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I.

Op een winterachtigen he.rfstavond van hei
jaar 1800, stapte een jonge man diep in zijn lrlan-
tel gehuld, den b,reedgeranden hoed tot bijna over
de oogen neergetrokù<en, de herberg << Het Huis
van Koophande'l >> buiten de Smedepoort te
Brugge, binnen

In den haard vlamde een groot vuur.... De
waard, zljn gæin en eenige klanten zaten er bij
en ailen keken nieuwsgierig err zelfs achterdocir-
tig naar den vreemdeling. 't 'Waren ook schuwe
tijden.

Maar'de bezoeker legde zijn hoed op een tafei
:n toonde zijn knap en open gelaat, dat dadeliii;
vert,rouwen moest welcken bij eeriijke lieden.

- 
Goeden avond! klonk zijn heldere steno.

't Is hier beter dan lbuiten'

- 
Zet u bij 't vuur, heerrchap, noodigde de

waard. Ja, 't is een gure avctn,.l. De'Winter zit al'

in de lucht.

- 
Och, ik zal niet lang tûeven, want ik heb

t-



nog een heele reis voor me... Metr he"ft mij
yertel'd dat gij paarden verko,opt. En daar ik pas
uit Engeit-rnd overgekornen ù:en, wensch ik een
paard aail te schaffen, om mijn reis over land t.:
vervolgen. Ge begrijpt dat ik een teruggekeerde
refugé ben...

ile Fransche Republikeinen waren toen
rneestel" in ons land en hadden hier een waar
schrikT:ewind gevoerd. Veel edellieden, d,oor de
rèpubiikeir:en als voll<sver<iru.krkers vervolgd, wa.
ren vci;ï hen naar den vreemde geweken. Maar
nu herieefde de hoop op betere toestanden. Na-
poleon had zich van 't gezag in Frankrijk me.ester
gemaakt en bezat als consul vorstelijke macht. Er
I',warn verandering. En vee'l uitgewekenen keer'
den terug naar hun 'land.

- 
Weikom dan'in Vlaanderen, zei de waand.

Ge zult hier veel verandering vinden.
*- Cch, ili was een kind toen ik met mijn

cuders het iarrd '.rerliet... Het is tien jaar gele-

den. Ik was vijÊtien jaar, nu trcn ik en dus vijËen-
tv.;iniig. En van het vroegere herinner ik me wei-
nig. l!ïijn ouders zijn gestorven... Iù< heb hun
kastaeù, dat door de republikeinen verlko'cht wae

laten ierug kooPen.

glertg.
Ën waar staat het? vïoÊg de waard nieuws'

Bij Xeper... 't heet de <<Maarburg>'
En wilt gij er van avond- nog heen?
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-- Ja... Te paard zal dat zooveel tijd niet vra-
gen.

- 
'O, de afs,tand ware vooï een flink ruiter

geen bezwaar, maar de streel< is niet veilig.
-* Hoe zoo )

- 
Ze wemelt van roovers...

- 
O, ik hen goed gewapend....

- 
In het Vrijbosch zit een semeene bende"

En van haarlkapitein, zekeren Bakelandt, vertelt
men wreede dingen.

-- Dan zal men ook w."l veei overdrijven zoo-
als het gemeenlijk gaat, l'vanrieer men over roo-
vers spreekt. Die kerels ziin .loorgaans 

.lafaards,

als, ze tegenstand ontmoeten. In el[< geval ben ik
niet van plan me door zulk gespuis te iaten a{-
brengen van miin reis' Hebt gij paarden te i<oop)

Een kennis hier in de stad gaf mij uw adres'

- J., een flink paard kan ik u leveren, mijn-
heer, antwoordde de waard' Maar waarom toch
niet gewacht tot morgen?

-- 
Omdat i[< eindelijt< eens zoo gauw ik kan,

in mijn eigen huis wil zijn.

- 
A'ls ge nu tien jaar afwezig zijt geweest,

kan een dag min of meer niet. rnaken, merkte de

vrouw'rr"r, d"r, waard op. Een ongeltrk i-" spoeCii;

gebeurd, mijnheer. Voortdurend kornen er hier

ieizigers die van de bende schrikkelijke dinger-r

vertellen. En niemand durft nog in rlen nacht

langs die kanten reizen'
3



- 
Ik zou rne een lafaard voelen moest ik om

zoo een reden hier blijven liangen, hernam de
jonge man. En, al ben ik geen bluffer, 't zou me
niet rouwen dien Bake'landt te ontmoeten ell
West-Vlaanderen van hem te bevrijden.

- 
ffis31 hij is nooit alleen, zei de waard. De

roovers eebruiken allerlei listen en lagen.

- 
'1 Zal ntet gezegà worden, dat Ro'bert van

Maare voor hem zijn reis staa,kt, hernatn de jonge
man fier. Willen we eens naar uw paarden gaan
zien? En uw vrouw kan misschien intusschen
een avondmaal gereed ma[<err.

De waard ontstallc een lantaarn en ging mr:t
Robert van Maare naar den stal.

Robert koos een slank rijpaard, en betaalde
zonder af te dingen den hoogen prijs. Dan zette
hij zich aan tafel om te eten.

- 
Cod gave, dat ik u kon overhalen pas mor-

gen urnr reis te vervolgen, hernam de nttaa.t:d.

Robert van Maare wilde echter nie'. biijven.
En na smakelijk gegeten te hebben, I I'Js hij ge

reed orn te vertrekken.
!{ij nam van den waard een zadel en getuig

over en bond zijn reiszak op het paard.
AIIen kwamen aan de dettr, toen Rcii:ert o.o-

steeg. Het paar.d was wat schichtig. I\{aar de
jr:nge edelman moest een flinke ruiter ziin,
want dadelijk beheerschte hij het dier. I-lij riep
nog een avondgroet en vertroh.

4

Hij had zic,h voorgesteld- van avond nog den

M."r,b.rrg te bereiken' en hij was niet gewoon

snel zijn plannen te wijzigen-'-'2ri;.r,âd", 
had ibii ziin vlucl'] v.eel go;ri kun'

nen meenemen "t i,' Engeland sluikhandel gt>

J;"; naar Vlaanderen, Ne;lerland en Frank-

;tjt ;; ;iù"t ziin fortuin vermeerderc{' terwij!

veel lotgenooten hun kapitaal cpieefden' Zaa

fr"J fi"UJ een flink kapitaal geerfd en hii wilde

nu in Vlaanderen landerijen koopen en een

grondbezitter worden, zooals de vroegere van

Maare's allen waren geweest "' -lr, 
,rroJlijke stemmlng draaft-Ïe Robert over den

""rrturrr.rr, 
verlaten *Jg' E" weldra bevond hii

;i;il;t;;iten dichte bo""soh"t' v"'aardoor klagend

en huilend de wind stornnde'
Maar Robert .ru,, Mut'" kende geen vrees' Hii

hield veel van avonturen''-- 
n"U."i reed door Torhout' Hoogiede en -dan

d";;W;;t-Roo."b"ke' f,)e baan daalde en klorrr'

Ër, *.., wercl ze door bosscLen belijnd' de uit-

l;;;" 
-""n 

Houthulst's dicht woud' alg'emeen

u D"" Vrijbosch >> genoemd'," plo," si.ig"rde Jij" p^utd cn stuitte het zelfs

zijn vaart.

- 
Er is onraad, clacht R:bert' die te goed de

paarden kende, om niet onrni:l'Leiiijk te begrijpen

àat het dier schrok'



- _ 
E9r gedaante rees vé6r hem op en klagend

l.lonlç het:

- 
Mijnheer, een aalmoes, als 't u belieft !

. Ro'bert rneende een vrouw in een kapmantel te
onderscheiden, maar't was cle stern van een man.
t{ij boog zic}r ter zijde en gaf cte verrneende bede-
la.res een s!ag, dat ze omver tuimelde.

_- Dat is een, schreeuw"de hij. En de tweede
schiet ik neer!

Wel zeven kerels sprongen nu uit het boscir.
Robert vuurde en hocrrde Len ,çreet. Maar een
lcogel ftroot hem nu ook orn de ooren. En het paarl
wilrie niet vooruit. 't 'Werd zoo ee,n hachelilke
toestand.

-_ Geef u over! riep men.

- 
Ncoit! bulderde Robert terug.

Daar naderde een ander ruiter.

-- l\4ijnheer van Maar,e, ik tr<,rm u helpen !

schreeuwde hij. Bal<etrandt en zijn mannen zijn'lafaards 
!

__ 'ps \x/ilde Ruiter! kloeg er een van de roo-
vers.

De bedelares was opgespïongen en verrlween
met de a,nderen in het woud-

- 
Het ge\raaï is voorbij, sprak de helper. Maar

voor alle zelkerheid, zal ik u hegeleiden, mijnheer
van Maare.

* Gij kent mii?

6

- lt< wi$ dat ge naar Maarburg zoudt ko-
men...

- 
Zijt ge misschien de portier van mijn kas-

teel ?

- 
Neen, neen... lV1en noemt mij den Wilden

Ruiter, omdat i]< zoo snel kan rijden, en veel bij
avond' op de baan ben. En sta me toe, mijn naam
voor u te verbergen. Er is trouwens niemand in de
streek, die me kent. Ze houden me zelfs voor een
soort van spook... den Wildea of den Eeuwigr:n

Jagerl
Dat lee[< allernaal ook zeer gehein-:zinnig.

- 
Ik dank u voor uw hulp. Itk was juist in

groot gevaar.

- 
Ik rijd 's avonds'rc.nd orn eenzarne reizigers

te hdlpen. Wie ik,ben dat komt er niet op aan. lk
heb er nu eenmaal genoegeri in Ce roovers te
weerstaan. I,k zal u vergezellen.

- 
Men heeft mij voor nie roovers gewaar-

schuwd, maar ik wilde niet naar raad luisteren, die
nu toch blijkt goed gerveest te zijn, erkende Ro'
bert.

- 
Uw reis tot morgen uit te stellen)

-- Ja, maar ik kon niet hesluiten te bukken
voor gespuis.

__ De fierheid van een edelrnan! Ik begrijp uw
gevoelens. En als er zoo een dozijn dapperen in de

.t"".k waren, zou het spoedig met de roovers uii
zijn De mens'chen stellen hen voor als een on-



verschrokken bende, maaï nt 
is een hoop eliendige

lafaards, die ieemen hutten binnendringen en
d.aarvoor rnet een half of een heel dozijn À.rrrr"r,
zijn, en ze moeten even talrijk wezen om een een-
zamen reiziger aan te vallen. Ze weten echter
dat ze een vreeselijken naam hehben.

- 
'Wel, 

ii< hoop dan met u te mogen meeweï-
ken om de bende spoe'dig uit te roeien. Het is .r
bekend dat ik rne op lr'laarburg ga vestigen?

- Jawel, dat heeft l,oden Martens, de portier,
verteld.

- 
En woont gij ver van mij af, mijnheerr

- 
Ik woon nergens en overal... Dat klinlct ge-

heimzinnig, 'k weet het... En ze zulien u over mij .

allerlei onzin veriellen. Zells dat ik een to,ovenaar
ben.

- 
Ge voldoet rnisschien aan een ,belofte?

- 
Och, vraag niet verder naar mij. Gij zijt uit

Engeland teruggekeerd )
En de \Yiide R.uiter begon dan over den tiid

te spreken, Er was veel geleden geworden in
Vlaanderen... En men verwachtte nu betere da-
gÈn-

R.obert van Maare kon 't gelaat van zijn hei-
per riiet onderscheiden. De Wilde Ruiter droeg
den ook een breedgeranden hoed en lange lokken
goifden hem om 't hoofd en over de schouders tot
op een,zwarten rnantel.

Was hij jone of 
i"LO*. 

geheimzinnige zwer-

ver? Maar Robert was te besche'iden om zulke vra-

sen te stellen."-b" rooveïs lieten niets rneer van zich merkeu'

Ze kwatnen nu in de donl;ere dreef van h.et

b"""i, *u,u, de wind boven het geboomte voer'

De Wilde Rulter moest wel geen zweern vân vrees

;;;";:Hi", "t daar stond het leemen hutje van

een bezembinder.- - 
È.i"aaiik verlieten ze het woud'----buili"ht 

duu, it van Maarburg' zei de'Wilde

Rrriter.

- 
Het ontroert me, sPrak Robert'

- 
ij;; kan ik g"i"""""' " Het 'toont uw vader-

liilr huis met rzijn vele herinnelingen' En dan na

;lâ';;;J';;';;-i""ren"' Err uw ouders die i'
Enseiand gèstorven ziin" '-- = Gii weet dat dus ook?

- Ël . E" ft"" **Lt" he*" u'ar zusters Marga-

'etha en Elise?

- 
Beiden zijn gehuwd' Gi: [<ent rniin familic

van vroeger?

- o ju...

- 
E;ik mag uw naam niet weten?

- 
It< heb er een reden voclr'Vraag nietlt 

.

Ze kwam"r, 't'îâ'- â" poo't De 'Wilde Ruiter

blies op een fluitie { .""i':" i.à;iiiu auât"p was er achter de poort ge'

rucht.-- 
Wie daar? klon'k het'

I



- 
Ik ben het, jonker van Maare! riep Ro-

bert

- 
Nu neern ik afscheid, sprark de Wilde Rui-

ter.

- 
Maar ik bied u Eaarne gastvrijheid aan, ver-

zekerde Robert.

- 
Mijn taak- roept rne elders.

- 
Dan mag ik u toch beloonen voor uw groo-

te diensten ?

- 
Ik neem niets aan... Wilt ge mij een genoe-

gen doen, Laat dan morgen ..r, ,"ilâ" .ull*o",
brengen âan Jan Posteols, een hezembinder, àie
een kwartier van hier woont, nabij het bosch.

-- Jutt Posteels zegt ge?

- Ja... En verder n'ensch iL u veel gelul< in
trty oude wonïng. Goeden avond.

I)e zonderlinge rnan eaf Rcbert zelfs de geie-
eenheid niet hern de hand te clnrl.ken. Hij *".,dC*
den teugel en reed heen.

-- l0 ,--

II"

Robert van Maarie wandelde de,- volgenden dag
naar de hut van Posteels, den bezernibinder, dien
hij op verzoek van den gelieimzinnigen ruiter
een aalmoes wilde brengen.

De portier had hern ook gezegd, dat niemand rn
de streelk wist, wie de Wilde R.uiter eigenlijk was.
De zonderlinge man dwaal<le altijd ron;d. Hij had
vcel priesters, die zich voor de Fransctren moesrten
verbergen, bescherrnd en hen naar hoeven ger

bracht, waar rnen in het verborgen mis las, toen
de Republikeinen de kerken ge-slûten hadden. Vair
.\{apoleon, die thans heerschte, rnochten de'kerken
weer geopend worden.

Velen beschouwden den 'Wiiden 'Ruiter als
een soort van spook en als zucdanig moesten dc'

roovers ook wel doodshang voor hem zijn. Ande-
ren wisten, dat de Wilde R.uiter aahnoezen bracht
aan zie[<.en en in het algemeer' alle ongelukhigen
hielp. Hij had ook talrijke deserieurs verborgetr
Cie niet in het leger der Fransclnen wilden die-

nen.

- 
Ik zou hem wel eens nlCer willen kennen,

dacht Robert. Hij moet toch ergens wonen.
Een boer wees hem de ïrûning van Posteels,

den bezembinder. Op het geklcp deed een meisje
van ongeveer twintig jaar open. Verbaasd keek

-11 --



Robert haar aan. Ze scheen iets voornaams over
zich te hebben.

Robert zei, dat hij wenschre Fosteels te spre-
ken Het meisje bood hem een houten s,toel
aan.

Een vrouw lcwarn uit het achterhuisje. Ze had
een grof, maar goedig geiaat.

- 
Mijnheey zou vader willen spreken, zei het

rneisje.

- 
'Wel, Magda, roep vader dan, sprak de

vrouw.
Ze knikte naar Robert en vroeg:
_- Ge zijt zeker de jonker van den Maarburg?
_- Jawel, moedertje.
__ Ik had gehoord dat gij terug kwaamt. Maar

ik zou u niet herkend hebiben.

- 
Dat ilc geloof iik... Ik ben tien jaar weg ge-

'w'eest.

- 
't Is een heele tijd. En GoC verleene ons nu

F.letere dagen...
-- Ge hebt mijn ouders zdker goed gekend,

vrouwtje?

- 
O ja, jon'ker... En ik heb u en uw zusters

ook dikwijls bij hen gezien, llaar toen woonden
we in het bosch. Later trolçken we naar Torhout.

J.r Posteels kwam binneii. de muts in de
hand.

- 
D.g jonker, groette hij. Terug in Vlaancle-

rerr ?

--. 1? -*'

- Ja... Gisteravond kwarn ik hier aan. Maar
ik had eerst een onaangenatne ontmoeting. De
roovers wachtten me #.

En van 'Maare vertelde nu hoe hij door den
Wilden Ruiter geholpen was geworden en dezen
berloofd had de belooning vorir dien dienst aan
Posteels uit te keeren. Hij iegde een goudstuk op
tafel.

-- Hartelijk bedankt, spre'k de bezembinder.
Ja, die ruiter laat nu aan dezer:, dan aan dien wat
geld geven door menschen, die hij bijgestaan
heeft.

- 
M'aar wie is hij eigenlijrk) vroeg van Maare.

- 
O, dat weten de menschen nie't, antwoordde

de bezemhinder.

- 
De Wilde Ruiter komt toch ook wel eens

hier, zei mijn portier.

- 
Omdat hij eens eenige keeren wat driniken

vroeg voor zijn paard, beweren de menschen nu
dat hij ons van tijd tot tijd bezoetkt, sprak Pos-
teels.

- 
Hoe ziet hij er uit? trs hij jong of oud?

- 
Hij draagt een masker.

_- En hij kent mijn fa,milie van vroeger; dus
moet hij ,uit de strreek zijn.

- 
Iem,and die zich dan toch niet bekend wir

ma,ken. Maar hij doet veel goeC. Hij helpt de rei'
zigers tegen de roovers en heeft ook verdoken

-_ts__



priesters bijgestaan, als de Fr.rrs"h.
ze opzochten.

g"ndar-"r,

- 
D9'priesters zijn erg vervolgd geworden,

naar ik hoor.

_ O ja, zij die geen trouw aan de Republieir
wil'den z'dleren, en zoo waren de meesten. Z. Iu-
zert mis in 't geheim... in een huis of in een
schuur, doopten de i<inderen, berechtten de ster-
vendera, ynaay ze rnoesten verkleed van hofstede
tç:t irofsiede gaan. :En de 'Wilde Ruiter heeft ze
.lan dikwijis gewaarschuwd als er gevaar was en
ze zelfs op zijn paard meegevoerd.

- 
En dan durven sommige menschen nog be-

weren, dat hij een duivelsdienaar is.

- 
Dom vol!-,, zij die dat zeggen, oordeelde

Posteels.
Ile jonker werd hier ook al nier wijzer. Hij

groette cle lieden en toen hij heen girg, w.s hii.
verbaasd over het voornaâm uitzichl rr*r, N4ugdri
de dochter.

Hij trok nc,g,wôrt rond, Hij ontrnoette een jon-
gen rnan en bùeef staan.

-* Vergis ik-mij? vroeg hij. Neent Gij zijt
Raoul van Heiibelçe... We l,ebËen als kini.ren
gespeeld, toen onze ,ouders elkaar bezochten.

Ja... be}<ende de ander Gij zijt Rdb,ert van
folaare.

-Ze gaven ellçaar de hand Raor-rl zag er echtcr
schuw uit.

-- 14 --

- 
Gij zijt altijd in het lancl gebleven? hernam

Robert.

- Ja...

- 
En uw ouders?

- 
Zijn al jaren dood...

- 
En uw zuster Geraldine?

- 
Zij is ibij familie in Duitschtrand. Vlaar nee'nr

me niet kwalijtk... ik moet heen. Men verwacht
mij.

- 
Ik ben terug op mijn }casteel... Kom me

eens bezodken! noodigde Robert op gullen toon.

- 
Goed... Tot ziens dan...

Raoul ging door.
-- 'Wat doet hij vreernd! mornpelde R.oberr-.
Een boer ]<wam naar hem toe.

- Jontker, pas op voor c{ien 'kerel, zei hig.
Raoul van Heilbeke is een vriend der Fransihen.
Voor gdld heeft hij deserteurs en priesters verra-
den.

- 
Is dat waar ?

_- J., hij is slecht. Hij maarkt den naam van
Heil,betr<e ten schande. Zijn ouders moeten goede
lieden geweest zijn, zegt men. Ze r*'o,:nden ,.:p

een ,kastee'l tegen Torhout.

- 
Inderdaad, en ik heb,ze goed gekend.

- 
Raoul sleurt hun naam door het sliilç. Hij

is een Judas. Ook verkee,rt hi1 rnet ïu1À' en sleclrt
volk. Ftrij speelt 'en drinkt.. Ja, pas op voor
hem" 

- l5 _-



Robert van Maare wasbedroefd over d,eze me-
dedeeling. Maar ja, in de verloopen jaren waren
velen in het verderf geraakt.

- 
Een van Heilheke ! Daarom zal zijn zuster

uit schaamte naar familie in Duitschland veï-
tro,kllcen zijn, dacht hij.

Toen RoLrert op zijn kastee{ te,rug keerde, be.
vestigde de portier dat nieu*'s over van Heil-
beke.

- 
Wat vooï een man is die Posteels? vroeg

Ro'bert.

- 
O, een ,brave bezembincl,er, die steeds ûp

ronde is... Hij is van de kanten van Torhout naar
hier gekomen. Maar zijn dochter heeft het hoog
zitten. Ze ]<leedt zich te schoon" .. Ze doet of ze
een rijtr<e dame is.

- 
Gedraa gt ze zich niet goed?

- 
Dat mag ik niet zegger'. Maar de men-

schen houden hier van eenvcud.. , Magda Pos-
teels is hun te fier... De ouders hehben haar be-
dcrven. Het meisj e zou beter doen m,et hard te
werken. Peins eens, ze zit dikwijls te teekenen in
hetbosch. Tedaet of ze geleevd is"..

Robert merlcte in de volgende dagen nog, dat
Masda Posteels zeer beschaafC was. Het verbaas-
cle hem. De ouders moes,ten haar rvel goede ma-
nienen geleerd hebben. En toch zag Posteels er oen
gewonen, armen bezembindet; uit.

-16* -17---

De notaris van het dorp i,,eweerde ook, dat
Magda veel te hoogmoedig was.

- 
Zeweigerde rneid,bij ons te worden, zei hij.

7.e loopt liever rond... En ik vermoed zelfs, dat
ze met de roovers in betrel<J<ing stnat... 't trs best
nrogeliit<. dat zii hun inlichtingen seeft.

- 
Maar dat zou toch versr-'hrilckeliji< zijn ! riep

Robert uit. De dochter van den braven Fos-
teetrs!

- Ju, ja, braaf... Vertrourv de menschen riiet,
jonker. 't Is een rare tiid.

Op zekeren dag reed Robert door het bosch.
En in e,en dreef zag hij, dat Magda stond te spre-
lren met Raoul van Heilhelçe"

- 
Dat is toch niet pluis, zei hii. De notavis

lcan wel gelijl( hebhen... Nu er zooveel niet meer
rnet de Franschen te verdienen is, spant van Heil^
beke misschien wel met ctre bende van Baketrandt
samen... En Magda kan hern inlichtingen geven
over hoeven o,f reizigeïs: .. Ik rnoet op niijn hoede
ziln voor Posteels en zijn cloclrter.

Hii liet niet merken, dat hii hen bespied had *n
zette zijn weg voort

Nadien veïnam ltij dat Magda zieken ver-
pleegde.

- 
Het 'kan alles huichelarii ziin, orn cle men-

schen te verschall<en, oordeelile R'obert.
Op een avond, toen hij na;,.r' ziin kastee'l reed,



verscheen plots de Wilde Ruiter. Hij droeg zijn
rrrasker.

- Jonker; zei hij, ik z'ou u eens -wat wilien
vragen.

- 
Ge heibt rnij zullc een grooten dienst bewe-

zen, dat ik gaarne iets vaor u z(1u doen; antlvoorC-
de Ro'bert.

- 
Raoul van Heilhdlce is een vriend uit uw

j.,rgd...

- 
Crnze ouders bezochten el'!<aar dikwijls en

ja, ik heh toen veel ges,peeld rnei Raoul en zijn
zuster Geral<iine...

-- Gebruitr< uw inv oed om Raoul weer ctp den
goed,en weg te br,engen...

- 
De schurk luistert ni.et naar raaC.". Hii ee-

draagt zich als een laffe dllendeling...

- 
Dat is helaas waar! tr-let ri:'n vreeselijke tij-

den geweest en menige'en is tct krvaad verval'l'en.

- 
Gij verdedigt van Fleilbe[<e nog, gij, die

juist de verr.olgden hescherrnt . 
"

- 
Ik heb dikwijls lçwaad, loor hem bedreven,

kunnen herstellen. Eens leidde hij de Fransche
gendarmen naar een hoeve, rvaar buitenlieden in
het geheim vergad,erd waïei1, om mis te hooren.
Raoul wilde den priester overleveren' Ik was eer

op de boerderij dan hij ren korr al die lieden waar-
schuwen en den priester veiliq rveg ieiden..' O'
ik kon u me,er vertelien over rnijn bernoeiingen,
om zijn plannen te verstoren En toch zou ik zoo_ r8 _.

vurig w.rrsoh.rr, dat gij hem op d"n goeden weg
terug bracht. De van Heiiheke's. waren steeds
brave edeien, die veel goed deden. Raoul onteert
hun nagedachtenis... Hij zal maken, dat de eens
geëerde naam gevloel<t wordi... O, kon hij tot
inkeer komen I

- 
N.t, ik wil nog wel eens met hem spre-

ken, maar het zal niet helpen... ja, het zijn nog
ellendige tijden. Ik wantrou.rv Posteels en zijir
dochter ook.

De W'ilde Ruiter ,maakte een arcwerend ge-
baar.

_- plsslesls is een dooy'brave man, eer'rlijk aio
goud, en Magda doet veei goed. L-uister toch nict
naar laster! spra,lc hij.

- 
Wie zijt gij dan toch?

- 
Eens zurlt ge het vernemen... nu kan ik het

nog niet zeggen. Doe uw best voor l?,aoul, il'-
smeeli h'et ul Err ik dank u op.voorhand!

De ruiter grûette en reed hÀen.

Robert zocht Raoul van Heiibeke op en vroeE
hern waarorn hij toch zoo z-jn îlaaffr door iret
slijk sleurde.

- 
Moei u niet met rnij! snauwde de ionge

man. Blrijf rne uit den weg... of ik zal het u !ari-
tig maken! Ik d,re wat ik vril.
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Ën woedend liep hij heen.

- 
Zoa gedraagt zich een van Heilheke ! zei

Robert. O, het is maar goed, clat zijn ouders dat
niet meer beleven en zijn zuster Geraidine ver
weg is. Zij was zuik een braaf en gevoelig meisje.
Il.^ herinner het me nog goed. Wat moet ze een
verdriet hebben over Ïraar verdorven broer, die
op die gerneene wijze met den vijand heult... En
\ iaarom stelt 'de 

'Wilcie 
R.uiter dan zulk een be-

Iang in hem?

III.

Robert van Maare zat v6ôr het raam van zijn
tr<asteel. I{et iand lag daar somber Twee molens
staken hun wielcen op ale arn:len die om ontfer-
rning smeekten over Vlaanderen.,. O, het ging
er nog zoo ruw toe. De ellende verstompte de
rnenschen...

-- Wat zal er veel te beschaven zijn ! dacht de

!onker"
FXij r'ag Fosteels naderer, De bezembinder

scheen Tru ûpgervonden.
-^- Er is zeker wat gebeurd, dacht de jonker, en

lrij ging naar buiten.
*- 0, jonker, korn toch, zei Posteels. Raoul

r,'an Fleilbeke ligt hij ons te sterven...
--- .Wat 

is er dan geibeund) vroeg Robert ver-
schrikt.

*-- po --

û

\
\

" lL'

- Hij is door
ken... Och, er is
Ztrlk leven, zulk

een mers5e rnet
ruzie geweest

einde...
-_gl*

een mes gesto*
in een kroeg...



Robert ging mee... Raoul van Heilbet<e lag op
een kafzak en Magda zat Ï:ij hern te weêflêrl;

- 
\X/aaïom heef t zij zutr}<. een verdriet ) dacht

Robert. O, die twee konkelde,n sarnen tegen de

eeri'ijke lieden...
-* Raoul, kent ge rne nog / vïoeg R'obert.
De gewonde opende de oogen'..

- Ja, ,rnurrnelde hij. Ro,bert...

- 
O, denk nu aan uw bvave ou'dets, aan u''^/

zustrel Geraldine. Korn tot inkecr...
Snikkend verliet Magda de karner' P*obert sprair

met van Heiibeke over zijn zie\...

- 
Haai een priestie'r ! smeekte Raoul' O, ik heb

zoo veel misdaan..' ik rnoel rnijn zonden be-

lijden...'Tegen den avond siierf de jonge rrran hoet-

ruurdlg en kalrn' Magda had hem bijgestaan" '

En to,Jn moest Robert toch l"relçennen' dat zij

zacht en godd was. Maar waar{riryt gedroeg z'e zich

dan zoo vreemd?- 
b" Witde Ruiter vertoErnde zich niet" Wist hij

niet wat er gebeurd was?
Robert lùt d*n doode naar zijn kasteel bren-

gen.
Hij is een van I-{:ilberke en i}c wil hern van

,rit *iin huis cloen begraven""' irk denk aan zijn

ouders en zuster, sprak de jonker' 
-"-M;;J" 

,"hiidu,d'" het wapen der van Heil-

b*l...'i en legde dit oP 'den doode"
*22-*

-_ Wat kent zij dat wapen goed, en hoe be-
gaafd is ze! Wonderlijtk rneisje! mompelde Ro-
bert, steeds rneer en rneer verrâst.

De dag der begrafenis k,"varn. Posteels en zijn
y.rf,ou\M wareil in den stoet. maar Magda bleef af-
wezig. Robert vroeg niet naar haar... Zeker wil-
,le ze haar verdriet niet aan de menschen toonen.
Maar waarorn greep de dood van Raoul haar zoo
aan?

De kist werd in de kerk gedragen en de oude
priester, die zich nu niet rneer moest verherrgen,
ontving ontroer'd den doode.

RoF:ert keeilc -redbaas'd op. Voor iri de kerk zat
de Wilde Ruiter. Nu was hij hier... Hij droeg
geen rnasker, rnaar hield een zakdoek v66r het
gelaat. Hij scheren zeer ontroerd.

-_ Hij rnoet vroeger een vriend van RaouT ge-

'.veest zijn, ooreleelde Robert.
De dienst begon. ltobert baJ" Hij dacht aan de

auders, en aan Geratrdine.

- 
Ik zal Geralcline opsporen, bes,loot hij. Ze

zal zeer arrn zijn. Het is mijn plicht haar te help,sn
om de oude vriendschap"

De kist vrerd br-riten gedragen. Wankelend en
weenend volgde de ruiter. ".

Hij stond aan den rancl der gïoeve en zag de
kist nederdaXen. Zacht klonlr de s'tem van den
priester. En dan ruischte het << Rust in Vrede >>.
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De Wilde Ruiter wendde zich tot het opeenge-
hoopte volk.

- 
Menschen ! zei hij. Wiit ge eenige oogen-

blilrken n,aar rnij luisteren?
f)e menigte drong wat n-ader. Robert ont-

roerde.

- 
Vriencien, vervolgd.e de ruiter, ge weet dat

ik rniin best heb gedaan in den benarden tiid voor
ons volk. Ik heb vervolgde priesters bij dage en
J:ii nachte rondge eid; ik heib deserteurs verbor-
gen en beschermd; zieken $ijstand verleend. Ik
bespiedde de roovers, die een bijgeloovige vrees
voor ,rne hadden. Dikwijls heb ik miin leven ge-
waagd. O. i vertel u dit niet om er mij op te be-
roemen. Ik deed dit alles om 't geslacht van Heil-
l:eke te verheffen. Raoul, rlien we heden beg:a-
ven. die boetvaardig is gestorven, heeft lang ge-
,{oold. Hij was een hondgenoot der Franschen.
F{ij schoncl den eerlijken naam van zijn huis. Ik
Ïren ooi< reen van Heilbeke. En :k werl<te het goede
ter eere van ons geslacht en rtit boete en herstel
voor het kwaad, dat Raoul stichtte... Het was
voor rnii een zware taalr en toch heb ik ze ver-
vuld. . God hielp rne, en ilc danlc er Hem voor.
trk heL, ons schild in eere gehorrden. En wat voor
mij van nog grooter waarde is, ik herb veel men-
:-,hen c{ii-:n.sten kunnen bewijzen.

- 
Heel veel, stemde de ourie priester toe. Gij

zijt een zegen geweest voor veel geestelijken en
leeken.

_ - Menschen, ik dank in 't bijzonder Posteelsn
den bezembinder en zijn vrouw, die rne huisves,
ting verleenden. Ze namen me als kind op. En nu
is mijn taak afgeloopen. Itk behoef me niet langer
te vermom,m,en. Ii< mag me belçend rrraken...

De Wilde Ruiter wierp zijn mantel en hoed,
zijn pruik en baard af.

't Was doodstil. Ieder stond verbaasd... De
ruiter was een meisje, het was Magda, de zooge-
naamde dochter van den bezembinder.

- 
Raoul was mijn broeder... Ik ben Jonk-

vrouw van Heilbeke, sni,kte ze.
Toen was het Robert of hij duize'lde.
-_ Ik nam de vermomminq aan, om beter mijn

taak te vervulien, veel te herstellen, wat mijn
broeder misdeed, hernam het meisje. In de streek
kende men mij niet. Als ik niet uitreed, [<on ik
als meisje rond ioopen... Het was om de streek
tre 'bespieden en ook om ons brood te verdienen,
want de Franschen hebben ons alles ontnomen,
het lcasteei, de landerijen,.. O, ik ben dikwijls be-
lasterd geworden. En ïk mocht me niet bekend
maken... 'Wai mijn rbroeder mis'deed, wilde ilc her-
stellen. Orrr mij verhuisden Posteeis en zijn vrouvr'
naar hier. De ruiter was ik.

Robert beÀeerschte zijn verlrarzing. Hij kee'k het
meisje scherp aan.

- Ju, gij hebt de trekken "ler van tr-{eilbeke's,
sprak hij. Hoe heb ik dat nooit eerder gezien!
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- Ômdat ge niet Londt v"rmoeden wie ik was
en meend,e, dat ik in Duitschland verbleef. En ik
had Raoul gelboden alles te verzwijgen. Nu weet
ge waarorn ik u vroeg hem te beteren... ooir waar-
om Magda met'hem sprak" Ik was Magcia...

,|onù<vrouw van Heilbdke boog zieh over het
graf.

- 
Broeder, rust in vrede, sprak ze.

* Vriend,en, riep,Robert, ilc spreel< wel in uw
aller naam, als ik de Jont<vrcuw van l{eilbeke
d'ank voor haar llloeke dadèn.

.- Geraldine, ge gaat met rrij naar het kasteel,
zei Robert. Nu zijt ge geen VIagda meer. 11< smeek
u, hlijf een tijd op den Maarburg.... Ik zal er
Posteels en zijn vïouw ook noo',ligen. S/e moeten
uw toestand L,espreken. Onze ouders waren vrien-
den...

- 
Ik weet het, maar ik rnoet z-wijgen... Als

rnijn p'leegouders mee rnogen komen, neem ik uw
uitnoodiging aan.

Robert wenkte den bezernbl'rder en zijn vrolrlv.
En met den ouden priester Ïre'gaven allen zich
naar den Maarbulg.

Het volk verspreidde zich, ci!.e geheurtenis druk
besprekend, die zoo wonderliik scheen, lai
.r"làn dat nieuws nog niet konden gelo'oven' En

toch, ja, men had Magda Posteels altijd eeïl
,;reemd mreis,je gevonden. Nu lvist men' waarom
,ze zoa voornaam was en hoog boven anderen

stond.

IV.

Robert van l\Aaare, ûeraldine, Posteels, ziir.t
vrouw en de oudie priester zaten op het kasteel.

- 
Toen de Franschen in het land ,kwamen,

konden wi3 niet vlucht'en, verteldre Geraldine aalr
Rol:ert. Moeder was zie[<. 'We 

r,verrden uit het kas.
t'eel verjaagd en woonden bij een nicht te Tor-
hout. Moeder stierf daar een iaar later. Raoul,was
toen achttiren jaar. Om geen scldaat voor d,e Fran-
schen ite rnoeten worden, zwierf hij met andere
!onge trieden rond in'de hossclren bij Aartrijil<e. Ik
bracht hern dikwijtrs eten, leÏeeren en geld. Zoo
leerde ik al de gevaren te trotse'eren. Vaders ge-
zondheid was odk wankelencl geworden. 'We

leefden stil en zuinig, hopend op lbetrere tijden.
Maar vader stierf een jaar na moeder. Op miin
tochten in de 'bosschen had it< ook een zoo,n van
Posteels, den beze;nbinder, geholpen. Ik merkte,
clat rnijn nicht, die zeer gierig was, het moe wercl
mi! nog te onderhouden. En ik was te fier orn bij
haar te [rlijven. Ilk vroeg Posteels en zijn vrouw
om bij hern te mcrgen wonen en ik beloorfde be-
zems uit te leuren.

- 
Gii een van FIeilL'eJ<e, zei Robert.

- 
O, triever zul[< wertre dan genade-brood te

eten.

- 
\ffas"6m kwa,amt ge niet naar Engeland?

Ge zoudt te Dover oîï 
1"- 

gevonden hebben.



-- Ik wilde hier .blijven vool mijn broeder...
Maar.toen bra'lc een nog treuriger tijd aan. Zeke-
ren dag vernam ik, dat Raoul geva.ngen genomen
en naar Ieper gevoerd was. Ik trok naar die s,tati.
Iik vreescle, dat mijn broer als deserteur dood ge-

schoten zou worden. De Fransche repub-likeinen
rnoesten op,hem nog boozer z\n dan op de ande-
ren, ,omdat hij een edelmanszoon was. Tot miin
vreugde ontmoette ik Raoul vrij in een straat te
Ieper. Helaasl mijn blijdschap was van [<orten
duur. Raoul vertelde me, dat hij zijn leven ge'
lçocht had met de,belofte, de Franschen te helpen.
Ik srneekte hem, dit toch niet te doen. I[< wees er

hem op, d,at hij aldus een verrader werd, want ik
begreep wel, dat hij oude des'erteurs zou moeten
overleveren. Mijn broer lachte me uit. <<Mijn leven
vonr alles>>, zei hij. En'er doett nu toc[r zoovelen
met de Franschen. Bedroefd keerde ik naar Tor-
hout terug.

- Ju, tat weet ik nog goed' zei Posteels' Ge

waart er ziek van.

- 
Dagen en nachten dacht ilç er over na, wat ilc

l.-,rn d"en. hernam Geraldine. F.n zoo kwam ik tot
het besluit mijn broer tegen te rvert<en om zooveel
rnogelijk zijn kwaad te hers'tellen. Ik voelde dat

utr Lij" plitht. ,Daarvoor moest ik naar de streek

van leper.
-_ En ik trachtte het u uit uw hoof'd te praten,

zei de bezembind"t'_ 
2g _

- 
En ik ook, voegde zijn vror-rrv er bij. Maar

het hielp niet.

- 
En toen hesrloten we de jonkvrouw naar cie

stresk van Ieper te vergezellerr, ,hernam Posteels.
Ze was zeer ,aan ons gehecht'en wij hieklen van
haar. Ze had oo'k onzen zoon gehclpen, ,clie van
uitputting in het bosch van lchr:egerrr gestorven is.
We verhuisden dus allen, want bez.ernhincler kon
i[< hier zoo wel zijn als te l'orhout.

- 
En van toen af begon mijn werk, vervolgde

Geraldine. I[c nam den naam van Magda aan,
leurde met bezems,...

- 
Ofschoon wij dat niet '*rilden, zei Fosteels.

- 
Zoo kon i[< veel spieden en nagaan \r/aar eï

deserteurs en andere veyvolqden zaten, sprak Ge-
ra-ldine. Ik waarschuwde ze \rûor mijn broer, die
zich oo[< als deserteur uitgaf. O,.wat schaamde ik
rne dan ! Ik rnoes,t wel een anderen naam aanne-
rnen. want moesten de menschen geweten hebben
ilat ik een van Heilbneike vr'as. ze zouden even
wantrouwend jegens mij geweest zijn als jegens
mijn broer. Soms ontmoette ik Raoul. Ik smeelç,t.
hem dan zijn leven te beteren en met mij naar
Engeland uit te wij,ken. Hij v"'eieerde. Ik besloot
hem nog meer tegen te werken en zoo veel goed
mogelijl< te doen. De roovers rnaakten de stre,:k
onveilig. I'k wist, dat veel Fran"che soldaien bijge-
Ioovig waren, ondanks al hun praats. En zoo wa-
ren ook de roovers 

$;Ym 
ik op het gedacht



me als een geheiûr'zinnisen ruit.er te verrnornmen.
$ had geld gespaard en kon een paarC kc.,orpen.
Zoo werd ik de Wilde Ruiter. Eri gelijk ilc het
voorzien had, velen hielden me voer een spook-
achtige verschijning en ontl/luchtten rne. Op die
manier ko'n i'k me diep in de rhrrsschen wagen, een-
zame reizigers beschermen...

- 
Zooals ik het ondenvonden heb, zei Robert.

- 
Wel, uw portier had bericht onLvangen van

uw lçomst en daarover te veel geba,bbeld. En ik
begreep, dat de roovers daar spionnen o-ù/er uw
t,erugkeer ingelicht ko.nden zijn. Daarom besloot
ik de wacht te houden op den rn'eg.

* En ge heLtt me het leven gere'd ! zei R.obert.
O, ge hadt me toen rnoeten zeggen, Cat ge Gerai-
cline waart...

- 
Ik wilde het voor ieder ',-erberqen, tot mijn

hroer tot inlceer zou gekornen zijn. Ik rnnest al.;
een van Heilbeke een adellijrken plicht vervullen,
zonder dat men vermoedde lvie ik was.

- 
Mij hebt ge het gezegd, sprak de oudr pries-

ter. Ge hieldt den naam van uw geslac,ht hoog.

- 
Een wonderlijke geschiedenis, zei R.cbert.

Ge hebt gehandeld als een hooge ridier, als ee,r
ware heldin. En ik wantrour,r'cle u s$ms, niet ais
Wilden R.uiter, maar als F{agda. lk' zag u mei
Raoul spreil<'en en ik ïneende, dat gij samen kon-
keldet voor d,e roovers. Vergeef het mij.

- 
Mijn broer wist niet, dat ik de Wilde Rui-
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ùer was. Hij dacht, dat ik rnet bezerns leurde onl
:nijn kost te ','erdienen \I/:anneer il" hem ont-
moette, s,rneekte ik hem tot inl;eer te kornen. Dan
sprak ik over onze oud,:rs.,. 9orns hoopte ik, dar
hij zou luisteren, maar olecht gezelschap sleopte
Lem dan mee. En in dal gezelschap is hr; gedoo:I.
fulaar God zij d,an.k, hij is boetvaardig ge.storven.

Ja. de schijn v.'as tegen f,lrada, tegen rni; ..

- 
Ge kondt uw vrf,ornjrarnl,eid als jr.nkvrouw

niet geheel vrrmoirtmen .. en de menschen hi,el-
<ien u 'lcor hoovaardig. En ge tt'aart z lo go*J
r,'ooï ons, zei Posteels.

De portier meldcle, dat de notaris daar was.

- 
Ik wil dien man niet ontvangen, zei Gerai-

dine. Hij heeft veel kwaad van mij gesproken,
toen hij rne voor een arme bczembindersdochter
hielC. Nu hij veïnomen heeft, dat iik een joni<-

vrouw ben, wil hij zoete irroorljes bakken..'

- 
Z"g aan den notaris, dat ik hem nu niet

kan ,ontvangen, gerbood ltohert tot den portier.
Geraldine had 'nog veel te -,'ertellen.

R.obert wil'de, dat ze met Fosteels en zijn vroulv
eenige karners van het kasteel bleef beraronen. En

dat geheurde.
Dà Fr..tu"he averheid naqr eindelijk strenge

rnaatregelen tegen de roovers Gen'darm'en en sol-

rlaten doorzochten de bosscherl"
Robert van Maare en eentge irtirgers hielpen

hen.
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Weldra rv,erden de roo"rers gevângen genomen.
l\,4en kreeg cok den kapitein, i-oclewijk Bakeland;:,
in handen. l.-trij verrieci eenige bendeleden.

Zoo werq de streeh gezuiverd" Het meisy'e, dat
RaouÏ gedoot{ hari, bleek oolc tot de rooVers te be-
huroren, rnaar ze lÀ'as ilaar Frankrij'k gevlucht.

De bende l<i,varn 'voor de rechtbank te Brugge.
Ba.keiandt en de meeste roo!:ers werded ter dood
veroordeelai en cp tie Clroote Markt onthoofd.

Van alle kanten trokl<en zwerlnen menschen
naar Brugge om dat wreed .schoulvspel te zien.

Een jaar na den dood van Raoul huwden Ro-
bert ,ran Nrlaare en Geraidine van Heiibeke.

De oude priester z,:gende h-un echtverbintenis
in. De ker'l< xias stamp:;61 en al de menschen dach-
ten nog eens aan den \I''ilden Ruiter.

Ceraldine werd nu een liefdadige kasteel-
\rïour,'r'e. I{og h"erschie Napoleon, die ook Vlaarn-
sche jongens dlvong voor hern te vechten. Velen
rvei.gerden en drlkwijls zri'.en er op den Maarburg
ileserteurs velborgen

Eindelijk bralcen er betere tijden aan en Robert
en Geratrdine declen hun hest orn in de streek de
welvaart te hersteiien etr de bevolking te bescha-
ven.

Postee s en zijn vrouw hadden in het kasteel-
parii een net huisje en een gelukkigen levens'
avond.

EINDE.


