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Een groote, ouderwetsch gekleede vrouw stond
met een meieje van ongeveer veertien jaar voor
een villa, dicht bij Gent.
Hier moet het zijn, sprak ze. Ja,'t num- is juist.
rner
O, Doka, faat me mee terugkeeren I smeelçte het meisje.
Dat kan niet 2ijn...... Ge moogt nu niet
Wat zouden uw oom en tante wel den'
schreien.
ken!
O, toe laat me me mee terugkeeren... en
Paula hield krampachtig Dolca's hand vast.
_ f.rJssn, 't kan niet zijn. En ge zijt een dom
meisje. Zie eens, wat een schoon huis t Dat is
wat anders dan 't onze... En gij moogt hier wonen... tenrninste, dat peins ik toch...
O, ik ben veel liever bij u!
-Maay Dol*a' beld,e reedis. Zij zag een gezicht
voor Gen der ramen. Het verdween dadelijk wcÊr".

-l-

Doch de deur bleef dicht.
__ Wat is 't nu! bromde Doka. Doet ge open
of niet ]
Ze L,elde weer, veei heftiger nu. De deur werd
geopend doon een vrouw met norsch gelaat.
__ 'Wtilt ge de bel aftrekken ) bromde ze.
_- Als ge ons ziet, waarom laat ge de deur
_
dan toe! snauwde Doka terug. IL moet mijnheer
Bolle spreken.
Wie zijt gij)
- Hoor eens, aan de deur wil ik mijn historie- niet uiteen doen.
II( wi] toch weten,
ge komt doen !
-Maar daelr verscheen wat
achter de vrouw een
heer, die er ootr< al sornber uitzag. Toen hij paula zag, scheen hij te ontstellen.
4;it gij rnijnheer Bolle) vroeg Doka,
--_ Ja...
*- H., ilç moet u hebben, maar de meid stailt
daar te blaf.fen als een waakhond.
-*. IlÀ ben de meid niet! riep de vrouw terug.
Ik weet, dat ge met uw zuster woont. Ïs
zij- dan jufvrouw Bollel vroeg Doka.
* J^, ik ben jufvrouw Bolle, antwoordde de
vrouw.
'Wel, ge
hebt rare manieren voor een juf'{/rouw. IIc Iaat de menschen in huis.
* Kom binnen I noodigde mijnheer Bolle.

*4*

Zijn zuster rveek aehteruit, maar bleef grim*
mig kijken.
** Is dat Paula) vroeg de rnan, op het meis-

je

wi3'zend.

** Jr, Paula Martens, spral< Doka. Kent

ge

maar zoo slec,ht het lçincl van uw zuster? En
zij claar
ze wee.q op" jufvrouw Bolle
c{ie
kent ze -heelernaal niet" 't Is wel wreecll_- En wat wer"lscht gel vroeg mijnheer Bolle.
__ 'Wel, ge weet natuurlijk, clat uw zusteri de
moec{er van Paula, twee jaar geleden gestorven
is aan de griep. En nu is 't schaap heelernaal een
weesje.

__

trs lVlariens do,:d

-- Hij

! riep de heer Bolle uit.

is verleclen week op een mistigen avond
rnet zijn velo in <ie vaant van Schipdonk gereden
en verdronken... We heLtben hem Maandag be'
graï,/en. Paula heeft zooiang bij ons gewor:r'.:.J.
En waarorn heeft men mij van dat rrngeluk

- ingelicht)
niet
--- O, de rnensE:hen zullen gezegd hebben, dat
ge urv L,roer n':cit J:ezocht, toen hij ieefde. en zeker ook niei zoudt komen, nu hij doorl was. Maar
Paula is een weesje en ik breng ze bij u.
Het kind verschool zich half achter Doka. Picnts
sloeg jufvrcur,,r Bolle haar de arrnen t:r'lt den lrais.

_* O, natuurlijk

ze. Wc

mag ze

bij on"

!l'onen,

z@i

hebh,:i:, ''rcel nredeiijden meI iraar, hé.

Karel)

*

5

--

Een mirakell kreet Doka" Maar 't is lresi
zoo. Ilç zie, dat 't arm schaap welgekomen is. Ge
zijt zeker als de noten, jufvrouw, hard om kraken, maar 't beste zit van L,innen, hé)
__ J., Paula moet hier blijven, besloot ook
mijnheer Bolle.
Ik kon haar niet houden, ik heb acht kinderen, en mijn rnan mr:et wroeten om 't noodige
te verdienen. Had Paula geen familie, ik zou zeggen, is er plaats voor achtn dan is er ook voor negen, maar een oom en een tante zouden dat toch
niet willen.
Van eigen niet! beweerde jufvrouw Bolle'
- ik ben uw tante Ernrna, vervolgde ze'
Paula,
Ze had het wel eens een beetje eer mogen
weten, mompelde Doka. Maar als een mensch
zich betert, rnoeteïr we tevreden zijn' Wel, Paula,
ge zult hier schooner uzonen dan bij ons'
Het kind keek Doka smeekend aan' Het durfd,e het niet meerrte zeggen nr-l, dat het veel liever
teruggelceerd zou zijn naar de eenvoudige buitenwoning op een c{orp L'ij Deinze' Het begreep,
dat oorn en tante rlat nict gaarne zouden hot rer-l'
Paula, we verwachten u nu en dan eens 's
Zondags, sprak Doka' Ge zult altijd welgekornen
zijn,.."lt4""t ge moet nu naar een goede school
gu"rt', orr, ,..,, jufvrotrw te -worden, en schnone
rnanieren te leeren'
Ju, zoo ie het, steritde de tante toe.

,-

-

--
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'* i{i*, i, eer p^Lj. i.l*".*t

vdn Paula, vérveei
volgde Doka. Ze heeft er nog
meer... En iA
het huis staan de rneubels. Mijnheer Bolle, ge
zult dat allemaal zelf moeten regelen. Mijnheer
Martens heeft geen andere familie, dat ik weet.
Ik zal eens naar ginder komen, zei mijnheer Bolie.
.- J., dat is 't lleste... En nu ga ik weer weg.
'k Mag niet lang van huis zijn. Paula, houd moed,

kindl
Dokâ was nu ontroerd en Faula begon te weenen. Ze klernde Doka's hand vast.
'I-oe, tcle, niet schreeuwen, zei Doka. Ge
inoest liever lachen" Ge zult hier zoo goed zijn.
Ge zor:dt me waarlijk ook nog âan mijn oogen
doen vegen...
Doka kuste Paula.
*- D"g, mijnheer, dag, jufvrouw, als ge eens
met Paula vrilt meekomen, zal ik u gaarne ont'
vangen, maar bij ons is het zoo schoon niet als
hier, sprak ze.
Ze epoedde zich naar buiten. Ze had zooveel
medelijden met Paula.
lL zov ze tra,ast weer meegenomen hebben,
mompelde
ze, toen ze op straat was. Maar och,
de tante was toch vriendelijk... Paula zal er goed
zijn... En tccLr... ciie tante vroeg me niet, wat
te zitten. Ze bood n(rg geen kommetje koffie aan.
Ze ziin rijk, die menschen, dat heeft mijnheer
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Mar,teqs n e r,r,*l eer;s verteld, rnaar zc vrôeseirl
nre riiet, trruevael ik ve"ror de tram betaald had. En
't geld t.eïu.g vragen, wilde iI< niet... Nu, ik zal
later van Panla hocren, hoe ze het stelt.
Err Doka begaf zich naar de tram.

II.

Jufurouw Bolle leidde Paula naaï een bovenkarner.

Zit nu maâr een beetje hier, zei zei. Straks

- ile u halen.
kom
Ze liet Paula alleen.
-* O, Dpka, Dolqa i }<reunde het kind.
Paula gevoelde zich z.aa eenzaarn. Ze rvas
bang in dit vreemde huis. Oom had ze wel eens
gezien, rnaar tanie nooit. Waarom kwamen ze
vroeger nooit bij rnoec{er en vader} En nr: moest
ze hier wonen. Ze verla.ngde zoo heftig naar het
dorp, waar ze vriendinnen had, waar ze bijna
alle menschen kende.
Mijnheer Botrle zat in de woonkamer. Zijn
zuster kwam bij hem.
ja, dat ïrind is nu hier, zei ze.
--- Jr,
En Faula rnoet hier blijven, Emma.
*-- J*, ja, dat is heel goed. trk spreek u niet
tegen, Karel. Dacht ge dat ilc Faula op straat zou
gezet hebl,en )

Mijnheer Bclle vertrouwde blijkbaar'die welwillendheid van zijn zuster niet,
Ik lçan Paula gced gebruiken, hernam Em- lk ra"ord ou,:l en he]: te veel werk. Paula sal
ma.
me helpen
-* Maar ze moet naar school.
Iliu nog naar school? Ze is veertien jaar,
ze heeft al genoeg geieerd" Ik bleef van school,
toen ik twaalf lvas...
Ge '*'ilt Paula tsch niet als dienstmeid se-

bruiken
)
-- Ben ik urv dienstr,reid, omdat ik werk? Ja,
die onbeschofte vrouw zag er me wel voor aan.
En ilç sjouw Frier harri. t 'Wordt tijd, dat ik hulp
krijg. En Faula rnoet niet zoo trotsch worden als
lraar vad.er ",Eas. Ze bezit niets en 't zal dus nuttig
zijn, dat ae goed treert werl<en. Ce moet mij over
haar meester laten, Karel. Ieder zijn zalcen. Ik sta
voûr het huishouden.
--- Dat weet ik, maar we moeten goed zijn
voor het l*ind.
Za\ ilq niet gu:ed zijn voor haar) Iemand
lrederven,
dat ncem ik niet goeci zijn. Zoa'm verwaarlooscl. meisje rnoet opeevoed worden. Ge
mrerlct wel met wel'F; sooy't r.an vclk Paula he*eft
omgegaan. ïk zweeg voor die onLreschofte vrouw
al beleecligde ze rne.
*- Martens is wreed aan zijn dood gekomen.
- Hii was zeker dronLen!

--9"-

_- Ik heb nooit gehoord, dat hij dronk'
_ Toe, toe, pieker nu ni.et over hem. Hij be-

stond v'oor ons niet meev, zei Emma vinnig. En
't is schoon, dat we zijn lcind in huis nemen. f)at
heeft de vent niet aan ons verdiend. En nu vraag
ik u niet flauw te doen.
* \ff61 bedoelt ge?
U niet te moeien met Paula, wartt ik wil
meesteres
zijn over haar... En anders krijgen we
't
ruzie... trs hier altijd vrede geweest. En als we
om haar ruzie krijgen, rnoet zij weg, of ga ik.
Emrna verliet de karner.
Vlijnheer Bolle zuchtte. Hij hield van de rust.
En daarom redetwistte hi3' nooit met zijn zustet,
die altijd gelijk u'ilde hebben. Mijnheer Bolle hon
haar zorgen niet ontberen. Ze hadden altijci sa'
men gervoond, en hij was ziekelijk. Hij had een
hartkwaal. En toch kon mijnheer Bolle spijt gevoelen over zijn Ïeven. Zijn zuster Maria -- de
rnoeder van Faula -* 14'as getrouwd geweest met
Albert Martens, een handelaar, die ongeluk had
in zijn zalcen. C)p 't srneelcen van Maria, leencle
Karel Bolle hem een som geld, tegen hooge intrest. Weer had Martens tegenslag. Hij hon het
geld niet terug betalen. Br:lle en zijn zuster limrna waren daarvoor zeer boos. Ze spraken verachtelijk over Nlartens. Maria verdedigde haar
man. Hij was eerlijk, maar zelf bedrogen gewor'
den. Bolle en Emrna nâmen het Maria zeer l<wa-

lijk, dat ze partij trok voor haar echtgenoot. Ze
wiiden haar niet meer zien. Martens zocht een
betrel<king als klerk en verdiende ziin brood,
rnaar zijn vrûuw moest zuinig zijn in het huishouc{en...
Maria deed haar best om weer bevriend te wor-

den met haar broer Karel en zuster Emma. Ze
vond die ruzie zoo akelig. Maar Bolle en Emma
wilden haar niet ontvangen.'Later liet ze weten,
dat ze ziek was. Karel en Emma kwamen niet.
Faula's moeder stierf. Martens zond daarvan bericht aan de farnilie. Bolle en Emma kwamen
echter niet naar de begrafenis. Fn Martens en
Paula hoorden niets meer van oom Karel en tante
Emma.

En nu was Martens ook dood en Doka, een
vrouw, die in de buurt woonde, had Paula hier
gebracht.

Karel llolle zuchtte. .fa, hij was kwaad

ge-

weest aver clat geld. Evenals Emma was hij gierig. Ë,mma bezat niet veel. tsolle had zijn fortuintje verdier"rd rnei hanrlel. Maâr Emma verafgoodde zijn geld r"rûg rneer dan Karel. En Emma
l,ad hem gedlvongerr bij Maria en Martens weg
te blijven, als hij nog wel eens over verzoçning
sprak.
Eolie c,verdacht dit nu. En hij bekende, dat hij
i:,: zwak vras gelveest" Maar hij sukkelde met zijn
misseri' Hij was
gczonCheid en kon

*t_*il".niet

ioch hard geweest voor ktraria ... Ze had geen
andere fawiiie gehacl eian hen, Karel en Emma.
Bc,ile was blij, dat Fauia nu hier was en hij zou
goed zijn voor het kir"ld. Er lcwam een teerder sevoel in zijn hart.
TII.

Tante Ëmrna ging weer naar cLe karner, waar
Paula zat.
** Nu moet het uit zijn met schreeuwen, zei
'Wees
ze norsch.
blij, dat ge hier moogt wonen.
Die vrouw is onbeschoft.
I'ante Emrna opende het pak, dat Doka mee
gebracht had. Paula,'s ,{aagsche kleeren zaten èr
in.
Trek deze aan, zei tante. Ge moet zuinig

leven.

Ze stond er [:i1', toen Faula zich verkleedde.
Het meisje deed haar best, orn haar tranen te

weerhouden. Ze was L,ang voor haar tante.
Jufvrouw E,rile leidde Pauia naar de keui<en.
-_ Ë,indelijtr< heb i[i een rneid, clie rne niets
kost dan urat eien, zei de gierige vrouw bij zich
zelve.

-*

tante.

._

T.huis hebt ge zeker nooit gewerkt) vroeg

O, ja wel,

il<.

deed het huishouden voor va_

der. Ilc kan schuren en dweilen, naaien, wasschen. En ilç deed het eten gereed.
-* Maar ge gingt toch naar school?

*

'TUe

aten warm eten om vijf uur. Dan was
de school uit.
*- Hadt ge geen meid?
O, neen... een keer in de week een werkvrouw.
Vader kon geen meid betalen. En 't wal
niet noodig ook.
-* Uw moeder heeft u toch niçt leeren werken...
* Jawel, tante...
* Dat valt me mee vân haar, maar ik moet
'Werken
toch eerst zien, wat ge kunt.
en werken
is twee. Maar toon uw vaardigheid. Doe dat
voorschoot voor en kuisch die salade.
Aan de deur luisterde oom Karel. En hij had
wel willen binnen treden om Emma te vragen
vriendelijker te spreken tot de weeze. Hij durfde
echter niet. Bolle zat onder de plah van zijn
zuster.

Jufvrr:uw Bolle bemerkte al spoedig, dat Pau"
la flink en handig kon werken. En ze was er blij
om, maar zê prees het kind niet.
* Ik zal nu meer rust hebben, dacht ze. Hs,
ik zal ze doen draaien !
Ze kwam bij haar broer in de woonkamer.
Paula kan toch werken, zei ze. Ik dacht,
det- ze als een pop opgekweeLt zou zijn. À4arr

r3_

ja, ha", vader, die zijn geld on hot onzo vorlapt
heeft, leon geen meid betalen.
* Ge moogt het kind toch niet te veel laten
doen. Het ziet er niet sterlc uit, sprak Karcl.
\,/os1 mij hebt ge nooit zoo'n bezorgdheid
gctoond. l)at ilc soms hartkloppingen heb van
vermoeidheid, dat geefi niet, hé! Maar de dochtçr van Cen zwendeiaar moet zeker als een porseleinen"popje behandeld worden.
Ik heb u toch aangeraden nu en dan een.
te nemen.
werlçvrouw
Een iuie werkvrouw', die meer eet op een
- dan wij in een week, en dan met een bult
dag
geld weg gaat ! I-lebben we nog niet genoeg verloren aan Martens?
Bolle had geen zin om ruzie te malcen en
zweeg.
Ge zoudt u niet met Paula bemoeien, herna'rn zijn zuster treiterend. Houd u dan aan uw
afspraak, want als Paula u hoorde, zou ze al eeffens denken, dat ik onrechtvaardig ben.
Emrna slofte weer heen. En Paula ondervond
het dien eersten dag al, dat ze hier dienstbode zou
zijn. 's Avonds br,ai< ze '","n 'glas. En toen viel
tante geweldig uit. Paula begon te schreien.
l-loor eens, met uw blaterij moet het nu uit
- snauwde jufvrouw Bolle. Als ik u een verzijnl
maning geef, hebt ge te luisteren.
Een uur later lag Faula te snihken op haar een-

[4 -*

zanxe kamer. Ze dac.ht aan haar lieve moodcr ei
gocrlen vader, en alan Doka en haar man Jozef,
en hun kinderen. O, ze had daar willen blijven
en meegaan naar 't land om er als de andoren te
werken! Maar nu woonde ze hier.
Vaderl i<reunde ze.
-'t Was verleden week een vreeselijke avond
geweest. Ze had het eten gekookt, maar vadêr,
die voor den notaris naar Somergem had moeten
rijden, kwam niet thuis. Het werd acht uur, negen uur. Toen ging Paula naar Doka en Jozef.
En weer was 't wachten. Doka bleef dan bij haar
in 't doodsche huis. Paula was ingeslapen. 's Morgens was vader er nog niet. Tegen den middag
kwam er bericht. Men had een fiets gevonden
aan den kant van de Schipdonksche vaart en toen
in het water gedregd. Men haalde Martens op.
Jozel kwam het nieuws vertellen. Paula had toen
geweldig geschreid. Doka. nam haar mee. Men
bracht vader 's avonds in 't eigen huis. Maar Paula had hem niet meer mogen zien. Ze bleef bij
Doka tot vanm'orgen.'En nu was alles zoo veranderd in haar leven, nu woonde ze bij oom, die
niets zei, en bij tante, die zoo bromde en niet
vroeg naar haar moeder en vader, er alleen wat
schimpends over zei"
Paula schreide zich in slaap...
Ook Karel Bolle lag lang wakker. Hij voelde
lvyocging. Wat had hij zijn levea ronbcr gr.
15

*

*

den voor haar vader, 't was te zwaar eigenlijk.
Ze moest ook schoolwerk maken.
En Emrna gebruikt haar als meid, dacht

maaktI Hoe rnoest Maria over hem geoordeeld
hebbenl En nu kon hij nog niet goed ziin voor
Paula. Ernma belette het hem.
Den volgenden dag, kreeg mijnheer Bolle bericht, dat hij Donderdag bij den vrederechter
moest lçomen van het dorp, waar Paula gewoond
had. 't Was om over de belangen der weeze te
spreken.
's f)onderc{ags

Bolle.

vertrok hij met de tram. Hij

was zenuwachtig. Hij kwam in het dorp aan. 't
'W'as
nog te .r'roes. Mijnheer Bolle zag 't huis,
waar de ouders van Paula gewoond hadden. 't
Ston.,l daar met gesloten blinden. Daar was zijn
zuster Maria .qestorven. Zelag bij de kerk begrav:en, maar Bolle kende haar graf niet.
-- H., mijnheer qe lcomt voor den familieraad ! klonk. het eensklaps.
Doka schor:t uit haar huisje.
't Is mja,arr,om drie uur, vervolgde ze. Korn
zoo lang binnen.
Bolle rvilcle niet r,veigeren. I-lij trad in de lage
tr<euken, en f)oka bood hem een stoel aan.
.- En hoe gaat l-let rnet Paula) vroes ze.
Gced, goed^ Ze ts't al gewoon... O, ze is
als- kind bij ons, stamelde Bolle.
Hij zag in den geest de weeze met het lange
voorschoot van haar tante...
** Och, ze is zoo braaf, vervolgde Doka. Een
goed kind... en werkzaam. Ze decd het huirlroq-
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Mijn man moet ook bij den rechter komen,
vertelde
Dolca voort. Zeker, omdat wij goed bevriend waren rnet mijnheer Martens. Faryrilieraad
nootnen ze dat, maar er is geen andere familie
dan gij. En hoe ge dan toch lcondt laten bij mevrouw en mijnheer Martens te komen. Doorbrave menschen ! Maar ja, er kan in de familie ruzie
ontstaan. Paula heeft er geen schuld aan en daarom bracht ik ze bij u. 'We zitten hier zoo benepen... en dan, Paula rnoet anders opgevoed w,rrden dan rn'ij dat kunnen,
Jozet, l)cka's man, trad binnen. Zijn vrouw
zei hem, wie de bezoeker r,vas. Jozef trok eens
aan zijn pet, maar rrriendelijk keek hij mijnheer
Bolle toch niet aan. Hij verkleedde zich en daarna ging hij met Bolle naay 't gemeentehuis. De
rechter sprak over Paula, cle \.veeze" I\llijnheer
Martens had al een tijd geleden een stuk aan een
vriend gegeven, voor gelzal hii onverwacht zou
overlijden. Hij moest dikwijls bedacht hebben,
dat Paula dan eenzaarn achter bleef. En in dat
stuk vroeg hij, dat lozef , zijn buurrnan, ook tot
voogd aangesteld zou worden.
Mijnheer t}olle vorrd drt dadelijk goed en hil
1:

verzocht zelf Joze{ tot eersten voogd ta benoe'
men.

--- Toch lcan Faula bij mij wonen en ik zal
mijn plicht cloen voor het kind, veiegde hij er bij.
Maar ik ben erg ziekelijk.
De meuLrelen zouden openbaar verkocht woralen. f)e opbrengs't kon men dan op een spaarb<lel<je voor Paula plaatsen.
In sombere stemming keerde mijnheer Bolle
naar Gent terrrg. Hij voelde weer wroeging over
zijn harteloosheid jeg*ns zijn gsstorven zuster en
ook jegerrs Martens.
_* Enr;r'na moet Paula beter behandelen en ik
za} zargem, c{at het gebeurt t Zoo sprak hij bij
zich zelf.
'Io,en hij thuis l*vam, wilde Emrna alles hooren. Ze was kwaad, omdat jozef als eerste vbogd
optrad.

*- Die vent'kan dus baas spelen over Paula,

bromde ze.

--- L,aat ons Falll,a naar ,chool sturen, zei
Bolle. htreern een werlcvrouw.
*- F{a, ge he}:t u laten opmaken, ik hoor het
al ! Zes liever eens. hoe staat het met de meubels
van l\,{artens }
Die worden openbaar verkocht.
- h4aar wat is er zoo al l
--* I heb ze niet gezien.
-: 'Wat! Zijt ge niet in het huis gôwêfft) Hr,

æ-lS*

die grove \rrcluw *n haar vent, de eerete vocrgd,
moeten zelcer van ailes wegsleuren en verkoope*r
en 't geld houden.
Dat zullen ze niet doen.
Bolle vertelde, wat de rechter beslist had.
Paula kan het toch niet helpen, dat wij i'u'
zie hadden rnet haar ouders, zei hij dan.
Paula moet werken. Ze heeft geen achoeil
- noodig. En als gij uw zin door drijft, ga ik
meer
het huis uit ! snauwde Ernma.
Ze wilde haar broer maar [:ang maken.
* Nu, we zullen er later over spreken, hernam Bolle, die al weer laf was.
Hij hacl een zrvak karakter. En hij verzette
zich niet meer. Faula bleef de dienstbode van
haar tante. Oorn Karel spral". haar wel vriendelijk toe, maar hij ontzag toch zijn nijdige zuster.
En tante Ernma had een wrok tegen het kind.
Dikwijls bessrafte ze Faula voor kleinigheden. En
de weeze moest werken van '$ morgens tot 's
avonds. Tan,te zocht arbeid uit, om ze bezigheid
te geven.
Op een avond zat Paula in de keuken te lezen.
Tante snakte 't boek uit haar handen.
_* Ih heb !r gezegd, dat ge moet breien,
snauwde ze.

** Van rnoeder en vader mocht il<' elken

avond wat lezen... Vader zei, dat het noodig was
om verstanclig te worden"

lç "*

**- Daar F"nlijft ge tot ge vergiffenir vraagt,

Û, hii wist het r,r'el uw vader I Jarnrner, dert hij zelf zo0 n ezel was.
_.'Vader was een wijze man! riep Paula uit'
Zwiisl
- Ik zeg het toch...
-Tante g*f lrtt, een klaP.
---

T-.,aal

-- Nt*

L,oven..., naar

verzelsercle jufvreruw Bolle.

uw bed, ondeugend

nest! zei ze.
V/eenend vluchtte Paula naar haar kamer'
-_ O tod, breng mij terug bij Doka! bad ze'
Een heftig verlangen naar Jozef en Doha laaide bij haar op. Lang lag ze te schreien'
Oorn Kar*l *** ziek" En zijn zuster ging hem
wijs maken, dat Paula brutaal was en haar uitge'
scÉold"n hacl" Bolle antwoordde niets, rnaar hij
leed veel sm:art. De wroeging folterde hem'
Den volgenden rnorgen zei tante, dat Pauln
haar vergiffenis moesi vragen.
Ik heb gezegd, dat vader een wijs'rnan
was... en ik zeg het nog, sprak de weeze'
__ Uw vader was een nietwaard, en ulv moeder een zottin.

O, gij ziit slecht om dat te zeggen !' '

'

Paula.
schreeuwde
tk slecht...
-Ruvr greep jufvrouw Bolle Paula vast' Deze
booc{ weerstànd. Haar tante werd nog nijdiger'
Ze was de sterkste en sleurde Paula in het kolen-

hok'

z{l ---

Weenend zon,k Pauia op derr grond. (), het
wâs eelr vreeselil'k leven ioiur... k", ze maar
wegloopen I Ze zag het keldergat, dat op den
tuin uitkwarn. Ze trcroop op den hcrop koien en
1 gelukte haar her sluitdàksel te vlrwijderen.
Paula kroop doc'r de opening" Ze was in dàn hof.
En ze liep de strarf ap. 7e had geen geld, maar
ze zou te voet naar Jozef en Doka gaan.

ry.
Jufvrouw Bolle ontdekte de vlucht. Nijdig
kwam ze bij haar broer.
Pauia is weggeloop€n, zej ze.
-*- Waarheen)
-- Naar dar ruwe wijf natuurlijkl Maar ik
haal ze terug.
is er clan gebeurd?
-- Watsch,rld
rnel weer uit, en ik straf tre ze in
Z"^
't -

kolenhok.
O, Emrna, ge zijt te hard voor haar... Ze
.
rs -een weeze...
Zoa, zoo, is het mijn schuldl Ge zijt dank- voor al miin zorgen. Maar
baar
ik luister nu niet
naar uw kletspraat " . . Eerst rnoet dat schepsel
hier terug zijn. Ik zal nier dulden, dat ze ginde,

kwaad van mij spreekt. Ëiijt in uw bed... llç ;*al
't een en ander op ùw tafeitje zetten.
Mijnheer Bolle zuchtte.
Ker.m zoo niet orn dat kindl hoonde Em-- Denk
liever aan haar vader, die u zoo bema.
droog.
'Wat
later vertrok jufvrouw Bolle. Haar broer
stond op. Hij duizelde wel, maar spande zich in,
om op de been te blijven. Hij haalde schrijfgereedschap en stelde een brief op. Hij verborg clezen dan in een geheim kastje in den muur. Moe
legde hij zich weer neer.
Kort daarna keerde zijn zuster terug.
Er is geen tram naar dat nest voor twee
- bromde ze. Ik moet dus wachten tot vanuur,
middag.
Onrustig deed ze haar werk. De dokter, die
gisteren al ontboden was, kwam voor een nieuw
bezoek. I*lij was ongerust over Bolle's zwah hart.
Emma liet hem alleen bij haar broer, want ze
moes't even naar 't eten zien. Toen ze weer boven
deur. En ze
terug keercle, luisterde ze aan de
'W'at
hoorle ze
kreeg qen grijns op haar gelaat.
nu.
Karel sprak met den dokter over Paula.
Ik weet, dat ik niet lang meer leven zal,
zei- hij. Daar in dat kastje ligt rnijn laatste wil.
Een groot deel van mijn verrnogen vermaak ik
aan Faula. Mijn zuster zou in staat zijn de erfe-

-
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*-

nis als veel kleiner op te geven dan mijn fortuin
is. En dan kreeg Paula weinig. Ik wil onrecht en
harteloosheid herstellen. Dokter, als ik er niet
meer bqn, zorg gij dan, dat mijn wil voorgebracht
worde... Druk op dat knopje.
Ernrna lceelc door het sleutelgat. Ze zag hoe de
geneesheer een geheim kasje in den muur opende
en het weer sloot.
Maa,r richt u tot een notaris, zei de dokter.
- Mijn zuster zou 't me belettèn, Zoo is het
- goed. trk ken u als een eerlijk man, hernam
obk
Bolle.
l)e geneesheer beloofde de taak te vervullen.
Emma liep terug naar beneden.
__ Hu, Karel beCriegt me... Alles voor die
weeze ! siste ze. Maar ik ben er ook nog. Ik kan
zwijgen, doch handelen...
De dokter daalde de trap af.
** trJw broer is zeer ernstig ziek... ernstiger
clan ge rneent, zei hij. Zijn hart klopt onregelmatig. 't Is een oude kwaal... Wees voorzichtigEmma veegde aan Ïraar oclgen. En toen ze de
',{eur gesloten had, siste ze: << Oude vos... ild ken
't geheim... Karels geld zal vr:or mij zijn! >
's Anderendaags vertrok Emma toch naar het
darp van Doka en Jozef. En toen ze het huisje
binnen trad, zat Paula daar.
Ik dacht dat ge haar dadelijk zoudt teruigi:rengen,
snauwde jr-rfvrauw Bolle tot Doka,
*lrt'

if Éi
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__ Onbeschaamde feeks... slaat ge nog zulk
een tcon aan... Wijf zonder hart... Een weesje
r;Jaan en opsluiten... H^, Paula zou naar school
mûgen gaan, maar ge liet ze slaven voor u! Dat
is clan rijk volltl kreet Doka.
-- Paula zaX u wel allerlei leugens wijsge-

maalct hebbenl Maar ze {aat mee!
* O, Dol.,a, iaat me hier blijvenl smeekte
cJe weeze.
Joz*f q,as in 't achterhuis en schoot nu binnen.
__ Ce blijft hierl zei hij. Ik ben eerste voo5id.
-* l\4aar ik haal de politie! dreigde Emma*-- Doe rraaar ! En ga rap, want hier duld ik r.r
niet. Euiten, hartelooae deugniete! schreeuwde
Joz.ef '

Bcrlle hij den arm, en duwkeerde tante EmWoedend
de ze uit de rv*:ning"
rnâ na;rr Gent terr.lg. Ze ging hevig te keer tegen
haar broer.
!-s31 Paule, daar.. . Ze is er beter dan hier!
Bolle.
mijnheer
zei
-_ Çe spre.:kt zor:, lafaardl tr-la, ilc zou u crok
kunnen afranselen!
-*- Emrna, il* ben ziek...
ia. ziel... I-af zijt eij! Ge moet een brief
schriS'ven aan de politie om Paula terug te halen"
Neen! trk doe l-ret. niet.". O, laat me gerust.
--word
zoel raar.".
Ik

Hij nam jufvror.rw

Milnhe*o Boll,.: slerct <ie oogecr. Ziin zwter
schrok nu.
Kârel, ik meen het zoo niet! sprak ze. lVat
wil't ge drinken) Hebt ge het benauwd)
Haal den pastoor! kreunde de zieke.
-Mijnheer Bolle werd dien avond bediend. Ook
de do,kter kwam. De kranke werd weer wat beter.
Toch kan het niet heel lang meer duren,
zei de geneesheer.
Eenige dagen en nachten waakte Emma bij
haar broer. Ze keek dikwijls naar de plaats van
het geheime kastje. Maar nu durfde ze er nicÈ
aanraken. Trouw verzorgde ze Karel. Deze ijXde
som$ en dan had hij het over Maria, Martens en
Paula. De dokter kwam twee rnaal per dag.
't Hart verzwakt steeds, zei hij. 't Is een
oude lcwaal, rnaar in den laatsten tijd is zijn hart
erg verminderd.
't 'Was door de wroeging, over harteloosheid
en onrecht... ook door 't gevoel van machteloosheid, orn goed te zijn voor Paula"
Een weelc later op een namieldag, stierf mijn'
heer BoTle. Enerna boog zich over hem.

't Is gedaan,

ontroerd.
dan dacht ze aan 't geld.." En ze ging
naar c{en muur. Ze wreef er over, en raakte een
klein punt, dat met een veer in verband stond.
Ë,en luikje sprollg open. Daar lag het papier. Snel
staik Emma het in haar zak. Ze sloot het l<astje

-Maar

z,ei ze
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Id€isi... T',o.r, durid* u. h^m htt** niei rneer aârlzien. Ze werd plots erg bang. Ze liep uit de ka
'mer.
Ze zou een Tcennis vragen bij haar te kornerr"

V,

Op het huis daarnaâst waren loodgieters aan
't werl<, een baas en een jongen. De jongen kwa*
naar beneden, bij den rneester, die juist om ander
gereedschap zou gaan.
*- Waarom doet ge niet voort? vroeg de baas,
-* Ik durf niet meer... ik heb iets raars ge"
ziert. Ilç kon van 't dalc door het venster in dat
huis kijken daar. Op een bed lag een man... hij
is zeker dood. Er stond een vrouw bij hem".,
juist een heks.
Och, onnpozelaar!... Hebt ge al eens een

- gezien)
heks

Luister voort, baas. Ze tooverde toch... Ze
- met haar hand over den muur en uit dien
streel(
rnuu'r haalde ze een papier, dat ze in haar zal:
stalc.

*

Maar ge hebt eeker, liggen droomen op ctrat
dak? vroeg de meester"
* Neen, baas, en de knaap hevestigde zijn
rnededeelingen.

* Een rare zaak, bromde de loodgieter.
Hij zag, hoe Emma rouw sloot in het hui:;

daarnaast.
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_- Je, er moet daar iemand

mornpelde hij.
O, baas, ik

-.
kijken,

gestorverr zijn,

wil niet meer door dat venster

verzetr<erde

de jongen.

't Gordir'n is nu neer...
- - 't Is gelijk... 't Was juist een heks.
'-. lVat nrag dat beteeJ<enen ) zei de lo,:dgieter bij zich zelf.

Juist kv*atrn een heer naar het sterfhuis. De
loodgieter sprak" hrern aan. Het was de ilolcter.
Zilt gij farnilie van den doode daar ) vroeg

hij.--

'Waarorn
Familie... !1een... goede kennis...
- ge dat)
vraagt
N4ijn leerjongen v'ert'elt me iets zeer

vreemds.
En de dokter hoorde nu ook het verhaal.
\Ttlacht hier eens even, spral< hij dan.
-Ernrna liet hern binnen.
--- t), :lokter, z.et ze rnet tranerige stem, Karel
is gestorven...
--- ûoC hebhe zijn ziele... Ga eens mee nô.âr
l.

*ve,n

I

Bevend volgde Ernrna hern. De geneesheer bad
een wijle.

En toen zei hij:
Nu heeft uw hroer rnij een gervichtige taak

-*

opgedragen"

Hij

aprak over den laqtsten wil"

*-

Karel heeft rne daarover nooit iets gezêgd,
stamelde Emrna.
Ze Curfde den dokter niet aan te zien. Deze
ging naar c{en rnuur en o1:ende }ret kasje.
--- Er trigt 6leen pa.pier... rnijn br,:er heeft zel*er geijid, sprak Emma. ["{ij praatte sorns zoo
raar.
Ik wist ,al qJnL hei papier fvreg was, en het
zit in uw z.t'k, hernarn cie nlokler.
-* Maiir neen, neefi. . . lvat ge nun denlct !
Ernrna lrerd reog bleeker dan ze al was. De geneesheei vertelctre, lvat d.e loodgieter hern gezegd
had.

lvl,6'e1 ik rlrr hier trij het lijk van uw
- de pclitie l'ralen? vroeg hij. Wenscht ge die
broer
schande?

-- Maar als er een testarnent was, is het 'i'erloven, beweerde Ernrna nog.
-- De looelgieter staat voor de deur. Hij zal
de politie haien. Dan zullen we dat verloren tes'lVat wilt ge nu?
tarnent wel vinden.
Emma haalde het papier te voorschijn en
wierp het den dokter v6ôr de voeten.
Mijn Lrvoer besteelt me, kreet ze. Alles voor
die brutale meid !
-* Eeleedig uw bro:er niet. I-{ij had berouw
over zij;r hardvochtigheid" Hij heeft boete gedaan
voor zijn lijden in de laatste dagen. De wroeging
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heeft zijn hart erger aangetast. Maar

hij

wilde

onrecht goed maken.
** Al echoone praatjes."
*- God schenkt vergiffenis voor oprecht be"
rouw. En uw broer laat u ook genoeg na, om
rustig te leven. Ge zijt geldzuchtig... Kom tot
inkeer.
De dokter zei tot den loodgieter, dat hij kon
heengaan, maar sprak niet over den diefstal van
't testarnent. Dan nano hij de maatregelen om
de L,ezittingen en het fsrrtuin van mijnheer Bolle
onder bewaking der wet te stellen, tot alles nader
geregeid zou worden.
--ï

Paula volgde met .|ozef en Doka den lijkwagen van rnijnheer Bolle.
Paula ging naar een kostschool, en daar was ze
heel goed. De vacanties bracht ze bij Jozef en
Doka d,ror. Oom Karel ùead gezorgd, dat ze nuttige studies kon doen.
Em'ma wilde Paula niet rneer zien. 't'Was voor
de weeze geen gïoot verlies.
Vrek'kig bewaalçte jufvrouw Bolle haar geld.
Ën sornber was haar verder leven.
De dokter nam zijn t,ci,ak ern'sti'g op. Hij ging
nu met Doka en Jozef spr,eken over de laatste
wil,sbeschikkine van mijnheer Bolle' De' goede
mencchen waren verbarasd.
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dan

tDan ic mijnLoe,r Boilo toch lrcter gawedret,

wij dachten, zei !Dol<a.

Hij heeft in dre laatste weken vee'l wroeging
gehad, sprnk de dolcter. En ik moet eigenlijk zeggen, dat hij al jarren anders had willen,doen, rnaar
zijnr zuster belette het hem naar Martens en zijn
vrouw te kom'en. Hij was zwalc van kalakter.
Ja, d,ie zuster is een feeks! zei Doka.. Als ik
nog bedenk, ioen ik Paul,a bracl,t, hoe,ze' het kind
omhelsde en zoro vrien'deiijk '.leed. Het was allemaal gehuichel. trk had rnijn hiele,n no,g niet gekeerd, of ze stak Paula als een di,en'stb'ode, in de
keuken. En dran dat weesje zoo gerneen toesnauwen, leelijke dingen over haar ouders, ik
zeg dan mroert gij goen lr,art hebben. En zij nu nog
de erfenis willen onthouden.
J., het is traag, sprak de drokter. Jufvrouw
Bolle verafgoodt lr,et gel'd" En zoo wordt het geld
een duivel, die d,en, rnensch allerlei kwa,acl'llaat bedrijven.
-- God heeft de arrne Paula bescherrnd, hernam Doka.
ern hraar oom tot inkeer ,gebracht, zei de
- Ja,Moch,t het ook met jufvrouw Bolle gedokter.
beuren, wnnt eigeniijk is het rnensch zeer on,g€lukkig, z,onde,r dat zil het zelf weet.
*_ DuB nu is rPnr.rla een, rijke juff,er? vroeg
Jozef.

-

Zîi

heeft een flïnk kapitaal, maar ze be*

*

3in

ho"ft .i'ut nog ni*rt te w,eten. ik t*l het haar vartellen, dat hraar o'orn vooï haar geld heeft beschikt
zij nu eerst en vooral dlaarvanilang naar echool
kan guan, om i,e,ts nurttigs t'e worden, b,ijvoorbeeld
trnderwijzeres. Gij vindt het goed, dat wij haar
narar een kostsch'ool uend,en, nietwaar? vro,eg de
en

ge,neesheer.

*-

O, n,atuurlijk I riep Doka uit.

Dohùer; g-ij intoest nu eerste voogd worden,
Jozef vo,clr. Gij zijt geleexdl,.,
Hooleens, tweede vo,orgd wil ik wel zijn,
- gij blijft e,erste. Gij en' uw vrouw hebt u
mâar
zoo over Paula ontfermd.
,Cl, wij zieni haar zoo gaa,rnie alg wiâne ze
ons eigen kind, verzekerrde Doka. Ma,ar natuurlijk
mo.et ze nu leeren...
Wel, wij zullen in all,es samenr oveileggen,
zei de drok'ter. Gel,eerdheid is niet alles, maatr er
mo,et ook goedheidr van harte zijnr en gij be,iden
hebt die betroon,dl als ,echte Christenen.
De dokter rspnak rnet Paula, toen deze uit
school kwam.
_* Maiar ik rnoet toch ni,et naêr tante terug?
vroeg de w,eieze angstig.
* ll,een, nee,n...
En de geneesheer praatte over een kostschool.
In de vaoanties z'ou Paula eteed,s naarr Jozef en
Doka mog€n komen.
Zon: werd,alles ten beste gerogeld.
HTNDE.
steldre

