
EEN ANGSTIGE AVOND

siska hail Jan Bal niet meer ontmoet... wel iemand anilers... haar geliefde
Andrie.s.

Helst bezat geen braver lnwoner ilan Vroonen, tle zo liefilevol voor zfn
moeder zorgd.e.

En als hij 's Zondags met Siska wandelile, zeiilen ile dorpelingen: c Een
schoon paar !n.

Ja, menig meisje benijdde de ilienstmeiil der Beerselschransi en zou niet
(neen> geantwoord hebben als Vroonen haar gevraagil had.

Nabij Heist ontmoette Siska haar verloofde.

- 't Geluk ilient me ! riep de jongeling vrolijk uit. En omkijkenile, of et
geen getuigen waren, nam hij vlug het lief gelaat tussen zrin handen en kuste
het.

Gii stouterik... zô op straat ! berispte het meisJe, maar gal de zoen toch
met klank terug

De verloofden keken verschrikt op...

- l{ie schreeuwile ilaar ?

- Een kraai ! gekte Andries.

- Een zwarte vogel ! zei het meisle angstig...

- Zijt ge bang van kraaien ?..

-'t Ziin akelige vogels... die weinig goetls voorspellen.

- O sii dwaas iluifke ! De bomen zijn hier vergeven van kraaien...
er moesten dan wel iedere dag rampen gebeuren te lleist"

- Maar ze schreeuwtle z6 toen ik u kuste...

- Ge hebt al die bijgelovige geilachten zeker van uw baas ovetgenomen...
Maar laat ons over wat anders preken... GiJ gaat :taat Heist, natuurliJk !

- Ja. En gij ?

- Ik moet naar Putte. Hebt ge veel tiJil ?

- Ik moet voor de rlonker thuis zijn...

- Als ge alleen zijt, ja... En dat is voorzichtig, want de binilers zijn stout.
Eergisteren avond hebben enige bandteten een huifkar aangehouden te Licht-
aart en ile voerman half dooil geslagen.

- Zwiir toch 1... En gij Anilries, die altiiil zo laat op weg ziit I sprak het
meisJe angstig.

- Neen, ik ben altijil vroeg thuis tegenwoorilig. Iloor eens, 'k zal mlf
haasten en tegen de avonil te Heist terug zijn. lVacht op miJ !

- Maar 't mag niet laat wordenr

- Neen, neen, ik zal mij haasten en u tot ile hoeve brengen.
26 werd er dus afgesproken, rpaarna de geliefilen scheidden.
Siska meende, dat ze weer een kraai vervaarliik hoortle kriisen... en bevend

sloeg ze een kruisteken.

''t Tlas reetls fluister en nog zat hLet meisie bii ile weiluwe Vroonen te wach-

ten op haar verloofile, die vertoefde te komen.

- Ik durf niet langer blijven, zei Siska.

- Kintl, nu zult ge tocb niet alleen meer gaan !

- Ik moet wel, moeder ! De baas zal ontevreden zijn; wie zal er de koeien
melken en 't veevoeder koken ? Nu ik op trouwen sta, wil ik niet nalatig schii.
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nen.., Ze zoud€n op de hoevç wel denken, alat i* de zaken niet meer behartig,
omtlat ik toch wegga.

- Andries zal onmiddelliik komen, hernarn de vrlendelfke vrouw, op
wier gelaat de goedheid te lezen lag.

- Maar 't worilt laat, moeder ! Neen, ik mag nlet langer blilven, waarliJk
niet !

En Slska stond op on te vertrekken.
* Klnil, aô alleen... neen, go mooçt niet. Glstercn avonil ziin do binders

tot in't dorp geweest. Wij hoorden hier de gewerert knallen. Wat er op de
Pijpelheiile omgaat, weet ik niet. Men zegt, dat er veel schelmen lrit andere
streken overgekomen zijn. En gij zoudt alleen langs die gevaarliJke weg gaan !

Wacht, tot Andries komt !

- Ik mag niet meer !

En om alle tegenspraak verder te verm{den, huste Slska de yeduwe
hartelijk en sneltle de rleur uit.

Ze hoopte haar geliefde nog te ontmoeten.
Spoedig was het meisje buiten 't dorp. Haastig daatde ze de berg al.
Er kloeg een ruwe wind in de kale bomen en renile vervaarliJk over het

ranil. Bijwijlen stooi hii geweldig in een hoop d.orre blaileren, die togen een
helling of in een greppel lagen en danste met hen iu een wililen roniledraai.

Siska's kloefkens klepperelen op ile keien en ook van dit gerucht ilat ze gell
verwekte schrok ze.

Ze aag Andries niet ! l{aar bleef hll ?
Opgehouden door zijn zaken !

Of ? maar neen, neen, daaraan rnocht ze niet denken I Wle sou een nederlge
jongen last aandoen, iemand die weinig geld op zak had !

En toch, de binrlers waren zo stout !

Sisha liep half, stapte dan weer, hiJgenil, met bonzenil bart. Neen ze had
niet zo lang mogen taLnen.

Ha ! daar lag reetls het dorpje Beersel !

Schuw wendtle het meisje 't hoofd naar de berg, waarop 't zwarto mast.
woud zich verhief, en waaruit zoveel ilonkere stemmen hullilen, d.ie de maagd
angstig 't hart in de keel deden kloppen.

' Nu kwam 't gevaarlijkst,'t eeîzaamst eind van de weg
ZwieË. Jan Bal daar nog ronil ? lVachtte hij haar op ?
IVelke vreselijke woorilen hail de landloper die miildag gesproken ! Nle-

mand dan hij aou haar bezitten.
Siska gruwde! Zii in de macht r,an dle schurk!
Dan kwam er weer een ontzettende angst over haar. zo Jzn Bal haar ver-

looftle eens opgewacht eu aangevallen had ! waarom toch was anilries niet
gekomen ! voor haar zou bij immers alles gedaan hebben, op een wilile draf van
Putte naar lleist gerend zijn !

Siska dacht aan lan Eal en de gestalte van de booswicht scheen haar toe
te springen uit iederen hoek, uit elke boom en struik van ile weg.

Daar naderde zij 't patl, ilat, tussen twee hagen naar ile Beerselschraus
voerde.

stil lag de met wallen omwaterdo hoeve daan., van verre wenkte slska
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't licht utt ile keuken reeds toe en za8 ee de lantaarn van den over. en weer-
topende knecht.

Plots slaakte Siska een gil ! !
Van aehter de haag sprong een man op haar af.
Siska gilile weer.
Jan Bal !

Hij stak de handen uit... Het melsJ€ voelde zifn adem.
Biina bezwijmite zli. Anrlries' beeld verscheen v6ôr haar geest.

En 't scheen of een bovennatuurlijke kracht het meisJe bezielde... Ze stootte
ile schurk van zich af... het monster dat haar belaagde.., Dan snelde ze heen !

Maar ile biniler volgtle haar.
De afstand was klein nog... toch nog groot genoeg, om de rover toe te laten

zitn prooi te grijpen.
Siska hoorde zijn stappen... Ze hoorde hem hijgen van boze hartstocht...
Als een hinrle schoot ze voort... Haar kloe{jes klonken met korte, maar luide

snakjes over de brug. Zij vloog de keuken in en sloot bliksemsnel achter zich
de deur.

loen viel ze schreiend op een stoel neer.
Iedereen in huis sprong op.

- IVat is er gaande, Siska ! Wat gebeurt er ! *Vat overkomt u ! waren ile***i'oi:ilîiÏffilii"itilit; 
sruft de poorr ook: kreet her meisje. Er

zweeft slecht volk ronil !

En nu vertelde ze alles.
De boerin schudde 't hoofd.

- Jan Bal loert op u, kind, andens ls 't niets, nraar '. l:. erg genoeg,! zel ze.

- Neen" oazin, Jan Bal ligt daar rriet alleen voor rnij. Ih gevoel het in miJn
hart... er zal iets gebeuren... Men bespiedt de Beerselschrarrs. men zal haar over-
vallen en uitplunderen. Baas, neem nraatregelen !

Nu werd er op de gegrenilelde deur geklopt.

- lVie daar ? vroeg Van der Auwera.

- Ik, Dries ! klonk het antwoor,i. Baas, de hond ligt dooit voor zltn hot I

- Dood ! klonk de algemene kreetr.

- Zo dootl als een pier. hernam de knecht, binnentredenil. Ik ilacht al, wat
ls de honrl stil... nu begrijp ik het. 't Arrr e beest ligt met zijn poten omhoog"

Allen bezagen elkander met de onrust die alleen ln uren van gevaar in rle
ogen glanst.

- Maar hebt ge iets aan 't dlcr bemerkt, vandaagli vroeg de boer ver.
wonderd. Ik niet !

Ik evenmin zei Drles. Om vier uur gaf ik hem nog brood en als nâar ge-

woonte had hij het in een hap binncl Een half uru iater likte hij rnijn hanil...

- Die leurder heeft lang bij 't tr"ir gestaan. verteltle de boerin-

- Ah, nu gaat mij een licht op ! riep Dries" Die kerel zal vergift gegeven
hebben...

Vergift, herhaalde Van der Atwera, lVlaar vergift werkt snel...

- Niet altild, baas. De rovers aullen langzaam werkend vergif gebruiken.
Cartouche is een slimme kerel, die r,an alles op tle hoogte is ! Die leuriler zal
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wêl wet€n aan welke zlekte de hond gestorven is.

- Wit moeten deuren en vensters goed grenilelen zei de landbouwen
Mochten de rovers komen, dan aullen ze hler niet gemakkel{k binnen geraken.
lVe zijn gewaarschuwd.

- Laat ze maar komen ! snoefde Dries. Ik ben soldaat geweest bij ile Oos-
tenrijkers, en rlr schiet aI dat gespuis or.-vel 'k Zal straks de twee geweren alaar
boven de schouw eens nazien.

- Ze zltn iu orde, verzekerde de baos, ille echter welnk vertrouwen stelile
in de rnoed van aijn botfenden knecht.

- En geladen, baas ?

- Ja" Ik heb nog kogels in de kas.

- Opperbest ! Laat ze mlat komen naar de Beerselschrans ! Ik vrees zelfs
Cartouche niet, al geliJkt hiJ op z{n kleln, mager paar- wel een losgel,aten
dulvel.

De schone Siska dacht aan ha4r verloofde. Jan Bat was hier geweest
en dus niet op de weg, die Vroonen volgen moest. Zeker was deze opgehouilen
door zijn zaken.

Het meisje was intussen wat bijgekomen en luisterde nu angstlg toe. Ze
rlag îaar de brave boer, naar de goece bazin, naar de drie dochters, die haar,
arme wees, als een zuster behanilelil hailden.

Zij behoorde tot het huisgezin, bad er veel vreugde gesmaakt en moest nu
ook ile droefheiil delen.

Siska kreeg meer moeal eu schoof bij aan tafel waarop ile baztn en de doch-
ters 't avondmaal gereed zetten.

Men moest het voedsel echter rnet een krop ln de keet Jagen.
Ten slotte gingen allen naar bed. 't Huis was goed gesloten, meer vennocht

men nu niet. Hulp halen in 't dorp, was onmogelijk. De hoeve werd zeker be.
spieil en was omringd door binders, als deze een aanval in de zin hatlden.

En wie van 't gezin het waagile nog naar buiten te gaan, snelde ile dooil
tegemoet. De slaap bleef weg.

DE TNNEMING DER BEEASELSCHNANS

Al heerste thans de diepste stilte in de woning der Beerselscbra$t,
toch sliep niemand. Atrlen verwachtten de aanval der binilers.

Eensklaps liet zich een langgerekt geschreeuw horen als van een Jankenile
reuzenkat.

De boerin rees angstig overeind.

- Man, hoort ge rlat ! fluisterile ze.

- Ach, vrouw, 't is een kat... als ge bang ziJt, hoort ge alttJil iets verdachts,
antwoordde Van der Auwerâ, maar zijn stem beefde van vrees. En ook bil
richtte zich op, om beter te luisteren.

En ook de ilochters en Siska en de knechten waren klaar wakker, want
allen hailden de zonderlinge kreet yetnomen.

Maar 't bleef stil dan tot opeens een zware bons het ganse huls ileeil siil.
ileren... Een twee bons volgde en dan een gewelilige slag als van knetterenil
hout.
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