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Wat voorafging

Havald,dekrijgerdiedoordegodSoltarisuitverkorenomals
diensengelhetlaatstegevechttegendedodegodOmagoruitte
vechten,istijdensdekroonraadinAskirslachtoffergeworden
vaneenaanslag.HijligtvoordoodopgebaardinSoltarstempel
enzijnmetgezellenmoetenzonderhemdestrijdaanbindentegen
devijand.VergezeldvanzwaardmajoorBlixslaagtmaestraLean
draerindewereldstroomomte leideneneenmagischepoort
teopenennaarIllian,debelegerdekroonstadvanhetkoninkrijk
Illian,waarzedelegendarischekoninginEleonoramoetopvol
gen.
 OndertussenisWezel,Askirsberuchtstedief,oppadmetzijn
pleegzusjeMarla.EerstzorgenzedathetgestolenzwaardZielen
trekkerweerinhandenvanHavaldkomt,zodatdiekanterugkeren
naardewereldderlevenden,dangaanookzijopwegnaarIllian.
DaarwillenzeinopdrachtvandenaamlozegodzorgendatLean
draoverhaareigenlotkanbeschikkenendathetlotdatdeandere
godenvoorhaarhebbenvoorbestemdnietinvervullinggaat.
 LeandravindtinIlliannietdegehooptesteun.GraafRender,
eenoudevijand,wilzelfdekroonvanhetbedreigdekoninkrijken
laathaaralsverraadsterarresteren.Zewordtaaneengodsoordeel
onderworpen,enalsdewittevlamvandegodBorondaarbijhaar
onschuldbewijst,kanzeRenderontmaskerenenberechten.
 TerwijlLeandranogvechtvoorhaarlevenendekroon,ont
waaktHavald.Indewekendathijindetempellagopgebaardiser
echterveelgebeurdenhijheeftzijngreepopdegebeurtenissen
verloren.
 NecromantenkeizerKolaronMalorbianheeftindeZuidrijken
gevoeligeklappenopgelopenenzelfseennederlaaggeledentegen
hetbefaamdederdelegioenvanlanskolonelMiran.Desondanks
bereidthijindeOostlanden,eensteppegebiedwaarbarbarenals
nomadenleven,eenoffensiefvoortegendekernvanhetkeizerrijk
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enversterkthijzijnpositieinRangor,datvroegerdeeluitmaakte
vandezevenkoninkrijkenendathemdoorverraadenbedrogin
handenisgevallen.
 Hergrimm,maarschalkvandeOostmark enheerseroverde
grenslandgebieden,staatalsenigetussendezwartelegioenenende
kernlandenvanhetkeizerrijk.Dekoninkrijkenzijnonderlingver
deeld,alprobeertDesina,dejongekeizerin,hetrijkbijeentehou
denendelegendarischelegioenenvanAskirweeruittebreidentot
hunvoormaligeomvang.Havald,dieinmiddelstotlansgeneraal
vandekeizerlijkelegioenenisbenoemd,verneemtdatdenecro
mantenkeizerbezigisdehordesvandeOostlandbarbarenonder
zijnbanierteverenigen.AlskrijgsvorstArkinerinzouslagende
barbarensamenmetdezwartelegioenentegendeOostmarkopte
latentrekken,zaldeOostmarkvallen.Ensindshetbegindertijden
geldt:alsdeOostmarkvalt,danvalthetkeizerrijk.
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1 Wij bidden voor de levenden

‘Goden,’ fluisterdedezwaardrekruut terwijlhijweerwegdook
achterdeheuvel.‘Ikwasnognietvanplanomtesterven!’Hij
keekmijmetgroteogenaan.‘Watdoenwenu?’
 IkmeendemeteherinnerendathijArmusheette.Devorige
ochtendhadhijmebijhetontbijtvertelddathijuitKanpuraf
komstigwas,eenprovincieinAldanetenoostenvandeoudekei
zerstadaandevoetvanhetgebergtedatAldanevandeVaranen
scheidt.Hijwasblondenslank,hadfletsblauweogeneneenverle
genlachje,enhijbezatdrieofvierbaardharendiehijzotezien
zorgvuldigbijhield.Netalsdemeestenhierdeedhijmevanwege
demanierwaaropzijnhoofduithetzwareplatenpantsernaarbui
tenstakaaneenschildpaddenken.
 Hetprobleemwasdathijnietdeenigewasdiemijmetgroteogen
hoopvolaankeek.NaarmijnmeningwarennochArmusnochde
andererekrutengereedvoordezeinzet,maardekeizerlijkelegioe
nen,die lange tijdgereduceerdwarengeweest totduizendman,
moestenzosnelmogelijkweerwordenteruggebrachtnaarhunoor
spronkelijkesterktevantienduizendman,enhethadmijzinvolge
lekendenieuwerekrutenterplaatseopteleiden.Zowerdendever
liezengecompenseerddieweindeOostmarkhaddengeleden,
kondendenieuwelingenzichhetgeleerdemeteengoedinprentenen
zoudenverdienstelijkeveteranenhunhetoverlevenbijbrengen.Bo
vendienwasergeenopenlijkeoorloggaande,veldslagenlagendus
nietindelijnderverwachting,enderekrutenzoudenzeldendevei
ligemurenvandevestingenverlaten.
 Zohadikdatalthansbedachttoenikhetbevelhadonderte
kend.Hetresultaatkoniknumeteigenogenaanschouwen.Gene
raalsergeantRellinwasmetrechttrotsopdegrondigeopleiding
diedekeizerlijkelegionairskregen,maargeenvanmijnkamera
denhaddaardeafgelopenachtwekennogaandeelgenomen.Ik
mochtblijzijndatdejongenswistenhoezehunzwaardmoesten
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vastpakkenenhetzouzekernogmaanden,zonietjarenduren
voordatdelegendarischekeizerlijkelegioenenhunreputatieweer
zoudenverdienen.Maardemoedendetrouwvanmijnkamera
denstondenbuitenkijf,zewarenzichtbaartrotsdatzelegionairs
waren.
 Waarwijstaan,daarwijkenwijniet,zoluiddehetmottovande
keizerlijkelegioenen.Nuwashetaanmijervoortezorgendatze
nietdaarblevenliggenwaarzehaddengestaan.Ikvroegmeafwat
zezoudenzeggenalszewistendatzwaardrekruutLenarinwerke
lijkheidniemandanderswasdanlansgeneraalVanThurgau,de
mandieerindirectvoorverantwoordelijkwasdatzijzichnuinde
zeberoerdesituatiebevonden.

Devorigeochtendhadikinhetcommandementsgebouwmogen
aantreden.LanssergeantAnders,eennorseveteraanmetkort,grijs
haarenditobaardstoppels,verwachttemijendeoverigetenetiers
al.Andersdandegladdegezichtenvandegroepscommandanten
dievoorhemindehoudinggingenstaan,toondezijngerimpelde
gezichtdesporenvaneenlanglevenindienstvandekeizer.De
keizerin,verbeterdeikmezelf.Hijmoestoverdevijftigzijn,had
wellichtzelfsdezestigalbereikt,enwaskennelijkeenvandevete
ranendiemetextragoudenbeloftenuithunpensioenwarente
ruggehaaldomopzijnminsteendeelvandebelangrijkepositieste
bezetten.Zijnmondhoekwerdmisvormddooreenlittekeneneen
deelvanzijnkaakbeenlagbloot,enaanzijnlinkerhandontbrak
deringvinger,watdestemeeropvielomdatzijnmisvormdepink
stijfuitstak.
 Vandetienmandievoorhemstondenwasikveruitdeoudste,
ookalzouniemandmijopgrondvanmijnuiterlijkouderschat
tendaneindtwintig.Driewekenlanghadikvoordoodopeen
baarindetempelvanSoltarteAskirgelegeneneenvreemdge
volgdaarvanwasdatikeralingeeneeuwenmeerzojonghad
uitgezien.Zelfsmijngebrokenneusstondweerrechtenalleende
littekens die ik in mijn jonge jaren verzameld had waren nog
zichtbaar,delateregetuigenvanlichtzinnigheid,domheidofon
handigheidwarenallemaalspoorloosverdwenen.
 Bijhetscherenherkendeikmijneigenaanblikniet.Zolangikme
konherinneren,hadikhetlittekenopmijnkinvoorzichtigmethet
mesmoetenomzeilen,nugleedhetstaalmoeiteloosoverdeveelte
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gladdehuid.Nogmaarpasgeledenhadmijneigengezicht,metzijn
dieperimpelsenvoren,meopvallendhardenonverbiddelijkgele
ken,misschienzelfswelangstaanjagend,enmensenwarenmevaak
uitdeweggegaan,zelfsalsiktegenhenhadgeglimlacht.Ikbetrapte
mezelferopdatikdatjongeregezichtindespiegelnugraagzouin
wisselenvoorhetoude.Ikzagerzogroenuitdatikmezelfamper
serieuskonnemen.
 Deervaringdieeenmensheeft,staatinzijngezichtgeschreven,
zoalsbijsergeantAnders.Eénblikvolstondomteziendathijwist
waarhijhetoverhad.
 Deoverigerekruten,diemetwisselendsuccesprobeerdenvoor
hemindehoudingteblijvenstaan,warennietveelouderdantwin
tig;eenvanhen,zwaardrekruutTobias,hadzichopzijnvijftiende
verjaardagbijdelegioenengemeld.
 ‘Julliedrie,’gromdedesergeantenhijweesmetzijnkreupele
vingersnaardeeerstedriemannendielinksinderijstonden,en
daarmeeooknaarmij.‘Zoalsjulliemisschienwetenisdevesting
eenpaardagengeledenbijnaonderdevoetgelopen,terwijlhetin
deomgevingverdachtstilisgebleven.’Desergeantweesmetzijn
dolknaardekaartdieaandemuurachterhemhing.‘Hetiselke
keerweerhetzelfdeliedje.Alsereenpaarjaargeenaanvalisge
weest,zijneraltijdweleenpaarsukkelsdiemenendatditeenuit
gelezengelegenheidisomeennieuwlevenoptebouwenhierinde
Oostmarkenzichindeomgevingvandevestingtevestigen.’Hij
lachtebitter.‘Omdatzedenkendathetveiligis.Eninplaatsdat
hijzedaarvooreentraponderdekontgeeft,ondersteuntdemaar
schalkdatooknogdoordiedorpenenboerderijenvanhieruitom
deweektebevoorradenmethetmeestnoodzakelijke.’Zijngrijze
ogendwaaldenoveronsheen.‘Zoalsteverwachtenvielzijnde
handelswagensdiedriedagengeledenzijnvertrokkennietterug
gekeerd.Zenamendezeroute,naarhetzuiden,hierlangsdeVul
kaanrotsen en het Dodenmoeras naar Alkith, Dormuth en ten
slotteAkenstein.Akensteinishetgrootstedorp,hethadbijnavijf
honderdinwoners.Zehebbenereentuinhekrondhunhuttenge
zetenmeendendatdateenvestingmuurwas.’
 Hijspuugdepreciesindeopeningvaneenkwispedoordietwee
schredenverderopstond.‘Wewetenwatjulliezullenaantreffen,
endaarzitnikslevendsmeerbij.Desondanksheeftdekolonelin
zijngrenzelozewijsheidbeslotendatwijdevlagmoetentonen.
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Julliemoetenonderzoekenwaterisgebeurd,ookalwetenwedat
allang.Eenvanonzeverspiedersheefttweedagengeledeneen
krijgsbendemetbarbarengeziendieeenbeetjeovermoedigwer
den.Meerdantweehonderdzullenheternietzijngeweest,maar
datzijnenkeldegenendiewijhebbengezien.’Hijtiktemetde
puntvanzijndolkopdelijndiedestraatnaarhetzuidenvoor
stelde.
 ‘Jullieopdrachtiseenvoudig:loopdezestraataftotjeofwelop
barbarenstuit,waarnajeerophetallerhoogstebevelmetdestaart
tussendebenenvandoorgaatenterugkeertnaardevesting,oftot
jedebetreffendedorpenbereikt.Daarkijkjedanwatdebarbaren
ervanoverhebbengelatenenkeertdanmetdestaarttussendebe
nenterug.Jijdaar,’zeihijenhijweesmetzijndolknaareenjonge
vrouwelijkesoldaat.‘JijgaatmetjemensennaarAlkith,jijnaar
Dormuthenjij,’daarbijweesdedolknaarmij,‘naarAkenstein.
Nogmaals,dekolonelwilgeenheldendaden,hijwilwetenhoede
situatieindedorpenisenhijheeftzijnrekrutenhierlevendweer
nodig,omdatjullieopeendagmisschientochnogzullenuitgroei
entotechtesoldaten.’Hijwierpdevrouwelijkesoldaatnaastmij
eenduisterebliktoe.
 ‘Zorgdatjeeenscherpedolkhebt,’adviseerdehijhaar.‘Enals
jezietdatergeenontkomenaanis,aarzeldanniet.Bijallegoden,
geloofmij,jewiltnietdatzejeinhandenkrijgen,wantwatzedan
metjedoen...Zo,endanverzamelenjullienualledriejeschaapjes
enzorgdatjeinéénstukweerterugkeert.Ingerukt!’
 Terwijlwijsalueerden,richttehijzichtotdeoverigetenetiers.
‘Jullie hoevenniet zoopgelucht tekijken, jullie gaannaar een
vooruitgeschovenobservatiepost.Driekeerradenofdiezichde
afgelopendriedagennoggemeldheeft...’
 ‘Ser,’zeidevrouwelijkesoldaatnadatzealhaarmoedverza
meldhad.‘Watdoenwealswetochnogoverlevendenaantref
fen?’
 SergeantAnderskeekhaarverbluftaan.
 ‘ZwaardrekruutFirande,’zeihijtoenzachtjes,enbeweesdaar
meeinéénmoeitedoordathijgoednamenkononthouden,‘ik
zoumaarlieverbiddendatdatnietgebeurt.Indatgevalisaanjul
lienamelijkdeeervolletaakdiemensenmeetedelendatzehun
helehebbenenhoudenmoetenopgevenomterugtekerennaarde
vesting.Endanzullenjulliedieeigenwijzesukkelsdieelkverstan
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digadviesindewindslaanhiernaartoemoetenbegeleidenenjele
venophetspelmoetenzettenomtezorgendatzehierookdaad
werkelijkaankomen.Mijnadviesluidtderhalve:weesdankbaar
voor iedereendieweigertommee tekomen,wanthoeminder
menselijkeballastjemeemoetsjouwen,hoegroterdekansdatje
devestinglevendterugziet.Ennuwegwezen!’

Erwarennietveelsera’sonderderekruten,Firandewasdeenige
inonzetenet.Zewaszokleindathetmoeitehadgekosteenpas
sendeuitrustingvoorhaartevinden,ennetalsdeanderenhadze
bijlangenanietgenoeggeoefendomdietekunnendragen,laat
staanerintevechten.Deuitrustingenvandekeizerlijkelegionairs
stondenterechtbekendalswaremeesterwerkenvansmeedkunst,
maarSerafinehadooitterechtopgemerktdathetzekereenjaar
duurdevoorjevoldoendespierenhadontwikkeldomerzelfsmaar
fatsoenlijkintekunnenbewegen.Allesleekveeltegroot,zelfs
voormij,enomtezorgendathettochnogenigszinspastedroegen
sommigenereenoftweegevoerdejasjesonder.
 ZwaardsergeantAndershadinelkgevalgeprobeerdonsteont
zien. Alkith lag op nog geen twee wegkaarsen van de vesting
Braunfels,Dormuthopvierkaarsen,Akensteinopzeven.Zela
genallemaalaandezelfdeweg,zodatwetenminstetotaanAlkith
gezamenlijkkondenoptrekken.
 ZwaardrekruutFirandehadbruinhaar,donkerblauweogenen
eenbredeglimlach,enwewistenallemaaldatsergeantAnders
haarlieverbijdekeukendiensthadingedeeldomaardappelste
schillendanbijeenpatrouilleinvijandelijkgebied.Wantdatwas
het,ookalwashetlandrondomBraunfelsopdekaartengemar
keerdmetdekeizerlijkedraak.Ikzouhetnietandershebbenge
daan,ofmisschienhadikhaartochlieveraanhetaardappelsschil
lengezet.Erwarengenoegvrouwelijkesoldatenbijdekeizerlijke
legioenenvoorwieikveelrespecthad,maarzehaddenvaakeen
hogeprijsmoetenbetalen.Datindelegioenenookvrouwendien
denwasietswatmenietechtbeviel.

Noggeenkaarslengte latervertrokkenwe,bepaktals lastezels.
Zwaard,schildeneenbuidelmethetnoodzakelijkstevoordrie
dagen:waterzak,gedroogdvlees,kaas,zwartbroodenhoudbare
worst.Verdernogeenwetsteen,eenmetalenspiegeltje,vissnoer,
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tondeldoosjesennogwatspullendiedearsenaalbeheerderonmis
baarhadgeacht.Tweemanwarenbovendienvoorzienvanlichte
keizerlijkekruisbogen,iedermettweemaaltwintigpijlen.
 Wehaddengelukmethetweer;ondanksdedonkerewolkendie
indevertekwamenopzettenwasheteenmooiedagen,zowisten
weinmiddels,voordeOostmarkzelfsuitgesprokenmild.
 Dewegwasvoorzienvandiepewagensporendiehierendaar
metstenenwarenopgevuldenbleeknietaltemodderig,zodatwe
deeerstekaarslengtegoedopschoten.
 Ikwistdatdelegioenendegewoontehaddenzingendtemar
cheren.Misschienhaddenwijdatookmoetendoen,maarwijmar
cheerdenzwijgend,enelkeverlatenofafgebrandeboerderijdie
weindevertezagendrukteonzestemmingnogwatverder.
 SergeantAndershadonsverzekerddatAlkithoptweeweg
kaarsenafstandlag.VanlansmajoorBlixwistikdathijervanuit
gingdatzijnlansmeerdandriemijlineenkaarslengtekonmar
cheren.Misschiengingdatvoorhemenzijnlansinderdaadop,
maarvooronsniet.Alnaeenpaarstappenhadikhetgevoeldat
deuitrustingmijdebodeminprobeerdetetrekkenennogvoordat
deeerstekaarslengteachterderugwasbranddenmijnschouders
vanhetgewichtvanhetzwarepantser.
 Desmidhadruimteingecalculeerdvoorspierendiewijnogniet
bezatenenallepogingendeuitrustingoptevullenleiddeneral
leenmaartoedatdieopdemeestonmogelijkeplekkenbegonte
schurenenteknellen.
 Afgeziendaarvanveroorzaaktenonzewapensenpantserszo’n
kabaaldatiedereenonsalvanverrekonhorenaankomen.Eeneind
verderopzagikkraaienvaneenkaropstijgendiewijnognieteens
goedinzichthadden.Dewegwastotnutoevolstrektverlatenge
weest,wehaddengeenmensgezien,alleeneenkleinehond.Diewas
aankomenrennenalsofhijblijwasonstezien,zettehetvervolgens
opeenblaffen,gingopzijnachterpotenstaandansenenrendetoen
weerweginderichtingvaneenboerderijeeneindverderop.Daar
bleefhijluidblaffendstaanalsofhijonswildeaansporenhemte
volgen.
 Driekeerherhaaldehijdat,tenslottebleefhijlangsdekantvan
dewegzittenenkeekonsna.Toenwehemalnietmeerkonden
zien,hoordenwehemnogsteedsjanken.Wewistenwathijons
hadwillenlatenzien.
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 Daarnahadookgezangwaarschijnlijknietveelmeerkunnen
veranderenaandegrimmigegezichtsuitdrukkingvanmijnkame
raden.
 Uiteindelijkbereiktenwedekar,eenlaag,krakkemikkigding
meteenvastebok,netgrootgenoegomdooreenpaardteworden
getrokken.Hetpaardlagnogingespannentussendedisselbomen,
demeestekraaienwarenwaarschijnlijkvanzijnlichaamopgeste
gen.Eenzwarebijlhaddeschedelvanhetdiergespletenenzote
zienwarenerstukkenuithetkadavergesneden.
 Naastdewagentroffenweeenmanaanvanmiddelbareleeftijd
eneenkleinkindvannoggeenjaaroud.Devaderhadzichoverzijn
kindgeworpen,maareenspeerhadhensamendoorboord.
 Zijnjongevrouw,ofmisschienwashetzijndochter,vondenwe
evenverderoplangsdeweg,indebuurtvaneenvuurplekwaar
onzebarbarenvriendenzotezieneveneenpauzehaddeningelast
omzichtegoedtedoenaanhetpaardenvleesenhunbuit.Rond
haarlinkerenkelzateengroftouwvanhennepgeknooptwaarze,
aandesporentezien,aanwasteruggetrokkentoenzegeprobeerd
hadtevluchten.Debloedigesteenwaarzehaarmeehaddendood
geslagen,lagernog.
 ‘Diezijnalzekerdriedagendood,’steldeeenvandesoldaten
metschorrestemvastenhijboogzichoverdejongevrouwheen
omtweekoperstukkenteleggenopwatdekraaiennoghadden
overgelaten.Hetwasnietmeermogelijkhaarogentesluiten.
 Erwarenhiergenoegstenenomdedodensneltekunnenbegra
ven,ennietveellatermarcheerdenwealweerverder.Ikwierpnog
eenblikachteromnaardespullendierondomdewagenverspreid
lagen.Kennelijkhaddenzezichmeteendeelvanhunhuisraadin
devestinginveiligheidwillenbrengen.Hetpaardwasalwatou
dergeweesteniksteldemevoordatzenietaltesnelwarenopge
schoten.
 VlakvoorAlkithwerdenwebegroetdooreenkameraaddie
aandestamvaneengroteeikgenageldwas.Hijdroegalleenzijn
gewatteerdewapenrokenhetzagernaaruitdathijnogeentijdje
geleefdhadnadatdehoutennagelsdoorzijnledematenwarenge
slagen.Indeschorsvandeeikwarenrunengekerfddieniemand
vanonskonontcijferen.
 ‘Wordtereenpatrouillevermist?’vroegiemand,maarwekon
denelkaaralleenmaarradeloosaankijken.Wewarenpaseendag
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eerdernaarBraunfelsgekomenenonzekameraadhierwasvastal
meerdaneenweekdood,dekraaienenandereaasetershadden
nietveelmeervanhemovergelaten.Alleendaarwaardegewat
teerdewapenrokhembeschermde,warenzenietvergekomen.
Webegroevenhemterwijlweondertussenangstigomonsheen
spiedden,dehandopdezwaardgreep.
 ‘Achterdezeheuvel,’zeiFirandeenzeweesmeteengepantser
dehandterwijlzemethaaranderehandeenkaarttegenhaarbo
venbeengladstreek,‘zouAlkithmoetenliggen.’
 Waarschijnlijk.Ikluisterdenietecht,ikkeekalleenmaarals
betoverdnaarhetreedatuiteenkleinbosjekwam,onsevenop
namentoendoodgemoedereerdweerwegliep.

DorpzoueenwataltegrootsebenamingzijnvoorAlkith.Het
waseengehuchtmeteenpaarhuizeneneenhandjevolboerderij
en.Hetgrootstegebouwwaseenschuur,enhetenigewaarvanop
zijnminsthetfundamentvansteenwas,waseenkleineherberg
meteensmederij.
 Wewarenerneteenkaarslengtevoorhetmiddaguuraangeko
menenopheteerstegezichtleekallesonaangetast,maardatde
duisterevermoedensvan lanssergeantAndersbevestigdzouden
worden,werdonsduidelijktoenwedeingeslagendeurenenopen
afrasteringenzagen,hetkrukjedatmiddenophetpadnaardewa
terputlagendeputslinger,waaronmiskenbaarnietalleeneenket
tingaanhing.
 Armushadvoorzichtigindedieptegetuurd,wastoenvolont
zettingachteruitgedeinsdenhadnaastdebronovergegeven.
 Hetonfortuinlijkeslachtofferwasmetzijndarmenaandeslinger
vastgebondenentoenindeschachtgegooid.Hoegruwelijkzijnlot
onsookleek,waarschijnlijkhadhijnoggelukgehad.Deoverblijf
selenvandeanderedorpsbewonersvondenweindeschuur,zewa
renafgeslacht,netalsdevarkensendekoeien.
 Weteldenhen,erlagenzevenentwintigmannen,vrouwenen
kinderen.
 ‘Demeisjesenvrouwentussentwaalfentweeëntwintighebben
zemeegenomen,’steldeFirandevastnaeenblikinhaarpatrouil
leboek.‘Zesintotaal.’Zeslikteenkeekzoekendnaarmijende
anderecommandant,eenjongemanuitAldanewiensnaamikver
getenwas.
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 ‘Daarmeeisjullieopdrachtvervuld,’zeiik.‘Julliekunnenterug
naardevesting.’
 ‘Endelijken?’vroegzegesmoord.‘Diekunnenwetochnietzo
latenliggen?’
 ‘Wijzullenhenbegraven.’DeAldaneesmaaktehettekenvande
drievuldigheidoverzijnborst.‘Neemjemensenmeeengaweg.’Hij
namhaarmeteenondoorgrondelijkeblikop.‘Datjedithebtmoe
tenzien,isschandaliggenoeg.Alsjemijnzusterwas,hadikjeach
terwerkbontenblauwgeslagentotjenieteensmeerhadkunnen
kruipen.Ditisgeenlevenvooreensera.’
 ‘Hetwasmijnbesluit,’antwoorddezekordaat,endeAldanees
kniktevermoeid.‘Enbovendien,mijnbroerenmijnvaderzijnal
lebeiditjaaroverleden.Mijnmoederenmijnzusjesmoetenergens
vanleven.Alsikval,krijgenzetenminsteeennabestaandensol
dij.’
 ‘Ikbegrijphet,’zeihijzachtjesenongewoonbegripvolvooreen
Aldanees.‘Tochzouhetvooronsallemaalprettigerzijnalsjeniet
valt.Maakdusdatjewegkomt.’
 Daarkonikmealleenmaarbijaansluiten.
 DeAldaneesenikvoerdeniedereensu’tenetaan,eentiendedeel
vaneentenet,tienmandus.Vandetwintigmandieoverblevenen
Firandessu’tenetnakeken,dachtwaarschijnlijkiedereenhetzelfde:
datweblijwarendathetnietverwasnaardevesting.Eniedervan
onswashetliefstmethaarmeegegaan.
 ‘Vooruit,’bevaldeAldaneestoenFirandeuitonszichtverdwe
nenwas.‘Zoekallemaalietswaarjemeekuntgraven.’
 ‘Nee,’zeiikzachtjeseniknamhemeventerzijde.‘Alsjehenal
lemaalwiltbegraven,zijnwetotmorgenbezig.Zoveeltijdhebben
weniet.Hetzouonsalleenaleenklokkostenomuittezoekenvan
wiewelklichaamsdeelis.Hetduurtgewoontelang.’Ikweesom
hoognaardezon.‘Alsweopschieten,zijnweovereenuurinDor
muthenkunnenjullievanavondnogterugnaardevesting.’
 ‘Hetzoueenschanddaadzijnhenzotelatenliggen,’antwoord
dehijkoppig.‘Alswehennietmeteengebedbegraven,kerenze
misschienterug.’
 ‘Dan zeggenwe een gebed voor iedereen enwebrandende
schuurafalswehieropdeterugwegweerlangskomen.Maarniet
nu.’
 ‘InhetboekvanSoltarstaatdathetiedersplichtisdedoden
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respecttebetuigen,’wierphijnogtegen,maardemanierwaarop
hijnaardeschuurkeekmaaktemijduidelijkdathijweinigtrek
hadomdiepleknogmaalstebetreden.
 ‘Delevendenzijnbelangrijker,’zeiikmeteengebaarnaaronze
kameraden, wier gedachten in hun gezicht geschreven stonden.
Waarschijnlijkhadniemandzinomhierlangerteblijvendanperse
nodigwas.‘Opdeterugwegafbranden,’herhaaldeik.‘Eengebed
moetvolstaan.Soltarzaltochnietzokleinzieligzijndathijhenvoor
depoortenlaatwachtenomdatzenietbegravenzijn?’
 ‘Latenwedaninelkgevalzorgendatzeopdatgebednietlanger
hoeventewachten,’besloothij,enweliepensamenterugnaarde
schuuromhetdodengebeduittespreken.Destankvanoudbloed
endedooddreefmebijnaweernaarbuiten,maarikwildemeniet
latenkennen.Terwijlwehetgebeduitspraken,bewoogeenvande
dodenendeAldaneestrokwitweg,maarhetwasniets,hetlijkwas
voorovergezaktdoorhetontbindingsprocesofdoordemaden.

WeblekentochnoglangernodigtehebbenomDormuthteberei
ken.Onderwegvondenwehetkadavervaneenpaard,maargeen
sporenvanderuiter,eneenoudemandiemeteenkolenkitaan
zijnvoetenopeensteenlangsdekantvandewegzatalsofhijal
leenmaarvermoeidwasenevenuitrustte.Hijhadzijnhandenin
zijnschootgelegdenzatinelkaargezakt.Kennelijkwashijniet
doordebarbarengedood,wantzijnlichaamtoondegeenverwon
dingen.
 ‘Misschienheefthijgewoondemoedopgegeven,’opperdeeen
vandekameraden.‘Volgensmijheefthijzichdoodgehuild.’
 ‘Ja,’antwoorddeeenandermeteenblikopdeafgebrandeboer
derij.‘Misschienheefthijdatdaaroverleefdenwildetoenniet
meerleven.’

Dormuthonderscheiddezichintweeopzichtenvanhetvorigege
hucht.Teneerstekondenwedekoudeasalruikenvoordatwede
plaatszagen,tentweedehoefdenwedeinwonersniettezoeken,
hunhoofdenlagenkeurigopeenrijlangsdekantvandeweg.De
Aldaneesraadpleegdezijnpatrouilleboek.
 ‘Viermeerdanheterzoudenmoetenzijn,’concludeerdehij
hees.‘Ditkeerhebbenzeookdesera’snietgespaard.Misschien
zijnereenpaarsera’sbijdiezeuitAlkithhaddenmeegenomen.’



19

 Vanhetdorpstondnietsmeerovereind,allegebouwenwaren
inbrandgestoken,dezoetigegeurverraaddewatermetderest
vandelichamenwasgebeurd.DeAldaneeskeekomzichheen,
wierpeenblikopdedonkerewolkenaandehemelendraaidezich
naarmijom.‘Zotezienkomterregen.Alswenuteruggaan,kun
nenwedadelijkgeenhandvoorogenmeerzien.Wekunnenbeter
hierergensindebuurtonzetentenopslaan.’
 ‘Regenisjuistgoed,datdemptdegeluiden,’zeiik.‘Enalswij
nikskunnenzien,zienanderenonsookniet.Hetisvrijwelonmo
gelijkdewegkwijtterakenenslapenkunnenjulliealsjeweervei
ligterugbentindevesting.’
 ‘Enjij,Lenar?’vroeghij.‘Watbenjijvanplan?’
 ‘Wijmarcherennogeeneindjedoor,’zeiik.‘Wehebbennog
ietsmeerdaneenkaarslengtetotdeschemering,danzullenweer
gensmoetenovernachten.’Ikruktemijnbliklosvandehoofden
enkeeknaarderokenderuïnes.Dieaanblikwasgemakkelijkerte
verdragen.‘Nietallevurenzijnalhelemaalgedoofd,hierendaar
smeulthetnog.Hetisgeentweedagengeledendatdithierisge
beurd.Hoekleineronsgroepje,hoeminderweopvallen.’
 Hijnammeaandachtigop.
 ‘Hetisnietvoorheteerstdatjijzoietsziet,’zeihijtoen.
 ‘Datklopt,’antwoorddeikenikkniktekort.‘Hetzalookniet
voorhetlaatstzijn.’

HoogcommandantKeraloshadgelijkgehad,hetwastijdomaan
denlijveteondervindenwathetbetekendeeenkeizerlijkelegio
nairtezijn.IkkeekdeAldaneesnaterwijldiemetzijnsu’tenet
wegmarcheerdeenschaamdemeomdatikzijnnaamniethadont
houden.Toenikmeweeromdraaide,keekikintienvermoeide
gezichtendievanmijwildenwetenwaternumoestgebeuren.En
deAldaneeshadgelijkgehad,hetkonelkmomentgaanregenen.
 ‘Welopenineenrij,’beslootik.‘Detweekruisboogschutters
opdederdeendezevendepositie.Jijdaar...Petir?’
 ‘Petar,ser.’
 ‘Petar.Jijletnietopwatervooronsgebeurt,jijkijktachterom.
Elketweedemankijktnaarrechts,deanderennaarlinks.Wemar
cherenniet,welopen.Eniedereenhoudtindegatenoferbijdegene
voorhemietskleppertofanderszinsgeluidmaakt.Wepratenniet,
wefluisteren.Ikgavooropenjullievolgenoptwintigschredenaf
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stand.Alsikmijnhandopsteekofblijfstaan,blijvenjulliestaan,als
ikinelkaarduik,duikenjullieookinelkaarenalsikmeopdegrond
laatvallen,danwilikjullienogvoormijindemodderzienbelan
den.’Ikweesnaarhetafgebrandedorp.‘Datishooguittweedagen
geledengebeurd.Debrandstichterskunnennogindebuurtzijn.’

Toenderegenkwam,haddenweDormuth,ofwatdaarnogvan
overwas,aleenflinkeindachteronsgelaten.Hetwoudrondom
hetdorpwasgekaptomerveldenaanteleggen,debodemwas
hiervruchtbaar.Maarikwasopgeluchttoenwehetwoudbereik
ten.Denattebladerendemptenallegeluidenenhetwoudgafons
dekking.
 Deopluchtingwasvankorteduur,wanteeneindvandewegaf
troffenweinhetwoudopnieuweenkameraadaandieaaneen
boomgenageldwas.
 Doorderegenwolkentraddeschemeringsnellerin,onderhet
gebladertewashetalzodonkerdatjebijnanietsmeerkonzien,en
duszouikhemzonderZielentrekkerwaarschijnlijknieteensheb
benopgemerkt.AanhetbeginvanonzereisnaarAskirwasikeen
paardagenblindgeweestenindietijdhadikgeleerdtevertrouwen
opdewaarnemingvanmijnzwaard.Ikwasersindsdiensteedsbe
teringewordenenkoninmiddelsdoorZielentrekkeralhetlevenin
eenomtrekvanzekerveertigschredenwaarnemen,vanhetvlie
gendehertindebasttotaanonzekameraadmethoutennagels
doorzijnledematen.
 DatikhemviaZielentrekkerkonvoelen,betekendeechterook
dathijnoginlevenwas.
 Ikhiefmijnhandenachtermeklonkeenzachtgeklepper.Ik
liepvoorzichtignaardemantoe,maarpastoenikopminderdan
tweeschredenafstandvanhemwas,merktehijmijop.Hijtilde
moeizaamzijnhoofdopenproduceerdeeenrochelendgeluid.
 ‘Goden!’riepBemmert,eenvanderekruten.‘Hijleeftnog!’Hij
verlietdeformatieenkwamnaaronstoegehold.‘Waarwachten
jullienogop?’riephijtegenzijnkameraden.‘Wemoetenhemhel
pen!’
 ‘Blijfstaan,verroerjeniet!’riepikovermijnschoudertoende
anderenaanstaltenmaaktenzijnvoorbeeldtevolgen.‘Datgeldt
ookvoorjou,Bemmert!’
 Delegionairaandeboomprobeerdemenamelijkietstezeggen,



21

watnognietzoeenvoudigwaszondertong.Hijkeekdeheletijd
naareenpuntopdegrondnaastmijnvoetenendanweeromhoog
naarhetdonkerebladerdakbovenons. Ikkeekmetmijnogen
knipperendtegenderegenomhoog,waarbijkoudwatervanmijn
helminmijnnekstroomde.Erwasdaarbovenietsen...‘Bemmert!’
schreeuwdeik.‘Blijfstaan!Erisdaar...’
 ‘Jewilthemdaartochzekernietlatenhangen?’vroegdere
kruutverontwaardigdenhijzettedefatalevolgendestap.Ikwierp
meophemenduwdehemtegendegrond,netterwijlvanuithet
gebladerteeentouwbijzijnvoetenlanddeenervanboveneenge
ritselengeknarsklonk.
 ‘Laatmelos!’riepBemmertkwaad.Hijstoottezijngepantser
deellebooginmijngezicht,wurmdezichlosuitmijngreep,ver
zettezichmethandenenknieëntegenmijnpogingenhemvastte
houdenenwisthalfovereindtekomen.
 Opdatmomentscheerdeereenvanspitsestakenvoorzienstuk
boomstamovermijheendatBemmertmetzichmeesleurde.Er
klonkeendofgeluidalsofiemandeenpompoeninelkaarsloeg,
toenvolgdedeknaltegendeboomwaaronzeverminktekameraad
aanvastwasgenageld.
 Bladerenentakkenvielennaarbenedenenzelfsindezachte
woudbodemwasdeknalvoelbaar.Eenvandestakenhadzich
doordelegionairheendiepindeboomgeboord.Naasthemhing
Bemmert,eenvandestakenhadzichvlakbovenzijnuitrustingin
zijnhalsgeboord.
 ‘Goden!’hoordeikiemandfluisteren.
 Ikstondlangzaamopendraaidemeomnaarderekruten,die
inmiddelstocheenpaarschredendichterbijwarengekomen.
 ‘Hijwasalhalfdoodenprobeerdeonstochnogtewaarschu
wen,’legdeikzachtjesuit.‘EnBemmertheefthetvoorhemver
knald.Debarbarenwistendatwijeenpatrouillezoudensturen,ze
hebbenonsopgewacht.’Ikweesnaarhetdonkerewoud.‘Daar
ergenszittenze,ofeenvanhunverspieders.Devolgendekeerdat
iemandeenbevelvanmijnegeert,doodthijmisschiennietalleen
zichzelf,maaronsallemaal.’Ikkeekheneenvooreenaan,wat
bestlastigwasinhetdonker.‘Begrepen?’
 ‘Jawel,ser,’zeiArmusenhijslikte.
 ‘Wachthier.Elketweedekijktnaarrechts,’herhaaldeiknog
eensterwijl ikvoorzichtignaarBemmertendedodekameraad
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liep.Ikkeekofernogmeervallenwaren,maarikzagalleenBem
mertenzijngeest,dienietbegrijpendomzichheenkeek.Hijbe
woogzijnlippen.
 Ben ik dood?
 Voordatikantwoordkongeven,verwaaidehijalineenon
merkbarewind.Zijnzestiendeverjaardagzouhijnietmeermee
maken.Ikhaaktezijnzwaardlos,sneedderugzakvanzijnrugen
voegdemeweerbijdeanderen.
 ‘Verdeeldelevensmiddelenonderelkaar,’zeiik.‘Daarnagaan
weverder.Wemoeteneenplekvindenomteovernachten.’
 ‘Inhetwoud?’vroegeenrekruutangstigomzichheenkijkend.
 ‘Ja,inhetwoud.’
 ‘EnwatdoenwemetBemmertendekameraad?’vroegeenan
der.
 ‘Wezullenvoorhenbidden,’zeiik.‘AlsweweerinBraunfels
zijn.Totdietijdbiddenwevooronszelf.’
 ‘Lenar?’fluisterdeeenrekruutterwijlikmetZielentrekkerste
viginmijnhandvoormeuitspiedde.Hetgebladertewashieriets
minderdichtenikkonietsmeeronderscheiden.
 ‘Watiser?’vroegiknetzozachtjes.
 ‘Dezewagensporenzijnvers,’antwoorddehijenhijweesnaar
degrond,waarikslechtsmetmoeitedemetwatergevuldewagen
sporenkononderscheiden.‘Noggeenklokoud.’
 Hetwasnietondenkbaardateenmoedigehandelaarmetzijn
escorteenmetallegelukdergodentothierhadwetendoorte
dringen,maardatgeloofdeiknietecht.
 ‘Zehebbendewagenovervallenenmeegenomen,’constateerde
eenander.
 ‘Danwetenwedusookwiediestakkerswarendieweaande
boomgenageldhebbenaangetroffen,’fluisterdeeenander.‘Dees
corte.’
 Zesmanvoorelkehandelswagen.Datbetekendedaternog
vierontbraken,diemisschienzelfsnoginlevenwaren.Datbete
kendeechterookdatzenietergopschoten.
 Ikkeekommeheenennameenbesluit.‘Weverlatendeweghier
engaanhetwoudin.’
 Inhetwoudzaktenonzezwarelaarzendiepwegindezachte
bodem.Morgenochtendzouzelfseenblindeonzesporenkunnen
volgen,maardaarwasnietsaantedoen.
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 ‘Ogoden,’kreundeeenrekruut.‘Ikhebgeenvoetenmeer!’
 Waarschijnlijkdachtenallenieuwelingenhetzelfde.Vochten
nieuwelaarzenvormdeneenberoerdecombinatie.Mijnlaarzen
warenoud,goedingelopeneningevet,watdatbetreftverginghet
mijietsbeter.
 ‘Ikzouheelwatoverhebbenvooreenpaard,’verzuchtteeen
ander.‘Ikhoopdatdegeruchtenkloppendatdelansgeneraaler
voorzorgtdatweallemaaleenpaardkrijgen.’
 ‘Aaneenpaardzoujenuooknikshebben,’antwoorddeArmus
mismoedig.
 ‘Tochwel,’meendeweereenander.‘Wezoudenhetkunnen
opeten.’
 ‘Nietzondervuur.’Armustrokzijnnattecapedichteromzich
heen.
 ‘Alsikietszoumogenwensen,’zeieenanderverlangend,‘dan
washeteenherbergmeteenwarmehaard,eengoeiepulbieren
eengewilligebarmeid.’Ikzagzijngezichtalseenwittevlektoen
hijzichnaarmijomdraaide.‘Kunnenwenouechthelemaalgeen
vuurmaken,zelfsgeenkleintje?’
 ‘Ookhierinhetwoudkunjehetschijnseltotindevertezien.
Enruikenkunjehetnogveelverder,’zeiikenikmasseerdemijn
linkerenkel,dieiknettegeneenboomwortelhadgestoten.Ikwees
naareengroepjevanvijfbomen.‘Spanviertentbanentussendie
bomenzodatwebeschuttinghebbentegendewindenmaakvan
deresteendak.Ikhoualseerstedewacht,jullietweeënzijndaar
naaandebeurt.’
 ‘Kunnenwenietloten?’vroegeenvanderekrutendieikhad
aangewezensip.Hijwasdegenediedewagensporenhadontdekt
enArmuswasbijonzetochtdoorhetdonkerewoudnieteenen
kelekeergestruikeld.Zebeschiktendusallebeiovergoednacht
zichtofwarenergalert.
 ‘Nee,’zeiik.‘Datdoenweniet.’

Ikhadalwelergeredingenmeegemaaktdanineenkille,nattenacht
zondervuurtemoetenslapen,inuitrustingdienaverloopvantijd
gevoelsmatigdriekeerzozwaarwasgeworden,maarnietheel
vaak.
 Tochvieliknadewachtvrijwelmeteeninslaap.Hethielpdat
detentbanenbovenonsinelkgevalvoorkwamendatderegenin
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stromeninmijnnekliep.Ikrookdegeurvanvochtigebladeren,
nattewol,roestenvanons.Afentoebewoogiemand,ergensklonk
eenzachtgekreunenondertussenrateldederegenonverminderd
opdetentbanenbovenons.
 Terwijlikinslaapvielprobeerdeikmenogtraagteherinneren
waaromikmezelfindezesituatiehadgebracht.


