zoo hoorde Hendrik, dat ook .facob aan de
galg zou sterven.
Schreiend li,ep hij naar zijn o,-rd,ers. En zijn
ciroefheidr was zoo aangrijpend,, dat zijn vader
besloot nog eens genade voor Jacob te gaan vragen.

Hij reed te paard naar de stad, en bezocht derr
c,pperrechter.
-- Neen, it< kan geen genade geven, zei deze
Morgen, na den middag, zal Jacob met de andereri
sterven. Hij is,o,ok een roover. En de slechte lied,en in het land moe,ten het "areten. dat misdaden
streng gestraft worden.
Heer Kuno 'keerdre dus zonder goed nieuws
teru,g. Hendri,k wachtte mer ongeduld. Hij barstte
w'eer in ,tranen llos, toen, zijn vad,er hem meedeel
de, dat de rec, rter geen genadre wjlde verleenen.
Hendril< sliep dien nacht onrustig. Hij ijlde over
Jacob. Zijn moeder vreesde dat hij ziek worden
zou.
.

2"

Ze hed,acht een plan. Boven iclen opperrechter
stond nog de h..r van de stad en het omliggende
-was se*rl
iand. 'Hifwoonde op eeh kasteel' Ftrij
...r, pu., weken uit Turnrije teruggekeer'd' - E'n,
.1..r,-hij ziekelijk was, liet hij alles aan zijn schout
.n o..h't., over. Maar gravin Adel'heid wi'l'de her:r
c,m genade vragen. Ze had n'og tijd tot rn'crgen
middag. D. go.J. vrouw sprak h'ierover met haar
Inan.

---

['ifssn, een vrouw kan beter een hart roeren'

Laat mij rlan gaan! stelde'heer Kuno voor'
lk riid zelf...
't Was nog geen dag, toen Ad'ell:eid, door twee
ciienaren vergezeld, uit het kastee'l vertrok. uren
rnoest ze rijden. . . Ze was gejaagd. want ze mocht
r:iet t,e laat komen.

VI.

Al

vroeg stroomde het volk naar de stad, on:,
strafuitvoeringen te zien.'O'p een plein stonden
verscheidene galgen.
Priesters en paters bevonden zich in de gevan
genis. De meeste roovers toonden bero,uw. De
kapitein luis'terde weinig naar rle woorden tot he'
keeri'ng, maar vroeg voortdurend, ,:m genad'c.
jacoib woon e de mis bij en kiracht den tijd irn
sebed djoor.

Ce
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Een gro,ote lclok luidde. En soldaten kwamen
cie veroordeelden binden.
--- Ik durf niet sterven I gilde de karpitein.
M,aar evenals d,e anderen werd hij op een kar:
geduwd. De m'enschen zaten tct op de daken.
Ûp'het p'lein wachtte de beul met ziin helpers.
in dien tijd hadden diikwijls van die gezamenlijke

:traf uitvoeringen p;laats.
-- f)aar zljn zet joeld'e'het volk, toen de lcarren
r.raderCen.

Sold,ate'n hadden den weg afgezet.
'De kapitein r4oest het eerst st'erven. l-{ij huildc
als een dier, tot hij aan de galg spartelde. Met henr
r,l'erden nog vier and.eren opgehangen. Jaco'b bevond zich in de iaatste groep om nog rneer b,oelrc
tc-: doen.
Eindelij,k zou d,e beurt van de vier over,blrivendlen komen. Telkens las de opperrechter het
vonn,is. De ,lijkert van de vorigen werden dan van
cle galg genomern.
Jacob siap,te vooruit. Een prier;t,er we,es hem,
naar den,Hemel.
Ik
heb mijn lot verdienà, zei Jacob.
'Wach,t,
'

-Ieder'keek

wacht! klonk het over 't plein.
op. Daar naderd,e een darne te paard.
7.e zwaaide met een papier.
'-- Gravin Ad,elheidl riepern sommige men
schen, die haar kend,en.
De opp'errechter zei tot een der rec'hters:

2()

ze nu nog genade vragen v':or dien
iacob. Ze had zich de reis kunnen-'besparen'
'*"Fi;; îJuÏ"a d. gt""i" doorgelaten' Adelheirl
van haar ptafr en reikte den opperuechier
"t"pË
papier over.
het
'*''*b'"-g.tuduboiuf
van den heer dezer ianden'

_- Komt

v.lor
Jacob, zei ze'
''-il.';;;;i""ht"'

las het stuk' Dit vermeldde'
gravin
a"i^i"*ol, vrij rn,oest gela'ten. worden' zoo
dragen'
t*oti""o' hern zorg te
"-"^'gi"tt*rrf.i,
meer rondzwerven zou'
oodat hii niet -ik
*J;, ,otg"'t'en, zei de opperrechter'
"":'ùi
Gij zijt zelf bij d'en opperrecht'er geweest' de bede
Ik kom van h"- L" verteld'e' dat ik
- uit naam van mijn kind' De heer schonk mo:
deed
't- leven van Jacob.
'b;;*f"i-g.bood Jacob naar het rechtshui*
te
"- bren'gen.

t;,
-'

î it#ef u daar ook hee'n, ik kom strarks bii
zei

hii tot Adelheid'

De stiafuitvoeringen werden voitrok[<'en'
Ivl", g.bog"r, h"Jfd ging Jacob tussahen

de

Hij"had g"hoo,'d', dât 'ijn-ier"en gespaard
wiens
""li;;;":
J:ieef. F,n ontroerà d."ht hij aan Hendriik'
:noeder hem redde van dlen dood'
'"'ï;;
l,.lf .t"t later had i'û €êr kamer van hel
lechtshuis een *fie,,uurdige plechtigheid,plaats'
!)aar stonden ,."Ët""' En-daàt zat ook de beul'
om te vernemen' dia't zijn recht op dezen veroor30

deelde verviel. Ja.ot, sbond er diep bewogert,
toen de gravin r,p een kruisbeeld zwoer, voor den
Lrevrijde te zorge,n. De opperreohter sprak dan de'
genadeverl'eening uit.
Jacob viel op de knieën, beleed nogmaals zijn
schuld, dankte dte gravin en f.letroofde een eerlijl.r
leven te leiden.
Ce komt in orrzen dienst, zei de gravin. We
hebben vertrouwen in u.
Op het paard van een der knecirten reed Jacol-'
rnee naar Eichenfels. Hendrik, die van zijn vader
gehoord had, waar zijn moeder heen was, stond
op den uitù<ijk.
Ginds is Jaco:b! riep hij, en hij snelde het
groepje
tegernoet.
Jacoib sahre,ide toen het kind hem de hand druk"
te. Neen, hij was dlt niet waardig, heihaalde hij
steeds.

Heer Kuno spra'k geruimen tijd met hem.
Jacolb beleed nogmaals zijn schuld. Hij wilde
gaarne bij heer Kun,o in dienst,korrrer,. Hij zou op
het land werken en ook ibij de jacht helpen. Hij
beloofde,!rouwÊn ciienst. Hendrik was blij toen hij
'hoorde, Cat
Jacoib op het kasteel zou blijven.
F{et ander personeel vond het eersL wel vreemd
dat heer Kuno een roover in d;ienst nam. Maar
hu,n meester vertelde aan het volk, hoe berouwvol
Jacob was. En Jacob zclf gedroeg zich zoo goed
l!

en was zoo,bescheiden, dat

hij ieders genegenheid

won.

Heer Kuno err vrouw Adelheid, hadden een
trouwen dienaar in hem.
Hendriik was dikwijls bij Jacob op het land en
in het bosch. Ze waren goede vrienden.
Hend.rik kreeg broertjes en zusjes en 't wertl
op het kasteel een gro,ot gezin, waar iiefde woiin'
de.

Hendril< werd iater zelf ridder en he,er van het
kasteel en Jacob bleef tot aan zijn dood in zi1n
dienst.
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