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I.

Zes honderd jaar geleden was het Engelsche
volk niet gelukkig, want het wercl ve ldrukt door
Willem van Normandië, eeil vo"rst, uit Franl<-

'ijk overgekomen, er dle ziin ldo;;r:a.ir:iisrhrr
edelen beloonde met cie gr:edei, n \/4,ïi li:agel-
schen. Ook had hij veei lioeven la'.e:r i'.:-t-"nz:ic:ien
en akl*ers vernieleù, oni al dat land te heplauten
met struikgervas en bcornerr, r;1 "a1.]{) eei}. q:'aot
jachtgebied te verkrijgen.

De F,ngelschen hadden meerrnalen ee6:oop;d
hun vrijheid terug te winnen, mf.ar dit i';:i.s niel
gelukt en Willem. de v'eroveriiar, zooa,ls hij ge-
naamd werd, nam dan vreeselj-ihe v,'raa!..

ln het bosch van Sher, bij Fiottingharn waren
veel rnannen, Cie zich niei ae',rr cie F]or:rrnJiii:'s
rvilden onderwerpen. Liever leefden ze als ban-
nelingen in het groote woud, Ze v':rmden er een
bende, en hul iroofdrnan vza: Ii.oi'ir F!oo"l, ciie
vroeger op een J..asteel h.ad gev,roond. Maar zijn
vader was valsch ven verraaC beschi-,lcligd en
gedoocl door Cr: Flormancliërs en zijn moeder
stierf tcen varn verdriet. F.en l.inrrl-':,i:;iii,'t i",,r'ill!-
de nu op 't kasteel. H,n li.clriio -"'.:rkrlos in hei
bosch te 'i'erblijven l:r:r,'en dt: guiistell te vragen
der averweldigers. Ook ;, ij:: vrrrJ'tv. f',,4aiian, rvas
een eclelmansdochter.

De bannelingen droegen gro€ne kleedij, \.çir;,l.r,*3*



door e* i.usschen de boomen minder zichtbaar
waïen.

Ze hielden clikwijis Norrnandische heeren aan
en ontnarnen Cezen dan 't gel'-{, waarvan ze zelf
ieefden en ook nteedeeïden aan armen.

Zoo waren toen de tijden.

Te ïricttingham, de naburige stad, woonde de

schout, die voor de orde in de gansche streek
mr:est zorgen" En hij kreeg klacht op lclacht van
de Norrnandische . heeren, oVcr d.e ben,Ce val]
Rol:in Flco,jl. De schout sliep er haast niet meer
van. I-{ij *n'erd door de rneeste burgers van zijn
stac{ velacht, urant hij vra-s een Engelschman, die
dc vre eirrde nieesters vleide en ze naar de oogen
zag. Voor ihen trad hij streng ,op jegens zijrt
eigen volk. iF{a een boer een haas of konijn
gevangen op het door l{ormandiërs gestolen ge-

bied, dan liet de schout di:ir ongehikkige de
ooren afsnijden en het was iïleerrnalen gebeurd,
dat hij een n-rrnen stumper aan een boom liet
hangen voor het dooden van een hert. Hij
dwong lvroeters de zware b,,'iostingen te betalen
voor rien vreen-rden koning. Iin hij beboette bur-
gers, die clc hleedij, de ta,a1 en de gewoonten
van de' vreenr:i,:lingen r:iet r'-ilden aannemen.

De schout n:i:rlite zich zeif ook rijk. Hij perste
burgers e.r.' u,:e:':rr geld. :.1, drsef oneerlijken han-
del en gaf in :rijn woning eetmalen, waar hij veel*4*

iran velctierl.i,r, C.anr. ieCcr, riie hern ilu en dan
r,ooCrg had, zich verplicht govoblde er verteer
re maken.

--- 
Zg" ging; liet tJaar iil 't l,lce;rden van Engeland,

i-n de ironing, Ti/ilien-r j,:: Vircver-;:rar, heàoeide
er zici'r niet ir.let zijn ",-cil". F{ij "","rocnde te Lon-
c'ien, iil 't dr-riCeiL, r:ll har{ ::eli' vee} last met :ijn
;ronen) clie tegcn hern oi:stoyrclen.

Rc;bin I-icc',i- ,rirrt n"-t...,,:,"lijir: rvel, .Ca.t de schout
van i\,iuii:i;ighain: een gewelci:gen hekei aan hern
hacl. Lr: hii L.*cslcct den "fudao varr: ;riin voik noÊ
r,vat i:eiacheiijher te mai<en.

- 
ii. na .ta:;daaii eens naar de stad, zei hij

r,rp ;,:e l,:.cïcl''r. lt\tc,ri:i,.irrn tl,i: klariaÏ. rijn goede, jong*
r/ror.!!;i, cij : ;r,ll: vocraj l:ezig hiel.j met het' ver-
irieg;e:-'l r'r;.r ;:.e1,.,-,, trr het onCerwiis van kinrie_
ren der ban::,::i, i,.lci:, waarbij u" g"holrr"n werd
cloor ecn praie:., ': riiTicii Tu.ch, die voor d*::e Eosch_
kereis cle qce:;i,:i,,i c was.

" .; 
\i,.r'"-'.i ruirei r,1c te Nottinsham doen ) vroeg

Marian.
*- IJ.r.i 'r'rr

clien I vle ,.,y e :-.

ma.nnen vin

il; r,.;'lF irog niet.',Maar de schout
, i,-. i;.:,-1.:rvindrrn. dat de groene
i ;,lie,'l:r:ch nog altijd vroolijlc

r,;'eer i-;.:l: voorzichtigl

"".. ,t',:.;.k u nret ongerust...
I l,-, i. ;. 

j.r,. rl r:: r-: r /v*r: { }:li j,.len " l\ln cle
pen, d:,, rit llij u.
riiet, laten griji:en.

I, .--



il* r,:ai iait r ie gal S'obin zich geheel alleen

oo *.g. /A.trs uaa.r' e";*woontt had,hij door kunst'

rn;dcleltjes zijn gezicirt verancterct'-- 
n;; *irro i"*.*-rie slati hr'alie hij een haveioos

gekieedcn J:i:eillot'Lwe'' in, cl;e op een mager

sciiarrylinj,;el van .ee:r ï:aard' ziiT. en lwee rnanden

;;; ;;h;;,*ool"'.'r.h *t"tt'o""l"? om het in de

stacl Le verle.ooPen"'"-*-:tv*i, 
"riu,,tC, 

*p \^I':Ë;,rlaer Noitingham')

vïoeg Robin [-[ood.
-* -f*, mar,l,, . . r:ijir i"-ostj:' verdienen' lré?

ant"woi;;cltle de Lee.rhcu'wer' Veel sjouwen voor

e';rl inage.i' lvilirstje.. '

--- tr.ii*t.r". . il; he'J: i''* eens een gek-ken in-

val.. [-lceveel is u-,r,^r vleesch waard] En wat

vra.agt ge voar -ti.fi' Faard?

-i Z:ouuCt e;:j aih:s sernen wlllen koopen?
*- ja, er, clc itanden ook'-

-* fu{a;ar waarom}
"* Ik wil ock eens voor l:eenh*uwer ape-

Ien!
--- Een raai gedacht" '

De ru.an noe inde een Prijs'*- 
T;;1 ze: 'Robin H"o'l' '[n als ih nog vijf '

schellingen rneer geef, krljg ilc dan uw mantel er:

hoed toe?
-- f!'iii best..'
L-le beenhouwer dagh', Crt Robin niet wel bij

het hoofd lvas, maar toen hii klinkende nrunt
*$*

ontvtng, was hij zeer tevreden cver de zaak.
Robin klom ,:p het magei paard en in de beste

stemming reed hij naar Noitln1:ham. waar het
vandaag markt was.

Straatjongens lachten hem uit.

- 
Hei, baasje, willen w;j uw paard vast

houden. Anders zakt het ncg ciooi zijn poo"en
eer het op de markt is! riep eï eerl.

Een anCer trok het dier aan zijaa sta,ari, zoodat
het bleef stil staan, m.aar plots keerde Robin zich
om en gaf den bengel zuik cen o'ûiveeg dat hij
verschrikt weg holde.

Robin huurde een l',raampje, waaïvooï Itij
ook al veel geld moest geven aan een dienaar
van den schout.

t.
I

I

I

I
t
I

kost
Hood

r-iij
lager

I\4enschen, hier is heerlijk vleesch en het
toch zeer weinigl schreei,xwde Robin

noemde den prijs, die rneer d,::r de hclft
was dan van de andere zlecschhc,ulÀrers.
Dat is zeker bedorven ri:mrnel ) vroeg eeri

vrouw.

- 
Als ge d,at denkt, rnensch, ga d;n rnnar

elders. Ik heb het me nu in 't h,rofd gezet, dat
vee! arme lieden vandarag ook eens zi,,llen smr,_i.
len !

En Robin sloeg den prijs r-ss rf. I\f:rr i:c, r'rje
het vleesch, dat inderdaad van ele heste hoeda-



nigheid was. Ën nu vercircniyen de kocpels e;'

kaav.
De andere beenho'.1-rrers T<".aumen eens hoorcti

en zien.
--* Is die vent gek? vroegeTr ze. I'''Xi,i verkoo':'i

rnet poioot veriies.

- 
(}f hij heef t dat vleesch: gestolen !

-* Neen, dat is zoo !1 iilo,:ro-randische jonlrer',

die gra'ppen uitha.alt, rïLeenC-e een a.nder. Hij zel
zel,<er 't erfdeel vail zijn vacl.er verspillen. Er
zijrr van die ioslrolieir.

- Erfdéel gestolen van da

fluistevde er eeil.
-- Z.g dat r.ri;ar niet te luidl
Rolrin was spcrrd-ig uitverl;ocht.

fi,ngelschert,

't \&'as de ge.,voonte, dat Ce beenhouwers na
't cind.e der mai;l;i is"r:i:T] :r,-.en:caalden ilr d.t

eetzaal van cle;r schout. R-obin 'l-{ood eing ook
nlee.

-* Vandaag tr;'-iotter rk u aller..l zei i:rj t':i *:,
vleeschhouwers.

**^ .lu, ja, clat r; e'en Norrrrandlsche jouLer,
die zijn geld dctor ,*e,u::'ei', en verr',ïers 1o+ii. c:r-
deelde men.

De schout hocr'd': van den zonderling en

en kwam eens leijkcn. Hij had niet 't minste
verrnoeden, dat RoÈ,iir }-{o*d in zijn hu"ie vctr-
toefde Dadelijk wa-* 1,,;j Ï:clirst op voordeel. Ftrij

noodigde Robin uit naast hem te tr<omen zitien en

bood htrn een l:eLler rvijn aan, van de slechte
soort, d:e.hij ciuur liet 

.betatren,

*- Ik heb gr:hoordl., dat eij zoo gcedkoop aller
best 'rrleE;cih hebt ore:,}<ocht, :.ri de schout.

-- Lr;h ja".. il." heb groote kudden hoorn-
i:eeslen hrer dicirtJrrj in't ;br:cla.."

-- Ven waar lçornt gijl
*- inicg -,'ercler uit het l*{ooi:den.

- 
Frr ge vrilt c{ie honrnbeesten verkoopen}

l-i/el, rrieschien rl.t:nne:r r,ili zaken doen, zei de
schorirt begeeril, ,ile. R"cbin octk voor een ver-
Itv,ristendell jonluri' hieid"

-.- \Iir'el, he:;:;,r,,, ï?oL.rr, il.r heb geld nooc{ig.
F'.n irau:i" diic liini{erd i:ond rnoogt ge zooveel
trloorir'beesien ï,ilkicxe n Lls gc 

'begeert.

- 
Is dat gcrneend? vrct:g de schout haas-

tig.
*. ,{r., natuurlijk.. 

"

-* Ën iisevrel ",ai:l i.ie d.elen zijn er?
*-- Ll, €(:tr il.ri.i"fi... i-.i:" fttr?ic:h me ni,et rn,oe dooi'

ze te telierr. Z*, 2:,.e,.;:.err in 't bcsch.

- 
En ,.w ;.1 's-:.':'J.:. r,-ll.3i'l ei op?

-*- l{ijn m}&nneiix zijn daar. . 
"

'-- I-.as oir, il i: R.l,rl,lr" hlocJ 'c n:el baroolt
F r:i is e;în Gîi:es,:il;':,;:ilie Lnanstr'*cper. 'i ls 't:

l*est, ci;',i. 5, i'l l.l vr".n [triï,rr. heeÊter:l ontcJ.oet, eer hij er
mee ryirrj,-. ii;,". li"arla:1.,'tr;li:i:ii r,ret u:r].ee gaani)

-- C, :-a.denji; ::^ o'"^' r j- d;.3cn;;jr: l;ort. ik zal eenige''- .,:.r Vl'i:l:.L -!t: 
(i 
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drijvers lïiee nenlen om de clieren naar de stac.

te brengen.
In zijn zucht naar winst, dacht de schout aan

geen gevaar. IJi3 riep eenige'knechten, en klom
te paard. F:obin besteeg .zijn mager diertje. En
zb veden 'heen. Ze b,ereikten weldra de bosch-
streelç.

- 
Waar zijn de kudden nu? vroeg de

schout ongeduldig.
-.-- O, nog wat verder... Flier is het gt.as 266

dor.. .

-- \T/eet ge rt'el, dat uw rlieren grazen in de

bosçchen van den koning, er: dat zulks verbo'
den is ?

-- Ja.. "

-- 't [s 'i treci, -Jal ge al uw beesten ver-
ko*pt, andcrr kriigi st: last. FXet staat gelijk met
die:fstal.. "

--- ûch, ir: L*n;ng is ver van hier...
-* Il4aar iii: r,aoet, als schout, voor zijn belan-

gen zûrû;en. hJir, ge zi3t een Normandisch jon-
ker en dan Eie ii... rur:l l,-at door de vingers. Maar
't rni;.6r nie,t te ia.ng dlue'n. . " En clus is het voor u
een r.litÏ..cTnst uvr' vee :lan mi.i ot'er te doenl

-- û, ge l;iest rtr'at ge wilt. Ncg even ge-

duiC..
Hn U.obin leii'{de den schout nog verder mee.

-'- N4aar vriend-, weet ge rvel, dat we dicht
kcrnen bij Robin FÏood en zijn boschkerels) zei

l0 -

de schout o'ngerust. En mijn dienaren zijn een

heol cind aihter geraal.:.t'

- 
Nog een hoogocheut. . .

F:.n plots stoof daar door een laan een kudde
herten met hun zwierig gewei"''

*- Kiik, daar zijn rnijn beesten ! riep Robin
uit.

--. Maar yriend, dat zijn herten..,

- Ja... ik heb u Lo:h niel c'.,ei }<oeien ge'
sproken. Zijn het p;een gehoorncic beesten, zoo-
als ik zeil Ik hel: hier sok reeboklicn.

- 
Ge houdt mt vL:jlr den gek... Die dieren

behooren aan den ;:c."r, g.
*- Dat i:eweeri 1rij. . . Maar er zijn nog veel

Engelschen die hr:;il iVillem, 'i:tr *i/-'r'r1'.,i:,rr',

niet ais koning wilien erker,nen.
-__ V/at praat is dat nu !

.-* [k ben de hc;ofdnaan van het Sherhoscl'r en
beschouw het wild als ergendc.i:r r.ran rnijie t:u,t-'-

ne,n erl mij. En geloof rce, dat lve eilçen dag heer-
lijk gebraad hebben zcnder ùns aarl cle jacht-
wetten van de vreemdelingen te storen !

De schout schrok gevreliig en lçeek eerst Ro-
bin aan en blikte dan achterlvaarts. 'Waar bleven
eijn dienarenl

- 
Gij zijt Robin l-{ood} stan,elde hij.

- Ja...

- 
O, doe mij geen kwaacil srneekte ele schout

die eigenlijk 'een lafaard was
lt

*
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Hij ronk cp de ]ti-"'rti:n în :t{::.r1i de j:ar;le,n c,i'l-

hoog.
Rthin l:lies op een l'rcr:i',.r, dr: itij ":r:tter zijn

tnanteÏ cLroeg" l-uid l;l::,n..1: 
'h:i 

g.:schal door het
bosch ; .het it'e.s elii;;l c" ;i :;e il:r cl:ît i-^it:i-r.:rngll tl:
roepen.

Ei: deze waïeil niet ire;r, l..;ari i{o4ai;ia.n, die

olrgerust wae Ec\r/irrdtn, i:a,-l. hi.ln urersccht eens

neaï F';L;n , :ï i; l:,;1 .:;, ,r -.,' ' -; r; -'g d.ci'

stad
Dar.: verschr:ian r:e 21. ir, h;-:ir g:;.,;:.'.'. ;-.1i. Zr'

sci:ctijtr in er:n lach tcl,.r ::c ,.',?1", t:,:.it;.:',-.i 1itrL,;r:,
cle::, ,.lie c:g ;*,i;ctigcr i,:el:,

-- Vt'rr:r:il-:":1, ::lj l.'.;rL.,:,, clc::', i-l,tLl',. te r 'iï1
vrek, is rrieegel;u;:::i;ïr cTrl i'iitr d-vie Xi*ndercl. pcnoJ

a,l de l:ert..:ïi v[i::1 i:ci l*ti,--;]l '*t"i i:: 'rr{,r:.ir-t,i:i,,

In korte lvc,'::',rirrn ve:i-:rldc il h':cfinail:r, v"zeike
gsi:p hij uitg*trra.;-rle.T. Ïiacl"

**' *e ecl:,:r.,,g is llu ll,,:r en il1e Cu.lk^t, he,t

ware iiet beetc lltni cl;l:ir:iiill :,r,-rri:. ci:r:--i ll.:.,:i':.::.-::i i.:::l:

te hangen, i;Itrïiiii- een cl,::r rii.itï:ÈneTl" c]:e ueven
vuet lanr3 rqlû.ri tll icch r.l l:.11:,-',,' j;tltn:', lrteril ge'
noemr.d

*".- [), genaC*e,] hi:rlilc 11q.1 ;1]16'r.1.1, l-p.lt r"rne naar
de ste.d terug li:3'î]'ei:r ,:j."i r]:r t,;'I Ë"al,ri n-.i-l;r:j;' ir'i:
tegfln rl *nderu"erc,":i:. iL;. r-'r.{zû*!, Ïret u...

*"*" Uw r:erÏett' :riii: v;lrc.;il'llr:i:1. i,lt';e ::ijn e.ge:r
voll< r'erraa,j.t, L'.el:t r?..:ij!'l *"ïs, helma:'.ii Rclbin.
Maar fqerrn ;:ç'* ltiet, i.-i'rfie ;i:i.:n_r.ir:i. {1ii :ijt als

vrierrd .meegekornen en er zal u geen leed ge-
schieden.

- 
M*g ik dan dadeiijk weg)

- 
Ne€n, dat nret! Ce :zr.rlt eenige dagen bij

ons lcgeereTl en daarvcor i:eta]"en en nog wel op
voorhand. In ruil mo g'; g: ts*uwens, z**atre ilc.

beloofd heb, al de geh:ornel: bees,'-en uiikleeen,
welke ge br:geert. Fl*,al ulv gc'-*d ',roor den dag.

Bevend' legde rie sshûut iïleeï d.an '-]ric hon-
derd pond neer.

-- ï)at geven we terrig aan lieden dia ge afge-
zet hebt, ihernarn Robin l-îocd.

De knechten r4/aren dichterlrij gekor,:en, maar
tr:en ze de groene man:ûer: zË.g;,i1, mialetr-n i1r
vlug rechtsornlçeer en holrtren heeir.

De schout w-erel nu ncg cliei:e; in 't bc,sch ge-
leid, rvaar tenten en l"lutjes sl,;r:iXr:l'l.. X-k-t wa:c llct
kamp van Robin Ë-iood en z,j;r horcl:1,;r:'els.

lltarian kwarn ,*it een llouten huis3'e en ï:lijd.e
:,ag z.e haar rrran. Ze hconCe ilct verhair!.

__ Doe den sch.out geen lnvaad, spral< ze.

- 
G, neen... hij ee t met ono, zei Ï{o}:in.

En de sihor-et rnoest aanzitten, doch teverrs
hooren, welk ee,n schurk hij lr,'âs, ,:lû .."rjj,he.i. rj

rninnende Engelschen te rnerdrukken en den
vreemde ling te vleien en xc$ .ia.aËs tc ,jir:nen.

F{ij kreeg dan een 'bed \ra,ri nnils. ft4aar hij
sloot dien gansch,e n nacht geen oog.

Een der rnannen, rooCe Will, kwarn hem 's
t3_



rnorgens halen. Eens had de schout dezen Will
tcr clt-.od r.ercor,ieeld. En de jongen zou te Not
tingharn onthooid sevrorden zijn, had Robin
I'rem niet op 't laatste oogenblik bevrijd.

De schout herkenCe hem en L,egon te beven
ais een riet.

-- C], uw hoofdman he eft me beloofd mijn
Ieven te sparen. i..ermde hij, rneenend, dat Will
ïrern rn:eleic{de orn hem op te hangen.

*-" 
'Xiij zijn ,riet vaisch als gij, die maar aan

'ca'raa].'.r ieui<t I snau-wde'Will.
-*. ili'icl:t ik clan niet sterven)
-* i icud u",v mondl
f,i";ij i.iii:cht l-lem te midrjen van het karrrp.

iviir.i i, .-Tr grcerr rilanne n stoird
i-i;.. scircut z;g h4arian, die, reeds een zieke

vrouw had bezocht.
-*- (.), goede iiame, trescherrn mij I smeekte

hij. llcl: needeiijd.en I Ik zwoer u, dat ik nooit
meer iel.s tegen uw rnan zal ,lndernemen...

--- C,cri seve, dai gij tot inkeer komt, want qe
meiakt 've el onschuidige rnenschen ongelukkig,
antwoordde Marian.

*-* De hocfdr:ran h'eeft henr zijn leven toege
zeqd en 1r'+: nic'et€n wcorC hc,.iden. Vlaar ik zou
zor) ?o(::dhartig niet zijn, bew,lerCe l..leine John.

Rol-.in krvarn daar rr:et het nrager paarcl dat hij
vair den beenhor-iwer had gekr:cht. Hij had ook
den orrden mantel en hing dien derr schout om

lt,

het lijf. De gevange,ne werd dan ontgekeercl op
't dier gezet, met den rug riaa; ien kop. h{en
bond hem stevig vast en bev..r.':ig.ie '-ieii strait
van 't paard aan zijn selmengesj:cerde handen.

Hij kreeg een muts met'bi:iie:.je:r cn op zij eer,

houten sabeltje.

- 
En nu zal hij zoo zijn in'Lrede te |'lotting'

ham doenl besliste Robin.
I-{ij zelf en tal van manrlen gingen mr:.:" },',r:

stoutrnoedig naderden ze C,e stai.i. hllnsc;lri::t
kwarrren toegeloopen en lacliten. De meestr:n
hadcl*n plezier in het geval, .,r,a::t je sshr:tit -,ver,i

zeer gehaat. En NormanCiërs r-i,;rfCcn r';ci:r
doen, want ze vreesCen Ce rrlantien rr,t hei
woud.

Aan de poort bleven Rr,t:in FIccd ei-! zijri
b.-,schi< erels achter.

-- Bevrijd me! sc'hi'ecu"n'rle cle sriioul.
Maat de burgers scirenen drai'irl B;i:r:r] r:il; ls'

hebben. En het paarcl sul<kei;ir, vac:i..
Normandische l-reererr kl+'amerl r-lit irun r;i:rlit'

huizen. Eerst schoten ze cc]ç ,n een lach, maar
verachtelijk riepen ze dan:

- 
En dat is nu 's Konings schout.

De ruiter was vreeselijk beschaamd. L,indelijk
verloste menihem. WoeCend iiep hij iri zijr: huis.
Hij voer tegen zijn dienaren uit. En ctr;ideli;lç ver-
gat hij zijn beloften.

Ji
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*;
r-rij

sterke
En

bosch.

i{u zul}en we die schurken
schr,eeurn'Ce hij.
i:iep zijn riienaren bijeen.

gevangen ne-

I-let was een
groep.
geen uur later trok de bende naar het

Ftrotc sïr*ïdlrr p:ijl,:n aar:. De i:oschkerels wa-
ren rcLe rJ:schl,llers. Vele rnannen tuimelden
neer. Iln rnen ;rs.ir' ge*i: errl:.eleu aanvaïier.

-.- 'l-ocr"e:i; i g,lae er een.
li4s:: sloi,,rT o,l dc viuchl en cle schout, die te

paer.d ;.,&tr .rirl. i.:llli,erili:n .,vae g:lrieverl, vlcog hei
$neist van elllen.

De ,r:r:li',,-lelijl c nederl:.rg tvc:"d ie l{otiingham
l:.rir*:ni. r::r cle i',1.:rrna.n:-i:sche }:eeren zonden een
boCe ;.:"-..u:' i-crrderr, un: bij clen kcning te kiagen
o',rc :' cle,n schcr,it.

le l-"crc1',]r.eièis vraïen weer voor een tijd ge-
rusl" ,.,e irit'lden nrl en dan l\lcrrrnandische reizi-
gei's i1i;n. l',:cu;.1 f i,'1.,,]-l:"r "e ej een, tnaar ze ont-
iri,1r(r.i'rn Ir,-',:r a! ht:n geld.

=-.- We eiEchen teïuËr, rvat gij van de Engel-
i':hen *;,-.llli'i, rirelt, zei !:i::bin toi clie heeren.

li;l rle t',:scirlieiels sleunri:il dan geruïneercir
l:roei.-l: i-cio ware n ni.,, rie;,e tij*en van onrust.

F-rr meer ij,:r ineey kiaclitcn weyden naar Lon-
.Jen ge::cnd"er:. 't l,e:k d.en kr::iring, rf g,ilds in 'i-

Ncc,u'Cen !^leci ,sLrn irrei ieger opstandelingen was
ais :n .ie jarei: rran ï-ieer.w..,, :-1, dic werkeiijk ver
naar' 't ZuiCen \Â'as docïr_iei:.ongen maar door

*16_

verraad de neclerlaag leed en nu in Vlaanderen
als banneling ieefde.

Lle koning zat in cle grccte raa,l, waâr hij weer
een i:orle uit het Fio*:'de,n ontvangen had.

- 
Il< moet naaï ginder, bromde hii. Anders

kornt eï rneer en meer xnoeite. En men zou ook
in andere str,elqen oproer maken.

De koning zuchtte; hij lraC al zooveel last
mei zijn drie z*nen. De oud"ste. Robert, orn zijn
kleine be enen <r lçortbroek >> ger:oemd, wilde
baas spelen in Noi'rnanili,ê, een sireek in Frankrijk
en zijn vader had er hem e} rr:oeten beoorlogen.
De tn'eecle, R.ocdhaar bijgenaamd, verkwistte
veel geld. De derde hielr{ van t1e hunsten en we-
tenscrhappen, rn,û.er levercte tcch ook spel. En
dan had Ce koning ncg moeiliikheden met Nor-
manclische heeren, die hern geirolpen hadden En-
geland te veroveren, en steecls meer goederen
eischten.

Neen, geluirl<ig was \T,/illem. de Veroveraar,
niet. Hij vreesde salrlenzweringen en in de kel-
ders van kast,eelen had hrj allerlei edelen opgeslo-
ten.

F{lj hesloot ru naar 't Nooiden te ireklcen om
dien verwenschten triol--in Hoce{ en zijn leger te
straf fen"

Willern bega"f zich, eè.:r paar r,veken later, op
weg m:t zi3n tr:enen. En nà een langen tocht
kwarn hij te l\-ott:ngham aan. De schout sprak
heftig over de misdaden ",-:n Robert Hood.

!7 -.



."- We zullen er spoedig eerr eind aan maken,
beloofde de koning

En na eenige dagen rust trok hij in het Sher'
bosch. Zijn soldaten rverden Coor alle dreven ge''

zonden. Ze zagert wel eenige hutten en een hou-
ten huisje, en bernerkten, dat er hier menschen
gewoond hadden, mâar ze vonden Robin Hood
en zijn bende niet.

* trs dat nu een streek die van oproerlingen
wemelt ! riep de koning uit.

De. schout had zoo fel overilreven.
Robin l-{ood en ziin vriendcn, wel begrijpende

àat ze tegen clie groote rnacht niet op konden,
hadden 'zich naar een ander woud begeven.

De l'oning keerde met zijn troepen naar Not-
tingham terug.

Zekeren dag wilde hij met zijn gevolg op jacht
gaan Hij achtervolgde zoo gaarne het wild.

De jachtpaytij had niet in 'l Sherbosch plaats.
De kcning was echter niet vr-olijk. FIij voelde
zich saml:er:. I-tij vertoefde nu ïrier in 't Noorden.
En wie weet, wat zijn zonen in het Zuiden uit-
voerden^ De leoning was voortdurend ongerusi.
Hij trad in een eenvoirdige herbere r n vroeg om
bier, Ër zaten hier verscheidene vrûuwen. 7.e
wisten niet dat de bezoelcer de lconing was.

^ Zit gij hier te drinlcen ? vroeg Willem.

- 
Drinkep... neen, heer! sprak een der vrou-

lli -:

to

wen. TVij schuilen hier... we liebben geen eigeri
huis meer.

- 
Hoe kornt dat)

- 
Ile k,:ning heeft ]ret laten afbranden, Waar

Een herberg uit der, ouden tijd.

wij rvoonden moest het bosch worden om te ja-
gen al had hij acht en zesiig groote *.xld*n, rJu,
ik hoorde.

Dat was waar...



* En wij hadden rnaar één nederig huisje,
vervolgde' de vrouw. We rn,:rrhten het niet be-
houelen En we hebben geen s;ir-rkje land rneeï om
onze oogsten te winnen. Als arrze ma-nnen of
jongens een heas vanEeï? snijclt de gchodÈ rzan
Nottingham hun d.e ooren af. Ware het niet dat
de brave RoL,in hlocci en r:i;în rnannexx ons dik,
wijls lrrrlp boclen, dan stiervfïr we van honger.

- 
Is Robin F{ood er dan nrg}

* Waar l:ij n'.1 rs r,vet.-,n."vc. niet. F-lij is moe-
ten vluchten nrrûr sol.daie,:, :r.ùgt rnen. God geve,
dat hij spoe'dig ierug keerà.

-_ Maar hij is tcch een Ceirgnie.ti ra,ecXervoe;
de koning.

-- Ja, dat reggen qle heeren. ïnaaï ue liegen I

vervolgde de vrûuw. Ai elilc"wi3'ls heeft Robin
Hood clc kans nehad hJc,menCilcirc he:,cir e.n tlen
schcut van NoiLinghaln ol3 t:: ïrangen, rnaar hij
heeft nog ncoit jesraniC ged*orT. ûr:iangs l<warrr
de scLrout met s l,iaten in het SherblscF, om
Robin tr-trood te vangen. FTiS en zijn rnannen ver-
dedigden zich" Ze sciroren hun pijlen af. Ë,re de
schcut vh:ihite zcnde; naar de g*wcnde* c:-n te
zien. En lVÏarian, ci-r: vroulv van Robin F{ood,
heeft ze veri:leei;r1" E.-,n l.cen :r.e Er:-]ij;e}r waren
mochten ze ]ret bc,sch verlaten VL*g het hun of
Robin Hood een schurk is I

De kcning luisterde hclangstrlnenci toe. tr*iij was
eigeniijk beschaamd. Nu zag hij slachtoffers van,**?û*

zij:r *rueci11"p.p-1;iig;e rnaairegele n. Hil had zoo-
veeJ cr:rv*udige rne*ii*i:r:n ongelerkl<ig gemaakt.
En Frii r'çt:lde ].:,i:1s c:i--{ *iiia{. da-t gru ziln eigen
i o:ilC;t tcgen l:.,:.; ..':.s;:;:icïl 

"

E': i.:-,:- ,,; -':. . :: ;l l: :i'1.:c"g. Het rvas aisof hij
sfis o,.';1.;'1Lipo"e;x vier:;1':" I-. j :reicl n'let zijn gevolg
vr:-";"l:r" n:ali' l":l :egen i:ueviel hern niet.

Plsi;s v:rrli:rrr,r.i ii"r rle dreef een beelcÏschoone,
jongr-:: ir]:*rvir. .u.e g:leek wel een koningin, zoo
staîig :n fier.

-*-' V'/ie k;..rr cl,at zrjn ! riep cJ.e koning uit. trs er
r;rr dit '."*cl,-lii tl.r:-r:L :eil '::i"inses ve,rclwaald?

L\r ,,, ti,r \-': =,; ir':l i:rC:i en boog hoffelijk.
-*^ \",lie riji r.li, er.i yirât vc;langt gij) vroeg de

lç li" i;l j.
-** !i; l:;n i!;:.i.;rl:, cle vilii!*r ve.n R.o'bin Hood.

. i ai i ; ;:^- . .:- l;r:;ing tit
ï-,lr ichc-"rt l:.:ii lr'.:::r Fn*bin i'Tocd afgeschilderd

i..is ;,1,,n ir:-,1]i11ç.t,, o.'.,:,i,,;r, ,teiti i.ti'{n/e;"1 bnallStfOôpef .

Id,,i;,,1' ;,ijn vrçi,lr. Ïecl.-,. een vcrstin.
^ - {,;1j erii. E.h:r'r .r::r; ecieimausdûchter} hernam

de !',,1i:ing.
---, 11,:r, hrrir, ,:.. i:ct rT: cJc:hter van baron Fitz"

\qil:.i... *r.;, r,--.Ll.i.r .r :.,n:,:;: i" e:lr eelelrnanszoon eR nu
::elil ele' 1"1"n,:iii .,t., . r,ï-i r n i.; p;rllrr !

-..*" it c L, : :1 .{-.ir.:.;. ri I..., :,.1i e r.lehna nszoon !

-*" .fr, herrr... F.iii ri'ert nicr dar ilc hier vô6r u
ve-rerlliiir, l::.:l:.r,' ik 1.1,:m pie.iien vooy het recht.
Uw Ïri*rrnaneiisch: l-rr-.elr,r heblr.en ons volk zwaa{

.ii



verdrulct. De vader van n"lijn rnan werd valsch
beschuldigd tr'âfl rieïï&rid ,:r"r lr* dnad ge;bracht.
Hei n/a$ een inccrti, o k:nil;gi fen Norman"
dische heer her:ft zich cr: rri.jn ka;teei gevesiig"-l.
Is het eervol, een 'r,1,'eeze Ëls i1;" :{ûû te bercaven?
De boeren zijn venjang,C en ,iie nog grond bezit'
ten, worden uitgeperct dr:r:t :it:va ;ci;lnrit rr;:rn l{ct-
tingham, die een *neellijk, ;:c,i-,f2,;chtig en valsch
man is.

De koning boerg het hocfd" Flet was of die sta-
tige, fie;re vrrclrvl/ h:m i' :u:h;ijigrle^ I-ïij had zelf
zc,oveei onrecirt g*;oXeegd cn eijn luiormandiëra
meester gelaten.

.* f-leer, n:en neerl;t liet mijn rrrar) en zijn
vriencleri k'walijk, ciai :;ij zich niet orrtierlverpen
aan de overheerschers. ns h<:t rian niei ia{ nle gun-
sten te vragei-l v&rx hen, . ciie ve rclruÏ;lçer: i Ver-
dient Re.ibin Fic"retr iliel .i:.; jr.i-: :r -.,rt'i,-ii:n, orn-
dat hij iiever het hal'cïe levc,rr ,,ieeii va;: nr:derlge
lancllieden] futraa:: iret ir llasic., .iai ir;j v,':,eecT is" O,
koning. hij had u hc.den ni ;i:r, innai i."ilt:n.:il i-lLfer:-

schieten met cen pijT. en'i:ii r-r...,f n+:riT ai;r: ,,{*ei.
-* Is hij dan in dit irosrFe)
-_ ,Jr, heerl fl,taa.r gi1 lrrll+,:.ll nlet T€ vreeue,rl.

Mijn rnan Ïcan wE:l een rrr',rj1;:::::r strijd aangâan,
maar hij is geen rtr,!l;l:e1l',ii,-ra::.

De koning c'ntrcerde d*oy deze rnededeelin-
gen. 't Was of clie vi'o:*ly ïilg rllir*ï zijr"l gew*ten
wakker schudde.

.* 7,î, *

-- h{aar laat haav nierl toc zoo te spreken,
{iuisterde een der h rrelingen

- 
Z,,vi;g! s:r-L--wdc cic vorsi

H,n zich t6t I\i,..ii:,r;r t"ir:nden;'[e rrroeg ]rij :

* VrûuÊw-e k;*r i'i,ç. Ft.obir' tr{ocd spreken } Ik
l:eloof hen: .;rjj geleid.e.

* Ik zal L;i ho:ir: ,-r,rag-.ell hier te konren.
-* fr,r catr luc:l: :,1c,;n ies:d g*':schieden.
**- û, ilc u,'*u'trr:irr,v' ûp het }c*ninklijï<e woord.

W,aar lvilt gij u:,l.ju m..rn *ntmceten?
*'* Ili za1 lliey r.yeehte r:, . .

l\4ariai;r ver',,v".j,Je:de zich. .fle ging in 't dichtste
van het brrsch en cîsp,r ua{*n R,,rbin Hood en ver-
scheidene aijner i-rlilnvl*ir *nder de bc'omen.

** 1çigps 
'o.lr,.ar lç,-rT:l*' grj tir-i, Marian) vroeg Ro-

bin. I iet is ge.rar::T:j,L vanCaag in het bosch te
wancll,Jcn, \"'{r*g'i.: h,; :r l-:j.

-* ik heh r-::rt ,-1r:n kr-,'nir:g gesproken. O, wees
niet b,;rs c,;:; mij i hlaar ii; m,oest het hem zeggen,
vrelk orrrechi e r hir-:r qeplee gd is

*- ftdel dell iicrr,riri: g*si:ro}..en! Ë,n weet hii,
wie gij ziSt)

.-* l1: hel':- het hr:i'c r'eregd; hij wenscht u te
r:ntrrroeieia" C,c huebl 

':,en 
vri'igeleide. Er zal u geen

lee d ge:chieclei,.
--* Ell ;otrdt -'^ ien verclr'.-lkker verytrouwen I

riep kieine John i;ii.** Jo, ili verircnvv cpr hei koninklijk woord,

t\



En Marian vertelde }loe ze iot deri vorst had
gesproken.

- 
Welnu, ik zal gaan i htisschien lcan ik recht

lcrijgen voor ons volk, sprai-^ iîoT:i:r.
-_ Dan vergezelien we u! Lesioot lcleine John.

- Jr, jal klonk het.

- 
Goe.d! zei Robin l-{ood.

De mannen droegen nog hr:r: gïoen pal<. IVla-
rian wees den weg.

We]dra zagen ze de voolneir-rûe groep. Robin
Hood stelde zijn rnannen in t'.vee rijen.

_-. Hlijft nu hierl sprak hrj. tr}" ga allcer met
Marian voor den koning.

Hij stapte verc{er, het hccfrl fier cpgeheven.
Hij boog maar" rlçnielde r:iel *eer, zooals men

toen veei voor een tr<oning clee-1.

- 
Graaf van F-luniingdrri,, zei de lioning.

- 
Een Norrnanclische heer zit cp het lç.asteel

van Ftruntingdon. IT< ben lloj:in [*lood, de banne
ling.

*, Ik wensch rnet u tc epreken.
De koning l<ura.in vlra ::,;:l ,:ll-:.i eil r.,rnnclÊl,,Xe

met Robin I-{*:*d op en neeï. En Ceze verteld,:
van al het onrecht, dat ticor rie:r schout van Not-
tingham bescherm iJ werd.

- - 
Wilt gij rnii rnet -. vv iri:r,Il!, ;ra, ...e::.,:iirll::rr

naar Nottingha.r,r] Ik ot.-h:nk i: ,nlien vrijgeleicTe.
De schout zal zich veriii.it-u,,..i:f i;i*n, :ei ...le iioni:le_- GoedI sten;lde Robin toe.

-"* 14

*_ nk zal u en utrï' r.iiri";"'o17 een paard bezorgen
RoJ,'in F'i cal cieeÏCe het voorstel aan zijn ma[<-

kers mee.
..-- Is hei g,r:cil liel om ons gevangen te nemen

en c{i:ar in een kcri<er cp te sluiten en dan ter
clcod te brengen ) vroeg kleine John.

--_ Iit verti'olT';-v op het lconinklijke woord.
--- Een i;oni::g clie heel :ijn leven onrecht

hceft ncilalir. fulaar we ;:ijn r:iet bang. ÏUe ne'
rïr'!a liilr';ci ç..n t:riiÏ,:n IItêe...

--- Natnruri.jk. .

** lin als er *.'c,rtrâad, is kunnen we ons dood
vechten i

Zao veii:.'ck het gezel.bchap. De hovelingen
begrcçre r, h-.rri vo:st niei" En te |.lottingham keek
r.roil vl r-::erriri cp. iî"*hin Hood er, zijn mannen, en
de li*ning iu hur: miclden.." Ë,n 't nieuws liep
.rcnrJ., clat lic'h;n [-Xcod cl.en rzorst gevangen had
genomen,

Dc schout hc,:rde dat; hij riep soldaten ,bijeen.

Toei-, hij den stoet zag, schreeuwde hij;
-* I;"abin Fiarl, inisdadig.:r, geef u overt
_* I ïorir.it gii ',,w rncnd, zei de lconing. Robin

l^locd i.s mijn vriend.
De sch.rut rr.'i:t niet wat hij hoorde. Het vollc

troellte r)',arrlei:-1. Cp cle rnarkt stond een verhoog,
waar men ter e*re ','rîr lcrr koning feesten had
ge[Te\.'en" 

.] r*



De koning verzocht T)ralb:r: ï"ior.d en l\4arian
rnet hem daarop te gaâi-r..

Sch,out, kom c*it l,ieri gcboocj hij cTan.
Luister naar de beschr-rkiiglirgen van Robin
Hood en antwoord.

Met iuide si:ern, dat de omstancl,el.s het içonden
hooren, kloeg R.obin [-{occX clea echcut aan varr
oneerlijlcheid en gewekl. I-"ii3 had hoeren uitge^
perst, geld lar:r-n ï:etalen eis.,;i,r cnschuldigen, hun
bedreigend ze anders te "betichien 

va.n lçvraad.
't Is waar,'t is urea:r"i ricl: naen ïcrt het volk., + Zijn er noq aanh:bigers ? vrceg de koning"

' Burgers boc{en ziah aan. "Lle deelJeci *u. dJt
dè schout woekerha.ndel dre*f. clat hij belastin-
gen inde en die in rijn eiixen" !:ek stsiË in plaats
van z,e aan cJen koûing te zenclen en ncg veel
meer oneerlijks.

** Mug ii'" cok spreke;r i l':"oes een vrouw.
-_. ..1r, antwoordde de koning.
* Ik heL, een iioor-r. Fr;e i";;r;:l ïleeft de scl-loul

hern r"rit rnijn hreis ietem 'Ïre.lera reggende, clat hij
naar 't leger van den kr:nilrJî lnrrsl. ,ft,4,aar als iln
geid gaf i<on ilç rrijn ja,.':lçgen terug krijgen, Zoo
heeft de schout rne drie rr:"aaT eier: u**r* som la-
ten betalen.

Meer dan twee uren lans regende het klach-
teR. Nu durf',lcn tib menscL** l;po"T,,*r,. Ë,n er ,.^.;;1-

ïen geen N*rn:lai.ldische he*,:i le rr:-l r{en sc}:out t*,r
verdeCigen. Ze noemjen hern een lafaard.

.it, __

Ile .:::thE-:;rl ir,il1-:$t l-',:liulltren daf hii oneerliik
had gehan.jei;1.

*- Eïl eroT; r:nij he"[:t ge belcgenl -riep de ko-
xril:g uii." C.e rçikiri ie:e wi.!s maiçen dat Robin
Fio*li {:'eiri rr'u.\ïe x.'i::Frni:l;.'r!f,Fle.î tv&$ en ge wist heel
g*ld rl-,r,t iiii 1;re,:',i ' ;'t i ,-c'. rrgctrrln |ieet en zijn
vr$r.ltrir be,r'cnc,: lï:'r:rr^i;rir::''" Ge zei mij, dat hij
mor:r"iJen ;çrle*,:illt: ein ;,'i::ni":d:.naal kcn hij u cp-
knr,rctrr:*, mr,lr l' ; 'ir:*:l :.i geel, Ieed" Gij hebt uw
a:nl-rt np valt,:Ti,', \,f ii:;..e v,:t"v',ilC. Ën daarorn ver-
ocrrlecl ik tr te:' d**,d I

De schr:r;t r.;-,:. cn de i;niedn.
*- û. genrii,:, gcnaetci kernlde hij,
*-- Scir+ril1 1,, .3*rir,efo: aar'! uw slachto$fers;l

H*:e velen.Xnebben *uir u,. gr.weend? vïoeg de lco'

ning.
l,4aar hi,i 'bcc; :,eif iri,'i lioofd. En wat had hij,

de v*rst gedna::',t Veidie:rrle hij niet dezelfde
straf r1., ;{e scÏ:o:r:i <j:en hij verç:ordeelde}

h4ar ian tr'^,cI :- ." ri'îr vcren
.* {}, l*..cninE, .iT: vri;r:; u ûm zijn leven, $prâk

re. *iltneer:: hr::n ui3n g*:roold gel.l en laat het
tcrus4treven aa:: h*n, van wie hij het eischte.
Du,rch r-lû,,-.d dsn srhout ni.et.."

*- Ik sta u uw verzoek tce, hernam de lco'
ning.

*' C), drunk, e!;,.llh I n::e'treï.rle de schout, Cie er
reeds r,ls een ÏijÏ< ui:::i. ,:;; ï:i**k was hij"

De neoning r,*en!,.te c:n stilte r:n toen riep hij
t-r



zoo luid hij kon:

- 
Ik herstel Roibin l-locd in zijn graafschap

van Huntingdon, en zijn vrouw krijgt haar bezit-
tingen terug! lin er is kwijtschelding van straf-
fen aan alle bannelingen. Ilc zal weer hoeven la-
ten herbouwen.

Luid juichte het volk.
De No'rmandische heeren pruilden. Sommigen

verweten den koning, 'dat iri.j :wak was. ,F-{ij liet
hen gevangen nemen.

De vorst gaf een feestmaal voor Robin Hood
en zijn mannen. Maar 's avonds trok:hij zich te-
rug in zijn lcamer en ,Caar rn"'eende .Ce koning.

- 
O, wat is rnijn leven geweestl lereunde hij.

Wat al onrecht heb ik begaan!
Zijn geweten folterde hem"
Den volgenden dag werd het geld van d-en

schout verdeeld onder zijn slachtoffers. Robin
Hood trok met zijn mannen naaï zijn kasteel.
De Normandiër, die er senesteld was, wilde een
hoogen toon aanslaan. Vlaar kleine John greep
hem bij zijn nek en wierp hern buite" d. poonl.

- 
Gij zult allen bij ,mij cË ,:p het kasteel van

mijn vrou\ / wonen, tot de hoeven herbouwd
zijn, sprak Robin.

De Loning voerde echter z:;n rnoore plannen
niet uit,'Hrij kreeg tijding dat ;rj'n :*oon Robert of
Kortbroek- weer Gp,rûer rvekte rn |dormandië. Hij
spande zelfs met dle:: F -,n::lren koning samen.

*28*

De koning rende er heen. Menr over zee werd
hij ziek. Fnij hoorde dat de Fransche koning met
hem spotte. En Wiliem kreeg weer een van zijn
wilde vlagen. [-lij besieeg zijn paard, voerde zijn
leger aan en viei in 't gebied van den koning.

Hij scheen zii:: wroeging vergeten te hebben
want v*eer liei hii dorpen atfbranden. En als
waanzinnig van lvoede keelc hij te paard naar
de vlamrnen. Zijn ros t,rapte op vonken en sprong
zoo heftig terziSde, dat de korring voorover viel.
met het hoofd op een steen. Gewond bracht men
hem in een klooster bij Rouaan en zes wehen lag
Wiliem er te st€rven. Zi3'n heele leven kwam
hern v66r den' geest: onrecht. strijd, verdruk-
king, wraak, rnoord, brandstichting. O, wat
kreeg hij het benauwd ! I-{ij beval gevangenen te
verlospen uit de trçasteelen in Engeland en schonk
groote sornmen aan lierlcen en abdijen. Geen en-
kele van zijn zc::r'.'L lçl,ra,m hem bijstaan. De die-
naren zelfs waren norcch. Zoc stierf de verove-
'r,aar, bi3'na Êe;rlzâârrl en verlaten,

Toen hij dood was vluchtten de dienaren weg
Ze vreesclen Robert" clen Kcrtbroek, d,ie nu wel
allen zou verwijd.eren, die vriendelijk geweest
wâren voor aijil vader. Iien goed,e edelman, Her-
luin, zorgde toch voor eijn begrafenis. Eerst
vochten de Kcltbyoe!.- ei. t!: e.n'lere zoon, de
Roode, om koning te v'.rrd:n. De Roode won
het, en hij was al even slecht als zijn vader.
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Robin Hood en 'Marian konden het niet hou-'
den op hun kasteel. De Ncrmandische heeren
kregen opnieuw de macht.

-'We 
keeren terug naar het woud, zei Robin.

Veel zijneï,mannen waren er al vroeger terug
gelreerd. Robin ]cwam met zijn vrouw in het Sher-
bosch, Hij blies op zijn hocrn. En daar versche-
nen zijn vrienden.

- 
L,.rr" Robin Hoocl! juichten ze.

- 
Cezellen,, wij korr,en r.r,eer bij u woneti,

zei Robin.
Opnieuw ïiczen ze hern tat hoofdman, En het

oude leven begon weer. De s,:hout van Notting-
ham :.v"as naar een auCere strcek verhuisd. Zijn
opvolger liet Robin Hcod ongemoeid.

En koning Roode hatl nog altijd last met zijn
broer Kortbroek en dacht niet aan het Noorden,

Eens was hij op jacht in het groote woud, ge-
plant op de be-r:ittingen der l:oeren. Een kolen-
brander vond ey 's rnûrger!.s i:en doode rnet een
pijl in de borst. Het was de Roode. De'kolen-
brander voerde hem op zijn kar naar een klooster
en de Roode werd er begraven zondeï. staatsie.

.-- R.obin Hood hee{t hem neergeschoten t be-
weerden de Normandische heeren.

Maar dat was een leugen. Robin Hood wao
geen sluipn'rcordenaar. Een van de hovelingen
moet zijn ko::ing v€rrfir,ord hebben. Neen e,r wag

*30-

fieen geluk voor het geslacht van lUillem den ver-

ov€raar.
' Robin Hood en Marian woonden nog jaren in

''t woud, 't Cezang der vogeleti was voor hen mu-
zielc. En de bloemen in 't gïas vormden een prach-

tig tapijt. Waren er zalen zoo schoon als de sta-

tige dreven? De jaren gingen voorbij'
Marian stierf het eerst. En diep bedroefd leg-

tle Robin haar ter rust,e onder een breedgetakien
boom. Van toen af verouderde hij snel. Er kwa-
men diepe rimpels in zijn voorhoofd. Trouwe
vrienden werden door den dood weggenomen"
En ook voor Robin sloeg het uur" Fiij lag oD een
leger van mos in een hut; ro<rde 'TVill en kleine
John pasten hem op. En vader Tuck, een grijs-
aard nu, bad.

_ Help me nog eens op, zei Robin. Geef me
mijn boog... Ik r,r'il nog een pijl schieten...

En hij spande al zijn krachten in. Door 't open
raam loste hij de pijl, die in een boom drcnq..

- 
Mijn groet aan 't schoone woud, zei hij.

Leg me weer neer... Begraaf mij naast Marian...
Vrienden, ge zijt altijd zoo trouw geweest... We
hebben ,,ooit -r*"dheid gepleegd... Cod zai En-
gelancl weer vrij mak,en op zijn tijd...

Kleine John en 'Will weenden Vader l-rzck ze-
gende den stervende. En kalm ging Robin Hood
heen.

Op den dag der beerafenis blies John op den



hoorn van zijn meester. Ftrij ging schallend door
de dreven. En er kwamen jongen en ouden,
meest arme lieden, cok boeren uit 't ronde. Ze
knielden neer toen Robin naast lVtrarian ter ruste
werd gelegd. En in de boomen zongen de voge-
len.

Nog altijd wordt de gesch:edenis van Robin
Hood verteld.

De Normandiërs vermengden zich later met
de Engelschen, maar veel Fransche woorden in
de Engelsche taal herinneren nog aan dien tijd.
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