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A, HAI{S

m"

It,

't'ls m,eer dan zes hondernl jaar geleden, toen
een groot deei van Vlaanderen nog met bosschen
bedekt was, dat op eerl Nover-..berdag, tegen den
avond, een eênzame reiziger door een woud bij
Brugge dwaaide. Hij hoorde eensklaps geschrei
uit.een dreef en snelde in die richting, meenendn
dat er iemand in nood was. Hij zag een rnan, die
een ander aan.een bclom had gebonden en dezen
bedreigde met een mes.

De aanrander zag er een ruwe kerel uit, en de
vreemdeling begreep dadelijk, dat hij een baan.
strooper was. Hij aa-rzelde geen ciogenblik, trola
van onder zijn mantel een lcort zwaard en
spiong naar den roover toe. Deze schrok gewel-
dig en sloeg dadelijk op de vlucht.

-,!--



f.lij sneed d._- banden van dun gevangene
door

- 
O, ik dank u, ge redt mij het leven, sprakde bevrijde.

De vreemdeling schudde 'L hoofd, om te be_duiden, dat hij geen Vlaamsch verstond.** Engelsoh, zei hij in zijn taal.
. _En tot zijn ,o."rrgd". 

""t*"oJi. de gereddein clie taal:
_- Ik ken Enqeisch... En ;k dank u voor uwf"lp Iiç kom ,u.,, Br,rgg. 

"r, 

-iri.i'*"rd 
ik doordien roover ororrrall.ï ftii 

--rpr""g 
uit eenstmik en wierp me ter aarde. tf. T"i nË*, *",llbezat, maar het was. hem 

"i., g"i"_g. Hij meen-de, dar ik in de voering """ *,.ii",'i.'iJ"r.r, of in dezolen van mijn ,.hoJ.."n ,-Ë *""a verlrorgenhad, bond me aan d"r, boor,r-l" îia" me folte-rer rrrct zijn mes, tot ik meer geven zou, Ik hadwaariijk niet meer geld lil *J.- O.'C"i ;,j;_loofd, clar gij k*uuÀt.* iir iroorrie uw geroep".. I,k zal u buiten ,t
bosch eeleiden IL b"i *.1ï.*;;.1i, hurr,.* d"Engelschman.

- O, het is edelmoedig van u, . . Ik moet naarOudenburg, wdar ;L *oirr.-Ui*"fri"" leid ik uvan uw weg af.-* Ik heb geen bepaald doel, zei de Engelsch.

-2-

man" fk ben een bannelins. . Gij spreekt goed

Engelsch, mijn vriend...

- 
Ik ben een koopman van Oudenburg, en

ben dikwijls naar Engeland overgevaren voor
zaken ( I ). Maar nu is het ginder niet rustig
meer, merken we.

- 
In Engeland heerscht het onrecht- .

- 
Willem van Normandië is er koning ge-

worden, niet waar?

- Ja, hij is met zijn leger iiit Frankrijk geko-
men, versloeg onzen koning llarold bij F{astings
en hij regeert nu. Hij heeft van Engelsche ede-

len de goederen afgenomen en ze aan zijn Nor-
mandische volgelingen gegeven. lk heet Heer-
waard... We woonden op .:en kasteel bij l',lot-
tingham... Mijn va'der vrerd vt,n oproer beschul-
digd, gevangen genomen en onthoofd. Mijn rnoe*
der stierf van verdriet. Een Normandiër woo;lt
op ons kasteel en dwingt de boeren vobr hem te
werken" En ik heb het land verlaten, omdat ik
die vernedering van mijn volk niet lcan êân*
zien. Er zijn Engelschen, clie den nieuwen
koning vleien. Maar veel anderen schuilen in

( I ) Oudenburg wa$ toen een handeisstad:, ver,bonden door
een heirweg met Aardenburg. Waar die baan de rivier. eie

Roie, kruiate ontetond lBrt gge. Nu is Oudenburg een rusti.g

d4rp, waar nog overbliifselen zijn cler Sint Arnoldusabdi.l.

*\fl,-



bosschen als arme, berooide bedelaars. lk vt:rlit'r
liever mijn land...

- Ju, wij heL,ben van die gebeurtenissen FTc

hoord... En men noernt den nieuwen koning
Willem, den veroveraar...

- 
Hij is een wilde oorlossman. En 

'als 
hij

niet vechten kan tegen rnenschen, moet hij wild
dooden. I-{ij is een geweldig jager.. Hij, [reeft
groote uitgestrektheden land. waar de boeren
hun oogsten wonnen, doen verwoeslen en met
struiken beplanten, om er wilC te kweeken. En
durft een boer een haas vangen. dan snijdt men
hem de oorcn af . Waagt hij het een hert te van-
gen, dan verliest hij het leven. Of honderden
buitenlieilen arm err ellendig worden, dat geeft
niets, als de lioning e n zijn heeren maa, kunnen
jagen !

- 
En waar wildet gij nu heen, Fleerwaard?

vroeg de koopman.

- 
Ik heb me den weg naar Diksmuiden laten

wijzen. Daar waont een monnik, die nog ,op ons
kasteel Aeeft -.'erbleven... AIs hij nog leeit, want
hij was reeds oud.

- 
't Is avond... Ga met mij mee... Ik -ben

koopman Vcliaart en ik zal gelukkig zijn s,gast-
vrijheid aan te hieden.

Gaarne r-.ar:r Ftr,eerWa;rrd die uitnoodiging aan.
Hij was tegen den middag nabij Scharpho,rt g*-* 4 -"--

land, waar nu B'lankenberge ligt. Hij voelde zich
moe en somber. O, rust mogen vinden in een

vriendelijk tehuis !

F-let was nog wel een heele wandeling' maar
gekout verkortte den weg. Eindelijk bereikten ze

Oudenburg. Vollaart bleef voor een deftig huis
staan.

- 
F{ier woon ik, zei hij^ Ge ziit welkorn,

l-{eerwaard
De kooprnan liet den klopper vallen. En dade-

lijk werd de derrr geopend door een meisje van
ongeveer twintig jaar.

** (}, vader, God zij geloofd, ge zijt daar. Il<
ben zoo ongerust geweest! riep ze uit.

- 
Goeden avond. Machteld. Ik breng een

gâst me e, sprak Vollaart.
I-leerw-aard boog hoffelijk voor het meisje,

dat oolc Engelsch kende.
Machteld hocrde het verhaal uit het woud en

dankbaar i.-eek ze Heerwaard aan. Uit de hou-
ding, de rnanierer:. en de taal van den'Engelsch-
man, bleek lhet duidelijk, dat deze een edelmans-
zoon wes. Hij zag er ongeveer vijf en twintig
jaar uit. Machteld voelde medelijden met hem.
Het moest hard'zijn, zao zijn ouders te verlie'
zen en als banneling het land te moeten verla-
ten.



fttlachteld hacl geeri rnoe,,ler n-ïeer, cloç:h ze l:e
zat toch nog haar vader"

Den volgencien dag r^".ild,' I-leenq'aard vertrei<-
ken, rnaai.Vollaert .r{rong aau, dat hij nog wat
blijven zou. I-Tij wilcle eerst ve]:netrnen of die
monnik noe; te Dikr*rnuiden verbieef. Na eenige
dagen kreeg hi; nieuws. [ie cude nlarf] \/as 't vo-
rig jaar gestorven.

__ Weet ge lq'i1t, ge zijt lru nrjn g.iàst eî] ge

blijft dat, tot er in Engeland l:etere tijden aan-
bre]<en, sprak Vollaart" Zqr!r{d*l l-1" :1ù'r.i tlijn trierve

Machteld een weeze i:ijn.". ih- k"an urv hulp in
't bosch nooit genoeg v{:rgceCcn.

*_ Ik hielp ir uit naasierrli;:fde" antwcordde
Heerwaard.

- 
Dat juist eert i-i. . . Clr inondet grr-roten

rnoed... 't 'Tfas tcch ;riair teq*ri rïlan... Die roo-
ver had u ook kr":nr.*':.r-'n. æl,ll"vnilen.

Fteerwaard vriide gââïïe T:iijven, n-raar r"riei in
Iedigheid. F-Tij v'rceg in l,et 6rakhnis te v.rerlçen,
waar cie lcostbare Ïakens apgestapeTct ,lagr:.,,.

F-leerwaard bev;ees er: waarlijh srr:nte .jien-
sten, en ioor zijn rrli.lt e,n ueirwgeen:tl"reid, had
kooprnan Vollaart mleer rusi ,iûn vl'ot gc,:1.

Ruim een jaar verliep. l-Teerwaarcl en h{acFr-
,teld kregen ellçaar innig lio:f el, saarne gaf c{e
vader toesterflming tCIt hun huweli-iXç. I*iet rverd
in de abdijkerk ingezegend.*n*

"-"{-le r,iii ir* r'u:n [itiq":ls,:ltr: cij,:lrrromlv, z:et

i i erei:r,v ai:lrc{ " r::;ti,r' ;r.ri nii{:ir i;;r l ilr,,] .

.* Aan u heh ih r1r'n,-eq :rniwoordde N'lach-
reid.

II.

Weer veriiep een jaar. i-{eerr,tiaard en Mach-
it:id waren rq'eJ zeer Eelukkig, maar soms toch
h;rd de jr:nge n:liii-x een drc,.eviqe trek op hèt ge-
i*at. Aan c{e hav*n var (j-i;',1,:nburg sprak hij dik-
wijls nret ilngelsche ,:eclieden. Ën hij hcorde van
hen, dat er tr!i-: en rlan rpl'{}el ilit}:rulk tegen 'Wil-

lem, cien \rteroveraar, cl ,c,-li,n op vreeselijke
vrijze vrraak nem, qansche t{orpen afbrandde,
rylnnne11, 1,2:iOLl11ren e,p kirldey.:,1 ";errnOOrCde.

-- în het l{cuiile.n :.".!;r-r er duizendeir banne-
iir-lqen iri de ircssq:Len, zei eerr sc'fuepeling. Had-
E:{en die ir!;i&r erjn **;ir.-i'ieriler, ze zouden de Nor-
mai:Clsche ïre.:rerr kr;nnen veijagen. Ë,n 't is er
een goeeie tijcl vonr, r.vatnt koning \X/illern heeft
zeif veei last i,nct zijn z,;nen, ,"lie tegen hem op-
stâan.

En tr-{eerwaard dacht hieyouer na. Er kwam
een groot verialrtren in zijn hart. Ilij was een
zûon lian ciat fl.iciorelen; hij lt,,rn de bannelingen
aârxr/oel:en, en" nii.çscl'rien zijn land bevrijden"
funocht hij dan rusti.g hier in den vreerncle neer-
eittent 

,"** n ----



ii""rwaard tprut er nog niet over tot z.ijr;

vrouw, maar zij merkte wel, dat hij over ieis
mijmerde. En ze dwong hem te spreken. Toen ze

alles hoorde, schrok ze. Heerwaard heen gaan,
ver van haar, en in den strijd. Hij kon gedood
worden. Ook koopman Volla-ert ontstelde, toetl
hij dit vernam.

- Ik mag niet; mijn plicht is hier te blijven,
zei Heerwaarà zelt. Ik ben nu gehuwd.

Maar al trachtte hij vroolijk te schijnen, hij
was toch bedroefd. En als een schip Oudén-
burgs haven verliet om langs Steene zee te kie-
zen, oogde hij het lang na...

Op zeheren dag, zei Machteld:

- 
Hgsl\ /aard, ik heb nagedacht. Ik ben een

Engelsche edelvrouwe; de ongeiukkigen in
Engeland, hebben een leider noodig. Ik mag Lr

niet weerhouden uw plicht te doen. I[<, heb hier-
over met'vader gesproken. Ga! Ik zal hier blij-
ven en voor u en uw volk * nu ook mijn volk

- 
vurig bidden.

* Neen, neen, dat offer is voor u te groot,
antwoordde Heerwaard.

Maar Machteld drong aan, en op zekeren dag,
na een innig afscheid, zeilde ,Heerwaard heen.

a

lll.

In her groote woud bij Nottingham zaten ban
nelingen orn een vuur. Juist was een nieuwe
vluchteling aangekomen. Het was de zoon van
den graaf van l-truntingdon. I-trij vertelde, dat zijn
vader cpgehangen was door de Normandiërs"

- 
Ze begeerden ons kasteel, zei hij. 't On-

recht duurt nog steeds voort. Ik kom bij u wo-
nen en wil gcen graaf meer zijn. Ik heb mijn
naam veranderd: ik heet voortaan Robin Hood.
Als gij wil il.r leven van het wild dezer bosschen.
Ik zal niet doen als andere er{elen, die de Nor-
rnandiërs vleien om van hun gunsten te genie-
ten.

Lang zaten d. banielingen daarover te pra'
ten. l)e meesten waïen boeren en hun zonen,
wier hoeven platgebrand lagen.

Plots verscheen een pelgrinr Allen keken op.
Maar de rnonnik nam zijn hoed af, trok een val-
schen baard af en verscheen in de lçlaarte van het
vuur,

-* I-{eerwaard! klonk het.
l?oi:in Fiood sprong op.
.- ja, Heerwaard, gij zijt het, riep hij ver-

heugd uit.
'. -- O, Fduntingd,on... wat een geluk, dat ik '

ontmoet.
_ -,. (]



-* Ik heet getn Hurrtingdon îneer; ons kas-
teel is in handen van vreemd--:linsen zooals het
uwe. En verleden week werd mijn vader gedoonl
als fwee jaar geleder d. '",*.. Ik heet nu Robin
Hood.

Heerwaard nan:r plaa.ts bij lret vuur en ver-
haalde zijn lotgevalien. Zijn srem trilde toen hij
over Machteid spra.k. En .lar, handelde hij over
zijn plan, om den opstand te leiden.

Met vreugde wernl dit nieuws hegrcet. h4or-
gen zou men boden uitzenderr, or" .1" bannelin_
gen tot een algerreene versJaderinq op te roe_
pen.

_ Fleerwaard legde zich ter i.uste in een tenr.
Zaylt we-ende hii, peinzend ;ç,rn i\.4.rc[_telrj ginc{s
in Vlaanderen. Maar hij ;rou ziin pjicht doen.

Koning Wiilern lç-re.ep; cntrnr:il*nd ni.,,,w,,," Ë-,.

Tru weer een cpstard lc*grbrcller:, nu in,t
Noorden, en nooit h;rdde* c,,ir*,:;rir-..r"eii .z-.iili een
rnacht ontplooi,;{ als t}ia:rs" Z. u,.rrrrrl.l.-l.,. iou"t*j
len en de Ncrrn:andische iie.ereir, rr?rllir:i:r. Ce rrlucht

-- Iemarrd met toovi riir;,ir-i,i fiinet v,e aan-
vôerelr, zei eer* boc{e. An.lel"r; i: l-ret rriet mogelijk
zulke overwiiirrinÉTin ir. j,rh:.]en

,. l)e koning riep zi:n .aarj r::?!i:ler!. Er ..vas indien tijd...zeel l:iigelocf l-:_n :,rt,;irr; de i._cning *^li
overt ui gd, dat Heerwaar ri--{ t.ro v.- nn idclelen 

.J:eza 
t.

t0 .*_

l)e raad besloot t;ck de hr-rip in te roepen van eelt
heks. Men l:racht een oudc.,. half waanzinnige
vrol-lw en rnaakte haar rt'ijç, dai ze de oproerlin-
gen zco moest Lletocrreren, dat ze hun macht ver-
loren.

De vrouw die niel begreep wat inen vau haar
begeerde, vverci in een houten to.ren op wielen
gezet. Val anqst tierde en huilde ze, maar men
hield clit vocr bezwerirrgen. lln de koning was te-
vreden over eial lu.waai. :':'aar;ien tvokken den to-
ren met cle vro;-rvr een eind voor het leger heen.
Zon sta.plen de iroepen, m.el cien lioning op.

Heerrraard en zijn zegevierende boeren en
l:urgers waren reeds -r'er naar 't Z,.riden getrok-
]ien. 7-e har{rie,n nu ho*n leanrp in de moeïasren
van F,i1, ei-i l:r:r*Ortotr.. Slrionnen berichtten
F-leervo'aard err :rijn ra.aclgevers als R.obin Hood en
[tc'cde \Y/iil, dat een heks den koning 'hielp. En
ook Ëile erwaard gel.=ofde aan zulke toover-
rnacht.

-- We nroeten ze in ïranden krijgen en doo-
den, zei hij.

De stsutrnoedissten werden uitgezonden. En
tegen den avond van een rnistigen dag, ontdek-
ten ze den torci:. riirei- de avrn:: vrolrw, die eerr eind
v66r 't leger reeci, toi inen bij de abdij van Ely
halt z-ou houden,

De boeren overvieleir de soldaten. welke de
tl



paarden menden. Ze grepen de leidsels en de to-
yen werd in snelle vaart naar 't kamp gebracht.
De oude vrouw, die wellicht intusschen geheel
zinneloos \qas geworden, huilCe en sc'hreeuwde
zoo luid ze kon. De bannelinggn m.eenden, dat ze
waarlijk tooVerspreuken aan het razen was.

- 
Vlug, vlug, stook eeh vuur onder den to-

ren I beval Heerwaard. Dood de heks, eer ze Gns
bezweren'kan.

En 't duurde niet lang of de toren stond in
lichte laaie. De ôngelukkige vrouw kwam in de
vlammen om. Het was wreed, rnaaï het qeber:rde
in een tijd, toen de rechters 

- en nog vijf hon-
derd jaar daarna zell zoogenaamde heksen
lieten verbranden. En we riroeten van [-!eer-
waard meedeelen, wat de geschiedenis meldt. I-iij
was_ behept met het bijgeloof van zijn daggn.

Koning Willem was woedend, toen hij hoorde
dat de oproerlingen hem zijn toovenares ontno-
men- hadden. Hij zond een troep soldaten de op-
roerlingen achterna, maar ze verzonken in j.
moerassen. Willem, de veroveràar, nam zijn in-
trek in de abdij van'Ely. Hij was slecht geluirnd.
Hij wist nu dat het kamp door moerassen orn-
ringd was en thet rnoeilijk zou zijn l-leerwaard
en zijn benden te bereiken, Maar men leidcle een
man bij hem, een nietwaard uit de streek. En
deze beweerde, dat hij een Eeheimen weg tus-

,"ir"r, i. ,rto.r..sen 'nâar het kamp kende. De

koning besloot' onmiddellijk met een sterl'ie

rnaehtrde oproerlingen te overvallen. Zoo stil
mogeiiji< werclen de rnaatregelc'n genomen. En in
den'nacht trolc de afdeeiing heen' De verrader
ging voor. 't Was een eenzanle w€g, rnet aan

beide zijden moerassen. Nu en dan zonk er een

soldaat weg en verdween in water en rnodder,
eer men hem helpen kon.

In :t kamp was er rust. Heerwaard z.el met
Robin Hood en Roode Wiil in zi1n teni Plots
hoorde hij lawaai.

-- Er gebeurt iets I riep hij uit.
Allen grepen hun wapens en snelden naar bui-

ten. Maar 't was te laat. De troepen '"an den ko-
ning hadden het kamp overvallen. Ze slcegen uit
deri siaap gewekte of zelfs nog slapendc, mair
nen neer. 't Was een wreed tooneel.

: Verraad, verraad ! klonk het.
Sornmigen narrren de vlucht. Heerwaard dacht

aan Machteld in Viaanderen. maar hij liep niet
weg'

_- 'Hier mannen, hier zijn de aanvoerders!
riep hij

't lVaren Normandiërs die op hern indron-
gen. Heerwaard zwaaide zijn zwaard. Robirr
Hood stond naast hem. Will verzamelde zijrr
mannen' 
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- M.chteld ! kreet ii..r*.uri.
Fiij voeide dat hij gewond was. Hij zeeg neef.

Maar Robin Hood ving hem op en droeg hern
irchteruit.

-. Breng HeerwaarC haar het boscheiland,
zei hij tot twee mannen.

Zelf leidde hij de strijders Maar 'r was een
wnnhopiq. gevêcht tegen een Dverlnacht. De boe-
ren liepen heen om hun leven te redden.'foen moesten ook Robin Hood en Roode
Wiil wijken. Ze verdwenen tusschen de moeràs-
sen. De l{ormandiërs durfden hen daar niet
voisen. Ze trol<ken zelfs terug. bang toch voor
dit somber Cambridgebosch.

F{eerwaard werd verpleegd op het eilandje
Robin l-{ood, Roode Will en andere getrouwen
haalden de overige gewonderr. Maar 't waren
rneest d,:oden, die in het kamp lagen.*- Heerwaard is er ".g uu., to", zei Robin
Hood tot Will.

- 
Hij spreekt over zijn vrouw.

-- Ik zai hem naar Vlaanderen overbrengen.
Misschien komt hij er nog levend aan. Hij îer-
dient het, dat we .roo, h"* ,Joen, wat we kun-
nen."

- O, zeker I Voor ons ver.liet hij zijn Mach_
teld.

Een twintigtal mannen botlen hulp. Ze l*g-
t4 -

dpn een bed van mos op een wagentje. Dit was
het bed voor Heerwaard. Er werd een paarcl
voor gespannen. En de groep vertrok. Er waren
nog andere wegen tusschen de moerassen. En
toen de rrieuwe dag Hchtte, bevonden cle vrien-
den ziéh reecls ver van Ely, en trokken ze in de
richting van de kust. Ze hadden aanhangers on-
der de visschers van de Harwichbaai. En daar
vond Robin Hood ,een visscher, die bereid was
naar Vlaanderen te varen. Rt>l:in Hood scheepte
ziih ook in. Heerwaard was l:ewustelcos. Nu en
dan kreunde hij. Robin bad, Cat hij hern bij zijn
vrouw mocht brengen. De wincl was gunstig.

Na twee dagen voer de schuit de baai van Ter'
streepe, nu Oostende, en Steene binnen. En wat
later meerde ze te Oudenburg. Robin F{ocd L'e'
gaf zich aaii wal. Heerwaard had hem dikwijls
oyer Vollaart en Machteld scsproken, en 't was
of Robin ze kende. Hij vond de deftige woning
en vroeg aan €en dienstL,oC.: oin den kc;prrran
te spreken.

Het meisje versànd hem :riet maar riep toi
Machteld, dat er een Engelschlnan was. Nu en
dan was er zoo wel eens tij;liirg van Fleerwaard
gekomen. De jonge vrouw gr,elJe toe.

- 
Zijt gij de vrolrw vaxr l-ieerwaard)

Robin.

=- Ju,.. o, brengt me nreuw$ Yan

vr()eq

hern )ge
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Gij kijkt zoo droevig. O, Heerwaard is gevallen,
niet waar?

Machteld zocht steun aan den muur.

- 
Hij is gewond, hernam Robin Hood... Hij

leeft nog... Ik breng hem tot u... Hij is aan
boord...

- 
Waar... waar]

En Machteld liep mee. Ze kwam op de schuit,
ze zag haar man en knielde bij hem.

- 
Heerwaard, snikte ze,

En hij cpende de oogen. Haar stem herkende
hij. Er kwam een glans op zijn gelaat. l

- 
Fieerwaard, Heerwaard... O, ge moogt

lriet sterven...
Ze zag het verband om zijn hoofd. Koopinan

Vollaart was daar nu ook. I-lii liet een baar ha-
len... En !-leerwaard werd naar huis gebracht
Men stuurCe om den besten dckter. Deze onder-
;ri:cirt de wonde en gaf hoop,

]\4achteld verpleegde haar man en bad voor
jr;:irr. De ge;leziilg kwam ofsehoon traag. Robin
l-iood zeit co]r veel aan de sponde van zijn vriend.
Fiij had ailes verteld van den "-trijd. Door verraad
oveïrvon \ï'lillern van Normandië.

Heerwaard was Robin zler dankbaar voor
diei:s l:ulp. En tcen hij reeds in een zetel [..on zit-
ten, vroes hij, of Rcbin Flood hij hem te Ouden

burg wilde blijven wonen. Maar Robin sloeg dit
aanbod af.

- 
Ik keer terug naar Engeland, zei hij. Marian

wacht op mij...
Voor het eerst sprak hij over de jonhvrouw,

die hij lief had.
Robin Hood verliet Oudenburg. Hij had zijn

plicht volbracht.

v.
Willem, de veroveraar, had de opstanden ge'

dempt. En overal stelde hij Normandische hee-
ren aan. De Engelschen moesten Fransch leeren,
gekleed gaan als de Normandiërs, en aan aller-
lei wetten ge'hoorzamen.
, Velen verkozen in de bosschen te wonen en

vrije mannen te worden. Tal van boeren verble-
ven in het Sherwood of Sherbosch bij Notting"
ham. De meesten hadden met Heerwaard gestre-
den en daarvoor ook moesten ze zich schuil
houden, want de sihout van Nottingham, of-
schoon een Engelschman, lqverde alle oproerlin.
gen aan de Normandiërs over.

Zekeren avond, ioen de mannen nog bij het
vuur zaten en de meeste vrouwen 

"r, Lirrà.r.r,
reeds in de tenten sliepen, verscheen Robin
Hood. Met vreugde werd hij begroet. En de man-

'ifj\,.,i
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nen waren blijde te hooren, dat Fleerwaard her-
steld was. Robin wist al, dat het nu nog erg€r ge-

steld was in Engeland.

-- Ik blijf bij u in het woud, zei hij. Laat ons
weer een bende vo,rmen We zullen de Norman-
dische heeren berooven en met het geld armen
en zieken helpen,

-- En gij zijt onze hoofdrr,an ! klonk het.
Zoo stichtte men de bende van Robin Hood in

het Sherbosch. De rnannen droegen een groen
pak en waren zoo meer onzichtbaar tusschen de
boomen. RooCe T7ill was er ook en hield veel
van Robin, Pater Tuck was dt geestelijke van de
groep.

Op zekeren morgen ging Robin door het
bosch. Juist wilde hij op een plank, die over de
beek lag, stappen, toen aan de andere zijde een
jonge, reusachtige kerel verscheen.

- 
Hola, rnij eerst doorlaten! riep hij.

.__ Gij zult plaats ma}<en rrc,or mij, antwoord-
de Robin.

_ Neen I

Ze
brug.

sprak

En ik zeg ja..,
ontmoetten elkaar mi.-{Cen op de smalle
Beiden waren gewapend met een stok.
V/e zullen vechten ôrr-l den doorgang,
de reus, die zeven voet hoog was.
Coed I

l$ -:"

- Durft gijl

- 
Ik ben nooit bang geweest.

- 
Maar ik liijk een heel eind over u heen.

- 
Dat kan me niet schelen, ik ben klaar!

En Robin hief'zijn knuppel op. [-let wetd een
geweldige strijd. Ieder sloeg en ieder trachtie ook
de slagen af te weren.

De reus ontving een klap, dat zijn beenderen
in het lijf schenen te kraken, inaar hij gaf er Ro-
bin zulk een terus, dat deze in de beek stortte.
Hij kroop er weer uit, schudde 't water van'zich
af en zei:

- 
Gij hebt het gewonnen.

- 
Maar gij zijt ook een dappere kerel.

Robin blies op zijn hoorn en eenige oogenblik-
ken later snelden de groene mannen uit het
woud toe. Ze keken dreigend naar den reus.

- 
Dat is gemeen, riep deze uit. Ik overwin u

in een eerlijken strijd, en gij roept u# vrienden
tegen me op. Maar laat ze nre aanraken!

- 
Vriend, ge vergist u I Er is geen valsch-

heid in mij. Ik ontbied mijn rnannen om met hen
u te vragen bij onze bende te komen.

- 
Welk een bende)

- 
Van Robin Hood...

-Zijt 
gij Robin Hood) vroeg de reus.

- Ja...

- Geef me de hand, en hij drukte die van
t9 -



Robin, dat de vingers kraakten. J., ju, vervolgde
hij, ik heb van u gehoord. En gaarne treed ik in
uw dienst, om het de Normandiërs lastig te rna;
ken. Ii< heet lcleine John.

- 
Ge bedoelt groote Jr:t n I klonk het la-

chend.

- W"l, ze noemen me kleinen John, al meet
ik zeven voet.

- 
Dan moet het zoo biijven, besliste Robin

Hood En welkom bij ons, kleine john.

- 
Cinder komt een gezelschap I riep een der

mannen.
Op den grooten weg, die door het woud leid-

de, naderde een rijke Nornrandische heer met
zijn dienaren. Opeens werd de groep- door groene
mannen omringd.

- 
'Wat 

beteetr<ent dat ) vroeg de Normahdi-
sche !eer.

- 
Onze'n'reester verzoekt u ùrret hem te mid-

dagmalen, antwoordde kleine John, die al dade-
lijlc rneewerl<te en ontzag afdwong.

- 
Maar ik moet verder ! hernam de heer.

-- ïVlijn meester, gebieder van het Sherbosch,

-wil gehoorzaamd worden. Na het middagmaal
kunt gij weer vertrekken.

De dienaren dachten aan geen tegenweer. En
de groep moest mee. In de schaduw van eên
grooten boom stond Robin Hood.* 2{j *"*

-* l{/elkom, heer, zei hij. Op het-gras staat
alles gereed: lekkere reebokboutjes,' frisscl're
groenten, heerlijk brood. Tast toel

En de Normandisdhe heer moest et€n, al was
het tegen zijn zin. Na het maal zei Robin F{ood:

* Nu rnoet ge uw rekening voldoen. Gij
Normaddische heerschers, heÏ:t u rijk gernaakt
Tïret onze goederen en het is dus rechtmatig, dat
gij wat teruggeeft van uw roof.

Zoa war€n nu de ruwe tijden. De mannen
openden de reiszakken en haalden er het goud en
zilver uit.

- 
Wij laten u toch lhet leven, zei Robin

Hood, toen de heer een zuur gezicht zette. Cij,
Normandiërs, hebt zoa velen der onzen ge-
dood.

fle groep vertrok weer.

- 
Nu kunnen we weer arme lieden en zieften

helpen, zei Robin.
Zoo'werden er dikwijls Normandische heeren

behandeld, die dan gingen lelagen bij den schout
van Nottingham.

Deze vernam de nieuwe aan,randing" Hij
vroeg soldaten aan den gouverneur van d;
streek en trok met deze naar het Srherbosch.
Maar de groene mannen waren door bespiederc
gewaarschuwd. Ze hadden vïouwen en kinderen
in veiligheid gebraeht en waagden den srrijd.

)t



Fiun pijien misten het doei niet, want alien wa'
ren scherpschutters. De schout vluchtte me-t zijn
bende heen, doch ontmoette Rooden Will, die
familie bezocht had, De schout kende hem van
vroeger en liet Will gevangen nemen.

Robin Hood vernam het te laat om zijn vrien.l
te ontzetten. Hij was zeer bekommerd om hem,
want hij begreep wel, dat de schout wraak zou
nemen.

De arme Will werd in een kelder van het
kasteel gestopt. De schout liet tekend rnaken dat
den volgenden dag een der roovers uit het woud
onthoofd zou worden op 't plein. Hij wilde eerr
streng voorbeeld stellen voegcle hij er bij.

Will was natuurlijk treurig sestemd, toen 's
morgens een priester hem kwarn meedeelen, dat
hij een uur later moest sterven. Hij dacht aalr
Robin Hood. Maar deze kon hern niet helpen.'tVat zou hij in de stad, waar veel soldaten **.r,
verrnogen )

Vroom bereidde Will zich op den dood voor.
En toen werd hij naar het plein geleid. De beul
stond reeds klaar rnet zijn groot zwaard, hoog
boven op 't schavot. Ë,r was veel volk .n .1.
meeste menschen had<ien nredelijden met dierr
jongen veroordeelde.

Will bereikte de rrappen van het schavot Hij

dacht aan het schoone woud. O, wat lokte het
leven ! En nu moeten sterven.

- 
Ik wil hem bijstaan, zei een m.onnik, die

doqr de soldaten drong en doorgelaten werd.
Monniken troostten dikwijls veroordeelden,
Hij trad tot vlak bij Will, den grauwen kqp

over 't hoofd.

- 
Ik ben Robin, fluisterde hij. Neem dit

zwaarci ... We hakken er samen op in. Wat ver-,
der staan de vrienden.

De hoop herleefde. Vlug haalde Robin Hood
van onder zijn pij e€n zwaard, en gaf het Will.
Zelf had lhij er ook een...

- 
Leve Engeland ! schreeuwde Robin Hood.

De zwaarden rezerr en daalden; de soldaten
schoven bang op zij. En Robrn en Will drongen
voort. Het volk maal<te plaats voor hen.

- 
Leve Enge-landl }<lonk het daar ook ver-

der.
Kleine John en de mannen kwamen uit struik.

gîewas. dat 't plein bezoomde; anderen versche-
nen om den hoel< aan een kerk. Er waren veel
Norrnandische burgers, die << verraad >) hadden
geroepen rnaar rlu angstig hun mond hielden.
lmrners rnen riep, dat de ben.{e van Robin Hoocl
de stad overro'mpeld had. D* schout vluchtte
doodsbenauwd in het. wethrris. Maar Robin
Hood, Will en de groene mannen trokken naar*21 *



het woud en vierden de verlossing met een harti"
gen reebokbout.

's Morgens vroeg waren ze een voor een in de

stad geslopen, vermomd als boeren, bedelaars,
pelgrims en monniken. En Robins plan was
prachtig gelukt.

V.

Robin Hood had het Sherbosch verlaten err
gezegd, dat thij den heelen dag afwezig zou zijn
Hij wandelde uren ver en kwam aan een lcasteel.
Daar woonde de ruwe baron Fitzwater, die zich
aan de Normandiërs onderworpen had, en vooral
hield van veel eten en drinken. ,Maar zijn lieve
dochter Marian was anders. l)ie had het zachte,
goede karakter van haar overleden moeder geërfd
en ze leed veel door de ruwheid van haar vacler.

Robin keek van uit een boschje naar het
kasteel. Vroeger, tt:en hij nog als gravenzoon op
zijn oucierlijk kasteel woonde, mocht hij hier vrij
komen. Hij beminde Marian en het was bepaald
dat ze zouden huwen. Maar toen vielen de Nor-
mandiërs in lhet land.

Baron Fitzrn'ater onderwierp zich. En omdat
Robin niet de vleier werd van hen, die zi3'n va-
der doodden en zijn moeder ?an verdriet lieten
sterven verstootte de baron hem. Doch Robin

-2,4-

F{ood wist, dat Marian steeds in liefde aan heni

dacht.
Ëensklaps zag Robin de jcnkvrouw uit het

kasteel [<omen. Ze ging wandelen. En Robin
vertoonde zich.

-- O, Robin, gij! riep Marian verheugd uit.
In zoo n langen tijd hadden ze elkaar niet

meer gezien. Wat hadden ze veel rnet elkaar te
bespreken! Marian hoopte op betere tijden"

- 
Çsrnsgne baanstrooper, gij durft hier toch

nog komen I klonk het eensklaPs.
Èeiden schrokken. De baron àtond daar met

een knecht.

- 
,lk bpn geen baanstrooper, antwoordde

Robin.
_- Gij leeft met een bende in het bosch.

- 
Orndat ik daar alleen vrij kan zijn.

- 
En gij randt reizigers aan.

- 
Alleen Normandische heeren die onze goe-

deren geroofd hebben. 'Wij nemen terug; wat we
trrunnen en helpen andere arrne slac,htoffers van
de verdrukking.

- 
fu1, tut, al mooie praatjes; uw plaats is in

de gevangenis. Mee met mij! '

De baron greep Robin bij den arm. De jonge
man had zich gemakkelijk kunnen bevrijden.
Maar hij wilde den vader van Marian geen ge-
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weld aandoen. En gewiliig rrapte hij n"ree bin
nen het kasteel.

- 
Stop hem in den donkersten kelder,,bevai

de baron tot zijn dienaren.
Marian had'haar page Cedric gewenkt.

- 
Ga gauw naar Sherwood en zeg aan de

groene mannen, dat Robin Hood hier gevangen
zit, fluisterde ze.

Nauwelijks had ze dit gezeqd, of haar vader
kwam bij haar en stuurde ze naar. haar kamer
tnet scheldwoorden.

, - Cedric, 
_ 
loop naar Notting,ham en zeg aan

den schout, dat Robin Hood hier ge,ûangen is,
beval hil tot den page.

- 
Ik doe de boodschap vcror de jonkvrotrw,

besloot de page, en hij vertrok.
De baron was dorstig gewordèn en liet wijn

brengen. Tegen den avond zat hij reeds half
dronken in de holle zaal Hij had ."ff d.r, sleutel
in zijn tasch van Robins kerkerhok.

- Heer, daar is een reizend zanger, meldde
een dienaar.

- Laat hem komen. Zoo een heb ik er juisr
noodig, riep de baron. Ik verveel *" dooduliË.

Een jonge man trad binnen met een snaren.
inetrument. Hij boog voor Fitzwater.

- Drink eerst een beker wijnn zei de barr,r,

-26*

En dan zingen en ook vertellen en me laten la'
chen !

Ën de zanger deed zijn best. Het viel hem niet
moeilijk den barcn te doen ltrchen, want de wijn
werkte mee. En de kasteelhee,r dronk nog voort.
Maar de 'baron begon dan vervaarlijk te geeu-
wen en kreeg slaap. Zijn oogen vielen dicht.

- 
Wat maakt hij het rni; gemakkelijk, zei

de zanger bij zich zell Ik moeet hiçr den toestand
l<omen bespieden. De sleutel die daar uit ziin
tasch steekt, zal wel die zijrr ';an Robins gevan-
genis. . .

De zanger nam den sleutel cn verliet de zaal,

-. Waar zit die g"t^ttg"t * l Ik moet van den
baron treurliedjes voor hem aanheffen, zei hij
tot een scliildwacht, en toonde den sleutel.

- 
l(eyç1 1116s I Ja, de kerel mag wel zullce

liedjes hooren, want hij zal spoedig aan de galg
bengelen.

De dienaar ging voor naar cle lcelders, De zan-
ger opende de deur. Hij liet den schildwacht
eerst binnen treden.

-- F{eidaar, }:oschaap, hier is iemand om voor
u te zingen over de galg, spotte de dienaar.

Maar de zanger sloeg hem cp den grond.

- 
Robin, spring buitenl riep hij.

Robin l-lood gehoorzaamde verrast. De zan-
ger volgde hem en wierp de deur dicht en draaide
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den sleutel om, zoodat de .schildwacht zelf ge'

vangen zat.

- 
Will, zijt gij het? vroeg Robin.

- Jal Vlug uit het 'hasteel nu... Hoor, die
lceie! zet al een keel op...

- 
Maar Marian...

- 
Geen getaim ! De valsche baron wil u aan

den schout van Nottingham ,:verleveren...
Ja, dan moest Robin vluchten.
Ongehinderd verlieten ze 'het kasteel. In een

boschje wachtten Kleine John en andere vrien-
den.

- 
Hoe kondt ge u toch laten gevangen ne-

men) vroeg John.

- 
Ik wilde geen geweld gebruiken tegen den

vader van Marian.

- 
En hij zou u aan de galg hebben iaten

hangen.

- 
Ih ben nog belcommerd om mijn geliefde...

- 
Jes, toe, de baron zal haar niets misdoen!

En welh verdriet zou de jcnkvrouw hebben,
moest gij gedood worden.

Robin zag de waarheid hiervan in, 'rnaar wâs
toch niet vroolijk.

De baron sliep zijn roes uit. Eindelijk werd
hij rn'akker. Het duurde wât, eer hij zijn bezin-
ning terug kreeg. Hij had zoo akelig gedroomd.
Hij was op het plein van Nottingham en zau;-28*

Robin Hood aan de galg hangen' Maar de beul

greep hem, den baron vast vast, en zei:- j Ellendige verrader, gij behoort in den

strop te zitten. Gij zijt een Judas' Gij laat een

van uw volk ombrengen.
Toen werd 'hij wakker' Gelukkig, het was

maar een droom. En toch dacht de baron er

over na. O, had hij maar gÈen boodschap aan

den schout gestuurd.

- 
Waar is Cedric) vroeg hij aan een lcnecht.

De page werd geroepen.

- 
Wat zei de schout? vroeg de baron.

- 
Ik kon niet naar Notting,ham. De groene

mannen versperden den weg, heer.
' O, gij uil! riep de baron uit, maar hij was

blij, dat de schout niet verwittigd werd"
Hij zou Robin Hood maar laten loopen.

- 
Haal den gevangene! gebood hij.

Maar de dienaar vertelde toen, dat hij uit de
kelders geschreeuw g;ehoord had, toen ging zien,
en. in plaats van Robin Fiood, den schildwâcht
in het hok vond" De schildwacht moest lcomen
en dced bevend zijn verhaal. De baron toonde
zich woedend zoo door den zanger bedrogen te
zijn geworden, rnaar in zijn hart was hij blij.
Marian dankte God voor R"oliins redding.

Eenige rnaande n later was het kasteel in rep
-Ên roer. De baron was van zijn paard geworpen
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en met het hoofd op een steen gevallen en dade-
lijk dood geweest.

Marian weende om hem Ze had weinig
Iiefde ondervonden, maar de baron was toch
haar vader. Na de begrafenis begaf ze zidh naar
het woud. En de groene mannen leidden haar bij
Rohin Ze vertelde alles.

- 
En nu kom ik naar het woud, zei ze.

Vader Tuck huwde hen in een kerkje even
buiten het bosch. Eindelijk waren Robin Hood
en Marian vereenigd.

Robin liet door een visscher het nieuws weten
aan He€rlvaard, van wien hij nu en dan ook tij-
.ding l<reeg.

De' Normandiërs vernamen het gebeurde en
namen het kasteel. Marian ga{ er niet om. Ze
zou rnet de bannelingen leven. De groene mannen
hadden voor Robin en haar een prachtige tent
gebouwd.

Willem, de veroveraar, hc,orde wel sprekdn
van die bende in het bosch. Er waren nog van die
groepen bannelineen. Maar hij had te veel last
rnet zijn oproerige zonen, orn zich elders met
zaken te bemoeien.

En de schout van Nottingharn moest gunstiger
tijden afwadhten'om Robin F{ood te bestrijden.

Marian werd nu de koningin van het woud
genoemd en hoe ze, als een eenvôudige vrouw,* 30 *,.

zieiien verpleegde en haar
sombere dagen, vertellen
boelcje.

man benroedigde irr
Ivve in het voigend

EINDE,
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NArvooRD.

Ôudenburg en Aardenburg zijn nu stille plaat-
sen.

Oudenburgs kerl<toren beheersctrt het vlakke
land en schijnt te kijken naar dien van Ghistel,
ook een oud stadje. Aardenburg behoort nu tot
Zeeuwsch-Vlaanderen.

De schoone oude kerk, een poort en menige
fraaie gevel herinneren aan het verleden.

De vroegere heirweg is een stille baan ge-

worden.
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