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FliB en zijn makker konden weer vrij

spreken.
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- 0, nu twijfel ik niet meer, zei Bruwaan.

Ik heb den Brit hooren snreken. rt Is Krum-
fu1e|, ,[!4ar \1i çal tribr rilei onOer e'en anae-
fpn naam optréden. Weet ge wat we moesten
ftilnnen dqen? Komt die Engelschman ook
wpl over {ag 4an.dg grens. Dan zou !k in
Stilte een portretje van hem willen laten
P3ken': \{ac[t Fptrg.,, Ik ken hiçr içm4nd yan
dpn bpspiedingsdienst... onzen dienst. Die
hçeit epn hgele verzameling portretten zelfs
van over de grens. Wie weet bezit hij er geen
waar uw man op staat.

- O, kon dat waar zijn !

':-,We zullen morgen eens naar hem toe-
gaan.
. -'b.Dat zos een onloochenbaar bewijs
zijn. Want dit afluisteren is allemaal goed
en wel, maar wat kan het bewilzen ? En de
schdvuit zal zijn maatregelen wel genomen
hebben om zich zooveel mogelijk te dek'

- Ja die kerels kennen "allérlei liste
lagen. Korn, we "kunnen hier nu niets meer
doen.

- O, de tocht was goed I En logeert die
yerrader in dit dorp.''= Ilu hier, dan. daar I Soms verdwijnt hij
yoor eeF paar weKen.

$iiken

Luister, il< ga niJ vgrmommen. Hii,
moet mij'niet meer herkenneh.

- Dat was een goed gedacht.

- Anders krijgt hij tucht'in dç zeq(.
lJe lnannen gingen naar huis.
Den yolgenden'n;or6ien, toen Flip even

na4r het dtiin liep zag hij den Engelschçn
smoklielaar.

- Al zoo yçoeg uit d,e veer€n, dacht de
visscher..F,n trij_kornt $aar rnij {oe. lou hij
waarlij( iets ruiken ?-

- Goeden morgenr groe{te de B.rit.

- LlQ9Oen morgçn...

- Z:eg eens, gisterenzag ik u nlet een
vreemdeling.

- O, rnet frans ! Dat is gççn vlggmde-
ling.

.- lk peen{e {4t het een kennis van
mrl waÊ.

- Dan hadt ge wel even kunnen infor-
meeren. Wijzijn niet menschenschuw. 't Was
Frans Deplpat een vlsscher als ik... en ge-
vlucht als ik.

- Van over de grens ?

- ja. Ook een die genoeg heeft van die
schurken ginder. Hij is gisteravond verder
opgetrokken. Als ge lust hebt moogt ge zulks
aan de Duitschers overbrengen. Hij-is toch
buiten hun schot.

- Ik ben geen spion. Ik meende een be-
kende te_ zien, maar dan heb ik mij vergist.

"-.'t Ismogelijk. Ik wee_t-,natuurlijk_ niet-Vaterdam kent.

De Engelschman groette en keerde naar
't dorp terug.

Flip keerde n aar ziin gast terug en vertelde
van de ontmoeting.

- Ik heb hem met een kluitje in 't riçt
gestuufd, zei hij.

- Toch moet ik uit lijn qog blijven...

- (J wat vermommen... Maâr ikhçbhoop
op dat portrqt.

En inderdaad, 's avonçis kreeg Bruwaan
gen Tot9, wg4rop hii Willy Krummel bijtwee
Duitscfte ollicieren âg.

- &at ie een bewijs, zei hii tevfeden.

CIoed Nieuws.

Joris Deroem had nooit zoo ongeduldig
op de komst van Anna gewacht.

Bindelijk kwam het meisje in het kantoor.
Zezagzeer bleek.

- Weer al getreurd ? vroeg de klerk.

- Natuurlijk. Ot meent ge dat ik nog
hoop kan hebben. Andere loodsen zijn te-
rug... Ik weet dat Jules op de Lusitania was.
Hij is omgekomen.

- 't Is niet waar I

- Ge zegt dat om mij te bemoedigen.

- En als ik eenc meer wist. ..
Een gloed sloeg haar in 't wezen.

- O Joris, weet gij iets ? O, zeg het...
Slecht of goed, maar verlos me uit die vree-
selijke onzekerheid.

- Wel, ik weet dat Jules gered werd...

- O God... Meent gij het I Toe martel
me niet langer...

- Als ge geen spektakel begint, want de
oude moet er liets van hooren.

- Spreek tochll{Ki1k, ik ben kalm.

- Jules Bruwaan leeft...

- Is het waar I

Ze beetde van ontroering.

-Ja... lkheb bericht uit

- Van hem ?

- Ja.., Nu geen zenuwen, hé... Jules is
bij de Lusitania gered, maar dan wéer door
Duitschers gepakt,



- Is hij dan in Dultschland ? vroeg het
meisje met een snik in haar stem.

- Geweest, maar hij is gevlucht en nu is
hij in Holland...

O, kan 't waar ziin I Spreekt gij in ernst,
Joris...

Ze zag hem smeekend aan...

- Natuurlijk I Houdt ge me dan voor een
lagen schurk, om met uw verdrlet te spot-
ten, Anna ?

- Neen, neen... maar't zou zoo'n groot
geluk zijn

- Dat is het ook I

- Hoe weet ge het I

- Bruwaan heeft mij deæn brief kunnen
bezorgen...
. -O, laatzien I Ja, t is zijn schrift. O,
ja, hij leeit..

Tranen belloersten haar oogen. Ze veegde
ze al zich tot kalmte dwingend- om te lezei...

Waarde'Joris,
Ik richt me tot u... Jules Bruwaan, dien

ge dood acht, maar die leeft en gezond is.
Van de Lusitania werd ik gered, dan door
een Duitscher opgepakt, naarzijn helsch land
gestuurd, maar ontvlucht. Dat alles vertel
ik u later. Maak het voorzichtig bekend aan
mijn gelieide Anna I Toon haar dan dit
schrilt. O, Anna, altijd zijn mijn gedachten
bij u. Ik moet nog een korten tijd hier blij-
ven in 't belangvanmijn land, hoemijn harte
ook naar u jaagt. Nog even geduld. 't Is mijn
plicht. Ge zult alles hooren en mij dan goed-
keuren. Maar let vooral op 't volgende :
Krumrnel mag niet weten dàt ik leei. Laat
hem niets merken. Ik reken op u beiden.
'tZiinbelangrijke zaken. Liefste Anna, tot
weldra. Uw geliefde,

JULES BRUWAAN.

- En wat zegt ge nu ? vroeg Deroem.

- O, God, ik dank u, ik dànk u I Jules
leeit... Eindelijk nieuws en zulk heerlijk
nieuws I Hoe hebt ge dien brief gekregen ?

Heel geheimzinnig... Een zeeman
bracht hem"

- Wat zou Jules ginder doen ?

- Daar moet ik ook naar raden. Maar
't zal iets flinks zijn.

- En oom mag niets weten ?

- Hij heelt er zijn reden voor I Kom,
vraag nu maar niets meer en wees blij. Maar
mondje toe....

Ja, dat was goed nieuws... en voor Anna
kreeg't leven weer alle licht.

's Avonds riep haar oom het meisje bij
zich.

- We moeten eens praten, zei hij. Die
Bruwaan is dood...

- lk heb nog hoop, oom...

- Dat is zondig. We mogen ons niet te-
gen de raadsbesluiten van God verzetten.
Hier is voor u een duidelijke vingerwijzing
dat uw geheim verbond met dien loods niet
in orde was...

- O, hoe hunt gijzoo iets zeggen I

- Ge schijnt nog altijd oproerig.

- Zoo kan ik mij God niet voorstellen,
gelijk gij Hem teekent.

- O, gij weet het beter dan ik, die gansch
mijn leven trouw naar den godsdienst leef-
de. Zie die boeken daar... dat is over de
godgeleerdheid. Daarin zoek ik mijn troost,
als de wereld me te zwaat drukt" Helaas, het
tegenwoordig geslacht heelt gansch andere
bekommernissen... Maar ter zake. Ik be-
grijp, dat gij liefde begeert...

- Geen andere, oom...

- Een doode mogen wij niet blijven ver-
eeren,..

- Ik vergeet Bruw4an nooit.

- Altijd heb jk mij tegen dat verbond ver-
zet... een verbond van de straat... als bij de
visschersdeernen. Foei, ge moest u schamen
in p,laats van dat zoo brutaal te bekennen.

- Onze liefde is rein, oom...

- Wat weet gij daarvan. Ge werdt mee-
gelokt naar duin en strand door een loods I

- O, hoe beleedigend.

is nu eenmaal de wereld.

- Stinkende wonden moet ge durven aa
wijzen. Ik heb altijd voor u gezorgd, al o
dervind ik er veel ondank voor... Maar z'

- Ik heb u altijd eerbieci betoond.

-Als dat eerbied is... Maar ik weet, d
ik niet anders ,moest verwachten. Maar h
is mij een gebod wel te doen... en een b
hoefte. Ik zal ook verder uw weg ieiden.
weet een man voof u...

- Neen oom, spreek daarvan niet. Aryt
Bruwaan heb ik mijn trouw beloofd en dle
belofte schend ik niet.

- Gij hadt daartoe geen recht...

- Ik was eerlijk...

- En bovendien is die loods dood.

- Daarvan is geen zeker bericht... De
tijden zijn onzeker...-- 

Ik-zie, d,at gij koppig wilt blijven fot
het uiterste. Luister... Gij zult met W?lly
trouwen...

- Uwzoonl O, dat nooit, oom... neen
nooit I

llet is mijn wensch... en mijn wil I

- ik heb het re:hf hier te beslissen. Ik
voelniets voor Wrlly. euhij nietsvoor mij.

- jawel... hij heeTt u liel.
-- Neen, oom... Hij. haat rre...

- Ge beschuldigt me dus, dat ik u om
andere belangen wil u.ithuwen" Gij gaat ver I

- Er moeten andrlre belangen zijn.

- Ik ben altijd goed voor u geweest en er
is bij mij maar een belang, uw geluk. Wel
u nu aan de gedachte dat Willy uw man
wordt I

- Nooit oom I

- Anna, ik zal me niet kwaad maken,
maar streng opu letten. Ge moogt niet alleen
meer op straat, tot ge toestemt in het huwc.
lijk met Willy.

De oude heer verliet de kamer.

- O, Jules, kom spoedig I wenschte
Anna. Maar ik zal worstelen. Ik weet, dat
ge leeft, God zij dank.

Den volgenden dag vertelde Anna alles
aan Joris.

- Zoo, zoo, heeft de oude schavuit nu dat
plan ? vroeg de klerk. Maar ik zal het hem
eens llink doen voelen, dat hij daarop niet
rekenen moet.

- Stel u voor mij toch niet in gev&ar,
sprak het meisje. Als hij u wegstuurt I

- Dat durft hij niet.

- Waarom niet ?

- Dat is mijn geheim. 't Komt misschien
wel eens uit.* Er is zooveel geheimzinnings hier I

- Ja... Maar eens komen de geheimen
aan't licht. Heb maar geduld. Ge weet nu
heerlijk nieuws. En ge hebt een goede vriend

-O, ikdankul
- Dat is niet noodig. Laat den ouden vos

maar begaan I

- Nlaar waarom zou hijdathuwelijk wil-
len ? ('t Vervolgt.)
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