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HOOGE

lillsi tn wo eBierct€ieflrwen dte zeelldb didûçsn
bsulkter en er b,iestsen in sllo€g, s,l's zo
dreig'der d;e mdt zooryo€fl mo'eiter ineppoù'
derde grondren tenug te verb'venen, i,n
edkdle u.ren het ws(k van jlarsn l,s ver-
wordste,n, dan l,rd.dden in de toÛsns de
klokkern, e'n rcnidjert, bodJen runld!, overal
den atlrarrnkreeô vffh.reidendt, dat, hei
(hooge nûod ) was, 66r do m'alnen op1oe.
Femdl, o0r mot spadbn en houweelen, ms,

IIOOFD1STfUK

NOOD

stroo, r'ijo en kru,iwagens a,ls rvapeûs,
meû anrde voor mulirûie, den eerxwen-
ouden vijondr te bdkêrn,psn. Da,n sneùdre
iiodem naar ziin pos{r om in, ùt'e/t Ealoei van
dn'n wind,,. in 't woeden rraxr den storm,
zijn durran plioh.t, Ue veryuùlen.

Zo,o was het ook nu hoogg, z,eer hooge
nood in 't, IJ@or{lard. Ko€ge hsd hsti dlie"n
MlaÆrdb€mlildldag op' de Miafilnt gedq8d,
dla,t het. sl€chltr z&t... IIij wEa e'r immela
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Mag men een uitvaarrt versto,ren ?...
Wbarorn l,iet gij m,ij niert met Dixmui-
dern sterven ? Waamm sùeurde d,ie
vree,mde kerel mij mee? IIij is de schiu;ld
varn alles,, die, Waùlerr Bonte I Heib ik h€ùn
daa.rrorn zoo, 6'oed ornf,va,4gen... Ha, d;e

ond,ankba,ro, ik ]/€rvloe,ln herm I

- Maor vEdtsr I kreet, Nancy ver-
schrikt.

- Ja, bij d,ro,lrg ziclh bij o,ns b,innon,
orn mr{ ie, verj&qen, orn me u'it Dixmui-
den weg te voeren, uit o,ns alrn, srtedeùler

dalÛ nû dood is'... Diles irr,ae, Dies ir6.,e I

Z,ijn scfruld is h€lt, dâ,t ik Drixmuiden
o,n,troujv/ werd... Zrijn scturùd aùleen I

Nancy brrak Uh,ansl in snri[rlken u4i. De
waalnzinnitgo 1rc€k hâax vr-'eerrd aaa, e,n

dadteùijk sÉond hij op, als beschaamtl
over zija hÊndelwijue... Wai herrce'rdte
n,ur zijn steeds duriste,r wor dendr brein l

Ve,ir'le nairn zij n docùrter b,i j dre hanrl
en wo,eg dleeù:noedig ;

- Hebt gdj verùriet, ? Nrieit, schreeme'n,
ik z'al braaf zijn I

. - O, va.ler, ga nu, sûapen I smee{rte
heù me,isje.

- Ja...
En gediwoe' legde hij zictr lc lrcd a'ls

een kincl, wtiens hoppigùreiitcl getrroù<,en

is. Nancy zonù( in €ren zeteù neer en
ll'achlle lr.aar. Lra,n€n {c dlogsn.

llaar yard,er bililrte nu ern dan in hs,ax
richûdng:, maâr h,ireùd zich stifl en erinde-
lijk viel hij in een onr,ustig,en alu,imer.
IIij adtermdie awuLar sn sorns kroumde
hi,j.

NEnûy $looD, nârar -b€ned€m, rffaar WÂ.1-
ler nog steeds waclh'ttt'e.

Ze verteldte, hem, hoer zij dran zielhe
aa,ngedùodfen hra"d, Ilraad ze venz'vJeeg,
wat Veid€,o'ver Bonfe had geze,gd... En
ûocth rornlde dtie ve,r'rnaledtirjdting llaat:
no6 voortdurend' in de oorcn...

Earst Raoiul... nu haar vade;r... . Wat
had haar geùofde doa tocùr misdaan, hij
die haÀr zoô, krachtii,g hieltr, ?

- Korn, g,ij hebrl nru o,ok rust noodig,
flluisterde d€, jonge man. Geerf mij den
sle'u{e[... dnn kan ik straks nog eens
udfuEan".. Ik waak oveir u, leg u dus
o,flb eEo'r€dt ne€oa. . .

Hij kusrte haar goed,en naaht...
Lang lag heit me'isje walkker... Zou ze

m'orgen mnerien yl;uctriten ? Buiten roer
zernoesde dto o'orrlo'g en zij'n pÊndek \roorr.

Ga.nsctr diû land. Iag in bra.nge af.waclh-
fing...

Te'lke,ns zag N€,nôy h,€'t, beeùd van
Raoul... en hoordb ze zdjn ve'rwijt: * C,e'

zet mij anin de deur ,, afgewisaeùd doo,r
dp on{aettbnde vlo€[rv/oo{'d€n, vâr va-
der.,.
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Ma6€'lcin wâ/s m€ti zijn order ye'iig
ter llaaskerr{ke aân€€lkorn'edr. Van hier
moe$t hij naarr Lampern'isse. Weer we-
meldje heû doùllp van sroùda,ten. In een
huis b'ii de ke lk bevortdl zicrh een hulp-
post. Op beirrie's, ladd€rrs,, d,e,uren, ven-
stter'iblinden d.roeg men er gewonden
aa,û, Nô de eerste verzro'rgLin6 werdign'de
ongtelùtrklid{g,en na,a,r ereû geillouw ie Fo,r.tem
gebracùrt. Ve,lern srti€rrryren... . Oll eer] dag
zag ik er hondenl vier en veertig be-
awijlke,n ,, lre,rÛelde mij de voùlksver"fegen-
wodrcli,ger Hel,Trên, drio toen ambu,lan-
c'ier wacr.. .

Raotl] mo,e,st op zijn ie;rtgre,is alstap-
pen voor e€n wagen... cùie me{ zakhen
geladen was... Voomp schreden moei-
zaâûr en zwijgend €rorùige soùdaten.

- Jo'r1gens, iongens, 't is erg, zeii de
voe'flû4,11, zijin paard stll horudend.. Wa[ is. er ? vroeg Ra,oul.

-. Mi jn larlin8... Oc[r ]Ieer:e... 't is
al zoo, wr€edr!

-- Whi verrvoerû ge d,an ?

-- Do,oden...
't Klonk zoo. tlerg,iscùr, 266' gnLlweùijk,

clal Miagelcin, hrliver€nrd hertraa,lde :

- Dloodon I In dii€, zralt{ûren ?

- Ja... Ar:ne jon6ens... '1, Ieger heefi
ge€n lnisftlerl'. . . wrie zour ze nu m&ken. ..
en daarorn heùlben ze o\r€fa,l za,kken oip-
geêisctrt... Van a,lle ka,nten ze,nden ze
er nâar de ho1pd'ta.len. En dôn naaien
ze drooden daârin... en ze l€tggen ze d.an
op, mi5n ka,r... en zlû{ bireng ik ze naer
'l k'c+rikJhrof van AllMeirinbern.. . O, a,l dtie
sclmonq, kllor€û{,e, jongtens... tocrr iernands
ki,nderen, hé... en zoo wdeed we€ge-
meaiid. Vriend, vriend, wat is de 'we-

re 'd bo,o6 I In zalkJhen voor gxaên be-
sdhilkd... Maar nu is h€û een andeire
oqgsri, dlie ven djen doodl.

- Jl4 niepr de, boer, en 't paa,td ze,tte
weer â&n en het yo'errturig me[ z,jjrn vnee-
salijlko vracffi scùroùrte voort over de
lr€ii€'n eû verdiw€€in iin de duisternfs.
Ehnigen tiijd sto,nrd Rao'uù to luisûeren
nanr hot gelateù derr ïvieùern... W€U$
echfuenooôen, vaderE,. zonon b,fachû men
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dhar weg door dpn db, rc&n nÂÆùrt, zo'n-
drer dlart een famdlie[[d hnnn uit€:eleid€
deed ?

fu db jongelin8 vmeg zicùr a,f- of men
ook hem eens in zulk een grauwen zak

naaien zou... O, gpluldkis dat moeders
'dirt ni,e[ zien kond€n I Do kinderên be-
hoorden ha,a,r nirt m€âr, ze waren 't ei-
gendnrm var:n dlen ood,org,rgslijk in do oud-
heid slavern van hurn meôster...




