
AET SCHUryTEASFEEST

E rffinter, die dat jaar buitengewoon hard en bitte: was
geweest, liep ten einde. In het Sherwood-woud scheen
alles tot nieuw leven te ontwaken. Robin Hood en zijù

mannen kwamen uit de spelonken te voorschijn, waar ze in den
Winter beschutting hadden gezocht tegen de strenge vorst. De
laatste maanden hadden ze weinig last gehad van hun vijan-
den... Die schenen ook te wachten op beter weder om den strijd
rveer aan te binden. Want.ondanks de betrekkelijke rust wilt
Robin door zijn verspieders, dat de Normandische heeren nog
steeds even verbitterd en ongenadig waren en zouden strijden
tot het uiterste om hem klein te krijgen. Hij stond hun in den
weg, meer dan ooit, nu het iedereen bekend was, hoe hij zijn
rechten als graaf van Huntingdon wilde opeischen. Maar Robin
weesde de hervatting van de vijandelijkheden niet.

- Ik zal strijden tot het uiterste om mijn rechten te ver-
dedigen, zei hij tot Marian, die wat bleek zag, rLa d.en langeh,
strengen Winter.

Maart en April verliepen zonder dat er iets gebeurde. Rqbimi
en zijn mannen gingen weer op jacht en vrou\rrten en kiùdereû
genoten van den zonneschijn.

' t'*n;'

AI scheen het in het kamp van de Normandiërs nu stil, toch
was dat niet zoo. Na den dood van baron Fitz-Alwine, die in eetr
gevecht gedood werd door Robin Hood, had zijn dochter het
grauwe kasteel van Nottingham moeten erven. Maar de jonge
vrourr/ leefde zoo gelukkig op haar kasteel te Mansfield, aan de
zijde van haar man, den wakkeren Allan Clâre, dat ze afzag
vÀn haar rechten op het slot, waar haar vader zooveel kwaad
had bedreven. Christobel dacht nooit met plezier terug aan
haar jonge-meisjesjaren, die zij achter de dikke muren van het
onherbergzame kasteel had gesleten. Daarbii was ze als gravin
van ManJfield rijk genoeg, dat ze het goed van Nottingharn gq'
makketijk aan dê ahdere erfgenamen van haar yader kon af'
staan



93-
i En zoo komt het, dat het kasteel van Nottingham enkelen
tijd na den dood van baron Fitz-Alwine betrokken werd door
een van dezes neven. De nieuwe heer van Nottingham had een
aardje naar zijn oompje. Hij was even wreed, even ruw, even
geniepig, maar omdat hij jonger v/as dan Fitz-Alwine,
bleek hij nog gevaarlijker. Hij. was zoo dankbaar voor de frach-
tige erfenis, dat hij plechtig beloofde den dood van zijn oom te
anllen wreken en niet te rusten, voor hij de vrije mannen uit
het woud zou hebben uitgeroeid.

- Kan ik Robin Hood in handen krijgen, zei hij, dan is het
uit met de macht van die bende wijbuiters. Maar hoe hem te
vangen ?

Want de nieuwe heer van Nottingham kon er zich bij scher-
rnutsetringen al gauw rekenschap van geven, dat Robin Hood
zich niet zoo gemakkelijk zou laten grijpen.

Maar nu had hij een list verzonnen.
Hij zou met de Meifeesten een grooten wedstrijd uitschrij-

ven onder de beste boogschutters van het land. De eerste prijs
was een met goud beslagen boog en een zilveren koker met
pijlen. Alle deelnemers aan den wedstrijd zouden eerlijk en
edelmoedig behandeld worden en vrij kunnen komen en gean.

- Zoo vang ik Robin Hood, dacht de verwaande heer van
Nottingham. Daar loopt hij in. Ah ! Robin zal zijn meesterschap
willen toonen in het boogschieten, dat staat vast!

De baron was gelukkig met zijn plan. Hij wreef zich ver-
genoegd de handen. Ditmaal kon de gehate Robin Hood hem
niet meer ontsnappen. Hij zou zargen op den dag van het feest
een flinke, gervr/apende macht in de stad te hebben. Hij zou nog
een afdeeling soldaten vragen aan prins Jan, den regent, en die
zekêr krijgen, als prins Jan hoorde waarvoor het was.

Op een wenk van hun heer zouden de krijgers Robin Hood
en zijn mannen grijpen. Aan zijn gegeven belofte van wij gaan
en komen dacht de heer van Nottingham niet... Het was niet
de eers.te maal, dat de sluwe en trouwelooze Normandische
heeren hun woord braken om een Saks in handen te krijgen.

- John ! riep de heer van Nottingham.
Enkele oogenblikken later trad een knecht binnen.

- U wenscht, edele heer? vroeg hij.

- Is de sherif in het kasteel ?

- Ik denk het wel, heer.

- Ik verbied u te denken. Dat doe ik voor u allernaal. Ge
noet weten. En hoepel op nu. Zorg, dat ik binnen twee tninu-
E dæ Êherlû hiec zie.
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De knecht verdween en weldra liet zich de sherif aanmel-

den-

- Luister eens, zei hem de baron. Ik ga een schutterswed-
strijd uitschrijven. Dat moet bekend gemaakt worden in de
heele omgeving. Schrijf de voorwaarden, die ik u ga opgeven, op
een perkament en zend dadelijk twee herauten te paard uit om
mijn besluit overal te verkondigen.

- Ik ben een en al oor, zei de sherif, terwijl hij zich neer-
zette aan de groote houten tafel en de lange ganzenveer opnam.

De baron dikteerde de voorwaarden voor den wedstrijd en
de sherif teekende die in mooie groote letters op een perkament,
waaraan hij later een lint met het zegel van den heer van Not-
tingham bevestigde.

's Anderendaags verlieten twee herauten te paard het kas-
teel. In elk dorp en in elke stad bliezen zij op hun trompetten
en als het volk rondom hen was samengestroomd lazen zij het
perkament, waarin de wedstrijd werd aangekondigd. t

'ît*

De tijding van den uitgeschreven wedstrijd bereikte Robin,
toen hij, met zijn rug tegen een boom stond geleund en genoot
van de Lente om zich heen en den geur van de duizenden bloe-
men. Het was Kleine John, die eens een kijkje gaan nemen was
in een dorp, niet ver van Nottingham, die er mee afkwam.

- Dat is iets voor u, Robin, zei hij opgewonden. Nu kunt ge
dien heeren laten zien, wat ge waard zijt als boogschutter'

- Dat hebben ze reeds dikwijls genoeg ondervonden, ant'
woordde Robin glimlachend. Maar die wedstrijd trekt mll blti'
tengewoon aan, al ruik ik gevaar. Of vertrouwt gii op die be'
lofte van wij komen en gaan, John ?

Kleine John grinnikte...

- Ik zou geei Saks zijn, moest ik gelooven aan het woord
van een Normàndiër. Maai niettemin zou ik toch op den wed-
strijd willen verschijnen, Robin, om te toonen, wat wij kun-
nen 'We zijn immers nooit bang geweest !

- Neen, zei Robin Hood grimmig, dat is lû/aar' 
"l ilt-Pg-

schouw dien wedstrijd als eeriuitdaging tot ons gericht. Iffel'
nu, ik nèem haar aan.

Goed gesproken, riep Kleine John uitbundig'w1l zullen
u vergezettenl fi1t, gindei komt Will, hij zal ook wel van de
partij willen zijn.--- -{Vitti"*, 

aé woegere, flinke boerenzoon, was nu Robins
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tweede luitenant. Men noemde hem Roode vtrill, omdat hij
*r.*{t g_*leed ging in een roode buis en een rood.e muts droeg.
Robin, Kleine John en hij vormden een onafscheiderijk drià-
manschap;-verbonden door lange jaren van vriendschapen ver-
knochtheid.

Er is nieuws, zei
Will, toen hij zijn hoofd-
man en John begroet had,
ik zie het aan uw gezich,
ten. Vertel eens vlug.

- Hebt ge nog niet ge-
hoord van den grooten
schutterswedstrijd, dien de
heer van Nottingham uit-
schrijft? vroeg Kleine John.
Van heinde en ver zullen de
beste boogschutters komen
om er aan deel te nemen.
Robin wil ook gaan.

'ffills oogen glinster-
den.

- Natuurlijk, zei hij,
wie anders dan hij zal met
den eereprijs gaan strijken?
We zulien trotsch kunnen
zijn op onzen hoofdman.

- Maar zonder gevaar
zal onze deelneming wel
niet zijn, bracht Robin hem
onder de oogen. Al belooft
de heer van Nottingham
ook wijgeleide aan elken
deelnemer, daarom durf ik
op die belofte nog niet ver-
trouwen.

- O, ik ook niet, zei
Boode Will, maar wat hin-
dert dat ? We zullen hem
dan weer eens leeren, hoe
wij, Saksen, bestaan en wel
zorgen weer ongehinderd
te vertrekken.

Robin knikte.

a
â
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- Ilc beschonu dien wedstrlld, als een
uitdagiw. lVel,nu, ilr neeî?, henr dart

(ble 94)
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- Ja, ik ben bereid de uitdaging aan te nemen ! besloot
hij. Maar eerst moeten we goed de voorwaarden kennen. Laat
ons dus ergens de herauten gaan opzoeken en zelf eens gaan
luisteren, wat ze te vertellen hebben.

De drie mannen begaven zich in de meest opgewekte stem-
ming op u/eg. In een dorpje, niet ver buiten het woud, hadden
zij de herauten van den heer van Nottingham reeds ingehaald.
Ze Itadden juist hun perkament ontrold en begonnen met luide
stem te lezen wat erop geschreven stond, toen plots een pijl door
de lucht suisde en het dokument dwars doorboorde, daar \traer
sprake lvas over het wije gaan en komen van alle deelnemers.
De herauten keken verbaasd op, maar wie den pijl had afge-
sehoten, konden ze niet vinden.

- Zie zoo, zei Robin, terwijl hij met zijn twee getrouwe
luitenants naar het bosch terugkeerde, nu kururen ze hun heer
tenminste gaan vertellen, dat ik zijn uitdaging aanvaard. Het
zal hem gerust stellen.
!-.'

's Avonds besprak Robin het plan met al zijn mannen. lIij
had dadelijk bijval. Alleen Marian schudde het hoofd.

- Ga niet, Robin, zei ze smeekend, ik ben bang voor u. De
heer van Nottingham is een machtig man. Als hij u wil vatten,
heeft hij een goede list gekozen.

Doch Robin lachte en kuste haar.

- Geen bezwaren, Marian, zei hij. We zullen de bwgers
van Nottingham eens toonen, dat wij de beste schutters uit de
omgeving zijn, misschien wel de beste uit heel Engeland.

Ze sloeg haar armen rond zijn hals; haar gelaat bleef ern-
stig en 

8ï"iiru;. overmoedig, Robin, dar toopt nooit goed af,
ik heb er een voorgevoel van. Ik vertrouw dat schuttersfêest
niet. Het is een list om u te lokken.

- O, ja, dat denk ik ook, Marian. Maar ik wil die heeren
toonen, dat ik geen lafaard ben. Ik zal op hun wedstrijd ver'
schijnen en er mededingen naar den eereprijs.

Marian zweeg. Ze kende haar man. Als hij op zoo'n vaFt-
beraden toon sprak, viel er niet met hem te redeneeren. Zijn
besluit stond dan vast.

Met een bezwaard hart zag de jonge vrouw de dagen ver-
glijden. Robin en zijn mannen hadden het druk met voorbe'
ieiâselen. Ze wilden op het feest verschijnen, vermomd als
iagerg handwerkgezellen en boeren Er werd ook dru& ge'
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oefend met pijl en boog en een woolijke bedrijvigheid heersch-
te in de kampplaats.

'J-

Zoo kwam het schuttersfeest.
Het was een blijde voorjadrsdag. De zon viel tusschen de

takken van de boornen en verleende glans en kleur aan de
groep mannen, die gereed stond om te vertrekken. Er was af'
scheid genomen van wouwen en kinderen en van de mannen,
die in het kamp bleven, om hen te bewahen. Robin gaf zijn laat-
ste onderrichtingen. Ze konden samen wegrijden, maar eens uit

het bosch zouden zij zich
verdeelen in kleine groe-
pen, om de aandacht niet te
zeer op hun aankomst te
vestigen. Kleine John, Roo-
de \jtlill en nog twee van
Robins beste schutters zou-
den met hem deelnemen
aan den wedstrijd. De ove-
rige mannen moesten zich
onder het publiek mengen
en pijl en boog gereed hou-
den in geval van verraad.

- En nu op weg, man-
nen, besloot Robin zijn
korte toespraak. Op, ter
zege !

- Op, voor Robin,
graaf van Huntingdon, on-
zen hoofdman ! riepen al-
len.

Robin blies op zijn
jachthoorn. Krachtig en
triomfantelijk schalden de
tonen door het woud. Lui-
de toegejuicht vertrok de
kleine stoet. Alleen Marian
riep niets; ze stond roer-
loos stil en staarde door
een mist van tranen naar
de stoere, krachtige gestal-
te van haar man Hoe fier- 8on, ksttt, nW w itottker ktilæn,

ûæ8ttÊ dt, Ntêr (blt 9t)
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zet hij _te paard en hoe schitterend viel de zonnesehijn op zijn
golvend haar.

Ik zal pas gerust zijn a1s ik hem vanavond veilig en wel
zie terugkeeren, zei ze tot vader Tuck, die naast haar ltond..

- Kom, kom, troostte de pater. Niet zoo donker kijken,
Marian. Robin is een flinke kerel, en gewoon zich uit den slag
te trekken. Er is hem immers nog nooit iets overkomen.

- Neen, maar zal dat zoo blijven ? Robins tegenstanders
zijn machtig en sluw.

- En hij vlug en kraehtdadig. Nooit werd hij door de Nor-
mandische heeren geslagen, hoe talrijk zijn tegenstanders soms
ook waren.

- Het geluk kan keeren, zei Marian somber.
Ze keek naar de bocht in het pad, waar de laatste ruiter

verdween in een wolk van stof. En nog eens zei ze zacht:

c,. : iï i:: î:*:""::' :: "T.'o:"î:"::-::"i: 
..

Het gfoote, ruime plein voor het kasteel lag in vollen feest-
tooi onder de stralende Meizon. Knechten liepen af en aan om
de hand te leggen aan de laatste voorbereidingen. In de scha'
duw van een reusachtigen eik was een verhoog opgetimmerd,
behangen met zijde en fluweel. Daar zouden straks de adellijke
dames en heeren uit de omgeving plaats nemen om den gtooten
schutterswedstrijd bij te wonen. Veel verder stonden tenten
tnet ververschingen voor het volk, dat heden feest vierde en
reeds in kleine groepjes begon af te zakken.

Voor een van de hooge boogramen vân zijn slot stond de
heer van Nottingham naar het gewoel beneden hem te kijken.

- Een uitgelezen dag, zei hij tot den edelman, die naast
hem stond. Er zullen rvel veel deelnemers zijn voor den wed-
strijd. Ik ben benieuwd of Robin Hood zal komen.

-'t Is te hopen, antwoordde de edelman en zijn oogen
sehitterden van wraaklust, want hij was niemand anders dan
Sir Gwijde, die enkele jaren geleden zoa'n beschamend en ver-
nederend lesje van Robin Hood had gekregen. Ofschoon dat nu
reeds een heelen tijd geleden was, toch was Sir Gwijde zijn af-
straffing nog niet vergeten. Hij kon den naam van Robin Hood
niet hooren noemen, zonder bleek te worden van woede en
wraaklust. En toen de nieuwe heer van Nottingham, die een
van zijn beste wienden was, hem vei'telde, welke list hij be'
dacht had om Robin Hood te vangen, juichte hij dat plan uit'
bundig toe.
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- Hii is slim en moeilijk te verschalken, zei de heer van

Nottingham twijfelend.

- Maar ook verwaand en overmoedig. Hij zal zijn kunsten
als boogschutter willen vertoonen en bewijzen hoe sterk hij
daarin is.

- Als hij komt is hij een verloren man, zei de baron van
Nottingham op beslisten toon. Mijn soldaten hebben mijn be-
velen; één wenk en hij wordt overrompeld.

- En dan wacht hem de galg, mompelde Sir Gwijde verge-
noegd.

- Dat zal wel. Doch eerst zullen wij hem het genoegen
gunnen ons te toonen hoe goed hij met pijl en boog weet om te
gaan, spotte de heer van Nottingham.

- Stel u daar niet te veel van voor. Ik denk, dat ook hierin
zijn roem wel grootelijks overdreven wordt.

- Er loopen toch wonderlijke verhalen over zijn handig-
heid om met boog en pijlen om te gaan, merkte de heer van
Nottingham op. Trouwens, voegde hij er een beetje spottend
aan toe, hij schijnt ook nogal aardig met het zwaard om te kun-
nen, nietwaar, Sir Gwijde ?

Sir Gwijde antwoordde niet meer. Hij had den steek wel
gevoeld, maar vond het beter niet op deze hatelijkheid in te
gaan. Hij kon toch zijn, gastheer niet wegens beleediging uit-
dagen tot een tweegevecht, want de nieuwe heer van Not-
tingham stond bekend als een meester in het tornooien.

Op het slotplein leek plots beroering te heersehen. De heer
van Nottingham tuurde in de verte. Hij zag er opge\lronden en
blij uit, terwijl hij op een kleinen stoet ,mees, die over den land-
weg naderde. De zon blonk in de schitterende harnassen van de
ridders en tooverde lichtplekjes op de mooie, kleurige gewaden
van de jonkvrouwen, die aan hun zijde reden. Een geleide van
flink gewapende soldaten omgaf den kleinen stoet.

- Mijn eeregast, zei de heer van Nottingham zenuifi/achtig.
Sir Gwijde keek hem nieuwsgierig aan.

- Wien bedoelt ge ? woeg hij.
Zijn gastheer scheen van trots te glimmerq toen hij lang-

zaanr en plechtstatig antwoordde:

- Prins Jan zal ons feest met zijn tegenwoordigheid op-
luisteren. Ik wist, dat hij op doorreis was in deze streken en
zond hem gisteren een ijlbode om hem uit te noodigen. Ik kreeg
een toestemmend antwoord en ziedaar: ginder komt hij aan-
rijden, met zijn gevolg. flog, ik ïril hem aan de slotpoort ver-
welkomen-
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Verbluft volgde Sir Gwijde zifr gastheer.

-'Waarom hebt ge me niet verteld, dat onze doorluchtige
prins zou komen ? woeg hij verwijtend.

- Ik wilde u allen verrassen. Zooals ik ook straks den prins
zal verrassen door hem uit te noodigen op de plechtige terecht-
stelling van Robin Hood, den grootsten vijand van de kroon

De beide edellieden bereikten het slotplein- Opzij van de
brug stonden de bedienden van den heer van Nottinghârr gê.
schaard, klaar om den prins toe te juichen Kleine meisjes
strooiden bloemen voor de voeten van de paarden van de hooge
gasten. Het volk stond wat achteraf. De baron gaf vlug nog
enkele bevelen.

- De prins is woeg, fluisterde hij Sir Gwijde toe. Ik had
hem pas over een uur verwaeht.

De kleine ruiterstoet draafde de brug over.

- Leve prins Jan, klonk het schuchter I dan, op een drif-
tigen en gebiedenden wenk van den heer van Nottingham, werd
er luider gejuicht.

De baron zelf hielp den prins afstijgen.

- 
rtfielkom in dit huis, edele heer, zei hij plechtig. Uw

komst hier is een groote eer voor ons allen Sta mij toe u daar-
voor eerbiedig dank te zeggen.

Prins Jan knikte welwillend. Knechten scboten nu toe orr
de dames en heeren van het gevolg van den prins te helpen bij
het afstijgen. De paarden werden weggebracht,

Met veel plichtplegingen leidde de heer van Nottingham
zijn hoogen gast het kasteel binnerS $raar in de ruime ont-
vàngstkamer een tafel overladen stond met lekkerniien.

Terwijl het adellijke gezelschap zich te goed deed, werd het
op het slotplein steeds levendiger. De zon stond nu reeds hoog
aan den hemel en wierp haar stralende licht over het bonte,
kleurige tafereel. De wedstrijd zouover een uur beginnen; reeds
kwamen de eerste deelnemers aarL Ze hadden veel bekiiks en
paradeerden met hun groote bogen tusschen het opdringerige
volk. Robin Hood en zijn vier gezellen waren er nog niet, maar
onder de menigte liepen reeds veel van zijn mannen, vermomd
als boeren, jaglrs en handwerkgezellen. De tenten met drank
en lekkernijen deden goede zaken. Hier en daar dansten groe-
pen uitgelaten kinderen. Maar af en toe stoof de menigte 9i!'
èen, om plaats te maken voor dames en heeren te paard, edel'
lieden in schitterende kleeren. Het waren de gasten van den
heer van Nottingham, die straks het schuttersfeest zouden bij-
v/onen. Voorloopig werden allen het kasteel binnengeleid-
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Langzaam, al te langzaam voor het ongeduldige volk, ver-

str eek het uur van wachten. Doch eindelijk verkondigde trom-
petgeschel den aanvang van den schutterswedstrijd.

En meteen werden de breede poorten van het kasteel ge.
opend en trad het adellijke gezelschap naar buiten. Toejuichin-
gen, rù/aarvoor soldaten van den baron het sein gaven, en die
aangedikt .werden door hoorngeschal, stegen op, terwijl de
dames en heeren zich naar het verhoog begaven.

Prins Jan had de eereplaats. Rechts van hem zat zijn gast-
heer, de heer van Nottingham en links van hem de jonge, mooie
dochter van den heer des huizes, die straks aan den overwin-
naar den prijs zou uitreiken-

ffiW'
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Een tweede geschal weerklonk. Een heraut las onder adem-

Iooze stilte een laatste maal de voorwaarden van den wedstrijd
voor. Toen hij klaar was stond prins Jan recht en hief de hand
op. De wedstrijd was geopend en reeds verschenen de eerste
deelnemers op het grasveld v6ôr het verhoog. Zij groetten eer-
biedig en gingen dan plaats nemen v66r de reusachtige schij-
ven, die op een afstand van vijftig stappen waren opgesteld.
Hoorngeschal weerklonk. De mannen legden hun pijlen in hun
bogen, spanden de peezen, mikten zorgvuldig en losten hun
schot. Pijlen zoefden door de lucht en troffen de sehijven.

Het bleek al dadelijk, dat de beste schutters uit het land
hier bijeengekomen waren, want de meeste schoten waren vrij
goed geplaatst. De eerste ploeg trok zich terug en werd opge-
volgd door een tweede en door een derde. Telkens er geschoten
werd, schalden de hoornen.

Er waren officieren uit het leger van den Koning onder de
deelnemers, en gewone boogschutters. Er waren ook burgerlie-
den onder, c squires D - dat zijn rijke landjonkers - en zelfs
de knechten vân den heer van Nottingham hadden toelating
gekregen om deel te nemen aan den wedstrijd.

De eerste beurt was biina ten einde. straks zouden de best-
geplaatsten nieuwe ploegen vonnen en zoo de schiftingpro_even
io-ortzetten, tot tenilotté één enkel man overbleef : de karn-
pioen, de beste.

Onder het publiek keken de mannen van Robin Hood
scherp toe. Robiî" Kleine John of Roode \Mill waren log niet te
vindeï... wel herÉenden de mannen de twee andere boogschut-
ters uit hun groep, die op Robins verzoek eveneens aan den

schutterswedstrijd zouden deelnemen.
Van op het ierhoog volgden de hooge -gas!91 

met spanning
en belangSte[ing het ierlo6p van de wedstr$deq' Op- het ge'

i;;t;;Ten baion van Notfingham en van Sir Gwijde-begon
,i"ft f""Szamerhand een zekeré teleurst-elling af te teekenen'

H"ij is u te slim af, fluisterde Gwijdu.tgt ?ii.* gastheer' De

boschuil tâat zich waarachtig niet zoo gemakketijk vangen.
De heer van Nottingham beet zich op de lippen'

- We zullen afwachten, siste hij'
Ondertust.tt"" fraa ae lâatste pioeg post, gwat voor de

s"Ui"tr"frii"à". ffâi sein werd gegeven De peilen zoefden door

de lucht.-- - 
fà"" baanden aan het andere einde van het veld vijf ma+-

nen zich ".t *.S-J* de menigte. Ze wilden ook doorheen de

b*gï;-*tO"æ"o aringen, die-het volk op afstand hield.
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- Elola, wildernan, riep een soldenier, kunt ge niet wat

ninder dringen ?

- Wilt ge uw grooten mond wel eens houden" kreeg hij ten
antwoord van een man als een reus. De wedstrijd is toch wij
voor elkeen zeker, of hebt ge daarstraks het reglement niet
hooren voorlezen ?

En meteen duwde de reus den soldenier opzij, of hij een
kind ware geweest, en verleende doorgang aan zijn vier mak-
kers. De vijf mannen, gekleed als arme boeren; het gelaat ver-
borgen onder een hoed met slappen rand, traden tot voor de
tribune en groetten de hooge aanwezigen. Dan gingen zij plaats
nemen voor de schietsehijvert wachtten het sein af en plaatsten
alle vijf hun pijlen netjes in de roos. Gejuich steeg uit de me-
nigte op en zelfs prins Jan klapte in de handen. Dat was inder-
daad een sehitterende ploeg.

De tweede ronde van den wedstrijd ving aan. De twee eerst-
geplaatsten van elke ploeg van vijf mochten hieraan deelne-
men, en de ploeg die het laatst het veld betreden had, kreeg in
haar geheel een tweede beurt. Twee schutters vielen er thans
af.

Een derde ronde ving aan, waarvoor de schijven twintig
stappen achteruit werden geplaatst. Zoo werd de moeilijkheid
grooter en vielen er meer en meer mededingers af.

Tenslotte bleven er drie marulen in strijd : een officier van
de wacht van den Koning, een reus en een landman, wiens ge-
laat onder den breedgeranden hoed niet te herkennen was. De
schijven werden thans op honderd stappen gezet en de reus
plaatste het minst goed zijn pijl. De twee andere kandidaten
hadden hun pijlen juist in de roos geschoten.

De spanning onder het publiek nam zienderoogen toe en
nu de voorbereidingen getroffen werden voor den laatsten
kamp gingen de toeschouwers druk aan het wedden. De twee
deelnemers hadden evenveel kansen. 'Wie zou het halen ?

Twee snaken, die in een boom waren gekropen om beter
het verloop van den wedstrijd te volgen, geraakten het ook niet
eens over hun kandidaat.

- Ik wed op den officier, riep de eene.

- En ik op den landman, schreeuwde de andere. Ge moet
blind zijn om op dien officier te wedden.Ziet ge niet hoe die
boer schiet. Maar het is of hij nooit iets anders heeft gedaan. Die
zou slapend de roos treffen.

- Toch wed ik op den officier, hield de eerste vol.

- En ik op den landman
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- Vel, udt lædt ge? Wat h,ebt ge te aerwedden? (bl.?. 104)

- Ge hebt ongelijk.

- Wel, wond de tweede zich plots op, wat wedt ge ? V/at
hebt ge te verwedden ?

De eerste knaap krabde zich even achter de ooren. Ja, wat
had hij eigenlijk in te zetten, als pand ?

- Mijn hemd venved ik ! schreeuwde
broek erbij !

- Afgesproken, was het antwoord en

hij plots, en mijn

de handen van de
twee jongens klapten in elkaar.

Op het verhoog was de spanning niet rninder_groot.

- 
rWel,lvaar bliift uw Robin ? woeg Sir Gwijde fluisterend

aan den baron.

- Ik dacht nochtans, dat gij hem zoo goed kendet, was het
bitsige antwoord. Ge hebt er toch alle reden toe.

Sir CwiiCe vond het weer beter te zwijgery MgaI diep-itl
djn binnensie storrnde het, omdat hij voorzag, dat de heele list

6Z
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van den heer van Nottingham zou mislukken. Moest Robin hier
geweest zijn, hij zou zich immers reeds lang hebben doen op-
merken, door zijn bende wijbuiters, die hem allicht zou verge-
zellen en door zijn overmoed. Moest hij gekomen zijn, men zou
reeds lang zijn groene muts met de haneveer op het veld ge-
zien hebben, meende hij.

De herauten traden aan en staken de trompetten. Het sein
vgor den laatsten wedstrijd v/as gegeven. Nu zou de beslissing
vallen. Maar weer schoten de twee kandidaten even netjes in
de roos. Er moest dus herbegonnen worden.

- Zet de schijven nog twintig stappen verder ! schreeuw-
de de landman tot de knechten, en dadelijk werd zijn bevel uit-
gevoerd.

'Weer klonk een hoornsignaal. De twee mannen stonden
naast elkaar. De officier in zijn schitterend harnas, de landman
in zijn graurire, bruine buis. Beiden legden den pijl in den boog
Spanden de pees, Iegden aan... Er hing een ademlooze stilte over
het feestterrein. De pijlen zoefden door de lucht. Een trof de
roos, de andere ging ernaast.

Een oorverdoovend gejuich steeg op. Elkeen schreeuwde,
rielp, klapte in de handen. Gansche groepen onder de menigte
stonden te dansen. Boven, in den boom, zat een spiernaakt
ventje, terwijl de andere zwaaide met een broek en een hemd.
De officier was geslagen. De landman, in zijn grauwe, ver-
scheurde pak, was de overwinnaar.

Meisjes kwamen op hem af en leidden hem naar het ver-
hoog, waar hij zijn prijs zou krijgen. Luide toegejuicht naderde
Robin Hoodl - want hij was het natuurlijk - de tribune. Hij
boog de knie en uit de mooie, slanke handen van de jonkwouw
van Nottingham ging hij den fel-begeerden prijs ontvangen;
den met goud-beslagen pijl en den zilveren koker met pijlen.
De heer van Nottingham wierp een vorschenden blik op den
kloeken man, die daar geknield zat en tegen alle regels van de
beleefdheid in, gedekt bleef vôôr den regent, den broer van de:r
Koning. Dat wekte zijn achterdocht. TVaarom ontblootte die
man niet het hoofd ?' __ 

Sir'Cwiide bekeek den prijswinnaar aandachtig.

- Hij is het, siste hij, o, ik twijfel niet. Ik herken zijn
oogen, zijn mond

- Een teeken van mijn hand, dacht de heer van Not-
tingham en ik heb hem in mijn macht. 'Wat een prachtig ge-
schenk voor den regent I Wat kan ik hem wel in vergelding
daarvoor vragen ?
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Prins Jan was eveneens van zijn zetel opgestaan

- 
rvl/ie zijt gij, scherpoog, rrroeg hij aan den overwinnaar.

Mogen wij uw naam kennen ?

Robin rees op, wierp zijn hoed en zijn bruine buis af.

- Ik ben de graaf van Huntingdon, zei hij.
Die naam viel als een donderslag onder de aanwezige Nor-

mandische edelen. De graaf van Huntingdon, de vogelwij-ver-
llaarde, die rechten deed gelden op een. graafschap ! Hij was
den kampioenstitel komen wegkapen. Robin Hood, de gevrees-
de Robin Hood, was in hun midden, stond vlak voor hen !

Een triomfantelijk licht blonk op in de oogen van den heer
van Nottingham. Hij wierp een vluggen blik op Robin Hood, die
juist weer wilde knielen om den prijs in ontvangst te nemen.

- Een teeken van mijn hand, dacht de baron nog even. En
rneteen gaf hij teeken.

Als bij tooverslag veranderde het tooneel van een woolijke,
geestdriftige kermisweugde in een van geweld en wapenge-
kletter. Overal, waarheen men den blik ook wendde, zag men
soldaten, die het ontzette volk ruw achteruitdreven, terwijl
andere soldeniers vooruitstormden om een kring rondom Robin
Hood te vormen

Robin Hood gaf zich dadelijk rekenschap van wat er ge-
beurde.

- Verraad ! riep hij, terwijl hij recht sprong.
En v6ôr iemand het kon beletten had hij Sir Gwijde zijn

nraard afgerukt en de scheede van het rùrapen ver van zich weg-
ge$rorpen.

Hij zwaaide vervaarlijk met zijn wapen in het ronde en
wist de toesnellende soldeniers op afstand te houden, evenals de
verschrikte edelen.

- Verraad ! herhaalde hij met donderende stem, terwijl
hij zich verder dapper verweerde.

Maar Robin Hood werd moe. Hij kon het gevecht, dat hij
tegen de opdringende soldaten voeren moest, niet lang meer
volhouden. Hij wendde zich vlug om en zag hoe zijn mannen
voehten als leeuwen om bij hem te geraken. Hij zag hoe het
heele feestterrein reeds overdekt lag met gedoode en gewonde
soldeniers. Jammer genoeg zag hij er ook enkelen van zijn ge-
trouwe mannen bij liggen. In de eerste rangen van de strijden-
den bemerkte hij Kleine John, die met zijn knuppel ongenadig
in het ronde sloeg en reeds menigen vijand den lust tot verder
vechten had ontnomen.

Maar het zicht van gewonderr, misschien wel dooden, onder
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ziJn getrouwen, ontnam hem den moed om verder te strijden
Neen, de overmacht was te groot. Hij mocht die dappêr€ rnâr.
nen niet laten slachtofferen. Kon hijzelf niet ontkomen, tot
daar ! Hij had het gevaar gezocht.

- Mannen, tierde hij, achteruit !... Nu kunt ge me niet meer
helpen. De schelmen zijn te sterk. Eindelijk hebben ze Robin
Hood gevangen. Keert terug naar het woud en beraamt daar uw
plannen. Denkt aan onze woulfi/en en kinderen. Verzet is nutte-
loos. De overmacht is te gtoot.

Om de aandacht van de zijnen af te leiden, keerde hij zich
om en wendde zich naar de tribune. Het zwaard, dat hij in de
hand hield, plantte hij diep in den grond, vlak voor de voeten
van Sir Gwijde. Zijn oogen fonkelden.

- Hier is uw wapen ! schreeuwde hij. Vrees niets, ik zal u
dezen keer met het plat ervan niet tegen den grond slaan, fiere
ridder.

Met een ongeduldige beweging schudde Robin de handen
van de soldeniers, die hem grijpen wilden, van zijn schouders.

- Ik ben Robin Hood, de Koning van het woud, riep hij tot
het adellijke gezelschap, en wee u, indien ge mij durft krenken !

Ge zult het dubbel en dwars bekoopen. Ge denkt mij hierheen
gelokt te hebben, slimme heer van Nottingharn ! Vôôr ik kwam,
wist ik reeds, welk gevaar ik liep. Het woord van een van Not-
tingham is nooit veel waard geweest, dat heb ik reeds rrlê€rrrlâ-
len ondervonden. En op uw belofte rekende ik ook niet. Ik wilde
enkel uw uitdâging beantwoorden. En nu sta ik hier, ongewa-
pend, in uw macht. Ge hebt me overrompeld. Maar niet voor
Iang ! Daarvoor houdt Robin Hood te veel van zijn vrijheid !

De heer van Nottingham was opgestoven, bleek van woede.

- Leidt hem weg ! Sluit hem in den donkersten kelder ! be'
val hij. Morgen bengelt ge aân de galg, brutale kerel! riep hii tot
zijn gevangene.- 

Maar voor de tweede maal wist Robin zich los te rukken.
Hij kwam vôôr het verhoog staan en wendde zich tot- prins Jan.- 

- En gij duldt dit onrecht ? woeg hij snijdend. -Och, hoe
zou het andèis ? Uw heele regentschap is één onrecht. Wij, man-
nen van het woud, weten wel, wat er in het groote rijk van En'
geland gebeurt. TVe zijn waarachti_g-niet vergetenhoe gij-samer?'
âreerdét tegen uw eigen vader. Wij weten, hoe grj ko:rkelt
tegen uw broeder, onzen geëerbiedigden Koning, Richard Leeu-
wànhart, die strijdt in het Heilig Land, en dien ge zoo graag van
zijn troon zoudtitooten om zelf zijn plaats ilte n-emen. Maar er
kômt een tijd, d.at er veel veranderen zal in Engeland.
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Prins Jan wendde zich tot zijn gastheer.
Moet ik me hier nog langér laten beteedigen door dien

oÉbehouwen boschbewoner ? vroêg hij, met eên sterri, die beef-
de van toorn.

- Brengt hem weg, kinkels, hoort ge me niet ! schreeuwdé
de heer van Nottingham tot zijn soldaten. Kunt ge met u allen,
dien kerel niet baas ?

Robin Hood zei niets meer; hij stond te wachten met ge-
kruiste armen. Zijn oogen keken hard en uitdagend de dames
en heeren aan.

Ituw werd hij gegrepen en weggesleurd. Vijf minuten latér
zât hij in een donker, vochtig hok en werd de deur achter hem
stevig gegrendeld.

- Toch gevangen, mompêlde Robin. Arme Marian, haar
v0orgevoel komt niet bedrogen uit. Maar mijn mannen waken...
ze zullen mij hier niet laten

Reeds woèg stond IVIarian, den avônd van het schutters-
féést, op uitkijk aan den rv\reg. waarlangs haar echtgènoot én
Zijn mannen moesten terugkeeren.

-'Wees toch niet zoo ongeduldig, zei vader Tuck, die haar
vergezelde.

Hij lachte.

- Ik wed, dat ge straks den heelen stoet zegeviérend err
wêlom de bocht ziet verschijnen, vêr'volgde hij.

Marian antwoordde niet. Ze liep eên eind het pad af ; haar
stappen werden steeds vlugger.- 

- Niet te ver, vrouwe Marian, waarschuwdé vader Tuck,
wâarôm blijft ge niet liever in de kampplaats om den terugkeer
van uw man af te wachten ?

Ze greep hem bij den arm.

- Hoor, zei ze zenuwachtig.
Hoefgetrappel weerklonk in de verte, FIet geluid nadérde

snel.

- Ze zijn daar, zei vader Tuck èn er lag nu toch o6h een
klank van opluchting in zijn stem.

Marian staarde naar de bocht.

- Kleine John en Roode ÏVill, zëi ze dof. Ziet ge wel, æ
zijn alleen ! Er is iets gebeurd. O, ik wist het vooruit. Ik heb cr
den heelen dag een voorgevoel van gehad?

-Zie nu dadelijk de dingen zoo erg niet in, vérmaeodc dr
patér. Robin zal wel volgen met de anderen
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Marian luisterde niet naar hem. Ze liep hard vooruit...

haar hoofddoek gleed af, haar blonde haren wapperden in den
wind,

- John, wat is er gebeurd ? riep 2e... Loochen niet, ik zie
aan u\ry gelaat, dat er iets ergs is.

Kleine John hield zijn paard in en steeg af. Hij groette
Marian eerbiedig en medelijdend. Maar ze greep hem bij den
arm en hief zich op de teenen om hem beter in het gelaat te
kunnen zien.

- Robin, hijgde ze, is hij gevangen ? Of erger nog, dood
misschien ?

- Neen, Reen, wouwe, zei Kleine John, hij leeft. Maar hij
werd overrompeld, toen hij naar voren trad om den prijs in ont-
vangst te nemen. Het was verraad van den heer van Not-
tingham.

Marian sloot even de oogen.

- Ik wist het, kreunde ze.
Dan keek ze John weer aan en stampvoette.
* En gij ? Waar waart gij dan ? En de anderen ? Hebt ge

met zijn allen toegelaten, dat Robin gevangen werd genomen ?

woeg ze bitter.

- Hijzelf beval ons te vluchten en een betere gelegenheid
af te waehten om hem te helpen- En Robins raad was verstan-
dig, daarom volgde ik hem dadelijk op. De overmacht was te
groot ; het heele slotplein was in één oogwenk gevuld met flink-
gewapende soldaten. O, we hebben ons verdedigd, dat kunt ge
wel begrijpen. Maar het eenige wat we met verder verzet kon-
den bereiken zou geweest zijn, dat we eveneens gevang€o w€r.
den genomen of gedood. Nu leven we tenminste nog allemaal, al
hebben we een paar gewonden, en kunnen \À/e plannen bera-
men om onzen hoofdman te verlossen.

- Ja, ge moet hem redden, zei Marian koortsachtig, ik
smeek u, John, waag alles om hem te verlossen. En gij ook,
William.

- Ge moogt op mij rekenen, vrouv/e, op mij en op al de
anderen, zei William. Dat wij Robin nu alleen lieten was niet
uit gebrek aan moed, ik zweer het u, maar we deden het om
onze krachten te sparen voor de redding van onzen hoofdman.

- Ja, ja, ik wéet, dat ge verknochte mannen ziit; let maar
niet te veel op mijn woorden van daarnet, ze werden in haast
en ontsteltenis gesproken, verschoondé zicn. Robins jonge

wouw.
Ze barctte in tranen uit.
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- Arme Robin, snikte ze, grj in gevangensehap, gij de man

van de wijheid, van het woud. O, waarom hebt ge niet naar mij
geluisterd ?

Ze wankelde, door wanhoop en verdriet overmand.

- Wees moedig, vrourfi/e, zei Kleine John, neem mijn arm,
dan keeren rve naar het kamp terug. Bedwing u voor de andere
wouwen; gij, als echtgenoote van den hoofdman, moet het
voorbeeld geven van moed en zelfbeheersching. Robin zelf zou
het ook zoo willen.

Marian bedwong haar tranen.

- Ge hebt gelijk, John, zei ze, kom, laat ons terugkeeren.
'Waar zijn de aride:en ?

- Ik weet het niet, maar ze zullen wel dadelijk komen. YWe

zijn afzonderlijk gevlucht. 'William en ik zijn naar den stal ge-
gaan, waar onze paarden stonden en kwamen dan ijlings hier-
heen gegaloppeerd om u het treurige nieuws te brengen.

Marian slikte.

- 
rffaar is Robins paard ? vroeg ze.

- Nog in de schuur, waar we onze dieren gestald hadden.
Het is daar goed. De boer van de hoeve is ons welgezind. Wie
weet heeft Robin morgen zijn paard reeds niet noodig om naar
hier te rijden ?

- Wie weet, antwoordde Marian somber.
Ze huiverde en als een flits vloog een weeselijke gedachte

door haar heen. Indien Robin morgenavond nog maar in leven
was. De heer van Nottingham zou niet genadig voor hem zijn.

Het was of vader Tuck dezelfde gedachte had, want eens-
klaps woeg hij :

- Is Robin opgesloten in het kasteel van den heer van
Nottingham ?

- Ja, vader.

- Vertel me eens alles ? vroeg Marian wat levendiger. Ik
wil van het begin af weten, wat er gebeurd is.

Ze waren nu bijna het kamp genaderd, maar ze bleven stil-
staan.

- Laat ons hier even zitten, stelde Marian voor, dan kan
John ons alles vertellen.

Kleine John verhaalde nu heel het verloop van den dag. Hij
beschreef het versierde slotplein, .de feeststemming,' die er
heersehte, en den hoogen bezoeker, die er onverwacht versche-
nen \vas.

- Prins Jan ? woeg Marian vemronderù En deed hij niets
om Robins gevatrgenneming te beletten ?
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Kleine John maakte een minachtend gebaar.

- Prins Jan, die lafaard, die heult natuurlijk mee met den
NormandiSchen heer. Neen, van hem valt niets goeds te ver-
wachten Ik denk, dat hij in zijn hart heel teweden is over
Robins gevangenneming. Is de gSaaf van Huntingdon daarmee
niet uit den weg geruimd ?

- En mijn broeder Allan ? vroeg Marian, en er trilde plots
nieuwe hoop in haar stem. Zoo ik hem eens een ijlbode stuurde.
Misschien kan hij iets voor Robin doen ?

Nu nam vader Tuek het woord.

- Neen, zei hij hoofdschuddend, Allan meent het goed met
ons, maar hij is de eenige van de edellieden uit de heele omge-
ving, die Robins partij zou opnemen. Hij staat alleen tegenover
een heele macht. Neen, om Robin te redden kunnen we alleen
op onszelf rekenen... en op niemand anders.

Marian boog het hoofd.

- Ge hebt gelijk, antwoordde ze zaebt. Vertel verder, John,
hoe verliep het schuttersfeest ?

- Robin was de schitterendste van allemaal. Niet éénmaal
miste zijn pijl het doel. Hij ging met den eereprijs strijken en
werd luide toegejuicht. Uit de handen van de dochter van den
heer van Nottingham moest hij zijn prijs ontvanger\ doch toen
hij v6ôr het verhoog kwam, werd hij herkend. In een oogwenk,
haast te vlug om te besehrijven, was het heele plein vol solda-
ten, die het volk ruw terugdrongen en Robin omringden.

- Verraad van den heer van Nottingham, zei vader luck
verachtelijk. Die heeren hebben geen woord. Bah ! zijn dat edel-
lieden !

- En Robin, hoe hield hij zich ? woeg Marian met beven-
de stern

Hij trachtte zich nog te verweren, maar zag aI gauw in,
dat strijd nutteloos was. Toen schreeuwde hij ons toe te vluch-
ten c Denkt aan onze wouwen en kinderen ! n, riep hij.

- Daarin herken ik mijn Robin, mompelde Marian met
tranen in de oogen, altijd dapper en edelmoedig.

Roode \ffill wees in de verte.

- Kijk, daar komen de anderen, zei hij opgewonden, Ze
zijn dus ook veilig ontsnapt.

Allen gingen nu terug naar het kamp. Met de grootste ver-
slagenheid werd het nieuws van Robins gevangenneming aan-
hoord. En tot diep in den nacht zat Marian met eenige getrou-
wen rondom het vuur om te beraadslagen over plannen tot be-
wijding van haar man
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Besloten werd, dat Roode ïtlill dadeliik vertrekken zou om

in de buurt van het kasteel van Nottingham op verkenning uit
te gaan. Zoo gauw hij zekerheid had over hetgeen men met
Robin van plan was, zou hij terugkeeren naar het woud. Kleine
John en vader Tuck bleven bij Marian Ze zouden zorgen, dat
alle weerbare mannen klaar stonden om op het eerste sein te
vertrekken.

- Houd goeden moed, wouv/e Marian, zei Roode Will, toen
hij afscheid van haar nam. lVe zullen Robin bevrijden, al was
het ten koste van orui eigen leven.

E'x 't

.t t.

Roode lffilliam, als pachter
vermomd, reed met een kar
groente naar Nottingham. In de
buurt van het kasteel hield hij
zijn oud paard in en keek sornber
op naâr de dikke muren met de
vele kleine ramen. Daar beneden,
in een van de kelders, zat Robin...
O, waarom kon hij het slot niet
bestormen en zijn beminden
hoofdman bevrijden ? Maar hij
moest verstandig zijn, met geweld
$/as op dit oogenblik niets te be-
reikerç met list en geduld moest
hij te werk gaan.

Hij reed naar het portiers-
huisje en klopte aan. Hij moest
tamelijk lang wachten, maar dan
stak een dikke man zijn hoofd om
de deur.

- Wat moet ge, boer? snauw-
de hij. Is dat een manier, om de
menschen zoo vroeg uit hun bed
te halen ? Het is niet eens licht.

- Ik rijd naar Nottingham,
maar ik wilde u eerst mijn ver-
sche groente laten zien. Weet ge
niet, of ze op het kasteel iets noo-
dig hebben ?

- Dat w Eribùn nu dlreeî ùt, wes Denkt g-e, dat ik zooiets
ilet uit seùrerc wnr*ffi#îfil):'" ga Yra€en op dit utrr, kalfskop,



-114-
bromde de portier. De hoofdkok snurkt nog" En als hij iets noo-
dig heeft, zal hij straks zijn knechten wel naar de markt stu-
ren. Scheer u nu weg, ik heb reeds veel te lang mijn tijd ver-
knoeid met u.

- Het spijt me, heer, antwoordde William met geveinsde
aederigheid. Ik meende u van dienst te kunnen zijn.'t Is waar,
wij pachters staan vroeg op en vergeten dikwijls, dat andere
menschen dan nog slapen. En vandaag is iedereen hier zeker
nog vermoeid van het feest van gisteren.

-,- Waart gij er ook ? vroeg de portier met wat meer belang-
stelling.

- Natuurlijk, heer. Al de pachters van wijd uit de omge-
ving waren gekomen. Een schitterend feest, heer, schoon weer
ên een spannende wedstrijd.

- En een nog spannender einde, zei de portier en hij lach-
te spottend.

Ook'$filliarn lachte, hoewel hij den dikken man met plezier
een klap op zijn kop had gegeven.

- Ge bedoelt zeker de gevangenneming van dien Robin
Hood ? woeg hij.

- Juist, die wilde boschbewoner liep schoon in de vaI, niet-
waar ? En juist toen hij meende den eereprijs mee te nemen.
En dan durfde hij nog een grooten mond opzetten ook ; hij be-
leedigde de edele heeren en zelfs den prins, Itllaar hij zal van-
daag wel een toontje lager zingen.

- Dat geloof ik ook. Zit hij nog altijd opgesloten ?

- Natuurlijk, ezel ! Wat dacht ge dan ? Dat onze heer hem
in wijheid zou laten en aan zijn tafel noodigen voor het avond-
maal ? Neen, neen, er zal eindelijk eens een einde worden ge-
steld aan zijn wijbuitersleven,.. en voor goed. De hoogste galg
wordt voor hem in gereeciheid gebracht.

Vlilliam verbleekte.

- De galg, stamelde hij.
De portier, plots achterdochtig, keek hem scherp aen.

- Ja, wat dacht ge anders ? Hij heeft den dood dubbel en
dwars verdiend. Zijt gij soms ook een var: de irandlangers van
dien Robin Hood ? Ik weet, dat hij veel vrienden heeft onder de
boeren.

- Neen, dat wel niet, maar ik verschiet aitijd als ik van
de galg hoor spreken, antwoordde Williarn, die zich viug her-
steld had van zijn eersten schrik. Hij is toch nog zoo jong"

- Maar oud in schelmstreken. En vandaag krijgt hij zijn
loon Er zal een streng voorbeeld gesteld worden. Vanmiddag,
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op de narkt ven Nottingham, wordt hij opgehangen. Onze heer
en nog tal van zijn gasten zullen de terechtstelling bijwonen

- Prins Jan ook ?

- Neen, prins Jan heeft gisteravond nog zijn reis ver-
volgd; hij wilde hier niet blijven overnachten. Onder ons, ik
geloof, dat hij zeer ontstemd was over de beleedigende woordeu,
die Robin Hood' hem toeriep. Enfin, ge weet dus, wat er
vanmiddag te zien zal zijn te Nottingham. Ge hebt een goeden
tijd tegenwoordig : gisteren het boogschuttersfeest, vandaag
een terechtstelling. Er komt geen einde aan de vermakelijk-
heden voor het volk. En rijd nu door met uw kar, manl anders
komt ge nog te laat. Ik heb reeds veel te lang mijn tijd bij u
staan verkletsen.

De portier verdween in zijn woning en wierp de deur ach-
ter zich dicht.

Somber gestemd reed'William verder; het nieuws, dat hij
zoojuist gehoord had, schokte hem fel. Eerst dacht hij erover
om dadelijk terug te keeren naar het kamp. Maar Dê êv€rr Dâ-
denken besloot hij eerst door te rijden naar Nottingham. Mis-
schien kon hij daar meer bijzonderheden vernemen over Robins
lot. En zoo de portier niet gezwetst had, en het weeselijke
nieuws waar was, zou hij spoorslags terugkeeren naar het woud
om de mannen op de hoogte te brengen. Veel tijd om maatre-
gelen tot Robins redding te nemen was er niet.

rffilliam dacht hierover na, terwijl hij zoo snel mogelijk
verder reed. Het was nu licht geworden en op den weg werd
het drukker. Volgeladen karren en boeren en boerinnen met
manden aan den arm gingen naar de markt van Nottinghen.
Even hield rtfilliam zijn paard in. Hij aarzelde plots. Zou hij
toch niet beter dadelijk terugkeeren naar het woud om de an-
deren op de hoogte te brengen van het weeselijke lot, dat Bobin
vrachtte ? Maar neen, hij wilde nog meer zekerheid... Missehien
had de portier overdreven.

rWilliam reed dus verder, doch zijn hart was zrvaar van
zorgen en angst om zijn geliefden hoofdman. Hij herademde,
toen hij Nottingham bereikte. De zon overgoot het marktplein;
het was een prachtige dag geworden. Groote bedrijvigheid
heerschte in het anders zoo stille plaatsje. Men was reeds dflrk
bezig de koopwaar uit te stallen. Voor den vorm deed Willian
hetzelfde. Maar hij had geen rust. En midden in zijn werk liet
hij zijn koopwaar in den steek en ging zoo hier en daar een
praatje maken. Maar niemand scheen nog iets te weten vaa
bet lot dat Robin Hood wachtte.
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- Ik kan net zoo goed terugrijden, mompelde \Milliam, hier
weet men niets méér dan ik. De portier van het kasteel zal toch
wel op de hoogte zijn. Ik zou beter doen onze mannen dadelijk
te gaan waarschuwen.

- Hij keerde naar zijn standplaats terug en begon weer op
te laden. Maar plots schenen gebabbel en gelach om hem tê
verstommen.'William keek op en verbleekte. Twee herauten
lryaren op de markt verschenen. Ze staken de trompet, en een
ervan ontrolde een perkament.

Williams hart Ëonsde... hij vermoedde reed.s, wat die man-
nen voor nieuws zouden melden. Hun luide stemmen galmden
over het plein. Wiliiam spande zich in om te luisteren. Maar
hij verstond niets van de lange deftige inleiding; in zijn ont-
stelden geest bleven alleen de laatste zinnen hangen, en die
luidden : < Robin Hood, de vrijbuiter, zal zijn wandaden met de
doodstraf bekoopen. Hedennamiddag, om drie uur, zal hij op het
Marktplein te Nottingham, in het openbaar, opgehangen \Mor-
den r.

Er volgden nog een paar hoogdravende zinnen tot be-
sluit, maar rffilliam bleef niet verder luisteren. Hij wist genoeg.
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Haastig wierp hij zijn laatste koopwaar op zijn lrar en reed

holderdebolder het plein over, de korte, kronkelende straatjes
door, naar buiten toe.

- Nu mag niemand mij achtervolgen, dacht hij snel. Geen
spionnen op mijn hielen, en die zullen hier zeker wel zitten. In
een paar straatjes, waar hij mannen ontmoette, die hem ver-
baasd nakeken, riep hij opgewonden:

- Brand, brand !...

-'Waar ? werd hem gevraagd.

- Op het marktplein. De galg staat in brand !

En voort was hij weer.
Hij keek nog even om, alvorens een ander straatje in te

zwenken en zag, hoe de marlnen zich op hooge beenen naar het
marktplein haastten. Die zouden hem zeker niet achtervolgen,
dacht hij, voldaan over zijn list.

Op den eenzamen landweg, even buiten de stad.spoort,
kwam hij een beetje tot bedaren.

- Ha, die schurkachtige heer van Nottingham durft, zei
hij woedend. Hij is aI geen haar beter dan zijn voorganger, en
dat was een schelm van afmetingen. Robin hangen ! Dat nooit !
Liever vecht ik tot den dood toe. De anderen moeten vlug ge-
waarschuwd worden...Wij mogen geen tijd verliezen.

Een beetje buiten het stadje zwenkte William rechts-af en
hield stil voor een eenzame hoeve. De boer hier was de mannen
uit het woud goed gezind. Hij kwam haastig naar buiten ge-
loopen.

- Is er nieuws ? vroeg hij op gedempten toon.

- Vreeselijk nieuws, antwoordde lffilliam. Als wij het niet
kunnen verhinderen, wordt Robin Hood vanmiddag gehangen,
als de eerste, de beste boef.

- Gehangen, stamelde de pachter. Maar dat is €€n ongê-
hoorde schande... een onrecht !

- Wij zullen het trachten te verhinderen... 'Wat! Traehten!
Neen, we zullen het verhinderen. Zoolang een der onzen leeft,
zal Robin niet hangen, Luister nu eens, vervolgde hii dan,
eenigszins kalmer. Robins paard staat hier nog, nietwaar ? Geef
het mij en houdt gij deze kar in bewaring. Het komt er nu op aan
geen tijd meer te verliezen.- 

De boer spoedde zieh heen om Robins paard te halen. Hij
ook was begaan met het lot van den hoofdman uit het woud'
Toen hij met het mooie rijdier terugkeerde bij William, spTong
deze dadelijk in het zadel. Alvorens weg te riiden keerde Robins
luitenant zieh nog eens om.
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-Zeg ê€tr, woeg hiJ, houden ze er in Nottingham een berd

opna?

- Neen, niet dat ik weet. In elk geval moet hij van buiten
de stad komen.

- Ge weet niet waar hij woont ?

- Jammer genoeg niet. Dat weet eigenlijk niemand, ver-
telde de boer haastig en dat is maar goed ook, anders kon de
heer van Nottingham wel elke week een anderen beul aanstel-
len. Hij zou geen oogenblik meer gerust leven, die beul. Daarom
houdt hij zich ergens verscholen in een of ander huisje, ver van
de stad.

- O, zei Roode Will, en hij lachte even" Daarop reed bij
spoorslags heen.

De pachter stond hem na te kijken".. Bezorgd schudde hij
het hoofd

- God geve, dat ze erin slagen Robin Hood te reddenl r[totn-
pelde hij. Maar het is een gedurfde, haast niet te verwezenlii-
ken onderneming.
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