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Nr ll.
HET KERMISMEISJE.

t.Derde druk,t

' Lo,uise Maarten hacl zich geweldig.r'erveeld. 7,r:

lvas larrq ziek gewee$t en ze moest nu no.s: binnen
hlijven.

En '1. wam l-ente. De v<rgels zo,rrllen den.ganscherr
dag. En do zon s,cheen. eoo heerlijk over het staclie
en het land. Al de kinderen speelden buiten, maar
Louiso moest in haar kamer blijven.

,- Als't kerrnis is, zult Fe wel mogen uitgaan zet
cie doktor

- 
.Ja, en dan komt er weer kleur op uw bkaeks

wangen, verzekerde rnoeder.
Moeder zelf zag er rniet fleurig ait. Ze was zc€r veï-

rnoeid. ie..r *crnder, ze hacl rooveel dagen en flaehten
bij haar lieveling gewaakt. Vader nam wel, zoo dik,
'arijls hij kon, haar plaats irr, maar hij was koopman
en moest druk werLen en dikwijls op reis sâan.

Louise had de mazelen gehad... Jan, haar bro,er, en
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Frederika, haar zuster, die twee jaar ouder was, rnoch'

ten in een heelen tijd niet bij haar kornen" ' Nu rva"

alle gevaar voor besYnetting geweken' L,ouise zat zel{s

:rl in de huiskamer, die oip de Mark.t uitzag.

Door.nhem, 't stadje waar de fa'milie iVlaarten lvocln-

(,e, was wel klein, malar op de Markt heerschte lo'ch''de

neeste beweging. En zoo zag het Lind 'nog wat'
I-ouise .rÀ"a,s nu eif jaar. Ze las gaarne en ze had veel

boeken. Maar een heele,n dag lezen, dan zoudt ge wel

sirf worden, niet waar ? Ze speelde clan ook wat rnet

haay pop en met een keuken, d'ie tarnte Amna liaar na

de ziekte gehracht had. rMoeder zat nu ook nog veel

irij ha.ar.
* Ili zal al 't werlc doen, zei Mina, de r'reid, die al

lang irn dit huis diende.
Doch de gevangenschap liep nr ten einde. "i. Was de

r,reek vô6r de kermis. Als't nu rnaar goed weer blee'fl
'Op een morgon h,corde Louise luid gejoel. Veel jon-

Ë"ens en, meisjes speelden op de Markt" 't Was nog te
lroeg voor cle school. l\4aar ze maakten nu toch veel

nreer leven da,n anders, Louise, die net ontbeton had,
gi,ng vlug.naar 't raam en riep:

--.- Kijk eens, moeder, wat zolr er toc.h gebeuren )
/\l de jongens en rneisjes loo,pen de Hoogstraat in I

- 
Ik weet 'het niet, kind.."

- 
iEr is ze'ker wat vreelrrcis te zien...

- 
pa1 zal wel.". We zullen het wel gauw hûoren,

Moeder en clrici:tertje bieven even voor 't venster,

*4--

[)e jongerrs en rneisjes keerden op de Mar,kL terug,
]\tiaar nlr ornringdeir ze een grooten wagen.

-* 't ls voor de kerrnis, eei mevrouw Ma,arten.
--- O ja...'r eerste s,pel ! lilat zou het z,ijn, rnoeder)

- 
,[:erl paardenspel.., Zie mâar, 't staat op den

!,.'aËen geschilderd : .<Circus Palletto>. Die heb ik hier
i aril geweten.

__. NIog een wagen.., rrog een,., juichte Louise. En
nog al een. moeder I Dat moet een qroot paardenspel
zijn.

Ile paarc.len lrnklcen de n,agens op clen hoek van het
;, iein.

Dan rvr:rden de clieren uitg,espan'nen en naar den
s;iai van een herberg gebracht.

jan, I-arri:;::'.., ]:rcer. i<wam naar het raarn geloopen
,,r sc] rr):jit\!'(lc opger,t'Onden :

__ '; !s'r:en paardjesspel 1... Vandaag kc,mt de
.c,lr:ote nnolen oc;.k.., Het paar,c{ensp'el zal vô6r ous huis
:;iaan,

De jorr.i-;cr,,i elr rnc:rsj e j stoven weg naât schoo!.
't \Vcrd nu rustirler op de M,arkt.
Jubi véér Lci hLriç stoncl de woonwagen van {re,;

.:iri<us Palletto.
L.ouile kcek ei- naar.
't \loet.wr:.I ple;ijr,:rii;::ijr in zoo n wage,n te rt.onen,

;ci het kind.
--' L)cnkt r'.. j
**- ij,ri ;joo i:izt,r,, r.r,r*:iiqr ! jli,j jneniJcheû komen

r,veral. [:,n irun l<irrcici.cn zijrr altijcl op een lcerrnie.
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* Dût iijkt plezicrig'.. n"raar zôû 11 wagen is !.lein
en hedr:rnpt. Ze m.oeien er tn k,:ke,n, w;ts:icl:en, et{:n,

:;lapen, Dat zou nei" aijn of wij in, erns irur:g inaar êén'

lcamer hadden. Ën denkt ge, da,t die mç:nschen ieerl
l,:err,ris zoo preftig vinden ? Lr ;:ijn rnen+rh.'n dic ze';
gen r <<'l* Wi:u dat iret altijcl Z-ondar: wa,r;- i't4aai wal:

rouden wij den Zondag clan gauw rrroe rij:r. Nu ho*den
r,ve v81r! den Zonclag, juist on"rdat hii ee,n rustdag is na

iret werk. Kinderen hebl:en graaq een "".erlofd'as. &daar

r.eriamgit ge aan't eind van de vakantie.,veer nict rraar

sehoai ?

* Ja, dat ie waar"
* Als't altijcl kermis was, ke.eldt ge ai gaurv nirt

rneer .n!aâr c{e krarne.r'1. Ën rrt"eot ge een paa:r x'eÏcen
in zoo'n woonr,vê.Een ieven, ge e*r.rclt vyear uô$ naar $w
I'uis verlangen" l\rlaar ja, toen i{a klein was, sprak iir
c'o,Iç aôô. l-,ouise, nu Ëa iic eens't linnen rraaien,.. Ce
zult u.niet vervelen".. Kijk, ze beginne,n de wagens al
te lossen. Er is genoegt v'or,r u t.e z,ien.

l"ouise bleef aïleen.
De woonwagen stond vlak vc,or 'het huis. Hij was

groen gesehilderd. Aan ellce zij,:le r+zrren er drie ven-
stertjes met witte gord.ijnen,en bloernpotten, Aan de
voorzijde ging men in en uit door een dubbele deur',
half houu en half glas. Een trapje met kôperen leunin-
gen leidde er heen.

Een,heer kwam over de rnarki en tred rnet den baas
in den wagen; 't 'WEe de dokter, I-suiee ke'nde henr
natuurlijl* hcel gocd.

*6*

l{ir, eorr n',.rernaRr};ryek arjn,i .,-r.r)eg sc erch ai.
Nu s.tapIt: r,en mr-,rsje buiten. l={et was zekex çven r:url

r.is l",oui,se, h,a,.,l ee* iief i4eei,cht en bio'd l:raar. dat in
twee viechten oveï den rug hins. Het droeg een inet,
rc.se kleedje.

Ilet lçeek eens rond en rzag darr L,ouise. Nieuwsgierig
slaarde hct naar he,t raam.

J-,eruis,: r":r:l.r'kte haar. Fjet nreisj e a,arzelde eqe,n ; dan
,. ,,.'.,n1 1-'., ,iadrr, i.rt \.lai{ bij 't venster.

-.-- trs er È;jj u ierrrant{ ziek ? riep l.ouise
--- l,a. rnr:e,:it.,r... Dc clc,kter is er.
*** Lj'" rnoeiler zal beter rvr.rlq{6n. {k h,en ooh zi*lr

!i(r,^,"r:eiit. [; h.:]: rli: lrrazel€n geÂracl" lk melg Zond.ag
i-luiien. . .

l).r, oro*g l-ouise :

*,- i'f t:bi lic bro,:]rtjes r:n zuoje.e ,r

^*- hJeen. ".
.*-*. V/oc,'nl ge iïrâag in zEro'n wêgen :j

-* Il: ;rc-lr lieve.r in een Lr,ûi.q rvonen.
l,ouise sio;rci *p cn haa!cle haar pop. Ze liet rjj* aien

I lr.t Içr:rn:ir,rneisje keek er gretig naar.
** I {ei:rt *1ij geen Fop } vroes Loui,s.e.
*- jls rpeei niet.." lh mr:et kun.sten rnaken.*- Kr-rn.ste,:r malsen I hrtrhaalrie l.,ouiso: verlraasej.

ïv at dan ?

-.- C, c,p e€.,r] koord dansen...
*,., Iin als ge er af valt )
-*- Fir is r.:en u,r:t onder me. lk lcan ook dc,or huei:i,els

;ipringe;r eu op vader,c hoofd *aan.
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i-iet mei'si. leunde nu vlak tegen de ruit'

ziehtje was wel lief, rnaar m'ager en bleek'

* Hoe heet gij ) vroeg Louise dan'

*r Pa11fa....
'Mina, de meid, kwam in de kâmer'

- 
\its1 wie spreekt ge nu toch ) vroeg ze'

- 
ffis1 het meisje van het paarde'nspel' Kijk eens'

i-oe lief ze is. 'En haar moeder is ziek' De dok.ter is er

bij.
Mina. wenkte met de hand, dat het vreemde kind

weg moest aan.

Paula werd rood' Ze keek eensklaps heel droevig'

maar ze gehoorzaamde dadeliik'
*8*

Haar gt - 
O, waarom jaagt ge ze nu weg ? riep Louise wat

L'oos.

-* Omdat zoo'n kerrni'srneisje hier niet aan de ra'

reen i:noet staan. Ge hunt dat volk niet vertrouwen'

,{e ioeren den boel af en 'komen dan stelen-

Louise hlopte op het venster.
.- Kom maar terug ! riop ze.

--- Ik zal het aan uw moeder zeggen ! dreigde Mina,
*. l,'îoeder zai het heel goed vi'nden.., Paula wil

rrr: niet meer komen. 't is uw schuld.

- 
ik zau ze weer wegjagen. Wees nu toch wijzer'

Brommend ging de dienstbode heen'. '
Louise tihte nog eens.Nlaar Paula zat rlu op 't trapje

r an clen wagen ei-r keek naar een anderen kant.
De dokter k'aram buiten. Hij sprah nog even met

clen baas. Zie, trij streeide het kermisrneisje wel over
net hoofd.

De Cokter groctte, zag Louise en knikte. l)a,n kwarn
Irii even binnen. Moeder bracht hem in de karner.

'. ,En hoe is het met mijn patientje hier ? vroeg de
poede man. \f,1el, mevrcurÀ'... ii< geloof , dat ze van-
craag wel eens een uurtie buiten mag.

__ Vanda'ag al ? vroeg moeder. Maar ja, gij 'weet

l'et best"

- 
/,1ç1 een uurtje na den middag. En dan morgen

v;at ianger. En natuurlijk met een manteltje aa,n... en
niel loopen en .rliegen,, maar stilletjes heen en weer
wandelen in 't zonnetje.

Louise beloo'fde de voorschriften'te volgen... O,
-*q-



wat wae ze blij. Opeene maalcte clie blave doi<tqr ortr

eitndl aan haar geva,ngenschap.
* Paula's moeder is ziek, éh ? vroeg !'-otrise.

* Paula's moeder I Wie ic Paula)
__ !ls1 lcermisrneisje daar v'an den \'âgen' O, nr.r

is ze binne,n. We hebben hier aan het ra.rm wat gepraat.

Maar Mina joeg haar weg. En nu is Paula bccts. Ik heb

nog eens getikt, maâr ze wou niet meer komen.
*- Mina rnocht r.lat niet gedaan hebben, zei moeder.
*- Dat vind ilc ook, hernarn cle dokter.'t Ziet er rne

een heel lief lcind uit. Ën netjes ook. Ja, de ..,rou*' itr

ctien wagen is ziek geworden, Z-e hcest en is zeer, zet:r
,rwak. Een hnrsf,nandoening heeft ;ze. 'k I'.ieb gezeqcl

rlat ae moet rusten.
*-. 'Kijk, daar l<onrt Paula weer btliten, r'iep l-or.risr.',

Zie eens, moeder, hoe iief ze is.

Mevrouw wenkte l:et ktrmismei,oje. Ze vonr.l het zoo

..nvriencle]ijlc rvat Mirra gedaan had. T1r waren oridnr
clie foorliedcn wel heel f.atsosnlijke menschei:-

- 
De rnoeder lijkt me een heel zachte vrcuv/, \/cï'

zelçevde de doltter. lJc vacler is rvat riulver, inaar ja.
Cat is mi,sschien c{oor z'n r;,i<. In elk se:,,al is hei tclel.
om zoo'tr ar'm ki,nd eens wat v:ienclelijkheicl t,: bervi,j-
zen.

- 
Moeder, laat ,zrr eens binner: k-o,rren. l)lrn l"r;rn

re mijn *peelgoed 2igii 'rroeg l.,ouisc.
.- Binngn komen- lcind ? herhaaldr: nevrouw

Ma,arten:
-* O, voor cle ziekte l'an cle nr<;ee.ler rrtoet qe het

I{i - "-

l,ret laten, sprak cie ,i,:kier, Ër rs geen besmetting bij .

f lij vertrr:ic r)ri rn(1vr{,lrw I'iet herrr uit" Zii keercle
rrict Paula terug.

- 
Fiier is un. vriendi,rrnetje, zei ze iachend.

I Ict kerrni'srneisje was nu toch wat verlegen. Nieuws
r;i,cris i(eek ze dan rond; Ze wasi nog nooit in zooln
.,<'hoone karner geweest. I-ouise toonde haar apeeiqoed.

lVlevrorrr^-' liet cle meisjes alleerr. Ze moest naar dt:
l.euken.

De oude Mina keek stuursch.
__'1 Ç1s21 mij n'iet aan" mevrôu'ar, zei ze.'t Is r.tw

huis. fuïaar il: siaap r,'an,nacht toc.h niei gerrct.
--- Omdat dat kirrdje bij l-ouise is )
-- Wie doer nu z{}o iets in cle stad )
**- Wei il< ! Kom, Lorn, ge rnoogt niet zoo kwaacl

r',,rir andere rnenschen denken.
*-- l\lenslchen ! Kermisvolk,,.

- 
Ze zijn toch ook menschen" (), ik weet wel, ze

zijn niei alir:rnaai *,.:!ijk. [:-r ;rit raar qoedie onder. M,aar
clat vindt g;e ac'k onder de nrenschen, die i,n huizen
\,vc.lnen. En clit kirrr.l is z,eer netjes en fatsoenlijk.

-** ,I^ u'el, rve l;ennen dat. IJen boel afloeren. Ën
<!an alles aan l.r:rar rjacl.er ",,erteilen. Die weet dan, hoe
i,ij hier binnen kai: sluipr.-.n. Neen, i,L slaap van nacht
i ir:i 1re: t:r r.

_- Uar harrt is zo,. ,4oet.i. 't ls cen onschuldig, lief
[:incl. Wr't kan het er aan dr:en, r.lat haar.,,ader kunst-
rnaker i:: ? C,., ûrccrlt :roo laaq nie.t op andere men-
schen nc,:rzi<'r,. 
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Mevr.ruw had geiijk. Mir:a bezat een goed irart. Ma,'1

dat was n'u zco'n eedacht Ltij haar, een vooroordecl"
Intusschen haclden Louise en Paular veel pieeier. Toep

het speelgoed bekeken was, deed het kerrnisrneisje ee;r

ç.aar kunstjes. Ze stond een heelen tijd op haar handen

met haar beenen in allerler iro'-rdinsen. Ze kon zich reli'r
op haar hooftJ steunen met hancien en voete:r ios'

L,ouise kreeg een vocrrstellinfi iconteloos. Ze riep
r,roeder, die i.noest eens kornen }<ijken. Nlevrci'uw iachtt:
ook. Maar ir.r haar hart hacl ze diep medelijclen rnet

Paula. L-ezen c,f scirrijven l'-on het kermismei"sje niet.
Ze wasi nooii naar sch,Jol gewe.est. iin nu eou zt: heel

l"taar leven moeten rondzwerverr en kunstelr milken.
Altijd als gek sùaan vooï andere menschen. [:.,r'r zeker
cok centen moeten ophaien I

T-oen haar dochtertje vroeq- ,r'f z-r: -flai a;rn l:'auir,

mocht geven, vond de goe,Je dzr'me dat opperbest.
Overgelukkig vertrol< het i<ermignieisje rnef n paif,;'

lrrentenboeken, een doos potjes r:n pannetjesi en een

kieurboek.
De sclrool ging uit en de Mari<t liep weer vol knapen

err meisjes. F-iet geioel nan"! ioe, nu ook een pa.arclen-

nrolen aankwarn. lle jon,gerrs mochten heiqren iossen-
Of ze dat saarne decicrn ! Ze vonden het een he,:rlijl-en
r;jd.

Dien midoag mocht Lotrise cius r:en uurtje naar Lriri-

Ëen. Moeder leieedc.ie haar warm aan. En ons patientje
rva'ndeide rnet Paula over tle markt. Ze rnoesi clan ook
eens ûlcle in den wag€n.'Wat rva,s dat daar aardiel Er

- 
tt 

-

rLûnd een lafel met vler stoelen, eeur kas, een ftrrnuis.le,
rnaar arlles heel di,cht bij eikaar.

l)at r,r'as rie b.:nreubeling der voorste helft van den

v'agen. Een tusschendeur leidde naar de tweede helift.

-- Pauia ! klonk een stem.

Flet kermisTneisje ging viug door die deur.

-- O, daar ligt zelcer haar moeder, dacht l.ouise.
Pirrrla stak haar hoofd om de deur, en zei :

--- Kom eens hier.
i*/at verlegen deed l--ouise het. Ze zaq errn bleelcc

-i rourn,', die te bed lag.

- Dug bra*'f hincije, zei de zieke. Ik moet u toch
iir:danicen 'zoor alles wat ge aan Paula heht gegeven.
Z.ult ge het uw rnoeder aok doen ?

De vrcur,E kreeg rveer een hcestbui. Paula ga.[ haer
v jiig een glas rvater.

*- Gaat nu vreer wat speien, zei de ziekc. lk rrrot,t
sinpe:r van den dokter. Dag, l'iof leind.

De meisjes verlieten clen rvagen.
FIet werd drulcker nog op de Markt. llet wafel.

krr:::nl, cie io'-rtr:r, een komed.i,etenl,"t pi.rpç:r-rrspei, al
t.lie wagens kwanr.en vandaag.

Toen de sctrr,:ol uit was, liepen de' jongens en rneis.
jes rond. Loui'se zat 14/eer in de kamer. Maar ze ver-

".'eelde zich niet. Paula was nu ,niet bij haar. Die moest
rwerken van haar vader. Het mei,sje was koper van dê
ient err.van de paardenharn,aririen aan,het poetsen.

* t3 -



u.
L)en volgenden rnorgen keek Louise het e{rr$.| naar

clen woonwagen. Zor,r Paula al op zijn ?

Louise schrok. Bij het trapje stond e,en baar met een

rnatras. En uit den wagen kwam eerst de dokter. I)an
,lroegen twee mannen de zieke vrouw buiten. Paula's
moeder was warm in de dekens gewikkeld' Nu ver-
schoen ook Pailetto, de baas. De rnanuen leqde:r .1.:

vrou\: op de baar en de,kten ze to€ met nog een deken.
Nllev.rou'rv Maarten stond aan de deur. Ze sprak met

den clokter. Zie, nu kwarn Paula ook uit den wagen.

Ze schreicle. Palletto stuurde haar weer rraan binnen.
l{ij scheen kwaaci.

I)e mannen gingen met de Laar hr:en. L)c ,lttktc,r
iiep er naast.

N4oeder kw:rrn in de karner.
-- O, die arnre vrouw, zer ze. I)e dokter vertr:lt

nre, dat ze van nacht veel erger ge\t'orden is. Ze rnoest
naar 't hospit.aal. 't ls lo,ngontsteking. Dat is zeeï ge-
vaarli jk.

- 
p3113 schreide zoo erg, Ze haà zeker gaarne nret

i,aur moeder willen mee gaan, maar l-raar vader stuurde
haar naar binnen.

Louise hoopte, dat Paula toch weer gailav- buiten zou
komen. Ze r,r,ilcle clan wat rnef haay praten. ly'laar herl

kermi:;meisje verscheen niet. Pallett-o .rerktc,, met ziirj
Lnr:chten vclort aaîr den opb,.,,r,rrv ran de tent. l{ij had
i\^,ee rnannen in dienst. Die sliepen irr een ande.ren wtr
;1en hii het eepak. '7-e waren tegelijk kunstenrnerkers,
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en kulr$ter rrrakerl err rou de rnenechen verrtrakErl, Lri

ze was zô6 bedroefà. Ze hoorde de mcnsclren lachen
orn clen paljas. L.rr zelf had ze wel kunnen schreien'
iu{aar var Palletto moesi ze een vrooiijk Beeit:ht zelten.

't \l'e.s avc,r',ri. Nog altijd klonk muziek. I:r hing *en
reuk van smoutebolien, rvafels, r,isch. De kramen en

tenten haciden vr:el te 'loen. I)e drairjrnolens zaiel) vol.
Paiietto was nijdig. [ien nieuwe voorstelling meres!

beginrren en hij zag fiaula niei. ilrj hact rn de tent en

in del wa!{en sekel',en. Niergens vonci hij het kind.
*- /.<trt z(: nr,tar hct ziei<err.|uis zijrr J 'r,oe* 5ij aan

cle,n cl.rwn.
Deze rv.isl ir:1 niei. L-n de Lraas kon niet gaan

hij rnocrrt het voll. binnert ioklccn. I-la, al* Paula
keerCe, ::o.u hij hei haar inpeperen. F{ern zoo
steek laten !

Pa'r"rla u,as weil. Een knechi, van 'i, horrpitaal lrad haar
gevraaerJ eens gauw te !66ç11. Ze rvas heenqesloperr.

*- fulaar z-g niets aan mijn man I had de zieka ge-
srneek t.

Pau1a'had een mantel over haar rood pakje sesia-
gen. Onderuit kwamen ha.ar witte kousjes en qouderr
slofjes. Zco trad hct ker;-aismeisje het ziekenhuis L,in-
r'rerr. D" zusteïs hadcle-n innie med.-lijcle.n rnet haar.
IVat eer: iegenstelling ook !

llloeder lag:rlleen op een kanrer." L,erst was ze op de
-- 19 *_
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Toen de school uit nras, lieperr de jonXiens en meis-
;es rond. Louise zat weer in de kamer. îtuu, io,*r_
r eelde zich niet, paula was nu niet bii haar. Die inoestwerken van haar vader. Het meisje was koper vau detent en van de paardenharnassen aan het poetscn,

II.

. Den volgenden morgien kedc Louise lret eerst naarilen woonv,ragen. lz,;u iàula oi op 
"i|n iLouise r:chrok. Bij het trapii ,tooa een baar meteen matras. En uit den waEfen kwam cerst de dokter,Dan clroegen twee mannen de ziekevrouw buiten, pau-

ia's rnoeder r,vas warïn in de dekens gewikkeld. Nu ver-
scheen ook Palletto, de baas. D" muon* legden de
urouw op de baar en dekten rc toc met nog *i'd"k"o.Àllevrouw JV1aarten stond u*n j" deur. Ze sprak met'd? {*,":. Zie, nukwam p;ri; it ,,i, den waget. Ze
schreide. Palle[to stuurde haar vyeer naar binnen. Hii
scheen kwaad.

^ 
De man'en gingen met c{e baar hcen, De dokte t lieper naast.
Ivloe_der k*am in de kamer.

,^: O, die arnre vrouls, zei ze. De dokter vertelt me,uËtr ze van rracht veel erg,er p,eworden is, Ze moestnaar.-'_t- hospitaal. 't L loojo"tl"i.r"E. Da[ is zeer {e-vaarliik.
'Paula schreide zoo erÉ. Ze had zeker Saarne met
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baar moeder willen mee. gaa', maar haar vader stuur-
de haar naar binnen.

, Louise hoopte, dat Paula ioch rveer gauw buiten zou
8omea. Ze wilde dan wat nret haar praten. Maar het
kermismeisie verscheen niet. pailetio **rttu --i "ii"lnechten voort aan clqn opbouw van de tent. Hii iad
twee mannen in dienst, Di€ sliepen ia een uu.i"."., *u._
Bsn bii het gepak. Ze waren tegeliik kunstenmakers.

Eindetijk kwam pauia. ze schæn beschaarnd, want
ze keek niet riaar Lorrise 7,e d,roeE nu ooi< een oud
Itleedie, vol lappen eu rafels, Het kLa moest *"rk*.
ée spande een zeil en hing draperiëg op. Eens kreef ze
een klap van PalleLto. Louise zag het, en hacl ucul t"-
deliiden met haar. Neen, die baas scheen er toch aeen
Éoede rnan uit.

's ltliddaÉe mocht Louise weer wat naar buiten f)a-
deliik Éind ze naar de tcnt, die ntr half opilebouwd
uta8.

- Paula poetste trompeLlen op. 7.e bloosde [{reo ze
Louise zag. Moecler is naar 'l ziekenhuis, zei ze d,r-
deliik.

-- Ja, ik heb het gezien, Maar Sc moo{t er toch wei
erens naartoc Saan.

- Vanavond. O, moeder i.s zoo etf zlek. Als zc
Eaar niet sterft.

- Iflel neen, de dokter zal haar beter maken ifij
ls zoo'g knap man.

- Ik bid voor moeder, dat God haar gauw {eneest.



- Ik zal ook voor uw moeder bidden' beloofde

Louise.
Palletto kwam van achter een wagien' Paula schrok'

- Juffertie, nu moelen wij werken, zei le baas'

l,aat Paulu du, gerust. Ett 't is hier niei goed- voor r1'

Als er een balk valt, kunt ge $elcwetst raorden'

- O, ik ben niet banf, ruîinheer, antwoordde

Louise.

- Dat kan me niet schelen. 'We hebben Seen tiid

te verliezen. Ga nu we$.
Louise vond hem een akeligen kerel. le uerlrok'

lùflat had ze een medeliideo **i Parrla. Neen, dan was

haar vader toch anders !

's Avonds lçeeh Louise weer door 't raam' Ze zaf'

Patrla rnaar wcrlien, Zou ze niet naar 't ziekenhuiu T?'
Sen Saan ? 'l Werd donker. Palletto stuurde het rnetsle

in den wagel en draaide ciie op slot.
rÙflat had Louise veel u:.ct haerr kermisrneisie te doell!

O, kon ze haan maar helpen !

III.

De kermis rvas in vollen gang.
Louise mocht nu heel ann aug brriten. 't trierst ke?k

ze naar het paardenspel. Pallelio en ziin twee knech-
ten bliezen op trompetten. Paula moest dansen. Ze was
raar aanSekleed. Ze stonnl daar net als in een badpakie'
?e droeg groote linten in haar haar en aan haar schou'
ders, Dan had ze lanse, witte kousen aan eî la{e
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schoenties, die,wel van goud leken. Ze danste ook dik'
wiih op straat.

't V/as maar een klein, eenvorrdig cirkus, Maar Pal'
ietto ôeed of hii een zeer beroernd paardenspel bezal

-_ Komt binnen .. komt.. en als Ée niet tevredenKomt binnen

Zii danstc ooh dihruiils op straat (blz, 16)

-17-



ziil',kriiÉt Se uw geld terug, nep hii. De wonderbaar-
ste toeren, ongeloofliik en toch waar. Toeren op.de
paarden, aan de rinsen, cp de ladders. En dait, ds be-
roemde koorddanseres, n:eluffer paula palleto.

. D1n belde hii ea sloeg op een biitrken plaat. Iien der
knechten, die ziin gezictrt-severfd hact,'vertooJrde al-
lerlei grappen.

De menschen stroomden bilnen Louise triing ook eerrs
kijken. Jan, haar broero vergezekle haar,

De mannen deden hun b1st. Ze stonden recht c,p

paarden, die snel rondliepen. Ze spron !.en zoo van hct
eene Pear{ op het ander. Ze hinfep rnet c{e vocten aan
rinSen' De clown zette op zijn neus een stok. Daarop
droeg lrii een bord met eàn fiesch en glazen, Zoo wan-
cielde hij rond zonder dat er iets viel.

Maar 't rneest keek Louis€ naar pauia. Ze zaf het
irermismeisje op een koord toof*o. ii.,ir. was zelf
hang. Gelukkig hing er onder aui too* een net, Maar
Paula hield zich goed op de koord, De menschen klap-
ten in de handen. Louise had medelijden met Paula.
Die moest hier al die trunstenîurkoop*n. En haar rnoe-
der was zoo zielt ! Hoe zou het *"t au arme vrouw
ziin ?

Nadat Pa.lletto haar wegSeiaagd had, was Louise
niet meer bij paula geraakt.

...De voorstelling duurde niet lanS. De baas witde al-
tiid nieuwe menschen binnen latei. Zoo verdiende hii
natuurliik meer.

Jau en Louise SinSeu naar buiten, Aan den uit8anÉ
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was er veel gedrang, Eensklaps kwarn Paula bij touise
Haastig zei : < Moeder is zoo erf ziek en ik mag er 1'an
vader niei heen >. Er sionden [ranen in haar oo6len.
Vlug liep ze weer weg. Palietto rnocht zeicer niet zie:;
dat ze met Louise sprak.

Louise was erg onder den indruk van wat ze gc-
hoord had. Ze vertelde het thuis. ïac1er beloofde haar,
dat hii eens meb den dokter zou spreken. Den heele-n
cl.ag dacht Louise aan het arrn kerrnismeisie. Paula
moest dansen en kunsten nraken en zoo de menschen
vermaken. En zc was zô6 bedroefd. Ze hoorde de
menschen lacireu our des palias, En zell hacl ze wel
h.unnen schreien. Maar san Pailetto moest ze een vroo-
liik Éezicht zetten.

't r$[ias avond. Itlog aitiid klonk muziek, Er hing een
reult val smoutebollen, rvafels, visch, De kramen en
tenten hadden veel te doen. De draaimolens zaten vol.

Palletto was niidig, Een nieuwe voorstellin$ moest
beginnen en trij zag Faula niet. Hij had in de tent
en in den waSen gekeken, Nergens von'l hii het kind.

- Zou ze naar het ziehenhuis ziin ? woeg hii aan
den cloum

Deze wist het niet. En de baas kon niet gaan kijken,
hii moest het voils binnen iokiçen. I{a, als paula terug-
Iteerde, zou hii het haar inpeperen. Hem zoo in den
steek lateu I
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groote zaal geweest. l)e dokter had haar nu hier laterr

brengen, orndat ze stervencl was.
_. Mijn kind, mijn i<ind I snikte vrouw Palletto.
En ze drukte Paula tegen zich.

Faula -was geschri.,Lken van rnc,edcr"s ultzichl. Wat
rvas <iat gezicht larre.; en srrrai gewort{en ! De ûc'gell
i...een zoo die,p.

*- Paula... il:. rnoet u \^/at zegP;er:, zei cle zielçe zercht

lic dank Cod, dat ik het nog kan doer...' O, ii; had

;-,1 veel eercler moeten sprelcen.
Ze zuchite... ,

- 
Paula, luister nu eens eoecl ,.. ik bi:n uvr :rr<-reder

r'iet...
Het kind keek cle vrûuw vreernrr-l aan. Wat hca:cle ze

nu.,,.
*. Pallettrl heeft u gekcichi: van Zigeuners,'. E:r clie

hadden u van u-w ',rader *vveggei-lomen... Versiaat ge

rnij goe,d ?

Paula scheen "t nog n,iet te begrijpen...
*- Ge vzaart drie jaar, ioen ge trij o,ns kwaarnt, her"

t:am de zieke. Cns L.!nc[je ','ras juist gesi:orven. Toen
kr:eeg ik u lief ais mijn eigen rneisie. Ben ik niet altijd
goed voor u geweest)

- 
O, moeder. ". snilcte Paula.

* i{eèn, uw ware rqroecler ben ih niei" ., Ën Pallet"
tc is niet uw vacler. FIii is voor Lr ee,n vreemcie man..,

En dat veïstond Paula J:ret-er. 't Was of ze het altijd
gevoeld had, dat c{ie ru'ne rnan haar vader niet l<orr

zijn.
*- 20 *"-

Maar rn.reder-,.. haar rnoecler niet. Ze hield zoo veel
van haar.

--.- Urv oudt'rs moeten in Holland wonen, zei vroulv
Palletto. O, vertel alles aan de ouders gan dat lief
r'ieisje...

--.- Van Louise...
.-- Ja, zij zijn goede menschen en zullen u helpen.

Ii. heb het ooi< aan de zuster verteid. Ik he,b aan God
51ebeden, clat gij uw ouders rncogt terugvinden. In de
tacle var: het kasje ligt een rnedaiil,cn... Dat droegt ge
toen ge klein waari l)at kan dienen om uw ouders te
r, inderr.

De zieke zweeq even. f-lijgend lag ze in het leussen.
l4aar hoe iiefliik keek ze Paula aan...

En claa"r zat lret kernrismeisje. Haar mantel wa6 nu
cpen en iiet i:et ku,nsten'malcerspalcje zien. 'Iot hier
l,oorde rnen het qeschettet der orgeis. Op straat gingen
:iingende menschen voorbij.

En hier die sterr/ende vrcuw no5; r,ol zorgen orn dit
k i'nd.

*- O, Fatrla, 'hernarn vrouw Palletto, ik had dat al
cerder moeten z,eggen.,. Niet aan u maar aan de politie
cf aan een b,urgemeester,.. Ik heb het soms willen
doen. Dan dacht ik aan uiy!' rnoeder. Wat mo,et die ve.r-
iiriet gehad Lebben. 0, 'r was slecht ean mij om te
i:wijeen. lk voei dat nu noq meer als een zware schuld.
Idaar iir had u zoo lierf gekregen. En dan moest ik oo,h
:wijgen van Pallettc. F{ij had u ge,l<ocht om een dan-
sererj van u te maken. Vergeef het mij, paula..,

* ?t .,-*



liæ meisie kuEbe de rieke. y'.e kun nrei *preken. /-e
sc hreide maar.

Ëen zuster naderde het bed. Vriendeiijlr. vîôeq rc:

erf ze den man wilde laten loepen. 7,e z.ag imnrç'rs lvel
,iat de zje-ke snel ac.hteruit ging.

De vr,ruw schudde 't hoofd.

- 
'l'{ii zal rriet komer,, zei ze. l-lij g;eeft er niet onr

riat ik ziek ben. Maar zusier, ciit ar,rr }<ind..

"* Weet ze iret nu? fiuisterc;le cle zEster.

'* Ja.".
* lk zal er den dokier over spreken. Vriees maar

:{erust. NIen zal alles doen wat mr:n kan. crn .ie ou -i.,rs
lerug te vinden.

trrauia bleef bij het beC zitten. Pallettc rnoest ri.ii:rr
zonciet haar spei.:n. [*lij was imrners ha;rr va<{er ,niel.
ir4aar deze vrouw was toch haar mcrecier...

-"* Neern, de.nk nu goed. aan wat ik ,.r gezegcl i"rtrlr,

ireinam de zielcc.
_- Dar heb ik twce moeders, zei Paula. Ct,ij en een

andere,.. Ge zijt altij<l z;oo lief ,roor r:rij.
Die woorden deden de stervende toch goed...
[:indetijk rroegt Pauln heengaa,n. Moeder had rust

ooodig. .Morgen zou het meisje teruq keeren...
Pauia L,wam weer op de ke.rmis. Ze weende nu

,.tii. Ze zou eerst het medai]lon haien. r\n.jei-s gooide
lrallettr: het v,'r:g. Vlug gine ze ir"r cJcn wa,4en" fJa eerrisx
zoek,en, vo,nd ze lret meciaillnrr. i-let hing a.;,,.rr e,en fiin
I;.etti.ngje. Ër zat een portret in van een joirqe, mooie
vrouw.

-- 22 -
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Zou. dat die anc{ere moeder zi;n. ergens in Holland ?
l,'laar het was allernaal zor: vreelm.l o..ro, paul". Haa,
lror:fclje draaidç ssrns.

-* tr-l;r. ee zi,t daar ! klonk het. Vooruit, naar cje
tent I Wr: zullen str"aks û,el eens vercler spreken I

Pallett.: sto:-rcl daar. I-l;j keek vree.seiijk kwaacl en:reep het meisje t,ij den arm.
Fauia r,;insr naar'bniten. Âan clen trap lrkte ?e zieh

i'.,*. Ze lierp rraar beneden.
-- Ik sa uiet mee !ric.p ze. Mot:,ler li.gt err: ziek..,[:.n gij zijt mijn vader niet {

Een oc,genblil stonrl palleto als veistorncl. paula liep

;;:1* 
lrer volk. O, ze rnrns nu vreeselijk F,ang van clen

t)aula ciyone door cJe menschen. Neen, ze kwarn nietrir,:.:r in cle tent. Z. s.raakte bii het huis van mijnheer
l4ir;r' f en. I)r:ze zat met ziin \;rouw on t ;n.I*r*n r,.r,,,hi:f raAm.

L.ouise zarl Paula. Het was claar er.s h<_rlrt v;rn irl cle
ke,r'mislampen.

[n ze begre'ep dnt harar çtiencrinrretje in nr.rr;c.r rver:;,Zie, hoe srneel<end ze de lrarrclen u.rr:*du.
tla.t za:{ urijr:heer Maarien ook. }{ij gin!{ naar vorenen mijnhee: ii.et Paula in cle kame:.. D"* buu." van hetpaardenspel had het lincl in rje ,*,çrplrr* zi,en vercl,wii-ncn, F{ij r.1â$ rvoe,jenel, r:raar. volgde i"i. .,,rr. il;ii;,,ilu geen opsc:hudding verra.ckken.
* Ha, bromde hij, ctie d.:rrrrce vrou\4. heeft aeker



alles verteld. Wat zal er- nu gebeuren] 'k Zai zeggelr

clat het allernaal leugens zijn...
Ontevreden keerde hij naar cle {:enl- terug' [:,n weer

riep hij de menschen binnen.
lntusschen vertelde Paula ailts wat haal moedcr

!;ezegd had. Mijnheer Maarten ..'.rnd dat zeer ernstig.

- 
Houd dat kind hier, zei hij tot zijn vrou-a'. En

als', die,Falletto belt, doe clan niet open.lk ga even naar

ire,t ziehenhuis. Ik moet dat die vrouw zelf hooien ver-
tellen.

In 't hospitaal o,ntmoette hij den do!-.ter. I)eze was

;.rist aângekomen, offi nog een avor,dbezoek aan som'
rl.ige ziel."en te brengen. De zr.rstel hael hern ai aver't
lleval gesprcken.

Samen gingen de dokter en mijnlieer l\4aarten bij
rrouw Palletto" En deze bevestigde alies, wat ze eerst

iezei4d had.

- 
Paula is ai bij ons, verteicle rnijnheer l\taarten.

[n ik zal haar daar houcten, tot r]e ]rurgemeesier rnaat-
regelen neemt.

De zieke c-lanlcte- de heererr ontroerc{. Nu rn'as ze

1,erust. En't scheen of ze thans pas stervt-'n kon. Ze hacl

Ilaula nc,e wel eens willen zien... lVlaar ze rvist nu dat
i.aar lieveling veilig bij die goede nrenschen was,."
llJeen, ze moest nu maar niet rneer lr'aar buiten korrren-
Falletto wâs zoo sluw en listig.

In den naclri stierf de vrourv. 's Morgens kwanr
Palletto. l-lij toonde zic.h niet bedroefd... trlii bleef
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.uriàar even. [)ein hegai irij zic]r naar nrijuheer Maarterr
iiij .,viide tr:ch pro'beeren Paula terug te krijgen. Mijn-
ircer htaarten c"leed zelf open. Palietto maakte eene
l. uiging.

*- It'Iijnheer, zeicie hij. iL kr:m u beda,nken, omdat
ir'ij zoci goecr zij t geu,-ee*.t voor mijn dochtertje. 'r: Kind
rça* qisteren overspannerr door de ziellte van mijn
lrol-rw. Paula moest spelen... 'i is r,vaar. ze was ver-
c'r'ir,i1;... nei als iI:"'t is nie,i plezierig ou"r op te treden
r is il,; ir;.oed,,:r:riek is. h'iaarr ik riroei toch nrijn brood
,,'r,rcli{rii{jn.., Ën ih u,is; niei, <;lal. iret 2.oc, er'{ rvas. Mijn
rtrir.-r1e vi-dirn\,\'ir viln nacht g*stnrrren.'i ls ioch allemaal
,,rru i'1r.r;4 qega?in" lk lcom nu rnjin kinclje terug halen.
t.'c zi;r *,'ei :1o.::cl. :iai r1e ?e ecn r:t:cirt i:r hui" hcL.,t rril-
i,'ir ]rrIetr,

lJc vcnt hui<,ireldc qerv.:ldig, e:,n hij zetie daarbij eerr
ticulie g;eeicht. l.,tlijnliee,.r lVlaarten bleei kalrn.

--.. l,-uister ceur;, zei, hij. lVe zuileri 'i kort. nr&Len.
.\is gij rrw kindje terug- .h'ilt hebben, ga dan na,ar den
b'.:rserneester. I{ij moet u toch eens sr:rei<en.

-*-- Ik begrijp niet.. "

'-* Ge be,grijpt me heel goed. I)oe nr.r ,niet zoo raar.
l-)y7 vrouw lreei:t oi:r h:rar sterfbed veel gned willen
maken. Paula is een r{estolen lcind. Ë,n wij zullen al
iret rnogeiijke doen orxr lraar. ouders op te. sporen.

-. Maar ho": icorrrt. ge daaraan ? Mijn vrourv heeft
;eker geijld. " .

.-- IVIan, ik spreek niet larrger met u. Ca heen ! En
Paula biijft hier.
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'* l)at aullon we arër I rrep lrallelto
tooD.

Mijnheer Maarten opende de derrr en

- 
Zult ge zel'f vertrekken of moet

roepen ?

llu ()p ruweti

vroeg:
ik de politie

I)e burgemeester liet Palletto in de gevanrgen,is stoppen.
(blz. 27 ) .

iJromrnend vcttrok Palletto. Toen hij aan zijn tenr
kwam stond er een politieagent. De kermisbaas moest
iadelij.k op 't bureel komen, Aan dqn kommissaris en
clerr burserneester verteide hij clan toch dat hij Paula

*26*-

van Z-igeunt:rs gekocht had. lloe.doze aan het lcind
l.t'arnen, wist h'ij niet. Zoo hieid hij bi'j hoog en laag vol

De bureemee-ster liiet Palletto in Ce qcvangenis.stop-

J:ren. f)e kere) sprak de volle waârheid niet. l-lij moest
r- ân maar wat nadenken.

Paula bleef voorloopi,g bij mijnheer Maarten. Mina
c,r;k was ireel vriendelijk voor ha,ar... Drie clagen later
volgde ze de baar van haar moeder naar lt ker*hof.

ï-ïaar moeder ? Och, ze zatr toch altijd zoo aan haar
l'liiren denken,

IV.

Dfuht-bij Urrecht i,n NeCerland, stond de groote villa
. an mijnheer Daalman. Maar 't was in 't schoone huis
r ooit vror-rli.lk. Mevrouw Daalman was zoo sonrber'-

Irlegen j:ra,r geieden hacl ze haar kindje verioren, haar
lreve l\{artina. Dat was toen twee jaar oud. ,De meicl
had er mee in hel wagentje ,gereden, op den weg. Ze
qing bij een kennig binnen, eventjes maar. 't Was orn
,,en nieuw kleed van een vriendin te behijlen. Toen ze
weer buiten kwa?n, wae het kinderwagentie leee. Dat
had een opechudding gegeven ! Martin,a verdwenqn ]
Gestolen zeLer ?

Men had vreemd volk ,in de buult gezicn en het
weer opgeqroord, Maar Martina vond men niet. Esn
Zigeunerevrouw $ras er dadelijt mee in de hoesc,hen
verdwenen, ., Dat wist men nict.,.

Nog altiid trcurdc do armc Foeder o,rn dat kind.
*27-



Niets kon haar troosten. Ha;rr leven scheen geknakt.
()ok haar nran had verdriet. h{aar hij kwatrr in de we-

reld, deecl zaken en dat gai aÉieidii-r'g.

Wel ,hadden ze nog ,twee kinderen, e€n knaapje en

e,en meisje. Mevrouw beminde ze innig. Maar e!.!:en

iiag sprak ?e over Martre.ntje. Zao'n verdwijning *'as
,-,r,ger dan sterven.

Zekeren dag, tien jaar na die vreeselijke geil:eurte-

r rs, lcwam de poiitieko,rnrnissaris crp de '-,,i11a. FIij vroeg
c'm mijnheer Daalman te spreken.

- 
l,k heh ee,n bei.angrijk bericht vau de Bel.gisehe

politie, zei hij. LIet is cver heel Nederland verspreid...
't Handelt ove'r het stelen van cien kind.

N4ijnheer Daalman begon te beveu.

- 
t n zou het Martientje irunnen zijn ) stagnelde irij"

-- Ik kan u goede hoop geven...

- 
O, zeg alles. ,. zeg ailes ! smeelcte de vacler.

-_ Bij het [eric]rt is een foto van ,:e1 medaillon...
*- Ons Martientje droe,g een rneclaillon...

- 
Da't herinner ik mij uit de, opsporingspapieren.

f)e foto is n,iet heel duideliji<... maar toch...
De lkornmissaris toonde de papieren. ln hev-ige span-

i ing 'keek mijnheer Daalman toe.

-_ Ja...'t portret van mijn vrouw".. juichte hii.
* Ik nreende 't ook...
-- ;Q, er is geen vergissing mogelijk. Groote Hemel,

:':ou het waar kunnen eijn)... O, vertel meer, kom-
rnissaris !

* 28 **"

* Het kind j,s ,re tr)oornhem in Belgie, in Oost.,
t ilaarrdereir. 't 'Was ,:lanseresjr_* in een paardenspel"
l)e baas lrad. het gekooht van Zigeuners. Het was af_
Lomstig uit Holland en droe€J da.n co,k clit .meclaillon.

*- O, het rnoet ons ]\4artientje zijn ! riep de vader
ll'ret een sniL. Maar lee,Ët het nog. .. is het gezond ?

*-- Jo'zeker... en het is nu bij een zekeren mijnheer
i;laarten. Die ireer{t het in iruis opgenomen, De vrôu\À.
r.an het paardenspel vertelcle alles aan het }<ind zelf
op haar sterfbecl. Zc,o is het onclerzoek ,begonnen.

* Er is geen rv,:jjfsl r-no,gelijk... Er. toci... Ik ga
dadelijk naar Doornhem.

- 
pa1 is 't L:este. I,k zal ,i vergeiel'len...

De ma.nrien spraken af, hoe jaat z:e zciuclen vertrek-
ken. Mijnheer Daairnan .leelde alies yoorzichtig aan
:i.ii:: r'rotrvr mr:de.,.

-- [.aa"t ons dadelijk naar ha,rr gaan! emeekte de
moeder.

l)e bulgemciûlrier v;r:r, Ilooyi:l:ern elntving een tele-
lram uii Ï-lolla;rd :

<<Oud.,:,rs van Xraula ",,,:rmoecleliil: ,gevonden. Wij
Lcrnen hederl. Folitielçommissaris>>.

Daielij,l, gir:g cle i-:urgc:neesier naar" mijnheer Maar_
ten. De;:c rvas ;.;cl,lLLlig t,iruis... Aan paula zei men
nog rrie,i.".-.. 't li.iL:c! had al zooveel schokl<en cloorstaan.

Zx vtas nu twce wekerr. bij deze goede mens,chen.
l-orrise hielcJ van haar ;ris v:rr- .jcn ,:ig;:n zustertje. De
irermis was opgerÈri'ncl Maar op een erarrr.ld buiten de*29*



sta'tl stonden Palletïo's rivagen'i nog' h-n de baas zelf

zat in de gevangelis l{ij }rieid vol' clnt hii niet wiat

*u", d" Zig.*,,*'* het kind '4ehaald hadclen'

î)e bureeureester haalde zclf dc Ncclerlzrr:cïsc'he rei-

z:sers r'ln cle staiie af' Het was irl avond' Maar in het

,"t;ln".t van de lantaa'rn zag l'rij me\1tro1rw l)aalrnan'

O, nu tvr4jfel ik niet meer"' iL zie het beste be'

r.ijs, zei cle t:urgerneester' Paula lijkt sprekencl eip u'

ifievTouw'
l)e clame, ontroerde zeer'

Miinheer f)aalman nam ziin vÏc)Llw bij den n111 r:n

oirderstennde haar'

Bij rnijnhter Maarten r'r'as ook de clokter" [-l'ij rnaan-

de alle,n tot beclairrdhe'icl aan'

Pauia en l-,r:ttise zatelr in cle 'voonkar 
n'*"Ze bekeken

c,rn preïr icnboerk' F{et gezelscbarp trad binnen'

Mevvorrw Daalman Lreet 'zich op de iippen' O' i"'

,.-*ia*'haar best cloen .om kaltn te biijven' Maar z'

zag haar kind. haar Martientje"' Ze had tien iaar orn

h.*, g*".nd en getrerrrci' Ën haar hart zei'het' dat ze

,,r, folurti'tl* terug haci

De Eelijke,ni's vatr kincl en mc'eder trol ieder'

-- futa4i6p,tie... rnijn lieveling ! riel: nrevror-rw uit'

Ze kon zich niet inhouclen' Ze snelcle naar het rneisje

t.,ê rn ,k:lemde het ip haat a.rmen.

l-ouise zag vreerncl t>p' l*laar ze begleep dadelijk

al I es.

--' O, Paula I riep ze, die nr"''rt'uw i$ uw echte rnoc-

r!er. Hoa gehrkkig I
*î0*

il.n Paula l'oeidc z.ich zt:ii zrr,l u r"*rrr.i le rrtoede.
Die lieve dame... haar rnoecler..,

't Was.een treflend weerzien.
._ En ik ben je vader, zei mijnhcer l)aalnran, die

tich betel kon beheerschen.
Maar ook hern liepen de tranen over de wangen.

]'.n och, niemarrd had droo:1e oogen. Ook Mina nie{.,

ciie orr, de. deur loerde.

[):ru]i,, of lievr:r Martina Daalman moest zich toc]r
r.îrst ge!ïennen aan de gedachte dat ee nu haar ecbtc
riudt:rt ten.rs haC.De dokter qaf na al de drukte van het
*'e<lelzjc:n, een goec-lerr raad. L.ouis{: \\'as noq tù zwâk
,:nr,,l ,rur,, school te gtran. Zii kcn,:.1,: r\,;l;iltina lir:t irt:si..

.'\is z:o nlr ecns,:cn poos,e nre.'ging n,.ar llollarrd. Dan
t'a:.; clc overgarrg voor N,{ilriina oemaL;kelijl<. l-n [.-oui.se

i,ad er loch t<:e nreeqewerkt. onr het ke-rrnisnri:isje.,an
rle kerrnis te halen.

IVlijnh.-er cn rrtevr()u\!'l)aairnan vondt:n c.lat er:n r.tit-
stekend voorstr.l. l:n L.ouise's,,rrders stemden,roe.

N,{r.:n lricef i1o!l twee dagen te Doorn}rem. F,r warên
al,lerlei stulcken op tr: maken. Palletto verscheen ab ge-
tuige. l'iij was ze{:r r;,nbeschof t. N{ijnheer l-)aalman zei
niets tot hcm.

Martina's ouders dankter-r Can mijrrheer el.! nler./rou\r
i'"4aarten, den dokter, den burqemeester en den kom-
r;rissaris voor al hun g-oede zorqen. f-ouiee reisde rnee,

Jan zou in de sroote vakantie ook eens komen"
't Was nu nog alles zeer vreemd voor Martir:;a. lil
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zag de groote vi,lla met het park. Ze ontrnoette haar
broertje en zusje, die ook ee,rst ,aar opkeken. Ze werd
gekust door ooms en, tan,tes, die ze nooit gezi'en had.
Het kerrnis'meisje was nu een rijke jonge dame. Maar
re dacht nog di'kwijls aan vrouw Palletto.

Palletto zelif moest nog eenige maanden in de gevan

eenis blijven. Hij werd gestraft, voor vervalschin'g valr
papiere.n. Dat had hij gedaan, toen hij .rg"n" in ee,r

I'lein dorpje Paula 'als zijn kind liet opteekenen.
De fami'lies Maarten en Daalrnan bleven aitijd peer:

bevriend. Louise logeerde elrk jaar een paar iveken in
F{olland, en Mar,tina te Doorn,hern...

EINDE.


