
HOOFDSTUK IX 

DE REIS HERVAT 

,Een ding moet ik je nog zeggen, Hans!" zei Dora 
Marcus ernstig, terwijl zij den arm om zijn schouders 
hield geslagen. Hij was gekomen om zijn moeder, die 
nog niets vermoedde, en Dora, wier scherpe blik haar 
al van • t begin a£ aan op de groeiende liefde van Hans 
voor Narda opmerkzaam had gemaakt, zijn verloving 
te komen meedeelen. Mevrouw Marcus, die wegens 
gevatte koude een paar dagen het bed moest hou~ 
den, had op haar slaapkamer het groote nieuws ge~ 
hoord, en hoewel zij met een slag het door haar met 
zooveel moederlijke liefde opgebouwde luchtkasteel 
omtrent Hans en Willy, zag ineenstorten, verheugde 
haar toch zijn keuze en zijn klaarblijkelijk geluk zoo 
zeer, dat zij zich geen woord liet ontvallen over haar 
verstoorde illusie' s. Hans wist tenslotte immers het 
beste met wie hij gelukkig dacht te worden! Of zij, 
oude vrouw, nu al meende dat Willy de meest~ge~ 
schikte partij voor hem zou zijn geweest, Hans zel£ 
kon toch beoordeelen bij wie hij 't grootste geluk 
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dacht te vinden, dus ...... ! In elk geval was ze heel 
blij dat zij zijn bruid reeds kende als een allerliefst 
en charmant meisje, dat zeker een even allerliefst en 
charmant vrouwtje zou worden, en dat zij van kin ... 
deren hield en groote tact had in den omgang met 
hen, stelde haar geheel gerust waar het haar klein ... 
kinderen betrof. 

Dora had Hans nog even beneden in de tuinkamer 
aan de praat gehouden. N u haar vermoeden zeker .... 
heid was geworden, nu Hans in Narda een nieuw ge .... 
luk had gevonden, was zij er mee verzoend. Als haar 
broer maar gelukkig was, als hij maar kreeg wat zijn 
hart verlangde, welnu, dan was het immers goed! 
Haar eerste verbittering toen ze gezien had dat Hans 
zijn wenschen in Narda's richting liet gaan, was ge .... 
weest om zijn vermeende ontrouw en afvalligheid 
tegenover Willy, haar beste vriendin. Zij was de 
eenige die Willy's geheime liefde voor Hans ten volle 
had doorzien, en haar vurigste wensch was geweest 
dat hij, overtuigd van Willy's bijna onschatbare waar .... 
de als vrouw, haar tot de zijne zou hebben gemaakt. 
Was hij het eigenlijk ook niet verplicht aan haar, die 
als een tweede moeder voor zijn kinderen was ge ... 
weest, die Hans had heengeholpen door zijn moei .... 
lijksten tijd, die hem misschien bewaard had voor de 
algeheele verwoesting van zijn verder leven?Had Wil .... 
ly zich niet, en met recht, met de hoop gevleid dat hij 
eens met de ernstigste vraag tot haar zou komen, die 
een man aan een hem liefhebbende vrouw kan stellen? 
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Dat alles had Dora zich afgevraagd en het had 
haar kribbig en scherp doen zijn, toen zij Hans' nei.
ging voor Narda bemerkte. Maar nu zij haar broer 
gelukkig wist, zoo gelukkig als zij hem aan Willy's: 
zijde nooit had kunnen zien, ( dat wist zij met groote 
zekerheid!) nu legde zij zich bij de feiten neer. Hans 
stand haar nader dan Willy, en diens geluk ging 
voor alles, ook al had zij haar vriendin van harte een 
gelukkig !even aan Hans' zijde gegund! 

Ze had haar broer dus hartelijk gekust en gefelici .... 
teerd met het besluit dat hij had genomen, en zich 
verlangend en bereid verklaard Narda met zusterlijke 
liefde in haar hart op te nemen. Maar zij kon zich 
niet ontveinzen dat het groote nieuws voor Willy een 
zware slag zou zijn, en ze wilde doen wat zij kon om 
dien slag te verzachten! Daarom was het dat zij Hans 
nog niet van zich liet gaan voor zij hem, zij het ook 
in bedekte termen, een kleinen wenk had gegeven. 
Die arme Will, vanmiddag pas thuisgekomen van 
haar vacantie! Dat ze nu dit weer moest doormaken! 

,Wat is er, zusje, dat je me nog bepaald moet 
zeggen?" vroeg Hans nieuwsgierig. ,Heb je toch 
nag bezwaren tegen het jonge, mooie schoonzusje? 
Zeg het maar wat je op je hart hebt, kind." 

,Neen, Hans, je weet wel beter. Aileen als je het 
aan Willy vertelt...... toe, Hans, beloof me dat je 
't wat...... wat voorzichtig aanpakt...... ik bedoel 
...... je moet haar niet te onverwacht overvallen ...... 
och, ik weet niet hoe ik het je duidelijk moet maken!" 
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,Maar ...... Will kan er toch niets tegen zeggen, 
dat ik nu, na bijna twee jaar, een tweede huwelijk 
aanga, en nog wei een huwelijk, van weerszijden uit 
liefde? Willy is iemand met z66'n gave tot meeleven 
met een ander, die zai zeker wei begrepen hebben, 
dat dit vroeg of Iaat gebeuren zou, en mij van harte 
geiukwenschen. Of denk jij van niet?" 

Met wat onrust keek Hans zijn zuster in het ern~ 
stig gelaat. W at meende Dora? Dat, wat hij nooit 
voor zichzelf onder woorden had willen brengen, die 
gedachten die hij zelfs nu nog geen vorm durfde 
geven? 

,Hoor eens, Hans, wil je mij eerlijk antwoorden 
als ik je wat vraag? Je weet wei, we hebben er meer 
dan eens op gezinspeeld dat misschien ...... later ..... . 
nog eens een nauwer betrekking tusschen jou en Will 
zou ontstaan. W at is het nog maar kort geleden, dat 
we hier 's avonds met moeder daarover hebben zitten 
praten!" 

,Ja," knikte Hans, ,maar dat was maar praten. Je 
ziet nu hoe gauw iets kan veranderen! Ik wist toen 
66k niet dat ik Narda zou ontmoeten!" 

,Dat is waar, Hans. Maar zeg me nu eens, als je 
Narda niet had ontmoet ...... ?" 

,Ja ...... dan zou ik waarschijnlijk geeindigd zijn 
met Will te vragen. Bedoei je dat?" 

,Wij dachten dat tenminste. Ennuis het de vraag, 
Hans, of Will dat 66k wei eens heeft gedacht ...... of 
verwacht...... of gewenscht! Heb je haar werkelijk 
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n66it eenige reden gegeven zooiets op te maken uit je 
woorden of gedrag?" 

,Neen, Dora. ik kan eerlijk zeggen van neen. Zie 
je, verliefd ben ik op Willy nooit geweest, al heb 
ik er, vooral den laatsten tijd, vaak over gedacht haar 
te vragen, meer terwille van de kinderen dan voor 
mezelf. Wel wist ik, dat ik van haar warme genegen..
heid en trouw zou ondervinden, en die zou ik haar 
natuurlijk ook hebben gegeven, maar liefde, liefde 
zooals vroeger tusschen May en mij, en nu met Nar-
da. die zou er toch nooit tusschen ons hebben be,.. 
staan." 

.. Dus je hebt haar nooit hoop gegeven?" 

.. H66p? Meen je ...... ja. Dora, nu m6et ik jewel 
begrijpen! Kind, dat is verschrikkelijk! lk bedoel. ..... 
verschrikkelijk voor Will! Maar...... ja, Dora, nu 
moet je me helpen ...... hoe moet ik dat aanpakken. 
En ...... weet je 't nu heusch heelemaal zeker, Door? 
Wil je wei gelooven, dat wat ik nu hoor, mij heel. heel 
veel verdriet doet? Arme Will. en nu moet ik haar 
die teleurstelling bezorgen, ik, die haar op de handen 
zou willen dragen van dankbaarheid!" 

Hans zuchtte diep en verborg het gezicht in de 
han den. W at Dora hem daar had duidelijk gemaakt 
wierp een diepe schaduw op zijn geluk! Waarom had 
Willy hem dan nooit een blik in haar hart gegund! 
Dan zou hij geweten hebben ...... nog voorzichtiger 
zijn geweest...... hoewel. hij meende zichzelf toch 
niets te verwijten te hebben ..... .' 
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Dora kuste hem op het voorhoofd. ,'t Is voor jou 
en voor Will een ellendige geschiedenis!" gaf zij toe . 
.,Maar ...... je moet er toch doorheen bijten, jongen, 
en ...... laat ze toch vooral aan nU~ts bemerken dat je 
haar geheim kent! Dat is een vernedering die je haar 
moet besparen, Hans! Als zij de sterke, wilskrachtige 
vrouw is zooals wij haar kennen, dan zal zij je niets 
van haar ware gevoelens toonen, en ...... ik geloof 
dat zij gr66t genoeg is je je zelfgekozen geluk van 
harte te gunnen. Will is iemand, hoe dikwijls heb je 
het zelf gezegd, die zichzelf kan wegcijferen, en dat 
heeft ze al getoond toen ze jou en je kinderen in pen~ 
sion nam. Denk je dat dat geen offer voor haar 
was, als een vreemde met jou onder een dak te leven 
en alles te moeten verbergen wat in haar was?" 

,Misschien had zij toen al verwacht dat ik haar, 
op den duur, zou vragen! Ik heb toen, ik zeg het je 
eerlijk, Dora, wei eens een oogenblik gedacht, dat 
zij ...... maar ik was toen nog te bedroefd om May's 
verlies, en al dat andere, daarna." 

,Datzelfde heb ik toen 66k al gedacht, jongen, en 
moeder ook. Maar we meenden dat we dat onder ... 
werp tegenover jou nog niet mochten aanroeren. We 
dachten dat de tijd ...... ! Enfin, 't is anders uitge~ 
komen, jij bent nu gelukkig, Hans, en Narda ook, 
naar je ons verzekerd hebt. Dat Willy het slachtoffer 
moet zijn ...... ik beklaag haar diep, maar ...... zoo is 
't I even nu eenmaal. Er zijn meer vrouwen, Hans, die 
teleurstellingen moeten leeren dragen! En de meeste 
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vrouwen leeren dat ook wei, op den duur!" Dora 
zuchtte wat bitter, en Hans, begrijpend dat zij doelde 
op haar eigen verloren illusies, streelde haar zwijgend 
over het reeds grijzende haar. 

,Voor een ding ben ik dankbaar," zei hij na eenige 
oogenblikken. ,Will heeft een steun en een troost, 
waarop ze niet vergeefs zal hebben gerekend, zooals 
misschien op mij! Dat wilde ik je ook nog zeggen, 
Dora, het heeft bij mij wei niet in h66fdzaak den door-
slag gegeven, hoofdzaak is mijn liefde voor Narda, 
maar het maakt mij dubbel gelukkig en dubbel zeker 
van een heerlijke toekomst voor mij en de kinderen, 
dat ook Narda gelooft in Christus en Zijn Ieiding. 
En dat ik z66 kan spreken dank ik tenslotte aan onze 
goede Will ....- naast Christus zelf. Dit is mijn innige 
overtuiging, Dora." 

,lk ben blij voor jou, Hans. Als jij daarin een ze.
kerheid en een geluk vindt...... dan kan ik er niet 
anders dan blij om zijn. Hoewel ik het van jou nooit 
had verwacht!" 

,Kijk. Door, ik wil May in niets te kort doen. Toen 
was zij voor mij de ideale vrouw, en ik dacht toen niet 
anders dan zij. Ze heeft me veel, vee! geschonken, 
maar Narda zal mij in mijn tweede huwelijk nog iets 
meer schenken, iets dat ik bij May nooit zou hebben 
gevonden. Ze zal mijn gezin maken tot een Christelijk 
gezin in de beste beteekenis van het woord, en mijn 
kinderen zullen onder haar leiding opgroeien tot men-
schen met een Christelijke levensopvatting!" 
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.,Beste jongen, ik hoop voor jou dat dat alles je 
deel mag zijn, dat je al het geluk mag vinden dat je 
denkt te ontmoeten in je verdere Ieven! En als je nu 
naar Willy gaat, Hans, denk dan om wat ik je ge ... 
zegd heb! Och, ik weet wei, ik beh6ef je daaraan niet 
eens meer te herinneren! J e zal haar wei sparen, he, 
Hans? Uit je zelf!" 

.,Ik beloof het je, Dora. 't Is iets waartegen ik wei 
opzie, dat begrijp je, maar ik zal mijn best doen het 
haar zoo min mogelijk zwaar te maken. Dag Door! 
Dag beste kind! 't Beste met moeder, hoor, en tot 
ziens. Morgen kom ik met Narda, dat is afgesproken, 
he?" 

Dora zag hem na, terwijl hij langzaam door den 
tuin ging naar het huis dat hem nu zeker niet lang 
meer zou herbergen. Het was een zware gang, dat 
wist ze, en ze zond hem haar beste wenschen achter ... 
na, wenschen voor hemzelf en voor die arme, arme 
Will! 

Bij het huis aan de W estergracht gekomen, bleef 
Hans nog even dralen in den tuin. W at Dora hem had 
verteld had een diepen indruk op hem gemaakt, en 
hij wist nog steeds niet hoe hij zijn trouwe vriendin, 
want dat was ze en zou ze steeds blijven, van zijn 
eigen geluk zou vertellen. een geluk dat, helaas. voor 
hMtr niets dan teleurstelling en verslagen hoop zou 
beteekenen! Hij dacht terug aan al de keeren dat zij 
hem met haar warme genegenheid en moederlijke 
zorgen over moeilijkheden had heen geholpen, die 
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hijzel£ niet dan met de grootste inspanning had kun.
nen overwinnen. Hij dacht ook terug aan Greetje' s 
ziekbed, eenige maanden geleden, en aan dien nacht. 
toen hij voor 't eerst van zijn leven samen met haar 
had gebeden. V oortaan - hij gevoelde een gevoel 
van groote dankbaarheid zich doorstroomen bij deze 
gedachte - zou er telkens als moeilijkheden, strijd, 
zorgen hem bedreigden een vrouw aan zijn zijde staan 
die evenals Will tezamen met hem zou bidden, zijn 
Narda! Maar die eerste keer kwam Will toe! Nooit 
zou hij dat vergeten. En de tweede keer? De tweede 
keer zou hij bidden, zonder den steun van een dier 
beide hem zoo innig verknochte vrouwen, want hij 
wilde, nu hij hier, onder de boomen van Willy's tuin, 
stilstond en de handen eerbiedig vouwde, bidden voor 
haar, bidden om tact en wijsheid in 't kiezen van de 
woorden die haar moesten wonden in het diepst van 
haar hart, bidden om kracht en steun voor haar, als 
zij zwijgend deze smart zou moeten verduren. 

Toen hij eenige oogenblikken later het huis betrad, 
ging hij regelrecht naar zijn kamer, waar hij nog een 
en ander had door te lezen. N u was het niet de ge.
schikte tijd voor een onderhoud met Willy, die hij 
vanmiddag reeds even vluchtig had gezien en een 
paar warme woorden van welkom bij haar terug~ 
komst had gegeven. Straks, na het eten, als de kin.
deren in bed lagen, zou hij, als vanouds, naar 't 
k'toortje gaan en het haar vertellen van Narda en 
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hem. Om negen uur zou hij zijn verloofde gaan a£ ... 
halen van haar laatste lesuur, en voor dien tijd wilde 
hij de zaak in het reine hebben. Ook tegenover Narda 
gevoelde hij zich daartoe verplicht. 

Het was dan ook met het vaste besluit hiertoe, dat 
hij tegen achten aan Will's deur klopte en haar vroeg 
of hij bij haar zijn thee mocht k<?men drinken. 

,Graag, Hans, graag!" Willy's oogen straalden 
van blijde verrassing. N u, op den eersten avond van 
haar terugkeer, kwam Hans haar opzoeken, om zijn 
gezellig kwartiertje bij haar door te brengen? 

,Ga nu hier zitten, Hans, in den grooten stoel. En 
dan zal ik ter eere van jou een extra fijn kopje thee 
zetten! Ik had heelemaal niet op je gerekend, en nu 
moet je me even naar Janna laten gaan om ze mijn 
beste, allerbeste thee te geven. Hier heb je de krant 
vast, ik ben z66 weer bij je!" 

Opgewekt neurH~nd liep Will door de hall en hij 
hoorde haar bij Janna in de keuken binnengaan. Ze 
zag er goed uit, de rust had haar zeker opgeknapt! 
En ze was zoo opgewekt! Arme ziel! Wie weet wat 
ze zich had voorgesteld, bij zijn komst, daarstraks! 
Even beefde hij terug voor de ·taak die hem wachtte. 
Zou hij 't nog even uitstellen? Er nog eens even over 
denken? Hij wist nog niet hoe er over te beginnen! 
Zijn gebed had hem nog geen uitweg gebracht, maar 
wei de verzekering in zijn hart achtergelaten dat hij 
geholpen zou worden als de tijd daar was. En nog 
eens klemde hij de handen ineen, en prevelde voor 
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zich heen: ,Och, Heere, laat me toch de juiste marrier 
vinden om 't voor haar minder zwaar te maken!" 

Reeds hoorde hij Willy's naderende schreden, haar 
hand beroerde de deurknop! Verward greep hij naar 
de krant, om zich een houding te geven, om tijd te 
winnen, hij wist zelf niet wat. Daar trad Willy de 
kamer binnen, de gevulde theepot in de hand, die zij 
zorgvuldig onder de muts op haar eigen theetafel te 
trekken zette. Hans vouwde de krant open met een 
haastige beweging...... ,Noodlanding" stond daar 
met groote zwarte lettters, ,No o d 1 and in g". En 
toen wist hij het ineens, hoe hij Will het groote nieuws 
moest vertellen! Was dat God's antwoord op zijn 
gebed? Hij nam het met groote dankbaarheid aan 
voor zekerheid. God kan helpen zooals Hij dat wil, op 
velerlei wijzen, waarom dan niet op deze marrier! Het 
woord dat zich klaar en duidelijk voor zijn oogen ver.
toonde: Noodlanding, was als een lichtstraal doorge ... 
drongen tot zijn brein, dat hij daareven nog vergeefs 
had doorzocht om de juiste termen te vinden waarin 
hij zijn boodschap kon vervatten! En vol moed, zich 
bewust van een hulp, die hij vroeger zelfs niet ver ... 
moed had, stak hij van wal. 

,Willy, kom eens bij me zitten, ik heb je wat ge .... 
wichtigs te vertellen!" 

Arme ziel, ze zocht even steun, met beide handen 
op de lessenaar geleund, also£ een duizeling haar 
overviel, en Hans zag dat het bleed week uit het ge ... 
laat dat zooeven nog door een opgewekte bios werd 
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gekleurd. W at zou ze verwachten? Zou ze meenen 
dat hij haar iets te zeggen had, iets dat verhaast was 
door haar tijdelijke afwezigheid, door het gemis dat 
hij in die dagen moest hebben gevoeld? Zou ze dat 
denken? Maar niet geaarzeld, doorzetten nu, en steu
nen op hulp van Boven! 

Willy was er zich, gelukkig, niet van bewust dat 
Hans' oogen elk harer bewegingen hadden gevolgd, 
en herstelde zich met inspanning van al haar krachten 
van den schok dien Hans' woorden haar hadden ge
geven. Ze bedwong het trillen van haar onderlip, 
haalde een paar keer diep adem, en zonder nog tot 
spreken in staat te zijn, zette zij zich op haar gewone 
plaatsje tegenover Hans. Ze zou afwachten wat het 
lot ,........, neen, wat God haar had toegedacht, 't zij lief 
of leed, en beide dankbaar uit Zijn hand aanvaarden. 

,Toen ik hier bij je kwam, Will, met de kleintJes ... 
toen wisten wij heiden wei dat dit slechts een tijde
lijke oplossing was van het vraagstuk, hoe ik mijn 
verdere !even zou inrichten. Vergis ik mij?" 

,Neen," knikte Will. Haar kloppend hart belette 
haar op haar stem te kunnen vertrouwen, ze durfde 
niet spreken. Maar haar oogen waren vol spanning 
op Hans' gelaat gericht. Ook hij was bleek geworden, 
en had moeite zijn ontroering te bedwingen. 

,Zie je, Will," begon hij weer, ,ik las hier zoo 
juist in de krant van een noodlanding. Ik heb het maar 
vluchtig gezien, maar er schijnt een vliegmachine net 
bijtijds een noodlanding te hebben gemaakt, averij op-
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gedaan, begrijp je? En de omwoners hebben die vlie
gers alle mogelijke hulp verleend, zoodat na eenige 
uren de machine weer kon starten en zonder gevaar 
de reis voortzetten, na ...... na een dankbaar afscheid 
van de lui die zoo hulpvaardig waren geweest, na ... 
tuurlijk." 

Hans zweeg, en keek vol spanning in Willy's kleur.
loos gezicht. Hij wachtte of ze iets zou antwoorden. 

,Waarom zeg je me dat alles, Hans?" Ze probeer.
de het beven van haar stem te bedwingen en vouwde 
de handen in haar schoot ineen. 

,Omdat dit juist hetzelfde geval is als mijn komen 
bij jou, Will. Begrijp je het niet? Ik was ook in ge ... 
vaar mijn !even, zooal niet te verliezen, dan toch tot 
een hopeloos wrak te maken. Ook mijn passagiers, 
mijn drie lieve hummeltjes, verkeerden in gevaar, en 
ik zocht en vond een terrein voor mijn noodlanding. 
Bij jou, Will. Jij hebt gedaan wat in je vermogen was, 
niet aileen uit oude vriendschap voor mij, maar om.
dat je nu eenmaal een mensch bent dat klaar staat 
om te helpen waar je hulp wordt ingeroepen. J e hebt 
aan ons gedaan wat je kon, z66veel, Will, dat we je 
nooit dankbaar genoeg kunnen zijn. Want aan jou 
hebben we te danken dat wij onze reis weer kunnen 
vervolgen. Je hebt ons niet aileen gerepareerd, kind, 
maar ons beter uitgerust dan ooit tevoren voor het 
vervolg van onze reis. Denk maar eens aan wat je 
mijn kinderen leerde. En aan dien avond, toen we 
dachten dat we Greetje gingen verliezen, toen heb 
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je ook mij een les geleerd voor mijn heele verdere 
Ieven, Willy. Want ik ben, God zij gedankt, zoo ver 
gekomen, dat ik Hem heb leeren kennen en beschou~ 
wen als Leider van mijn lot." 

,0, Hans, dat ik dat van je mag hooren!" Willy's 
stem klonk al vaster. Hans had haar juist dat eene 
gezegd, wat den slag, dien zij v6elde aankomen, kon 
breken. N u kon zij ook het verdere vern em en, zij wist 
dat zij het kon dragen . 

.,Ja, Will, ik heb gewacht je dit te zeggen tot ik 
geheel zeker was van mezelf. Reeds daarom aileen, 
dat kan ik je niet genoeg herhalen, komt je mijn 
grootste dankbaarheid toe. Net als hier, Will, in de 
krant. Want nu kunnen wij, dank zij jou, onze reis 

I " verve gen . 
.,Wat zijn dan je plannen ...... Hans, wat wil je 

gaan doen ...... hier weggaan ...... weer een eigen 
huishouden beginnen ...... zeg dan toch, meen je dat?" 
Hijgend wachtte Willy zijn antwoord af. Laat nu 
den slag vallen, o God, laat hem nu vallen! Niet Ian~ 
ger die spanning, die ...... o, Vader in den Hemel, 
nog niet heelemaal vrij was van hoop, hoop dat Hans 
...... misschien ...... haar mee zou nemen op zijn ver ... 
dere reis ...... ! 

,lk heb een nieuw geluk gevonden, Will," zei 
Hans eenvoudig. ,Narda van Haeren, de piano~ 
onderwijzeres van onzen Joost, heeft mij beloofd mijn 
vrouw te worden. Dat geluk, Willy, dank ik eigenlijk 
aan jou. J a, want als jij je niet over mij had ontfermd 
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in die moeilijke tijden na May's dood, dan zou ik -
waarschijnlijk - och, wie kent mijn zwakheden beter 
dan ik zelf - dan zou ik misschien nu onwaardig 
zijn een vrouw als Narda aan mijn zijde te roepen. 
Dan was mijn noodlanding misschien niet noodig ge-
weest, omdat ik al hopeloos veri oren was. Maar .... .. 
ik weet niet of het je genoegen doet dit te weten ..... . 
misschien geeft het je een gevoel van groote, eerlijke 
voldoening, ik hoop het ...... als jij me later gelukkig 
weet, als jij ziet hoe mijn leven een hooger richting 
heeft gevonden, hoe mijn kinderen opgroeien tot beter 
menschen dan oorspronkelijk te verwachten was, en 
hoe ik met een lieve, goede vrouw nieuw huwelijks
geluk mag smaken, dan mag jij met volkomen recht 
zeggen: ,Dat heb ik voor Hans gedaan!" 

Hij zweeg, en stak haar zijn hand toe, waarin zij 
zonder aarzelen de hare legde. Overwinning glansde 
in haar oogen, straalde van haar ontroerd gelaat, 
overwinning van zichzel£ en aile eischen op eigen ge
luk. 

,lk wensch je het aller-allerbeste toe, jongen!" 
stamelde zij ontroerd. ,En breng haar gauw hier, ik 
wil ook haar gelukwenschen." 

Hans stond op. W at een vrouw! W at een karakter! 
Gedegen goud! 

,lk zal het haar zeggen, Will," zei hij, met haar 
hand tot afscheid in de zijne. ,lk hoop dat je van haar 
zult kunnen houden." 

De deur van 't kantoortje sloot zich achter hem. 

243 



Hij ging heen, naar hMu, wist Willy. 
Een oogenblik dreigde een golf van leed, van wan~ 

hoop, haar ter aarde te werpen, te breken, te ver~ 
slinden. Maar Willy Staring, de flinke, de moedige, 
vond de kracht de handen te vouwen, en, zij 't ook 
met bloedend hart, te zeggen: 

,.0, Heer, ik dank U ...... voor de ,.noodlanding" 
van Hans en zijn kinderen!" 
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