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I.
EEN BRUID VERDWIJNT...
Magda Segers stond aan de
reling van de grote passagiersboot en keek over de eindeloze
oceaan naar de gele streep die
aan de gezichtseinder langzaam
breder werd.
Amerika! Nog een paar uren
en ze liepen de haven binnen.
Wie zou ooit kunnen denken
hebben dat ze enkele weken na
Frieda, haar zuster, dezelfde reis
zou ondernomen hebben, naar
het verre Canada...
Menige mannelijke passagier
keek naar de slanke meisjesgestalte met de gele sporttrui, de
kleurige sjaal fladderend in de
wind en het blonde haar in
korte, dansende krullen omheen
haar lief gezichtje.
Maar Magda bemerkte niet
eens hun bewonderende blikken. Ze was angstig en gejaagd.

Voor de honderdste maal vatte
ze in haar geest de gebeurtenissen samen van de laatste weken
en hoe meer ze er over nadacht
hoe onbegrijpelijker haar alles
werd...
Ongeveer een maand geleden
was Frieda vertrokken om eindelijk, na vijf jaar, haar verloofde
John Stark in Amerika te gaan
vervoegen.
Magda herinnerde zich nog
duidelijk de grote, bruingebrande Amerikaan waarmee haar,
twee jaar jongere zuster, na de
bevrijding kennis had aangeknoopt. Hij was één van de weinigen die zijn beloften gehouden had, want na zijn vertrek
bleef hij regelmatig schrijven en
nu, had hij eindelijk zijn verloofde bij zich geroepen en zouden ze trouwen...
Vijf jaar lang had hij gewerkt
en gezwoegd om een kleine verwaarloosde farm die hij aangekocht had voor een spotprijs, op-

Al de persoons- en plaatsnamen die in deze roman worden aangehaald, evenals
de gebeurtenissen en toestanden zijn verzonnen en hebben geen verband met
het werkelijk leven.
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nieuw tot bloei te brengen. Doch
nu was de toekomst eindelijk
verzekerd!
Onwillekeurig voelde het
meisje bewondering en sympathie voor deze jongeman die zo
taai doorgezet had en erin geslaagd was in vijf jaar tijds een
zelfstandig bestaan op te bouwen.
Maar een andere, angstwekkende gedachte deed haar hart
opnieuw onrustig en gejaagd
kloppen...
Eigenlijk had Frieda nu reeds
moeten getrouwd zijn met John
en zijzelf had, zoals gewoonte, te
Antwerpen op de grote Meir
achter de toonbank van een confectiewinkel moeten staan...
In plaats daarvan zou ze weldra de voet zetten op Amerikaanse bodem en... Frieda, haar zuster... was verdwenen !
Voor haar geest spookte weer
het korte, angstige telegram die
haar ijlings het besluit had doen
nemen haar zuster achterna te
reizen :

« Frieda met vermeld schip
niet aangekomen. Wat is er gebeurd? Verwacht uitleg. Dodelijk ongerust. John Stark. »
Ja, wat was er gebeurd? Magda kon het niet begrijpen.
Haar zuster was wèl aan boord
gegaan van het opgegeven
schip en ze had van haar een
brief ontvangen, geschreven tijdens de overvaart...
« Het is héérlijk, Magda, schreef
ze, al die weelde rond mij, die

blauwe lucht, die eindeloze
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oceaan en die vrolijke, zorgeloze
mensen.
Stel je voor dat ik hier kennis
gemaakt heb met een roodharige
Schot, een zanger die ook naar
Montreal reist waar hij zal optreden in een groot cabaret. Tony
Holden is zijn naam en ik vind
hem buitengewoon! Het is misschien lichtzinnig van me, maar
als hij zo naast me aan dek zit en
ik luister naar zijn vrolijke stem,
dan heb ik soms spijt dat ik hem
niet ontmoet heb vóór ik verloofd was met John... Ik kan me
John maar moeilijk meer voorstellen, weet je? Het is zo'n
lange tijd dat we elkander niet
meer zagen...
Ik heb plots het gevoel niet
meer zeker te zijn in mijn liefde
voor hem...
Maar als ik John's sterke armen
rond mij zal voelen, dan zal wel
alle twijfel in één slag weg zijn,
meen ik...
Magda kon zich niet voorstellen dat haar zuster, zelfs indien
ze verliefd geraakt was op die
Schot, zomaar haar verloofde
zonder één woord uitleg zou in
plan gelaten hebben. Trouwens
de laatste zin in haar brief bewees dat ze er geen ogenblik
aan dacht haar verloving te verbreken omwille van die tijde-

lijke bevlieging...
En toch had John naar België
getelegrafeerd dat Frieda niet
aangekomen was...
Magda stond voor een onoplosbaar raadsel en het énige
waartoe ze in haar angst en op-

winding had kunnen besluiten
was zelf naar Amerika te reizen.
Vertrek met eerstvolgend schip,
had ze aan haar toekomstige
schoonbroer geantwoord. Frieda
op vastgestelde datum vertrokken. Weet niet wat er gebeurd
is. Even ongerust als jij.
Het meisje zuchtte, wierp een
laatste blik op de naderende
kust en verwijderde zich van de
reling. Het werd tijd dat ze haar
valies begon in te pakken, weldra zouden ze landen ...

**
- Magda!
- John!
Een
stoere,
bruingebrande
jongeman drukte haar stevig de
hand en nam haar valies over.
Een kommervolle rimpel doorgroefde zijn voorhoofd en om
zijn mond lag een smartelijke
trek.
- Nog altijd geen nieuws
over Frieda? vroeg het meisje
dadelijk.
John Stark schudde mistroostig
het hoofd.
- Neen, zei hij somber. Ik kan
mij niet inbeelden wat er mag
gebeurd zijn, behalve het feit
dat ze aan boord iemand anders
zou ontmoet hebben die haar
beter bevalt dan ik!
Magda antwoordde niet dadelijk. Haar zuster had inderdaad
iemand ontmoet maar ze kon
onmogelijk aannemen dat Frieda
zo maar zonder één woordje uitleg haar verloofde zou in steek

gelaten hebben ... Daarvoor kende ze haar zuster te goed!
- Heb ... je de politie verwittigd, John?
- Neen, toen ik haar op de
kade gemist was, ben ik dadelijk
naar mijn farm teruggereden,
vermits Frieda het adres kende
meende ik haar daar te zullen
vinden... Maar de dagen verstreken en na een week was ik
ervan overtuigd dat er iets moest
gebeurd zijn ... Ofwel was Frieda
niet vertrokken, ofwel was ze
spoorloos verdwenen... Ik heb
je dadelijk een telegram gestuurd en wou geen opsporingen
beginnen voor ik wist wat jij erover dacht...
- Ik... weet werkelijk niet
wàt denken, John! antwoordde
Magda. Moest Frieda mijn zuster
niet zijn en moest ik haar niet zo
goed kennen ik zou zeggen dat
je gelijk hebt en dat er geen
andere mogelijkheid is dan dat
ze je in steek gelaten heeft
voor... iemand anders. Maar ze
is mijn zuster en ik ken haar door
en door! En daarom zeg ik dat ze
zoiets nooit zou doen... Tenminste toch zeker niet op zulke laffe
wijze, zonder één woord uitleg!
De jongeman antwoordde niet
meer. Hij vatte het meisje bij de
arm en bracht haar van de kade
weg naar zijn auto die een weinig verder geparkeerd stond.
- Ik heb reeds een kamer in
een klein, confortabel hotel voor
je laten reserveren, zei hij toen
ze aan zijn wagen gekomen waren. We zullen daar samen een
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brokje eten en verder spreken...
Toen ze een half uurtje later
gedaan hadden met souperen
haalde Magda het briefje van
Frieda boven en toonde het aan
John.
— Lees, zei ze. Dàt is het énige
aanknopingspunt dat we hebben !...
De jonge farmer doorlas vluchtig de regels en een bittere grimlach verscheen om zijn mond.
— Zie je wel dat ik juist geraden heb, Magdal grijnsde hij.
Dat legt alles uit!
— Neen, dat legt niet alles uit
weerlegde Magda hem opgewonden. Je leest toch wel aan de
laatste woorden van haar brief
dat ze naar jou verlangde en...
enkel twijfelde door de lange
scheiding en die indrukken op
het schip... Daarbij, zelfs indien
ze werkelijk zou verliefd geraakt
zijn op die Tony Holden, dan nog
ben ik ervan overtuigd dat ze
eerst met jou zou gesproken hebben om haar vrijheid terug te
vragen... Neen, John, er moet iets
vreselijks gebeurd zijn... Misschien is... mijn zuster ontvoerd
geworden of... zit ze ergens tegen haar wil opgesloten... Of...
of misschien is ze zelfs vermoord.
OI Ik ben zo ontzettend ongerust I We moeten kost wat kost te
weten komen wat er gebeurd is 1
John Stark keek onderop naar
het meisje tegenover hem dat
menige gelijkenis vertoonde met
haar zuster en toch weer helemaal anders was...
Ze had hetzelfde korenblonde
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haar van Frieda, maar de blik
van haar blauwe ogen was
ernstiger en dieper en om haar
mond zweefde altijd een lichte
weemoed. Ze bezat niet die vrolijke, kinderlijke uitgelatenheid
waarmee Frieda in één slag zijn
mannenhart ingepalmd had en
die haar zo onweerstaanbaar
jong en schalks maakte. Magda
was rijper, ouder, wijzer. Wat ze
zegde dat meende ze ook en
kwam haar recht uit 't hart.
Hij legde zijn hand op de hare
en de bittere uitdrukking op zijn

gelaat vermilderde.
— Vermits je zo over Frieda
denkt wil ik trachten hetzelfde
te doen, Magda, zei hij. Je mag je
nochtans het ergste niet voorstellen... Er zijn zoveel mogelijkheden... Morgen zullen we
naar de havenpolitie gaan en de
opzoekingen beginnen... Hoelang denk je hier te kunnen blijven?
— Ik denk dat ik geld genoag
heb om het ongeveer een maand
uit te houden. Dan zou ik moeten terugkeren... Maar jij? Kun
jij zolang weg blijven van je
farm?
— Als het moet, ja, Magda!
Mijn personeel zal wel zijn plan
alleen trekken voor een paar weken...
Het meisje keek dankbaar op
naar de grote, sterke Canadees.
— Ik dank je, John, zei ze
zacht. Ik... weet niet wat ik hier
alléén zou moeten beginnen...
De jongeman drukte innig
haar hand.

- We zijn bondgenoten, Magda, antwoordde hij. Ook ik voelde me hulpeloos verloren sedert
die ontstellende verdwijning
van Frieda... Ik ben blij dat je
naar hier gekomen bent...
Bij deze hartelijke woorden
voelde het meisje haar volgepropt gemoed week worden en
ze sloeg haastig de blikken neer
om de tranen te verbergen die
erin glinsterden.

II

.

DOOR HET NOODLOT
SAMENGEBRACHT...
De weken die volgden leerden aan Magda het doorzettingsvermogen en de taaie wilskracht
van John Stark kennen. Nu begreep ze hoe hij erin geslaagd
was in vijf jaar tijd een vervallen farm herop te richten tot een
bloeiende, winstgevende zaak
en de braakliggende gronden te
herschapen tot vruchtbare korenvelden.
Met verbeten en onvermoeibare moed had hij haar meegenomen van de ene dienst naar de
andere en overal getracht enig
nieuws te vernemen over Frieda
Segers.
De havenpolitie had hen vermeld dat ze wèl van het schip
gegaan was, maar bij de douane
liep haar spoor verloren... Van
een Tony Holden daarentegen
was nooit sprake geweest. Op de

passagierslijst kwam deze naam
niet voor. Ze waren dan in alle
hotels van Montreal inlichtingen
gaan vragen en nu hadden ze
reeds een deel van de theaters en
ontspanningsgelegenheden opgezocht in de hoop een spoor te
vinden van de Schotse zanger,
maar tot nu toe was alles te vergeefs geweest. Geen enkele directie kende die naam evenmin
als Frieda Segers.
Magda keek met afwezige
blikken naar het kluchtige
schouwspel dat zich voor haar
ogen ontrolde en zuchtte... Ze
waren deze avond op 't goed
valle 't uit weerom een kleine
schouwburg binnen getrokken,
maar de vertoning was alles behalve goed en de hoop Frieda in
deze reuzestad terug te vinden
zonder énig vast gegeven, werd
met de dag geringer.
Het meisje keek naar het donkere, wilskrachtige profiel naast
het hare en haar hart klopte onrustig. Ze zou eigenlijk aan John
moeten zeggen dat haar geld omzeggens op was en dat ze zou
verplicht zijn onverrichter zake
eerstdaags terug te keren naar
België...
En toch stelde ze het telkens
opnieuw uit, want een ijzeren
band neep haar hart samen bij
de gedachte John Stark voor
altijd te moeten verlaten.
O! Ze moest het zichzelf niet
meer verbloemen, ze wist het
trouwens reeds van vroeger, toen
John als soldaat van het bevrijdingsleger bij hen thuis kwam ;
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ze hield van hem! En elke dag,
elk uur dat ze hem beter leerde
kennen groeide dit gevoel diep
in haar.
In deze weken dat ze hier
samen dag aan dag, met dezelfde onrust in 't hart rusteloos gezocht hadden naar haar verdwenen zuster, had ze begrepen dat
ze zijn beeld altijd diep in haar
zich bewaard had en dat ze
daarom alle aanzoeken van andere jongemannen onverschilig afgewezen had. Nooit had ze dit
aan zichzelf bekend omdat John
en Frieda steeds één beeld gevormd hadden in haar geest,
maar nu wist ze zéker dat hij de
man was waarop ze altijd gewacht had en de enige waarmee
ze ooit zou kunnen gelukkig
worden.
Twee zilten tranen biggelden
langzaam langs haar wangen en
ze beet zich op de lippen om
haar ontroering te onderdrukken.
Doch een schok doorzinderde
haar als een sterke, ruwe mannenhand op de hare gelegd werd
en een warme stem haar in 't oor
fluisterde :
- Laten we naar buiten gaan,
Magda, hier is toch niets te
doen ... Ze zijn allemaal onkennelijk door die pruiken ...
Het meisje knikte stom en
volgde de jongeman naar buiten, haastig achter zijn rug de
tranen van haar wangen wrijvend.
Maar als ze door de kille, mistige straten van Montreal liepen
op weg naar hun hotel, stak John
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zijn arm door de hare en drukte
hem innig.
- Ik wéét dat je geschreid
hebt, Magda, zei hij zacht.
- Ik... dacht aan Frieda, lispelde het meisje.
- Was het enkel daarvoor,
Magda, of... Is er nog iets anders '?
- Nu moet ik het hem zeggen,
dacht ze bij zichzelf. Het moet!
- Ik... zal eerstdaags naar
België moeten terugkeren, John,
begon ze met een lichte trilling
in de stem. Mijn geld is omzeggens op
Het is hopeloos nog
langer naar Frieda te willen zoeken, we zullen haar nooit terug
vinden ...
Met een ruk was de Canadees
blijven staan en staarde het
meisje verbijsterd aan. Haar
laatste woorden drongen niet
eens duidelijk tot hem door.
Slechts dat éne brandde fel en
heftig in zijn hart : Magda ging
hem verlaten, voor altijd! En
plots werd hij zich bewust van
de ommekeer die deze laatste
weken in zijn hart had plaats gegrepen : Magda had het beeld
van Frieda helemaal verdrongen.
Het deed hem niets eens pijn
meer dat Frieda hem zo laf in de
steek gelaten had, want in zijn
innerlijkste overtuiging was hij
er zéker van dat hier een andere
man in 't spel was, maar het
sneed als een mes door zijn ziel
te denken dat hij Magda zou
moeten verliezen.
Onstuimig greep hij haar beide handen in de zijne en drukte
ze als om te breken.

— Magda... liefste! stamelde
hij. Je... mag niet weggaan... Ik
wil eerlijk met je zijn... God
alleen weet dat ik dit nooit gewild heb, maar ik kan het niet
helpen : Ik heb je lief, Magda!
Het meisje sloot een ogenblik
de ogen en voelde zich duizelen
door deze plotse, onverwachte
openbaring... Droomde ze niet?
Was het wel mogelijk dat dit gevoel wederkerig was? Dat John
haar beminde zoals zij hem?
— Je antwoordt niet, Magda!
zei de jongeman onrustig. Zou...
zou je mij niet kunnen beminnen, liefste
0! Denk toch niet
dat ik lichtzinnig ben, maar je
bent zo héél anders dan Frieda...
zoveel ernstiger... Je zuster was
als een lief,speels kind dat ik vertroetelen en beschermen moest,
maar dat dikwijls zo onbezonnen
en onverstandig kon zijn. Nu ik
jou beter leren kennen heb herinner ik me des te scherper tal
van kleine voorvallen tijdens
onze korte verloving. Ik ben er
nu niet eens meer van overtuigd
of ik ooit gelukkig met haar zou
geworden zijn... Magda, ik kan
me mijn leven zonder jou niet
meer indenken... Wil je hier blijven en met me trouwen?
Het meisje kon onmogelijk
antwoorden. Er warrelden zoveel
gedachten op dit éne ogenblik
door haar geest... Dat Frieda verdwenen was en dat deze liefde
zo ongelooflijk scheen en dat
men in Antwerpen op haar terugkomst wachtte. Maar als ze haar
zachte, blauwe ogen naar hem
?...

ophief hoefde ze niet te antwoorden, want in de stralende
blik waarmee ze hem vol oneindige tederheid aankeek las John
haar antwoord.
En zonder nog één woord te
spreken sloeg hij zijn armen om
haar heen en drukte haar tegen
zijn hart. Zijn lippen vonden de
hare en alles verzonk rondom
hen in het zalige bewustzijn van
hun jonge liefde.
Als John haar echter eindelijk
losliet blonken er tranen in de
hoeken van Magda's ogen.
— Ik... ik kan met je niet trouwen, John, lispelde ze. Althans
zolang niet tot we zekerheid hebben over het lot van Frieda.
— Maar liefste, Frieda heeft
mij in steek gelaten, we hebben
ons niets te verwijten, protesteerde de jonge farmer. En daarbij, ik zou toch met haar niet
meer kunnen trouwen, nu... 't Is
jou die ik bemin...
Doch het meisje schudde het
hoofd.
— Ik wil eerlijk zijn tegenover
mijn zuster, zei ze langzaam. Ik
wil zekerheid hebben dat ik je
niet van haar ontneem... Stel je
voor dat ze ergens tegen haar wil
verblijft en je nog altijd bemint.
Dat ze op zekere dag naar je toekomt en... mij in haar plaats
vindt... Neen, John! Dat mag ik
niet doen... Laat ons sterk zijn en
wachten... tenminste zes maanden... Ik zal hier een werk zoeken en misschien wordt het
mysterie van Frieda's verdwijning toch nog opgelost... Dan
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kunnen we elkander liefhebben
zonder die sombere schaduw
van de onzekerheid omtrent mijn
zuster... Het zou ons geluk ondermijnen, liefste, geloof me...
Ze keek de jongeman vol liefde, maar ook vol vastberadenheid aan en John wendde de
blikken af.
— Je hebt gelijk, Magda, zei
hij. Laten we sterk zijn en wachten... Echte liefde kan wachten,
maanden, jaren als het moet...
Hij stak opnieuw zijn arm door
de hare en langzaam schreden ze
zij aan zij door de mistige straten van Montreal naar hun hotelletje... Hun hart was boordevol
van hun stralende liefde en toch
overschaduwd door het noodlot
van Frieda's verdwijning. Er
werd van hen beiden een zwaar
offer gevraagd, maar het was
nodig, wilden ze met hun geweten in orde zijn.
Toen ze in hun hotel aankwamen drukte John, Magda zwijgend de hand en wilde naar zijn
kamer gaan, toen de portier op
hen toekwam.
— Een brief voor u, juffrouw!
Het meisje nam haastig de witte omslag in ontvangst en scheurde hem open. Het was een brief
van thuis. Hij bevatte maar
enkele lijnen en een telegram,
dat na haar vertrek in Antwerpen
toegekomen was.
Bevend overliep Magda de gedrukte lijnen op het blauwe papiertje.

« Veroordeel me niet, Magda,
las ze. Ik ben met mijn Schotse
8

artist getrouwd. Liefde laat zich
niet dwingen. Ik ben nameloos
gelukkig. Frieda.»
Dat was alles, maar het was
genoeg om Magda met een luide
snik in John's armen te werpen
en haar gelaat vol onuitsprekelijk geluk tegen zijn brede borst
te vleien. De schaduw tussen hen
was opgeheven, Frieda was gezond en gelukkig...
Ze mochten elkaar toebehoren
en liefhebben... voor eeuwig !

**
Magda hielp John de vest van
zijn bruin sportkostuum aantrekken en borstelde glimlachend
zijn kraag af.
Ze waren juist een week getrouwd en een paar dagen waren
ze in hetzelfde hotel blijven logeren ; overdag hadden ze huishoudelijke inkopen gedaan en
's avonds waren ze naar een paar
schouwburgen geweest...
Maar met de dag werd John
ongeduldiger om naar zijn farm
terug te keren.
— Liefste mijn, ik zou vandaag
naar huis willen, zei hij, zijn
vrouwtje tegen zich aandrukkend. Ik ben ongeduldig om je
de farm te leren kennen en het
is trouwens dringend nodig dat
ik terugkeer...
Magda sloeg haar armen om
zijn hals en drukte een kus op
zijn mond.
— Ik zou graag nog een paar
dagen blijven, John, fleemde ze.
Ik... zou nog eens naar het bu-

reel willen van waaruit Frieda
dat telegram verzonden heeft...
Vermits het van hieruit gebeurd
is kan ze toch niet ver van
Montreal zijn en is ze hoogstwaarschijnlijk in de stad. Misschien kunnen ze mij daar een
adres of een inlichting geven...
Ik zou zo graag weten wààr ze is
en haar zeggen wat er met ons
gebeurd is...
De jonge farmer tilde zijn
vrouwtje op in zijn sterke armen
en droeg haar naar een zetel.
— Zou mijn kleine lieveling
dat werkelijk zo graag willen?
vroeg hij teder.
Magda knikte.
— Heus, John, mijn geluk zou
volmaakt zijn moest ik Frieda
terugvinden...
John glimlachte. Hem persoonlijk liet het onverschillig Frieda
nog terug te zien, nu hij wist dat
ze gaaf en gezond was. Hij kon
de hemel slechts danken voor
wat er voorgevallen was want
een huwelijk op zulke wankele
basis gebouwd zou toch onvermijdelijk een vreselijke ontgoocheling geworden zijn. Maar hij
kon begrijpen dat Magda er naar
verlangde haar zuster terug te
vinden ,vooral na al die weken
van angst en onverwachte gegebeurtenissen...
— Luister, schat, ik heb een
prachtig idee, zei hij. Jij blijft
knusjes nog een paar dagen
hier, slentert nog wat in de grote
magazijnen rond, tracht een
laatste maal uit te vissen waar
Frieda is en... wacht hier tot ik

je kom halen. Ik rijd dan vandaag nog naar huis, kijk eens na
hoe het daar gaat en maak ons
nestje in orde voor je komst,
vindt je dat niet leuk?
Magda streelde zijn wang en
keek hem aan met lachende
ogen.
—Dat zou héérlijk zijn, John,
antwoordde ze blij. Maar... zul je
me niet missen?
— Natuurlijk zal ik je missen...
Elk ogenblik dat je niet bij me
bent zal ik aan je denken, en
naar je verlangen, maar het weerzien zal des te mooier zijn en ik
kan je dan een feestelijk onthaal
bezorgen, waarvoor ik graag een
klein offertje breng, liefste-mijn.
Magda antwoordde niet, doch
bood haar man zielsgelukkig
haar frisse lippen. Het geluk dat
ze beleefde was nog groter en
heiliger dan ze zich ooit had
kunnen voorstellen en ze aanbad
de stoere bruingebrande jongeman met zijn zachte grijze ogen
en zijn warme stem, waarmee ze
nu voor 't ganse leven in de
echt verbonden was en waarvan
slechts de dood haar nog scheiden kon...
Een uurtje later sprong John
in zijn auto die volgeladen was
met allerlei aankopen en wierp
een laatste handkus naar zijn
vrouwtje dat glimlachend voor
het raam van hun hoge hotelkamer hem nawuifde, tot de .wagen om de hoek verdwenen was.
Maar toen Magda alleen achterbleef en het korte telegram van
Frieda nog eens overlas, kwam
9

toch weer een zekere kommer en
onrust over haar.
Ze kon het maar niet begrijpen dat haar zuster zo zonder
één woord uitleg John in de
steek gelaten had. Ze wist toch
dat hij voor haar dag en nacht
gezwoegd had en aan de kade
wachtte op haar komst... Ze wist
toch ook dat ze hem uitleg verschuldigd was ... Ze begreep nog
altijd niet hoe Frieda zo had kunnen handelen ... Tenzij ... er een
ongekende, gegronde reden toe
was ...
Magda zuchtte even en begon
zich aan te kleden. Ze zou straks
naar het postbureel gaan en
misschien vernam ze daar méér
nieuws ...

*

lIL
EEN VRESELIJKE ONTHULLING
Moe en hongerig kwam Magda
terug in haar hotel aan. Ze had
zowat heel de dag in stad rondgedrenteld en haar bezoek aan
het telegraafkantoor was, zoals
ze gevreesd had, tevergeefs geweest. De persoon die het telegram komen aangeven was, had
noch naam, noch adres opgegeven en was één van de honderde
onbekenden die wekelijks het
bureel in en uitgingen ... Dus ook
dàt spoor liep dood ...
De jonge vrouw ontdeed zich
van hoed en mantel en wou juist
naar beneden gaan om te soupe10

ren, als er op de deur geklopt
werd.
- Binnen! riep Magda, zonder
verder aan het geklop aandacht
te schenken, denkende dat het
het kamermeisje was.
Maar in plaats daarvan traden
twee heren in grijze regenjassen
en slappe vilthoeden op, de kamer binnen.
Magda staarde hen verrast en
niet begrijpend aan.
- U bent Magda Segers, thans
mevrouw Stark, nietwaar? vroeg
een van hen. Het spijt me dat we
u komen storen, maar ik vrees
dat we slecht nieuws hebben
voor u ...
Magda voelde al het bloed uit
haar gelaat wegtrekken. Ze moest
steun zoeken aan het tafeltje om
niet te wankelen.
- John! flitste het door haar
geest. Er is iets gebeurd... Een
accident... Hij moet gekwetst
zijn ...
Maar de onbekende kwam een
stap nader en nam haar onderzoekend op.
- Het betreft uw zuster, zei
hij. Kent ge deze dingen?
Magda keek verbijsterd naar
zijn hand, die hij uitgestoken
hield en zag in zijn handpalm
Frieda's verlovingsring liggen,
haar gouden armband, haar parelen halssnoer en de kleine medaillon die ze als laatste geschenk voor J ohn' s vertrek nog
gekregen had...
- Natuurlijk ken ik deze dingen, stamelde ze. Ze behoren
Frieda toe, mijn verdwenen zus-

ter... Weet ge waar ze is?
— Uw zuster is dood, mevrouw,
zei de onbekende koud.
Het leek Magda alsof er een
zwaar voorwerp op haar hoofd
terecht kwam, zo hevig was de
schok.
— Dood! lispelde ze. Frieda
dood...
Er kwam een zwarte mist voor
haar ogen en alles begon rond
haar te draaien als een tol...
Twee armen grepen haar vast
en hielpen haar in een zetel
neerzitten.
— Tracht kalm te blijven, mevrouw, sprak de stem als door
een dikke mist. Elk ogenblik die
we verliezen kan noodlottig
zijn... we hebben uw hulp nodig.
De tweede onbekende had een
handdoek vochtig gemaakt en
hem op haar voorhoofd gelegd.
Na enkele ogenblikken kwam
Magda tot de werkelijkheid terug.
— Dood... herhaalde ze sidderend. Ik... kan het niet geloven.
Het is zo vreselijk...
— En toch is het zo! zei een
van de twee mannen hard. We
zijn detectieven, mevrouw, en
het is onze picht de moordenaar
van uw zuster op te sporen...
— De moordenaar? prevelde
Magda huiverend. Werd... ze
vermoord?
De mannen knikten grimmig.
— Ja! zei een hunner. We zouden niet geweten hebben wie ze
was had haar naam niet in de
armband gegraveerd gestaan...
Haar lijk werd teruggevonden in

de schuur van een farm... Ze is
sedert weken bij de douane aangegeven als vermist, nietwaar?
Magda nam bevend de vochtige handdoek weg van haar
voorhoofd.
— Ik... kan moeilijk denken,
lispelde ze. Indien mijn man hier
ware...
— We komen eigenlijk voor
hem, onderbrak een van de detectieves haar. We hopen dat hij
ons niet ontsnapt, want het lijk
van uw zuster werd in een der
schuren van zijn farm teruggevonden, mevrouw...
Magda slaakte een gil en sloeg
de hand voor de mond.
— Het is niet waar, steunde
ze. Het kan niet waar zijn...
John kan zoiets niet gedaan hebben, dat is onmogelijk, onmogelijk.
Er verscheen een medelijdende
blik in de ogen van de twee
mannen. Hoe dikwijls hadden ze
niet reeds zulke pijnlijke scènes
meegemaakt.
— Uw man zal zich zoveel
kunnen rechtvaardigen als hij
maar wil, mevrouw, zei hij minzaam. Maar we moeten hem vinden, zoniet wordt de zaak nog
veel erger. Uw zuster werd het
laatst gezien bij het verlaten van
het schip op de kade... Ze was
dan in gezelschap van een man.
— Ja, dat is juist, lispelde
Magda toonloos. Ze heeft op het
schip kennis gemaakt met een
Schotse zanger en is met hem getrouwd van zodra ze aan wal waren... Johny Holden is zijn naam,
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ze heeft een telegram gestuurd
naar Antwerpen...
Bevend haalde Magda het
blauwe briefje uit haar handtas
en reikte het een van de detectieves aan.
Toen hij het gelezen had keek
hij naar het kantoor van waar het
verzonden geweest was en een
lichte spot verscheen om zijn
mond.
— Deze telegram is vals, mevrouw, zei hij. Hij werd van hier
uit Montreal verzonden. Waarschijnlijk als uw zuster reeds
dood was. Het moet haar moordenaar zijn die dat opgestelt heeft
om uw achterdocht in 't slaap te
wiegen...
— Maar... maar Frieda schrééf
me toch over Johny Holden, stamelde Magda wanhopig. Dan
moet hij het geweest zijn die mijn
arme zuster gedood heeft... Ge
zijt op een dwaalspoor, heren.
John Stark kan dit niet gedaan
hebben, hij was even ongerust
als ik... Hij liet me naar hier komen om samen naar mijn zuster
te zoeken... Ge zijt mis heren,
mis!
De twee mannen trokken echter ongeduldig de schouders op.
— Heel die geschiedenis van
een Tony Holden moet een verzindsel van uw zuster geweest
zijn. Er bestaat geen Tony Holden, we hebben de passagierslijst hier bij ons.
Magda voelde een steek in
't hart. Het was waar dat dit alles
een zéér duistere zaak was en dat
van een Tony Holden geen spoor
12

te vinden was geweest, nog minder dan van haar zuster, waarvan men toch wist dat ze aan
wal gekomen was... Maar héél
haar wezen verzette zich tegen
de afschuwelijke gedachte dat
de man, waarmee ze getrouwd
was een moordenaar zou zijn.
— Kom, mevrouw, we verliezen onze tijd, sprak één van de
geheime agenten korzelig. Uw
zuster wist dat John Stark op
haar wachtte op de kade... Ze
werd dààr voor het laatst met een
man gezien en... haar lijk werd
teruggevonden in de farm van
uw echtgenoot. Dat is tamelijk
klaar, vindt ge ook niet?
— Neen! Neen! riep de jonge
vrouw wanhopig uit. Niets is
klaar ,als mijn zuster dààr teruggevonden werd, dan is het omdat
ze John wilde uitleggen waarom
ze haar verloving verbroken
heeft... Misschien heeft die Tony
Holden het haar verboden en
haar dààrom van kant gemaakt...
Hij is haar wellicht naar de farm
gevolgd en...
— Allemaal onzin! onderbrak
de detectieve haar ruw. Waarom
zou uw zuster naar die farm gegaan zijn als ze John Stark op de
kade kon ontmoeten? Behalve
dat ze door hem naar daar gevoerd werd... Zeg me, mevrouw,
waar is uw man nu?
— Hij... is op weg naar zijn
farm, antwoordde de jonge
vrouw duizelig. Waarschijnlijk
moet hij nu reeds aangekomen
zijn.

De beide mannen wisselden
een vlugge blik.
— Zo? vroeg een hunner. Heeft
hij u nu reeds alléén achter gelaten en dat na pas één week getrouwd te zijn?
— Hij... moest dringend naar
huis 1 stotterde Magda. En... ik
wou nog enkele dagen hier blijven...
— Natuurlijk I Hij wou eerst
alle sporen van zijn misdaad
grondig uitwissen voor uw komst
op de farm. Trouwens gij zijt
immers de énige persoon die zijn
afschuwlijke daad zou kunnen
ontdekken hebben... Daarom
heeft hij uw achterdocht in
slaap gewiegd met u over liefde
te spreken en van u zijn vrouw
te maken. Zo heeft hij u in zijn
macht... en moest uw achterdocht
toch opgewekt worden, wel: Zijn
farm is eenzaam en ver afgelegen...
Magda kromde de schouders
en kreunde als een gekwetst dier.
- Neen I lispelde ze. Het... is
niet wààr 1... Ik bemin John en
hij bemint mij. Ge verdenkt een
onschuldige... Ge zijt op een
dwaalspoor...
De detectief kwam een stap
nader en legde zijn hand op
haar rillende schouder.
— Wees verstandig, mevrouw,
zei hij op de toon dat een schoolmester tot een nukkig kind zou
gesproken hebben. Uw zuster
werd brutaal vermoord en we
hebben het bevel tot aanhouding
van John Stark bij ons. Wilt ge
ons niet helpen de moordenaar

van dit onschuldig slachtoffer te
straffen
— Ik zal John Stark helpen zijn
onschuld bewijzen, antwoordde
Magda toonloos.
— Goed, knikte de geheime
agent minzaam. Maar ook dàérvoor is er maar één weg en dat
is dat hij zich aangeeft. Op het
gerecht kan hij zich dan verdedigen en dit mysterie uitleggen...
Luister, mevrouw. Ik zou u dringend willen vragen niet onwillig
te zijn en ons te gehoorzamen.
We zullen u meenemen naar de
farm en zolang deze zaak onopgelost is blijft ge bij ons...
— Zal... ik Frieda moeten zien?
huiverde de jonge vrouw.
— Ik denk dat we u dit zullen
kunnen sparen. Het lijk is vreselijk verminkt en deze persoonlijke bezittingen hier zijn voldoende bewijzen...
Het rinkelen van de telefoon
onderbrak hem en de andere
detectief ging naar het toestel en
haakte af.
— Een communicatie van haar
echtgenoot, zei hij, de hand op
de hoorn leggend. Mag ze antwoorden?
De andere knikte.
— Kom mevrouw, zei hij stil,
Magda ondersteunend. Luister
naar wat uw man U te zeggen
heeft. Ik verwittig u echter, geen
woord over wat ge weet, begrepen? Ik zal naast u blijven staan
en als ge hem durft waarschuwen zult ge uzelf in ernstige
moeilijkheden steken... Het gaat
?...
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hier om een afschuwlijke misdaad...
Met knikkende knieën stapte
Magda aan de arm van de detectief naar het telefoontoestel en
drukte bevend de hoorn tegen
het oor.
— Allo, John? lispelde ze.
— Magda, liefste, luister! sprak
John's stem gejaagd aan het
andere eind van de draad. Er is
hier iets héél ernstigs gebeurd
op de farm. Ik kom het juist te
vernemen. Ik .. kan voor 't ogenblik onmogelijk naar huis...
— Wat... is er gebeurd? prevelde Magda met toegeschroefde
keel.
— Ik kan je dat in de telefoon
niet uitleggen... Neem dadelijk
een taxi en kom naar het Timbertrack-hotel op dertig mijlen van
Montreal. Maar haast je, lieveling, haast je...
Magda wilde nog iets zeggen,
wilde uitleg vragen, maar er was
reeds afgehaakt.
De detectief nam de hoorn van
haar over en legde hem terug.
— Okay! zei hij grimmig. Juist
zoals we gedacht hadden. Natuurlijk is hij niet naar huis gereden van zodra hij wist dat we
het lijk ontdekt hebben... Dat is
een énige kans om de dader te
snappen!
Magda staarde naar het telefoontoestel, dan naar de twee
mannen met de onbewogen, hardvochtige gezichten en sloeg wanhopig de handen voor 't gelaat.
— Ik herhaal dat ge op een
dwaalspoor zijt! snikte ze wild.
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Ge laat de èchte moordenaar
Tony Holden ontsnappen en
achtervolgt een onschuldige.
— De echte moordenaar is,
helaas, uw man, mevrouw, antwoordde de oudste van de detectieves. Want die Tony Holden
is slechts een ingebeelde figuur
die niets met deze misdaad te
maken heeft... Het spoor is duidelijk en laat niet de minste
twijfel... Kom, we rijden naar de
aangegeven plaats...
Enkele ogenblikken later liet
Magda zich neerzinken in de
kussens van een taxi, terwijl een
van de geheime agenten het
portier dichtsloeg en aan de
chauffeur het adres toeriep.
Zijn laatste woorden zinderden
nog in Magda's oren :
— We zullen u op afstand volgen en komen dadelijk na u het
hotel binnen. Zorg ervoor dat ge
géén verdachte beweging maakt
om uw man te waarschuwen,
want gij staat voor 't ogenblik
onder politie toezicht. Vergeet
het niet dat het erom gaat de
moordenaar van uw zuster te
vangen!

De moordenaar van haar zuster.
Magda huiverde en sloot de
ogen. Voor haar geest zweefde
het beeld van John Stark. Zijn
zachte, blauwe ogen, zijn eerlijke, open blik... Zijn wilskrachtige mond en de rimpel op zijn
intelligent voorhoofd. Hij een
moordenaar
Neen! Het was
onmogelijk!
En toch... Waarom had hij plotseling angst om naar de farm te
?...

gaan? Hoe kwam Frieda's lijk in
de schuur van zijn eigendom?
Kon het mogelijk zijn dat hij
liefde gehuicheld had om haar
achterdocht in slaap te wiegen,
zoals die detectieves beweerden?
— Neen! antwoordde haar hart
onstuimig. Néén! Zijn ogen waren te eerlijk, de druk van zijn
armen te zacht, zijn liefde te
innig... Ze zou het gevoeld hebben indien dit alles komedie
ware geweest... En dan... ze had
toch Frieda's brief waarin ze
schreef over Tony Holden en dat
telegram van haar huwelijk...
Maar haar verstand bracht
nieuwe twijfels. Het telegram
was inderdaad verzonden geworden uit Montreal en kon dus gemakkelijk door de moordenaar
verstuurd zijn... En ook wist ze
dat men niet alles letterlijk mocht
opnemen wat Frieda schreef...
Haar zuster had steeds graag
zichzelf als heldin van 't een of
ander avontuur voorgesteld. In
die vijf jaar dat ze op John gewacht had, was er dikwijls zo'n
klein gevalletje geweest waarbij
Frieda haar verteld had over een
vurige aanbidder of een jongeman die smoorlijk op haar verliefd was en beweerde zonder
haar niet meer te kunnen verder
leven... Vermits die Tony Holden
op de passagierslijst niet voorkwam kon dit alles uitgevonden
geweest zijn door Frieda...
Magda opende langzaam de
ogen en zag de uitgestrekte landerijen aan haar voorbijglijden
als op een film. Wanneer ze wou

nadenken deed haar hoofd ontzettend pijn en haar hart bonsde
luid en onregelmatig... Het was
als een angstaanjagend nachtmerrie dat ze beleefde.
En toch wist ze dat het helaas,
allemaal echt was en dat een geheime politiewagen haar op
enkele meters afstand volgde.
Na een tijd, die haar eindeloos
toescheen, stopte de wagen nabij
een groot hotel.
Het landschap was hier wild en
schilderachtig. Een groot woud
strekte zich uit langs beide kanten van de baan die zich als een
kronkelend lint doorheen de
bergen en dalen slingerde.
Het hotel scheen druk bezocht
door toeristen, want tientallen
autocars en luxe-wagens stonden
in dubbele rijen rondom geparkeerd en muziek, vermengd met
gelach en gepraat, vervulde de
lucht.
Met knikkende knieën stapte
Magda uit en begaf zich naar de
ingang, omzeggens op de voet
gevolgd door de twee zwijgende
detectieves, die hun wagen achter de taxi gestationeerd hadden.
Vermits de gelagzaal gevuld
was met volk en ze op 't eerste
zicht John niet ontwaarde, begaf
ze zich meer dood dan levend
naar het buffet en vroeg met trillende stem op ze soms een zekere
heer Stark kenden.
De hotelhouder knikte.
— Ja, Mr. Stark is een getrouwe kliënt, zei hij. Hij is hier
straks geweest, maar bleef slechts
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een tiental minuten. Hij gaf me
dit briefje voor u.
Magda aanvaardde het witte
omslag en scheurde het bevend
open, naast haar voelde ze de
drukkende aanwezigheid van de
detectieves die over haar schouder de inhoud ervan meelazen.

« Deze plaats is te gevaarlijk
voor mij, Magda. Volg me naar
de Noord-Canyon, tien mijlen
verder, rechts van de baan. Zorg
ervoor dat je niet gevolgd wordt.
Ik bevind mij in een vreselijke
situatie. Ik moet je dringend zien
en spreken. John. »
Magda zag het briefje sidderen
in haar hand. John bevond zich
in vreselijke moeilijkheden... Hij
vluchtte voor de politie... Hij
had angst... Zou hij dan toch?...
— Naar de Noord-Canyon, wij
volgen! mompelde de man naast
haar binnensmonds. Vooruit, er is
geen tijd te verliezen...
Als in een droom stapte Magda
opnieuw door de luidruchtige,
stampvolle gelagzaal en ging
naar de taxi.
Het was reeds half-duister en
de chauffeur was waarschijnlijk
een praatje gaan slaan met één
van de andere autobestuurders,
want als hij haar zag kwam hij
haastig toegelopen en opende
het portier.
— Naar... de Noord-Canyon,
tien mijlen verder, rechts I lispelde de jonge vrouw met poerdroge lippen.
De bestuurder knikte en zette
zich achter het stuur.
In het spiegeltje bemerkte
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Magda hoe de detectieves haastig in hun wagen sprongen en
dadelijk aanzetten.
Magda liet zich als gebroken
achterover vallen in de kussens
en streek bevend met de hand
over het klamme voorhoofd...
Door haar schuld zou John
geen kans krijgen om aan de politie te ontsnappen. Ze leverde
hem uit aan 't gerecht en toch
kon ze niet anders...
— Dus zou je hem laten ontsnappen als je er kans toe kreeg,
fluisterde een geheime stem in
haar. Je zoudt de moordenaar
van je zuster laten ontsnappen?!
Voor haar geest doemde het
jeugdig, levenslustig gelaat van
haar zusje op, met het guitige
wipneusje en de altijd lacheade
mond... Ze was dood nu, laffelijk
vermoord...
— Ik kan niet geloven dat het
John geweest is, fluisterde een
andere stem. Hij kan niet slecht
zijn, hij kan niet ...Ik ken hem
toch voldoende... Ik ken zijn
eerlijkheid, ik ken zijn wilskracht, ik ken zijn liefde...
Zozeer was ze in haar gedachten verdiept dat ze er niet eens
op gelet had dat de taxi steeds
sneller en sneller was beginnen
rijden en zonder vertraging de
bochten nam... Plots echter werd
ze door een hevige schok opzij
geslingerd en aan het horten en
stoten van de voortrazende wagen voelde ze dat ze de hoofdbaan verlaten hadden en op een

landwegen reden...
Ze keek in het spiegeltje en

zag geen auto meer achter hen...
Haar hart stond stil. Wat moest
ze doen? De chauffeur verwittigen dat de andere wagen niet
kon volgen of... naar de stem
van haar hart luisteren?...
Terwijl ze nog aarzelend naar
het spiegeltje staarde en poogde
in de vallende duisternis te ontwaren of de politie-wagen toch
niet volgde, misschien zonder
lichten om geen argwaan te wekken, kreeg ze een tweede hevige
schok die haar met het hoofd
tegen de ruit deed terechtkomen
en haar een ogenblik duizelig
maakte.
De wagen schokte nu hevig op
en neer als reed hij doorheen een
w ,aste vlakte.
Was die chauffeur dronken?
Of had hij zijn zinnen verloren'?
Magda staarde andermaal in
het kleine spiegeltje en poogde
de gelaatsuitdrukking van de
man te ontwaren, maar op hetzelfde ogenblik slaakte ze een
luide gil, want hij had zijn bruine
zonnebril afgelegd en onder de
achterover geschoven chauffeurspet glansde haar het witte,
vertrokken gelaat van haar echtgenoot tegen...
— John! lispelde de jonge
vrouw. John I...
Dan begon alles rond haar te
draaien en ze verloor het bewustzijn...

Iv.
MET DE MOED DER WANHOOP
De geur van aether deed haar
opnieuw tot zichzelve komen.
Als ze knipperend de ogen
opende zag ze het bleke, bezorgde gelaat van John over haar
gebogen, die een flesje onder
haar neus hield. Het was buiten
volslagen donker en het lichtje
brandde in de auto.
Ze had moeite om haar gedachten te verzamelen en zich te
realiseren waar ze zich bevond.
Het was de stem van haar man
die alles weer helder in haar
deed heropleven.
— Magda, liefste 1 zei hij hees.
Ik... heb, dat niet gedaan I Geloof
je mij? Ik vreesde dat ze jou
reeds in 't hotel zouden verontrust hebben en nam mijn voorzorgen. Ik kon niet anders dan de
chauffeur in een valstrik lokken,
terwijl je met die geheime agenten binnenwaart in 't hotel. Ik
vroeg hem een paar meters mee
te gaan in 't bos, waar zogezegd
mijn wagen in panne stond, en
gaf hem daar een opstopper die
hem voor een paar minuten buiten kennis bracht en nam zijn
plaats in. Je weet wellicht reeds
dat er een lijk in één van mijn
schuren gevonden werd...
De politie beweert dat het je
zuster is... Eén van mijn knech-,
ten verwittigde mij op vijf mijlen
van huis... Ik wéét wat de politie
denkt. Ik ben de énige die van
haar aankomst in Amerika wist.
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Ik ben haar verloofde geweest...
En nu is ze in mijn schuur teruggevonden, vermoord... Ik moest
je echter zien en spreken vóór
ze mij aanhouden, Magda... Het
is ontzettend!... Wat moeten we
beginnen?
Magda huiverde en staarde
met grote, angstige ogen naar het
gelaat dat over het hare gebogen
was.
— Ze kwamen op onze kamer,
lispelde ze. Ze vertelden mij dat
Frieda vermoord werd door jou.
Ze hebben mij gedwongen te gehoorzamen en hen bij je te brengen...
Er kwam een staalharde blik in
John's ogen.
— Hoe onbegrijpelijk alles ook
is, ik zwéér je dat ik Frieda niet
vermoord heb, Magda! zei hij
heftig.
Hij keek haar open en doordringend aan en Magda's ogen
liepen vol tranen. Néén, ze moest
niet twijfelen, dit was geen blik
van een moordenaar, dit was de
blik van haar John, die ze vertrouwen kon als zichzelve.
Een krop snoerde haar de keel
dicht en ze kon onmogelijk één
woord uiten. Het was zulke oneindige verlichting na deze vreselijke uren van wurgende twijfel opnieuw te kunnen geloven
in hèm waaraan ze zich voor
't ganse leven gebonden had.
Maar John legde haar tranen
en haar stilzwijgen anders uit.
Hij meende dat ze hem niet geloofde. Niet kon geloven...
Een bittere trek kwam om zijn
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mond en hij drukte de nagels
diep in de handpalmen om zich
te beheersen.
— Zoals je wilt, Magda! sprak
hij toonloos. Ik zal de auto keren
en terugrijden. Ik zal me gaan
aangeven. Als jij me niet gelooft
is alles hopeloos...
Hij stopte het flesje aether,
stak het op zak en wilde opnieuw
vooraan in de wagen gaan, maar
met een schreeuw sloeg Magda
haar armen om zijn hals.
— Ik geloof je, John! snikte ze.
0! Mijn hart heeft er geen ogenblik aan getwijfeld dat je onschuldig waart, maar het is alles
zo vreselijk... En ze spraken met
zoveel overtuiging... Ik kon nauwelijks denken... De schok was
zo brutaal...
John sloeg zijn armen om haar
heen en drukte haar sidderend
tegen zijn hart.
— Mijn lieveling, stamelde hij
hees. Mijn arme, kleine lieveling.
Goddank dat jij mij gelooft! Ik
bèn onschuldig, maar zal de politie het aannemen? Misschien
doen we best van terug te keren
en alles zijn normale gang te laten gaan...
Doch Magda omknelde angstig
zijn hals.
— Neen, John, je mag niet!
hijgde ze gejaagd. Ze zullen je
niet geloven. Alles is tegen je.
Ik... denk dat het Tony Holden
moet geweest zijn maar ze beweren dat hij niet eens bestaat.
— Hij bestaat wèl! antwoordde
de jonge farmer grimmig. Ik veronderstel dat Frieda naar de

hoeve gekomen is om met mij
een uiteenzetting te hebben en
dat hij haar dààr om een onbekende reden van kant gemaakt
heeft. Wellicht was hij als blinde passagier aan boord of verzweeg opzettelijk zijn èchte
naam. We moeten hem kost wat
kost terugvinden, het is de énige
uitweg...
— Maar Joh n ... we kunnen
toch niet terug naar Montreal, zei
Magda angstig. Ze zullen je aanhouden!
— We moeten het wagen! Het
énige spoor is Frieda's brief
waarin ze schrijft dat hij in een
cabaret te Montreal zou optreden.
We moeten van vooraan herbeginnen en grondig alle instellingen nagaan... Ik zal slechts
s avonds uitgaan en Montreal is
een grote stad. Het is niet zo gemakkelijk voor de politie om
daarin iemand terug te vinden
zonder aanknopingspunt. We
moeten het uithouden en met
Gods hulp geraken we misschien
uit dit net...
Hij keek haar bemoedigend
aan en Magda voelde de kracht
van zijn sterke wil in haar overgaan. Ja... met Gods hulp... Als
een moegevochten vogeltje
vleide ze haar natte wang tegen
zijn brede schouder en sloot de
ogen.
John hield haar beschermend
in zijn armen gedrukt en stuurde
een vurig gebed tot de Heer dat
Hij hen helpen zou dit tragische
noodlot van hen af te wenden...
Onder de bescherming van een

vooruitspringende rots, sliepen
die nacht twee wanhopige mensenkinderen in elkanders armen,
op de kussens van een oude taxi,
verloren in de greep van een
wilde, eenzame natuur...

Ze waren erin gelukt Montreal
langs de spoorweg opnieuw te
bereiken zonder in de handen te
vallen van de politie.
De taxi hadden ze langs de
grote baan laten staan en waren
te voet naar het nabijgelegen
stadje gegaan, daar hadden ze de
trein terug genomen.
Gelukkig was John, voor zijn
afreis naar de farm, een check
gaan innen en had hij dus voldoende geld bij zich om het een
tijdje uit te houden.
Ze namen hun intrek in een
klein derderangs-hotelletje en
zegden dat ze artisten waren...
Daarmee zou het niet verdacht
voorkomen dat ze slechts
's avonds weggingen en tijdens
de dag op hun kamer bleven.
Uit het telefoonboek schreven
ze de namen af van al de grote
en kleine cabaret-instellingen en
schouwburgen van de stad en
Magda liet elke avond in één
ervan twee kaarten voorbehouden. Zo waren ze zeker plaats te
hebben en konden ze binnengaan nadat de voorstelling reeds
begonnen was en dus de lichten
gedempt waren.
Maar nacht na nacht vergleed
zonder dat ze het minste spoor
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konden ontdekken van een roodharige Schot. Noch de naam Tony
Holden, noch een zanger enigszins gelijkend op de beschrijving die Frieda hen gegeven had
was ergens te vinden.
Na een twintigtal dagen hadden ze omzeggens al de ontspanningsgelegenheden bezocht,
slechts enkele music-halls bleven
nog over.
De anders zo wilskrachtige farmer werd met de dag moedelozer
en het was Magda die hem steeds
weer nieuwe moed moest schenken.
— Ik heb een domheid begaan
met te vluchten voor de politie,
Magda, zei hij somber toen ze
weer op weg waren naar een
voorstelling. Het is hopeloos wat
ze willen doen. We zullen hem
nooit terugvinden. Ik denk dat
ik beter zou doen met mij te gaan
aangeven en hèn te laten zoeken
naar Tony Holden.
— Néén, John! sprak Magda
vastberaden. We moeten volhouden. Als de politie je vangt is
alles verloren. Ze zullen niet zoeken naar die Schot maar jou veroordelen...
De jongeman haalde moedeloos
de schouders op. Hij voelde zich
plotseling machteloos tegenover
het noodlot dat zijn moeizaam
opgebouwd leven in één slag
vernietigde.
In de verlichte winkelramen
zag hij zichzelf schuw en met gebogen hoofd aan de arm van zijn
jonge vrouw gejaagd door de
straten stappen ...Een grijze vilt20

hoed diep over de ogen getrokken...
Hij was plots een uitgestotene
geworden, een vogelvrijverklaarde... Hij werd door de politie opgezocht wegens moord...
Ze waren aan de prachtig verlichte music-hall gekomen en
Magda bleef treuzelend slenteren voor de uitgestalde foto's.
— Kom, zei John nerveus. Je
kan hem daar toch niet op herkennen, ze zijn immers niet gekleurd... Je kan toch niet zien
of het er een is met zwart, blond
of rood haar!
Maar Magda's blik bleef als
verstard aan één foto hangen en
het relclame opschrift eronder
danste voor haar ogen.
a Ray Graham, in zijn nieuwe
show, die te Londen een buitengewoon sukses kende : Lach om
je zorgenla
— Johnl lispelde Magda toonlos. Hij is 't! Dààrl
Bevend strekte ze een vinger
uit naar de lachende verschijning op de foto met de grote, verwonderde ogen en de hoogopgetrokken wenkbrauwen.
De farmer wierp een blik op het
beeld waar niets bizonders aan te
zien was en keek medelijdend
naar zijn vrouw.
— Waarom denk je dat, lieveling? vroeg hij met een bitter
glimlachje.
— Zijn das! stamelde Magda
nog altijd buitenzichzelf van
opwinding. Ik herken zijn das.
Zie je dat niet? Het is een Belgische das en hij komt uit het ma-

gazijn waar ik werkzaam was. Ik
kocht hem daar en gaf hem mee
aan Frieda voor aan jou te geven
als een klein geschenk van je
schoonzuster, die ik meende
weldra te zijn... Frieda moet hem
aan haar zanger gegeven hebben... Deze Ray Graham moet
Tony Holden zijn!
John Stark bekeek aandachtiger de glanzende, met sierlijke
motieven bewerkte das en moest
toegeven dat hij anders was dan
de gewone Amerikaanse dassen,
maar was dat een voldoende bewijs om te gaan denken dat deze

man...?
— Er kunnen méér zulke dassen zijn dan in het magazijn
waar jij werkte, Magda, zei hij
sceptisch. Je mag niet denken
dat dit het exemplaar is dat je
voor mij gekocht hebt...
In . Magda's ogen was echter
een blik vol opwinding en hoop
gekomen.
— Laat ons binnengaan, John!
hijgde ze. Ik ben er zéker van dat
hij het is. Het is een wenk van
God...
Met kloppend hart begaven ze
zich naar hun voorbehouden
plaatsen en wachtten, elke zenuw
tot het uiterste gespannen, op wat
er ging gebeuren...
Het doek was juist opgegaan
en een aantal girl's kwamen
langs alle kanten uit de prachtige met goud en zilver beschilderde décors te voorschijn en
dansten in volmaakte stijl en gratie op de tonen van de ruisende
muziek.

Plots echter verscheen bovenaan de hoge, monumentale trappen een jongeman in een felgekleurd geruit kostuum.
Hij begon een liedje te zingen
en kwam, lachend en gekscherend tegen de girl's, de trappen
af, zijn geruite pet afnemend en
er lustig mee zwaaiend
Magda en John grepen naar
elkanders hand en drukten ze
stom en sidderend want de zan.

ger had weelderig krullend rood
haar!
— Hij is roodharig! fluisterde
John hees. Hij heeft een Schots
accent en... jij hebt de das herkent... Er is geen twijfel mogelijk...
Magda sloot de ogen om de
duizeling te overwinnen die haar
overviel.
Die man daar, met zijn lachend
gezicht en zijn komische gebaren was de moordenaar van haar
zuster!
— We moeten na de vertoning
naar de artisten-ingang, hoorde
ze John opgewonden fluisteren.
We zullen hem een autograaf
vragen en trachten te weten te
komen waar hij logeert.
Een uur en half later stonden
ze aan de zij-uitgang van de
music-hall.
Met hen verdrongen zich tientallen anderen bewonderaars en
bewonderaarsters van de jonge
artist en als eindelijk het poortje
openging en de Schot verscheen
werd hij op een luid gejuich onthaald.
Maar John en Magda zagen
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slechts twee dingen : de groen
en geel gekleurde das die hij
onder zijn sportvest aanhad en
zijn rood vlammend haar. ..
Lachend zette de jonge zanger
zijn handtekening op foto's, programma's, notaboekjes en wat
weet ik al, drukte de toegestoken
handen rondom hem en worstelde zich door de menigte naar
een gereedstaande taxi.
- Hotel Tontine! hoorde John
hem tot de bestuurder roepen.
Dan sprong hij haastig in de
wagen en verdween, zijn bewonderaars een laatste maal toewuivend.
- Het is wèl de das die ik gekocht heb! lispelde Magda. Kom,
laat ons naar de politie gaan ...
Doch John had al zijn wilskracht teruggevonden.
- Neen, Magda, zei hij beslist. We hebben nog niet voldoende bewijzen. Nu we hem aevonden hebben moeten we zeker
spelen, laat mij maar begq.an ...

*

v.
RAY GRAHAM
Een kwartuur later stopten ze
met een taxi voor het hotel Tontine en vroegen naar MI. Ray
Graham.
- MI. Graham is zoeven thuisgekomen en ging reeds naar boven, zei de portier. Als u wilt zal
ik hem telefonisch verwittigen.
Wie mag ik aanmelden?
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- Persoonlijke vrienden uit
Engeland, antwoordde John vastberaden.
De portier knikte en bracht
hen naar een klein wacht-salonnetje. Na een tijdje was hij daar
terug en bekeek beiden onderzoekend.
- MI. Graham laat zich verontschuldigen, zei hij. Is het dringend? Zoniet zou het hem liever
zijn dat ge morgen terugkwaamt.
- Het is héél dringend, gromde John. Kunnen we niet naar
boven gaan?
De hotel-bediende schudde het
hoofd.
- Neen! zei hij. Mr. Graham
heeft me wel verboden iemand
te .laten naar boven gaan zonder
zijn toestemming, ge begrijpt dat
hij geen ogenblik zou met rust
gelaten worden, nietwaar? ... Een
gekend artist lijk hij ...
- Ja, ja, mompelde John, Hij
was recht gestaan en wilde naar
de deur gaan. Zijn besluit stond
vast. Hij zou naar boven gaan,
met of zonder toestemming!
Maar op het ogenblik dat hij
wilde naar buiten stappen, traden twee mannen de kamer binnen, hun handen in de zakken
van hun regenmantel, een slappe
vilthoed op het hoofd.
Magda uitte een lichte kreet.
Ze herkende de twee detectieves
die haar ondervraagd hadden!
- Geen stap verder, John
Stark! zei een hunner, terwijl ze
de uitgang versperden. Ge staat
onder arrest wegens moord op
Frieda Segers! Wij verzoeken U

gewillig mee te komen, zoniet...
John's eerste impuls was die
twee mannen een -vuistslag toe
te dienen en toch naar boven te
stormen, maar hij begreep dat ze
niet zouden aarzelen naar hem
te schieten als hij zich verzette.
Daarom trachtte hij zich te beheersen en kalm te zijn.
— Ik heb Frieda Segers niet
vermoord, zei hij, hen vlak in
't gelaat kijkend. Maar ik wéét
wie het gedaan heeft. De moordenaar is hier in 't hotel...
— Vertel geen onzin! snauwde de detectief. Het was onvoorzichtig van u hier te komen, alle
hotels waren verwittigd en bewaakt door geheime agenten.
Wij wisten dat ge vroeg of laat
in de val zoudt lopen! Vooruit,
kom mee!
Ze wilden John vastgrijpen en
hem dwingen mee te gaan, maar
Magda wierp zich smekend tussen hen.
Ze zag wit tot aan de lippen.
— Als de zuster van het slachtoffer, smeek ik u, heren, John
Stark de kans te laten zijn onschuld te bewijzen! riep ze uit.
Ge beweert dat Tony Holden niet
bestaat, welnu, hij is hier in dit
hotel onder de naam van Ray
Graham!
De detectieves wisselden een
blik en aarzelden een ogenblik.
— Wat kwaad kan het Ray
Graham eens te ondervragen?
zei John haastig, van hun aarzeling gebruik makend. In ben nu
toch in uw macht... Vraag hem
of hij met Frieda Segers op het-

zelfde schip gereisd heeft en wat
zijn èchte naam is! Wellicht
komt deze voor op de passagierslijst!
— Neem gij het meisje bij de
arm, ik zal de man bewaken, besloot plots de oudste van hen.
Het kan inderdaad geen kwaad.
Maar géén verdachte beweging,
begrepen?
— Wees gerust! zei John, de
opgewonden trilling in zijn stem
onderdrukkend.
Enkele ogenblikken later had
de lift hen naar de eerste verdieping gebracht en klopten ze aan
een deur.
— Binnen, riep een mannenstem.
John en Magda traden de kamer binnen, op de voet gevolgd
door de twee detectieves die
aan de deur post vatten.
— Wie heeft u verduiveld boven laten komen? vroeg de artist
uit zijn zetel rechtstaand. Ik ken
u niet en...
— 0! Ge zult me dadelijk gaan
kennen! spotte John met een
harde stem. Ik ben John Stark, de
man die met Frieda Segers zou
getrouwd zijn indien ze u niet
had leren kennen op het schip...
De jonge zanger fronste even
de wenkbrauwen.
— Zo? zei hij. Ik heb het gevreesd dat ge niet zoudt kunnen
begrijpen hebben waarom Frieda
plots van gedacht veranderd is.
Maar hoe zijt ge er jandorie in
geslaagd mij te vinden?
— Door uw das! zei John kort.
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Zeg mij, waar hebt ge die gekocht?
De artist bekeek de das welke
hij aanhad en een lichte glimlach
zweefde een ogenblik om zijn
mond.
— Dat is een delicate vraag!
antwoordde hij. Om de waarheid
te zeggen, ik heb deze niet gekocht maar gekregen van Frieda.
Waarom zijt ge echter niet alleen
gekomen als ge met mij over deze
zaak een uiteenzetting wilt hebben, uw vrienden konden toch
beneden wachten
— Ge zult dadelijk begrijpen
waarom ik niet alleen gekomen
ben, snauwde John, die zich
voelde woedend worden onder
de huichelachtige komedie van
deze koelbloedige misdadiger.
Zeg mij, wààr is Frieda Segers op
't ogenblik?
Er viel een ogenblik stilte en
de zanger keek van de eene naar
de andere, hij scheen een ogenblik te aarzelen, dan keerde hij
zich om en ging naar een deur.
— Pas op! lispelde Magda, hij
wil ontsnappen!
De detectieves tasten naar hun
revolver en John sprong naar
hem toe, maar op hetzelfde ogenblik bleven ze als aan de grond
genageld staan want uit de aanpalende keuken kwam een jonge,
blonde vrouw gestapt en die
?...

vrouw was Frieda Segers...
Magda slaakte een gil en zou
zeker gevallen zijn hadden de
detectieves haar niet vastgegrepen... Als door een mist zag ze
hoe haar zuster de armen in de
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lucht sloeg en met een kreet van
verwondering naar haar toegelopen kwam.
— Magda! riep de jonge vrouw
uit. In 's hemelsnaam, Magda, hoe
kom jij hier in Canada en... dan
nog met John!...
Magda was echter niet in staat
één woord te uiten. Lachend en
schreiend viel ze haar jongere
zuster om de hals en hield haar
sidderend tegen zich aangedrukt
als kon ze niet geloven dat het
ècht was wat ze kwam te beleven.
Nog nooit had men twee gezichten gezien, zo verbijsterd zoals deze van de detectieves op
dat ogenblik waren, terwijl
John, zowel als de zanger wel
veranderd leken in stenen beelden...
Na enkele ogenblikken deed
Frieda haar nog altijd snikkende
zuster in een zetel plaats nemen
en poogde te antwoorden op de
vragen die de detectieves haar
stelden.
— Maar natuurlijk ben ik Frieda Segers! zei de jonge vrouw
verwonderd. 't Is te zeggen ik
was het voor ik met mister Anton
Sunday trouwde. Dat is de èchte
naam van mijn man, maar we gebruiken deze nooit, behalve voor
wettelijke inschrijvingen, natuurlijk. Hij is slechts gekend
onder zijn artisten naam Tony
Holden of Ray Graham... Ik...
ben inderdaad verloofd geweest
met John Stark, maar op het schip
leerde ik Tony kennen en begreep dat dit de èchte liefde

was... Ik vond het echter zo vreselijk John te moeten teleurstellen dat ik hem liever niet persoonlijk ontmoette.
— Maar ge zijt toch naar de
farm van John Stark geweest?
vroeg een van de detectieves
verder.
— Naar de farm? welneen, heren! Tony's contract begon op de
datum dat het schip hier aankwam en dus hebben we omzeggens nog geen ogenblik rust gehad.
Ze keek meer en meer uit haar
lood geslagen van de een naar
de ander en boog zich over
Magda die nog altijd zat te snikken.
— Hou toch op met schreien,
Magda! zei ze nerveus. Wat is
dat eigenlijk allemaal? Ik heb je
toch een telegram gezonden
waarin ik schreef dat ik met Tony
getrouwd was in plaats van met
John... En vermits je naar hier
gekomen bent moet John je toch
alles uitgelegd hebben!
— Hoe kon ik iets uitleggen
als ik van niets wist? riep de
jonge farmer verwijtend uit.
Frieda keek haar vroegere verloofde verbijsterd aan.
— Je... wist van niets, John?
lispelde ze. Maar... Ik schreef je
toch een lange brief waarin ik
alles uitlegde en smeekte me mijn
gedrag te willen vergeven... Ik
voegde er de geschenken bij die
ik van je gekregen had en... mijn
verlovingsring... Ik... voelde mezelf schuldig maar ik kon het
niet verhelpen, John, dat ik ver-

liefd geraakte op Tony... Het
was zo héél anders dan... met
jou..
— Ik vreesde daarstraks dat je
kwam ruzie maken, mengde de
zanger zich voor 't eerst in 't gesprek. Het spijt me voor je, kerel,
het is geen van ons beiden ons
schuld dat we plots begrepen
zonder elkander niet meer te
kunnen leven...
De jonge farmer kwam een
stap nader tot de artist en legde
zijn hand op diens schouder.
— Breek dààr je hoofd niet
mee! zei hij langzaam. Liefde laat
zich niet dwingen. Het noodlot
heeft gewild dat jij op 't nippertje de vrouw vondt die bij je
past en... ik vond diegene die
bij mij past... Maar er is hier iets
anders. Je zegde daarjuist dat je
naar mij geschreven hebt, Frieda,
wendde hij zich tot zijn vroegere
verloofde. Verstuurde je de brief
met de post?
— Hemel, neen, John! lk wou
je zolang niet in onrust laten. Ik
schreef de brief nog vóór we aan
land gingen en gaf hem aan een
medereizigster, die me beloofde
je op de kaai te zoeken en je alles
af te geven... terwijl Tony en ik
getracht hebben er van tussen te
muizen zonder je te moeten zien.
John beet zich even op de lippen. Dat was wel echt Frieda!
Onbezonnen en lichtzinnig als
een klein kind... En er zelfs niet
op denkend dat dit alles véél verdriet en misverstand zou kunnen
meebrengen, daar waar een eerlijke uiteenzetting van harent.
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wege alles zou opgelost hebben!
— Dat meisje heb ik aan de
kade niet gezien! zei hij tenslotte, de verwijtende klank in zijn
stem onderdrukkend. Maar waarschijnlijk is het hààr lijk dat men
gevonden heeft in een van mijn
schuren en voor het jouwe genomen werd... Ik wordt ervan beschuldigd je vermoord te hebben, Frieda!
De jonge vrouw slaakte een
gil.
— Een lijk in één van je
schuren, John? stamelde ze.
Waarom heb je niet dadelijk de
politie...
— Wij zijn de politie, mevrouw, zei de oudste van de
detectieves. Ik geloof dat hier
een schromelijk misverstand in
't spel was. Zou ik u allen mogen
verzoeken mee te komen naar
het politie-bureel? Er zijn hier
nog veel duistere punten op te
klaren waarbij we uw aller hulp
nodig hebben...

*

x: *
Twee dagen later was het
mysterie volledig opgehelderd.
De politie had hen allen ondervraagd, maar het was vooral
Frieda die belangrijke mededelingen gedaan had.
Het meisje van het schip had
Frieda tijdens de reis verteld dat
ze in Montreal een man moest
opzoeken die haar een schitterend voorstel gedaan had. Ze
had verscheidene keren tijdens
de reis over hem gesproken en
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gelukkig kon Frieda zich zijn
naam herinneren.
De politie had daarbij geglimlacht, die naam was hen niet onbekend! Reeds de volgende
avond kon de man in een nachtclub gearresteerd worden en —
kwam het door de drank of had
hij wroeging? — in elk geval
legde hij volledige verklaringen
af en bekende schuld, reeds na
de eerste valstrikken die de politie hem legde...
Hij had het meisje, op haar
dringend verzoek, met zijn auto
naar de farm gebracht en had
als beloning geeist dat ze hem
ter wille zou zijn. Hij had ze
meegesleept in een van de schuren, maar ze had zich hardnekkig
verweerd en in een vlaag van
woede had hij haar geworgd. Hij
wist dat de schuld op de farmer
of op een van zijn knechten zou
vallen en daarom had hij het lijk
laten liggen en was in allerijl
weggevlucht.
Een laffe moord begaan door
een dierlijk wezen dat meer dan
één misdaad op zijn kerfstok had!
Ditmaal zou de politie echter
onverbiddelijk ingrijpen en de
moordenaar zou zijn leven kunnen verder slijten tussen de kale
muren van een grauwe cel.

*

x: *
— Had Magda niet in mij geloofd en me niet met raad en
daad bijgestaan, zonder één
ogenblik te bedenken dat ze
zichzelf ook in moeilijkheden

bracht, ik zou nu zitten waar de
èchte moordenaar thans is, zei
John met een diepe zucht.
Frieda schonk vier glazen
whisky in en voelde hoe een
schaamteblos haar naar de wangen steeg. Ja! Ze was weer eens
onbezonnen geweest!... Ze had
moeten persoonlijk naar John
toegaan en hem alles uitleggen...
Maar ze had er de moed niet toe
gevonden.
Toen ze echter opblikte en
Magda hand in hand met John
dicht tegen elkander in de
canapé zag zitten vervlogen dadelijk deze gedachten en een
schalks kuiltje kwam in haar
wangen, terwijl ze glimlachend
de glazen aanreikte.
Ze was gelukkig dat Magda in
haar plaats met John getrouwd
was. Magda paste véél beter bij
hem. Nu hoefde ze zich geen
zorgen meer te maken dat John
door haar schuld ongelukkig of
eenzaam was en ze had haar
eigen, lieve zus hier bij zich in
Canada...
— Ik hoop dat je nogmaals
naar mijn show zult komen kijken, zei de jonge zanger lachend
zijn glas tikkend met dat van
zijn schoonzuster. En... ditmaal
zonder dat jullie van mij denken
dat ik een moordenaar ben!
— Dat zullen we zeker! antwoordde John zielsgelukkig. Ik
denk nog een paar dagen naar
Montreal te komen en vacantie
te nemen, maar eerst zou ik mijn
vrouwtje de farm willen tonen

en haar enkele dagen voor mij
alleen hebben...
Frieda was naast haar zuster
komen zitten en stak haar arm
door de hare.
— 0! Schat, ik vind het zo
héérlijk dat je hier bij ons bent!
juichte ze. Je zult duizendmaal
een beter vrouwtje vor John zijn
dan ik... Ik pas beter bij zo'n
wilde, gekke rossekop, lijk mijn
Tony is... Het geeft niet als ik bij
hem eens een domheid uithaal,
hij begaat er zelf voortdurend!...
Op dat ogenblik stelde de
jonge artist zich juist recht en
wilde naar het tafeltje gaan om
zich nog een glas in te schenken,
maar hij gleed uit op het tapijtje
en viel met een bons voorover,
plat op de buik...
— Zie je wel! gilde Frieda. Is
dat nu de houding van een deftige gastheer? Hij ligt daar te
spartelen als een vis op 't droge!
Ze schoten allemaal in een
luide lach en terwijl Frieda haar
man hielp terug overeind krabbelen, drukte John innig Magda's
arm.
Het was waar wat Frieda zegde. Hij zou véél te ernstig voor
haar geweest zijn.
Ze zou zich doodgekwijnd
hebben op die eenzame farm.
Ze was als een dartel kind dat
veel afwisseling, veel lawaai en
een onbezorgd bestaan nodig
had...
Dat kon Tony haar beter
schenken dan hij ooit zou gekund hebben
En plots werd hij ongeduldig...
..
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Ongeduldig om met Magda
alleen te zijn, om haar te zeggen
wat zijn hart vervulde, om haar
in zijn armen te drukken en haar
lieve, zachte ogen in de zijne te
zien versmelten, om haar de farm
te tonen en de dieren en het
huis... Om haar mee te nemen
naar zijn wereld waarvoor hij
gevochten had en die hem zou
toelaten voor een gezin te zorgen...
— Het spijt ons, Frieda en
Tony, zei hij, zijn glas ledig drinkend, maar willen we nog voor
de donkerte thuis geraken dan
zullen we nu moeten vertrekken.
Ik denk een taxi te nemen, want
de verbinding naar mijn farm is
anders zéér miserabel...
— Dan willen we julie natuurlijk niet langer ophouden, beste
zwager, zei de jonge artist, zijn
kleren gladstrijkend van die onverwachte val. Het zal trouwens
gaan tijd worden dat ik me omkleed voor de namiddag-voorstelling. Een artist heeft maar
héél weinig tijd voor zichzelf,
weet je
Gelukkig maar dat
mijn vrouwtje het niet moe wordt
om naar mij te komen kijken en
meér in de zaal zit waar ik optreed dan in haar appartement...
Frieda trok ondeugend aan de
guitige krullen van haar man en
drukte vervolgens een kus op
zijn wang.
— Hij is verbazend, Magda!
riep ze uit. Hoe meer ik hem zie
zingen en acteren des te meer
begin ik hem te bewonderen...
Hij is nooit dezelfde en toch is
?...
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hij altijd zichzelf... Ik mag hem
honderdmaal hetzelfde liedje
horen zingen, toch zal ik er altijd
iets nieuws in vinden...
Ze keek bewonderend op naar
haar man en in de schittering
van haar blauwe kijkers lag gans
haar volmaakt geluk...
Magda en John wisselden een
tedere blik en namen vervolgens afscheid met de belofte de
volgende week terug te komen.
Een tiental minuten later zaten
ze in een taxi en reden de reusachtige stad uit, de wijde vlakten in...

M*
— Zet ons hier maar af! riep
John glimlachend tot de chauffeur. Het is nu niet ver meer.
Gehoorzaam bracht de bestuurder de wagen tot stilstand
op de hobbelige landweg.
Ze reden sedert een uur ongeveer op deze slechte weg en hij
was eigenlijk blij dat hij terug
mocht.
John hielp zijn vrouwtje uitstappen en rekende af, dan keken ze toe hoe de chauffeur zijn
wagen keerde en door het stuivende zand terugreed.
Toen hij omzeggens uit het
zicht verdwenen was sloeg de
jonge farmer zijn armen rond
zijn vrouwtje en kuste haar lang
en innig... Als hij haar eindelijk
losliet lag er op de wangen van
Magda een blos van geluk.
— En dat is nu mijn rijk! zei
John trots. Dat was hier allemaal

bos en ik heb dat alles ontgonnen en vruchtbaar gemaakt...
Magda keek rond naar de eindeloze velden en landerijen die
zich in heuvelachtige golvingen
uitstrekten en waarop hier en
daar in de verte een tractor rondreed...
— O! John! Is dat allemaal van
jou? vroeg ze. Zulke bezittingen
zijn bij ons in België niet denkbaar...
John Stark glimlachte en
drukte haar arm. Hij was in België geweest en had zich over dat
kleine landje dat eerder aan één
grote dicht bevolkte gemeente
geleek in het begin verwonderd.
Hem scheen alles daar zo klein
en benepen e het was te begrijpen dat Magda verwonderd was
over de uitgestrektheid van zijn
velden... En toch had hij de
mooiste herinneringen aan dat
landje want het had hem, wel is
waar langsheen kronkelpaden en
noodlottige afgronden, het geluk
gebracht en dat was toch het
hoogste in deze wereld...
— Kom lieveling, we gaan
naar huis, zei hij. Ik ben ongeduldig om je als meesteres in
mijn hoeve binnen te brengen...
— Waar ligt de farm, John?
vroeg Magda, die einde en ver
geen huis zag staan.
— Ginds achter die heuvel
daar, antwoordde haar man la-

chend.
Toen ze na een onvergetelijke
wandeling eindelijk de top van
de heuvel bereikt hadden zag
Magda voor haar een héérlijk
groen dal met in het midden een
groot, laag gebouw omringd van
verschillende bijgebouwen.
Schapen en koeien graasden
vredig langs de heuvelflanken
en een grote hond kwam luid
blaffend en kwispelstaartend op
hen afgestormd.
Het was een heerlijk landelijk
tafereel en de ondergaande zon
toverde een gouden glans op de
dieren en de natuur.
— Wel, liefste, zou je denken
hier gelukkig te kunnen zijn?
vroeg John Stark, Magda in zijn
armen nemend.
— Ja, John! fluisterde de jonge
vrouw ontroerd. Het is hier nog
véél mooier dan ik ooit durven
dromen heb.
Ze keek vol oneindige liefde
op naar de bruingebrande sterke
man die een kop groter was dan
zijzelf en ze wist dat ze bij hem
een nieuw tehuis en een nieuw
leven gevonden had...
Het leven van èlke vrouw die
met hart en ziel bemint en één
wordt met de man aan wie zij
zich schenkt voor eeuwig...

SACHA IVANOV.
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HET HOEKJE VAN DE

W ILL FERDY -CLUB
Nummer

5

•

Hallo ! Hier spreekt WILL FERDY tot U...
Beste Clubvriendinnen en -vrienden,
Op het ogenblik dat ik deze woorden schrijf heeft me zopas het ontstellend
bericht bereikt van de verschrikkelijke ramp welke talrijke Gentenaars heeft
getroffen te Grevelingen. Een autobus met vijftig inzittenden werd in het water
geslingerd... Vijftien mensen zijn aan de dood ontsnapt. Vijf en dertig anderen werden onverbiddellijk door de dood uit het leven gerukt. Het leven, waarvan ze enkele ogenblikken tevoren nog de vreugde hadden bezongen, in hun
opgewektheid bij het uitstapje dat ze aan 't maken waren...
Vele jonge levens werden plotseling stukgeslagen en vernield.
Zovele jongemensen die hielden van het leven en die er nog zoveel van
verwachtten...
En dan las ik vanmorgen in de kranten daarbij nog het afgrijselijk nieuws
dat de laatste opgehaalde — Maandag namiddag, tweede Sinksendag — één
van mijn beste vrienden uit mijn schooltijd was : Désiré Segers.
Ik kon het niet geloven, het was té brutaal, té onverwachts...
Helaas, na inlichtingen ingewonnen te hebben vernam ik de droevige waarheid dat het wel hij was... Van één van zijn werkgezellen — hij was bediende
te Gent in de Posterijen — vernam ik daarbij dat hij pas, sinds acht maanden,
getrouwd was...
We hadden elkander allengs uit het oog verloren daar onze levenswegen
uiteen liepen, maar levendig was in mijn hart de herinnering gebleven aan
onze vriendschap tijdens onze schooljaren.
En nu, zo plotseling en zo ontstellend, bereikt me dat verschrikkelijk bericht
van zijn overlijden...
Voor U, mijn beste lezeressen en lezers, was deze jongeman zeker een
onbekende... maar het spreekwoord zegt : « Mijn vrienden, zijn ook uw
vrienden... » en daarom wil ik aan ieder van u vragen een klein ingetogen
gebed te doen voor zijn zielerust. Ik zal er u innig dankbaar om zijn.
Ik hoop dat u begrijpt dat het me onmogelijk valt deze week mijn hoekje
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anders op te vatten dan ik het nu doe. Mijn droefheid is zeer groot en mijn
medeleven in de diepe smart welke zijn jonge vrouw, en zijn ouders getroffen
hebben zo welgemeend.
Aan hem draag ik het hiernavolgend levenslied op dat ik, een tijdje geleden heb geschreven, nooit durvend vermoeden dat ik het eens zou mogen
opdragen aan de nagedachtenis van een goeie oud-schoolmakker ...
Rust in vrede, Désiré, we zullen U niet vergeten ... en ook niet de vier en
dertig anderen die met u in deze smartelijke omstandigheden de doad hebben
gevonden.

BLOEMENTAAL
Tekst: Will Ferdy

Muziek: Will Ferdy en Emiel Verwilst

I.
Een bloementuil brengt zonneschijn
In 't hart van elke mens.
Het zal heel vaak een bloempje zijn
Dat uit een stille wens.
Want al wat men niet zeggen kan
Wordt door de bloem verteld.
Ze spreekt intens bij vrouwen man
Heeft menig leed hersteld ...
REFREIN
Zeg het met bloemen, als je van iemand houdt.
Zeg het met bloemen, als je haar gaarne trouwt.
Bloemen zijn zo heerlijk; spreken tot het hart.
Ze zijn onontbeerlijk bij vreugde of bij smart.

:51

Zeg het met
Zeg het met
Bloemen zijn
Zeggen lieve

bloemen, als Cupido je wenkt.
bloemen, als Je je hartje schenkt.
akkoorden van 't zoete minnelied.
woorden, mooier vindt niet!
11.

Helaas de zon schijnt niet altiJd.
De hemel is soms zwart.
't Geluk is broos, dat raakt men kwijt.
In plaats komt dan de smart.
Hoezeer je ook elkaar bemint
Toch komt er een moment,
Dat 't noodlot één van beiden vindt
En dat je treurig bent..•
REFREIN
Zeg het met bloemen, als je om iemand treurt.
Zeg het met bloemen, als leed je hart verscheurt.
Bloemen zijn zo heerlijk, spreken tot het hart.
Ze zijn onontbeerlijk zelfs in de diepste smart.
Zeg het met bloemen, als je van iemand hield.
Zeg het met bloemen, wat 't noodlot heeft vernield.
Bloemen zijn akkoorden van 't droevig afscheidslied.
Zeggen stille woorden: IK VERGEET JE NIET!
Ter innige nagedachtenis
aan mijn genegen vriend Désir6

Sege~

W. F.

Koop deze week de 13e aflevering van de vervolgroman DE VALSE
DOKTER, met foto nr 3 : WILL FERDY werpt een lachende blik
naar de zon en zingt: « Het is weer Lente I »
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Zijn reeds verschenen en bij uw boekhandelaar of bij de uitgeverij
IVANOV'S UITGAVEN, Geldmunt 34, te Gent, nog te verkrijgen :

I V A N O V ' S KLEINE R O M A N S
NIEUWE REEKS
403. Achter het Masker der Onschuld.
404. Huwelijk in Gevaar.
405. De Kus in de Nacht.
406. Kunstenaarsfierheid.
407. Duistere Machten.
408. Blind Vertrouwen.
409. De Reis naar het Geluk.
410. Onschuld Zegeviert.
411. Huwelijk uit Berekening.
412. Bedrog en Boete.
413. Haar Schoonste Omhelzing.
414. Haar Eerste Ontgoocheling.
415. Haar Droom ging in Vervulling.
416. Het Huis met Gesloten Luiken.
417. Zij moest zich dubbel schame'n.
418. « Gij zijt mijn Leven! »
419. Bedriegster uit Medelijden.
420. De Schaduw der Misdaad.
421. De Geschaakte Verpleegster.
422. De Stem der Verleiding.
423.. Het Geheim van de Vroedvrouw.
424. « Wie is mijn Vader? »
425. Gij moogt niet wanhopen.
426. Haar verdwenen Echtgenoot.
427. Gevaarlijke Verkering.
428. Verbroken Huwelijkstrouw.
429. Niemands Kind.
430. Z i j n Vaders Bruid.
431. Z i j n Slachtoffer.
432. Tweemaal Getrouwd.

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.

Zo Jong en zo Slecht.
Haar Grootste Bekoring.
Twee Mannen in haar Leven.
De Dokter en zijn Verpleegster.
De Jonge Weduwe.
Lize speelt Komedie.
De Waanzinnige van ' t Sparrebos.
Zeemans Bruid.
Mannenbeloften.
Zijn Liefde onwaardig.
M i j n Hart bedriegt mij niet.
De Roman van Jenny Broeckx.
Zij spraken het Schande!
Rampzalige Bruiloft.
Haar tweede Huwelijk.
Haar ander IK.
Toch blijf ik hem trouw!
Elida's geheim Huweli-jk.
De valse Weduwnaar.
Misdadig Verlangen.
Het Meisje met de Honden.
De Valse Vriendin.
Zij durfde niet beminnen.
Haar onbekende Logeergast.
Bruidegom uit Wraak.
Slachtoffer van de Roem.
Onstuimige Harten.
Zij was onwetend.
Het geheim van tante Olga.
Luister naar Moeder !
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De volledige liefderoman
Overal verkrijgbaar bij alle dagbladverkopert en boekhandelaar*
De foto op onze voorpagina stelt voor :
ELEANOR PARKER, foto Paramount Films.
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Broeder tegen Broeder
Elkeen i n h e t kleine provincie-stadje kende de f a m i l i e M e u l e mans e n de grote m e u b e i f a b r i e k a a n de i n g a n g v a n de stad.
Elkeen kende meneer Rene, de jongste zoon die h e t bestuur v a n
de z a a k in h a n d e n h a d en de goedheid zelve was, m a a r elkeen
kende o o k meneer Rudolf, de oudste, en de g e h e i m z i n n i g e m a n i e r
w a a r o p h i j o p zekere d a g u i t h e t o u d e r l i j k huis verdween zonder
nog ooit v a n z i c h t e laten h o r e n .
M e n w a a n d e h e m reeds lang dood toen h i j op zekere d a g plotseling t e r u g k w a m e n h e t was j u i s t o p de h u w e l i j k s d a g v a n z i j n broeder.
Rene h a d pas z i j n jonge b r u i d de t r o u w r i n g over de vinger geschoven als Rudolf in z i j n leven t e r u g k w a m en dreigde z i j n g e i u k
en z i j n t o e k o m s t a a n s t u k k e n t e slaan.
BROEDER TEGEN BROEDER
stonden ze e n Rudolf deinsde voor niets a c h t e r u i t . . .
H i j droeg een verbeten h a a t in ' t h a r t tegen z i j n eigen broer en
alle m i d d e l e n w a r e n h e m goed o m diens o n d e r g a n g t e b e w e r k e n . . .
Z o l h i j d a a r i n slagen P
Z u l l e n z i j n snode p l a n n e n l u k k e n ?
Z a l h i j een jonge vrouw h e t h a r t k u n n e n breken ?
Lees voigende week m e t a d e m l o z s s p a n n i n g h e t uiterst drornatische v e r h a a l v a n twee broeders die o m h e t o u d e r l i j k bezit als
v i j a n d e n tegenover e l k a a r stonden en d a a r b i j de grenzeloze liefde
v a n een jonge b r u i d en de stille genegenheid v a n een oude t a n t e
die z i c h z e l f w i l s l a c h t o f f e r e n o m de jongste broeder v a n de onderg a n g te r e d d e n . . .
BROEDER TEGEN BROEDER
Eens te meer een buitengewone K L E I N E R O M A N v a n uw lievulingsschrijver S A C H A I V A N O V .
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