-65lijke Sirenen door hun bekoorlijk gezang de schippers. En de oude kon er niets op tegen hebben,
dat zir1n jongste 't bedrijf zijns vaders koos, terwijl

IV.

De zomer ging kalm voorbij. Everaart en EIza
leefden in blijde hop'e. De visschersschuit was be-

steld en werd reeds gebouwd op de werf der naaste
zeestad. Als Everaart terugkeerde van zijn reizen
met Japik, waar hij nog eenige maanden in clienst
bieef, bespraken beide geliefden de komende dingen'
Zoo spoedig zij getrourvd waren, zouden zij gaan
wonen in Elza's hut, die tot dat doel geheel hersteld
en opgêknapt werd. De blinde vader had wel iets
gebromd: ,,Al nieuwigheden, en de hut is wel genoeg; 'k heb er met mijn vrouw gelukkige jaren
gesleten", maar verder strekte zijn tegenstand zich
toch niet uit. N{isschien had hij er tijdens een bui
van bitterheid wel eens willen bijvoegen: ,,'t Is het
beste,, dat getrouwden alleen gaan wonen", maar
clie beroerde oogen hadden voor hem 't spel bedorven en hij begr,eep het wel, dat hij zljn dochter
niet missen kon. Jan zou op de nieuwe schuit ,,Elza"
want 't spreekt van zelf, dat 't jonge vrouwtje

naarn moest geven a n het schiP
haar
dienst nemen als ciekJongen en aldus ingewijcl
worden in 't zeemansleven. De zee, de geheimnis-

volle, nooit begrepene zee, trok den knaap met onweerstaanbare kracht, sterk'er nog dan de verleide-

Elza gerustgesteld was door Everaart's belofte ,rover
den broer te waken als over 'een eigen kind".
Eindelijk, eindelijk brak de dag van 't huwelijk
aan. Al waren er nog steeds eenige oude klappeien,
die de preutsche madam niet konden verdragen en
nog minder, nu zij een sportje hooger klom, toch
hield het gansche dorp er aan 't jonge paar te toonen, dat het geëerd ,en geiiefd werd. De vlaggen
wapperden dan ook lustig in het verfrisschende zeewindje op den schoonen Septembermorgen, terwijl
kransen van groen en bloernen den wcg aanduidden
van Elza's woning tot de kerk. De schoolmeester had
eenige plakkaten vervaardigd, waarop in sierlijke letters ailerlei schoone spreuken en toepasselijke woorden stonden:

Eere aan 't jonge paar.
Zegewenschen voor den held en zijne echtgenoote.
De oude priester gevoelde zich gelukkig, de beide
geiiefden te mogen vereenigen. Om zljn lippen
speelde een glimlach en 't was met een trillende
stem, dat hij den zegen v'an God over de gehuwden
uitsprak. Ieder gevoelde, dat die woorden niet alleen van de lippen vloeiden, maar diep, oneindig diep
uit 't harte opkwamen.
Er heerschte vrooiijkheid rond de bruiloftstafel.
Everaart en Elza zaten in een geto,oiden zetel.
FIun glas was met bloemen versierd, zoodat zij moeite
hadden om er goed uit tc drinken. Blom en Vinier
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medevoerden ver ov'er de duinen.
.Elza's gedachten dreven af . . .
Ze daclt aan dien vreeselijken avond en nacht,

toen de ,rlucy" verging...
Ze dacht aan die familieleden, welke hier gelômen waren, om verwanten te herkennen.. .
Elza werd so,mber.. .
Ze was Everaart's vrouw nu... maat zau ze hem
b'ehouden

?

Ze hoorde 't ruischen der zee, en dat klonk

lie-

felijt< in den zoelen avond.
Maar die zee bleef toch voor haar de vijand. Die
meende ook r,echt te hebben op Everaart.
D,och noen ... ze b,ezat reeds Vermeire's. . . den
laatsten rnro'est ze sparen.

Haar Eyeraart was sterker dan rde zee... hij de
reus, de held.. ..
De bruiloft werd voortgezet in de grootste dorpsherberg ren tot diep in den nacilrt bleef de feestvreugde
heerschen.
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