
NOG OP DE HOEVE.

- Ze zfin weg !

- I&, ze zifu wegl !

- Laten we nog even lulsteren !

- Ik boor niets meer !

- Zouden we durven gaan?

- Ze ziln nu zeker voor goed weg.
Deze korte samenspraak weril, nailat de rovers reeds geruime tiJil ile Beer-

selschrans verlaten hadden, in een gracht gevoerd.

Daar zaten Dries en Nol, ile twee dappere knechten
Nog bevend van angst, waagilen ze het nu hun schuilpl,aats te verlaten
Naar alle ziJilen loerend trokken ze \aat de hoeve, maar niemanil stoordc

hen.
Einilelijk traden ze binnen.
Drles slaakte een gil.

- Nol, NoL.. ilaar, daar... zie... een lilk ! stamelde hil itooilsbleek

- Siska ! Ze werd vermoord.

- En waar ziJn rle anileren ?

- Ik weet het niet.

- I)rles, ,ilt Se daar ? klonk het ult de slaapkamer van 't echfuaan Kom
dan hier.

De ilrie ilocbters hadilen met veel moeite hun ouders te beil gelegil.
Vailers en moeders voeten werden verbonden.
EinileltJk was de lange, vresellike nacht voorbil.
Eensklaps stormile lemand, roepenil, 't hof op.

't Was Anilrles Vroonen !

De ijverige iongeling was reeds vroeg op rels gegaan en moest voorblt ile
hoeve.

Hti zag ile beschaillgile poort, ilie hall open stond en gepijnigil iloor een bang
voorgevoel, stapte hij over het neerhoL

Dan bemerkte hii ile verbrijzelde voorileun

- Hier ziJn de binders geweest ! riep hli angsttg.
EtJ iUcnt aan Siska vooral...
En toen StnS hiJ binnen ! Wte lag dzar?
Een ltjk !
IVle...

't Was donker tn de voorplaats...
Er heerste een akelige stilte.
't Was toch een vrouw...
Andries wilile kijken, maar rlurfde niet !

Wle was het, de boerin of een der ilrie dochters... o1...
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Neon, neen, ziJ... ziJn Slska kon het nlet z[n... En toch !

Sidderend boog htj zich...
En dan slaakte Andries Vroonen een vreselilke gil...

- Siska ! Siska ! Jammerde hii, zich op het lichaam werpenil
De knechten kwamen aangelopen.

- Iilie is daar ? vroeg Nol...

- Vroonen, ziit gil het ?

- Ja... Siska... o ! Siska !

- Ze is ilood, zei Nol. De binders hebben haar vetmooril.
Haar alleen ? vroeg Vroomen woest.

- Ja!

- En gij leeft... en de boer ook.. en gij valt niet ilooil van schaamte ! riep
Vroonen wild. Siska, arme, arme Siska, men heeft u laten vermoorden.

Ze wilde zich veriledigen, vertelile Drres...

- En gij hielpt haar niet... ge vluchtte. Doemenis over u, lafaartls ! Siska'

Siska, u lieten ze alleen in de handen dier ellendelingen !

En jammerentl kuste hii het koutle gelaat.
De dochters kwamen naderbii.

- Vroonen, wij beklagen u ! zei ile ouilste.

- Ik heb uw meileliitlen niet notlig, antwoordile de iongeling wild. Men
heeft Siska vermoord... haar alleen... gii liet haar alleen... en nu ligt ze hier nog...

op ile vloer... Ze is maar een meid, nletwaar ?

- Ik hail haar te bed willen dragen, maar Dries zei, ilat het niet mocht, her'
nam ile ouilste dochter.

- Neen, 't mag niet ! bevestigde de knecht. De wet verbiedt het'

- Ik lach met de wet ! barstte Vroonen weer los. Ik lach met tle wet, ille de

blnilers vrij spel laat...
En teetler nam hiJ 't lijk ziJner geliefile ln ile armen... wankelenil ging hii

heen...

- Kom mee ! nodigile een der meisJes.

- Neen, hier bliift ze niet...

- lTat wilt ge dan ?

- Ik zal haar naar Heist brengen... bii mljn moetler !

Maar de arme jongeling rekenile zich te sterk ! Hij moest ziJn last neetleggen.
Dan ilroeg hij ile iloile op 't bed in de schoonste kamer...

De ouilste dochter trok het nachthemil open...
De borst vertoonile een kleine wonde, afgetekend iloor zwart bloeil.

- Hier werd ze geschoten, zei ze snikkentl.

- Siska, Siska ! Jammerde Vroonen. O ! waarom leel ik nog... Waarom ! Maar
lk wil uw dooil wreken ! Oorlog aan ile binders, ilie miln leven verwoest hebben

En wenend viel hii in een zetel.
't Gerucht van ile aanval verspreiilile zich snel. Veel volk snelde naar ile

hoeve.
Ietler was ontdaan.
Ook commissaris Doremans, van Heist, de gendarmen, ile weilerechter' I)es'

wert en andere gerechtsdienaren verschenen op de plaats der misilaail.
Doremans wilile de wanhopige Vroonen vertroosten.
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Maar ileze sprong woedenil op.

- Ga weg ! tierde hij... Gij, Franse hielltkker, gû, vervloekte Republikeinen
zlJt ook de schuld van al dat onheiMif verilrukt de eerlijke mensen en taat de
boeven lopen. Ik moet uw medeliJden nlet hebben... geef mi, mfin verloofile
terug.

Doremans haalde de'schouders op en gtng ilan tot oen onileraoeh ov6r.
Alles weril hem verteltl.
Dan vroeg hij inlichtingen over Stsha"

- Als meisJe werd ze door ile pastoor van Beg$neuilijk hier blnnengebracht,
vertelile Van der Auwera.

- Hoe heet zij ?

- Siska.. anders weet ik niets ! Wlt noemden haar steeds bij baar dooBnaam.
Vroouen weigerde hardnekkig te antwoorden.
Altijil maar herhaalrte hij:
- Geef mij Siska terug.
Dan besloot Dorernans de koffer van het dlenstmeisje te onderzoeken.
Daar lag haar uitzet, met eigen banû genaaiil... ilo uitzet voor haar huwelljk
En ile bruid was dooil.
Op de bodem vond men een paplen
Doremans las:
c Op heden, Augustus van het Jaar O. II. l??1, werd iloor mlJ, onilerschreven,

getloopt, Franciska, Maria Blooteknie, ilocbter van Joannes en Cathertna Ver.
wilghen.

Juilocus SeveriJns,
Pastoor vau Begljnenililk r

De commissaris nam het stuk mee.
Vroonen bleef tle ganse voormirtrlag ln de hoeve.
En 's avontls tag hiJ als een ktnil aan ile borst van zfln moeder, om er zl|n

hevig verdriet uit te wenen.
Drie dagen later werd Siska begraven Gans Beersel en Helst stonil aan haar

groeve.
Velen weenrlen met Vroonen mee, die door twee manneû moest onilersteund

worilen

KEBSÎIWS

't v9as Kerstmis en het wtnterde ln vlaanderen. alles ,,rlg, et ilooils, on yer-
laten uit.

-'t Gaat sneeuwen, zeiden de buitenlleden ilie geilwongen en tegen hun
goesting buiten moesten zijn. En ja, witte, vlokken ilaalilen neer, eerst zachtJes,
langzaam dwarrelend, dan sneller en dikker, tot elnilelijk velilen on bossen be.
dekt waren oniler een zwate, blanke deken

In het Geuzenbos stonrl op een eeûzame plek een ellenilige hut"
Het vuur in de haard, waar enige houtblokken knetterend branilen, verllcht

met een rosse schijn het armoedig vertrek.
Op een leger van bladeren ligt een nog Jonge vrouw in ilooilstr[il
Een man met een woest uitzicht iloor de barile tretken van zûn Celeaû ile
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