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Oponthoud in Kaharch
Als r,rzij de steiger opklommen, Krisjon en ík, kwqm i

dikke, tostbare lucht von Kohcreh tegen, 6s lucht drukie
onze hcrnden, tegen ons gezicht, en e*-nmqqt op de kcoi,
ik ee:- poor mool diep odemhol:n, voorqleer ik 

". 
oor, .1

Bevrijd vqn de sionk, wqqrvqn de o Lievq n dgordrongsn
dle onze longen vóór hun tijd zol doen roiten, de
honderden vergqne zeerovers, gingen wlj het ijskoude
reh in. De kaoi wqs leeg. Zools de n Lievq, vqnnqcht
rvqs, kon het slechts éón zeiler ter wereld, en zools zovele
volqrden wij ontroerd het mqnoeuvre, dot ons onkerde en
nieuwe osenblikken ketende, Geruisloos volmoakt, ols de Ë
duw vqn een rooÍvogel, streek de " lisy. u de hsven qqn.

Vqn Frcrnkrijk tot hier hodden wij een iomelijk soede
sehod. De vier Spoonse korvelen bij Aboloriu vluch
voor de duivel, toen zij de o Lievq o oon hoqr pikbestreken
en de vorm vqn hqor zeiien hcrdden herkend. Bij Soiroundq:
onze wcrtervoorrqqd pjots leeqgedroogd, qlsoí een
en verdoemde priester eï over gecrdemd hod. Zodot wiji
rnoeite tot hier gerockten. En don nqtuurlijk nog, de ge
nis vcn Krisjon met Jcnne Voet, vrqarbij Krisjon het er net
oÍbrcrcht met een opengereten orm. Hij werd zes uur
voormost gebonden, wij hodden reeds heimelijk qehoopt,
migen oeÍenden reeds met hun scheepsmessen cp het deÈ
de moots uitgevist hcdden dot ouwe Krisjqn in zijn volle
gemoord hod.

Een inhqm, nqqr het Noorden gericht, ols een blin
sikkel in de rots, en hogerop de stod, met loge blokhuizen
de weg, die erheen ieidde, KoLroreh leek op de honder
vensteden, die wii verder in deze kust reeds
rneenden wij toch bij eerste gezichi. (Alhoewel zover jn de
vqn het vqstelond nog seen von ons reeds wqs geweest;)

Was je hier reeds vroeáer? vr:oeg ik Krisjon, verder
de ijle roep en de vloeken von de scheepsmcrkkers, die
dere weg insloegen. Ik hod semerkt dot Krisjqn een be
hem bekende bqqn volgde in de smoezelige bUurtjes, die
woon stil en verlqten woren. ZelÍs cle bordelen, die ik her
cron hun bloedrood geverÍde gevels, woren zonder licht'

Hé, Krisjon, hoor je niet, wat ik je vraog?
Wot? zei Lri j. Hij hod het dus werkeli jk niet

Krisjon bleef sti lstocrn. O, Oh, rlep hij plots, 6u1
door de lege stroot, tegen de schimmelmure\ qqp. O
weergqlmde het verder door het gestomp vqn onze
schoenzolen, tegen de steenhqrdgetreden qrond, door het
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r^r bronding heen. Er wos een windje dct in de holten der
uv,
,ótsen l lool'

Wos de stad reeds uitgemoord, werden de bewoners ge-

vorrkehjk meegevoerd? Wie had Frondre de kqqs voor de neus

qepikl? Ik docht qcrn de vreselijke dood die Frondie hem zou

ín otgun, qqn zijn hulpkreten, qon Frondie's onmeedogen.
Mcror het wcs onmogelijk dot iemqnd ons voor wqs.
Toen wij uit de schoduw von de vooroverhcngende rots-

schiljers kwomen, en het klqre, uitgetekende londschop met de

ouinen open ]ca, voor ons, zqs ik een ntolen. Ik hod in de jaren,

áot ik met de u Lievq " hod gevqren nog nooit gezien, dat in
vreemde lqnden molens gebourard wqren, zools bij ons in Vicon-
deren. Ik wees Krisjqn de molen con. Hij stond ver in de rots-
herrvels, ik kon slechts zijn r.ritgerekte silhouet zien, qls een
rrleermuis oon de lucht genoseld, een toren vqn ongewone
vorm, plomp als een kerk, met gekortelde icrnden en bqlustrqdes,
die oon de torenspits wqren qcrngebrcrcht. De .arind wos niet
sterk genoeg en de te lqnge vlerken vctn de vleermuis hingen
stl l. Heb je ql .een molen gezien, wo<lrvsn de wieken op onge-
veer monshoogte vcrn de qrond komen en mel z,rkken oqn de
vier uiteinden? Zou ik lat,lr oon de dorpspoop in Vlctonderen
vrogen, dccht ik.

Ik bleeÍ sti l  stcran en toen lk op vele punten in dezelÍde
hr-.rrvels nog meer von die eigenoardicte molens bemerkte vreêcj
ik Krisjcrn wqcrtoe zij diencien. Hij zei dcrt h:t gerechstem;-rels
l/aren, en de bengelende zokken oon de wieken \Mqren nqqkie
veroordeelden, die men er vostbond.

Levend, zei Krisjqn na een poosje. Ik bleeÍ stciqn en keek
r(rÈr de smqlle, dode weg die wij gegqqn wclren, die tussen de
verpuinde hutten gleed.

Hoor je 't? 
vroes lk.

Wcrt, melkbocrrd? zei Krision onqeduldicJ' Duidoli ik h,:ordtl ik
h::t cjegil von de hongerende veroordeeiden clcÍrl, de wieken.

Toen zogen wij licht. Een poorsblquvr toorislicfrt, dot over
dc nu dichibije stod hins, en dot de insevollen, onttckelde do-
kt:n en muren bescheen m:t vlekken. Nqormote wij klommen
kr,.rcirn ons het qeluid dichter tegen. (FIet wos reeds vqn bij de
rotsschjlÍers in mijn oren bli jven hongen). Het seluid wcxs dofÍer
d.crn de brqnding, sterk geritmeerd met huilende, rouwe geluiden,
een dreigend gezcrng.
- Wij komen in Kohoreh cron, zei Krisjon.

Weet ik ook, zei ik.
Tone zei Krisjon, zijn stem hod een vergenoegde, <lettiepige

klqnk.
Het is het vreemdste volk ter wereld. Mcrk ols schqpen, cls je
e-r op schopt biijven zij lissen. Maqr hoor je hen r-ru zingen?
fiet moet ergens een plechliqheid zijn.
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door hun sàdsdienst. Ner crts jij, ojs i" #T:"tti;
weet hei, ik ben hier vroeger nog geweest.

mcrssq, in rijen sericht.

holen.
Ik lochte.
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Zij werden verwittiqd, Íluisterde ik Krisjcn toe, Zij
Joden niet schieten. Krisjcn glimlochte, in het'-to.,JË
zijn zuidduitse kop een spinneweb vqn trlcuwe rimi

Ik snijd, goten in hun moog, zei hij; wij komen

Het vqrken hod mijn vroog vqn doqreven.dus
Hij qing wqi sneller, vl<rk voor mij qinq zijn uitqoi
mee, met hortende bewesinsen vqn het U"fr"án ].]'Op de morktploots, stond het verzcm"ta", +àtU
reh. En net toen wij oqnkwamen in het volle fi"fri].J
gezo;r,q, deinde uit in de hoeken cjer morktpldr;;'iii
bleef tril len,,"r."o"l"l. Het volk stond siil, 

"ir'áé;

t"" -^nhleloze mcnner
1e I Iw ' ' -  r  l ^  - - ^^ r -+^À 'oadc  howen het  koor  UIL- 

De stem, de IK vsn in de vooístod reeds' boven het koor uii

,^^Á qehoord, een loge negerstem met zenuwochtise triilers' zong

l"Zi Jri'ï"ràrá tlu"'*t "" 
l" solo' Ik zos de mcrn' die zons' Hei

wos een oeroude, 
""n"t' 

qekleed in de heiliqe gewqden van

,warle zi)de, ronq 
"ta 

-ít"it 
en zijn qrmen hingen de heilise

-^^"den 
en koPeren Íingen'

, ,  r  ^ . ^  L ^ l  i l -  - n n  n o z i o n  ê n  O O  n e l -
Trê \rorm von zl ln negerkop had ik nog gezien' en op hei

,rirai"osuntlik herinneraá * net mij' Hii wos vsn de neset

ctom, die in anclporrs-;t"dt eeuwen in, een slovenkomp ]eeÍt'

tt"i.áa ,ti" rro.dà'u àlt*lit' sezien met hun rore' vierhoekise

il;; l;;tiil zi; osJn;;;';' voerden' oÍ qon de boerenho-

ven vostseK.t"no oti"ê ;;i;' Moor .bii 
de priester zocht ik

teverseeÍs ncror de ;"tr';;lt; vlrdorde huidrins om zijn hols'

Terwijl hii zong 
""o'lá"e'de 

hij de mcrcrt met zijn smcrlle tering-

lijdersvinqers, terwijl de ringen von zijn pols onbeweeqlijk hin-

;;.';i;-ffi"pir.tiae, zijn vooruitsteke'de mond (crls v.'n een

oop) bewoo n 
"n "onn 

het eindeloze' hitsende iied'

Op het verhoog, vlcrk ncrost de toortsen' die om liun klei-

gele lichomen een o'*oál tekenden' stonden de Tientsiwqkers'

Tussen hen, op het schcrndberd vostgeriemd' ]crg de veroordeel-

cle vrouw. Hoor hoofà-*o' t'oo'overgevollen' haor blquwzwcrrte

horen, dle uit ftoo, 'Lt wcr"ten ols een vloed vqn zeewier' be-

dekten hqor borst, i"';; ;iJA-^' vormloz-e.tobboord sesculpteerd'

sponden hoor wijd .À;;;;ki= dijen'.4Í en toe keken de Gelen

noor het gebonden, bewegingsloze 11lI '

Is zij reeds t*JÀ;n;.;iJi ,tt".n ik Krision' Hij schudde

(Toen Krisjcn op de u Lievcr u hod gehoord, dat *
vrqchtje Joden kwqr-nen oppikken in Kqhoreh, hullde h:
woede. De gappers, de stinkers, de ontmqnde vetjq
blote hond zou hij hen rvurgen. Toen om hem heen
kring mqqis hem uitlcrchte, - V/os zijn lieÍke met een ]ood]
Hcd Krisjcns moeder hem loten besnijden? Dot hodden wi
niet sezienl Trek zijn broek uit! - sloes Krisjcn wiid in
met een. scheepsemmer. Hij kqlmeerde, toen zij hem wijsni
ien, dclt meer dqn de helft eivon, vrouwen wcrren.) -. ,1

Ik schooÍ nq Krisjqn de rijen door. De Oosterlingen
levenloze, ospholtkleurige'gezichten. Verborgen in hun
mqntels lieten zij ons dodelijk door, qls rnerkten zij niet,
blonken wqren, cls sliepen zij met hun ogen open, mer
lomde, mochteloze ledematen. Ik keek duideli jker toe. Er
onder hen een zwijgende sponning, die wij niet eens h
oiseleid, die zich nctqr het centrum der mqrktploqts ri0l
Dcor hod de plechtiqheid. plocts, vlqcrover KriSjon hcld '

ield, op een verhoos, dot teqen een hooÍdqebouw wqs
tlmmerd. WÍj wcrren gqns omgeven vqn een leger in
kopmontels.
Als Kchcreh opstondig werd, hodden wij seen enkele ,k

Jqmmer dot de vrouwen niet toegelqten worden bij
rechtspleginq, zei Krisjon. Zij worden er wild von. Gqve

De rechtspleging? onderorok ik hem.
Jq, 'l'one. 

Vqn zohqqst de priester het lqqtste qebed.l$
uitgezengsr wordt zij terechtgesteld. i
: Hoe weet je dit? Hod Krisjon hier gesmokkeld, oÍ wog
hier gevongen gewe€,st, voor hii met ds " Lievo > voer? .ït

het hooÍd.
Zie je don niet hoe gejaogd' hoe zenuwochtiq de Kohoreh-

se jui stoon te troppelenl Zij is bewusteloos' von cngst wqqr-

scnlintijk. Dqqr komt het sein vqn de priester'

De priester kwqm nll voor op het verhoog stqcrn' vlcrk voor

de vrouw, en ten 
"t"d;";i";' 

tiáut""a en Íluisterend eindigde

hij het sebed. pon ,,iu"i Ëï';iil; Éeel hose schruwel riep hii

de Gelen toe: Koes Á;;ài' ffet eón ruk sinsen de koppen von

de menisie voorult' ï ;;n hoe de monden kwijlden' hoe de

monnen de hqnden ;;;Ë;t *ho'-tdntu leqden' hoe hun li

chcrmen elkcrqr rcratËn in een onkuise spqnning' En wcrt ik

vreesde, gebeurde 
""át "iti" 

ogen' lqngzcrom cls de Romeinse

wctterproeÍ.
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De Gelen kleedden de onbeweseli jke vrouw
woter over hcc.r. 'Ztj ircrd ee.n verlyelkt i ichoom, dcrt
zichtboor gesgcrnnen Lring, rnet w-eke glonzen vqn
het vlees.

Een hees gemompei kwom cris een stofwolk
rrrenigte. De negerpriester drooide zich noor het
spreldde longzoom de ormen.

i J t

, : . .  )p  r \e l t  vernro f i rgvur ld rg i t rg  i s  oe  v rees ,  de  verscr r r i k te  hucr r
P^^, .rc " Lievq o in de Mrodellqndse Zee verschenen. l-re kle,-
{ '"^ , . i r- ïen-kcrnrleins, die nog met hoïks voeren en holve ne-, , r Í €  !  r t " ' " "  À v v r r ! 4 1 1 \

l,prr:emonningen hodden, ve'rdwenen. iv4ei stenen oon de hols
1. q:zwollen ols een blcros irr hel drkke wqter, in de Algierse
í t L  

'

.dz .  r r ,uner r  von  de  lo i te  rL  oor rg :v re tcn ,  he in re l r , ] k  neerges token.

,. ,  boordiqe Aortsbisschop von Coblonto, die I ' roncl ie voor dc.

ïiqntr"t" Rqqd ols renegoot hocl uitseroepen en hei Vier-

, ,o:ksplon hqd voorgelec;d, dot I iondie crls een stronLvl ieg zou

ferpletteren, zei hrj, werd dezelÍde week verhcrngen c-levonden
- . r . ,  L ^ l

dorL  z l ) r r  !Yu '

Wij woren nu gons oan het godsdienstig gezc,nq in Kohoreh
ontsn,ept, en het geroes in onze oorschelpen wos dit von de
wjnd die scherper kwom opzetten, terwll l wij hoger don de siocr
klommen. Nq Kris;qn knoopte ook ik rnijn morrtel dichL, en bond.
nutn oroek vqst om de enkels, klom no hem over de brede
mulu'van rotsblokken, die een ring vormde om de stcrd. De stod
lcÍg cron onze voeten, biouwe kubushurzen, crÍgeknoite, en ofge-
brqride bomen, srnoiie torens.

Ee.ns buiten de stod woren er geen stroten meer. De huizerr,
vier èr zes tegen mekoqr gebouwd en in een qelijke okere kleur
si ,Lrden verspreid, qls korenschoven, in rrer veld. De lucht, bit-
Ier von zweet en drek, drukte op de loge okere huizen. Het worell
de crrmenwiiken.

Krisjon sloeg llnks qÍ en volgde een londweg, porolleei cron
dil omheinde stcÍd.

Zij slopen met qclrt tot iie:n iiuisgezinnen in éen hok 
's 

ncrci'ris,
lLi j .  Àis zi j  genoeg qeld te zornen kri jgen, mogen zi i  binrreri
stodsmuur goon wonen.
H ier  en  door ,  zqgen w l j  e r ,  d re  geen l ru rs  l rodden o í  to r  d t ,

urrr lere huizen geen toeqcrrrg kregen. Gehuld . in hun gele br,rr-
lr( ,)L:s logen zi j  in de schcrduw der binnenhoeken rnet drie vier
' r , r r i  nekoor ,Jek lee íd ,  te  s lo ; ,pn .  Z i j  d ruk len  z ic i r  tegen de  l ru i -
z:rr i  cron, die woqrschi jnl i jk worm hqdden. Anderen sl iepen in
clt- lcrge cypressen, hun ]evenioze ledemqten hingen ols zwore,
vleemde tokken tot tegen de grond. Ï-lur-r crdem sleecJ wit en w.o1-
kis in de lucht.

Als zl j  door bui ien slcrpen, zei Krisjctn en hi j  wees vlcrk voor
z,rr ' l r ,  r loor hei schrole rotsiond, wcrcrr de gerechistempels stor-r
(. i Í)r t ,  en w-oor ik een nl-ouwe, bleke dubbelr in.:  vcrn steen Lre-
tt torkte, don zi jn zi j  

's 
c-rncierendoogs Lrqld ols een kei.

Toen zog ik het ir-r de grcrcht l iqqen. Krisjon kworu r iecrs;r
i ,Li i  stoon. Een jongetje log tegen een rotsblok ocrnge'clrukt 1c
rl(rpen, het hcrd een melkic;, moger gezicht, zljn rnond stoncl
\ ' / i idopen. Hi j  hod boven op zich boomtokken 9eleqi err sl iep
i tet de ermen open, cÍon de grond qekruisigd, in een trol iewerk
Vrtrt  spiolnr:n, wit ên von iedereen verlcrteï1 onder r- le inkken

t"fniï:ï
l:,ï,S: l;

Ho, daor ctoon wij, zei Krisjon, noost mij; ols een wotor,.
spleet het sti l le semompel open in een oorverdovend ..;::ït l" l
Ironnen huilden en g1lden ter.,vijl ,i; de ar-e;;.";ïïïi;
strekten. Koes Aromdi, rlepen zij, de priester no.

Ho, zei Krisjon weer, dichtblj. De Gel:n reikten een kleinerc
tlrurpende horstoorts de priester cron. Hij stople op a. 

".o"*' iá].l-rr plechtlq, ols bij een kruisteken stootte.de negerpri".t". ' ïe
sissende, rokende toorts in hoor borsten, hoor .ror.l 

"r, 
lrqo,

open sexe. Als het gieren vc.n een Noordwind in sloppe zeiË,
klonk het gil len von de oorreengekoppelde rnenigte. Ooo. iÈ zo
dichtbij wos, rook ik de schroeilucht.
- Zi) wos reeds dood, zel Krisjon, er rs nu nog een tweede
ceremonie.

- Loot ons weggoon, zei ik.
V/i j soon de joden eeirs keuren, zei Krisjon. Kopitein tïon-

die op onze tippen verrossen. Notuurli jk l-ret mooiste bordeel vqn
de stod wocrr hij hokt.
Wij wendden ons longzoom of, dworsten de morktplocts.

Woor Frondie hokte wist lk nu reeds wel. Zools in de mees-
ter hqvensteden, bij óen von de honderden spioniren die hij in
de Middellondse Zee heeÍt, woqr ollen, schippers of lcrndlur,
Àrobe:.r, 'l'urken, 

vettig vuile itqlionen, Portugezen, vermoeid
en moedeioos hun kop ir.rssen de knieen leggen, ols zij vqn
S,mon Frondie oi zljn o Lievo o horen. I{osek hocon, zegqen de
Aroben, .,roi betekeni De Grote Schipper. Dlchtbi) oÍ ver, zit
vr'3zen frern meer don het eeuvrig bronden von hun ziel. Alhoe-
'vel l ' iel een hele i i jd seleden is, dot we in deze buurt een stcd
overvielen oí schepen oÍbrondd-^n, wij woren nomelijk in Frqnk'
ri jk en Engelc-rnd, zoi de herinnerins oon Frondie hier wel íris
(tebleven zijn. Iedere- -witgekroesde neqer e.n ieder twoolÍjori9
trrcrcrqdje keni de vresell jke verholen over Simon Frondie.

Il:zc.lÍ heb lrem in Bqlcrïro in Spon)e in een osenblik, in de
li jd dcrt je hcrrt l.uyeemool sloot, t,,vee vri je Nubiërs zien wurgen,
rnel beide hcrnden teqeli jk. Diezelfde nocht heeÍt hlj in het kloos-
lcr met zijn ]uitenqnt Mercier huisgehouden. Terwij l Krisjcrn en
de nu betreurde Jonne Voet de nonnetjes vcrsthlelden, en tw?e
rlon twee loslieten (dqorno likten zij de kruimels op) oÍferde
onze kopilein negenmool en vocht toen nog met Mercier

Ilercier volqt Frondie qls een schqduw; het net van zv'tll'
,3enclc spionnin vctn Gibrcritor tot.Ancrpolis is zijn werk. Als cie

t l i :
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(lrong en het jonqerrrl i:hcrompjc oontostte. 
vvwr cle nqchtluchr

Krisjon stopte voort.
I i^  hoop mqor dot  rk  l ie t  wotr r r  kr r jcr  in  ha+ r -^  ,

ljrondre, zei hij. Bij een von clie i."n" iáaln 
"ct -oordêel 

vQn

Iro( ï r ( lendrek k loor  rs ,  voor  r r r i jn  ornr .  Ik  betcrst te l i i i "^ l l t  " ,
voeld'r onder de zwochtels. Het vlees ..:1.1:,, i:.d;, ; i"".Ëï
dri: duirn breed wr:s, wcrs week en erg gezwollen. -- wË

Je orm zol het wcl gouw nodig hel-l-^- -^: rr

n c g  p i j n ?  

v v u r  Y v q v v  r r v s r Y  l r u v u s r r /  4 e 1  t < '  l J o e t  h e t

Mocl r t  je  we l  ee tder  c lcv toogd l reb l te r r ,  Nu goqt  6e t .  j k  h . l .
h : t  e r  w e l  v o o Í  o v e r ,  n r r  i k  o n z c  g o c d c  s ' . ' " ^  T - - - -  r r

he l  weet  b rod .en '  

v r l ' re .  Yveue-  vuvvs  ru l t r rc  voet '  in  do

Jij gcrcrt zeker de hel in, zej ik overnroedig.
l ir isjcrn onderbrak zijn morsj, keek rnij wontrouwig qqn.

- Woorom? vroeg hji. Noem mii óón echte zonde, die ik qe_
doon heb, Tone. Kon cr eón pqop een cchte zonde bij mij vin_
derr? ]e hebt het toch zelÍ gezien dot Jonne mij oonviel, terwijj
ik bij de vrouw wos in Fr:ankrijk?
Ben ik nret mijn blocdende kop niel trncr c]e Jriec]rt en de corr
munje geweest, ter uitboeting?

Io,  ze i  ik .
Zie je wel, triornfcerde hij. Wij cJingen verder.
Als nijn orm moor niet besirrt 1e bloeden blj het jodinnetje.

Als er bloed op het bed konrt, mos het zeker het mijne niei zijn.
O -  Oh,  Kr is icrn sc l roterde het  u i t ,  z i in  hol le ,  tondenloze mond
o e s n l o ï c ' .  i n  z i i . .  c ^ : t C l  : 1 .)  r v P r !  L ! ) t t  Y - L

Frondie zol woedend zijn, ols hij ons ziet, zei ik.
Ërr Mercler, don, met zijn piigs-si.eken, slodde, militoire ge-

z lc l r i .  Moqr lqct  ze op Kr is jcr r  oÍkomen (Kr is jon werd veronl -
-,,rroordic;d). Ik heb gevoren, zo zctl ik jouw kopiteintje ze11en'
bij Ghekireis en bij Abrrer. Ilu, Sinlon Frondie, zol ik Lrern vrcgen,
qa je peper en motiert op de " Lievcr o, l<rden en in Brugge ver-
kopen? Go je een boekhouder buren? En eer.r poop?

Hi j  zcr l  ie  u i t loc l ren,  reel  zr jn  mtssen noor je  gooien,  ze i  lK '
- Wei, zol ik hen-r zessen, dot l iever, Simon Frondie, don.dot
je die snrerige stinkers vor Jeds6 ciurl i opioden. Duizenden hep

ik er  gezien,  Tone,  in  Sponjr .  Z i j  lc r : ler r  zo mctor  longs de st root '

kropen op mekoors kinders, zo logen zij te stinken longs cle

openbore strqot.
- Moor zij deden toch nlemond kwood, zei ik.

Hi j  keek mi j  zcer  lc ,ng oon,  gerr ier ; ig  l is t is ,  op de hoogle
vcrt mijn borst kwom zijn lqnge Duitse *fr.J"i. Toen wendde
hij zich of, en b"s'o,'r in zljn diolect t" 

"1;"i.;;;';;t*,fj,lzi jn ormen ncror de hemel. Een profeet uit de Bijbel in hel v'"

tende, mistise maonlicht. r
O, Nee, ri"p-frl.-N"en. En dc z.,vorte Pest, Tone, in Duitslono'

, .r i tn eigen stod, de honclerden Duitse mensen' die zi j  verqiÍ-

l1ántt ." besmetten?
)l rvot voeren zu met de Heil lse l-losties uit '  nei d: Relikwies?

ll l l ' , ,;, ;;; i ; iá" - '; en't '  ai" ' l t Mot".komt' r 'r i l  je bloedeisen

;,",.p, clot zii met r-r.t ' íËn" meisje hebb-'n r'r itsevoerd in l 'rutr

,1.,""*Jà,-áoor God 
"."*in 

verdoemde verzcÍmêlins? En wos

l', ' ï,"" '," Kordinool som^ qeen Jcod?
tt "T'il;;i,;dcle zlch *o.,rr"t en vcrster in ziin rnor-rlel' irervottc

" 
.];; i ; i ;t mo.sj lvloqr ncr twee stoppen hlecf hii stoon' dc' 'or

Ïf rri ir.r.t-t setroÍfen, stor ols een zuil '

in tt ""tt 
kon hei moeil i jk qonnemen'

lJit een verioren 
"t""*'- 

"it 
een droom opgeroepen door

Knrlotts ,r.".*.t]=i,tg en,- zclg ik cle groep Joden stcron' Zij woren

doneengeketend Dll de hand' een groep vcrn dertig' kler-rrloos'

i r f - ,  " " t - ,  
u i t  een.crnder"  wereld '  De r ] rotLwe Joden bewogelr

rieï toen wij crontraden' -*-1.+^ ̂ ^^"Àan hinnikte;
;::] ;ïï' d:'H;,'oJ; d" c e'lr er s 

":'t?:ïï:lt:-::"'d'" 
h inn i kt e'

en stompte met zlln hoef tegen de steuen ocrrde'

En it tloa nog geen von hun Jodengezichten gezien toen

fri,'il,-t. ."iste vlolkln weerklonken en hlj op hen toespronq'

ols een veer. Hugo Clcrus

'SCHEMERTIED

'k Betrouw de mensen niet' de wrede schorpioenen'
'k b.t.orl.t olleen mezelí en don nog ook niet zeer

en kon rk nog op oord mezel{ met God verzoêÏl-Óll'

;tr;.1; stei ib don ook betrouwen in de Heer'

l,,{ocrr 
't is qedoon met mij " Ik heb zoveel verlorc'n'

dol ik nezelf moctr wljsmook' dot -ik niets begeer ̂

irot'rtoá ik oor. d'e nocht oÍ oon het zonnesloren?

t f,t ,, i  i t nu mijn hcrrt mocrr wot berustinq leer'

lln vreugdc en verdriet' lcrot het voorbij me vloeien'

vrot e'ettmool is qeleden, keert toch nimmer weer! " '

\Muorom don steecls qelr'rcht 11og oorl mêzelf t'ontgroeien?

Ë;;; k;-i cie dood, i ic uitkomst weet voor olle zeer'

TonY vcn Putie


