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Nr. 299,
A. HANS

IITT KITDJË ITU DEru BAK.

I.

't Was nog vroeg. Ginds ach,ter den heuvel
verrees pas de zan. En toch was Bernard, de
voerman, al op gang. Hij moest ,allerlei goede-
ren van zijn dorp naar Diest brengen. De twee
kloeke paarden stapten traag, want z€ hadden
een zware vracht.

Bernard zat op db voorbank, nog wat slape-
rig. Plots was hij klaar wakker. Wat hoorde hij
nu)

- 
Een kind dat schreit, mompelde hij.

Hij was than's aan een ouCerwetsche afspan-
ning.

- 
Dat geschrei komt niet uit d-e herberg zei

hij bij zich zelf. Hier buiten is er elgens een
kind. Maar zoo vroegl

Hij hield den.wagen stil. Van cle afspanning
waren de luik'en nog gesloten V<i6r cle herberg
st.on,d epn groote voederbak, waaruit de paar-
den van .voorrbijtreklcende wagens kondien eten.
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* j1 
Geschrei lrorrrt rrit d.-n bak daar! eprak

Bernard.
Hij sprong van de bank t,n keek in den bak.
-_ Waarlij'[, hier ligt een lrindje, riep hij uit.

Wat môet dat nu beteekenen!
't Kinrdje was armo'edig gekleed, eigenlijk in

lompen gehuid. 't Zag er nog gp,en jaar oud' uit.

- 
Zouden ze dat hier te .zinden gelegd helt-

ben) vroeg Bernard zich af;
Hij speurde of er geen briefj" bij lag of op de

armzal'ige kleeren gespeld was, doch bemerkte
er g€en.

't Kindje schreide voort.

- 
Alloh, arm schaapj,e, zwijg maar, suste

Bernard. Er zal v,oor u. wel gezorgd 'w-orden,,.,
Maar wa't nu gedaan)

Bernarcl kra,bte eens achter zijn o,oren.

- 
Ik zal ze in d,e herberg opkloppen, be"

sioot hij.
Hij bonsde op de deur. En spoedig deedl de

waard open.

- 
Wel, Bernard, gij zijt het, zei hij. 

-Wat

scheelt er? iHet is nog zoo vroeg en ge hebt nu
a! dorst)

-- Neen, neen, kom eens i'ree... Er is wat in
uw voerbak gelegd.

't Wichtje zwe€g thans.

- 
In mijn voerbak? herhaalde de waar.l

2

-Û.-

- J., Frans... En ge zoudt het nooit raden.
De waard ontsteldre, toen hii 't kind bemerkte.

- 
Van wie is dat? vroeg hij.

_ Hoe zou ik het lveten ! Ik ben zo,o ver
wonderd als gij.

En Bernard vertelde hoe hij het kind ontdekt
had.

- Ju, dat is te vinden gelegd, oordeelde oolç
de waard. 't Moet een slechte mooder zijn, die
zoo iets doet! Wel, Bernard, vervolgd,e hij, ee
hebt het gevonden er,- 't is 't best, dat gij het
kindje meeneemt.

- 
Naar Diest zeker?

-- Geef het bij de politie af.

- 
Neen, Frans, dat kan niet zijn. We zijn

hier nie,t op 't grondgebi,ed van Di,est. Met von-
delingen moet ge volgens de wet hanlelen.
Neem het schaapje in huis...

- 
En wat kan ik er mee aanvangen?

- 
Zenà iemand naar den burgemeester en

die zal maatregelen nemen. Het lag in uw voer-
bah, dus op uw eigendbm.

- 
'k Zal mijn vrouw eerrs roepen. Ze was.

juist aan 't ops,taan.
Weldra verschge,n de waardin.

- 
Een kindje ùe vinden eelegd! kreet ze ver.

baasd.



Ze nam het wichtje o,p en wiegde het in haar
armen.

. -; Wie mag dat daar gelegd hebbeni zei ze.'t Vloet een b,ooze *o.d"*. ziin. Wij do., ,ro.,
onze kinder,en wat *e k.,rrrlrr... i" h.t ko.rd;
we_ geven ze een dei..en meer, zijn ze ziek, we
waken er. bij, maar hier zoo'n sutkelaartj"'u"t_
terlaten, 't is wreedr en slecht.

- Wat nu gedaan? vroeg haar man.

- 
Straks het aan 

- 
den burgemeeste,r gaail

zeggen.- Wij kunnen het niet houd,en. 'k ilebzelf vijf kin,deren, een afspanning en een hof-
s'tedie... We weten ni,et wat ".rJ do.r, met ,t
werlç... lk zal het nn in huis nemen en het wat
melk geven... lVÏaar de burgemeester moet dan
beshriten, ,araar 't kind heen gaat.

- 
De rnoedêr ,.1 ,roorrJk., nog niet verzijn, meenje Bernarc{. De gerrdarmen-k,rrrr.r, ,,

0psporen.

-. 
'i Schaapje kan al uren in dien bak gele-

gen hebben, eer het begon te schreien, *"ËrJ,
de waard.

- 
V,'el, ik laat het a,an, uw zorg-en over,. sprak

. 
de voerman. Ik moet nu voort. Mr." z€g aan
den burgern€eser, hoe ik het ontdekt h"b. ,i Zridat natuu-rlijl;- setuisen als ", ""r, onderzoel<
wordt gedaan,

Bernard vertrck en de,waardin rbegaf zich met
_4_

het gevondbn wichtje in huis. 't Was een meisje
en 't zag er gezond uit. Maar het leek verwaar-
loosd.

De vrouw gaf het wat melk te drinken uit de
fiesch voar haar eigen, jongste d'ochtertje. Dan
ontkle edde ze het kindje

- 
't Mag wel e,ens goed gewasschen worden

en ik zal het kleertjes aantreklc,en van ons Kar-
lientj,e, zei ze. Dit zijn hier echte slunsen.

De waard wilde eerst eten en dan zou hij naar
den burgemeester gaan.

- 
Ge moet u zoo niet haasten, de burge'

meester is een oude man en hij zal .arel slapen
tot zeven uur of half acht, zei de waardin.

Ze verzorgde het vondelingetje en legde het
dan op een kussen, in vader's zetel. 't Kinclje
sliep in.

Toen de klein,e n \rô.n di,t gezin later beneden
kwamen, hoorden ze h'et vreemdie veihaal' en
keken ze nieuwsgierig naar dat onverwacht
gastje. Ze wilden het gaarne houden, mâar
vader en moeder zeiden, dat Cit niet kon. 

,

- 
De burgemeeser zal het wel een gqede

plaats bezorgen, sprak .moeder" Wie zou .ir
geen medelijden met zoo'n arrn dutsje hebben!
Denht eens, kinder,en, dat wij rr z,o,o ergens in,
eqnibak of langs dbn weg moesten leggenl
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'* Dat zoudt ge niet doen, moed.er, ant.
woordde Karel, de achtjarrige zoon.

- 
Neen, van eigen niet. En ik kan niet be-

grijpen, hoe een rnoeder er rve! toe in sta,at is.
Vader begaf zich nu naar den bu-rg,emeester,

een ouden Ïandbouwer, die ï:ij zijn zoon in-
woon,de. De burgemeester hcorde het verhaal
van dlen waard.

* Dat is me ook ,e,en gesciriedenis'! bromde
hij. De voermaR zou drat kind beter mee geno-
men hebben n,aar Diest.

Hij wilde niet. Hij zei dar het regen de
wet was, burgemeester...

- Ja, ja, de wet... Nu zullen z,e het van eigen
te Diest niet meer aanvaar(ien en zitten wij m,et
den last en de on,kosten.

- 
Maar vad'er, wat is cla.t nu voor de ge.

merernte, om het kindje ergen$ uit te besteden?
vroeg zijn zoon.

- 
Al d'ie moeite op miin jaren! gr,omde de

oude man.
De waard bedacht, dat d,e 

-i-.urgerneester 
maar

zijn ambt moest n,eeïleggen als het hem te zwaar
werd.

- 
Frans, gB naar dien vel,lwachter, en vertel

hem alles, hernam db burgemeester. Zeg hem,
dat hij de gendarmen inlicht. Ze moeten Je *o.-
dêr zoeken. Alg w€ ze trebben, zendên we haar

-6-

rnet haar kin'd. eri rnet een proces naar haar eigelt
gemee,nte teiug. st.aks lcom ik zien... houd het
kind zoo lang!

De waarcl was bereid de Loodschap te dberi
en aa.n den vekjwachter moest hij alles n,og eens
vertellen.

Niemand, hadr een zwervend'e moeder of
vreemd vol'lc Eezien. lri d,rr, ,ru"i-rt sliep toch
ieder en i,e schuldigen !ionCen reeds ver zijri.
. Er rnoest nu een besluit .sen,o'men wordelri.
Burgemeester en schepenen .rlr,rd"r .een oproep
doen wie het. kind vocr een klein prijisje in huis
wild,e nemen.

Een medelijdenCe vrouw nam het aan, niet
orn het sc,harnel kostgeiC, ma-ar ui,t goedhartig-
heid.

. f{s,g moet het kinC heeteni vroeg. ze.

.* Kies zelf ee,n naami stelde de burgernees.
ter voor.

._ Mug ilç het Manda noemt,n') Mijn gestor-
ven meisje heette ook zoo.

-- O, goed, h'eel goeC... En de achte'rnaaml
Neem den uwen.

Doch de rnarr rran d'e vroLrw verzette zich
daartegen. Hij vond het goed, dat zijn echtge-
no,ote troost zon vi,nden i,n het opvoed'en- van
dit vonclelingetje.

; Maar wii rnoge.n 

rt", 
"t., als ons eigen



kind aanneinen, sprak hij tot den burgemeester,
Mijn vrouw is zwak en ik weet niet, of ,u 't ,rl
ku,n,nen volhouden voor dla,t lcindje te blijven
zorgen.

- 
'lVel, 't is in een bak gevonden en we zul-

fen.[et r,nel ziin-achternu"m Bak noemen; ja
ja, Manda Bak. Goed u:itgedacht, hé! hern"- j.
burgemeester en hij lachte oin zijn zoog€naafn-
de geestigheid, :

, Er was,nog van alle_s te legelen er, tt gerecht
kwam er bij te pas. Maar Mandra Bak, werd, er
in db boeken van, 't g,ernee,ntehuis geschreven en't kindje was onder de hoede ,r*r, br.rr. men-
schen.
:' 't Groeidle voorspoedig op Toen het zeven
jaar was, werdr de stiefmoeder erg ziek en nâ
eenige weken stierf ze.' 

Haar man lçon Manda niet houden en deelde
dit_aa,n den burgemeester mee.

Mandh mo,est opnieuw, uitbesteed worden"
Vrouw Paals Ëood zich aarr. Ze was ruw en
grof. Haar man trok rond als leurdter. V-,r*
Paals bewerkte een stuk lanC. En ze beducht,
dât ze Mandn al kon gebruiken in huis en buiten
E-n dq1 k-reeg ze er nog geld voor. Ze had ,ulf
geen kinderen.

De burgemeester wist wel, dat Manda nu in
een heel a,nder huis hwam, en vrouw p".f.lri"t

B

deugde als opvoedster, doch hii bekommerde
er zich'niet om. Als hij maar v,an die vondelinge
af was ! De schepenen mnakten er zich evenmin
bezorgd over. De menschen zeiden, dât ze
Manda bekioegen, doch 't bleef bij hen bij pra-
ten. En niernanal zag de trarnen van het kind,
toen het'op een n\auw zclderLamertje lag, in het
vreemde huis.

De eerste stiefvader verliet na d,e'n dood van
zijn vrouw de greme,en'te.

TVat Manda geleerd had zou spoedig verstik-
ke,n, als 't go'ede za,a'dl onder onkruid.

Vrouw Paals woonde afgelegen t'egen een
bosch. Ze liet Manda al gauw werken, mâar ze
moest ze toch n,aa.r schooi laten gâa'n.

Eenige jraren verliepen. Mandia we'rd zelf ee,n
ruw, on,gemanierd meisje. Ze be2ocht de school,
maar ve.el te kort, om de goede lessen te onthou-
d,en. In dien tijd mocht rne,n rl'e kinderen vroeger
van scho,ol nemen dan nu. Eri de oude suffige
burgemeester verzette er zich niet tegen, dht
vrouw Paals Manda al spoè,Jig gehee I voor 't
werh gebruilcte.. Een vondeling mocht al blij
zijn den kost ùe hebben.

Nu h,oordle l\4andla zelden iets anders meer
dan 't gekijf van hrarar zoogenôamdre pleegmoe-
der. En als baas Faals van zijn zwerftochten
thuis kwam, ging het nog anCers toe. Dan was

o-":-!*



hij dtronken, en bracht weir,ig geld me,e. Zijn
vrouw schold hem uit... 't werd gewoonlijk een
vechtpartij, en dikwijls vroeg vrouw Paals aan
Manda haar te helpen, om haar echtgenoot af te
ranselen.

Paals vluchtte dan 'na,ar den zolder en kroiop
in een bed,om zijn roes uit te slapen.

Mandâ was altijd blij 'als hij vertrok voor da-
g€n en soms voor weke'n.

Zekeren dlag kwam de veldwachter melden,
dât Paals ve'rdronlcen was in de vaart aran Kam-
pe,nhout-Sas. Hij mioest drronken in 't water ge.
sukkeld zijn.

De vrouw rouwde er nie,t om.
Zoo was nu d'e jeugd van Manda Bak. Vonde.

lingen len ook veel weezen waren vroeger de
verstootelingen in de samenleving.

Aldus kon er van Mandra niet veel goeds te-
recht tomen.

II.

Mandta Bak kwam met twee meisjes'langs den
buitenweg, die van den Leuvenschen steenweg
het land inliep. De lçiroderen vsoond'en ginder
over d,en'heuvel. Van de hoogte zagen ze het
oude Diest in de Demervallei liggen.

- Morgen mag ik naar .le stad, zei Klara
€ !0 *

Verbeke. En moeder æl een nieuw.kleed voor
me koopen.

- 
Ik krijg geen nieuw kleed, bromde Manda

Bak. N4aar ik zal er eens een stelen als ik op de
rnarkt te Diest ben.

De meisjes keken haar verschrikt aan.

- 
Stelen is slecht, merkte Liza, dre zuster

van Klara op.

- 
'TVat geef ik er om... Moeder is veel t,e

gierig... En ze zegt, dat ik niet waard ben om
een schocn kleed te dragen. Ze scheldt altijd en
slaat me. Ik zal nog eens weg loropen. Ze is im-
mers mijn moed.er niet ! Maar ik moet ze zoo
n,oemen van den burgemeester.

De andere meisjes wisten het wel dat Ma.nda
een vondeling was. Ze hadden het dikwijls hoo-
ren vertellen, hoe ze, nu veerti,en jaar geled'en,
in e,en bak werdi gevonrden v66r' een afspanning.
En neen, vrouw Paais was h,arar moeder niet,
rn,aar ontving geld orn Manda den kost te ge-
ven. En Manda moest er o,ok hard werken. De
menschen spraken altijd met verachting van
Manda en voorspel"dien, d'at ze wel in dle gevan-
genis terecht zou .komen.

Klara en Liza mochten van hun ouders niet
met Manda omg'âan, maâr nu was deze bii hen
gekomen, toen de school uitging.

Eensklaps viel er een brok aande op Mandh'a

ll +



schouder. De meisles waren aan een boschje. Ze
zagen niemand.

- Wie smijt er daar? riep Manda.
Ze h,oorde onderdrukt gelach.

- Toe, Iafaard, vertoon u eens! riep Manda"
L"ant eens zien wat ge durft !

- Vondeling! klonk het terug. Ge zoudt in
een bak moeten slapen en uit een bak etent

ln een wip was Mandia in het boschie. Achter
een boom zat een jongen gehurkt, de kcewach-
ter van boer Lindens. Hij kreeg zoo'n'geduch.
ten draai om zijn ooren van Manda dat,hii nu
heelemaal neertuimelde ManCa. schopte clan op
hem.

- Ik zal u leeren met aarde te smijten !

apotte ze.

Karel Vermeire, zooals de jongen heette,
sprong recht. Hij wilde zich verdedigen, maa,r
Manda gaf hem zulke gevoelige klappen, dat
de knaap op de vlucht sloeg.

Manda verliet het boschje en vertelde aan
Klara en Liza ,jat ze Karel Verrneire er van gege-
ven had.

- Karel is een nkelige jongen, zei Klara. Hij
is ook een groote bluffer. Hij weet alles als ge
hem hoort.

- Ç'is1s'r.n wilde hij me wijs maken dat hij
_t2_

âl'te Brussei geiveest is en er is niets van Waâf,
spralc Liza"

'Wat verder was een jongen geiten aan 't hoe;
den.

- 
Nu zhl ik een grap uithalen, zei Manda.

Dat zijn de geiten van Kabergs. Ge zult wat zien.
Ze liep nnar dle dieren tbe en, greep een tak,

die daar lag.

- Ge m'oogt ze niet verschrikken ! riep de
iongen.

- 
Ik doe wat ik wil. Wat hebt gij aan mij te

zeggent
Mandh nlaagde de geiten, die achteruit weken.

Een paalliepen weg. Maa,r een groote liet zich
niet verder verjâgen. Zeboog den kop om Manda
een stoot te geven.

- 
Pas op, ze is een kwade. waarschuwde de

knaap.
Manrla gaf de geit een fermen slag en toen

vluchtte ze heen. Nu kon zij lo'open. Maar de
geit zette haar na. ,En zoo werden qok Klara en
Liza bedreigd. Ze begonnen van a,ngst te schreeu.
wen.

- 
l(o61 over de, gracht! riep Manda.

De kinderen zagen geen and"r.n uitweg.
Manda was er het eerst van al over. KIan volg,
de, maar Liza nam haar sprong te kort en kw*m
in het water terecht. Ze gilàe nu nog harder.

t3_



M"rd. l'schte à, ," schat€,rje, toen ze Liza op
't droge hielp. De geit wàs v6ôr de gracht blii-
ven staan en keerde nu terug.

- 
Ik ben,natl kloeg Liza.

- 
Wel natuurlijk, onnoozele klaai, water

maakt nat, sp,otte Manda. Waarom moest ge er
ook inspringen !

__ 't Is al uw schuld. Moed,er zal kwaad zijn!

-- O, de mijne is altijd kwaad, maar dan trei-
ter ik ze. Eergisteren had ze me geslagen. En
toen 't avond' was, kroop ik weg in qen hol:len
boom. Ik hoorde moeder roepen e'n ik hield me
stil. Ze ging dan overal zoeken, maar ze dacht
niet aan dien bo'om. O, ze werd zoo bang, want
als er nu wat m'et mij gebeurt, krijgt ze last met
den burgemeester. Moeder trok naar de an'd,ere
huizen orn te vragen of ze me danr niet gezien
hadden. En ik uit den boom! 'lc Heb toen lehker
dr.ie boterhammen met siroop besmeerd, ik
dronk nog een ei uit e,n dan kroop ik in mijn
bed. Toen m,oeder thuis kwam, deed ik of ik
sliep, maar ik lag stil onder de dêkens te lachen.
Ze maakte me wakker. Ze vpoeg waar ik ge-
we est was. << In mijn bed >>, zei ik. En ''k maakte
ze wijs d,at ik er al een paar uur in lag. Moeder
was te blij, dat ze me terug had, om me te slaan.

Klara en l-iza zouden zo,o toch over hun moe-
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der niet'willen praten, maar 't was ook al ver-

keerd naar Manda te luistererr'' 
Liza had het water uit haar kleeren gewron-

g"rr, do"h maakte een omweg tot aan een dam'

Jm niet terug over de gracht te moeten sprin'

gen.
* /is e€ns, wai schoone appelen, daar in

den boomgaard van Peeren t' zei Manida' Ik

moet er eenige van hebben'

- 
O, n*, ge moogt ze niet Plukken' sPrak

Klara. 't Is stelen!

- 
Wat geef ik er om! Peeren is veel te gierig

om er ."rr* een paar te geven' Dus neem ik ze

weg-
M.td" zocht een opening in de hang, ver-

wijdde die en kroop er door' En als een jongen

klom t" in den boom' Ze z.a'; dadelijk tusschen

de takken, plukte appels en wi'erp ze over de

haag. Maar Liza en Klara wilden er geen van

oprup.rt. Ze werden bang en liepen dloor'-- 
fl6, dieven! kl,onk het, en baas Peerert

kwam vlug aangeloopen.
Manda bengdlde aan een tak en liet zich val'

len. Ze kwam op handlen en voeten in 't gras te
recht, ma,ar richlte zich vlug op. f)e boer was al

dicht hij haar. Manda kon niet me'er zoo gauw
door het gat. Ze vluchtte over den boomgaard
weg' 
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- Blijf stâan! beval Peerens, die erg dik en
moeilijk t,er gang was.

- 
Dat ziet ge van, hier! spotte Mandh. Toe

pak me, als ge kuntt
Ze kwam aan de woning. Vrouw Peeren

stondl aan de deur, rrla,ar wist niet, wat er ge-
beurdl was.

- 
Bazin, ga rap achter in den boomgaard...

de boeh is van een tak gevallent ,riep Manda haar
toe.

- 
Wat zegt ge) Heeft mijn baas een onge.

luk)

- 
'h Peins het... Hij kermt als een varken,

dat geslacht wordt.
Verschrikt ijlde de vrouw weg. Ze ont*

moette halverwege den b,oomgaard dbn boer.

- Zijt ge erg gekwetst) vroeg de boerin.

- Ik gekwetst?

- Ge zijt toch u,it een boom gevallen,.,. ge
mocht er niet in lclimmenr... ge zijt te dilç...

- O, hij is op zijn dikken buik terecht geko-
me,n en als een, ba,l opgervipt, riep Manda van de
andere zijde van de haaig. Baasje bedank voor
de appels en geef de slagen m€rar aan €en ander!

- 
Ha, vrouw, ge hebt u laten wijs maken,

dat ik uit een bo'om gevallen benl bromde
Peeren.
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- 
Dat meisje zei het... Wie was het"' Van

sctr,rik heb ik er niet opgelet.

- 
Wie het was? De straatslijpster die ze uit

een voederbal< gehaald hebben ! schreeuwde
Peeren nijdig. Ge hadt ze nroeten vast paleken

en houden, iot ik er was. 'k Zau Ë.ar beenen
krom geslagen hebben.

- 
rManda, die bij vïouw Paals woont?

- J", de schri'k van 't dorp!

- 
Maar hoe kwam ze hier?

- 
Om te stelen!

Peeren vertelde wât er gebeurd, was.

- 
'k Ben blij dât er gee'n ongeluk gebeurd is,

zei zijn vrouw.

- 
Maar zoo getre,iterdr en bespot worden, en

bestolen ook! 'i< Zal klagen bij den burgemeester.

- 
Manda deugt niet, 't is waar, erkende

de vrouw. Doch, d'e oude burgerrreesterr had er
schu'ld ann, dcor 't kind om de goedkoopte, bij
menschen als Panls te, plaatsen. De vent is dron.
hen langs de baan verbngelukt en de vrouw is
een ongemanierde, ruwe feeks.

- 
Ze moesten zoo'n vondeling zeker naar

een damespensionaat gebracht hebben !

- 
Neen, maan bij fatsoenlijke menschen, 't

Kind kan het niet heipen dat het in een'bak te
vinden werdl gelegd. Ën 't is te hopen, drat de
nieuwe burgemeester ze etrders zal plaatsen.
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- 
Wie wil ,er zulk een vagebond in huisl

Manda had haar buit verzameld en was er
mee vand aot. Ze haalde Liza eû Klara in en
vertelde vroolijk, ho,e, ze Peeren en zijn vïouw
beet genomen had. De meisjes wilde,n van de
gestolen appels geen e'nkele aannemen, en toen
schold Manda hen uit.

Klara en Liza mtoesten nu ee,n ande,ren weg
volgen naar dle hoeve van hun ouders. I

Manda kwam aan een bouwvallig huis. Daar
woonde vrouw Paals. Manda verb'org de appels
in het stalletje. :DeL stiefmoeder moest ze ni,et
zien. O, niet dat vrouw Paals het stelen zou ver-
bieden. Zé was z".lve niet eerlijk. Maar Manda
vreesde, dât nroeder de appelu ,or afnemen.

- 
Lui scheps,el, zijt gij daar eindelijk) kreet

vrouw Paals.

- 
Ik kan toch niet vliegen I snauwde Mari-

da. Als gij eer kunrt terug zijn. ga dan zelf naar 't
dorp.

- 
Wilt ge u\t brutalen mond houden )

- Als ge me slaat, loop ik wegl

- 
Vooruit, gras snijd,en v.:or de konijnen!

Op dien toon werd e,r hier doorgaans gepraat,
tot vrouw Paa.ls <ian j,n drift schoot en Manâa af-
ranselde. f)ez-e sloeg en starnpte wel terug, maar
;noest het afleggen tegen de veel sterkere ,rou*,

Ju, Manda Bak was rvel bij een slechte op-

&s !S:

voister terecht gekomen. Ze hrj nog ecn
flauw besef van een andere rnoeder, rnaa"r wat
ze vân- deze geieerd had, was reeds lang ge_

- smoord in 't kwaad.

III.

Karel Ve.rm,eire, de koe.rryachter, die voor
Vu4" op de vlucht was gegaan, bezat inder-
daad, zooals Liza en KhrÀ het gezegd, hadden,'t groot gebrek alles te overclrij,ien, en ook te
liegen- Hij blufte gnarne. Dan meende hij een
gewichtig manneke te zijn.

Hij lcwam nu met de lçoeien op de hoeve varr
boer Lindens.

- Jongen, vanwaar hebt ge drie blauwe plelr
op uw voorhoofd,? vrceg d. ùas.

- Manda Bak heeft rne geslagen_..

- Laat ge u slaan doo, 
".], mà"isje?__ Neen, beas, iL verweerde me...

- Ju, 'k zie het aan dien buil...
_ - 

Op"ens trok Manda een mes.... e,n toe,nliep ik weg. Ja baas, een groot mes... Ze sneeder gras mee...

- Er wilde ze u daar mee steken ?

. Ja, en i'k had' rni.in zweep 
"i.iUli me. An_ders zou il.- niet weggelcop"" ,i;".--

- Maar hoe kwarn die ,uuie?
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- 
Ze gooide tnet steenren naar de koeieri,

loog Karel.
_. En dan met een mes willen steken. Dat

gaat toch te ver, hernam boer Lindens.
Hij wist wel' d,at zijn koewachter erg kon

overdrijven, en menigmaal grof loog, maar Karel
had' nu toch die blauwe plek... en dan, varr
Manda kon men alles gelooven.

- 
Dat zal ik eens aan den veldwachter laten

weten, zei de boer. 't'Wo'rdt tijd dat ze die wilde
feeks breidelen.

Toen boe,r Lindens 's avonds bij den veld-
wachter kwam, trof hij daar ook Peeren, aan,
die over den appeldiefstal kloeg. En deze wist
van zijn buurman' Verbelce, hoe Klara en Liza
gevaren waren! evenee,ns door de schuld van d,ie

ondeugende meid.

- 
Ik z,al rnorg,en eens een bezoek brengen

aan vrouw Paals, beloofde de veldwachter.

- 
De nieuwe burgemeester moest maatrege-

len nemen, rnerlct,e Lindens op. Die Manda
wordt waarlijk gevaarlijh.

- J*, j.... rnaaï de nieuwe burgemeester
heeft veel te d,oen, herna;m d,e veldwachter. Hij
is pas in dienst. Hij kan niet alles in een keer
verrichten.

De oude burgemeester was zô6 suf geworden,
dat men hem wel had: rnoete,n ve,rvangen. En de

-20-

jonge mijnheer Lieirens, die e.n bioemisterij be-
zat, volgde he'm op. Men verwachtte veel her-
vormingen en, verbeteringen van den nieuwen
burgemeester.

Den volgend'en morgen begaf de veldwachter
zich naar het huisje van vrouw Paais. t{ij had
met den burgem,eester nog niet ,over de kiaihten
gesproken, maar zou zeif Manda Bak eens d,e les
lezen.

Manda en vrouw Paals waren aardappelen
aan 't uitdoen.

- 
'lVel, ik tref u hier'samerl, zei de veld-

wachter. Manda, ilc heb weer scho,one dingen
van u gehoord.

-- Wat is er gebeurd,? vroeg vrouw paals
nijdig.

- Luister maar... Artikel één: Zii heeft
]pnels gestolen bij boer Pe eren en hem nog voor
den gek gehouden. E,n boer peeren is lidt vun
den gemeenteraàd. Artikel rïtvee: Zij, Manda
Bak,. heeft de geiten van Kabergs L*u.d go
maakt ,en Liza Verbeke in de grach"t doen vallËn

- 
Dat is niet waar. Ze is in de gracht ge_

sprongen ! kreet Manda.

- I Artikel drie, vervolgde
heeft Karel Vermeire metlen

Manda spïong op.

- Leelijke leugens! kreet

de veldwachter, ze
mes willen steken.

ze. Ik heb geen
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ntes. Ë,n Karcl Vermeire is een valschaard. Hij
heeft zeker niet verteldl dat hij mij met aarde
smeet en me uitschold. dat ik in een bak gevon'
den ben.

Vrouw Paais trok

- Uw brutalen
haar toe.

- 
Maar ik laat geen leugens zeggen.

- 
Meisje, hernam de veldwachter, pas nu

eens goed op. De oude burgemeester lrok zich
niets meerr aan. De secretaris en ik moesten al
he,t werk doen. Maar de nieuwe burgemeester is
den ander man, geloof me. En als die van zulke
parten hoort, zal hij u in een verbeteringsschool
steken. Dat b een gevangenis voor hinderen,
vergeet het niet. Zorg àat we geen klachten
m€er van u ho'oren!

- 
AIs ge ook al de leugens gelooftl bromde

Manda.

- 
Artikel één: I-lebt ge appels gestolen of

niet?

- 
Och, een appel of zes.. Er staan er wel

duizend' aan Peeren's boomen.

- 
Ge moogt er gden een weg ne,men, al hin-

gpn er een millioen aan. Nog artikel één: lHebt

ge hazin Peeren niet wijs gerr,aakt, dat de boer
een ongeluk had gekregen)

Manda neer.
mond houden ! snauwde ee
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- 

Maar wat is dat allemaal) vroeg vrouw
Paals.
' 'De veldwachter vertelde het: uitvoerig"

- 
Gij schandaal! schoot de pleegmoeder tot

Manda uit.

- 
\Ve gaan voort, zei de veldwachter. Arti-

kel twee: Hebt ge die geiten geplaagch En
moesten Bij ,en l-iza en Klara Verbeke niet voot'
een geit vluchten ) En is Liza niret in het water
geva[en?

- 
Ze rnoest maar beter gesprongen hebben.

- 
Dus uw sc-huld! Hadt ge de geiten niet

geplaagd', de kinderen waren niet mo{e,ten vluch
ten. En nu artikel drie: Hebt ge Ka"rel Vermeire
r,net een mes willen steken?
r,:'ï-Maar dat is een leugen!
, ;En Manda vertelde wat er gebre'urd was.

- 
Dan Ea'l ik dat nacler ,onderzoeken, meisje.

Maar denk aan mijn vermaning. De nieuwe bur-
gemeester zal kort spel maken met u, als hij
klachten hoort. En als ik nog eens moet kotrnen,
zal het heel zeker zijn om u weg te leiden.

De veldwachter Vertrok.
, 

- 
Ha, voor u komt de politie hier l zei

vrouw Paals.

- 
lDat hij weg blijf t I

- 
Er moei nog meer over ons gebabbel{

worden!
*- ?4 *-



Vrouw Paals gaf Mandâ een klap. Het meisje
sloeg tenrg. 't Werd een vechtpartii. De vrouw
had vroege,r Manda het vechten geleerd.

Manda leed d'e nederlaag ên, weenen'd en
wrok'kend, werkte ze 

'dan voort. Maar toen na
den noen, vrouw Paals een middagslaapje deed,
tr'ok Manda haar versleten manteltje aan, ooh
haar lcousen en schoenen, zette haar hoedje op
en vertrok.

- Ik ga me te Diest als meid verhuren, be-
slo,ot ze. Ik wil bij die fteeks niet meer blijven.

ry.

Boer Lindens had' in dc beek een meisjeshoed
zien dr,ijven en dien aan den kant gelegd. Hij
riep eenige menschen er bij. En nu beweerden
ze, dat er zeker een kind in de beek gevallen en
verdronken was. Karel Vermei,re kwam ook aan-
geloopen. FIij wachtte daar dichtbij db koeien.

-_ Dat is dê hoedl van Manda Bah, zei hii. Ik
zie het aan dien rooden strik.

- J., ja, bevestigden andere kindêren, die
ook ter plaatse verschenen.

- 
Karel, loop eens tot aan vrouw Paals en

zie of Manda daar is, beval l-indens. Ih zal de
koeien wel in 't oog houden.

Karel was spoedig terug.

-?{-=

- \,/rouw it*i, legt, dât M"td" ui *l itic
irren weg is en ze *.àt t i"t waâr, vertelde hii'
hij,gend van 't looPen.']- Dutt is ze verdronken, hernam Lindeirs'

Karelr. ge moet het aan deir burgemeester zeg-

gen. Spoed u, iongeirl- 
Dat Was juist ietE voor deri knaâp, die gaarnô

lewichtig deed. En zijn fantazie ging onderwege

aaii 't werlceh.---K"rel 
ontmoette op d.n weg den burgemeesteË

die juist eên avondwandeling *:d'-j 
B,rrgerneester, M.nd. Bak is vtrsmootJ '

itr de beelc sprak Karel gejaagd. Ze hebben haar

hoed gevondenl

- 
l[u.t weieir ze daarom zekèr dat hei

meisje VerdronLeii is?

- Buvgsmeester, ik heb ze er zien in vallen'
Maar ik lette er niet erg op. Ik dacht dat ze haar

voeten pionste. Anders had' ilc 2e er wel uitge-

haald.

- En riep ze dân niet om hulP?

- frrf6sn. .. Ze was zeker gauw onder..'

- Wijs me eens gauw waar het is.

Fier stapte Karel mee. Lindens en een paer

kinderen stonden aan de beek.

- Burgemeester, dat is erg, hé, zei Lindens.
Twee mannen zijn om een net. We zullen de

beelc afsleepen €n zoo Manda wel vin'den.
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Linden" vartelde hoe hij den hoed haj gezien.
. :.E" die jongen d*a, h"efi Mr*!. ";';;b.g!. bem,erkt, oprrtr d" burg.rrr""*t*r.

Hij wees ,ru", Krr.
- Is dat waar) vroeg de boer.

. - Ju, baas... 't_S"h"tt _^-à.., te biniren...Ik meende àat ze h"u, 
-;;";;; 

;"hr;;î;;;plonsde en spetterde;;.

. -- P"r is ze e1.in getuimeld, oord,eelde Lin.dens. De beek is hier Jrg d;;--' r

,,..?: burgemeester L""Ë ;;;i ,r kalme water.S7etrdra kwamen a" "rr"""" lrr", ."r, net. En zesleepten het over d"" s;;;-"î"f_,"""fa,rn her nuen dân.ôp.
Vrouw paals loerde wat verder van achtereen boom. Ze durfd'e niet nade-r lI ,r.anrr.De mannen vonden .;"";lù;,""""r, geblursreemmer vol garen, 

.een_ koffiJrï'rora* tuit, ,t
verroeste, gekromde 

.blad van ,een spade, ineen-gewrongen i;'zerdraad, en nog vee,l meer, daf be:w.ees, hoe tal Vân msnsçh", i" U*îf utu een vuil-nisbak hadden beschouwd
Maar gelukkig 

,bracht Àet net geen doode. bo_ven. M,en sleeate het tor ,"" .;;; iir'il"nt;u, _u.,het water ,r.rà*, moest-door 
".nîor,.r, waar..voor een lichaam zou blijven ";;";;"". Stroom,opwaarts kon Manda toch cok 

-i[, 
gedreverrzijn.

}L
-- &U *

. - Er ligt niemand in de beek, zei een der
rnannen.

- Maar hoe komt die hoed dan in 't water?
vroeg Lindêns.

Er in gevallen, toen Vlanda zich voorover
boog en haar voeten waschtt-,. Die jongen zag
haar aan den oever, zei de burgeme,ester. Maar
Cod zij dank, er is dan toch gJen ongeluk ;_beurd.

- En bch is l\4anda weg van haar huis, her-
nam Lindens. Dar is_aardig. l,4aar, Karel, lr-"ghij aan zijn koewachter,'fo. ,kordt gij 

'rr.r-ii
de weide Manda aan d'e beek zien?* O, itrr liep een beetje rond...* En gij h,ebt ze in het water zien vallen?
vroeg de burgemeester.

- Ze was aan 't plonsen met haar voeten,
maar omdat ze me gisteren rnet een mes heefiwillen stehen, durJde ih niet nader lcomen, be_
weerde Karel Verrnreire.

Hij liegt I klonk het eensklaps uit een
boom.

Ieder schrok en lceek omhoog. Van waarkwam nu plots die stern?

- Daar in den boom zit Manda! schreeuwde
een andere knaap.

.En waarlijk aan de overzijde van de beek, tus-
schen de dichte takken ,ru, 

"", b",rù ,.t Manda

-27-



Bak, die alles afgekeken had, en 't gansche geval
als ,e,en reusachtige grap beschouwde.

- Gelukkig, ze is niet verdronken I riep de
burgemeester uit.

- Karel liegt! kreet Manda nijdig. Ik heb
niet met steenen gegooid, maar hij smeet met
aarde. En ik gaf hem een pan'doering, maar ik
had geen mes. En 't is ook niet waar dat hij me
in de bee'k heeft zien, plonsen. Ik heb daar mijn
hoed geworpen, maar aan 't water ben ik niet ge-
weest.

- En wa€rrom hebt ge daar uw hoed gewon
pen? vroeg de burgemeester.

- Om moeder te treiteren. Ik moet vrouw
Paals moeder noemen, maar ze is mijn moeder
niet. Ze is valsch... Ze sloeg me en ik li,ep weg.
Als ik weg loop,, is ze bang voor den burge-
meester. En ik wilde ze doen gelooven, dat ik in
de beek gevallen was en verdronken.

- En zat gij al dien tijd in den boom) vroeg
de burgemeester.

- Ik heb eerst in 't boschje gelegen... en
toen l<wam Lindens. Hij voncl den hoed en, hij
riep menschen en dan ben ik in den boom ge-
klommen, om 't spel af te kijken.

- Stout kind, ge liet ons angstig zoelcen met
een net en ge hieldt u still

- 
'1 'l(/as een grap...

- Kom naar benedent
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Manda liet zich uit den boom glijden. Ze wil'
de weg loop,en, maar Lindens was langs het
dammetje naar den overkant geloopen en greep

Mandâ vast. Hij leidde ze, ondanks haar verz€t,
naar den burgemeester.

- 
Meisje, ge hebt leetijk gehandeld, zei de

dorpsoverste. Eerst uw moeder willen doen ge-

looven dat ge verdronlcen zijt ..

- 
Ze is rnijn moeder niet... en ze scheldt

en slaat me....

- 
Och, burgemeester, 't is een brutaal

schepsel, en €r is geen beternis aan, beweerde
boer Lindens.

De burgemeester dacht €ven na.

- 
Manda, zei hij, neem uw hoed en ga naar

huis. 'Wees niet meer zoo stout!
Hij zou haar hier niet bestraffen. En er moes-

ten met dat meisje andere maatregelen getrof-
fen worden.

Manda liep heen. Ze had toch den moed niet
gehad zich naar Diest te begeven, om er zich
als meidt te verhuren, want ze begreep, .dat de
gendarmen haar zouden terug halen. Toen was
ze op de gedachte gekomen" om vrouw Paals
eens geduchten schrik aan te jàgen.

Vrouw Paals verliet o,ok haar schuilplaats,
zonder zich. ahn, dlen burgemeester te vertoo-
nen. Ze kwam even na Manda thuis.
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- 
Ik weet altres, zei ze. Ge hebt weer leelijk

gehandeld. Ën ge zult n'og naar een' verbete'
ringsschool moeten.

De burgemeester nam eerst Karel Vermeire
eens ondler handen en deze moest bekennen, dat
hij gelogen ha,d, zoowel met de geschiedenis
van het lnes als met die van het plonsen in d'e

beek. De burgemeester gaf hem een ernstige
vermaning.

De burgemeester wandelde naar hu,is. En hij
dacht over Manda na. Hij wist het wel, hoe zijn
voorganger de vondellnge r-ritbesteedr had bii
vrouw Paals, om <<maar van den last af te zijn>>.
De nieuwe burgemeester had andere begrippen.

- 
Om een beetje geld te rparen, mogen we

de opvoeding van zulke verlaten kinderen niet
ve'rwaarloc,zen, zeî hij bij zich zelf . Manda Bak
is daar opgevo'ed' a'ls een lieiden en we moeteqr
ze redden...

Hii sprak er over met de scl-r{epenen. En Manda
werd bij vrouw Paals weggehaald en naar een
opvoedingsgesticht gestuurd. Niet naar een ge-
vangenis voor kindetren, zooals de veldwachter
gezegd had, maar naar een school,

Ze was er eerst kwaad om, ze schold' en
weende, nraar toen ze een tijd op die school was
verbleef ze er gaarne.
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, Twee. jaren waren voorbij gegaan. Mandû
Bak was geheel veran'derd. Ze mocht nu te Diest
bij een naaister wonen e'n werken. Ze haà er
den kost en ze verdiende er nog wat. En later
zou ze meer winnen. Nu dani<te ze God, omdat
de burgemeester haar naar die school gestuurd
had.

Zekeren dag kwam burgerneester Liekens met
eeh vrouw naar Diest, in het huis van de naaister.
Eh toen die vrouw Manda zag. sloeg ze deze de
armen oin den hals en riep ze weenend uit:

- 
O, mijn kind... mijn L,:uisjel

Manda was zeer verbaasd. Maar ze begreep
het.

- 
Mijn moeder? vroeg ze.

Ja, antwoordde de burgemeester.
Manda hoorcle 't verhaal. Ze was geboren in

een woonwagen. [-{aar vad,er was e,e,n echaren-
slijper. Toen Manda nog geen jaar oud was,
werd moeder erg ziek. Ze rnoest in een hospitaal
te Hasselt . achtergelaten worden, bewusteloos
door de typhus.

Haar vader trok voort. Zijn zuster, 
- 

Man-
dals tante =- woonde ook in den wagen en dîe
zou voor 't kindje zorger'... Maar Manda's va-
der was een dronkaard en eijn zuster deugde
evenmin" Ze werden het kind al gauw *"". En
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2e I*gJ." het in den bal< v6ôr d" afspanning,
Drie maanden later haalde de scharenslijper

zijn vrouw die nu genezen was. Hij maakte haài
ivijs, dat 't kindje ook de typhus gekregen had,
gestorven was en te Antwerpen begraveir werd;

- Ik geloofde dat; :-:ei de moeder nu. [Jw
vader handelde dikwijls ruw, maar noôit zou ik
gedacht hebben; dat hij zoo iets zou gedaan heli;
ben.,. ons kindl t'e vindlen leggen. Een week ge;
leden stierf hij te Gent. Vô6r zijn dood vertèlde
hij mij de waarheid. lFlij noemde het dorp en dd
afspanning. O, wat ik toeir voelde! Il< heb zoo
bm u geweend .rrro."g.i. En nu hoorde, ik, dat gij
irog leefdet. Ik verkocht onzen wagen en ik ging
u zoeken. Op het dorp kreeg ik de inlichtingen,
en nu ben ik hier... Een moeder kan haar'kind
niet vergeten.

't Was een droevig verhaal. M.ur dan voelde
Manda vreugde: zer had nog een moedei.

De burgemeester praatte ernstig met beiden.
Vrouw Donkers had genoeg van het zwervend
leven. Ze zau zich te Diest vestigen en een win,
keltje van kruidenierswaren op,enen. Manda
lron bij haar wonen en naaien. Zoo zoud'en bei-
den hun brood verdienen.

't 'Was nu geen Manda Bak rneer, maar Louise
Donkers. Ze betoonde zich een goede dochter
en vrouw Donkers een beste moeder.

EINDE.


