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I-ang geleden woonde op eeTl kasteel in tlohemen, de hertog van Friedianc{" een trotsche en
ruwe man. Hij was ook hard voor zijn goede
vrouw, die een ongeiul*kig leven leidde. Eigenlijk behoorde het kaateel met .Je omliggende goederen aan haar, want zij bezat alles, toen zij
trouwde. Maar zij had nu niets te zeggen en moest
dikwijls de booze luimen van den ridder verdregen.

Op een morgen, zou de hertog uitrijden om te
jagen.

Hij

verwac'htto twee vrienCen. Slechts een

verscheen.
'Walter,

gij hebt graof Hsrman toch ook uit,
genoodigd)
vroeg de hertog aan den slotvoogd,

de man die de cverate was qler Cienstl:oden, en toe-

zicht. hield, vranneer de ridder afwezig was.
Neen, heer, graaf l-lerrnrrn heb ik :riet uitgenoodigd,
wnnt gij hetbt nnij Cat iriet l:evolen,
antwoordcle de slctvoogd.
Gij liegt!
- Maar heer...
- Gij hebt het vergeten en nlr bc",veert gij,

dat- ik niet nver graaf Hurrn3n

gîr.ln)rclcen hCIb!

Houdt gij mij voôr een orrrroor*l"tt, di" niet we'et
wat hij zegt !
En woedend sloeg de hertog den slotvoogd met
zijn rijzweep in 't gelaat. dat alle bedienden het
zagen.

*_ Ik zal u lqeren beter mijn bevelen

na te ko-

menl raasde de hertog. Uit mijn oogen, kerel!
'$7alter,
de slotvoogd, begaf zich naar binnen.
Hij vleide en fleernde den her:to'g altijd, maar in
zijn hart was hij trotsch en dat toonde hij steeds
tegen de bedienden, welke hij Lrarsch toesnauwde
,

en sorns sloeg.
I-lij }:alde nu de vuisten en siste:
-- Ha ! hertog van Friedland, dat vergeet ik
niet... Mijn beurt kornt ook wel eens. Vandaag
hebt gi; gemaa'kt, dat ik u rhaat !
De oude Margaretlha, die in dienst was van de
hertogen, 'had door het raam het tooneel gezien.
'Walter kon ûraar niet verdragen, o'mdat zij zoo
hoog in de gunst stond der kasteelvrouwe.
Ga weg, oude feeksl schold hij toen ze juist
dôor de gang kwarn.
Wie zoo gaarne anderen slaat, rnoet ook
- eens een klap kunnen verdragen, zei Marrnaâr
garetha.

Zij ging in de kamer van haar meesteres, die
al eenigen tijd ziekelijk was.
De hertog vertrok rnet zijn .lacht.stoet. Hij was
veel afwezig. En nu ook bleef hij den ganschen
dag uit.

Toen hij 's avonds terugkeerc{e, was zijn opperjager Diedlrik zwaar gewond tloor eerr ongelukkig,à .rt.I. Diedericl< *u" d" zoon van de oude l\4argaretha en woonde nabij het slot' Zijn vrouw
i.,s jorrg gestorven, en de twee kinderen, Koen,uud""rr"Li"sbeth, misten hun moeder zeet' Zij
*.r"* blijde, als zij eens bij grootmoeder op het
I.asteel *L"ht"n'lcomen. Liesbeth was pas twaalf
doen'
jaar,
- en moest toch al het huishouden
hun vatoen
kincleren,
de
Hoe bedroefd waren
gewerd
thuis
d", =*u", gewond en bewusteloos
ou'de
bracht. n"a"tijit kwam grootmoeder' De
Margaretha h.à het onge'luk verno'men en de her'
togii stond haar toe, haar zoon te verplegen' Maar
irri"r, nacht stierf Diederik. En Koenraad en Liesbeth waren nu weezen.
Scrhreierrd kwam de oude vrouw s morgens op
het kasteel. De hertog zag haar.
Hoe is het'met Diederik? vroeg hij'
- O, heer, hij is gestorven... En daar zitten
nu-de arme schapen van kinderen! jarnmerde Margaretha.

't is waar, hun rnoeder is ook dood'
Wel, luisier, Diederil< was een flinke dienaar'
O, ja,

Tijn kinderen mogen op 't kasteel wonen"

'

O, dank u, heer! God zal het u loonen!
Haal ze maar! Zij kunnen nu niet meer in

lat- huis blijven.

Margaretha keerde terug om Koenraad en Lies'
beth.

Wat rncleten die mormels hier) vroeg de
plotvoogd,
toen de cude vrouw rnet haar kleinkinderen binnen trad.
K";r;JJ;" Liesbeth zulien voortaan op
het- kasteel rn'onen en pas op. dat gij ze kwaad
doet! Dan zal de Lrertog het w'eten.
Die bengels hier rvonen) Dat zegt de hertogin- u misschien...
I{een, dat zeg ik! klonl< pXota de stern van
- kaste.elheer zelf.
den
I-lij wes uit. een kamer gekomen, en keek nijdig
naar Walter.
Gij verbeeldt u zelier hrer meester te zijn,
als-ik er ben, vervolgCe hij. Gisteren heb ik hei u
anders laten yoelen en ik denk er over, een ânder
in uw plaats aan te stellen.
De slotvr:ogd gchrotrç. Zou hii zijn voorname
post verliezen )
Heer, il., wist niet, det gij toegelaten hadt
die- kinc{,eren hier te hrengen, etamelàe hij.
Dan v*eet gij het nu I Zij biijwen hler wonen, l\4arraretha kan voor elk een l.-arner kiezen.
En zij zullen bij haar aan tafel eten. Zorg, dat
gij die arme schapen nooit een verkeerd woord
toespreekt.
Walter was nog nijdiger nu, al durfde hij dit
niet te toonen.
Zoo woomden Koenraad, die veertien en Liesbeth, die twaalf jaar oud wes. nu op het slot. En
$/alter had een helcel aan de kineleren.

Voor een keer had de hertog van Friedland,
rnedelijden betoond.

't

Gebeurcle'echter heel zel-

Cen.

Il.
Zelceren avoncl had de hertog met vrienden veel
gedronken en hij was iaat gaan slapen' 's Morgens
stond hij slecht geluimd op'
** Ik ben half ziek. ". er rnoet hier fel gestookt
worden, zei hij tot ziin echig';noote, toen hij in
de eetzaal kwam.
Gij zijt ongestelcl van den wijn. 'Waarorn
- dat overmatig drinlcen? En gisteravond was
toch
het in de lcarner, waar gij rnet uw vrienden zat,
een getier, dat ik rnij schaamtle voor het dienstvollc, sprak de kasteelvrouw'
I-lebt gij mij weer te vermanenl Ik dult dat
niet ! snauwde de hertog. Meent gij dat ik ook zoo
triestig wil zitten suffen als gii ? Gii waart weet
te trotsch om u gisteravond aan mijn gasten te
vertoonen.
Met zuÏke ruwe lçerels, echte clronl<aards,
als- graaf Herman en jonker 'Wiihart, spreek ilc
niet.
mijn vrienden niet!
-- Beleedig
Ik zouze 't kasteel willen verhieden' Eigen'
li.ilç behoort het slot mij toch toe.
'
En gij wilt zeggen, dat il< een arfne rat
ben, die niets bezat? O, ilç weet wel, dat gij eigen'

-*i5 *

lijk mij ook verachtl Kondt gij me maar verjagen!

.-

Noort heb ii< zulke gedachten gehad!
Gij liegt! C'ij haat rnij!
-De slotvrouwe stond op.
.Als gij zulke taal voert tegen'mij, ga ik
heen, sprak ze.
-- Hier"blijven! beval de hertog, wiens humeur nog slechter werd.
Toen zijn vrouw zich toch wilde verwijderen,
greep hij haar bij den arrn, en dwong ze weel neqr
te zitten in den zetel.
-* Gij hebt'daar van thet tr<asteel gesproken,
hernam de Frertoe, Gij zult nu eigenlijk eens een
Btuk teekenen, dat gij"het mij schenkt.
-_ Dat lcan ilç n,iet, ,zoolang r-nijn broeder leeft,
die medebezitier is van sortmige landerijen"
* De,kerel is aan 't zwerven geraakt, eïr vqoïzeker al dood!
God geve, dat hrj nog ieeft, h4aar zoo iI<
- zeker weet, of hij dood is, beschilc ilç niet
niet
over het kasteel en de anc{ere goederen.
-- Gij zult nnijn zin doen".. trk'heb er al lang
pver nagedacht! En het rnoet vandaag gebeuren.
Ik zal o,m den kler'k zenden, die atrles zal beschrij-

vent'

--

Neen ! lt Gebeurt niet, wedervoer de kasteel.
1'rouw.
De hertog wond zich ,rneer en rneer o[r,
** Gij weigertl schreeuwde trij.

*6-

--

ja.

Dan zal ilc u ops'luiten, zooals ik nog eend
gedaan heb, tot gij rnijn zin cloetl
De hertog ging heen om der, slotvoogd te roe
pen Maar de vrournoe vertriet na hern de 'karner
en snelde naar buiten. Neen, zij wilde niet meer
in een der donkere, vochtige kelders zitten. Zii
kon veel onrecht verdragen, rnaar dàt verdroeg
zij niet meer.
Zij snelde naar de ûdnnenplaats. Juist leidde een
staltr*nec,ht een paard naar cle tfinkplaats.
'* Geeft rnij dat paard, zei de vrouwe. Help

rnij er op !
Verwonderd gehoorzaarnde cie knecht. De kasteelvrouwe reed tleen. Een uur verder stond een
abdij. Daar vrilde zij een schuilplaats vragen. Ontsteld kwarn zij bij 't gesticht. Monniken traden
buiten.
' "* Help mi3'l srneekte de kasteelvr,:uw. Schenk
rnij gastvrijheirJ... En ieid mij ook bij den abt. Ik
:noet met hem spreken !
Zij trad cle abdij Lninrren en 'rertelcle alles nan
.{en abt. Deze wees haar een karner en belcofcle
dade)ijlc rair:t den l-.ertr>g te gaarr sprekcn,

f)e kasteelheèy vras woeden,C toen hij bemerk*
dat zijn vroriw gevluc,ht r,t'as. Hij schoTd den
stalknecht uit, Itlijciig uette hij aich bij het vuur.
Hij daclit ria en *::1,jrilïer. l-iij vr:elde dat hii
t"e,

toch te ruw gehandeld had. Wat later lcwam de
abt, FIij sprak met den hertog en vermaande
lrem. Dit zou de lrertog van niernand anders verdragen hebben,.rnaar voor clen hoogen geestelijke had hij toch wat eerbied l-lij beweerde, dat
zijn vrouw de twist te hoog opgenomen had. Hii
zou meegaan naar de abciij en haar terug halen.
Dit gebeurde. De,hertog beloofde over het bezit van het kasteei te zuilen zwijgen, De vrouwe
vergezeide hem, en 't scheen weer vrede op het
slot. Maar de hertog bleef -wrokken. I-lij was
hard voor zijn voll* en 'menigen keer schold hij
ool< lilalter, den slotvoogd uit.
Eenige weken verliepen. Toen kwam er groot
nieuws. De keizer moest ooriog voeren en riep
de ridders op. De hertog van Friedland was onverschrokken in den strijd en de keizer zou hem
't bevel over het Teger geven. Voor langen tijd
vertrok du,s de hertoE. De oorl,rg kon jaren c{uren
en zou in een ver land geveierd woraÏen.
\X/alter kreeg toch -weer het bestuur van het
kasteel. Toen de trertog met zijn volle rn'eg reed,
keek Walter he'r-n na.
-'- Ik wilde da.t gi; nooit meer terug keerdet...
[k haat u ! Ik 'l'ergeet die klappen van de rijzweop
niet. rnomue:lcle hij.

III.
De hertog was reeds meer clan een jaar weg' 't
'Was
een treurige avond op het lcasteel. De hertogin was zoo ziek geworden, e{at rnen voor haar
leven vreesde.
ft4argaretha zat ,bij de kranke. De wind huilde
om het kasteel. Nu en dan sloop de slotvoogd binnen, maâr hii keek grimmig en zei niets' Margaretha had 't gevoel, alsof hij haar bespieclde" Zij
liet hem ongernoeid
De hertogirr haci gesluimerd en ontwaakte'
Margaretha, zijt gij daar? vroeg ze met
matte stem.

J*, mevroulv... Ik verlaat u niet...

- Ik voel, dat ik niet lang meer zal leven...
_- Maar gij kunt nog beter worden'..
-- l{een... O, ik denk aan Cen hertog". Nooit

zendt

hij nieuws... Toc,h wil ilç hem alles verge-

ven... De trclerJç'moet noïgen lc"omen en een otuk
schril'ven. Ilc zal het kasteel en de goederen aan
mijn man nalaten, onder voorwaarde mijn broer
zijn deel te geven, indien hij terug keert. Ik mag
geen wrok hebben.
Zoa zult gi]' in vrede sterven,rnevrouw.Maar

ik -bicl God voor uw herstel.

C), il< ben zoo zwak....
stootte tegen de in lood gevatte ruit"
jes en huilde door de schourr'. Margarptha was
angstig.

-De wind

-*s*-

Roep 'W"atrter, hernam de,hertogin. Ik moet
hem spreken over den klerk...
De slotbewaarder kwarn. Hij'beloofcle den volqenden dag den lçlerk te doen halen.
- Margaretha waakte in dien langen nacht. AlIeen ging zij nu en dan even zien, of Kr."ruad en
l-.iesbet rustig sliepen.
Den volgenden morgen kwam 'Walter met den
klerk, die op het dorp woonde en eàn der weinige
personen was, welke konden lezen en schrijven.
Hij zei tot Margaretha, dat hii en eie klerk alleen
moesten zil'n rnet de hertogin. Orn bii de lcranke
qeen twist uit te lo,klcen, ging de oude vrouw

heen.

Na een l:alf uur vertrok de klerk; de slotbewaarder liet hem uit.
Margaretha lçwarn terug bij cle hertogin.
Nu'ben ik gerust,'z*i a.;irouwe. ïl* h"b h*t
kasteel en- de goederen aan ,mijrr man overgelaten.
FIij is slecht voor rnij geweest,tmaar ik vergeef het
hern. Ik rnoet kwaad met eoed vergeld"rr... O,
"i,
de ùert,og terug Leert, r"g hu* jan, dat ik het
stukmet geld.en juweelenl* **" ijzeren koffertje
heb laten sluiten. God geve. dat mijn rrr"r,
"ijn
ruwheid af'legge en zro,htrnoedig wçrde.
Margaretha luisterde
-r., lrr*g. Zij was zoo
erg bedroefd, en zij voel,rJe zich ooÉ onwel.
der nabu.
- D"l volgenden àag kwa* a"
rige a'bdij de hertogin berechten. "rrurut.
Het was stil birq=

rF ! (ll *'

iren het slot. Tfaite, clwaalde grimmig ,otd.
Nog twee dagen leefde de hertogin. Rustig
stierf zij. 't Was een eenvoudige tbegrafenis" De
klerk had toch een bode naar den hertog gezonden, maar deze was zeer ver'weg.
Margaretha lag w'eken ziek. Een nreid paste
haar 'op. Het waren droevige elagen voor Koenraad en Liesbeth. De slotbewaarder voer dikwijls
nijdig tegen hen uit. Nog kon hij de arrne kinderen niet verdragen.
Eindelijk her"steide Margarerha, maar zij was
zeer achteruit gegaan,
-* 't Is net c'f mijn geheugen weg is, kloeg ze.
I,k herinnerde mij nauwelijks dat de hertogin gestorven is.
De slotbewaarder hoorde dit.
Haar geheugen verzrvakt, zei hij hij zich
z"elf. Ha! dat past rnij goed! De hertog zal het
kasteel niet bezitten. Ik weet ciart de broer der hertogin nu ook in 't leger is. Flij leeft dus nog en zal
het liasteel opeischen, als de hertog niet kan bewijzen, clat zijn vrouw het hem nagelaten heeft.
En ilc zorg clat de hertog het ijzeren kistje met
het stuk niet in handen krijgt. FIet geld, dat er in
zit, i.s reeds het mijlae. -fa, nrijri beurt is geko,men.
ik heï: den siag rnet de rijzrveep niet vergeten, en
ile wreelc mij, hertog van Friediandl
De oude Margaretha toonde nog alleen belangstellins voor haar kleinkinderen. I)e slotvoogd
l,i

durfde deze niet verjagen, omdat de hertog bevolen had, dat zij op het kasteeÏ moesten blijven,
maar hij was zeer barsch tegen de weezen.
. Weer verliepen maanden zonde,r riat de hertog
terug keerde. De oorlog duurde lang. De hertog
had den dood van zijn vrouw vernomen. Eindelijk zond Lrij tijciing; hij zou v'relcira terug keeren
en zi;'n zuster rnee tbrengen, om de huishouding
te besturen.
-- Maaï gij zult het kasteel niet bezitten! zei
'lValter
bij zich zelf. Margarelha is suf geworden... Er is nog een getuige: de klerk. I-{ij zal
mij niet verraden...
De arme klerk verrnoedde niet, in welk gevaar

hij verkeerde.

Zekeren avond, toen hij van een verkooping
rnoest terugl.:eeren, kwarn hij niet thuis. Den voigenden dag vond men hern clooci in het bosch.
Niema:rd kon T'(/alteï van misdaad beschuldigen.
IVien dacht aan roovers, die den kierk het geld
van de verkoopillg cirrtnornen hadc]en. En cie zaalc
bieef duieter.

tv.
De hertog rvas steeds gestegen

in aanzien

en

liad zich door zijn overwinningeTl een grr:oten
naam gemaalet. I-lij harl cien tiid niet meer orn op
zijn goederen uit te rusten. Des te rureer waren de
eft -*."

kasteelbewoneïs verwonderd. toen er op een guren herfstciûg een troep soir--laten voor de slotpoort
stilhield, en in ruaam van den hertog toegang verzocht. De aanvcerder bevai ailes voor zijn meessters komst gereed ùe rnaken, daar ook zijn zuster
een weduwe hern vergezeioJe rnet haar eenig doch'
tertje N4aria. Slechte de kamer der overleden hertogin moest gesloten blijven, en het was iedereeh
ten strengste veri:od,en claar binnen te treden.
Met een ontevreden gelaat had de knorrigc
Walter de L:eveien aangehoord. Slechts een persoon was er in het slot, die ziuh niets van het on'
gewone rumoer scheen aan te trekken; dat was de
oude Margaretha.
Zij zat stii bij haar opinnewiel, rnaar haar
beide kleinkincleren stelden meer belang in hetgeen er voorviel. Koenraad was spoedig te midden der solciaten, en trad eerst 's avondc iaat het
kamertje vau zijn groolrnoeder weeï binnen. Ook
Liesbeth was dikwijls het kar:nertje uitgeloopen
orn te zien en te hooren, wat er cip de binnenplaatc
voorviel. De ouie vrouw had dus den herfstdag
ee'nzaam en treurig doorgebracht.
De wind was clpgestoken en huilde door de gangen van het groote gebou'lv. Koenraad en Liesbeth sloegen daar geen acht cp. Zii zaten bij
grootmoeder &EIr cien haard err vertelden elhaar,
wat zij g-ezien en gehoord hadclen,
O, wat zien dio soldaten er toch prachtig

-

i

uit! zei Koenraad. Ik wil ook soldaat worden

'Wacht,
èri

zoodra ik groot en sterk genoeg ben, vraag ik den
hertog in zijn lege'r te mogen .Jienen.
-- Ja, die soldaten hebben prachtige \rapenrustingen, antwoordde Liesbeth. Maar zij moeten
in den oorlog. Neen, ik zou lie'rer page zijn en in
zijde en flurveel gekleed gaan en den hertog bedienen. Dàt moet ge worden, dan zou ik trotsch
op u zijn!
Koenraads oogen glinsterden, doch hij zei op
mismoedigen toon:
_- Vader wa$ maar jager bij den hertog en
geen edelman. Pages zijn van adel en worden zelf
eens voorname ridders; maar was ilc page, i.k zou
mijn heer tr'ouw dienen.
-- Stil ,lcinderen, zei de vrouw. Praat niet van
oorlog. De nacht is duister en ik denk aan de her'
togin, maar het is niet waar, dat zij onverzoend
rnet haar man gestorven is. Dat weet cle abt ook;
die heeft haar bijgestaan -.* en in mijn armen is
aij zacht gestorven. C), ,het was ne,t zulk een nacht,
en hij, die bcos is, dwaalt nng door het slot!
--- Koenraad, ik word zoo bang! fluisterde
I.iesbeth en kroop dichtrbij haar broeder.
.- Cirootmoeder bedoelt clen slotbewaarder,
Iie altijd loerend rondsluipt, antlocrdde Koenraad.
: Ach, grootrnoeder treurt nog altijd over derr
dood van de hertogin.

t4*

brengen.

ik zal ze eens cp andere

gedachten

Doe dat, zuchtte zijn zuster.

- Ç,1661rnoeder! spralc Koenraad luid. Overmorgen komt de hertog met zijn zuster en haar
dochtertje. Zij hebben een groot gevolg van voorname heeren en da,mes; dat zal dus veel vernndering geven'hier op het slot.
Ja, zei de oude vrouw na eenige oo'genblik- Vroeger
ken
klonk hier vrooliik gezang en de jagers verzamelden zich bij het ge.schal der horens.
Weer verzonk grootmoeder in haar zvrijgen, en
broeder en zuster vervolgden hun ges,prek.
Een hevige wind,stoot schudde op dit oogenblil.^ de muren.
-"- Gaat slapen, kincleren' zei grootmoeder.
Dat is het best, als het buiten z<iti spoolci.
Zelf gat de oude vrouw het voorbeel<i. Zij begaf zic,lr ter rust en de kinderen .rolqden taar,
hoewel dezen zoo spoedig niet tot rust l.^onden
homen. Beiden waren echter den volgenden dag
reeds vroeg op de b'een, om,te 'helpen bij de toebereidselen tot de feestelijke ontvansst van den
hertog.
l-iesbeth ging het woud in orn de laatste najaarst'loemen te plukl<en, en er de lcamer van de \rr(fuwe en haar dochtertje rnede te versieren.
Zoo ging de dag spoedig voorbij, en met vrool'ij,k kloppende harten wachtten de kinderen op
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den volgenclen. De grootmoecicr was zeer stil, zij
toonde niet de rninste beiangstelling.
Helder scheen de na3'aarszc;r en verguldde de
tinnen en tçrrens vnn het kaster,!. toen de hertog
met zijn fa:niiie en ge"roig ziiri intocFrt deecl. Nu
Londen ïdoenraad en Liesbeth T:un ccgen den kost
geven. Frachtig gekleede heeren en c{anrres, wapperende vaandels en wuive-nde vederbossêïl0 ovêf,sten en solCaten, pages en diena-ren zagen zij.
Nauwelijlrs was de groote ruimte voi.doende om
allen te herbergen. De slotbev'aarder liep steeds
heen en vreder rnet zijn grocten sleutelbos, terwijl
hijrclen hertcg naar de oogen zag.
Koenraad en zijn zuster stcnden vooraan, en
L,iesbeth had eindelijk den moed de l.^leine Maria
een fraaien ruiker aan ie bieien. Vriendeiijk lachte
de zuster van den hertog haar toe en vroeg:
-- Hoe heet gij ?
Liesbeth, antwoordde zij
- N,r, clan neem ilc u in den bijzonderen dienst
- de kleine gravin. Ga rnaa': mede.
van
Koenraad r,r'as bezig lcennis te malçen met de
pages. Hij bewees hun allerlei kleine diensten en
spoedig sloten zij vriendschap me t den irnaap,.die
zoo aandachtig luisterde.
De hertog riep al geuw den slotvoogd bij zich.
Ik kreeg twee boden, die mij den dood van
- vrouw meedeelden, zei l',ij. Een werd dooç
mijn
u gezonden.
rF 16 -*,"

!a, heer, dat was mijn Plicht...
\Jslssrlijkl De andere bode bracht mij

een

- van den klerk lVÏichael. Deze schreef, dat de
brief
hertogin he,rrt een stuk liet opstellen, rvaarin zii
rnij onder zelcere voorwaarden het kasteel over'
liet. Dat stuir is in een ijzeren lcoffertje. Breng
het mij.
Een ijzeren koffertje, heer! Maar ik weet
van niets, antwoordde Walter, als zeer verbaasd.
'Wat
eij weet van niets !
--_ De klerk is hier geweest, dat is waar. Het
was om rekeningen na te zien. Maar de hertogin
heeft hem niets over het kasteel laten schrijven.
'foch niet in mijn bijzijn. Hii is eenigen tijd alleen
rnet haar geweest, ioog Walter. Doch nooit heb
ik van een dergelijk stuk of een ijzeren koffertje
gehoord.

ls61 den

kl,erl< roepen

!

- Hi; is dood, heer! Hij werd in het bcech vermoord.
Nooit is uitgel<omen door wien.
Die rnan zal niet gelosen hebben. Het ijzemoet er ziln. Ik wil het stuk bezitten Anders eischt gnaaf Ludwltr, de broer der her,togin, het lcasteel op, Die kerel leeft nog.
_- Mogeiijk heeft de hertogin het ergens verborgen, heer, rnaar ilç weet er niets vâr, verZÊkerde de schelm.
En Margaretha dan? Zi! leeft nog)
- Ja. ., Zij is echter suf, geworden,,,
ren- koffertje

-
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Wij zullen eerst in de kamer der gravin

zoeken,
besloot de,hertog:

Maar daar werd het kistje niet gevonden. De
hertog was woedend. Hij had c,chter geen achterdocht tegen Walter.
F{ij'begaf zich bij Margaretira"
Vrouw, vertel mij, hoe is de hertogin gestorvroeg
hij.
'.'en)
_- De hertogin is als een Engel heengegaan.
De siotbewaarder beweert, dat zij u niet vergeven
heeft, wat gij tegen haarmisdeedt. Maar het is wel
ltr'aar. O, dien nacht.,. het stormde... en ik werd

ziek... En nu is het raar in mijn hoofd... zoo
raar.. . Er is iets, dat ilc verloren heb in mijn geest.
Ik weet niet wat...

Zoo sprak de oude \/rouvr c,p vreemden toon.
Zii is zinneloos, fluisterde 'Walter, die nir
- niet gerust was.
echter
Zwijgt! snauwcne de hertog
-Hij keek Margaretha aan en vroeg:
ï/ss't gij rriets van e€n stuk en een ijzeren

kof-fertje

?

-- Dat is het, wat ik in mijn

had

geest verloren

! riep Margaretha uit. J., ju, de hertogin liet

u het kasteel na.." de klerlc schree'f het stuk... het
ligt in een ijzeren koffertje.
_- En waar is dat)
-- trk weet het niet... ilç heb het niet gezien...
rnaar de hertogin sprak er over ,. Dat is het, wat
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ik vergeten was... Ju, ja... het ijzeren koffertje.
Zeg, heibt gij het verborgen)

- Ik heb het niet gezien. Maar de hertogin is
- meer uit de kamer geweest, sinds zij van het
niet
leistje sprak. Zoek, heer, zoek

!

De oude Margaretha strekte den arm o,rnhoog
en aan,haar onbeste,mden blik rsas het te zien, dat
haar geest weder beneveld was. De hertog beval
een meid de vrouw naar haar kamer te brengen
en goed op haar te passen.
In gedachten verdiept liep hij nog eenigen tijd
de kamer op en neer, en liet vervolgens al zijn bedienden roepen. In korte woorden vertelde hij
hun, dat hij een ijzeren koffertje m,iste. en dat
lrij den vinder een goede belooning zou geven. De
kamer der gravin bieef open en iecler n"rocht vrij
zoeken.

Ooi< Koen.raad hcrorde ciezr.: wonrden, en de
gedachte, dat hij wellicht de gelukkige vi.nder kon
zijn, deed hern van blijdschap tr"illen" Dan zou hij
het geld niet aanne,rnen, maar verzoeken ais page
in ciienst. genomen te worden. Wae Fiij eenmaal
zoover, dan rverd hij misschi.en nog een dapper
overste.
Het wantrouwen tegen clen slotbewaarden
lrwam weer boven. Niemand was in de tr<arner der
hertogin geweest dan zijn gror-rirnoeder. de Tclerk
en de slotbewaa.rder, en Walter Frad gelegenheid
genoeg gehad het koffertje te stelen.
JJ

Ko"ttraud nam zich voor dier, man in het oog te
houden, en hij kon er reeds <iadelijk mee beginnen, daar de slotbewaarder zich onder cle zoekencien ibevond. De knaap rnerkte op, ciat hij r,vel telkens een kast opende, doch er in keek alsof hij
zeker wist niets te zuÏlen vinden. En het was of
hij spotte met den ijver van de anderen. Koenraad
hield zic.h overtuigd, dat hij rlen waren schuldige
v66r zich h3d.
Intusschen had ook de slotbewaarder bemerkt.
dat de knaap hem gadesloeg. Woedend hief hij
zijn stok op en gaf hem een siag op den'schouder,
onder den uitroep:
Gij hebt hier niets noollig! Maak dat gii
wegkomt, lummel!
Ziedende van drift, vloog K,nenraad op clen slotbewaarder los om hern den slag terug te geven,
toen juist de hertog binnentrad, err door zijn tegenwoordigheid een eind aan den twiet maakte.
Borgen is geen kwijtschelden! bromde
Dien siag krijgt gij terug, ouiie gluiper!
Koenraad.
Van nu af ï<on de oud,e geen stap dr:en, zonder
door den knaap gevolgd te wcrden.
Reeds twee dagen \^raren z,ro verioop€n1 Zorrder dat men het koffert,ie vond. trn het slot was
het hce ianger hoe leveneliger: geworden, daar
alle overstcn van cle regirnente.n lvaren aangekomen. Dagelijku werd er benaar-lsÏaogd, want de
oorlog 'i /as nog niet ult.
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Dikwijls keek de hertog met een [ijt ., naar de
sterren, want hij meende daaruit voorspellingen
te kunnen doen. Hij geloofde rn de sterren te kun'
nen lezen, of de strijd gelukkig zou blijken voor
hem.

Op een avoncl stond hij weer in de sombere ka.
mer vr56r het raam.
-* 'Wat schitteren de sterren clezeru nacht, zei
hij. Maar toch l:evalt mij de pi:ratsing der sterren
niet, 't is alsof zij Jupiter, mijn ster bedreigen.
Zourlen de sterren rnij waarscl'ruwen dat ik in gevaar verkeerl Neen, het oogenlrlik is niet gunstig;
'Wie
een schaduw trekt over mijn ster. Wat is dat)
durft geweld tegen rnij plegen? Vr/ie is het, een
mensch of een geest?
De hertog had een siag op het hoofd gekregen.
Er gingen eenige oc,genblikken voorbij, voor hij
tot bezinning kwam.
-- 'Tû/ie sloeg mij daar) herhaalcle hij, en zag
schuw om zich heen, doch hij hemerkte niernanc{
in de kamer.
Hij zocht in elken hoek, zoncler iernanci te vinden. Sornber trad hij zijn eigen lcamer binnen.
-- De slag is rnij niet cioor .ren rnenschenhand
toegebracht, zei hij. Sflant wie zou het wagen den
hertog van Friedïand aan te raicen? 't Xs zel*er een
waarschuwing. lMijn ster werrl verduisterd en...
Ha! nu begri;p ii* het, ik:[:en aan het einrle mijner

*
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d"g*r, g"i;orrr."*. De doocl uui upt*iig voc'r rnij komen.

De rurve ïrertog was zeer bijgeloovig" Droevige
gedachten door",kruisten zijn geest, en de slaap
kwam niet Zoo brak de morgen aari.
De hertog wilde ni.et oPstaan.
[k ben ziek... en ilç zal sterven, zei Lrij. De
- hebben het rnij verklaard'
stenen
Zijn zuster en zijn oversten wilden hern dit uit
zijn hoofd prate'n. Maar het hrelp iriet. De hertog
bleef in zijn i<anner en regelrle zijn zaken ais iemand, die sterven ging. Hij gebruikt.: bijna geen
voedsel en zijn krachten namen zichtbaar af' De
dokters kenden de oorzaak var-r zijn irwaal niet,
en hij hoorde al htln voorschriften aan rnet een
spottenden glimlach.
De hertclg zond om den. overste van het naastbijgelegen k].ooster. I-lij verharalcie h,eim het voorgevallene. Hij spral< over den ::ierg dien hij gekregen had zonder dat er een nlen:rch l:ij hem stond"
De abt kon zijn gedachten niel. verar:.deven.
Ooùr bij de oude Margaretha v/a$ na iret gespreit
rnet den hertog een ongunsti.ge verandering waar
te ne.men. Bleek en Lrevend zat zij ira iraar stoel en
haar geest hie{o zich vnnridurenctr met het verlcrren l*offertje trezig. I{wnm er iemarrcl },aar kamer binnen, dan hicf zij het h,,ofd.op en riep;
* Zoek het kofÊert'ie tochl Roep, zcek...

Het werel echter niet gevonden, hoe rnen oc,lç
zocht, met de hoop op belooning.
Koenraad vooral was i3'verig bezig. I-lij verloor
den slotbern aavdey niet uit het oog en had eindelijk opgernerkt, dat deze meeruralen des nachts lt
!çasteÀl verliet, en zich naar een boschje begaf aan
den oevei van een klein rneer. i-{oewel hij hem gevolgd was, had de duisternis he,;rn belet te zien,
wat hij daar uit-rc'erde. Bij het daglicht had Koenraad [ret Lrnsc]rje onderzocht, rnaar niets ontdelct,
wat hern op het spoor van het koffertje kon brenqen.

Op een avond bevond de oude h4argaretha zich
niet héel wel. Zij verlangde den bijstand van een
gee-stelijke, en Koenraad liep naar het klooster,
vanwaar Ïrij rnet den abt terugkwarn. Het sloeg
juist elf uur, toen hij de boinnenplaàts overkwam
en iemand zag vertreklçen door een poortj€, wââïvan alleen de slotbewaarder den sleutel had. Haastig bracht Koenraad den abt bij zijn grootrnoeder
en begaf zich insgelijtr<s naar buiten, de donkere
gestalte achterna.
Intusschen rn'as de abt bij h4argaretlra binnen
getreden.

-* Ik gevoel dat ilc" spoeclig rnet rnijn lieve hertogin vereenigd zaï zijn, zei zij. Ik wil u alleen
nog eens herhaleln, ctrat zij en ik onschuldig zijn,
elat wij nooit iets slechts tegen den hertog in den

zin hadden. De ware schuldige zal weldra gevonden dat weet ik.
De abt hcorde verder haar biecht, maar wilde
Liesbeth niet met de stervende alleen laten. Hij
l:leef dus op Koenraad wachLen.
Plotseling werd de stilte afgebroken. Driftige

voetstap'pen werden gehoord en Koenraad stormde binnen, alsof hij een blijde boodschap bracht.

_ .-- Hier, hier, grootmoeder! riep hij. Hier

is

het lcofefrtje, en,ik heb het gevondln!
Met bevende handen betastte de oude het en
bezag het.
_- .1", ja! juichte zij, dar is her. Nu zal de hertog weten, clat de hertogin hem alies vergaf.
-_ 0, riep Koenraad vol triomf, wat zal Walter wel zeggen als hij morgen de plaats ledig vindt,
f,)eze sXag zal hem nog meer piin doen, dan dien
il.- hem laatsi heb gegeven.
** Wat, Koenraad, sprak i iesLreth. Hebt gij
den strotbewaarder geslagen)
Ik trof het juist, dat hij vé6r het venster van
de torenkarner naar de sterren stond te zien. Toen
ben ik achter hem gaan staan, en heb hem met
de vuist op zijn hoofd ge,slaren, dien ouden
valschaard.
- - - N{""r-\naap, wanneer is dat gebeurd? vroeg
de abt doodsbleek.
Ik heb er toch zoo'n groot kwaad niet mee

-
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gedaan) vroeg Koenraad aarzelend. Het gebeurde
in denzelfden nacht dat de hertog zielç werd.
Ongelukkige, riep de abt" Het was de slotber*'aarder
niet, rnaar de hertog zelf, wiens leven
gij in gevaar hebt gebracht! Hij stond naar de
sterrep te lcijkr:n.
Het schemerde den armen jongen vô6r de oogen. Hij durfde den hertog niet ffreer onder de
oogen komen.
.- Dadelijk moet ik naar den hertog, zei de abt.
* Neem het koffertje rnaar rnee! zei Koenraad.
Dan kan de hertog toch zien, dat ik alles deed om
hern te dienen.
Weàs gerust, Koenraad ! troostte de abt. Ale'
't mogelijk
is, verzwijg ik den hertog uw naam, eTr
anders zal itr<'hem om vergevir.tg vcor u srneeken.
Met deze woorclen verliet de geestelijke haastig
de karner met het koffertje onder den arm.
De oude Margaretha l'rad al dien tijd stil geiegen ; nu hief zij het hocfd op cir vroeg:
* 'Waar he'bt gij het leoffertje gevonden)
De knaap kon slechts snikkend vertellen. Hij
was den slotbewaarder gevolgd, en bij het licht
der maan had hij gezien dat deze de hand in een
hollen eik had gestokqn en daarop me[ een tevreden gelaat het kreupelhout verlaten had. Daar in
dien holien eik, hari Koenraad het kirtje gevonden.
Intueschen wns de abt bij r*en hertng tor,:gelaten.
.:",;

.
I

i).ru. i*g g*iro*tr guklu*d, ,i,roh doodelijlc hieek op
?ijn lcgerstecle.
-, Tilat voerl u hierheen aoi: laat in den nachtï
Vrueg

hij rnet rnatte

stern.

.*- Ik korn u vrede brelrgen, rnijn zoonl

antwocrdtle de abt. En dan'zal uw Tichaarn weer tot
r'ust koir:ren en gij geheel herstcllen. Het staat niet
in de sterren ,geschreven, dat gij vroeg zult sterven, en het Wâs geen geest, die u geslagen'heeft.
Die slag is u door een ïnenscherahand toegebracht.
Zooeven heb ik dit vernomen, en ik heb mij gehaast uw angst weg te nernen.
De'hertog lcwarm rnet een ruk overeind. Zijn
wenkbrauwen trokken zich sarnen en zijn geiaat
werd roo'd van toorn.
Er leeft dus een mensch die het waagde den

- van Friedland te elaan !
hertog
Hij dacht niet cTen hertog van Friediand
- zicht te hebben, rnaar den slotbewaarder,
v66r
dien hij, en zooals gebieken is terecht verdacht,
zijn heer de be'wuste papieren cntstolen te heib,l:en.
De arrne jongen is troclsteloû$ €ïl laat u cloor rnij
orn vergeving Lridden. AIs een bewijs hue hij voor
u werlet breng ilc u ,hier het venloren lcoffertje na
vee!. moeite cïoor hem gevonel*r;.

De hertog sioeg een 'L:trlTc ':i: het h':{$ertje en
vroeg toen.
Wie is het, aarr r,çien ik mijn ziekte, maar
- het kisti,* tc ,ifunlçen hel-))
oalç
'-'"' J;fLs ''"

De abt noemde nu Koenraads naam, doch een
oogenblik ,later berouwde het -Frern reeds' Dq \**
tog greep naar de zilveren tafelbel en beval den
binnentredenden wachter, Koetrraad in de gevangenis
te werpen.
VerscFrrii<t vroeg de abt hern om barmhartigheid.
Ï-lij zal de straf krijgen wellçe hij verclient'
Drie }ç.ostelijke weken vaïl mijn leven heeft hij
bedorven en mij den angst vc;or den dood doen
gevoelen, en daarvoormoet ilc voldoening hebben'
Wees toch niet zoo hardvochtig tegen den
armeïI jongen en'l:edenk, welll een grooten dienst
hij u bewezen heeft.
__ Ga heen, eerwaarde vacler! Gij hebt uw
plicht gedaan; ik zal doen wat il< wil.
'freurig verliet de grijsaard het vertrek en hij
ging naar de kalner waar de oude Margaretha
woonde. ,Tuist kwamen ook solclaten binnen, die
Kcrenraad rneevoerden. Zelf was de.ze er niet verbaasd over, rnaaï Lieskteth hing hem om den hals
en weende zeer.
l\{et een z1{uaren s[eutelb'os in de hand en een
grijnslach op het ge{aat wachtte clen slotbewaâr'
der Koenraacd af, en gaf hem nog een duw, toen
hij den drer"npel c{elgbvangenis overschreed.
-- Zret gij nu, booswicht, wat er van trotsche
jongens terecht komt, grijnsde hij.

put waar gij in vallen zult, zal nog dieper zijn.
Denk maaï eens aan den hollen eik bij een klein,
doch diep meer.
Verschrikt sloot de oude de deur. Zou het gehein'r dat hij al die jaren zorgvuldig ,bewaard had,
ontdekt z.ijn? Zou het koffertje verdwenen zijn,
en hij geen wraak kunnen nemenl
De hertog veranderde weer van gedachte. Daar
stond een overste bij den slotbewaarder, die nog
in de gevangenisgang was.
*- Gij rnEret dadetrijlc Koenraad voor den hertog brengen, zei hij.
'lValter gehoorzaarnde.
Hij was in 't geheel niet
gerust.

Knaap, ver,tel mij, waar en hoe gij 't kof- gevonden hebt! zei de hertog.
fertje
Koenraad deed dit en Walter had rnoeite om
zijn ontsteltenis te beheerschen.
-- Floe gerneen liegt die kiraap, zei de slotbewaarder. lVfuj beschuldigen. De oude Margaretha
wist dat het koffertje'bestond... ik niet... en nu
vindt haar kleinzoon het. Dat is wel vreemd. Die
jongen moest het zoogenaamd vinden en dan mij
betichten.
O, valsche man durft gij mijn eerlijke grootmoeder
beschuldigen? riep Koenraad verontwaar-

digd uit.

*" Zwijg!

anauwde de hertog. De slowoogd
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lçan wel gelijk hebben. Waiter, breng den knaap
terug in de gevangenis.
Ruw duu'de de slotrbelvaarder hem buiten.
Heer, ilc heb vertrouwen in dien jcngen,
zei een overste tot den hertog.
-- Die knaap heeft het gewaagd mij te slaan...
En ik zou rnij zoo vergist hebben in den slotbe-

waarder.
-- Die rno,et toch geweten hebben dat de ïrertogin u het kasteel naliet...
-- Jr, dat is vreemd. In het kofferrje is het
stuk, door den klerlç opgesteld. Maar het geld,
dat er in lag ia verdwenen. Rc*p eenige mannen
hier.
Terwijl de overste soldaten haalde stond de hertog, die ncg altijd te bed lag, op. De mannen kwamen en de kasteelheer liet nu 'Walter roepen.
Deze schrok toen hij de soldaten 'bemerkte.
\fl6|1sp, ik moet op uw kamer zijn, zei de
- Ilc wil de zaak onderzoelcen. Ga mee!
h*it"g.
Walter moest gehoorzamen. In de kasten van
zijn kamer vond men niets 'i'erdachts. Maar de
overste, die den slotvoogd een loenschen kerel
vond, betastte c{e muren en klopte er op. En zoo
ontdel<te hi3' een geheirne berg6:laats. Hij }iet den
wand openstetrren en in een kastje lagen met geld,
juweelen, die aan de hertogin toebehoord hadden.
't Bervijs van uw schuld, riep de hertog uit.
-Walter voelde dat hij verloren was. Het raam
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stond open. [-let zag uit op de slotgracht. En hopend nog zwerïn,rnend te kunnen ontsnappen,
sprong de slotvoogd snel door het venster. Hij
botste echter op een vooruitspringend deel van
den rnuur, stortte dan in 't water. dat rood werd
van zijn bioed. Hij verdween en kwa'm niet meer
boven. Ëen half uur later haal.ie rnen zijn lijk op'
pê schelrn zal ooic den klerk verrno,:rd hebben, oordeeïde ieder.

Koenraad heeft mij, den hertog van Fried'
land, geslagen, dat vergeef ik hern niet, zei de
nog trotsche hertog.
Liesbeth eing naar cle zu'ster van den hertog, en
smeekte om haar voorspraak voor haar ongelukkigen broecler. Onder tranen vertel'de zij waaraan
Koenraad zich had schu'ldig ge.rnaakt, niet wetende, dat hij den hertog voor zich had.
De vrouw breloofde dat Koenraad niet al'leen
de vrijheirl maar ook volkornen vergiffenis zou
ontvangen. Zij,begaf zich naar tlen hertog en, vond
hern aan de schrijftafel zitten, iets wat in dagen
niet gebeund was.
-* O, weÏk een geiukkige dag! riep zij. Het leven is u opnieuw geschon'ken. Nu gij zoo gelukkig zijt zult gij den armen jo:.gen wel bevrijden.

---
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f)ie kn^up h..ft d" Lattd tegen ntij opgehesprak hij. Hij moet ster\.en.
Dat is u toch geen ernst? Koenraad heeft
ù imrners
de verloren papieren terug gebracht, en
Btraf, rnaar wel belooning verdiend.
De belooning zal il< zijn zuster uitbetalen,
inaar hij moet er vobr boeten, dat hij drie weken
tan mijn leven vergald heeft Ga nu heen.
Weenend verliet zij het vertre,k en cleeide !-iesbeth mede, dat haar broeder een eware sirad
wachtte, doch zij hoopte nog aitijtl den hertog te
vermurwen.
Een paar uur latelbeval de hertog dat Koenraad
rnet het zwaard gedood zou worden. De srlotbewoners zager" met treurige blil<ken de toelbereiclselen tot de terechtstelling rnalcen Op het pleirr
werd een heuvel van zand gemdakt en daaronr
heen vatten eenige soidaten post De hertoe zelf
kwam met zijn gevolg.
De gravin waagde nog eeil poging cin haar
hroer tot rnedelijden te bewegi:n. lVlet l-iesbeth en
de kleine N{aria aan de hand. naderde zij hem"
Snikkend wierp Liesbeth ziçh voor h.rn ned.r .n
lVlaria liefkoosde haar o,ern, r:raar beiden werden
rnet heftige gebaren afgewôzen Koenraad werd
binnengeleid. Zoodra hij den hertog bernerkte.
knielde hij vaor hern'neer en- :lroeg hem orn vergeving.voor de beleediging, .{ie hij h.ern on'wetend had aangedaan. Hij hacT. diep beroul+".

'
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In d" oogen o.tt *ii. aanwezigen stonden ttanen. Plots ,kwam daar de oude Margaretha. Zij
wankelde aan den arm van een meid.
De lieve hertogin, uw vro'uw heeft u alles
vergeven,
riep zij tot den hertog. En zoudt gij dan
hard en onbarmhartig zijn? ik zei tot de hertogin, dat zij rustig zou sterven als zij voor u geen
wrok had. Maar gij clraagt nog haat in uw hart.
En de hertog sidderde, nu hii weer zoo aan zijn
vïouw herinnerd werd. Zij haci kwaad rnet go'ed
vergolden... Eerst moest ze voor hem het slot
ontvluchten. Veel had zij geleden... En toch ver.
gaf zij alles...
Leid Koenraad in de gevangenio terug! gehood de hertog.
Hij sloot zich in zijn kamer op en mijmerde.
Toen brak zijn hoogrnoed. En hij zag in. hoe onrechtvaardig hij geweest wa$,zelf haaide hij Koenraacl uit de gevangenis.

Knaap, gij zijt vrij en gij zult in mijn
Gij heLtt mij trouw ge-

- treden, oprak hij.
dienst

diend.
Er wae nu weer vreugde op het hasteel. Koenraad trad in dienst van den hertog en Liesbeth in
dienst van zijn zuster. En de oude Margaretha
stierf in vrede...
'Wallenrteen,
den
Zao is het oud verhaal over
hertog van Friedland, een geducht krijgsman, die
meende in de eterren te kunnen lezen.

EINDE.

