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DE BENDE VAN Iù(IILL GREEN:
I.

Er was een groote iachtpartij, maar Dudley, de
machtige kasteelheer van T7arvick, zal in zijn tent.
Men bracht een gevangen? voor hern, een landionker
i.ie ook boerde. Hii weril beschtrldigd Sejaa$d te heb'
ben op Dudley's gebiecl, De rnan berveerde, dat het
L,oschje, waar hij wild ving, hern toebehoorde.
Dudley sprak hem ruw toe. Wili Green, zoo heet|e
cie gevangene arrt"voordde heftig, dat hij het $eza$ van
den kasteelheer niet herkende. Hij 'werd veroordeeld
zoo wa+- 350 iaar $etot gevangenisstraf. Och, toen
leden
waren in Engeland -de ;Ldelijke heeren nof
- op het platteland. In de s{,eden was rneer vriirnachtig
heid. I7ill Green zat een half jaar in den kerker, toen
cntsnapte hii, Maar ziin hoeve was vèrfiield en zijn
oude moeder woonde in een hut bij hei woud"
1$7ill Green voegde zich bi,i haar.
Haat aan Dudley I zoo zwoer ltij.

-

Het was feest op het kasteel van Silarvick in EnHoland. De ridder Dudley, had een steekspel ingerichi

zooals er

in vroegeren lijd" dikwijls werden
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Éehoudeq,

burgers en boeren kwamen kijken, maar velen bleven
toch ook weg. Die waren verbitterd op Dudley, De
kasteelheer behandelde hen niet veel beter dan de sla'
uen, Ze moesten hard werken en zwate belastin{en opbrenÉen. Met dat geld trok Dudley voor weken,lsoms
rnaanden naar Londen, de hoofdstad, waar hij rijlt
leefde en veel aan het hof van den koning vertoefcle,
Dudley ze.ll nam ook aan het steekspel deetr en overrvon alle edelen. Maai: daar kwam nog een onbekende
ridder. Hij beweerde, daf hij op zijn reis oponthoucl
had gehad. Gaarne echter wilde hij zieh no{ rnet" Dudley meten. En deze nam de uitdaging aan.
De onbekende streed zeer tuw en er klonk bij d':
"/oorname toeschouwers protest. Maal de vreemde ridqer stoorde er zich niet aan en hij stootte Dudley u,it
het zadel. De striid was nu eigenlijk geeindigd. De
cverwinnaar sprong echter op den grond en hief no{maals ziin wapen op.
Een paar knechten, die begrepen tlat die vreemdeling hun heer wilde dooden, schoten tae en verhinderclen nog juist bijtiids, dat hij Duclley een nooclloftiÉeir
slag toebracht,
'
|r[ssrnt den valschaard Sevangien ! schreerrwde
Dudley, die recht sprong.
Maar de onbeken de zwaaide 'met zijt lans, zoodat
riemand lrem kon naderen. Hij trok zijn helm al en

riep

-

rien... O, had ik den tijd
ben

gehâ.d,

heb-

!

naar de zi,jde, waar de troeren sf.onden,
lans snel uiieen u'eken.
zijn
v,elke voor
't Is \Mill Green ! klonk het.
-En nu begreep rna;-l alles. Green hacl dikv,rijls wild
gestroopt en f)uelley oninarn laern eenigen [ijd geleclen
zijnl;oeve. $ûill Green vluchtte in het bosch en vetza'
nrelcir: er rond zich vrienelen. Lr]n hacl hij wraai< willen

Hii liep

nemen,

Dudley was '.t'oeden d, Zao gehoorrd cloor een troer: !
FIij beval ziin dienaren Green op te sporen maar die
vonden hem niet.
* i{oudt alle b,oeren aan, irij .,,rie {Ji/iltr Green dikvrijls komt ! beval de kasteelheer loen.
Die boeren werden bevreesd en vluchtten met vrouw
en kinderen naar trref groo're woucl. Zoa werd. de troep
van ï7ill Green nog talrijker, Er kwarnen lrannelingeu
van andere streken, die ook van groote heeren te lijden
harlden. En de bende van \,Vitrl Green besloot den
adetr te bestriiden, zooals in vroeger tijd Robin Hood
hef gedaan harl.
De adel lokte door allerlei terglencle en onrechtvaardige rnaatregetren zulk geweld trit, rnaar Tilill
(ireen was toch ook te heftig.

:

Trotsche verdrukker, een boer heelt u overwon-
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ik zou u gedood
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n.
Omslreeks dienzejlden tijc{ had dicht bil l-oi:oen
een droevige ge'l:eurtenis pla"als, Lir .,vercï een vrorlvr
aan de galg dehangen, orndat zii een heks vras. D;t
.,uil zefirl.en, ioen geloofde men ilo{ aan hekserij, en
<rrou\4ren die zonclerling handelden, meesial omd.a.t ze
r:iet recht wijs waren, werden alggauw van tooverij
beschuldigd.

Een meisje jammerde luid, Die zoogenaa"mde heks
rvas haar rnoec{er. Maar liet vclk dat naar de terechtstelling keek, had geen medeliiden rnet haar.
Zij is cie dochter van <le heks ! kloirk hei. M.cn
- ze naast haar moeder opSehangen hebben I
rnoest
Laten we ze in r:{c rir.i:r {ooiel I schrecuwile een
soor[ van uagebond.
Maar een jonge rna.l'r nam het rneisje bij den anu
en leidde haar viug rnee. lTii i:racirt ze in veili{heirl

in

een bosch.

-- O, ze hebben

rrri

jn rnoedcr gadood ! kloeg het

meisie"
trs

eer schande, ik v,eet het. 'k Heb r: dikwijlr

bij-'tuw moeder fiezien, hier in het hosch,

antl'roorr-ld*
jonge
cle
man. Gii heet Maggie.
Zîj keek hem aan.
, -- O, ik herken u ool, hernarn Ùlaffie. Gii' z.at veel
{e lezen in het bosch.
Ja.., Uw moeder was wat sukkelend, niet waar?

-
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- O, mijnheer, rnoeder had ai lang ver.jriet. Lan{
geleden woonde ze te V,larvick. Ze trouwde n et
"en
soldaat van heer Dudley en vertr"ok rnei hem naa:
f onden, waar die heer ook een groot huis heeft. De
moeder van mijn rnoeder was daarvoor kwaad. Mijn
va&,r is gedood in ee:u gevecht. En miln rnoeder is
riadien raar in haar hoofcl geworcien, en toen begon_
tten ze haar heks te noemen. Een boer had. ze nu b"_
schuldigd cjaL ze zijn vee ziek maakt". mo"a", *""
op de hoeve $eweest, om er bezerns te verkoopen, die
ik maakte. De boerin veriaeg haar. En r,r,af later zei d.e
boer dat rnoeder uit nijd zijn vee had betooverd; 't
Is
een

leu6len,

Ja, Maggie dat weet ik wel, Kom rnee,
u -een schuilplaats bezor{en.

ik

zal

Ze {lngen een heel eind weg en haar beschernrer
kon Maggie bij een vrouw plaatsen, belovend haar
kostgeld te betalen" Ze moest eerst een tiid tot
rust
komen, alvorens ze werk kon zoeken, om haar
brood

te verdienen.
Gerard Bruinink ging dikwiils naar Londen. Hii
was uit Vlaancleren Sevlucht, r,oor keizer Karel
V,
en wilde in de hoofdstad van Engeland bezigheid
vinclen.

Nu en dan bezocht hij Maggie, rnet wie hii innig
medelijden gevoelde en h{j .burrioudigd* huur,
Fen paar weken na den ctoocl van haar rnoeder,

zei

het meisie,

*

Miinheer, gii ziit zeer. gioed voor mii, maar
ik

-7 -

inag trw uui*oer.n niet langer aannemen. MoeCer had

me {ezegd, dat ik naar l(/arvick moest $aan als zii
stierf. Daar woont miin $rootmoeder otr) een hoeve' F'n
Tiier ziin de herinneringen vocr mii zoo droevi$' Deze
r/rouw hier wordt ook al ônvriendeliik i zii heeft gisteren vernom.en wie ik ben eh zou me triever uit haar
huis weghebben, En och, in deze streek zal het overal
zoo gaan !
Maggie kreeg ruim reisgeld van Gerard Bruinink
en ze aanvaardde de reis naar T(/arvick. Gerard was
wat weemoedig. Hii hacl het $oede meisje lief gekregen, Maar hij had nu werk te Londen. Hij das als
schrijver in clienst getreden bii denzelfden"heer Dudley die nu al weer veel in de hooidstad vertoefde. Gerard Bruinink kende uitstekend Engelsoh.

III,

'i.

Maggie had clen trangen tocht bijna algelegd' Ze
trad een herberg binnen om wat te eten, Et zaten eenige klanten. Een va,n hen, zei tot MaSSie I
Ge hebt veel geld, kind.'. En $e moet.voor mii
een kan wijn betalen I
Meteen wilde hii haar wat geld ontnemen'
Laat rnii gerust ! kræt het meisie.
--- Ilr heb dorst en P.e zult een kan wiin betalen,
zoo waa:r ik Jones heet I hernam de ruwe klant,
Mafgie pooSde zich los te fukken. De anderen lachten, Maar een man' die in den h.oek gezeten en MagÉie
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aandachtig bekeken Lrad, sp;oli{ eenskiaps recht, stornr,,!e op Jones af en wierp hern achterover.

*

Nu is 't genoeg, lafaard i zeîhii me't zware stern,
En de onbekende toonde een lange doLk. IJij was
groot ,:n kloek. Ziin oo'Sen flikkerden nu'
Jones was recht gekrabbelrl. TJii hqd zich ernstig
l'tezeerd,. TJit zijn achtelhoofd vtroeide zelfs bloed,
Tfrie is die vreemde kwant ? vroeg hii aan den
waard.
Ik ken rniinheer niet, antwoordde de herbergier" Toe, laat het nuvrede zijn"
Maar onzen vriend mishandelen L zei een der

lroeren,

wilt wreken, kom rnaar af ! noodigde
Maar ik '';r.aarschuw u, c{at miin mes
tot aan den achterkant vân uw hart rcikt I, Is me dat
hier een rooverskroeg,
Hij opende de deur en trad na MagSie buifen.
Maar wie is die bullebak ? vroeS Jones.
- Sfasch liever uwe vronde, ried de waard aan.
- Ik vraa$ of we dien schobbe 1ak zao rnaar nreeste:r
- ? hernam Jones.
laten
Ik moei me tenminste niet met hem, verklaarcle
--- Als

ge hern

d-e rrreemdeling,

- der boeren.
een
En

ik

geloof dat het T(/ill Green van \Warvick

is,-zei een ander.
-- En Se zouclt rle woede van $7i11 Green's bende
op r.nifn herberg trekken I 'roorspelcle c{e wa.a.rd. Ik
weet wel dat die kerels tot nu toe maar sommige kas.
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teelheeren lastig vallen, maar dan moeten
toorn ook niet opwekken !
O, mijnheer,

ik dank u, vc)or uw hulp, zei

wij

hun

*
*

trk moet naar l/arvick,
En hebt ge daar farnilie ?
Ja, rnijnheer...
- zii nog leeft. mijn 6irootrnoeder.. . Ik Lroop toch
dat
Hoe heet ze ?

- Kate Bless.
- 'Jr, Kate Bless leeft nog,

Gij kent haar dus
goed...
Heel
In de herberS meende ik al, dat
--_
gij familie van laaar waarf, Ik rnerkte hef aan urv
{elaat... Uw moeder heette zeker Kaatje ?

ï<,,vainen
blonk cloor cle iuiken.

Catharina.".

ook over Gerard Bruin{nk.
We ziin er traast, sprak
leidsman na ee,l
- Ge zijt zeker rnoe ? .iM.aa.r dektijgt
rvijle.
cladelijk een
6ie
flink avondmaal, en een goed bed. En moïEien leid itr,
!l naar Kate Bless.
lrVoont girootrnoeder nog ver ?

- Ja...
-is zeker al erg oud
-Ze
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is

van

ze

aan.een huisje. Geen lichtie

-i)e man hlopte driernaal op een bijzondere wijze.
De vreemdeiing duwde Maggie trinnen en volgde ook
Ze stonden nu in een goed verlicht vertrek.
Een vrouw bereidde het avondmaatr, en keek vreemd
het meisje aan.
-- Moeder, dat is de kleindochter van Kate Btress,
zei de rnan. Ze logeert hier vannachi.
MagSie was in de schuilplaats van Sûili Green

,

O, Goddatrk I

- Nu 1a, hier zeSt men Kaatie...
-Maggie verfelde den dood van haar rnoeder en sprak

nog gezond. Ze

!

Ëindelijk

Mag6iie,

- ze rnet den onbetr<ende buiten d.e herbergi was,
toen
* Dat is niet nooc{ig, 't V,ijn drinkebroers.

-_

Bii de tachtig, maar

-

'1 echte ras, ta.ai

ru
Aan de taîel zat een oude vrotlw, In haar voorhoofC
iagen diepe rirnpels. Men kon het Kate aanzien dai

zij

veel geleden had.

Wel, ïflitrl, gij ? zei ze, toen Green binnen trad.
heb nooit wat anders

- slecht nieuws zeker ? ik
Weer
vernornen,

Nu is het goed... Tenminste, ik hoop hei,

'

- Ha, gij hoopi het nog rnaar !
- Gistcren rneende ik, dat ik Kaatje zaS.
-De vrouw kreeS een schok.

O, ze{ het, smeetrete Eet, Is mijn dochter terugl-

gekeerd
*

?

Neen... maâ/ haar evenbeeld, haar kind
Kate Bless keek Green vreemd aan,
11

-

f

Ze heet Maggie I Ik ontmoette haar gisteren eûn
ze-logeerde vannacht in mijn huis. Toen ik'huu. ,"g,'
was het of Kaatje voôr rne stond...
Vlug verielde Green de ontmoetins in de herberg,
Ilij deelde eveneens rnee, hoe het einde ;ô;;"h.
geweest was, wellc een vreeselijken indruk
dit ook oo
-rcie ôude vrouw rnoest maken.
Zii r,t'as ongehoorzaam
- niet, zei de oude vrouw en haar dochter komt
l;ier
--- Kate Bless, a.ls ik medelijctren met haar gevoel,
rnoet glij er dan geen hebben ? Spreekt nieitegen
lw hart, zei Green.
Maar-w"at rnoet ik op miin ouden dag met haar

cloen

?

Zij is een weeze en ze ziet er zoo goed en op- uit....
recht
r Breng haar naar het werkhuis.
- Green opende de
Wili
deur en wenkte Maggie, ciie
.Luiten
wachfte,
Maggie blikte wat veriegie n naar de oude vrouw,
rlie haar verbaasd. aanstaarde.
Is dat girootmoeder ? vroegi Maggie.
-Greei. knikte.
Het meisje triep naar Kate Bless . Ze omhelscle
c{r,
oude vrouw en begion te weenen.
O, weet ge 't al van moeder ? vroeg ze. ,t,Was
toch zoo erg.., o, zoô erÊ ! En moeder
had niets misciaan ! Ze
'sas alleen vreemd in het hoofd. Ze heelt
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mij zoo dikwijls van u gesproken... en ze was zoo
Lerwp gekeerd. MaS ik bij u wonen ?
MagSie kustte weer haar 6irootmoeder.
Ja, kind, ja ! antwoordde Kate Bless snikkend
0,- ia, pij zult bii niij wonen... Laat ik u eens bezien..
Ge zijt juist uw moeder I O, mijn arm Kaatje... lfla:
ben ik blij dat ge gekomen zijt |...
- ---'- O, f;rootmroeder, ik zal u helpen bij het iverk
uw huishouclen cloen en dan 's avonds voor u zin
Ea.â-É"nc

gen.

r,en.

Ja, kind, ge zult weer geluk brengen in mijn le-

Ik dank God dat Hij u gezonden

heeft.

U/ill Green was zelf zeer bewo{en, Het tooneel
greep hem aan... Hoe had hij het nu met de oude
vrouw ?
Het {elaat van MaSgie moest haar getroffen hebberr
en zeker had ze ook in haar kleindochter plots haa
<i

oclr{.er Lerug fezien

En lilill Green was tevreden. FIij had vroeger met
Kaatje willen trouwen. Zii koos den dienaar van Dudley. T6"1u witrde hii goed zijn voor MaSgie.,..
V.
Eenige rnaanden .waren vr:orbij gfegaan,
l7ill Green kwam dieper in het dichte woud. Op èen
c,pen ruimte werd hij begroet door talrijke jongere en
c.udere mannen, ook door meisjes en vrouwen, allen
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iioden dio hiu. waren, omdat ze zich niet wilden onder,
we{p€n aan de verordeningen der kasteelen,
Een varr hen zei i
Hoof dman, we hebben een gievan6i ene, ciie zeer
verdacht,
bliikt. F{ij rnoest naar 't kasteel van Warvick
en ze{t in dienst te ziin van den valschen Dudlev. Hi1
is in de hut.
Twee nrannen stapten voor een hut heen en weer. Zii
\ /aren schiidwachten,
Kom mee, zei'lflill tot den cipier, en met d,ezer
- hij in een kamer waar een jongeling son'.ber ogr
trad
een bank zat.
lfill bekeek clen gevangene en vroeEi
f{oe heet
?
--_ Met r.r'ellc Éii
recht vraagt Sij dat ? klonk het op {ieren toon. Als ik in han<len van roovers ben, zooals ik
verrnoed, bepaa-Xt dan den losprijs, maar doe niet al.s
een rechter.
!(/ii zijn geen roovers, jonkman. Maar gii zlir.
- Engelschman, hoor ik aan uw taal.
geen
Neen, ik u:en een Vlaming.... Dat wil ik ,J wel
r

-

zeggen.

En gij Lrerveert in dienst te ziin van l)udley ?
- zijt gij geen fiere Vlamicg ! In welke hoedanig.
Dan
ireid ziit Qii in zijn dienst ?
Ik ben in ocrlo6i met D'rdley.
--_ Oproer dus, muiterii !
Ei zûû... en is de strijd der Vlamingen tegerr
- dan geen oproer ?
Karel
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_- Ja. maar Dudley is hier de vriend van den ko"
ning, die recht doet.

Recht ! Ha; weef dat menige aanhan6ier va'r
Dudley
aan een onzer boomell :.'oor het laa'Lsï de zatt
gezien.
heelt
Will Green en zijn mannen veroordeelen
echter nooit zonder onderzoek en r.'onnis. Dat doel
Dudley wel.
-- Ha, gri ziit $flill Green, vootr wien men mii ge
l,raarschuwd heeft, En men noemde hii een roover.
hoofdman. Ik heet Gerard Bruinink en kom uit Geni.
Keizer Karel heeft de Gentenaren onderdrukt en mijn
vader is gedood voor Gent's vrijhéid. Ik werd verbannen,

Gerard Bruinink. Hij was dus de jonkman, die
Maggie hielp. Maar hij diende Dudley,
\ÙVat moet gii voor Dudley doen ? vroeg Green
--- Mijn meester heelt ziin vertrou'ar,en in mij ge
steld. En ik zeE u niet wat ik voor hem m.oet cloen
Dat zou niet eerlijk zijn. Ik moet naar ziin kasteel.
Meer deel ik u niet mee... Ik weet van Drrdley geerr
kwaad. Zao hij waarlijk een tiran blijkt te zijn zal ik
l'"em niet dienen.
En Gerard weigerde meer te zegÉen.
Ik zal over uw geval nadenhen, hernam \iflill

Green.

I{ij ging heen... Bruinink was {oed Seweest voor
MaSgie, maar hij diende Dudley. En Green haatfe
Dudley !
Will Green kreegi een ander vermoeden. Bruinink
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kende MagSie ; hij wist dat ze naar Tfarvick was. Hij
zou van haar inlichtingen vragen over de bende en d're
aan Dudley meedeelen.,l)an kon deze een troep soldaten zenden. Hij was immers machtig door zi]n
vriendschap iegens den koning.
In zijn haat hield Green dif voor de zware reden
van Gerard's komst.
Terwiil Gerard over z.iin toestand zat te peinzen

hoorde

hii

eensklaps een lied, Het werd gezongen
meisjesstem" Het refrein luidde ver-

ioor een prachtige
taald als volgt ;

'

<<

Toen Adam spitte,

<<

.En "tsva spon,
\ù7aar was toen de edeldom ?

.,

Gerard Bruinink begreep haar gevoelens. En hij
had daar syrnpathie voor, Die Sevoelens waren de
zijne !
Ha, hij v'ilde toonen, dat hij ook eenlied der vrijheid
kende, en plots hief hij dat de kerelen aan ;
< Ilç wil van den kerel zin{èn,
<< Al met zijn lanpen baard,
u FIii laai geen ridder hem bedwingen

;.

>

>

Iets dergelijks had zijn landgenoot, de \"rlaam.sche
clichter, Jacob van M.aerlant vroeger cok geschreven.
Gerard luisterde naar het lied, en hij rvas het er
volkomen mee eens. Hij kwam uit eem geslacht van
burgers, die steeds hadden giestreden voor de vrijheid
en de rechfen vân het werkende volk.
Het meisje zonpmaar cloor. Deeci ze.heT om henl te
tergen ? Haar stem vond weerklank in zijn gemoed,
Gerard had de zangeres willen zien. Bol,en in den
rvand was er wel een getraliede opeiring, rnaar te hoog

.Zoo hii op het bankje gin6i staan ? Hif klom er op
en nu zag hii het meisje. Ze hinS waschgoed orr een
lijn tusschen twee boornen gespannen.
Zii was buitengewoon schoon, Een groen lint trielJ
haar lange lokken in bedwang.
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Een meisje als in Vlaanderen, dacht Gerard" En
zingen om mij te plagen ? Meent ze dat ik een
jonker ben, die het goed vindt dat boeren en burEiers
maar onder den druk gehouden worden ?

zou'zii

Het meisje zag verrast op. Ze bloosde toen ze bernerkte hoe ze bespied werd, maar bewonderend luis:
lerde ze toch, En zekwarû zelfs nac{er en toen Brrrinink
het eerste vers gieeindigd had, zei ze in zsiver
Vlaamsch, terwiil haar oogen glinsterden i
Ik ken dat lied ook I
-Nu was de verbazing aen Gercrd's ziide.
Hoe spreekt gii mijn taal ? vroeg hii.
- O, ik ben een Vlaamsche van Oudenaarcie
-* Kenf gij meester Paul Hamerrnate, den tapiif,
lyever uit Oudena atde, zoo ge van die stad ziit ?
O, heel goed I Wij ziin in ziin giezelschap naar
Fngelancl
overgiekornen, ï-na.ar hii bleef te l-,onclen"
Maar
nu woont ge in dat bosch ?
-.- Vader kon de verdrukkinll van Karel V niet
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lanSer verdragen. Hil had de Gentenaren geholpen
Moest gij ook uit Vlaanderen vluchten ?
__ Ja, uit Gent. Mijn vader werd op last van den
keizer gedood,
En nu houdt de hoofdrnan u 5levangen ? Ziit gii
de man die naar het kasteel van Dudley moest ?
Ja... Is dat een misdaad ?
- l7il1 Green voert oorlog tegen dat kasteel.
- Maar ik ben toch Dudley ni'et
- Neen, hernam het meisje lachend. Gij lijkt meer
op een onzer kerelen, en fe zin{t hun lied. lù7eet Se
v,'at, ik zal over u rnet mijn vacler sprelien. 't Is alles
een misverstand.
O, ja, doe dat ! Zeg, dat ik een landgenoot ben,
ook een banneling, zooals hij en Paul Havermate I
Achterdochtig kwarr een schildwacht kijken wat
er gaande was.
!

Greta,

gij spreeki met dien kerel ! riep hii

- Dat maS niet.
norsch.

Ik verlos hem daardoor toch niet.

- Hii moet nadenken van den hoofdrnan
-Bruinink begon te lachen en riep in het Engelsch nrr:
I

Vriendschap,

ik

geloo{ dat uw hoo{dman zeer
zooals hij

rnachtig
is... Maar mii clwingen te denken,

hij toch niet.
Als gij uwen leeliiken kop nief intrekt, sluit ik
rlat- gat toe ! dreigcle de cipier.
ZçÉ eens, Bill, leeliik is dat hoofd nict, beweerdç
be6ieert, kan

-
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Greta. Dat is een Viaamr"h" Lop en zoo zie ik geett
op uw schouders ! Maar ik moet nu naar huis'
Het rneisie nam haar rnand, knikte tot Bruinink
cieed hem teeken van EierusisLelling en $in$ heen' Gezard stapte van het bankje aI en zelte zichweet'
Er was eensklaps nieuvi'e hoop in ziin hart' Hij wist
rru toch, dat iemand in de bende in vriendschap aan
hem dacht, dat er landgenooteii in de nabijheid waren

Als gewoonlijk stond Green den volgenden

mor$ett

vroe$ op,
Toen hif aan het ontbijt zat, kwam een ziiner mannen binnen.
\7e1, Klaas, zoo vroe$ hier ? riep Will uit'
- Zooals ge ziet, hooidman. Ik wensch u even te
Erzii in de hut een Sevan$enet een Vlaming
spreken,
als ik. Greta heef t het mij verteld. Zehoorde den jonkn-.an een lied uit ons land zin$en,
En heeit Greta met hem gesproken ?
- Ja, cloor de luchtopening,
- Dat is verboden !
- Ik weet het hoofdman, en Greta is ongehoorzaam
giev,'eest.
Maar ge moet de omstandigheden in acht ne
rnen en bedenken hoe alles toegegiaan is. Miin dochter
is uit Vlaanderen en ze hooride eensklaps een bekend
lred uit haar land, en dap zaS ze voor de opening dien
Vlaming. 't trs te begrijpen, dat ze de gelegenheid om
haar moedertaal te spreken aangreep. Greta hoorde
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Irern een lied. zingen tegen de riddersn ons ouc{, kerels-

lreci ! Err met zulk een overtuiging en Seestdr"ift, dat
llct oprecht ferneend was. Er ffioet een niisr'erstanrl

rijn.

\ffel, Klaas, dat kari

al

lemaal waar- zijn, manr

he- gevangene bekent zelî, dat irii in diensi van Dud'

icy, van.dien schurk is, FIij was op reis naar het kasteel.

. -- Ja, ik weet het, Maar kent hij Dudley wel goed?
En hij komt uit Londen ! ÏIij wil niet zegsen wat
hij hier voor Dudley moet doen, en ik ben overtuigcl
oat hij ons komt bespieden, Dudley hee{t nti nog rneer
rnacht en zal een leger verzamelen om ons uit te roeien. Die Vlarning huichelt.
Die jongen, de zoon van den heldhaftigen poorter, die weigerde aankeizer Karel vergiffenis te vraSen

cn liever den dood verkoos. En hij zlt hier Sevangen
als vriend van den adel,
-- Als dienaar van Dudley, herinnerde Will,
Laat mij rnet hem. spreken. Als ik hem in mijn
,:igentaal
over Dudley onderhou d, zal hij zeker luisheI

en,

Klaas, wii hebben onze rechtbank en daarvoor

zal- Gerard Bruinink verschijnen

Al heb ik met hem gesproken, dan kan hii nog
- onze rechibank komen, hoofdrnan.
'ioor
- Het is tegen <ie reqelen. Ik begrijp uw gevoelens,
rrlaar ik rna$ Eleen uitzonderin{en maken, Ik moet het

-20-

voorbeeld 6leven van trouw aan onze eigen instellinglen
en gebruiken.
Klaas stond op. IIij wist dat lanSer praten nutteloos zqu zijn. Maar hij was teleurgesteld.
Ik moet mij onderwerpen, bekende hij.
- Ge weet, dat Gerard Bruinink eerlijk verhoord
zal worden.
O, ja, en ik hoop van harte, dat hij dien verwenschten
dienst opgieven zal.
De Vlaming, de vader van Greta ging heen.
rù(/ill Green gaf bevel de mannen samen te roepen.

Floorngeschal klonk en van alle zijden verschenen
jongelingen en mannenn meisjes en vrouwen. Toen allen verzameld waren, deelde ïilill Green mee, dat men
nu den Sevan6lene vonnissen zou,
Dat de rechtôrs naar voren treden I riephii.
- die meer dan vijf en dertig jaar oud
Zi,i
waren volcieden aan het verzoek, want pas na dien leeltijd kwara
men in aanmerking om als reshter op te treden,
Een van de mannen haalde dan een urn in de hut.
Hierin werden door den hoofdmarr zooveel bolleties
gestoken als er mannen w&ren ; bij die bolletjes v/aren
er zeven zwarte. Toen trad ieder om beurt naar volen en haalde een bolletje uit de urn. Zij die een
zwart hadden, toonden dit aan de menigte en schaarclen zich dan naast den hoof dm an. Ze zanden <le reclrthank uitmaken.
Will Green, de hoofdman trad steeds als aanklagger
cp, De beklaagde mocht zich zell verdedigen, De. zi';-
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tin$en werden oniler een boom in het openbaaf gehou"
C|en.

De rechtbank nam haar plaats in. De mannen! vrollwen en kinderen trader: naderbij, orn te zien en tc
hooren.

Haal den gevan{ene ! gebood Sfill,
stilte hins over de menigfe. Aller oogeir
riehten zieh naar de hut, dan op Gerarcl }Sruinink, die
r,ngeboeid tuschen twee bewakers voort stapte, Gerarcl
Bruinink hield het hoofd recht en keeli orrbeschroomd
voor zich uit.
Ga daar slaan, zei ïfill Green, enl-ii wees hem
een plaats voor de bank, rn'aarop de recht:rs zaten,
S(/ill Green wachtte no5i even, keek cni-n het verzarnelde volk aan en sprak :
._ Lieden uit het woud ! I{.erien staat vô6r onze
rechtbank Gerarcl Bruinink, tr/laniing van geboorte,
reeds eenigen tijd in Engeland vertoevend en in dienst
van onzen doodsvijand Dudney. G*rarC Bruinink was
op weg naar hef kasteel van Silarl'ick, naar de burcht
waaruit zoaveetr" kwaad voor ons is vnortgekomen. Ik
houd hern i/oor een bespieder, ÈIii moet welen hoe sterk
'"vii zijn en dan zal Dudley troepen zenden. Daarorn
mijn lieden, heb ili hem verzonden voor onze recht-

-Plechtige

bank,

\il/ill Green

g'inS nu zilten en keek si.e-ak voor zich
uit, Dan stond een der rechters op en zei l
Gevangiene, hoe is uw naam ?
- Gerard Bruinink,
.-
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*

Geboren

?

Te Gent in Viaanderen.
-- En nu verÊrlijveird in EngeTand. Silaarorn ?
_-- $/aarorn ik in Engelancl ben ? Omdat ik de vrij-

! Wij, Vlarningen, hebben
rechten r/,erwori/en. Onze vaderen bezatem er ook al,
toen in andere nanden nog d.e stravernij heerschte. Te
Gent heeft men ons gesproken over Jacob en Filips
Van Artevelde, Jan Yoens, Aekerrnan. Nooit heeft cle
Vlaming cl,ryang geduld, Kelzer Karetr heeft nu onze
wetten witrlen verkorten, ons Lréschouwend als soldaten, om zijn oorlo$en te voeren, als wroeters, goed om
steeds maar voor zi.jn eerzr,rehtige plannen gelcl op te
brengen. En wij boden verzet en Gent het eerst. lfii
febben Roelancl onze klok geluicl en op haar sein, de
wapens gegrepen en de dienaren van den kelv.er vetjaagd. Toen is Karel met de hrrlo van een anderen
vorst Vlaanderen binnen gerzallen met vreemcTe huur.
lin$en en lrif heeft door zi'1m overrnacht Gent geslagen.
Fiii wilde clat ootrc rniln vader in boetgewaad voor hem
zou verschiinen, en mef een strop orn den hals en
blootsvoets orn nederig verÉiffenis te vragen. Miin vader weigerde" Hii fiaa geÀ kwaad gedaan en moest
geen vergiffenis afsrneeleen. Hii vrilde geen fenade,
.doch rechf ! Toen werd iniin vader onthalst. Ik heb
vaders ho:id oi) eîn r,arl zien staan. Miin {cederen
-,verden rnii ontnomen Ik .'noest in baltringschap
en ben
naar Hngelanc{ gefogen. Zoo is rniin geschiedenis...
Deze woorden hadden eer diepen indruk gemaalit,
lieid lief heb boveit ailes
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Er waren sieeds veel betrekkingen gleweest tusschen
Engeland en Vlaanderen en de vriiheidsmin was over
de zee welbekend.
' \relen keken Gerard rnet bewondering aan. Greta
irad de tranen in de oogen. Maar die oogen glinsterden
van fierheid over Vlaanderen,
tr{oe verklaart gij uw liefde voor de vrijheid en
tevens un' toestemming om Dudley te dienen ? Deze is
een edelrna-n, hernarn de voorzilter,
O, in Vlaandercn ziin er ook edelen die aan de
- van het volk staan. Dudley heeft het vertrouwen
zijde
'r,r.n den koning.
ffii ze{gen u dat Dudley en ziin aanhangers de
- uitpersen en als slaven behandelen. Gij moet
l-oeren
c'ns Ëielroven en àan zijn dienst verzaken. Ziit ge daar
toe geneigd ?
-- Op uw be-rel ; neen ! Als ik aan dezen dienst
verza.a.k., zau het zijn ornd.at mijn feweten er mij toe
ciwingt I Maar ik beri gewoon zell te oordeelen I
\T/at rnoet
voor Dudley doen ?
- Dat zeS ikSij
u niet I Ik heb mijn meesters vertrourven
en lk vertetr niet wat ik voor hem rnoet doen
Als ik merk, dat hij slecht is, zal ik aan hem verzahen.

$/ill Green stond op.
ïk beweer dat die man liegt ! zei hii. Hij is een
-

besnieder.

_-- Gii lie$t I riep Gerard hoonend.
Er ontstond wat opschudding onder de toehoorders
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Beklaagd, gii hebt giesproken en moet nu zwii"

--

gen ! gebood de voorzitter der rechters.

zefit dat ik een leu$enaar b-en, d-at noern ik
een lalheid !
wat gij voor Dudley moef doen ! riep Green.
-ZeÉ,
_
Neen !
\7i11 Green trad nog een stap nader en sprak

Hii

luid

:

Dan geen deernis rnet jeugd en kracht ! Geerr
zwakheid ! Hier voor u, rechters, staat een handlanger van Dudley, die. dezen schurk wiilens en weten.s
dient en ik vraag u dat gii hem zoudl veroordeelen tol
den dood ! Hij kent hier Maggie van Kate Bless en
van haar zou hij moeten vernemen, hoe wij leven
en hoe sterk we zijn.
De rechters spraken met elkaar. Dan zette de voorzilter een z,warte kap op, en sprak :
Gerard Bruininck, omdat Sij naar Warviek ziit
gekomen
als dienaar van Dudleyn graaf van Warvick nu
hertog van Northumberlancl ; omdat gij weigert aan
ltem, onzen vijand, te verzaken ; omdat gii geheime
bedoelingen verbergt ; om al dezè redenen, veroordeelt
cie volksrechtbank van li/arvick u, G'erard Bruini;rk,
{eboren te Gent, ter dood. Het vonnis zal morgen na
zonsopgiang voltrokken worden op de gewone plaats.
De uitvoerder zal u in de strop hangen tot de dood
er op volgt, Gerard Bruinink, hebt gif nog iets te zeggen

-

?

Volksrectrtbank van Warvick, gij geeft bevel tot
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ais"i,,.r*"ii;i."tt moord i ,iep de ueroordeelie, Gé.
r:ade vraag ik niet nu Sij rechi rveigert, Gij hebt geluisterd naar de inblaeiirgelr ,,/an eÈn man, die alleen
eeir

wraak begeert tegen Dr.rdley. Ja, hier in T,Tarvick is een
meisje, dat mij kent. Zii heet Maggie. Zij kan getuigen,
troe ik haar beschermd heb.
En nu wili gij daarvan gebririk r.*aken om ons te

L:::piedeir
! riep Green.
Gii lie{t

!

-De voorzitter keek verstoclrcl en hern;lrn l
Dit geding duurt te larg ! T-)e veroordeelde worde
teruggieleid. Het vonnis is zonder: bert, ,ir. Ailes is eerlijk toegegaan. Men {eve Bruinink een goeden maaltif d. Onp'eboeicl moet hij den naelii doorbrengen. Een
priester aileen rnag bii liern korren. A{.orgen orn zês
rtur wordt het vonnis voltrokken. Wie kan, zij tegen---_-

u'oordig.

Men leidde Gerarcl hccn Deze hielc{ z-ich goed. Hij
toonde niet de minste zwakhe.icl
Plots viel zijnbtrik op Greûa. F{el rneisje sÉaarcle hem

aan en in haar blik lag benr,rediging.
Gerard knikfe en ka.lrn stapte hi j r,le hrii. binnen.
Toen de deur gesloten ryas, zonk hij op de banlr neer
en bad tot God om hulp.

l;

WI,
Gerard Bnrinink zat somber in zijn kamerke. Hii
zich flink geclragen voor de rechters en gesproken,
:iooals zijn hant hern ingaf. FXij was trouw gebleven
t:.æn zijn karakter. &taar nu wist hij dat hij sterven
!.,.ad

Alles is goed o'rerlegd, verzekerde Greta, Er zal
'niemand
sterven...
*- Zult gij dan ook uit het bosch vluehten ?
* Bruinink, r.vij kunnen 5ieen tlid ver\iezen, Straks
kc:nt de e:hte rnonnik".. etl als w-e dan niet heen zijn,
.zijt gij venloren. Slier is een vijl... maakl de tralies

Ik zal intuschen rne

moest,

los.

was versahrikkelijk. En nu hij hier alleen zatn
ir, zijn donker !rol, rnccht hij wel eens weenen.
.Ever'r kwam er een straal van hoop. Hij dacht aan
het Vlaarnsche meisje, Maar neen, hij moest zich niet
lsiernmen aan een schaduw. Dat meisje hac{ medelijrlen
irc!"oonC, doch zij vermocht niets teSen de bende.
De deur werd geopend. Een monnik in grauwe pij en
r:ret den kap diep oven het hoofd, trad binnen, Hii
l"reld een lantaarn rne'r. een brandende kaars in de hand.
De bewa.ker, die hem trinnen gelafen had, sloot de
rleur ach[er hem.
Nief s zeggeil". " uw verrassing niet laten blijken...
ilr -korn u redden ! fiuisterde cle binnengekomene.
De kap werd even omhoog geschovÀ" Çerard zag
Jrei gielaat van Greta.
Niet luider spreken dan nu. Ik kom u redden.
- is eera vijl... De
Flier
tralies zijn niet clik... Ik heb ook
r:en za"ag, om Fret venstergat te verwif den, en dan kliurt
ge langs daar naar buiten. Daar wacht iemand,
zei Grc-

opzeçggen,

F{e{.

1a.

-

l,laar

g1e

slelt

rr

zell in {evaar.
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Dai

zatr

:.ware slem ons kerelslienJ

het gel;iei verdooven. En de bewaker

rneenf, dat ilc u toespreek,
-lVeldra wai cie cpenin'{

wijd

genoeg. Nu besteeg
Grc-'ta cle bank en eij stak het hoofd maar buiten" Er
rverd haar een tourc/ ge\yorpen. I{et meisje bevestigde
clit aan een stuk tralie,
Alles is klaar, .zei Greta tol Gerard. Wring u
c'.oor de openingi en claatr langs het toult, naar heneden !

De afstand is klein,

-Engij

?

* Ik ben weer cie rno,:nik en gia vrij cloor de der,r
heen..

Zie ik u nog ierug ?
Dacielijk. ". Vlug nu.
Bruinink klom 'n;iar bniiien" Hi! was gic:re<{. Gr.:ta
blies de trantaar:n uit" H;ra:"hart bonsde, .-[a, a.ls de be.
waker licht hail bij het openen der deuro zou alles
uitkomen. ". Ze klopt"e, De rjeur werd geopencl. Greta
verliet zander
',veifelen de gevangienis,
Afgeloopen ? vroeg de *ipier"
-Maar zé Saf geen antwoorrl, en eens irriiten
de deur,

.--
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bosch in' \ùflat verder ttol ze
'riep ze op een draf het
Bruinink en Ma$$ie aan'
Goddank, ge ziit daar ! zei de Vlarning'
- Kom, aaaàtiit moeten we voort I hijgde Greta'
cie-pij uittrekkend' Eerst naar vader'
Greta had dus Ma$$ie's lrulp Sevra'r$d'
Ze waren spoedig aan de hut van Klaas' De Vlaming stond oP,
j Gr"tt ! riep hij verl-raasd' {k meende dat $e al
sliept. En daar.." is het Bruinink ?
.- Ja, vader, antwoordde de dochter' Ik heb hem be
v:'ijd. Misdeed ik ? Mochten wij, ais Vlanr-rin$en, dien
nroord laten Sebeuren, den moord op den zoon van
hoofdman Bruinink ?
Hii was veroordeeld door de volksrechtbank"'
-Bruinink trad naar voren,
Als ik u in onSeleSenheid breag, zaT Lk dadeliik
na.ar mijn gevangenis weerkeeren, sprak hij op fi:ren
toon,
Juist zijnvader, mompetrde Kiaas' O, oude herinrrerin6len komen op.. ' Ons goed, ons arm Vlaandeten !
Greta, Eii hebt 5iectraan, wat ik niet durfde, $ij zijt eerr
flink meisje. ik ben lrolsch op u, "l'naar nu moeten we
het bosch verlaten.
dat altres om mij I rîep Gerard uit. Ik rrerjaag
-'En
u uit uw huis.
jongcn, dal is het nicl. Na het vonnis,
- Neen,
dat vandaag Sevelcl wercl, na cle 'weigering op i.",:.ijn
lerzoek met u te mogen spreken, er is wat gebroken
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irrr"ir"n mij

*ij.,

u"rioouwen is geschokt.
Will Green handeit niet uitsluitend uit liefde voor
rccht en vrijheid ! Ik tr<an hier toch niet meer blijven !
Gij gaat naar'lVarvick... Wij zulLen u't kasteei wijzen,'t is 't best dat gii Dudley zell leert kennen,
Ik heb aanvaatd in ziin dienst te treden, maar
atrs- de dienst mij niet bevait of tegen mijn gewetem ingaat, zal ik weigeren, de taak mij opgedra5ien, te vervullen,
Klaas en Greta maakten haastig eenige pakken en
nret Bruinink vertrolthem xe dan in den nacht. Maggie
keerde naar haar grooLmoeder terug,
en d" L"r,d*,

De rnonnik, die aanSewez,efi was, om den veroorileelde op den dood voor te bereiden, kwam aan de 6!e-

\/angenis,

Hoe heb ik het nu I Ge zijT pas weg, zei d,e be-

waker.
-*

Ik hier pas we{ ? En ik korn nog maar aan.
Ik heb u zeker niet in- en uitgelaten !
Dat lrebt ge ailernaal geilroomd ! Ge ziit zeker

in -slaap gevallen

!

De cipier kreeg achferdbcht,

Hii ginÉ in de hut en de
ontsnapping werd ontdekt. \X/ill Green, dadelijk ge_
wekt, was woedend,
Greta en Klaas hebben ons verraden, zeihii, toen
cie hut der Vlamingen leeg bleek,
Maggie kwam 's mor5iens de waarheid meedeelen.
Ze had haar beschermer helpen redden. Gerard Brui_
*._ 5t ._

irink kon niet slecht ziin. Green wilde haar niet strafr
fen,

Bruinink kwam op hef kasteel a,an. trtrtrj moest er aiierlei papieren verz.arnelen voor zijn rneester. Dudley
had groote plannen. Hij wilde zijn schoondochter,
.lane Grey, die met den koning verwant was, koningin
;naken. Dan zou hij zell meester zljn in Fngeland. De
jonSe koning was ziek en stierf. NLen zei dat Dudley
heui vergiftigd had, Fr gebeLrrde toen zooveel gruwe-

jks uit heerschzucht.
Bruinink zaS, dat Dudley geen eerlijk mensch was.
F n hii verliet zijn dienst. Hii werd koopman en verkr:rcht de tapijten, die Greta weefde. Mafgie werd Ia,
l.t-:r ilijn vrouw. En nog dikwijls sprak men over de ben,
cie van $(ili Green, die door de wraakzucht van den
li

h.oofdrnan uite,an liep.

EI.NDE,

