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Lotje Balder zat in de weide bij de Nethe. Ze
rnoest op drie koeien pa,ssen" 't Was al eind October en er woei een gure wind. Het vijftierajarig
rneisje droeg maar dunne kleeren en huiverig
had ze beschutting gezocht achter een struik.
Lotje was €en wees. Van haar vader herinnerde ze zich niet veel meer. Ze wist, dat hij zeke,
ren nacht, toen hij in het boscli stroopte, doodge,
schoten was, tijdens een gevecht met jachtliakers. Moeder stierf een paâr rnaanden geleden,
Ë,n L,otje was daar nog zeer bedroefd.oÀ. Mo"der had hard moeten werlçen,,om Lotje lqng naar
schoo! te laten gaan.
En altijd was ze zacht voor haar dochtertje geweest. Lotje voelde zich toen zoo gelukkig. "Ze
zorgde als moeder \rax] haar werle Ëij d"rJboer
thuis kwam dat alles in orde was. Er, 'r-*"orri"
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,r"rteiiu ze van ie school of ze i., -o.i"r vooi
uit een boek van de bibliotheeh
's Zondags gingen ze samen eenvoudig maar
steeds zindelijk gekleed naar de lcerk en 's namiddags wandelden en bezochten ze kennissen.
En was het weer ongunstig, och, dan verveelden

vrouw Balder en Lotje zich nooit thuis.
Maar op een avond was moeder doornat van
het veld thuis gekornen. Ze voelde zich rillerig
en koortsig en moest dadelijk te bed.
Den volgenden morgen bleek ze erg ziek. En
moeder was niet meer beter geworden. De dolcter en buurvrouwen, die om beurten lcwamen
helpen, ,spraken van longontsteking. En een
week later stierf vrouw Balder
Boer en boerin Peeters, bij wie ze zooveel
gewerlct had, namen Lotje op de hoeve. Zoo in
September en October lconden ze zulk een meisje gebruiken. En ze waren wel vriendelijk al viel
er eer een hard woord tegen i-otje dan tegen de
eigen kinderen. Maar dikwijls schreide hei meisje om haar goede moeder. Ze voelde zich zoo
vreemd op de boerderij.
Naar school mocht ze niet meer. Vrouw peeters zei dat ze €r voor een (( arm kind >> veel te
lang was geweest en nu maar eens dubbel hard
moest werken. En de boer kon niet goed verdagen, dat Lotje zoo 's avonds wel eens een van
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haar eiger: boekjes nam. Ai '-lat iezi:n ieidde de
geCachten van het werk af, beweerde hij.
Nu, Lotie vr.lde fi:nli ha;rr }:csl :ice::, wan-'
alle merschen zeiden, dai hsT toch echoon was
va:i boer en bc:rin Peete rs i: w:t ::: in hi:is te
nemen.

Alleen lrma, de leitrstcr, lYi:is van cen ar:rJerl
meening. Ze kwcm scrns ir' de l'r:rie cn ia-:',
sprak uf vp.n Anirverpel, de groote stad. Daar
woonden rijke menschen, cli..- dienstboCen noo'
dig hadden" En Lotje l:c".: cl;r:,,r r':el ,ïeii verclie'
nen en ze zou er heei wat hettr etcn krijgen darr
op de hoeve.
-* Als ge wilt,::al ik wel .-tn pi;:et: \'rûr'.r
zoel{en en u dan r:aar Antweri}en brengen, vo€gde lrma er telkens bij.
Doch Lotje rvilie n rt. .ie r,,'i;s nc:r.t te Ar:twerpen gelvee?t, wel ie Ller, als ze met moeder
mee mocht nalr het ieesi rr;l Sint Gornmaius.
En darl vond ze l..ier lvond.t:i gront. h{aar clat wa.:
nog niets lrij i\;rllvr:':pr ir, i'rlr,i:crclc, Irma. Daar
stonden hi;i;e,n eis h':t i ii te ei ]-,ier in lange rijen.
En het ietk e r r,,',-l t li--r,:'.. d:î fe<..r:, :'clveel menschen lvaren ei in ,ir- str:,ten \'...:r s morgens tot
's avonds.
(}, il< ;rou daar niet rl',rrven wonen. zei
Lotje dan.
Neen, neen, ze wilde niet weg van de hoeve.
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En ze lrad zelfs het gevoel alsof ze
was jegens boer en boerin p."i.;; niet eerlijL
- -vÈv'u' als ze zoo
naar lrrna iuisterde.
r

-.
LotJe
r,vachtte
9y,, "" de l,r,reien. Stralç.s moest
ze die naar huis drijven.
E;'J;;;;
î;_ î""i
wat werlç in den stal en lr.t lr";r.
",
Ze schrok... Daar L;;
irîi *"., naar haar
toe, een wat eebcgen vrouw
tig jaar, met e-e n.ma1d vol van ongeveer vijfvarr uil"rt.i waïen op
den rus. Ze rrok *:. ;.'ilj"'streek,
maar
woonde hier oo het dorp.
2;-ï;r echtàr niet
elken dag thuis. Z" .ti;;-;o-irlii;"hten

in her;;-;.t;,;-?i
H:1;,:ïffn;.r
""h..;.;;;
*
K.:ud vandaa.g,.hél zei ze
tot Lotje.

't is de wind.
- J.,
__
En geeft de

boerin u
eens een doek of
al was-t maar een ouden niet """
,"1.t'
* O, ik heb
do"L,=ir.., ih heb er niet
aan gedacht hern ""r,
mee te nemen.

E'zijt u:
"" ""s ;i;;.r, g"d^u"ht verand";;
*- Om weg te gaan)
Hu, ja ! De boer
_
de boerin zijn wel
ze-namen u jn h*is., en
G,;, ;", l. l"UUenslinr.
alvoor du" l'o't
D"it'
î;;
iSlriliJeid
"iË.;l'

._ Ik ben daar de meid

niet. Anna dient er al
jaar.
twee
Ju, ja, nu hebben ze twee meiden en ze be- er
talen
maar een. Slim zijn ze. En gij zijt een
onnoozel schaap.
Irma, de leurster, lion vrouw Peeters niet uit'
staan, sedert ze er niet meer mocht leverén, nadat ze de boerin bedrogen had. En ze sprak
gaarne kwaad van haar.
Maar lrma, ik ben toch te jong, om al op
- vreemde te gaan, sprak Lrrtje.
den
Te jong! Brjna vijftien jaar. En groot als
een van zestien. Gezond en lc.loek, ge kunt al
een goede plaats krijgen. Wilt ge niet naar Antwerpen, wei ','erhuur u te Lier of Flechelen.
Lotje schudde 't hoofd.

Kind, lsind, hoe kunt ge zoo dom zijnl
.hernarn
de leurster. Veel menschen spreken als
ik. Bij Peeters laten ze u werken als een groot
mensch, maar ze betalen u niet

ik...

Elken Zondag krijg ilc wat en dat spaar

't Zal wat zijn... zulk gierig volk. Omdat
ik -een half franirje winst narn op goed, dat ik

voor de bcerin rneebracht van Herenthals, zoo
ver, joeg ze mij van 't lrof. Met zulke klanten
zcu ik van honger dood gaan lijk muizen in een
leege kast. Ge zit hier nu lroeien te wachten
in
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uw dunne kleeren, verbeten van de koude. Een
sioore rnaken ;e al van u. En ge zoudt een jufvrouw trrunnen zijn, goed gekleed in de week en
schcon s Zondags. En elken dag veel'eten,
brood met kaas of eieren, vensch vleesch en taarten, lijk het in die rijke huizen gaat.
Maar irma â::twoordde wee :i, dat ze niet van
de hoeve weg wilde.

Eindelijk vcrtrolc lrma, Lotje nogmaqls den
raad gevencl, goed na te denkl'n en haar verstand
te gebruiken.
** Waar m,eeit ze zich eigenlijk mee? dacht
Latje. Ze lveet toch niet, wat de bazin nog vooï
rnij zal doen. 'l: Wou liever, dat lrma hier niet
meer kwam. Moeder moest toch ook niet veel
van haar hebben.
Moeder... Iin Lotje werd rveer treurig... O.
ware rnoeder blijven leven... Dan had Lotje het
volgend jaar een naaischoc'l rog"r. bezoeken om
er te leeren lcleederen te rnaken vooï de dames
van het dorp.
l\4aar toen moed.er in den nacht gestorven
wâs en Lotje d-aar zoo diep bedroefd zat te wee.
nen, en buurvrourn'en haar een ongelukkig en
eenzaam schaap noemden, lvas vrouw' Peeters
gekomen en had haar met vriendelijl* troostende
woorden mee geleid. En dat zou Lotje Balder
toch niet vergeten, al was de boerin niet zoo
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en teer gebi.ven ais in die eerste dug"n'
,."ht'Werd
't
tiià de koeien naar de boerderij - te

clrijven. Lotjà was er tevreden om. Straks in den
stai zou het warme r ziin en dan ook in huis' En
van avond kon ze in haar bed weer zoo heerlijlc
rustig aan moeder denken, al schreide ze dan
soms.

Toen Lotje op de hoeve haar werk gedaan had

.n d,e tafel dekte voor het avondeten, kwam boer
Peeters thuis die voor eenige zaken uit was ge'
weest.

Lotje, zei hij, vrij norsch, ik zag van op

hof, dat lrma, die kurabettige leurster,
Claasen's

bij u in den beemd stond te ,babbelen en vrouw
Claasen zei me, dat ze daar nog al dikwijls
komt.
Dadelijk keek ook de boerin wantrouwend. En
Lotje werd rood.
Waarvoor moet die langtong u dan toch
- dikwijls spreken? vroeg Peeters,
zoo
Lotje lcon hiet dadelijk de woorden vinden,
om zich te verdedigen. Ze rinkelde zelfs van ver.
iegenheid met de lepels.
_- Cr, ik begrijp het wel, vervolgde de boer.
Irma spreekt kwaad van ons sedert ze hier loog,
dat ze in een winl<el te Herenthals ûijf frank meer
had betaald voor een lap goed, dan de prijs was
en de bazin nog anders bedroog" En ze zegt, dat
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wij u uitburten, dat wc u veel d.:ren werken voot

niets... Is 't zoo nietl
Ju, antwoordde Lotje.
- En
gij luistert natuurlijk gaarne naar haar.
Ge zijt veel te lang op school geweest; uw moeder deed of ge een rijkemanskind waart; ge moet
hier alles nog leeren, maar wij zouden u seffens
een groot loon moeten betalen, al hebben we
geen tweede meid noodig. Irma heeft haar lange
tong bij Claasen ook geroerd en zoo weet ik alles. Cij durfdet er ons niet over spreken. Maar,
kind, laat de leurster rap voor u een plaats zoeken, te Turnhout, Lier, Mechelen of zelf heelemaa! in Antwerpen en wij zullen u niet tegen
houden. En op dankbaarheid rekenen we niet.
'We narnen u bij ons,
omdat uw moeder altijd
vlijtig voor ons gewerkt heeft.
Lotje begon te schreien.
-* Maar ik wil niet weg, snihte ze. lk heb dat
aan lrma gezegd...
En waàrom zweegt ge dan over haar tot
rnij-? vroeg vrouw Peeters. O, neen, kind, vervolgde zE, we zullen u niet tegenhouden. We
kunnen dadelijie een l:rief schrijven aan uw oom
die ook voogd is, al trekt hij zich niets van u aan.
Hij zal het heel goed.vinden, dat gij heel veel
geld verdient in <le stad. Toch rvil ik da.n nagaan,
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lyaar lrma u brengt, u;ant haiir vertrouw ik nu
ni:r verder meer dan ik ze zie.
O, ik wil niet weg, geloof rne toch! smeek-te Lotje.
Ju, nu zoo spreken, en op een goedet 4.g
zeggen, dat ge er van door trekt; wd kennen' dat,
hoon,fe Peeters, die zich waarlijk verontwaardigd toonde, en cloor de praatgrage vrouw Claasen opgestookt was geworden,
Lotje liep naar buiten. Ze zou het te luid uit'
geschreeuwd hebben in de keuken.
Anna, de meid, die uit den rtai lcwam, vJoeg:
-- Wat is het nul Zoo schreien! Toe, kind,
we hebben geen regen van dcen! Is de baas aan
't grommen geweest) Zijn muts staat scheef...
ik weet het wel... FIii gaf urij ooh een scheef
woord. Hij heeft zeker geerl beste zaken gedaanl Maar dat gaat bij mij 't eene oor in, en tuit
1t andere weer uit. De baas weet dan zelf niet op
wie hij kwa.ad moet zijn. Hij zou met zijn scheeve muts, dien boom daar vei:wijten, dat hij te
krom is gegroeid en er een schop legen geven.
Maar als hij een goed bord pap gegeten heeft, is
hij 't al vergeten. !n den grond is hij een goede
vent. Dqoog uw traantjes aan mijn voorschoot,
kind...
Lotje kon nog niet antwoorden.
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-- -Z,gg, denkt ge dat er geen werk meer is,
riep de boerin uit huis.
Ja, ik ben hier al ! schreeuwde Anna terug.
Toe, Lotje, drong ze aan, konr eten... De baJs
heeft zel<er geze-gd dat de koeien niet dik
*"oo"u
waren... Ge hadt ze 't gras in den muil Àoetei

stoppen.

't is dat niet! snikte Lotje.
-- g,
N.r ja, toch zoo iets orrroou"lr. Vertel het
me- straks maar eens. IIç moet nu naar binnen,
anders wordt onze boer nog lcwade, ;" ;;h.p;
hij

misschien den pappot o*" *r, dan kunner,
*u
op onzen lepel bijten en dat ware erger , dan
zoo'n kwade vlaag van Mon peeters.
Lotje bedaarde eindelijk tr_rch. En verlegen
ging ze in huis. De boer, Je boerin, Anna
Ji*,
kleine kinderen zaten aan tafe!
"r,
, Lotie kuchte en met bevende stem, zei ze

(lan:

Ik heb Irma gezegà, dat ik niet van
- diensten wilde
haar
weten.
,spreken er nu niet
W*
van, we moeten
:
eten I snauwde Peeters.
M"1l Anna, de rneid, Iegde haar lepel neer.
* I-leeft lrma, de leuister,
L*urd verteld
van Lotje, zij die meer. venijn t
l i., huu, mond
dan slechte waar in haar trrf ""f
i'E"
gii gelooft
haar, baas! riep ze uit.
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"_ Ik, zeg, eiat we nri eten, hernam Peeters.
Anna, ge wcet niet r+'at ge klapt, bromde
de-boerin. Nu zwijgen..,
Lotje zette zich neer, maar ze had moeite om
haar [:ord pap leeg te krijgen. En ze liet haar
brood liggen. En na dcn maaltiid rnoest r.e é,e
kleinste.n te bed helpen.
Wieske, een lief meisje van vier jaar, vroeg
zoo teer:
Lotje, gij gaat hier niet weg, hé)
-*. Neen, neen, mijn meisje.,.
-- Ik zou schreeuwen...

O, ih blijf hier...

-* Altijd)
J., ju".
-lntusschen
vernam

Anna wat er gebeurd was.
Lotje
had
rnoeten
zeggen dat Irma haar
J.,
opsùookte. Maar ik kan niet gelooven, dat ze
naar die kwaadspreekster luisterde.
-_ Waarom deed ze dan zoo raar, toen ik ze
liet hooren, dat ik alles wist?
* Ze wâs zeker verlegen...
Verlegen? Ja, ja... gaarne naar iemand
luisteren,
die ze opstookt.
-- Maar baas, Lotje is toch nog €en kind, ver-

goelijkte Anna, die aitijd medelijden met de
weeze had. En, vervolgde zê, vrouw Ciaasen
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heeft nog al eert grooten bebl-'el, ze kan het op
zijn ergste voorgestelcl hebben.
Nu, ik zal Lotje niet verjagen, maar ze
- gerust naar de stad trekken, als ze peinst
mag
het daar beter te hebben.
Wat zou dat schaap in de stad doenl Zeg
- lrma, dat ge ze drie l<eer kopje onder in de
aan
Neet steekt als ze nog in uw beemd durft komen
en dan zal ze er zel<er weg blijven, want aan haar
gezicht en handen ziet ge, dat ze bang is van 't
water. Hoe de menschen van dat vuil scharrnin'
kel willen koopen, begrijp ik niet, maar van mij
mag ze ook haar brood verdienen en haar onge.
wasschen handen kunnen nu percies niet vêel
kwaad doen aan speldeir, naalden, schoenblin,k
en poetspoxrmade.
Lotje kwam vreer teiug. En men zweeg nu
over het voorval.
Maar in haar bed weende Lotje weer. En ze
vond het vre:selijk, dat de boer en boerin haar
van ondankbaarheid verdachten.
In de vc'igenCe dagen merlcte ze wel, dat bei"
den stug \&=aren. Ze ieed er ond.er, maar ze deed
flink haar best. En toen een week nadien Irma
opnieuw verscheen, riep Lotje haar al van een
eind toe:
_- Ik wil niet rîreer naar u I'risteren en ge
moet uit den beemd blijven.

*12-

ciat hielt de i:.r", gezegd. j", vrouw
{-!aasen heeft hem over c}ns gesprol.ren.
Ik wil niet meer luisteren...
- Qnnsszel schaap. Ze verbieden u met mii
te -sprelcen, omdat ze benauwd zijn van de.waarheid. Ze zouden niet gaarne hun goedkoope meid
kwijt geraken. hlaar 't is goed, gij moet het zelf
weten. Zijt ge zoo lang op school geweest, om
nu zoo weinig verstand te hebben.
Eindelijk trok lrma heen. 's Avond,s vertelde
Lotje aan de boerin, dat zij de leurster weg ge-

--* (),

stuurd had.

*- 't Is goed, antwoordde vrouw Peeters.
Maar 't klonk toch weer stug.
II,

Ëen paar weken waren voorbij gegâan. Op een
Zondagnarniddag had boer Peeters zijn noenslaapje gedaan en zijn vrouw het weekblad gelezen, toen een bezoeker op het hof verscheen.
[,otje, die juist de koffie opschonk en hem
door het raam bemerkte, ontstelde wat.
_- Qern Vital is daar, zei ze.
__ Vital Balder? Ja, waarlijk, hij is het. En
wat zaken mag hij'hier hebbenl vroeg de boer.
De bezoeker, vrij netjes gekleed, klopte op de
deur en trad tegelijk binnen.

_t3_
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Goeden dag, groette hij.
Goeden dag! klonk
rerug.
- f{., nichtje, 't is voorhet
1-*
u dat it kom, zei hii.
Z*l u, noodigde vrouw Peetcrs. De koffil

- gereed.
is juist
Maar veel tijd heb ik niet, en daarom zal
ik -maar daCeliji< mi;n boodschap doen. Na den
dood van mijn scho*nzr:ster, t râ ;k dad"l;ik hei
gedacht Lotje bij ons te nernen. Maar it *".rt
er toch met mijn vïouw over erpreLen en w" had,
den nog wat te verbouwen .an ons huis. 't Is
braaf van u, menschen, ciat ge Lotje zoo lang
hebt willen houden; ik ben ur*l, .iu,ri.lu.,
het is natuurlijk mijn piicht voor haar te zorgen
"oori
en mijn vrouw is er geheel 't akkoord mu". -E,
nu ben ih hier om haar.
Flots sloeg boer peeters met zijn vuist zoo
,hard
op de rafel, dat de koffie orr", i*, ,urra lu,
kommen stortte.
,hij..:-l Zwijg maar rnet uw

gehuichel

I

snauwde

Het is hier een tresroken"spel. Lotje heeft u
geschreve,n, dat ze hier weg en .rg.rrc
in een

drenst Wll.
O, neen, neen I riep Lotje uit. Ik heb nooit
aan- oorù Vital gesch.urr"rr,.. En ii<
smeek u, hier
te mogen blijven.
Ze kende haar oom,heel weinigi nooit
was hij
bij moeder seweest, die ook ;;;'""*, hem
ge_

l4
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eproken had. Lotje had hem voor 't eerst gezien
bij de begrafenis en voor de tweede maal, toen
hij als voogd werd aangesteld. En ze voelde
vrees vûor hem al wist ze niet waarom.
* Maar nichtje, hernam Vital Balder, wat ie
dat nu) Ge zoudt niet gaarne bil ,tw oom en
tante wonen I Heeft de boer dan kwaad vanj ons
gesproken? Dan- is dat heel zeker om u hier te
doen blijven en voor hem te werlcen.
ltfgsrn ze rap mee, seffens! kreet Peeters
drif- tig.
*- lk blijf liever hier! herhaalde Lotje.
Neen, dat kan
zijn. Ik ben met uw an- voogd, kozijn niet
deren
Jan, geheel 't akkoord, dat
ge bij ons komt wonen.
Ju, ja, en ze ergens in een dienst zenden
en haar loon opstrijkenl hoonde Peetere.
Waarorn nu ruzie maken, baas) Omdat

ik mijn plicht doe!

Och, toe, ge hebt nooit gevraagd

na den
- van uw broeder of zijn vreuw eten had!
dood
* Zii kon werken, maar l-otje is een kind.

Zwijg, zwijg! Pak ze mee...

Vooruit,
Lotje, maak u gereed! beval Peeterq.
Wieske begon te schreien.
Lotje mag
weg! riep het kindje.
- Kunt gij onsniet
bewijzen dat de tweede vocgd
- goed vindt, dat Lotje bij
het
u }<omt *ott"tr?
* 15 *

vroeg vrouw Peeters, die niet de wantrouwende
gedachten van haar man had.
*- O, ja... hier is het papier, lees het gerust.
Maar het lijkt wel, of zij niet goed zal zijn bii
ons.

De vrouw las het'stuk.

* Ja, [-otje, ge rnoet vertrekken,

sprak

ze.

Uw oom is in zijn recht..Korn mee naar uw kamertje.
Schreiend volgde de weeze de boerin naar bo*
ven.

Ge wist dus waarlijk nietdat uw oom zou
komen?
vroeg vïouw Peeters.
O, bazin, heb ik dan ooit tot u gelogen?
Waarorn
vertrouwt ge me toch niet? Kan ik het
helpen, dat Irma zô6 leelijk sprak) Ik heb ze-nooit
'gelijk gegeven. O, laat rne hier blijven!
Van mij zoudt ge natuurlijk mogen. Maar
uw- oorn is in zijn recht. Ga met hern mee en, als
ze- ginder niet goed voor u zijn, rnoet ge het me
schrijven.
Vrouw Peeters pakte hei goed van Lotje in,
en voegde e,r nûg het een err ander bij. Ze gaf
haar wat geld. Ze had nu waarlijk rnedelijd"en
met cle weeze en ze voelde, da,t ze onrechtvaar,
dig was s'Éweest door haar str_igheid.
-* Ce_mcogt altijd bij cns t*r*rg keeren, h*r"
nâm ze. En schrijf mij, wai
oo* en tanfe mef

"*

lf.J
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u willen doen. Houd nu r.naar goeden moed. Ik
zal over u waken, zooveel ik kan.
Ze gingen naar beneden. Klein TUieske zag
het pak en zei:
Lotje bij ons blijven...
- Lotje wordt hier gaarne gezien, merk ik,
zei- oom Vital. IVIaar ze zal bi3 ons kind in den
huize zijn.
En wat zal ze daar m."rete"n doen) vroeg

- Peeters.
vrouw
O, mijn vrou* h"lp"tt en mij ook al een
-.
beetje op het land, juist lijk hier"
't Gaat ons niet aan, ze. boer Peeters kop-

pig.-

Gij wilt een meicl

hebh;en die u geen geld
het duidelijk, schimpte Vital Balder. Ge zoudt een r4ensch kwaad maken.
Toe, kraam nu maar op
- J., v;e zijn weg... Coeden dag samen. 't Is
- schuld niet als er hier ruzie gemaakt wordt.
mijn
I-,otje begon weer te schreieù, maar haar oom
duwde haar buiten, zeggend:
'- Onnoozei schaap, ge tveet zelf niet hoe ze
u uitbuiten.
Een eind voorbij de hoeve .;tond lrma, de leur-

- ge toont
kost,

ster.

*

-

Ze hebben Lotje <11:s toch los gelaten
Ze moesten wel, ".
t7

,

zei ze.

* Ë,n ze sch:.eit... Kind, kind, ze zouden u
daar een heele onnoozelaarster maken.
[,ct;c begreep uu, dat Irma bij haar oom ook
was gaan praten, Waar moeide ze zich mee?
Vror:w Peeters had Lotje nageoogd en veegde
toen een, traan af.
-- Vioet ge nu verdriet hehben) Ge ziet hoe
onCankbaar zoo'n lçind is, zei haar man. We hebben ze zuiver uit rnedelijden in huis genornen en
achtei onzen rug konkelt ze.
Neen, ze wist niet dat haar oom zou ko- antwoordde de boerin en ze spralc voor
men,
L"otje.
Pe eiers zei niets meer; hij was ook treurig geworden en voetrde de leege plaats. Anna, de meid,
.,vas l:it. Ze kwam 's avonds thuis en schrok,
toen
ze het nieun's hoorde.
_- Ik had Lotje niet meegegeven, zei ze. Wat
zuller; ;e nu met het arm schaap doen? O, ale
een l<ind geen ouders meer heeftl

III.
Vita} BalCer r,r'oonde over Zoersel, in een her.
bergie te midden van de bosschen. Lotje was er
nr-r diie lvel'"en, cr z€: voelde er zich ongelukkig.
I-iet rnras er vuil in huis en tante liep sllrdig g:,
kleecl rond. Oorn en tante waren niet onvriJn.
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delili<, maar Lotje voelde, dat ze in een slechte
oirtgeving was geraakt. Als ze 's avonds boven
op haar kamertje lag, hoorde ze menschen binhen lcofnen, die iang zateh te praten.
-- Stroopers en smolckelaars, dacht Lotje.
O, moeder had het haar verteld, hoe dil<wijls
ze vader gesmeekt had niet te stroopen in de bossc!.ren, maar geregeld te werken. Vader luisterde
niet en 't werd zijn ongeluk.
En nu leek het hier wel of er allerlei raar volk
bijeen kwam. Lotje moest soms naar huiten elders in de bosschen een briefje weg brengen. Er
stonden woorden op, die ze niet begreep. 't
Seheen wel een dieventaal, wâarover ze wel eens
in vertellingen gehoord had.
Oom hal haar gedwongen een brief te schrij,
ven aan bo'er en boerin Peeters om htan te melden, dat ze gelukkig was.
- O, dat allbe leek zeer loensch. En daarorn
voelde Lotje zich ongelul,kig.
Oonr en tante hadden geen kinderen en l-otje
mocht alleen 's Zondags naar lret dcrp gaan om
de kerk te bezoeken, zoodat ze geen getregenheid
had er vriendinnen te vinden.
Ze voelde zich zao eenzaanr. En waarom spra
ken oom en tante dikwijls flulsterend of zrvegen
ze plots als Lotje binnen kwa:n?
Zekeren nacht werd Lotje walçlier. Ze voelde
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zich onwel. Ze dacht, dat het over ,-o., g,..n,
"is
ze een glas water clronk.,. Vreemd, er waren nog
gasten beneden. Lotje hoorde ze praten. En de
klok had daar juist toch al één uui geslaqen. Die
kerels zaten in de herberg en Lotje- *i.i, dut e,
een emmer water in het keukentje stond. Ze kon
gaan drinken, zonder dat merr het in d'e lrerberg

bemerkte.
Zacht daalde ze 't trapje af en even stil nam
ze een glas en schepte ze water uit den emmer.
Ze hoorde den klank van geld. Ze kon nu toch
niet laten eens te loeren dooy de reten van de
deur, welke van het keukentje in de herberg

leidde Ze schrok, wanr auidelilk b"m"rkte zi
dat er stapeltjes zilverstukken op de tafel stonden-en ander geld nog geteld *"rd. Oom, tante
en drie mannen zaten daar... En nog een,vrouw,
'lVas
':

't
lrma, de leurster.
Gestolen
geld I dacht Lotje, en ze voelde
_haar
hart bonzen.
Ze leefde te rnidden van oneerlijke lieden. .
.

En lrma deed aan dat stelen mee...
O, waar hebben ze mif gebracht! dacht
Lotje.
, Angstig keerde ze naar boven terug. Ze kon
niet slapen... Wat moest ze doen? M;rg"" ;;;
loopen... en alles uitbrengen... Maar oom en
tante letten altijd zoo op hÀr, en atrs ze nu eens
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merkten, wat haar doel was! Maar hier blijven..'
o, neen" .. Ze schaamde zich. Ze daclrt aan haar
vrome moeder...
Ze hoorde het volk weggaan. En wat later
gingen oom en tante te beâ" Ze sliepen op een
kamertje naast dat van Lotje, Het muurtje was

dun... 'We

- vital.
oom

hebben een fortrrintje verdiend, zei
Maar wat gedaan met den veekoop-

- Ja...
Hij heeft Rik herkend,..
man?
J., dat is dom... 't Help niet, of we zwart
gemaakt waren... En als we hem laten gaan,
verklapt hii ons... Rik heeft gelijk... De vent
moet er aan....
Een moord... o, neen, hernam tante. 't Is
te wreed...
-- Weet gij wat anders?
Doe hem zweren dat hij zwijgt!
- En hem dan los laten...
- Ge hebt hem geblinddoekt in 't keldertje
gebracht
en morgennacht kunt ge hem geblinddoekt weer r:aar de groote baan brengen, ergens
over Oostmalie... Dan weet hij niet, waar hij gezeten heeft...
Zwererr te zwijgen... En als hij toch Rik
verklapt
te Lier, dan wordt die gepakt èn Rilç
verraadt on,s ook. 'lVe gaan dan allen den bak inl

-2t

\T/e kirnnerr in zulk een geval met ons
geld naar Flcltrancl''rilichte,n...
* Ze zouden ons uitie':eren...
_- f\f[s6p tcch geen moord, Vital t zei de vrouw"
\Ye zullen er morgenavond rnet de ande-

ren- nag over sp::eken... Jk heb nu vaak... En we
zijn eigenliji< o::voorzichiig.. Lotje ligt hier
naast"..

.O, die slaapt...
d;rt is waar... En toclr, het wordt
iijd, dat ze eens rnet lrrna rflde op stap gaat, om
ook te leeren hespieden. Daarvoor hebben we ze
hier gebracht... Maar r:u wii ik slapen...
Lotje had dit verstaan en .ze beefde van ontzetting. ". Nir wisi ze waar ze was, bij slecht vollc
en waa.rlce nr..::: 'haay dwon En de briefjes.
die ze nu en clan moest weg brengen, waren bestemd voor dieven...
Ze rnr:est hier r.veg.. . In h*rt keldertje gat een
llfan qer/Ét;lgî]:l... 5.n men sprak er over hem tè
dooden... 't Is4rlr:st. ,r"r, r**handeiaar *;"
tài
Noorden, die met geid van l-.ie r langs de "ii
groote
baan was gekornen. Ëlr trrma had llm bÀpied,
Irma, die zich vc*r leurster uitgaf, maar zôo gerneen l-randelele:. En nu begreep Lotje, **urJ*
Iirna altijd getracht. had haar weg te krijgen...
Niet ,:rn haar een cjli.:r:si: in rie stacl te b*"Jrg"rr,

-*
"[a,,.
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maar ze hier te brengen. Ën iret was ten sloLtc
toch gelul,t, ..
__ Maar ik moet weg, en het r.ritbrengen van
dien nlan... het eeggen aan cletl veldwachter op
het dorp, spralc Lotje bij zich zelf. Morgen...
Ze had geen rust... 'Waaron] zou zc nu al niet
weg sluipen? Ja, ze zau in Cen nacht door de
bosschen gaan. Ze r*'achtte i:rsg een tijd.. ' Ze
hoorde hae,r oom snu.rlçen. Tante zou ihans oolc.
rvel slapen . Zacht stond Lotje op... O, rvat beefàe ze. Ze baà stil om hulp van God. Ze dacht
aan moeder en aan boer en boerin Peeter's, aan
Anna, allen eerlijke n:enscher,. En zij r,va.s hier
in een dievenkoi.,. eir ze lvilclen van ht-rar ool<
een dieve gge maken...
l-otje i<leedde zich... Ze u';,s spoedig gerc,ed.
Ze opende voorzichtiE du: cler: ." Ze h-risTerd.e...
Maar er was daarnaast eeir l:or,.r Tai:tr stapte uif
bed,.
Lot3'e, zijt ge ',vak}',er) vrrjeg ze.
-VIug l<eerde het mrisie
in bed te rug. Ze trok
de dekens tot c.,,er haa, Lin Als tar:'ie kr,vâm,
mocht ze niei mcrl:en, dat l-+tje qelrl:*d vyas" En
vrouw Bai'Jer verscl:een, rraar zonder iicJrt"
Zijt ge wai<ker, Loije? vrceg ze weer.
-De weeze hleld zich of z* sliep.
Ze is toch niet wakkÊr, rncrnpeide tante.
f,)e deur is zel,e r lost ge.-lirerngcrr.

*"

,?3

*

gat l-otje werkje* op irinnen en ze bleef bij
was dat een ochtencll l-otje vcrkeerde in
een vreeselijke spanning. 't VUerd tien, elf

Ze
Tante keerde naar haar kamertje terug, Ze
kon niet slaper:. I-otje }:egreep dat, . . Er, ,ri, Lon
ze niet vliichten. Maar *org"rr... Ze moest den
veekoopman redden en zelf hier weg geraken...
En oom en tante in de gevangenis br"e;gen?
Ja.. Ze verdienden het. 2. *ur.r, slecht...
Hoe huichclend was oom bij boer en boerin pee.
ters gekornen... en het wa.s toch om haar weg te
halen en slecht te maken, zooa]s zij zelyen en

Irma en die anderen...
Lotje deed geen oog meer dicht. Ze hoorde
tante woelen, en eindelijk al vroeg opstaan. De
dag'brak roch maar laat aJn. 't .lVas nu
"i.yy9
eind November. Ook oom Vital ging
b";;:

"".;

den.

I-otje, 't is tijd! schreeuvr,de tante wat later.
-De weeze mocht niets laten blijk"n.
Ze kwam
beneden, dee d het gewone werk... Straks
,o,u)à
de kans hebben, om weg te loopen. Maar
h"J;;
dat alles niet gedroomd i
-; \.een, neen, ze was in een dievenkot en in
een
-keldertje zat een gevangene. Lotje L"J;
dat teldertje niet, want er was er geen
onder de
keuken of de herberg.
Oom Vital at en ging toen heen.
Nu zal ilc vluchtàn, zei Lorje bij zich
zelf,
- 't leek wel
maar
of tante *"", op haar ]ette dan

anders.
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haar.

zulk

0,

uur.

Ik moet weg, herhaalde Lotje telkens bii
- zelve.
zich
Er kwam iemand in de herberg, en tante ging
naar voren.
Nu t besloot Lotje.
-Maar ze bleef staan. Ze hoorde daar in de herberg vragen:
Vrouwtje, is er hier gisteren geen veekoop- geweest of hebt ge hem niet gezien in den
man
omtrek?
Lotje loerde weer door de reten. Er stond een
jonge heer. En tante antwoordde, dat ze niemand gezien had, en hier in de week zelden volh
kwam.
Die koopman is mijn vader, hernam de
- Ik weet, dat hij gisteren na den middag
heer.
van Lier vertro]<ken is, want tot Santhoven is
hij meegekomen met een kennis. Mijn vader
moest toen nog op twee hoeven zijn. De kennis
is alleen voortsestapt. Vader is niet thuis gekomen. Rond vij.f uur heeft hij de tweede hoeve
verlaten... Ik b,:n daar geweest.
_' Maar rnijnheer toch, clat is triestig, huichelde vrouw Balder" En waar woont ge?
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i.loven i)cstryralle... C), ais hij ma;rr niei
bestolen en verrnôûrci is. 'We hebi:en meer van
aanrandingen rehocrd, te $Testmaile en te Em..
L'1.-hem... trk ga iraar de politie.
Plots sprong Lotje in âe keuken. Ze zag zeer
.,
bleek.

..

; fuJijnheer. lireet ze, uw vader zit hier in
een keidertje.
_ "** iv{a;rr rvorclt ge geli ! schreeuwde haar tante.
Milnheer, zei ze, aut Éi"a irtorr*oor"l...
Neen, ik ben niet onnoozel. O, tante,
krnt ge zoo har:delen ! ,t;p i;;i; weenend hoe
uit.
Maar ik mag niet zwijgeni
ft,{ijn vader hier iir e,:n kelriertje I herhaalde
,
de-l)eer.
Ze is niet wijs. Ze weet niet- wat ze zegt!
stamelde
vrouw Balder.
Y?"t ze n'as gralrw gev*orCen en beefde gei+.e itiig. En plots greep
d* bezoek.r-1,r".Éi; aLi_,

ârrn.

* Wijs r:re dar i<eldertjel hei,al
hij.
Fiij haalc{e een rvaxren te voorschijn. [n
*
mijnheer, mijnheer, d; mij
.kermde
-O,vïouw
Balder. ft fr"U _,
ar:dere mannen.. .

rapl
niets!

*_* ;i;fj;.
't Zijn
-- Wijs rr:e 't keiderrjel l.eeft mijn vader

nogl

_

)(-

rv+

__ Jo, j".,. fulaar ik heb geen schuld... 't
Zijn anderen..

*

.

Waar is het?
Vrouw Baider v,'as dccdsbnirg gervordeii...
Daar in 'i bcsch, krennJe z:e.
--* Is 't waar klndlt i/ro€rl ,,.ie ireer aan l-otje.
Ik weet dat i<eldertje niet, il"r l:::;: !':er pas.
- Ik zal't u wijzenl vi::sel;crl1i, i,r.r'.rirl iial-

der.-

En eenige slappen in het bosch wcr-'$ zc e€:n
kleine hoogte.
-*- Daarl spr;rk ze. Maai: ;ii i,ren onplichtig. Ge
ziet. dat il< u help. ..
-- Rup, hoe geraai." ik er in)...
Vronrv Ëalder na.rn een hcop tal;kc,i,.:ssen
weg en nu vertooncie zich een c{eurtje.
Maar die anderen hebben den sjt,uteJ, her.
- ze,
nam
De heer stampte hei reeds wrakke r.-,::;rr.tje in.
't Licht viel in het l""eldertje... En da:,:,' lair een
man, gebonclen aan armelt en vceten, elr mot een
doeh voor den rnond.
* O, vader, arme vader! riep de zoon, bijna
schreiend.
_ De gevangene kreunde. }l4crar ciadelijk werd
hij verlost. I-{ij }<on nog niet rpstaan.
Help me, beval drl zoojt tut de vrorrw.

-Ze trokken

den koopman buiten en in de {ris-
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hij, zoodat hij overeind geraakte. Loije liep om een glas water. Ze
vreesde alleen dat oom Vital en andere kerels
plots zouden opdagen. Ze zag in de dreef reeds
sche lucht bekwam

iemand. ,Het was de postbode. Ze riep hem- En
de briefdrager keek en hoorde vreemd op.
Ja, ja, er zitten hier in de streek rare mannen, zei hij.
Hij hielp den koopman oridersteunen, maar
deze verloor zijn loomheid.
Laat ons heen gaan ! zei hij angstig. O,
het was zoo erg. .. Ze hebbeh mijn gelà .fg"ro-

men. -.

Ik toch niet, beweerde vrouw Baldçr.

- Er is geld in hui.s I zei Lotje. O, tante, wees
nu toch oprecht. Ge hebt ten beste voor dien

heer gesproken, geef ook het geld terug...
Er is geen geld!
- Moet ii< u dwingen ! riep de zoon van den
veekoopman
uit, en hij toonde zijn wapen.
En
dadelijk
weer werd vrouw Balder- gedwee.
_
Ze ging voor in huis en achter den toog hlalde ze
een- tichel op en in een putje lag het gestolen
geld.
Anderen hebben het daar gelegd ! loog ze.
-Eensklaps liep ze de deur
uit À
I"-

* O, iaat ons vertrekken...

len komen! drong Lotje aan.
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de"l,r"htti
:nannen
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Ja, w€g gaan! smeekte de handelaar.

Zijnzoon nam het geld, en sprak:
En nu naar 't dorp, naar de politie.

-Onderwege vertelde

Lot3'e alles en ze herhaalde het voor den burgemeester, die om de gendarmen zond.
f)e veekoopman vertelde, hoe hij van de hoeve komend, waar hij zaken had gedaann in de
duisternis voort stapte over de groote baan. Een
vrouw in een kapmantel, vroeg hem om een
aalmoes.

Irma, dacht Lotje.

-De kooprnan zei dat hij haar wat wilde

ge-

ven, maar op eens sprongen zwart gernaakte
mannen uit het bosch, grepen hem vast en
sleurden,hem mee.

Ze bercofden hem van zi.in geld en sloten
hem in een Leldertje. Maar hii had een der aanvallers aan de stem herkend, Rik Vlaas.
De gendarmen deden een klopjacht in de bosschen en 's a.vonds waren Vital Balder, zijn
vrouw, Irma en de andere medeplichtigen aangehouden.
Lotje had ge',,rae.gd aan den burgemeester naar
boer en boer:n Peeters te mogen terug keeren.
Ze werd in een karretje er heen gebracht. En ze
vertelde alles.

Kind, kittd, ik b"n bl;1 dat ge ierug zijt'

- de boerin.
sprak
Lotje hier blijven, rieP ÏVieske'
- Nu weet ik, dat ik gemist lva.s' zei de
boer"

Lotje was blij bii de goede menschen terug
te zijn.
D; dieven werden te Antwerpen aan den
schandpaal ten toon gesteld en rnoestt'n in, ile ge'
vangenls.

FLt *.t nu uitgekomen, dat Irma de dieven

allerlei inlichtingen had gegevsn en httn f,esto'
len waren te Antwerpen ging verkoopen. Maar
ze werd oud en wilde hulp. En daarom rncest
Lotje komen. Maar Lotje was eerlijk en oprec'hT
geweest.

zoon
Een week na het gebeurde klvam een
'W'as
't
n'-lg
van den veekoopman naar de hoeve.
vroeg. Vrouw Peeters kleed.r,e haar kinclcren.
De heer spralc over Lotje. Zijn ouders wilde:: de
weeze helpeh. En er werd daar afgesproken dat
Lotje, die goed leerde, naar de nc.rmaalechc,oi
mocht om voor onCerwijzeres te leeren. De
veehandelaar zou alles be talen.
In de vacanties l:leef de hoeve hao.r hr-ris.
En zoo zou Lotje goed haar brood verdienen.
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De boekjes zijn bij de boekhandelaren eh d.g.
bladverkoopers te verkrijgen. Waar dit niet her gevai
ia. vrage men catalogus aan:

A HANS-VAN

DER MEULEN. CON'|I(]}I

