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Eln ,zoo, vendlierp,trs Ve,irte zic,h irn de ler - ,Raoutl, Raouù... Wier is dab?

,genrden' van den Kens{,nacùrt, en in alles '-- Rao.uù tM6'gel.oin.
----. Oclh, ja.,. Mhrgetlein...rrratr tlirj vrroeger om€it'' de I(erutmtisrvieringl

gEleze,n lhad... en {rn zi{n eiSle,nr goeidE l+'

op, do markit te Dixrnruiden, en oiver n,antrltl is nog n{ett voot{bij.
ven, toen hij nog woonde in't groorte, huis

€É]hEû

vll.ln
ztidn

ma-ooge,n
latgl ,een srlhoone gllorns,

dB Bltoddl lder lÉdldlet..,Maar

'ger gewo,rdlenr (haatd,ern' ùr'itd,en zen nrwnchtt- te Loo...
rtJirgr bovenr hett vrurun', zijn eelttijd'*s rrectr'[ Loo mdt zijn, scltroone Sirrt-Piglers'
liclha,a,m ry4'51 ,gerkromd als onder een

zwareni latst... En dE w,aanzinnige staarde
wesr in' deln, vo,nke,n dlier van, den kertst'
û:ùldk alls gourd'en ,steù'r'en o'pflttsten en

rn'nd,ldraaifden o,nder 't kaveberd, met het
gepij,pte droeik e,n de rgeibrloemde teltoo'

[r€{11@... en uijn' dtnivemttioron.
rdlo visschen nog in 't' Vaotje,

renr... Vetir'{le, rærz,snlk in gerpeiinaien.

- \/adel gaa,l raùr. acrh,teruri,t, zai Nancy
zadht. De vùucùrt uit, lrixxn;ltiden heeft
h.e,m td'en :knalk giergeven.

---- En .uw rnoedler ?

- Die is a,l'tre h'ed. Ze is wel niet ziek'
maar ze, heefû geen moed, geen levens-
lust m'ee,r. '1, %ijn lange,, triesôi'ge' dagen '. .

Raoul verbelde dan ryan zijn ouders.'.'
r-na,ar h,ij srprak, rnet zijn ,gedacùrten bij
een and,er on'derrwerp... Hij wilde, a.an

ùret rrnoisj er zijn o,ude liefde terugvragen...
Ze' had hetrnr h,innengeroepen... misschien
ger.oe,ld,e :ze henc'uw Over u'al ze dèêd...
Mraa,r' n,eren, ze had dlen, 'r'reemiàoling ge'
'l<rust, ze, r'enrvlacht,t'g dtiten morgen 'we€r...

Z,e had voor h,ern gezoûgen. Of was heti
rtoor haar vadrer ?

'Or zi.jn ha,rt b,rarnldde, zifn btloed klrot-
strer, orp,'zijn lippen lag .dre smeolnbede om
haar-minrne, kraar trorulw, ffn darb oude
zoetbe woofd,van, voo,nhe€n, toen ze sa,men
,droor .dte l.Izedbeemdren wanrde,lde4...
Maar

dadhI A,an' hert h,em jbæ:en' Donar' det dbnd,engod', en
T!r, rd'e 'knijrgssod en. andJers geesten.

zoeker...
lBuite,n, ryvaglg:Elde fhij even geùijk een

d,ronrlrron man...
, 'Nanûy, Nancry... rnrom'p,elde hij.

riep m,e rb,innen €n vraarg[ me nog 'te
m,e'n. (Mla.a,r zg ikuslbe diten rrre,errnrd,e...

u'ras fircth vrienldtelijh... O, stpeelit ze
,rnet rntij... Wralt wtiflt ze?

.Eh Margetlein dn:httet d,anr over terwijl
hij naar.De Panno ,ter,utg trok, en toen
trliij later Locywn,arts regd, mder tooh
theerrsclhte er stil ge,lulk in zijn trart' : hij
rzou, Nancy itmrne,rrs,terurg zien. Hij kwam
langs zwijgende ho,ev,en, door db'r,È'en

voù watge,ns, ca;i'ssonls, ll{&r'nen', langs bur-

d,achlt... De vontige nackrt was die van
't, ou'dê jo,eùf,eest gewoestr..., de heillige
naclht der vadêren, we,lùre 't moerenùanrl
hswoo,nden... Ze rkuram,en dan in een, htrt,

hi'jeen..., r'ond 'den rirjk voo,rzienen. d;iscth,

bij clen r'ûa,mrrnende,nr lhaard. En daa,r hui-
ten,ûisnd,e eon stottmgolui,d doo'r de luciht:
dtaal reedr Wbdan op Sùeip'nir, zijn acftlt-
r.ogtri8en schirm'mel, en ,hij wa,s venge-

zeûd varn Fr'i'gg, zijn gerna['in en adhlter

lln
zun

vrreetrnrdetlinrg:, dùe ons moetrnk
,m,uridten. Ga n'idt, Mtagdloiin...

de
Ddx-

ioe["

,a.ilmen man'... Dan
thand... Zou hij ntt
herf mersj,e open'de

niet
ui.t

dle

Maar

Maar ilk b'en, sdld:dlaat, mijnheer
- 

IYI(t(vl ,rrl\ pvr'qvr'@ut rrrr.r..E'vv-

Veide ern moelt, naarr rn,ijn kanrtronneùnent'

Zwe,mrne'n
d€nr r'ond€n

kornr op, de markd ! En staat ttrett, ,bel,fotttrje

er nog ? 'Ha, gij zijrt sold'aat... Zeg, dab

wij naa,r Dixm,uri'd'en terug w,ill.en e,n ze

zi'crh haasten o,m d,en Duirtscùler te ve'lja.-
gerl...

Rao'url grto,etiùe den
re,ikte hij tNancy d,e

nog spreke,n ?

zenuwaclhtig d'rur en' lied he,ni uit'
ventrdk zon.del van zijn

,te 
'gewagen, als €en' gewon,E b'e-

de

'en de
liefdro

Ze
ho-
'z,e

dan

nu f,octh ni.ef... Ilij rzou tertrg keeren.

kùaps verscùrrilkt.

- Waar li,gt ge ?

- Ilk moet v,ertrekken, zei hij eens-

gtrbtthuùzen en kodtmlooneben, sclh' lrlgn,
thij durf'de-,er nirel van spreken... 'slailtren, en ov€ra,l, ,orrren''a'l aate'n o'f lage'n

ln.ann€n en jonrgeùingen, drio heden me,i
,dulb,belen w,eermoed aan, huis hadden ge-

- Te Loo...

- Zos vel... I[<' mee,nide dhrt Se,in Dê
Panne r'vaa,rt... Da[ is nog een heeù eind
en mogt ge vanr alnonld' daa,r zijn?

- Ja,... Maar irk, 'tndk oneral en vçel
al,trrier...

- I(o'rn o,nrs rlan een,s ,m€€r bezoeke,n.
We war.en toclh alrbirjrdt vri'enden...

Ze tbùt3oLcld,e nm, odk...,
rredbfdken I'eibondr...

Verrward, ver.l'e.gJen w,endrde ze zich trot \\znt den dtLost ,in 'den wrerg kwta,m, we.rd
haal vader... vernie'Id...

jongeùintg

- Raourl verrtrskt, 'zei z,e. Mrqd,an werdl niet meer aanherden ;



5.33 -
vroln€ p,rod,ilk€ls thadiden. een nieuwe leer
ver{kondigtl... Maar hoor, voer hi{ nlll
[och w.eer niet dool de luc{ht, me,t Donar
en' Tyr, verlbrijzel,end wat hean in

Walhal.la uit de scilrede0s d,er verslagen
vijand,en den godlendrank te dr'inken ?

Joelnacht... kensûrnis... Maar 't lied drer
Engelen, hun u Vr.etde op aardo D w€rd
voradh,t, m,idkend, beupot, door de maclh.t'

'hebhers... Neen, geon < G,lrorio in Excel:
sis o pabte nur n'iiet ove,r herb airrn gBlnaff-

'tdlrd IJzerland), maar eem, < Stahhat Mhlten
do,lo,rro'sa r.

wetg: ,kwarn... 'Dat kano,ngletbrul, wffi
dert
hst

niet de u''ild,e jaoh't uiit, don tijd der on-
bescrhaafdlh,eidl en waltt dlan l,ocrh onderr:
scùreidd'e ùre[ oo,r']o8qgçnpoel uirt t9l4 van
clart dbrr ,heiden'en, die rgdlooJûdb'n, in het




