
DE BEEESELSCHRANS

Boer Van der Auwera bewoonde ile grote, schone hoeve, die de Beersel-
schrans genoemd werd en een kwartiertje voorbii Beersel stond, op een eilaniUe,
iloor illepe grachten omgeven.

De landman was rilk, doch nooit snoefile hii op zfin fortuin. ilat hii niet
alleen iloor spaanaamheiil en vlijt, maar ook door een erfenis verkregen hail.
V-an der Auwera was elaarvoor te nederig. In 't dorp genoot hij ieilers achting,
evenals ziJn brave vrouw, want de echtelieilen wisten waar er nood te lenigen
was en deelilen van hun overvloed mee aan behoeftigen en kranken.

Daags na ele roververgadering zat Van der Auwera na 't noenmaal btJ de
vlammenile haaril

- Waar ilenkt ge toch over? vroeg de boerin.

- Och ! niets vrouw, sprak ile baaas ontwijkend.

- Ja, er is wel iets, verberg het niet, Bert !

- Vrouw, wij staan bekend als rijk... en ilat is een kwade roep !n ileze tijtl.
De rovers worilen met de dag stouter. Hebt ge gehoord hce ze gisterenavond een
hunner gezellen uit de handen der poiitie gehaalil hebben te Heist ?

- En ge vreest een bezoek der rovers?

- Ja... ik beken het. Waarom zouilen ze onze hoeve sparen als ze de anilere
bestoken ?

- Onze hofstede ls sterk...

- De grachten ziJn bevroren, vfouw. Boventllen, dle rovers ilringen overal
blnnen en laten zich door geen water afsahrikken. Men certelt dat de binders
geholpen worilen iloor aniler gespuis. Er ziJn vreemilelingen op ile Pijpelheiile.
Weet ge wat, vrouw ? We mogen niet zeggen : de binders zullen bij ons niet
komen, we moeten integendeel 't gevaat oniler ogen ilurven zien en onze maat-
regelen nemen. We hebben nog al gelil in de koffer op onze slaapkamer; we
zullen het heden nog ln ile kelder verbergen; vinilt ge dat niet verstanilig ?

- Atles?

- Ja, nietwaar ?

- Houd een ileel boven, Bert

- I/Ve hebben toch geen grote ultgaven te doen in rle eerste tijtl.

-Daarvoor niet c Stel eens voor, ilat de rovers kwamen. Verdediging zou
niet helpen, nietwaar ?

- I[elnig of nieL
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- Dan eisen ze gelit. Geven we uiets, ilan zullen ze er ons toe ilwingen' en

dan zijn we gerlwongen de geheime bergplaats tn de kelder te tonen. Ge begrijpt
wel, dat tle binders ilan alles meencmelt"

- En ons dooilarm achterlaten.

- La;at daarom een ileel van nt geld in de koffer om aan de binilers te
geven en hen tevreden te stellen. t Is hard, ik weet het. maar ?o kopen we
ons leven.

- Vrouw, uw raail is zeer goed, bekenile Van der Auwera. Ja. we zullen
ilm maar een som opofferen.

De komst van de meiil der hoeve maakte een eind aan dit gesprek. De
deerne was kloek gebouwil en haar hantlen stonilen naar 't werk. Het meisie
was een aangename verschijning en het hoofil van menige iongen had ze reeds
op hol gebracht. Ze wist wel, dat twee boerenknechten verleilen Zondag nog om
haar gevochten hadilen in een herberg te Beersel. Maar zij wilile geen van beltle
kampers; ze had zelfs een boerenzoon afgescheept. want haar hart behoorde
aan Andries Vroonen, die te lleist bii zijn moeiler. een lvealuwe, woonde.

Anilries dreef handel in vee en verilienile zelfs in ileze beroerde, slappe tijd
goeil ziJn brooil, IIij werd iloor ieilereen om zijn vrolijk en degelijk karakter
bemind.

Verleden jaar op de kermis te Beersel harl hii Siska achtervolgd, haar
einilelijk meegeleiil, om aan de voet van de berg zoete woordjes te fluisteren,
die het zaehte winrlje, dat iloor de bomen streek, niet verrailen zou.

En toen hail zij < ja r geantwoord waarop hij haar overgelukkig in ile armen
genomen en vurig gekust had.

't TVerd toen een heerlijke verkering, dle voor niemantl een geheim moest
blliven.

Moeiler Vroonen ontving Siska reeds als een ilochter in haar kleine, maar
nette woning.

Het huwetijk was bepaald in Mei. Siska zou in het huisie der weduwe
wonen. Moerler bleef bli haar kinderen; zo wikle de brave zoon en ook 't meisje
was het hierin met hem eens.

Nu was Siska netjes aangekleed, wa,nt ze moest allerlel booilschappen gaan
iloen te Heist.

- Voor ile donker thuis, vermaanile de boerin.

- Ja, zeker. baz7n, antwoorilile rle ilienstmaagil. Ik zal er voor zorgen.

- Geen bezems noilig ! klonk het eensklaps aan ile deur.

- Neen, zei ile boerin.

-Koop el nraar een paar, die kerels zijn gauw ontevrealen en wie weet hoe

ze wraak zouden kunnen nemen, fluisterde Van der Auwera.

- Schone bezems, herhaalde de leuraler nailerbiitredenil.
De boerin glng in de gang.

- Geef er mij dan maar twee, zei ze, terwiil ze bii zicbtelve opmerkte, dat
die zwerver et zeet ongunstig aitzag.

Zoniler tegenspreken betaakle ile vrouw tle te hoge priJs, waarna ile leuriler
vertrok,

Niemanrl zag, dat hii enige ogenblikken bii het honilenhok bleef staan-
De hond blafte gewelilig en gelukkig voor de ma,n, was het dier aan een

r06



stcrke ketting gebonden
De lcurder wlerp een stukle vlees neer.

- llii heeft het binnen. mompelde hii. t{e zullen van dle gast geen last
meer hebben. Ja, Ja, Terweilos kent ziin stteltje.

Wat later vertrok Siska. Ilaar hart klopte bllj. Ze hoopte haar geliefile te
zien, en met lichte treil trtppelile re de brug over en de weg op, die naar
Heist lelrlile.

Eensklaps staarile ze in de verte.

- Er is giniler een ongeluk gebeuril ! kreet ze verschrikt. En ilat ls onze
kar... Drlcs staat er bii... Zie, hij wenkl mll.

I)ries was met een kar voerkoren nââr de molen gereilen... maar in
de gracht geraakt. Tenminste zijn kar stond met een wiel in de waterloop
nevens ile weg en helile zo gevzatliik ziiwaarts, dat men ieiler ogenblik
vrezen kon, het voertuig te zien omvallen. Een iler zakken was al op ile
gtonil gerolil en ile kostellJke tanve lag in 't rond verspreiil.

- Een mens moet maar ongelukkig zijn ! gromde Dries.

- Hoe is dat gekomen ? vroeg Siska.

- Weet ik het ! Ik zat vrolijk een ileuntJe te fluiten, toen het gebeurrle.
Ik sprong nog haastig van ile kar, anders hail tk misschien miin hals of
miJn benen gebroken.

't Is of mijn paard bezeten is... T was bllna niet te leiilen... En ilie
kerel glnder lachte me uit in plaats van met te helpen

- Welke kerel ?

Maar op't zelfile og€nblik had Siska ile man gezien en in hem tot
haar grote schrik Jan Bal herkenil, dle haar eens gevraagd had met hem uit
te gaan.

Jan Bal kwam naderbiJ, en treiterde:

- In ile gracht rijden is gemakkelijk, ilat kan iedereen; maar weer op
de weg geraken, hé Dries, ilat is nret ieilers werk. Maar nu hebt ge een
helpster, ile fiere ilame van ile Beerselschrans !

- Ik zal om hulp Eaan naar de hoeve, zei Siska, zonaler acht te slaan
op Bal's woord.en.

- ta en haast u, want hoe eer hier uit hoe beter.
De ilienstmaagd keerile ilus op haar stappen terug.
Jau Bal haalile 't meisje in-..

- Ga uw eigen weg, sprak Siska ongerust.

- Waarom zijt ge toch zo op mit gebeten? Valt er op mijn geilrag iets
te zeggen? vroeg de blniler.

- Ik heb met u niets to maken.

- En ik heb u lief !

- Ga weg en laat mil met rust ! Ik heb u al gezegil, dat ik geen her-
bergsluns ben!

- Dus ge houilt me voor een boef ?

- Ge zult dat beter weten dan tk.

-'t Is wel, hemam Bal met iets drelgends in ile stem. Ik zeg u,

flere ilame, itat tk u bemin en u bezitten wil, goed ol kwaailschiks.
Siska lachte honend, ofschoon haar hart van onrust bonsile.
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- Lach niet, biJ alle duivels, lach niet ! rlep de schelm grimmlg. Wat
ik zeg, is niet om te lachen. Ik zweer, aat gij niernand anilers behoren zult
dan mlj ! Ge verstaat m€, nietwaar ! Jan Bal begeert u en geen ander zal
u bezitten!

Siska weril nog angstiger en zette't op een lopen

- Tot weerziens ! schreeuwile dc bintler haar achterna. En bii zichzelf
mompelde hij : < Deze nacht sleur ik haar mee naar de heitle. De kapitein kan
er zich tegen venetten of niet, hij heeft zijn lief en ik wil het miine. Nu moet
ik hier tot ileze avond ronrlzwalken en goed loeren, wat er al omgaat, maar ze
moeten mij niet meer zien, anilers kriJgen ze achterdocht.

Inmiddels was Siska op de hoeve gekomen. De boer en ziin vrouw wanen
in ile slaapkamer, om 't geld uit de koffer ln een beurs te doen en ileze tn de
keliler te bergen

- Baas ! riep de meiti.
Ontstelil kwam Van der Auwera toegelopen.

- Gij weer terug ! kreet hij. Wat is er gebeunl ?

- Dries'kar is in de gracht geraakt.

- Weeral een slecht voorteken , riep de boer. Alles gaat slecht vanilaag.

- Och, 't is zo erg niet. De kar staat nog half op tle weg, maar Dries kan
natuurlijk noch voor, noch achteruit. IIij vrzagb om hulp.

- lk zal met de andere knecht gaan helpen. Waar is Toon, de schaper !

- lk zag hem bii ile schuur.

- Roep hem!

- Moet ik ook wachten ?

- Neen, neen, spoeil u maar naar lleist, ge hebt al verlet genoeg glehail.

Siska ging ilen schaper verwittigen en hernam haar gestoorde reis.
Maar niet ile goede weg zou ze houden. Jan Bal zwierf gintler nog, dio

schuwe kerel
Siska sloeg achter de schuur een smal pail in, ilat ilwars door 't velil voerile.
Intussen snelden Van der Auwera en ziJn knechten naar lhies, tlie nog

altliil ontevreden stond te grommen"
Jan Bal leunile tegen een boom, met ile hanilen in ile zakken.

- Wilt ge niet wat verdienen ? vroeg de lanilbouwer.

- Ja wel, baas, antwoordde de gast.

- Steek dan een hanilje toe.
Met vereenile krachten gelukte men de kar ult de gracht weer op de weg

te brengen

- Kom mee naar de hoeve ! zei Yan iler Auwera tot Jan Bal. Ik heb geen
gelil op zak.

't Was juist wat de biniler wenste. Nog eens de hofsteile bespieilen. En zon-
iler het te weten, werkte de brave boer zelf mee tot ziin eigen ongeluk.

EEN ANGSTIGE AVOND

Siska had Jan Bal niet meer ontmoet... wel lemanil anilers... haar geliefile
Anilries.
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