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'Was trerrrig in het huis van cle familie 'Wortlers.
l-r 'hcerschte aïmoede. 2o.., op,'t eerste zicht zou rnen
r-l;t niet gezcgd hebben. En de menschen trachtten het

l:ak noli te verbergen, l)e woning was vrij groot

cn

De nreubeÏen lradden wei betere daqen
^..,rlçend, doch rnaakten nog ecn goeden indruk. En de
kirrcle'-en gingen neljes ter school. Maar zoo rverd de
r.llende verborgen geho,uden,
Moecler zat,in de keuken te schreien.
lk hou het niert meer uit, zei ze tot haar ,oudgte
clochter Nota. 'Wat moeten we {oen? Er is geen geld
nrecr in huis. We hebben schuld. De Linderen moetcn
nieuwe hleeren hebben ! En oc,h, er zijn honderden
dini;en noodig. lk ga nog eens rnet uw vader spreken !
Merrr,:uw Wouters stâpte de breede tïap op naar
boven. Ze opende eed deur en trad in een gr,oote kaprct. Wat €en rommcl was hot daar! Boekcn oE) de
le&!, {t {s€Icn, op den grond T Dan iagon er tcakc'
i.reaat eeir tuin.

*!*r.

rringen en plannen,,; L,n in den hoek op een laag stoeltje zat een rnan, die een kleine stoomTnachine deed
werken. 't Leek wel of hij aich met een stuk speelgoed
l ermaakte.
Die man was rnijnheer 'TV'outers. Hij zae er zeer verstandig uit, bezat een knap, goedig gelaat en een hoog
l,oorhoofd. Hij wae zoo in zijn bezigheid verdiept, rlat

l',ij zelf zijn vrouw niei zag.
'Willem,
zer ze, eerst zacht, dan luider, maar hij
keek niet op.
Mevrcuw Wouters zuchtte. Ze ging weer heen, Ze
wist, dat ze nu niet met haar rnan kon ,spreken. Hij
rou toch ni'et luisteren. Al zijn aandacht was voor "lie
Lleine stoommachine.
Nora "de oudste dochter, eat intusschen te borduron.
Ze was verleden week naar een grooten winL,el in de
stad geweest eri hatJ er werk rneegekregen. Ze dacht
c ver den toestand na Vroeger was vadeT koopman
g{e'wcest. i-{ij had een goede zaak geërfd. Maar hij kon
geen har,del drijven. Veel liever las en studeerde hii.
Hij stelde grooi belang in machienen. De zaken gingeu achteruit. Eens zei hij tot zijn vrouw :
-. Ik doe mijrr ha"ndel over en ga me bezig houderr
met studie. Ik zal een uitvincling doen om de lokomoiieven te verbeteren. En dan wordt ik iater heel rijl.
Moeder had hem dat a,fgeraden. Maar het hielp nicr.
N'lijnheer Wouters verkocht zijn zaak. En dan sl,oot hii
aich hecje dagen in aiiln ,kasreï op, las., teekrende, dscrl

*{*

prôefnemingen, maakte kleine rnachi€nen en lokomo"
tieven.

Met het geld van den verkoop der zaak had de ifar;:ri!ie nu twee jaar geleefd. i\4aar intusschen verdientle
..aider niets. De uitvinding bleef nog uit' Men ken'de
le treinen toen nog niet zoo heel l'ang en zeker zou de
lokc,rnoiief rvel veel verbeterd kunnen worden' Nu en,
clan kwanren er heeren bij vader' Ze bleven lang spre}.en. Als ze heei-rgingen \À'as mijnheer Wouters vrooliik'
-- Nu zal mijn uitvindir,g aangenomen ç'orden, zei'

irij

dan.

\4aar na eenige dagen ontving hij eeri Trrief en "vcrd
rc;er $cml:er:. Eerst sprak hij niei. W'at later zei hii :
*- I:,r is nog ecn gebrek aan rnijn uitvinc]ing' llc zal
ciai wel ver'beteren, en dan is alles in orde'
En'mocclig ging hij weer aan 't werk.
lir: zoo blcef het nu lnaar. I{et geld was op. En Nola
zat lrier te borduren, om een paar ftarlks' te kunnen
".'erdienen. Een paar franks in de week' als er belraive
zij, nog drie meisjes en tn-ee iongens waren die veel
kieeren versleten, flinli konden eten en een goede
:.r:hool moesten bezoeken.

Moeder kwaxn van bovén terug.

l

* Vader is met zij'n machine "bezig en ik kan nu
niet met hem spreken, zèir ze.
Wat zoudt ge dan willen vrageni m,oôder

Nora.
-

)

woca

Dat vader naar een kantoor' ging of weer handel

*5-

drèef. We inoeÈen leven en van die uitvinding komt
riets terecht.
Wi,e weet, mo,oder

!

- O, ik heb eerbied voôr uw vacler ! Hij hee,ft veel
.rerstand
en is zeer ijverig en volhardend. Maar de
zijn uitvinding niet practisch is.
Er werd sebeld.
Weer iemand met een rekening vrees ik, zei

rngenieurs zeggen dat

rn'oeder.

En ja, daar gtond een beenhouwer.
Mevrouw, zei hij, neem me niet kwalijk... maar
ik -kom eene zi,en naar mijn geld. De rekening is al
I'oog.

-Nora da.'lrt ov€r den rosstand na. (blz. 4.)
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lk vraag u nog wat ditstel, spraik mevrour,r" Wou- toch erg beschaa'md.
ters,
Uitstel... De rekening begint al van zeven maan.'"n- gêl.d.n.
lk weet het..., maâr wij verwachten geld.
- Ja, dat pra,atje ken ik al lang. Er rnoet zeker een
- met goud komen, hé) spotte de man brtrtaal nu.
schip
i)en rijken mensch uithanger., i,s gemakkelijk, als ge
het met andermang centen doet.
'- l-le6y eens, ge, behoeft mij niet te beleedigen!
* O, ik zou zeker nog schoone compl,imentje* moeten maken i Vl".r.h halerr, h*t opsmullen, en mij rraar
de centen laten gapen... En dan nog kwaad ,naar mij
l:ijken, als ik vraag war het mijne is.
Man, ga heen ! gebood mevï,ciuw Wouters.
-.
* Zonder duiten, neen ! Den ein of a,nderen dag

,7-

verireLi gil bn gc iaal uw ;rrntc-,etje ;rchttr t:n wij lc,unnen fluiten naar de centen; Wic biefstukÈen wi,l eten.
rnoet ze bctalen.
' Morgen krijgt ge u*' geld. Maar nu zult ge ver'
t"ekken,
-=; Luister, morgen om dezen tijd sta ik hier weer
aân ile deur. En tracht ge me nog af te schepen met
schoone woorden, dan ga ik van uw huis naar den deurr,r'àarder. We zullen uw boeltje dan laten verkoopen !
De beenhouwer brornde een groet eir trok heen.
Moeder kwam weer bij Nora en vertelde het gebeurde.
* Zoo'n brutale on'beechofte kerel! zei de dochter.
* Ja, maar ik begrijp dat de menschen ongeduldig
rvorden. Ze hebben al zoo lang gern'acht. Eigenlijlc
rnoeeten we nooit schuld gemaakt hebben. Maar ik lcon
ue kinderen toch niet laten verzwakken. En nu moet
;norgen het geld er zijn, Doch hoe ?
Als we nog êens naat oom Vital gingen...
- Oom Vital !Die helpt ons niet... Geld heeft hii
llenoeg, maar gieriger menscb leeft er niet. Drie maal
ben ik bij hem seweest. Ecrst verw"et hij me clat uw
vader een dwaag was en maar weer handel moest gaan
drijven. Den tweeden keer zond hij me weg, zonder me
toe te willen spreken, en op den d,-rden tocht. deed
hij eenv-o,udig de deur niet voor me open. Neen, op
oom Vital behoeven we niet ter rekenen. Maar ik zal
rnijn ringen, mijn gouden halsketen en mijn horloge
aan den goudsmid in rie stad verkoopen.

-8*

-* O, nroeder, ze.i Nora

droevig.
al lang over nagedacht,
!
lk
er
heb
het
rnoet
Ja,
Sommige juweelen
van
scheiden.
lk kon er mceilijk
l,eb ik van mijn moeder gekregen, en de andere van uw
'*,ader, toen we pas getrouwd waren. Ik ben er dus zeet
aan gehecht. 'Maar het iis niet eerlijL. ze te houden. als
..rye de menschen hun geld nieÈ kunnen geven. O, ik zal
i'og i^l meer moeten verkoopen ! Tenzij uw vader weer
aan't werk gaat... in den handel of op een kantoor.
De knapen en meisjes kwarnen uit school.
O, moeder, ik heb zoo'n honger! riep Suzanne.
rlie- zestien jaar was.
Ilc ook, verzeherde Maria, een flink meisje van

veertien.

de beenhouwer schold ons,uit, vertelde
-.Moeder,
Klaas,
een knaap van twaalf, Hij zei iets van grasheeren.

lles laf van, dien man, dacht mevrouw 'Wouters,
-Het huis was nu vol leven en beweging. Moeder
clekte de tafeL Ze sneedtbrood... Boter had ze niet...
Wat smout was alles wat ze geven kon !
Moeder, waarorn hrijgen wij geen kaas rneer ?
- René, de jongste. lk zit op school naast Flip, die
vroeg
r11 een veel Lleiner huis woont. Ë,a hij brengt boterhammen mee nret kaas en peperkoel of hesp.
O, algauw krijgt ge dar ook weer, beloofde

r,ioeder.

Na het maal gingen Suzanne, Maria en Klaas hun
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r.erk maken. Flip err Mnrth*, z:iin zuoie 'oan acht, speelden in den tuin.
's Avonds had urevrouw l(l'outers haar juweelen
l-laar gelegd" Ze was vast van plan, morgen al vroeg
naar de stad te gaan. Ze zou haar schulden betalen'
En dan, kon ee weer een paar dagen ui.tzien..' Maar het
moest veranderent
Ze hoorde haar rnan de trap afdaien. Mijnheer'TVourers sneed in de keukeû een paar boterhammen. Hij
had vandaag zelfs de maaltijden vergeten. Moeder
kwam bij hem. Nu zou zc eens met hem spreken.
* Vrouw, zei <ie rnan blrijde, vandaag heb tk een
çlroote verbeterins aan rrijn rnac.hine gedaan, Nu ben
,lc er ! Morgen begeef il< mij naaï een ingenieur ! lk
heb het altijd wel gezegd dat ik hei. zou r,v'innen.
Mevr'ouw Wou,ters hield i:aar woorden in" Neen,
thans kon ze niet beginnen c.,ver handei en een kantoor.
Ln rr"ie weet, nrisschien zou ulorg-en haar rnan zijn doel
bereiken... Toch z.au zi,, de juweeir:ir verkoopen. Eer
de ingenieurs en de heeren van den spoorweg een besiuit genornen hadcien. moesteri er een paar rrreken,
zoo niet een paar maanden voorbijgaan I Ze zei echter
r.iets van haar pltrn tot haar man. Evennrin vertelde
ze 't gebeurde met den heen,houwer. Ze wilde haar
echtgenoot nu niet verontruste:n. L{ij mo.nt nrorgen helCer van geest zijn,
l)e kinderen war(.:n al te bed. Mijnheer 'lVouters
keercie o'p zijn kamer terug. Moeder had behoefte aan
lust. En Nora zat heel lang te bordurerr.

tn

,

il.

l)en volger.rden morgen na het solrer ontbijt, rnaakte
r,,ijnheer \Y/outers zich gereed om naar de stad te rei/en,

Ik ga rrlee, zei mevrouw. lk hdb eenige bood-chappen te doen.
't Was een flink urrr wandelens. C)nderweg sprak
lrijnheet lfouters rrlâer over zijn overwinning' Nu zou
hij een iokomotief zoo inrichten, dat men veel brand*

stof bespaarde en nog snel'ler reed'
[n de stad spra,ken ze af, elkaar om twaâlf uur te
( ntmoeten aan de poort. Ze konden tlan scrrnen terug
raar huis keeren. Mevrouw Wouters begaf zich dadelijk
raar een gouclsmic{. Ver}egen trad ze den winkel binnen. I-let was een zware gang- Die jurveelen herinnercl.en mevrouvr'Tilouiers aen eexl gelukkigen tijcl' En nu ?
,ale kwam hier als een arme rroeder, die geld moest verhrijger: orn haar ,kinderen eten te geven.
* Wat zou er u believen ? vroeg de goudsmid.
* Mijnheer, ik heb hier het een en ander, dat ik u

il

uoir willeir verk+opén, antwoorclde ,rnevrouw Woutcrg
r:et bevende stem.
De man keeh haar eens scherp aan. Dacht hij misechien, dat het gecn eerlij"ke zaak was ! Och j4.., die'
len en dieveggen deden zich oo'k als deftige menschen
boor, als ze hun gestolen voorwerpen moesten verhari'
delen. De goudemid riep zijn dochter om op den win'
iiel te letterr en noodigde de bezoekster in een achter
kamer. Eerst moest ftrij weten, wie de dame was. Dan
l-ekgek hij de vôorwerpe,n. Hij onderzocht ze langdurig. M.nto.rw Wouters,kreeg de tranen in de oogen,
De goudsmid zag het...
* {sh1s1uit gcgaan } vroeg hij.
Ja... 't Is hard, als een mensch zoover komt.,
- Och, 't zal lveer eens beteren voor u. Op regen
r

olgt

zonneschijn.

De man noemde dan een prijsr vijf honderd frank"
Mijnheer, gij weet beter de waarde dan ijk, antrruqordde
mevrouw W,o.uters.
Ge
kunt het elders, eens probeeren; meer l<rijgt
-ge zeker niet, minder rynisschien wel,
O, r1een, ik ,ga nergens a,nders.
-Vijf honderd frank! Het was een groote schat nu....
En de arme moeder borg het gelC in haar taschje en
vertrok. Ze begaf zich naaï een winkel van linnergoed.
Er was zooveel noodig thuis... Maar mevrouw 'Wouters
kocht slechts het onmisbare. Tegen twaalf uur gin3 ze
naar derpoort. Ze was zQer nieuwsgierig ,haar man te
cntmoeten, O, zoo hij n,, eens goed nieuws haà I, Ze
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l.rêrir rëe<iÈ* vart â*rrigeil ufstarnd. Al haar hoop verciwe,en. Mijnheer Wouter:s wandelde heen en weder,
het hoofd gebogen. Zijn echtgenoote :ksnde die hou-

iug

ding. Het was de ontmoediging... Bedroefd trad ze
nader. Haar rnan belrrerrkte haar.
-- O, die domrnerilçen ! riep hii uît. Ze wilden niet

naar me luisteren. . ,
* i-{ebben de ingenieurs u niet ontvangen )
*- -|ai,r'e1... Maar de heeren van den spoorweg kwamen er bij en ze zeiëiem dat ze het nu moe waren lastig
leveillen te worden. Aiscf ik hun lastig viel !lk bied
hun een groot voordeel aan. lk zal nu în een ander
land mijn uitvinding verkoopen. Daar zijn ze verstan-

diger I
. Zc stapterl op en een heelen tijd zwegen ze.
* Willem, sprak de moealei dan, het dient nu toch
te viranderen...
Ën ze legde clen toestand uit, vertelcle alles, dat er
iteen eten meer was, dat de kinderen {<leeren moesten
irebbci-r, dat cie beenhouwer haar beleedigde, dat Nora
tot in den nacht-zat te b,orduren. Haar man wist dat
niet... FIij had alleen aandacht gehad voor zijn sildie.
Maar irij luisrerde zwijgend toe. Aan zijn woning zei

hij

eensklaps

:

*- O, vergeef me... ik ben blind

geweest. Mijn uitvinding is goed, maar ik had oolc aan u moeten denken.
!k zai werk zoeLen op een .J<antoor. Voor zaken deug
.r' niet.., Maar op een kanto,or van een machinefa'brielc,
ais teekenaar zal ik ons broori verdienen"..

-13-

tn

nu had

moed.e."r

*""rili}

taaide ze haar schuldcn.

hotrp"

i)i*" mddag be

t

lt.

Den volgenden n)orgerl bracht dr: postbode een
brief, Vader was al n".r de stad om een betrel<king te
r'oeken. Moeder opende den omslag. ., Wat later kwa,m
ze bij Nora en zei :
_- Luister wat een dokter van N{echelen schrijfL

en ze las

:

<Nlijnheer 'Wouters.
>lk werd gisteren Eeroepen docrr clen heer Vitai
>'Wouters, uw broeder. l-lij woont, zooals ge.wel zult
))weten, buiten de stad. F{ij hee_ft een iichte
beroerte
;.gehad, maar rs nu weer op de been.'foc.lr kan lrij
> niei lanqer ali,een blijr,en.
Ik heb hern dit ernsris
,;,onder 't oos gebraoht. I{ij .spra,h me toen ..iran
zijn
, familie... Is een uwer dochters genegen
een rij<ije haar
, oom te heipen ) 't Zou een schoon
werk van barm>rhartigheid zijn. fulaar het moei onrniddelijù<
gerbeu,.ren. Zoo gij toestemt. sein rnij
clan. Uw_ dochter kan
>zich re Mecheien tot mij richten>.
-_ Dan moet ik gaan, z.ei Nora daclelijh.
-- Nu de eierigaard zelf in nood .is, hent
hij ons

-

t4 *

hii rvil

vtrn mijn kindcren,
zeker omdat hij meent. dan niets !e moeten betalen.
BIijF thuis! 'Hij kan eiders hulp zoeken!
F-lii is toch vaders broeder, hernann Nora. Ner:n,
gij maent dat niet. Laat me gaern !'t ls mi-in
rloeder,
plicht. Ln ik zal oonr wel duidelijk nraken dat hij mij
ook loo.n nroet geven. daar wij het hard noodig heb'
ben.'l'evens ben ik r,rit den kost. Dat, is ook weer zooveel gewonnen. Met borduren is weinig te verdienen.
l-let goede meisje overtuisde haar moccler, zoodat
:ir.r\rr()u$/ Wouters tocstelnde. ln den l)amiddag kwarn
t'tlder terus uit cie stad Hij had een betrekking :le' ,rnden, \/oorloopi:{ zr'ru hij maar een klein loctn verdietnel, sprak ur,reder. ï:-n

tr(]n.

,

eern

.

--. Dat zal beteren, vcrzekerde hij. lk ben teekenaar
p een machinefabriek. V7e kunnen hier irlijverr wonen.
-- Maar elken dae zoo \rer te v()et gaan, zei riloedcr.
O, die wandeling zal me goed doen! Laat ons
afw,rchten,
wat de toekornst ons brengl . Ik nrot:t zorgen
dart er brood in huis is. lln intusscl'ren schrijf i1.- naar den
I'reemde voor rnijn uitvinding.
Mevrouw Wouters vertelde dan rvart de Mechelsche
dokter geschreven had. Vader vond het heel soed dat
lriora naar zijn broeder ginq. De kinderen waren beclroefd, orndat Nora weg ging. Wie zou hen helpen
i;ij hun schoolwerk .) Ën 's Zondags gins Nora rnct hen
wandelen en zij kon zoor,eel spelletjes verzinnen ! En
r.u naar oom Vital. Ze kenden dien,man niet,., 't lfas
r
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waar, beide broeders hadden el,kaar in vele jarerr niet
meer ontmoet.
Och ja.., Nora zou een ledige plaats achterlaten. Zij
was voor de kinderen als een tweede moeder. 'cAvonds
pakte ze heur valies in.,. En toen kwarnen de tranen...
l}e goede oudste dochter was zeer aan haar huis ge.
irecht. Nu eing ze misschien voor l.angen tijd heen.

ooln zult helpen. Nu is er een vrouw uit de buurt" nraar
die kan er niet blijven.
Na den maaitijd vertrokken ze in een ,open rijtuig.
i'{et was een lieflij,ke herfstdag. Ze volgden eerst den
weg naar Waalhem. In de luinen van de buitenplaatsen
prijkten de boornen als met goud.
-- Uw ooln woont zeer eenzaam, vertelcle de <lolr"
ter. Vroeger heeft mijnheer 'Womters te Mechelen ge*'oond.. Zoo kennen we elkaar. Vijf iaar geleden kocht
hij een oude r.illa en vesrigde zich daar. Hij scheen
rnenschenschuw geworden te zijn.

IV.

Nora belde aan Ce woning van den do.kter te Meche_
len. De dokter was thuis en ontvinq haar vriendelijk
en zei :
* Ce gaat dus naar uw oom ? Dat is heel braa"f"
I-let zal echter in 't begin geen gemakkelijk rverk zijn,
Mijnlreer 'lVouters is een zonderling man. Nu, dat weet
ge zeker wel.
-_ Ja, dokter, al is het reeds heel lang geleclen dat
ik mijn oom noÉ{ gezien heb.
Er zal veel te doen zijn. Dat zuli ge wel bcrrrer_
- Alies moet daar verancieren ...
I'.err.
Zac Jer da., ;;r;,
nijnheer '\)(/outer.s heel ernst:g ziek... Cij zult nu bi.l
.:,us eten. Na den micldag rijden wij er heen.
lk moet
l,em ir:ch nog eer)s o:rrderzoe,ken. ]k hen blij, clat ge uw
t6 ....

Nora hoorde wei dat haar geerr plezierig leverr
rrachtte. Maar ze zou alies met gedr.rld verdragen en
haar piicht vervu,llen.
. I*let rijtui€. draaicle dan een zijweg in. ln de verte
rûeds wees de dokter het torentje ','an Waalhem.
Eignlijk staat de rvoning onder die qemeent*,
;:ei- hij.
't Was nog een lange rit. Eindelijk hield het rijtuig
l oor een ouderweLsch landhuis stil. L-let stond midden
in eeir venvilderden hof. ['-en vrourt., ;net norsch urtzicht, deed open.
Is dat de nictiwe iuffer ? vro(:g ze, zonder zelfs
.

tc -!Jroeten.

Ja. antwoordtle de clokter.
- Dân ga ik vandaag nco- we!.:, want nret rJieu
- is er geen huis te houden. Ieder rninuut zegt hrj,
vent
r-,at ik \^'at wegneem.,,
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I)e. .Jokter en N,rta traelr:n blnrten. ln c:en harteloc,ee
kamer zat een oude man, met. scherp geaieht"

-- Dag mijnheer \ï/rruters, qïoette de g.-tr*tesheet.
I-{ier ben i,k met ,uw nicht.
*, Daq oonr, zei Nora, die eigenlijk van hetîr schrok.
Was dat haar vaders broederJ
Vital \ryoutert br,rmde iets... Wantrouwr:nd keek hij
Nora aan.
----: M*ar de andere vrouw moet dan weg, zei hij
.ladelij,k. Tr'vee helpsters kan i{r niet nnclerhouden*- Ja, clie andere vertrekt, verzel.-erde de dokter.
.1- Maar ze nlâg nieLs meenemen I ik wil niet bestoie*n wcrrden. ,.

' .*
Wees niet zoo ac.'l'rterdochtig I Bedank liever uw
n;chtje eens, dat ze il<omen wil. ,Ën zorg, dat ze nlet
wegloopt ! l)an zit ge rl'eer aileerr.., En g. weet, wat iiç
r: gezegd heb. Als het hier niet heelemaal veranclert
wordt ge zieh... en ster{t ge. C.: ziet er niei, r4oecl uit,
verzekercle de dokter"
--_ O, ik ben weer g€)zond... F,igenlijk l.,ehoeft ge
niet meer te k.ornen...
l-{a, se houdt û}eer van.urv geld, ciarn ran u$,
leven J
-* Celdl Ik heb geen geld. F,n ik moet de rekeninsen tocÀ kunnen betalen,
* p61 komt wel ir:'orde... Wijs eerst aan Nora
J.aar ka,mer. Toon haar ook he; huis. cle ktruken. de
Icassen.

----

l8 -.-

_- Maar irk geef ,mijn ".iieutels niet a{ i vereefoerd"e
Vital 'S/ourers.
_. Al uw sleutels. neen, maaï wel eenige. Nora konrt
hier niet als meid, neaar ais huighoudster.
Ik za{ haar eihen mcrrgen zeggen, wat

we. elen en

- cle levensm'iddelerr geven.
c,ian
: Ç, ùjt ge clat van plan ? Jufvrourv Nora,

houd
,:lan uw mantel mâar aan. We keeren cladelijk terug I
j\rliin,heer 'Wouters moet maal zien, hoe hij het zonder

i-ulp stelt. Binnen een paar maanden l*unnen wij naar
;.ijrr L:egralenis kornerr en nel/en en n.ichten zullen daarlra scho.on weer spelen met zijn eeld.
Woûters tro.k weer een angsiig gezicht.
* Neen, neen, Nora rnoet blijven ! riep hij. ilt zal
l"aar meester laten in de keuken.
I-lij ging dan mee om het huig te loonen. Hij seheen
zeer zrirâk, want dikwijis Lrleef hij hi.isend staan. Nsra
z?rg^ Fnet afkeer rond. lXlat een l/erwaarl,ooscle boel hierl
',/uil en romrnelig, o.lerâl ! Ja, er zou gewer.,lit nloeten

-,!'orden. L)e dokter zei het ook en herhaalde

rijn

waar-

schuwing tot '$7outers, dat hij zoo niet langer le.ven

rnocht.

Eindelijk stond Nor:r alleen op haar lcarner- 't Was
cen groot vertrek, vrij goed berneubelel. Maar in c{e
-l,,curken hingen spinnewebben en in het sto:f op dê :muleû. den schoorsteenmantei, de meu.belen, kon ze haar
:raarn sohrijven, zooveel ze wiide. De kamer ha.d twee
ritrnen. Nora o'pende ze dacieliik. 7.e taq nu op derr
lof uit. f)e {rissche lucht stroo,rnde,binnerr. Irr ele verte
*. 19 *

bemenLt* het meisje den hoogen toren van Vlecheléri:
Ze verkieedde zich en haalde benedeu 'het noodigê
g,erief, om e€ïst ha,ar kamer in orde te brengen' De
côkier stond juist gereed om te vertrekken' Hij wenkte
I'jota naar buiten.
I as1 uw oo'rn nu geen baas over u spelen' zei
l,ij. Eischt, dat ge zelfstandig blijft... En is hij onwillig'
lem hem dan door te zeggen dat ge vertrekt ! lk ge-

ioof vast en zeker, dat ge lhem kunt veranderen' I)an
hebt ge een schoone daad verricht. De man zou waar"
lijk selukhig kunnen zijn' Maar die hartstocht naar 'het
s;eld

!

De dokter g# het meisje nog eenige aan,bevelingen
r n dan reed hij heen' Nora keerde in hui's terug. De
r'"erkvrouw kwam bij ,haar.
I.k vertrek, zei \ze. lk moet van dien gierigen
schroklcer niets hebben. En ik ga 3-aarne genoeg! Cij
zult het hier niet lang uithouden'
* Ik ben familie...
Ja, dat weet ilc. De dokter verteide het nre.
*- '(sn1 ge nu en dan niet een dag ko'rnen ? vroeg
Nora.

-_ ,En ge denkt dat mijnheer dat zal willen'.. hij'
oie een cent in honderd *tukjes zou bijten'?
Ja wel, als i'k aandring...
-** Nu, ik woon vijf mi,nuten van hier. '. het rood
huieje, dat ge van uit de keuke'n kunt zien. Een dag nu
err dan, ja daL kan wel. Maar ik herhaal het, gij blijft
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hier niet ! lk ciaar weerai ruzie staan ma,ken om mijn
5eld te krijgen.
De vrouw vertrok en Nora was nu alleen met haar
oom, Die rnan de l:roeder van haar vader ! 'En 'toch
.vas het zoo !... Over uorm Vital werd er thuis bijna
r.ooit gesproken. C)on, was getrodwd geweest, maar
;:ijn vrouw stierf jong. Ze liet hem veel geld na. En
tcen was d,e weduwnaar nog,, veel gieriger g:eworden..,
Dat wist Nora wel...
lHet rneisje werkte hard en nii 'n paar uren was haar
i<amer toch op,gekirapt. En zoô het nu met het heele
liuis rnoeten gaan. Ëindelijk keerde Nora na,ar ibeneden
terug. Vital 'Wouters snuffelde in de .keuken de kassen
r:4.

lk weet ,zeker, dat die vrôuw veei meegenoûnerr
heeft, zei hij.
* Maar oo,m, g-e moogt dat zoo toch maar niet eeggen, antwo,orclde Nora. (]e beschrrldigt haar dus van
di'efstal. Die vrouw rnoet nu en dan terugkomen om
mij te helpen,
* Onrnogelijic! Dat,kost [e veel... En ik ben arm"
Gij, ar.m !
- Ja, zeker! Ge moel rriet gelooven
wat de men- zeggen...
t-.chen
*- FIet huis moet heelemaal sc,hoon gemaakt wor.
den en ik kan dat alleen niet doen.
* Dan zal ik u helputt,
__ De dokter heeft gezegd. dat ge u niet moogt

vermoeien

!

-

2t

-

ÏUoulern bromrde wat en keerde i'n de woonkamei:
terug. Nora begon nu de keuken te kuischen' Eindeliik
besloot ze voor 'het avondmaal te zorgen' Ze ging bii
l"aar oont en vïoeg, wat hij wilde eten'
Twee boterhamrnen, en gij ook twee"'
- Q56. de dokter heeft gdzegd dat ge u goed moel
en anders wotdt ge doodziek.
voeden
* De dokter ka,n gerrnaklcelij'k bevelen geven... ùrij
behoeft niet te betalen maar zal m- nog wel een grocte
yekening sturen
* Als ge niet wil't doen wat de dokter zegt, behoef
ik hier niet te blijven'.. Ge rnoet veel meer eten dan
tr{ee boterha[unen...
-- 'Maat er is niets in huis.
O, ik heb daar ee,n hoeve z.ren staan en kan er
iri vast eieren en melk halen.
fislgn en mellç ! Waar den{rt ge aan ? Dat kost

-*

1:èêrl. . .

Oclm, dan zal ik morgenochtend maar vertrek'
'i<en, zei Nora.
* Neen, neen I riep Woutere verschrikt. Ge moet
blijven.
Verleden week was hij op een nadht zeer ziek ge.,^<,rden. Hij bevond zich altij d alleen in huis. Hij vreesde te sÈerven. Hij had geschreeuwd en geroePen van
uit reijn ,bed dat hij niet kon verlaten, zoo ellend[g geroelde hij zich. Pas den .volgenden rilorgen hoorde
de ba}ker hem. Die was door een raartr binnen gedron'
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gen, en had dan voor hulp gezorgd. [:n zoo'n nacht
'i.rilde Vital Wouters niet meer be,leven' Nora moeet
cius blijven. En eindeliik gaf de gierigaard geld voor
eieren en mel'k. Het meisje bereidde een smekelijk
zrvon'dmaal. Ze kwam bij oo'rn aan tafel zitten, en moe'
ciigde hern aan toe te tasten. Ze sprak opgeweht en
er verscheen dan toch iets zachtets op het scherpe gelaat van den vr'ek. .. Zoa werd het volop avond. Oom
zei dat hij te bed ging. Hij sliep beneden. 'Eindelijk was
Nora lclaar. Sti,l sloop ze door den gang. Ze hoorde
plorts geruclyt in de kamer van haar, oom, Zou er den
*"n wee, wat scheien ) Er drong liôht door de relen
van de deur. Eens hijrken door het sleirtelgat ! Toen
.,ntstelde het meisje. Wouters was niet te bed. Hij zat
aan een tafel. Hij telde geid. Flet goud schitterde i,n het
licht van de lamp. De tafel û-aa er mee bedekt. Z,eker
had de gierigaard wat gohoord. Hij blikte naar de
cleur. Nora vluchtte naar boven.,. 266 was de liefde
van haar oom naar geld. Goud tellen en streelen...
craarin vond hij zijn eenig vermaak. En dan kloeg hij,
'lat hij arm was... Dan leefde hij a s een bedelaar!
' Nora dacht aan 't gebre,k thuis, aan.moeder, die haar
juweelen verlcocht had... Én die oom weigerde te ùrelI'en ! Zij 'kwam hier nu het vuilste werk doen. Zat ze
nraar niet vertrekken ! Verdiende haar oom medeliiden )
Maar Nora dacht aan de woorderr van den dokter.
Ze zou haar oom misschien kunnen veranderen. Ze
wilde blijven. In bed peinsde ze aan haar ouders en
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broeders en zu{rters. Ze haci wat heirrrrnree en lag stil
te sahreierr. ,. Zoo viel ze in slaap"

V"

[,n Nora bleef. 't SV"as et,n hald lcven. Vooytcl.urend
lnoeat ze dreigen te zullen vertrekken. als iraar oom
r-iet deed, wat ze zei. Ze sprali nooit onvriertdeiijk.
n;airr hieid toch stancl..", En de heenhct:rwer ,braeht
vleesch, rie boer boter en eieren, <ie bakker meer
i-,rood, de l<ruidenier. allerie,i 'Àêi.re,n, -relke in langcn
r.:jd niet meer in huis w;rren gewee$[,
Vitai Wouters zuchtte veel en l-rerhairlcie tc:ikens dat
Nora hem ruîneerde. Maa.r hij at clarr tocir flinic en
6evoelde zjch sterker worden. [,n hij erken.]e, da.t zijn
i:uis er nu vroolijker uilzag. 'l'rr,.:e,maai in de week
içwam de werkvrouw. Die stond alrijd even verwonc{erd over al de veranderingen.
Eens r,r'erd het den rierigaard te rnaciitig" i--iij h"rd
clien dag verscheider:e re.keningen rnoeten betaicn.
*.--- Dat kan zoo niet langer, zei hij tot
Nora.

*-- Coed, dan ga iX< weg.".
-- Vertrek ! Ge rraakt rni-i arrn...
I-let rneisje begaf zich rraai jtira.r ka.rurr:r., unr haar
liolfer te pakken. 'Wouters li*p ;renuwnc,jrtj,r,{ }reen err
t *er. Hii kw;lrn dan bij zijn nichi. Hij hacl. weclr aan
'tien vreeselijken nacht gedacht.
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l'1ilijf, aei

hij

nu.

---- Ge ken,t de -zoonvaarde''"
._ .f a,'t is gceri I lk r4oe:t dan maar arrn worden.
Oom, dat moogi ee niet zeggen I De geldcluivel
r:oet u zor-l spreke'n, hernam het meisje op ernstigen
tlon. Ce irunt gelui<kig zijn, maar qe zit in rle macht
-. an het goud.
'W'or:ters sloop haas'tig n'ee. Voelde 'hij dat Nora
.le waarheid zei)
Na twee rr:raanc{en wilkle l{ora toch eens naar huis,
__ Vooï tvree dagen rnaar, zei ze tot haar oom. Ik
i,erlang zoc orn mijn ouders, broeders en zusters te
zien.

Oone hacl nctg nooit ,lver haar familie gesproken.
Zij vermeed l"ret eveneens. (Jom moest beginnen met

Iiartelijkheid' te,t,oonen.
* Ge komt na twee dagen toch zeker ierug? vroeg
WotrterrE.

*

O, ja,., Mgar oo,iïr, nu mcet ge ook mijn loon

Letalen.

* Ljw ]oon I riep hij verschrilct uit.
*-" Natr.urlijk. Irhuis is er bijna armoede. Ën ik moet
l'lelpen cln r,v;lt te, verelien*n. I)at is toclr zeer billiik.
ir\ls het niet nr:odis i,'as

zôir-l i,k

het niet vlagen. Ge weet

:elf hoe ïnûeder driernaal bij u is qeweest.

ll< rn'il daar"

over echter niet'meer spÏeken.
\X/aarorn liet uw vader zijn 'handel staan ?
- OoTn il< kan gee,n kr,vaâd van vader hooren. Hij
- beste man, ze; hiora" Geef mij nu mijn loon.
ir een
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*- l"-loeveel i
-_ l-lnnderd frank per inaai,rd is niet o.çerdreverr
* O, wat d.urtt ge vragen ! Dus twee honderd frank I
* Ootn, ilc twist er niet over. Die som eisch
ik. En
e Is ge weigert, zoek dan goecll<ooper
lrulp. Ik keer i,rr
dat geval niet meer terug!
*- Alrijd 't zelfdet
Gij zijt alleen op de vrereld en bezit geld. Ihuis
rnoeten
we zuini,g leven. Moeclr:r werki nu ,club'bel harr"i.
ih ben bii u,.. err ge zoudt nog werseren mij te betalen.
*- De- helft is toch genoeg. ..
*- Oorn, ik hehoaf niets te hebben en vertrek rroor
c,oed.

-- Neen, neen I riep

'!V'outi:rs

t,,,reehonderd franlc geven.

haastig. Ik zal

r-r clr

Celrrkkig dat zi; iers voor iret gezin vercliend had,

r'r,isde,Nora naar huis. En of ze er met vreugde
o.ntvân-

,!,en werdl Ze had natuuriijk veel te vertellen. Het
'rneisje vond haar vader vermagercl. Moeder zei haar

dat het in den vreemde ook rriet lul*te met de uitvining. Vader had er veel verdriet o\rer.
Twee dagen... die vloger.r om... Flet was veel
te
kort zei icder. Maar Norer belocfcle nu sp.reclis terur{
tr-,
r

i<omen.

le

Ze lieerde cius n;rar h;raL oonr weer, ciie
zien.

lrlij

w.as hnar

Flet was ntr rvin,"er, F-n het 'huis stond eenzailin.
l)e
velclen laqen kaal en verlaten. let regende
dik'+'ijls. ln
:,4 -l

bij haar oom te brei'en of te
reaien. Vrooiijh brandde de kachel. Het was gezellig
ir clc kaurer. Dat hati Wnuter$ vroeEer nôo;t gekend.
I lij scheen 'het zeer aanqenaem te vin'clen. En dan las
Nora henr dTkwijis voor. Of ze $peelde nret hem op het
clen namiddàg,zàl Nora

ciambord. ..
De r",'erkvroull' !\'as ziek en nu krçarn er e€n meisje
rclpen. i)i,e zall ,:r o:rl:eschaafd uit" Nc,ra veyiangde"
dat de werkvrouw maar spoeclig beter zôu zijn. Ze had

haar iiever dan die Louise.
De daqcn eingerr rustig vocrrhij. Wouterr, gevoelc!e
;'i.-'h 'vc,:l gcrzonder, nraar- nog ciikwiils hacl de nicht
tcsen zijn gierigheid te strijdern.
Zekcren avond eirrg Nora als gewroonte r:,m tien uur
it: bed. Zelaq iang r*'aùker. l!{et Nieuwjaar zou ze naâr
hi.rir gai.:n. Z,r ver,heur{cle er nich o,p ûn daclht orer cla
.'reugde van het we'derzien. PIo,ts schrolk ze. Ze ineen'lc ireneden haar venster stemmen te hooren^ \ffie Ico.t
c'a;rr nog zijn ) Het mei$ie stapte uit bed, sloes eerr
'loek om en opende zach't het venster. Ja, daar aan den
iiruur sflrak men. En ltlora herkende de stem van Louise
c{e nieuwe werkster.
-- De anderen zitten iang weg, zci Louise. 't Is toctr

al elf

uur.

-- Ze zullen v"'el komen... Ge hcbt toch wcl

den

qoeden aleutel in de was sedruLt ? woeg êen rnan.
Ja, ja'.. zaag er nu niet ever... bet ir de rleutel
- de eoordeul.
vqn

*

?7 -..

'W'outers
dlaapt)
,-+-. En ge weet waar
* Ja, dat odk I Ik zal u recht naar de kamer blen!,en.

-,- l)arl zal hij ons zijn geid geveni..' of anders,..
-- Krryarnen de anderen nu maar !

(\I

!i
l.;
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€
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Nora lruiverde van angst" Ze begreep alles. Die valsche Lou-is-e stond in betrekhing rnet dieven. En die
kwarnen lraar oom bestelen en misschien vennoorden.
l-,cuis" had alles bespiecl *:rr zelf den sleutel der hrriu"
,.jeur in u'as afgedrrrkt, om dien na te maken.
._ O, wât moet ik doen? dacht Nora. Dadeliilc
zullen die andere mannen lkomen,
Ze dacht aan het'oudlkioi<je, dat irl een torèntje op
het dalc hing. Dat moest ze luiden. Dan zou de hoer
r.F de hoeve het hooren. En het meisje sloogr bevenel
liaar den zo!der. Eerst oon: waarsc.liuwen... ,l.,leen, dan
i'.on lret te l.aall zijnt Ze zcclrt ,n het clonke: lrei t::uw...
en ze trolc etraan. Bomi! zei't irlol:;e. Nora zwaaide het
:l:a?der:h'een en r"eer. En h:t geluiC ,klor:k over den
oûltrek. Dan liep het r:reisje naar beneden. 'Wouters
w.as al' opgestaân.
, Noia, wat is er toch ? vroeg hij ontsteld.
Haastig vertelde ze alles. Haar oom gilde rran schrik.
O, wat moet ik doen ? jarnmerde hii. Z" zullen
Ele- vermoorden !
* Kom, we zuilen een ta{el r.oor dc r'oordeur
schuivcn, zel het maieje.
--- J., en een kact... Dan kuanan EE
'ri€t binne*

Zc dsdcn hct, marr oe da klrnk rrû.àêt tla&i*

;-.
- f$

t Was e.€rst een r''reeirde ontûri'êtrng tussclieo beide
wal'eR Louis.: en ltaar vriend reeds g,egge',"lucht. Le be{trepen dat ze orrtdekt waren. Wel l<lonken ei \^'at later
stemmen, maar nu sto'nderr r-le boer en zijn zonen claar'
Nora liet hen binnen. f)e bcer beslcot tot ':; rnot'gens

le blijven. Zijn jongens keerden naar huis terus.

N{aar'

cie deugnieten verioonclen zich 'niet meer.

O. \ior.., qe hebt mij het leven :lered, zei 'Worr-

lr:rs danlcbaar.
F-n de man bedacht rnet scl-rrlk -wërt er qebertrd zor.r
;:,in, als hi.i nu nrlg alleen had geu,'oond.
D.:n volgcnden tnorglen gi;rg Ce bocr- de qt:rir{zrrtntn
rulichien. Deze haaldcn l-orrisc ttil h;:e,r hriisi,','. D,:
siechte meid loochende eerst alles. Mair dan i.ol:cn,:|.
:.c. clat ze mct drie mannen bij Wouters hac.i u'iii.:n
rtelen. 7-e 'aas er !{aan n'erken on alles voor t,r bereiclen. O<:1. de kerels rve:den aangehouclen en hel i:le,:k.
oart ze rrc)r{ n'let l':et gerccht haclCen ai I e rt i<c:n cn. I-iet
viertal ging de eevan,genis in.
Mijnireer \&'cuters veranderde noq cloor dit voor'ri:,i. i-lij u'ilcl: hier niet bfifven wonen. FIij zou terug
kceren na.rr Nlechelen. Flij had trouvrens zijn mensciren
schuwheid 'c'erloren. N{aar hij had niet dadelijk een
ander huis_. Ca zoo lang mee naar ons. zei Nora.
Ëven rnreeg haar oorrr.
O, dat drtrf ik nie,t, zei ùrij toen. Driemaal stuurcie ik uw Drocdet weg. ..
.- Mtqt dat is al lang vergeten, ver;rekcrde ,het
nicbçic;,.trr ,Ë trtrotbâlde, ooùr haar te verNÊællco.
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hroeders... Maar Nora zorgde dat er spoedig èen gg.ede stemming,heerschte. En dan waren allen vrittndelijk
jegens oom. l)e ouders schr<rkken natuurlijk zeer toen
ze van den beraamden diefstal hoorden. f).: kinders
vonden Nora een moedige zuster.
\/ital 'Wouters krvam hier als in een andele werelcl.
l'.ioe beter begreep hij, wat :rl goeds hij ondanks ziir
rruud had qen,ist door als een eenza,rne in gebrek en
;1rmoe te leven. Flij bleef lang bii zijn fanlilieleden!
Zekere-n rnorgen stapte hij met zijn hroer rnee naar
cle stad.

-- Willern, vertei mij eens, wat is dat nu ûret uw
riitvinding) vroeg hij.
--- Och, iil< geef de hoop op, antwoordde Nora s
vader. Altij d *'ordt ik teieur!.-esteld.
llaar is uw uitvinrling goed )
--- .f .r. . . Maar men luistert niet rraar nre.
-- Nlisschien kan i,k u helpen...
Cij I [{oe dan }
- \4e.t nrijn qeld... Wat nui doe ik er mee ? Niers.
-(,:, 't is of ik langzaam uit een ziekte,ben genezen. Dal
h.:eft Nora bewerkt. Ën ik ben haar zoo dankbaar I
ik rveet dat ze gelukkig zai zijn, aJs ik haar vader help.
En we zij n toch broeders... lk heb het langen tiid ver!;eten.

.

.

J'oen stortie Willem \)?outers zijn hart uir.
Willen we eens met een goeden onder.nenlenderr
ingenieur
spreken ) vroeg Vital.

.-

?r -*

Oi Wiitem Wouters dat wiltle! lin eenise dagen
iater hadden beiden een lang onder'houd met dien
i:rgenieur. Deze et'kende het nuttige van de r"ritvinding.
il4aar om het voor anderen iuidelijk te beu'ijzen, zou
Wouters een echte lohomotief lmoeten bouwen. Uitvin'jets worden zoo rnoeilijk geloofd.
-_ Mijn'broer zal zoo'n lokomotief bouwen! r'er-

Vital. Ik,geef het geld...
Op die voorwaarde mocht het werk geschieden op
tle fabriek, waar Willem 'Wouters arbeidde. Maanden
vetlieper-r... Al dien tijd bleef Vital in zijn broeders
rvoning. Hier heerschte nu geen gebrek meer.
Eindelijk was de lokomotief klaar. Een spoorrreg,maatschappij deed er proefnemingen mee. En ieder
u'as, verbaaçd over de verbetering,
Zoo had Willeh Wouters zijn doel bereikt. Welk
een vreu,gde heersq,hte er in het gezin I Nora was zel<er
.vel de gelukkigste. Ja, 'haar opo,ffering had vruchten
I,rlaarde

gedragen I
En nu ,kon Willem Wouters vooruit. Hij vereenigde
zich met'zijn lbroer en den ingenieur. Ze 'bouwden zelf

een fabriek van lokomotieven...
De familie ver&ruisde naar de stad. Naast de fabriek
lverden twee woningen opgericht : een voor'Willern en
e'en voor Vital V/outers,
Dilcwijls kwam de Mechelache do&ter re gast. Hij
had zich een knap geneesheet betoond.
EINDE.

