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Waar is de zachte hand die zonder dwalen 
De warboel uit een simpel brein kan halen,  
De vaste hand die met een steen haarfijn  
Kan treffen een arm en verkommerd zijn?  
Wie durft de drang van ijdel bloed te meten,  
Te wegen ieder woord dat onvergeten  
Taai opschoot in een jonge borst, geheel  
Als de geheime dief van ’t vooroordeel?  
Gelukkige, geboren en geborgd  
In ’t licht en door een vrome hand verzorgd,  
Je mag niet wegen, berg de weegschaal op!  
Leg weg die steen – hij treft je eigen kop!  
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Friedrich Mergel, geboren in 1738, was de enige zoon van een zoge-
naamde halfmeier of kleine grondbezitter in het dorp B., dat al is het 
slecht gebouwd en rokerig, toch het oog van iedere reiziger boeit 
door de bijzonder schilderachtige schoonheid van zijn ligging in het 
groene bosravijn van een aanzienlijk en historisch bijzonder geberg-
te. Het staatje waartoe het behoorde was toen een van die geïsoleerde 
gebieden zonder fabrieken en handel, zonder doorgaande wegen, 
waar een onbekend gezicht nog opzien baarde en een reis van dertig 
mijl zelfs van een vooraanstaand persoon de Odysseus van zijn 
streek maakte – kortom: een plek zoals er in Duitsland zoveel waren, 
met alle deugden en gebreken, alle oorspronkelijkheid en beperkt-
heid die alleen in zulke toestanden gedijen. Onder hoogst eenvoudi-
ge en vaak ontoereikende wetten waren de opvattingen van de inwo-
ners over recht en onrecht enigszins verward geraakt, liever gezegd: 
er was naast het officiële een tweede recht ontstaan, het recht van de 
openbare mening, van de gewoonte en de door verwaarlozing ont-
stane verjaring. De grondbezitters, die op het laagste niveau voor de 
rechtspraak zorgden, straften en beloonden naar hun in de meeste 
gevallen redelijke inzicht; de ondergeschikte deed wat hem doenlijk 
leek en in overeenstemming met een nogal ruim geweten, en alleen 
de verliezer kwam soms op het idee om oude, stoffige oorkonden op 
te slaan.  
 Het is moeilijk om die tijd onpartijdig te bekijken; hij is sinds hij 
verdwenen is hoogmoedig bekritiseerd of onnozel geprezen, doordat 
degene die hem meegemaakt had verblind werd door te veel dierba-
re herinneringen en de later geborene hem niet begreep. Ondertus-
sen mag je wel zeggen dat de vorm zwakker, de kern vaster, mis-
daad frequenter en gewetenloosheid zeldzamer was. Want wie naar 
zijn overtuiging handelt, al is die nog zo gebrekkig, kan nooit hele-
maal te gronde gaan, terwijl niets deprimerender is dan tegen je in-
nerlijke rechtsgevoel het uiterlijke recht opeisen.  
 Een slag mensen dat onrustiger en ondernemender was dan al zijn 
buren, zorgde ervoor dat veel in het staatje waarover we het hebben 
scherper aan de dag trad dan elders onder dezelfde omstandighe-
den. Misdaden die met hout en met de jacht te maken hadden waren 
aan de orde van de dag en bij de veel voorkomende vechtpartijen 
moest iedereen zelf troost zoeken voor zijn mishandelde hoofd. Maar 
omdat grote en winstgevende bossen de belangrijkste rijkdom van 
het land uitmaakten, werden de bossen wel streng bewaakt, alleen 
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minder langs de weg van de wet dan met telkens nieuwe pogingen 
om geweld en list met dezelfde wapens te overtroeven.  
 Het dorp B. werd beschouwd als de hoogmoedigste, sluwste en 
dapperste gemeente van het hele vorstendom. Zijn ligging temidden 
van diepe, trotse en eenzame bossen kon de aangeboren koppigheid 
van de mensen al vroeg bevorderen; de nabijheid van een rivier, die 
in het meer uitmondde en bevaarbaar was voor konvooien van vaar-
tuigen die groot genoeg waren om hout voor de scheepsbouw ge-
makkelijk en veilig te exporteren, droeg er veel toe bij om de natuur-
lijke dapperheid van de houtrovers aan te moedigen, en het feit dat 
het in de hele omgeving wemelde van de boswachters, maakte het 
hier alleen maar opwindender, omdat bij de veel voorkomende 
schermutselingen de boeren meestal in het voordeel waren. Dertig, 
veertig wagens trokken er in mooie maannachten tegelijk op uit met 
ongeveer tweemaal zoveel mannen van alle leeftijden, van opgescho-
ten jongens tot het zeventigjarige dorpshoofd, dat als een ervaren 
bok de stoet met een even trots zelfbewustzijn aanvoerde als hij zijn 
zetel in de rechtszaal innam. De achtergeblevenen luisterden zorge-
loos naar het geleidelijk wegsterven van het knarsen en stoten van de 
wielen op de holle wegen en sliepen rustig door. Een enkel schot of 
een zwakke schreeuw lieten soms wel een jonge vrouw of bruid 
schrikken, maar verder sloeg niemand daar acht op. Bij het eerste 
ochtendgloren kwam de stoet even zwijgend terug met de gezichten 
gloeiend als erts en met hier en daar een verbonden hoofd, waar ver-
der geen aandacht aan besteed werd, en na een paar uur was de om-
geving vol van de pech van een of meer bosbeambten, die in elkaar 
geslagen, verblind met snuiftabak het bos uitgedragen werden en 
een tijd niet in staat waren hun beroep uit te oefenen.  
 In deze omgeving werd Friedrich Mergel geboren, in een huis dat 
door de trotse toevoeging van een rookvang en een paar kleine gla-
zen ruiten de eisen van zijn bouwer en door zijn tegenwoordige ver-
val de armzalige omstandigheden van zijn huidige bezitter liet zien. 
Het vroegere terrein rond het erf en de tuin had plaatsgemaakt voor 
een verwaarloosde haag, het dak was kapot, andermans vee graasde 
op de weiden, andermans koren groeide op de akker bij het erf en in 
de tuin groeide behalve een paar verdroogde rozenstruiken uit bete-
re tijden meer onkruid dan planten. Veel hiervan was aan ongeluk-
ken te wijten, maar het was ook een kwestie van slordigheid en wan-
beheer. Friedrichs vader, de oude Hermann Mergel, was in zijn vrij-
gezellenbestaan een zogenaamde fatsoenlijke drinker, dat wil zeggen 
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iemand die alleen op zon- en feestdagen in de goot lag en door de 
week even welgemanierd was als een ander. Daardoor werd zijn 
aanzoek aan een heel knap en welgesteld meisje dan ook niet be-
moeilijkt. Op de bruiloft ging het er vrolijk aan toe. Mergel was he-
lemaal niet zo dronken, en de ouders van de bruid gingen ’s avonds 
opgewekt naar huis, maar de volgende zondag zag je de jonge 
vrouw gillend en bebloed door het dorp naar haar familie rennen, 
terwijl ze al haar goede kleren en nieuwe huisraad achterliet. Dat 
was natuurlijk een groot schandaal en ellende voor Mergel, die ove-
rigens troost nodig had. Je zag dan ook dat er ’s middags geen ruit in 
zijn huis meer heel was en je zag hem nog tot laat in de nacht voor de 
drempel liggen, terwijl hij af en toe een afgebroken flessenhals naar 
zijn mond bracht en zich jammerlijk in zijn gezicht en handen sneed. 
De jonge vrouw bleef bij haar ouders, waar ze al gauw wegkwijnde 
en stierf. Of Mergel nu door berouw of schaamte gekweld werd, hij 
had in ieder geval steeds meer behoefte aan troostmiddelen en werd 
al gauw tot de totaal aan lager wal geraakte figuren gerekend.  
 Het huishouden raakte in verval, vreemde dienstmeisjes zorgden 
voor schade en schande en zo gingen de jaren voorbij. Mergel was en 
bleef een verlegen en uiteindelijk tamelijk armzalige weduwnaar, tot 
hij ineens weer als bruidegom optrad. Terwijl de zaak op zichzelf al 
onverwacht was, bracht de persoonlijkheid van de bruid nog meer 
verwondering teweeg. Margreth Semmler was een braaf, fatsoenlijk 
iemand, zo in de veertig, een dorpse schoonheid, die nog steeds als 
heel verstandig en zuinig beschouwd werd en daarbij niet onbemid-
deld was, en daarom begreep niemand wat haar tot deze stap ge-
bracht had. We denken dat de reden juist in haar zelfbewuste volko-
menheid lag. De avond voor de bruiloft zou ze gezegd hebben: ‘Een 
vrouw die door haar man slecht behandeld wordt, is dom en deugt 
niet: als het met mij slecht gaat, zeg dan dat het aan mij ligt.’ Later 
bleek jammer genoeg dat ze haar krachten overschat had. In het be-
gin imponeerde ze haar man; hij kwam niet naar huis of kroop in de 
schuur, als hij ingenomen had, maar het juk knelde te veel om lang 
gedragen te worden en al gauw zag je hem vaak genoeg dwars over 
straat naar huis wankelen, je hoorde hem binnen wild tekeergaan en 
zag Margreth haastig de deur en het raam dichtdoen. Op een van die 
dagen – geen zondag meer – zag je hoe ze ’s avonds het huis uitren-
de, zonder muts en halsdoek en met wild loshangend haar, hoe ze 
zich in de tuin naast een kruidenperk neer liet vallen, de grond met 
haar handen omwoelde en daarna angstig om zich heen keek, snel 



 6 

een handje kruiden plukte en daarmee langzaam weer naar huis 
ging, alleen niet naar binnen, maar de schuur in. Er werd gezegd dat 
Mergel die dag voor het eerst te lijf was gegaan, al kwam die beken-
tenis nooit over haar lippen.  
 Het tweede jaar van dat ongelukkige huwelijk werd met een zoon 
– verblijd kun je niet zeggen, want Margreth zou erg gehuild hebben 
toen ze haar het kind gaven. Maar al was hij onder een hart vol smart 
gedragen, Friedrich was een mooi en gezond kind, dat in de frisse 
lucht goed opgroeide. Zijn vader hield veel van hem, kwam nooit 
naar huis zonder een stukje tarwekoek of iets dergelijks voor hem 
mee te brengen, en de mensen dachten zelfs dat hij sinds de geboorte 
van de jongen fatsoenlijker geworden was; in ieder geval was er min-
der lawaai in huis.  
 Friedrich was negen jaar. Het was omstreeks Driekoningen, een 
onaangename, stormachtige winternacht. Hermann was naar een 
bruiloft gegaan en had zich al bijtijds op weg begeven, omdat het 
huis van de bruid driekwart mijl bij hem vandaan lag. Al had hij be-
loofd ’s avonds terug te komen, vrouw Mergel rekende daar des te 
minder op, omdat er na zonsondergang een dichte sneeuwjacht was 
begonnen. Tegen tienen schoof ze de as in de haard bij elkaar en 
maakte zich klaar om te gaan slapen. Friedrich stond naast haar, al 
half uitgekleed, en luisterde naar het huilen van de wind en het klep-
peren van het zolderraam.  
 ‘Moeder, komt vader vandaag niet?’ vroeg hij.  
 ‘Nee, kind, morgen.’  
 ‘Maar waarom niet, moeder? Hij heeft het toch beloofd?’  
 ‘Ach God, als die alles deed wat hij beloofd had! Schiet nou maar 
op en zorg dat je klaar bent.’  
 Nauwelijks waren ze gaan liggen, of er stak een wervelwind op 
die het huis leek te willen oppakken. Het bed trilde en in de schoor-
steen leek een duiveltje tekeer te gaan.  
 ‘Moeder – buiten wordt geklopt!’  
 ‘Stil, Fritzchen, dat is de losse plank aan de gevel, waar de wind 
tegen blaast.’  
 ‘Nee, moeder, aan de deur!’  
 ‘Die sluit niet; de klink is gebroken. God, ga toch slapen! Houd me 
niet wakker, ik slaap toch al zo slecht.’  
 ‘Maar als vader nou komt?’  
 ‘Moeder draaide zich heftig om in bed. ‘Die wordt wel stevig vast-
gehouden door de duivel!’  
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 ‘Waar is de duivel, moeder?’  
 ‘Wacht maar, stuk onrust! Hij staat voor de deur om je te halen, als 
je niet stil bent!’  
 Friedrich werd stil; hij luisterde nog een tijdje en viel daarna in 
slaap. Na een paar uur werd hij wakker. De wind was gedraaid en 
siste nu als een slang door de kier in het raam in zijn oor. Zijn schou-
der was stijf; hij kroop diep onder het dekbed en lag van angst heel 
stil. Na een tijdje merkte hij dat zijn moeder ook niet sliep. Hij hoor-
de haar huilen en af en toe ‘Wees gegroet, Maria!’ en ‘bid voor ons 
arme zondaars!’ De kralen van de rozenkrans gleden langs zijn ge-
zicht. – Onwillekeurig slaakte hij een zucht.  
 ‘Friedrich, ben je wakker?’  
 ‘Ja, moeder.’  
 ‘Bid maar een beetje – je kent het halve Onzevader al – dat God 
ons behoede voor watersnood en brand.’  
 Friedrich dacht aan de duivel, hoe die eruit zou zien. Al dat geluid 
en lawaai in huis vond hij wonderlijk. Hij dacht dat er binnen iets le-
vends was en buiten ook. ‘Moet je horen, moeder, daar zijn echt 
mensen die kloppen.’  
 ‘Welnee, kind, maar er is geen oude plank in huis die niet klep-
pert.’  
 ‘Moet je luisteren! Hoor je het niet? Ze roepen! Luister toch!’  
 Moeder kwam overeind; het razen van de storm werd even min-
der. Je hoorde duidelijk tegen de luiken kloppen en verschillende 
stemmen: ‘Margreth! Vrouw Margreth, hé, doe open!’  
 Margreth slaakte een heftige kreet: ‘Ze brengen het varken terug!’  
 De rozenkrans viel kletterend op de houten stoel, de kleren wer-
den gepakt. Ze ging naar de mensen toe, en kort daarop hoorde 
Friedrich haar met koppige stappen over de deel lopen. Margreth 
kwam niet meer terug, maar in de keuken was veel gemompel van 
vreemde stemmen. Twee keer kwam er een vreemde man de kamer 
in die angstig iets leek te zoeken. Opeens werd er een lamp binnen-
gebracht. Twee mannen droegen zijn moeder. Ze was krijtwit en had 
haar ogen dicht. Friedrich dacht dat ze dood was; hij begon vreselijk 
te schreeuwen, waarop iemand hem een draai om zijn oren gaf, 
waarna hij zijn mond hield, en nu begreep hij geleidelijk uit de ge-
sprekken van de omstanders, dat zijn vader door oom Franz Semm-
ler en Hülsmeyer dood in het bos gevonden was en nu in de keuken 
lag.  
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 Zodra Margreth weer bijkwam, probeerde ze van de vreemde 
mensen af te komen. Haar broer bleef bij haar en Friedrich, die straf 
zou krijgen als hij zijn bed uitkwam, hoorde de hele nacht het vuur 
in de keuken knetteren en een geluid als van heen en weer glijden en 
bezemen. Er werd weinig en zacht gesproken, maar af en toe waren 
er zuchten te horen die het kind, zo jong als het was, door merg en 
been gingen. Eén keerde hoorde hij oom zeggen: ‘Margreth, trek het 
je niet aan; we zullen ieder drie missen opdragen en met Pasen gaan 
we samen op bedevaart naar de Moeder Gods van Werl.’  
 Toen het lijk na twee dagen werd weggedragen, zat Margreth bij 
de haard met haar schort voor haar gezicht. Na een paar minuten, 
toen alles stil geworden was, zei ze in zichzelf: ‘Tien jaren, tien krui-
sen. We hebben ze toch samen gedragen, en nu ben ik alleen.’ Daar-
na sterker: ‘Fritzchen, kom eens hier!’  
 Friedrich kwam schuw dichterbij; zijn moeder zag er heel eng uit 
met haar rouwbanden en haar verstoorde gezichtsuitdrukking.  
 ‘Fritzchen,’ zei ze, ‘wil je nu ook lief zijn, dat ik plezier aan je be-
leef, of wil je ondeugend zijn en liegen, of zuipen en stelen?’  
 ‘Moeder, Hülsmeyer steelt.’  
 ‘Hülsmeyer? God beware! Wil je een pak slaag hebben? Wie ver-
telt je zulke lelijke dingen?’  
 ‘Hij heeft Aäron pas geslagen en zes groschen afgepakt.’  
 ‘Als hij Aäron geld afgepakt heeft, dan zal die vervloekte jood 
hem wel bedrogen hebben. Hülsmeyer is een fatsoenlijke man, die 
hier al lang woont en de joden zijn allemaal schurken.’  
 ‘Maar moeder, Brandis zegt ook dat hij hout en reeën steelt.’  
 ‘Kind, Brandis is boswachter.’  
 ‘Moeder, liegen boswachters?’  
 Margreth zweeg even en zei toen: ‘Hoor eens, Fritz, Onze Lieve 
Heer laat het hout vrij groeien en het wild gaat van het land van de 
ene heer naar het land van de ander, dat is van niemand. Maar dat 
begrijp je nog niet; ga nou maar rijshout voor me halen in de schuur.’  
 Friedrich had zijn vader op het stro zien liggen, waar hij, zoals ze 
zeggen, er blauw en vreselijk uitgezien moest hebben. Maar daar had 
hij het nooit over en hij leek er niet graag aan te denken. De herinne-
ring aan zijn vader had toch al een met huiver gemengde tederheid 
in hem teweeggebracht, zoals niets je zo in zijn ban houdt als de lief-
de en zorgzaamheid van iemand die voor alle andere dingen afge-
stompt is, en bij Friedrich nam dat gevoel met de jaren toe door het 
gevoel dat hij door anderen vaak achtergesteld werd. Hij was er erg 
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gevoelig voor als iemand, zolang hij kind was, niet al te gunstig over 
de gestorvene dacht, een verdriet dat hem niet bespaard bleef door 
fijngevoeligheid van de buren. Het is in die streken gebruikelijk om 
de verongelukte de rust van het graf te ontzeggen. De oude Mergel 
was het spook van het Brederbos geworden; een dronkelap stuurde 
hij als dwaallicht bijna de Zellerkolk in; de herdersjongens die ’s 
nachts rond het vuur zaten, als de uilen in de dalen riepen, hoorden 
soms in gebroken tonen heel duidelijk tussendoor zijn Luister, lieve 
Liesje en een illegale houthakker die onder de brede eik in slaap ge-
vallen was, toen het daarboven nacht werd, had bij het wakker wor-
den zijn gezwollen gezicht door de takken zien gluren. Friedrich 
kreeg daar van andere jongens veel over te horen; dan moest hij hui-
len, sloeg om zich heen, stak ook een keer met zijn mesje en kreeg bij 
die gelegenheid een ongenadig pak slaag. Sindsdien dreef hij de 
koeien van zijn moeder alleen naar het andere eind van het dal, waar 
je hem vaak urenlang in dezelfde houding in het gras zag liggen en 
de tijm uit de grond zag trekken.  
 Hij was twaalf jaar, toen zijn moeder bezoek kreeg van haar jonge-
re broer, die in Brede woonde en sinds het dwaze huwelijk van zijn 
zuster geen voet bij haar over de drempel had gezet. Simon Semmler 
was een kleine, onrustige, magere man met bolle vissenogen en hele-
maal een gezicht als een snoek, een griezelige vent, bij wie dikdoene-
rige geslotenheid vaak afgewisseld werd door even geforceerde 
trouwhartigheid, die graag een verlichte geest wilde zijn, maar in 
plaats daarvan als een onaangename ruziezoeker beschouwd werd, 
wie iedereen des te meer uit de weg ging, naarmate hij meer de leef-
tijd bereikte waarop toch al beperkte mensen gemakkelijk meer pre-
tenties kregen, terwijl ze minder bruikbaar werden. Toch was de ar-
me Margreth blij, omdat er verder geen familieleden van haar meer 
in leven waren.  
 ‘Simon, ben jij het?’ zei ze en beefde zo, dat ze zich aan de stoel 
vast moest houden. ‘Kom je kijken hoe het met me gaat en met mijn 
vuile jongen?’  
 Simon bekeek haar ernstig en stak zijn hand uit: ‘Je bent oud ge-
worden, Margreth.’  
 Margreth zuchtte: ‘Het is in de tussentijd niet best met me gegaan 
en ik heb veel pech gehad.’  
 ‘Ja, meisje, laat trouwen, veel rouwen! Nu ben je oud en het kind 
is klein. Alles op zijn tijd. Maar als een oud huis brandt, is er geen 
blussen aan.’  
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 Over het boze gezicht van Margreth ging een vlam, zo rood als 
bloed.  
 ‘Maar ik hoor dat je jongen slim en bijdehand is,’ vervolgde Si-
mon.  
 ‘Nou, dat gaat wel, en daarbij is hij vroom.’  
 ‘Eh, iemand heeft een keer een koe gestolen, die heette ook 
Vroom. Maar hij is stil en bedachtzaam, nietwaar? Hij trekt niet met 
de andere jongens op?’  
 ‘Het is een eigenzinnige jongen,’ zei Margreth, alsof ze het tegen 
zichzelf had, ‘en dat is niet goed.’  
 Simon begon hard te lachen: ‘Die jongen van je is schuw, omdat 
de anderen hem een paar keer een flink pak slaag gegeven hebben. 
Dat zal die jongen ze wel weer betaald zetten. Hülsmeyer was kort-
geleden bij me en die zei: “Die jongen is net een ree.”’  
 Bij welke moeder gaat haar hart niet open, als ze haar kind hoort 
prijzen? De arme Margreth had dat plezier zelden, want iedereen 
noemde haar jongen gemeen en gesloten. De tranen sprongen in haar 
ogen. ‘Ja, godzijdank is hij recht van lijf en leden.’  
 ‘Hoe ziet hij eruit?’ vervolgde Simon.  
 ‘Hij heeft veel van jou, Simon, veel.’  
 Simon lachte: ‘Nou, dat moet wel een vreemde snuiter zijn, want 
ik word iedere dag mooier. Hij zal wel niet vaak op school zitten. 
Laat je hem de koeien hoeden? Ook goed. De meester vertelt toch 
maar grotendeels onzin. Maar waar hoedt hij de koeien? In de Tel-
gengrund? In het Roderbos? In het Teutoburgerwoud? Ook ’s nachts 
en ‘s morgens?’  
 ‘De hele nacht, maar hoe bedoel je dat?’  
 Simon leek dat niet te horen; hij keek nieuwsgierig naar de deur: 
‘Hé, daar komt hij! Een zoon van zijn vader! Hij zwaait net zo met 
zijn armen als wijlen jouw man. En moet je zien! Hij heeft zowaar 
mijn blonde haar!’  
 Op moeders gezicht verscheen een stille, trotse glimlach: de blon-
de lokken van haar Friedrich en Simons rossige stekelhaar! Zonder te 
antwoorden, brak ze een tak van de dichtstbijzijnde heg en ging haar 
zoon tegemoet, schijnbaar om een trage koe op te jagen, maar eigen-
lijk om hem een paar snelle, half dreigende woorden toe te fluisteren, 
want ze kende zijn koppige karakter en Simons manier van doen 
maakte haar vandaag banger dan ooit. Maar alles ging boven ver-
wachting goed; Friedrich deed niet koppig en ook niet brutaal, eer-
der wat schuchter en hij deed zijn best om bij zijn oom in de smaak te 
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vallen. Daardoor kwam het dat Simon na een gesprek van een half 
uur een soort adoptie van de jongen voorstelde, zodanig dat hij hem 
niet helemaal bij zijn moeder weg zou halen, maar wel het grootste 
deel van zijn tijd over hem zou beschikken, en daar stond tegenover 
dat hij dan uiteindelijk de erfenis van de oude vrijgezel zou krijgen, 
die hem toch al niet kon ontgaan. Margreth liet zich geduldig uitleg-
gen hoeveel voordeel en hoe weinig nadeel ze van deze regeling had. 
Zij wist het beste wat een ziekelijke weduwe miste zonder hulp van 
een twaalfjarige jongen die ze er al aan gewend had de plaats van 
een dochter in te nemen. Maar ze zweeg en schikte zich in alles. Al-
leen vroeg ze haar broer om streng, maar niet hard voor de jongen te 
zijn.  
 ‘Hij is goed,’ zei ze, ‘maar ik ben een eenzame vrouw; mijn kind 
heeft geen vaderhand gekend.’  
 Simon knikte sluw: ‘Laat mij maar, we zullen het wel met elkaar 
kunnen vinden, en weet je wat? Geef de jongen maar meteen mee: ik 
moet twee zakken bij de molen halen; de kleinste is net goed voor 
hem en zo leert hij me een handje te helpen. Kom, Fritzchen, trek je 
klompen aan!’  
 En al gauw keek Margreth de twee na, terwijl ze wegliepen, Si-
mon voorop, terwijl zijn gezicht door de lucht kliefde en de panden 
van zijn rode jas als vlammen achter hem aan kwamen. Zo leek hij 
wel een vurige man die boete doet onder gestolen zakken; Friedrich 
achter hem, tenger en slank voor zijn leeftijd, met zachtmoedige, bij-
na voorname gelaatstrekken en lange, blonde lokken, die beter ver-
zorgd waren dan je gezien zijn verdere uiterlijk zou verwachten; ver-
der haveloos, verbrand door de zon en met een uitdrukking van ver-
waarlozing en een zekere ruwe melancholie. Toch was er onmisken-
baar een grote familiegelijkenis tussen de twee en terwijl Friedrich zo 
langzaam achter zijn baas liep, met zijn blik vast gericht op degene 
die hem juist door het vreemde van zijn verschijning aantrok, herin-
nerde hij onwillekeurig aan iemand die met verstoorde aandacht 
naar het beeld van zijn toekomst kijkt in een kristallen bol.  
 Nu naderden de twee de plaats van het Teutoburgerwoud waar 
het Brederbos van de berghelling afdaalt en een heel donker dal vult. 
Tot nu toe was er weinig gezegd. Simon leek na te denken, de jongen 
was verstrooid en beiden liepen te zwoegen onder hun zakken. Plot-
seling vroeg Simon: ‘Drink je graag brandewijn?’  
 De jongen gaf geen antwoord.  
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 ‘Ik vroeg of je graag brandewijn drinkt. Krijg je wel eens wat van 
je moeder?’  
 ‘Moeder heeft dat niet,’ zei Friedrich.  
 ‘Zozo, des te beter. – Ken je het bos daar voor ons?’  
 ‘Dat is het Brederbos.’  
 ‘Weet je ook wat daar gebeurd is?’  
 Friedrich zweeg. Ondertussen kwamen ze steeds dichter bij de 
duistere kloof.  
 ‘Bidt je moeder nog zoveel?’ begon Simon weer.  
 ‘Ja, iedere avond twee rozenkransen.’  
 ‘Zo. En bid jij mee?’  
 De jongen lachte half verlegen en met een sluwe blik opzij. ‘Moe-
der bidt in de schemering voor het eten de ene rozenkrans, dan ben 
ik meestal nog niet terug met de koeien, en de tweede in bed, dan val 
ik meestal in slaap.’  
 ‘Zozo, jongen.’  
 Die laatste woorden werden gezegd onder de kroon van een grote 
beuk, die de ingang van de kloof overwelfde. Het was nu heel don-
ker; het eerste kwartier van de maan stond aan de hemel, maar haar 
zwakke schijnsel diende alleen maar om de voorwerpen die het af en 
toe door een gat tussen de takken raakte een vreemd aanzien te ge-
ven. Friedrich bleef dicht achter zijn oom; zijn adem ging snel en wie 
zijn gezicht had kunnen onderscheiden had de uitdrukking van een 
enorme, maar eerder fantastische dan vreselijke spanning gezien. Zo 
liepen ze beiden rustig voort, Simon met de vaste pas van een gehar-
de wandelaar en Friedrich wankelend als in een droom. Hij had het 
idee of alles bewoog en of de bomen in de schaarse stralen van de 
maan nu eens naar elkaar en dan weer van elkaar zwaaiden. Boom-
wortels en glibberige stukken, waar regenwater was blijven staan, 
maakten zijn pas onzeker en hij struikelde een paar keer bijna. Nu 
leek het donker verderop te breken en al gauw kwamen ze samen op 
een vrij grote open plek. De maan scheen helder en liet zien dat hier 
kortgeleden de bijl onbarmhartig toegeslagen had. Overal stonden 
boomstompen, sommige een paar voet boven de grond, waar ze in 
de gauwigheid het makkelijkste omgehakt waren; het illegale karwei 
moest onverhoeds afgebroken zijn, want er lag een beuk dwars over 
het pad, nog met al zijn loof en zijn takken hoog in de lucht en in de 
nachtwind bevend met zijn nog verse bladeren. Simon bleef een 
ogenblik staan om de gevelde stam aandachtig te bekijken. In het 
midden van de open plek stond een oude eik, meer breed dan hoog; 
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een bleke straal die door de takken op zijn stam viel, liet zien dat hij 
hol was, wat hem waarschijnlijk tegen de algemene vernietiging be-
schermd had. Hier pakte Simon de jongen plotseling bij zijn arm.  
 ‘Friedrich, ken je die boom? Dit is de brede eik.’  
 Friedrich kromp ineen en klampte zich met koude handen aan zijn 
oom vast.  
 ‘Kijk,’ vervolgde Simon, ‘hier vonden oom Franz en Hülsmeyer je 
vader, toen hij dronken en zonder boetedoening en het laatste oliesel 
naar de duivel gegaan was.’  
 ‘Oom, oom!’ hijgde Friedrich.  
 ‘Wat is er? Je bent toch niet bang? Satan van een jongen, je knijpt 
in mijn arm! Laat los, los!’ Hij probeerde de jongen af te schudden. 
‘Je vader was overigens een goede man; God zal bij hem wel wat 
door de vingers zien. Ik hield net zoveel van hem als van mijn eigen 
broer.’  
 Friedrich liet de arm van zijn oom los; beiden liepen zwijgend 
door de rest van het bos en het dorp Brede lag voor hen met zijn le-
men hutten en de paar betere huizen van baksteen, waartoe ook Si-
mons huis behoorde.  
 De volgende avond zat Margreth al een uur met haar spinrokken 
voor de deur op haar jongen te wachten. Het was de eerste nacht die 
ze doorgebracht had zonder de adem van haar kind naast zich te ho-
ren, en Friedrich kwam nog steeds niet. Ze was geërgerd en bang en 
wist dat er voor beide geen reden was. De torenklok sloeg zeven, het 
vee kwam naar huis en hij was er nog steeds niet en ze moest op-
staan om voor de koeien te zorgen. Toen ze de donkere keuken weer 
inging, stond Friedrich bij de haard; hij stond voorovergebogen en 
warmde zijn handen boven de kolen. Het schijnsel speelde op zijn 
gezicht en maakte het weerzinwekkend van magerte en angstige 
stuiptrekkingen. Margreth bleef in de deuropening van de deel 
staan, zo vreemd veranderd vond ze haar kind.  
 ‘Friedrich, hoe gaat het met oom?’  
 De jongen mompelde een paar onverstaanbare woorden en ging 
tegen de brandmuur aan staan.  
 ‘Friedrich, kun je niet meer praten? Jongen, doe je mond open! Je 
weet toch dat ik met mijn rechteroor niet goed kan horen?’  
 Het kind ging harder praten en begon zo te stotteren, dat Mar-
greth hem niet meer kon volgen. ‘Wat zeg je? De groeten van meester 
Semmler? Weer weg? Waarheen? De koeien zijn al thuis. Vervloekte 
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jongen, ik versta je niet. Wacht, ik zal eens kijken of je wel een tong in 
je mond hebt!’ Ze deed een paar heftige passen naar voren.  
 Het kind keek naar haar op met de jammerlijke blik van een arme 
jonge hond die leert waken en begon in zijn angst te stampvoeten en 
zijn rug tegen de brandmuur te wrijven.  
 Margreth bleef staan en ze keek angstig. De jongen leek wel ver-
schrompeld en ook zijn kleren waren dezelfde niet meer, nee, dat 
was haar kind niet! En toch – ‘Friedrich, Friedrich!’ riep ze.  
 In de slaapkamer klepperde een kastdeur en de geroepene kwam 
tevoorschijn met in zijn ene hand een zogenaamde klompviool, dat 
wil zeggen een oude klomp met drie of vier versleten vioolsnaren 
bespannen en in de andere hand een bijpassende strijkstok. Zo liep 
hij recht op zijn verschrompelde spiegelbeeld af, van zijn kant met 
een zelfbewuste en onafhankelijke houding, die op dit ogenblik het 
onderscheid tussen de twee jongens, die verder zo vreemd op elkaar 
leken, erg uit liet komen.  
 ‘Hier, Johannes,’ zei hij en reikte hem met een gul gezicht het 
kunstwerk aan, ‘hier is de viool die ik beloofd heb. Ik speel niet 
meer, want ik moet nu geld verdienen.’  
 Johannes wierp nog een keer een schuwe blik op Margreth, stak 
daarna langzaam zijn hand uit tot hij het aangebodene stevig vast-
had en stopte het bijna stiekem onder zijn armzalige jasje.  
 Margreth bleef doodstil staan en liet de kinderen hun gang gaan. 
Haar gedachten waren in een andere, heel ernstige richting gegaan 
en ze keek onrustig van de een naar de ander. De vreemde jongen 
had zich weer over de kolen gebogen met een uitdrukking van on-
middelijk welbehagen die aan onnozelheid grensde, terwijl op Frie-
drichs gezicht de verandering van een blijkbaar meer zelfzuchtig dan 
goedmoedig meegevoel speelde en zijn ogen met een bijna glasachti-
ge helderheid voor het eerst duidelijk de uitdrukking vertoonde van 
de ongeremde eerzucht en neiging tot grootdoen, die later zo sterk in 
zijn meeste handelingen tot uiting kwam. De roep van zijn moeder 
stoorde hem in gedachten die voor hem even nieuw als aangenaam 
waren. Ze zat weer aan het spinnewiel.  

‘Friedrich,’ zei ze aarzelend, ‘vertel eens –‘ en daarna zweeg ze.  
Friedrich keek op en keerde zich, omdat hij verder niets hoorde,  

weer naar zijn beschermeling.  
 ‘Nee, luister –‘ en daarna zachter: ‘Wat is dat voor een jongen? 
Hoe heet hij?’  
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 Friedrich antwoordde even zacht: ‘Dat is de varkenshoeder van 
oom Simon, die een boodschap voor Hülsmeyer heeft. Oom heeft me 
een paar schoenen en een vest van stevig linnen gegeven, die heeft 
de jongen onderweg voor me gedragen en daarvoor heb ik hem mijn 
viool beloofd; hij is immers een arm kind. Johannes heet hij.’  
 ‘En?’ zei Margreth.  
 ‘Wat wil je, moeder?’  
 ‘Hoe heet hij verder?’  
 ‘Ja – verder niet – of wacht – ja: Niemand, Johannes Niemand heet 
hij. – Een vader heeft hij niet,’ voegde hij er zachter aan toe.  
 Margreth stond op en ging de kamer in. Na een tijdje kwam ze er-
uit met een harde, duistere uitdrukking op haar gezicht. ‘Zo, Frie-
drich,’ zei ze, ‘laat die jongen maar gaan, dat hij zijn bestelling kan 
afleveren. – Jongen, wat lig je daar in de as? Heb je thuis niets te 
doen?’  
 De jongen stond met het gezicht van een vervolgde zo haastig op, 
dat hij geen raad wist met zijn armen en benen en dat de klompviool 
bijna in het vuur viel.  
 ‘Wacht eens, Johannes,’ zei Friedrich trots, ‘ik zal je mijn halve bo-
terham geven, die is toch te groot voor me, moeder snijdt ze altijd 
groot af.’  
 ‘Laat maar,’ zei Margreth, ‘hij gaat immers naar huis.’  
 ‘Ja, maar hij krijgt niets meer: oom Simon eet om zeven uur.’  
 Margreth keerde zich naar de jongen: ‘Bewaren ze niets voor je? 
Vertel eens: wie zorgt er voor je?’  
 ‘Niemand,’ stotterde het kind.  
 ‘Niemand?’ herhaalde ze, ‘pak dan maar, pak maar!’ voegde ze er 
heftig aan toe, ‘je heet Niemand, en niemand zorgt voor je. Dat is 
godgeklaagd! En maak nu dat je wegkomt! Friedrich, je gaat niet met 
hem mee, hoor je, jullie gaan niet samen door het dorp.’  
 ‘Ik wil alleen maar hout halen uit de schuur,’ antwoordde Frie-
drich.  
 Toen de twee jongens weg waren, liet Margreth zich op een stoel 
vallen en sloeg haar handen tegen elkaar met een uitdrukking van 
groot verdriet. Haar gezicht was wit als een laken. ‘Een valse eed, 
een valse eed!’ kreunde ze. ‘Simon, Simon, hoe wil je je voor God 
verantwoorden?’  
 Zo bleef ze een tijdje zitten, stijf met op elkaar geperste lippen, 
alsof ze heel ergens anders was met haar gedachten. Friedrich stond 
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voor haar en had al twee keer iets tegen haar gezegd. ‘Wat is er? Wat 
wil je?’ riep ze opvliegend.  
 ‘Ik kom geld brengen,’ zei hij, meer verbaasd dan geschrokken.  
 ‘Geld? Waar?’ Ze kwam overeind en de kleine munt viel tinkelend 
op de grond.  
 Friedrich pakte hem op. ‘Geld van oom Simon, omdat ik hem ge-
holpen heb bij zijn werk. Ik kan nu zelf wat verdienen.’  
 ‘Geld van Simon? Gooi dat maar weg, weg! – Nee, geef het aan de 
armen. Nee, houd het maar,’ fluisterde ze nauwelijks hoorbaar, ‘we 
zijn zelf arm en wie weet moeten we zelf nog eens bedelen.’  
 ‘Maandag moet ik weer naar oom om bij het zaaien te helpen.’  
 ‘Jij weer naar hem toe? Nee, nee, dat nooit!’ Ze omhelsde haar 
kind heftig. ‘Jawel,’ voegde ze eraan toe en de tranen stroomden 
plotseling over haar ingevallen wangen, ‘ga maar, hij is mijn enige 
broer en er wordt veel kwaadgesproken. Maar houd God voor ogen 
en vergeet je dagelijkse gebed niet!’  
 Margreth hield haar gezicht tegen de muur en barstte in snikken 
uit. Ze had veel moeten doorstaan, de slechte behandeling door haar 
man, zijn dood was nog moeilijker geweest en het was een bitter mo-
ment toen de weduwe het laatste stuk akkerland aan een schuldeiser 
moest afstaan en toen de ploeg voor haar huis stilstond. Maar zo had 
ze zich nog nooit gevoeld; toch was ze, nadat ze een avond gehuild 
had en een nacht doorwaakt, zover dat ze dacht dat haar broer Si-
mon zo goddeloos niet kon zijn, de jongen hoorde vast niet bij hem 
en gelijkenis bewees niets. Ze had zelf immers veertig jaar geleden 
een zusje verloren dat sprekend op de rondreizende hekelverkoper 
leek. Wat geloofde je al niet, als je zo weinig had en dat door onge-
loof kwijt moest raken!  
 Vanaf die tijd was Friedrich nog maar zelden thuis. Simon leek 
alle warme gevoelens waartoe hij in staat was voor zijn neef te be-
stemmen; in ieder geval miste hij hem erg en bleef maar berichten 
sturen, als Friedrich voor een karweitje in huis een tijdje bij zijn moe-
der moest blijven. De jongen leek sindsdien veranderd: het dromeri-
ge was hij helemaal kwijt, hij was flinker, begon op zijn uiterlijk te 
letten en kreeg al gauw de naam van een vlotte, knappe jongen. Zijn 
oom, die zonder projecten niet goed kon leven, ondernam intussen 
vrij grote openbare werken, bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, 
waarbij Friedrich als een van zijn beste arbeiders en overal als zijn 
rechterhand beschouwd werd, want al was hij nog niet helemaal vol-
groeid, weinigen hadden zoveel uithoudingsvermogen. Margreth 
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had tot dan toe van haar zoon gehouden, maar nu begon ze trots op 
hem te worden en zelfs iets van respect voor hem te voelen, doordat 
ze de jonge man zich zo helemaal zonder haar toedoen zag ontwik-
kelen, zelfs zonder haar raad, die ze net als de meeste mensen on-
schatbaar vond en waardoor ze de vaardigheden niet hoog genoeg 
aansloeg die het zonder zo’n kostbaar stimulerend middel konden 
stellen.  
 Op zijn achttiende had Friedrich bij de jonge mensen in het dorp 
al grote naam gemaakt door de uitkomst van een weddenschap dat 
hij een neergeschoten everzwijn twee mijl op zijn rug kon dragen 
zonder hem op de grond te leggen. Intussen was het meegenieten 
van de roem ook ongeveer het enige voordeel dat Margreth van deze 
gunstige omstandheden had, doordat Friedrich steeds meer aan-
dacht aan zijn uiterlijk besteedde en het langzamerhand moeilijk kon 
verkroppen als hij in dat opzicht door geldgebrek bij iemand in het 
dorp ten achter bleef. Bovendien waren al zijn krachten op geldver-
dienen buiten het dorp gericht; thuis leek hij, volkomen in tegenstel-
ling met zijn verdere reputatie, iedere langer durende bezigheid las-
tig te vinden en hij onderwierp zich liever aan een harde, maar korte 
inspanning, die hem al gauw in staat stelde zijn vroegere werk als 
herder weer op te vatten, dat al niet meer zo bij zijn leeftijd paste en 
waardoor hij af en toe het voorwerp werd van spot, die hij met een 
paar harde terechtwijzingen met zijn vuisten de kop indrukte. Zo 
wenden de mensen eraan dat ze hem nu eens opgedoft en vrolijk als 
de erkende elegante man uit het dorp voorop zagen lopen bij de jon-
geren en dan weer als haveloze herdersjongen eenzaam en dromerig 
achter de koeien zagen schuifelen of op een open plek in het bos za-
gen liggen, schijnbaar gedachteloos en het mos van de bomen pluk-
kend.  
 Omstreeks die tijd werden de sluimerende wetten toch een beetje 
wakker geschud door een bende houtdieven, die onder de naam 
Blauwkielen al zijn voorgangers zozeer in list en brutaliteit overtrof, 
dat het ook de geduldigsten te veel moest worden. Helemaal tegen 
de gebruikelijke stand van zaken, waar je de sterkste bokken van de 
kudde met je vinger aan kon wijzen, was het hier tot nu toe ondanks 
alle waakzaamheid onmogelijk om ook maar één individu op te spo-
ren. Hun naam kregen ze door de volkomen identieke kleding, waar-
door ze herkenning moeilijk maakten, als bijvoorbeeld een boswach-
ter een paar achterblijvers in het struikgewas zag verdwijnen. Ze ver-
nielden alles als een bende rupsen, hele stukken bos werden in één 
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nacht gerooid en ter plekke afgevoerd, zodat je de volgende morgen 
niets dan spaanders vond en wilde bergen dunne takken, en het feit 
dat karrensporen nooit naar een dorp leidden, maar altijd alleen 
maar van en naar de rivier, bewees dat ze onder bescherming en mis-
schien met hulp van de scheepseigenaren werkten. De bende moest 
over heel handige spionnen beschikken, want de boswachters kon-
den wekenlang vergeefs de wacht houden; de eerste nacht dat ze, of 
er nu storm was of maanlicht, van vermoeidheid minder opletten, 
begon de verwoesting. Het vreemde was dat het landvolk in de 
streek even onwetend en gespannen leek als de boswachters zelf. 
Van een paar dorpen werd met zekerheid gezegd dat ze niets met de 
Blauwkielen te maken hadden, maar geen enkel kon als uiterst ver-
dacht aangemerkt worden, sinds het meest verdachte van alle dor-
pen, het dorp B., vrijgesproken moest worden. Dat was door toeval 
gebeurd: een bruiloft waar bijna alle bewoners van dat dorp zoals 
bekend de nacht hadden doorgebracht, terwijl juist op dat moment 
de Blauwkielen een van hun grootste expedities hadden uitgevoerd.  
 De schade aan de bossen werd ondertussen wel erg groot en daar-
om werden de tegenmaatregelen op een tot dan toe ongehoorde ma-
nier uitgebreid: er werd dag en nacht gepatrouilleerd, landarbeiders 
en knechts werden van geweren voorzien en bij de boswachters inge-
deeld. Toch had dat maar weinig resultaat en de wachters waren 
vaak nauwelijks de ene kant van het bos uit of de Blauwkielen trok-
ken aan de andere kant al binnen. Dat duurde langer dan een jaar, 
wachters en Blauwkielen, Blauwkielen en wachters als zon en maan 
telkens afwisselend in het bezit van het terrein, zonder elkaar ooit 
tegen te komen.  
 Het gebeurde in juli 1756 ’s morgens vroeg om drie uur; de maan 
stond helder aan de hemel, maar haar glans begon te vervagen en in 
het oosten vertoonde zich al een smalle, gele streep, die de horizon 
omzoomde en de ingang van een nauw ravijn als met een gouden 
band afsloot. Friedrich lag op zijn gewone manier in het gras en 
sneed aan een herdersstaf, waarvan hij het knoestige eind de vorm 
van een onbehouwen dier probeerde te geven. Hij zag er overver-
moeid uit, gaapte, liet af en toe zijn hoofd tegen een verweerde, 
knoestige stam rusten en blikken die schemerachtiger dan de horizon 
waren over de met struikgewas en uitspruitsel bijna dichtgegroeide 
ingang van het terrein glijden. Een paar keer werden zijn ogen leven-
diger en kregen hun karakteristieke glasheldere glans, maar meteen 
sloot hij ze weer half en gaapte en rekte zich uit, zoals alleen luie her-
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ders dat mogen. Zijn hond lag een eindje verder bij de koeien, die 
zich niet om de boswetten bekommerden en even vaak de jonge 
boomtoppen als het gras aanspraken en snoven in de frisse ochtend-
lucht. Uit het bos klonk van tijd tot tijd een dof, krakend geluid; het 
hield maar een paar seconden aan, begeleid door een lange echo te-
gen de bergwanden, en herhaalde zich iedere vijf tot acht minuten. 
Friedrich lette er niet op; alleen als het geluid soms ongewoon sterk 
of langdurig was, keek hij op en liet zijn blik langzaam over de ver-
schillende paden glijden die op het dal uitkwamen.  
 Het begon al flink te schemeren; de vogels begonnen zacht te 
kwetteren en de dauw steeg voelbaar op uit de grond. Friedrich was 
langs de stam naar beneden gegleden en staarde met zijn armen bo-
ven zijn hoofd verstrengeld naar het zacht binnensluipende morgen-
rood. Plotseling schoot hij overeind: over zijn gezicht ging een blik-
sem, hij luisterde een paar seconden met voorovergebogen bovenlijf 
als een jachthond die met de lucht een geur aangedragen krijgt. 
Daarna stak hij snel twee vingers in zijn mond en floot lang en schel. 
‘Fidel, rotbeest!’ Een gegooide steen trof de flank van de onbezorgde 
hond die, opgeschrikt uit zijn slaap, eerst om zich heen beet en daar-
na op drie poten jankend troost zocht in de richting vanwaar het 
kwaad gekomen was. Op hetzelfde moment werden de takken van 
een nabije struik bijna geruisloos opzijgeschoven en er kwam een 
man tevoorschijn in een groene jagersjas met een zilveren wapen-
schild op zijn arm en de gespannen buks in zijn hand. Hij liet zijn 
blik snel over het ravijn gaan en daarna met bijzondere scherpte op 
de jongen rusten, stapte daarna naar voren, wenkte naar de bosjes en 
geleidelijk werden er zeven of acht mannen zichtbaar, allen in dezelf-
de kleding, met jachtmessen aan hun gordel en de gespannen gewe-
ren in hun hand.  
 ‘Friedrich, wat was dat?’ vroeg de eerste die tevoorschijn gekomen 
was.  
 ‘Ik wou dat die rakker ter plekke doodgevallen was. Als het aan 
hem ligt, kunnen de koeien me de oren van het hoofd vreten.’  
 ‘Het canaille heeft ons gezien,’ zei een ander.  
 ‘Morgen moet je op reis met een steen om je nek,’ vervolgde Frie-
drich en gaf de hond een trap.  
 ‘Friedrich, doe niet zo idioot! Je kent me, en je begrijpt me best!’ 
Deze woorden gingen vergezeld van een blik die snel effect had.  
 ‘Meneer Brandis, denk aan mijn moeder!’  
 ‘Dat doe ik. Heb je niets in het bos gehoord?’  
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 ‘In het bos?’ De jongen wierp een snelle blik op het gezicht van de 
boswachter.  
 ‘Jullie houtvesters, verder niets.’  
 ‘Mijn houtvesters?’  
 Het toch al donkere gezicht van de boswachter werd diep rood-
bruin. ‘Met hoeveel zijn ze en waar gaan ze tekeer?’  
 ‘Waar jullie ze heen gestuurd hebben; ik weet het niet.’  
 Brandis richtte zich tot zijn makkers: ‘Ga maar; ik kom zo.’  
 Toen de een na de ander in het struikgewas verdwenen was, ging 
Brandis vlak voor de jongen staan: ‘Friedrich,’ zei hij op een toon van 
onderdrukte woede, ‘mijn geduld is op; ik zou je een pak slaag wil-
len geven als een hond, en jullie verdienen ook niet beter. Jullie ge-
spuis, dat nog geen dakpan bezit! Straks moeten jullie godlof nog 
gaan bedelen en bij mijn deur krijgt je moeder, die oude heks, dan 
nog geen beschimmelde korst brood. Maar eerst moeten jullie van 
mij allebei nog in de nor.’  
 Friedrich greep krampachtig naar een tak. Hij was lijkbleek en zijn 
ogen leken als kristallen bollen uit zijn hoofd te willen springen. 
Maar dat duurde maar even. Daarna keerde de grootste, aan verslap-
ping grenzende rust terug. ‘Meneer,’ zei hij vastberaden, met een bij-
na zachte stem, ‘u hebt iets gezegd wat u niet verantwoorden kunt, 
en ik misschien ook. Laten we dat tegen elkaar wegstrepen, dan zal 
ik nu zeggen wat u wilt horen. Als u de houthakkers niet zelf besteld 
hebt, moeten het de Blauwkielen zijn, want uit het dorp is er geen 
wagen gekomen; ik heb de weg immers voor me en het zijn vier wa-
gens. Ik heb ze niet gezien, maar de holle weg in horen rijden.’ Hij 
hield even in. ‘Kunt u zeggen dat ik ooit een boom in uw district ge-
veld heb? En dat ik ooit ergens anders een boom geveld heb dan op 
bestelling? Denkt u daar eens over na.’  
 Een verlegen gemompel was het enige antwoord van de boswach-
ter, die zoals de meeste ruwe mensen gauw spijt van iets had. Hij 
draaide zich nors om en liep naar het struikgewas.  
 ‘Nee, meneer!’ riep Friedrich, ‘als u naar de andere boswachters 
wilt, die zijn daar bij de beuk omhooggegaan.’  
 ‘Bij de beuk?’ zei Brandis weifelend, ‘nee, die kant uit, naar het 
Masterbos.’  
 ‘Ik zei: langs de beuk; de geweerriem van lange Heinrich bleef nog 
aan de kromme tak daar hangen, ik heb het zelf gezien!’  
 De boswachter sloeg de aangegeven weg in. Friedrich was de hele 
tijd niet van zijn plaats gekomen; half liggend met een arm om een 
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dorre tak keek hij de weglopende man onbeweeglijk na, die over het 
half overgroeide pad gleed met de voorzichtige, lange passen van 
zijn vak, zo geruisloos als een vos het kippenhok opklimt. Hier en 
daar zakten de takken achter hem; de omtrekken van zijn gestalte 
verdwenen steeds verder. Daar ging nog een schittering door het ge-
bladerte. Het was de stalen knoop van zijn jagersjas; nu was hij weg. 
Friedrichs gezicht had tijdens dit geleidelijke verdwijnen de uitdruk-
king van kilheid verloren en zijn gezichtsuitdrukking leek op het 
laatst onrustig. Had hij misschien spijt dat hij de boswachter niet ge-
vraagd had over zijn aanwijzingen te zwijgen? Hij deed een paar 
passen en bleef toen staan. ‘Het is te laat,’ zei hij voor zich uit en 
greep naar zijn hoed. Een zacht getik in het struikgewas, nog geen 
twintig passen bij hem vandaan. Het was de boswachter, die de 
vuursteen van zijn geweer sleep. Friedrich bleef staan luisteren. 
‘Nee!’ zei hij toen vastbesloten, pakte zijn spullen bij elkaar en dreef 
het vee haastig door het ravijn.  
 Tussen de middag zat vrouw Margreth bij de haard thee te zetten. 
Friedrich was ziek thuisgekomen, hij klaagde over hevige hoofdpijn 
en had op haar bezorgde vraag verteld hoe verschrikkelijk hij zich 
geërgerd had over de boswachter en in het kort de hierboven be-
schreven gebeurtenis verteld, met uitzondering van een paar kleinig-
heden die hij liever voor zich hield. Margreth keek somber en zwij-
gend in het kokende water. Ze was wel gewend om haar zoon af en 
toe te horen klagen, maar vandaag leek hij haar veel meer uitgeput 
dan anders. Zou hij een ziekte onder de leden hebben? Ze slaakte een 
diepe zucht en liet een blok hout dat ze zojuist gepakt had vallen.  
 ‘Moeder!’ riep Friedrich vanuit de kamer.  

‘Wat wil je?’  
‘Was dat een schot?’  
‘Nee hoor, ik weet niet waar je het over hebt.’  
‘Het klopt zeker alleen maar in mijn hoofd,’ antwoordde hij.  
De buurvrouw kwam binnen en vertelde zacht fluisterend een of 

ander onbelangrijk kletspraatje, dat Margreth ongeïnteresseerd aan-
hoorde. Daarna ging de buurvrouw weg.  

‘Moeder!’ riep Friedrich.  
Margreth ging naar hem toe.  
‘Wat vertelde vrouw Hülsmeyer?’  
‘O, niets, leugens, onzin!’  
Friedrich kwam overeind.  
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‘Over Gretchen Siemers, je weet wel, dat oude verhaal, en er is 
toch niets van waar.’  

Friedrich ging weer liggen. ‘Ik zal proberen te slapen,’ zei hij.  
Margreth zat bij de haard; ze spon en had weinig opwekkende ge-

dachten. In het dorp sloeg het half twaalf; de deurklink bewoog en 
griffier Kapp kwam binnen. ‘Dag, mevrouw Mergel,’ zei hij, ‘mag ik 
een beetje melk van u? Ik kom uit M.’ Toen vrouw Mergel het ge-
vraagde bracht, vroeg hij: ‘Waar is Friedrich?’  

Ze was juist bezig een schaaltje te pakken en hoorde de vraag niet.  
Hij dronk aarzelend en met korte teugen. ‘Weet u wel,’ zei hij 

toen, ‘dat de Blauwkielen in het Masterbos vannacht weer een heel 
stuk zo kaalgeslagen hebben als mijn hand?’  

‘Goede God!’ antwoordde ze onverschillig.  
‘Die rotjongens,’ vervolgde de griffier, ‘ruïneren alles; als ze nu 

nog rekening hielden met het jonge hout, maar eikenstammen zo dik 
als mijn arm, waar niet eens een helmstok in zit! Het is net of ze de 
schade van andere mensen net zo leuk vinden als hun eigen winst!’  

‘Wat jammer!’ zei Margreth.  
De griffier had gedronken, maar ging nog steeds niet weg. Hij leek 

iets op zijn hart te hebben. ‘Hebt u niets van Brandis gehoord?’ vroeg 
hij opeens.  

‘Niets; die komt hier nooit in huis.’  
‘Dus u weet niet wat hem overkomen is?’  
‘Wat dan?’ vroeg Margreth gespannen.  
‘Hij is dood!’  
‘Dood?’ riep ze, ‘hoe kan dat? Om godswil! Hij kwam hier van-

morgen nog kerngezond voorbij met zijn geweer op zijn rug!’  
‘Hij is dood,’ herhaalde de griffier, terwijl hij haar scherp aankeek, 

‘doodgeslagen door de Blauwkielen. Een kwartier geleden hebben ze 
het lijk naar het dorp gebracht.’  
 Margreth sloeg haar handen in elkaar. ‘God allemachtig, pak hem 
niet te hard aan! Hij wist niet wat hij deed!’  
 ‘Hem?’ riep de griffier, ‘die vervloekte moordenaar bedoelt u?’  
 Uit de kamer kwam een diep gekreun. Margreth ging er gauw 
naartoe en de griffier volgde haar. Friedrich zat rechtop in bed met 
zijn gezicht in zijn handen gedrukt en hij kreunde als een stervende.  
 ‘Friedrich, wat is er met je?’ zei zijn moeder.  
 ‘Wat is er met je?’ herhaalde de griffier.  
 ‘O, mijn lijf, mijn hoofd!’ jammerde hij.  
 ‘Wat mankeert hij?’  
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 ‘Ach, God mag het weten,’ antwoordde ze, ‘hij is al om vier uur 
met de koeien naar huis gekomen, omdat hij zich zo beroerd voelde. 
Friedrich, Friedrich, geef toch antwoord! Moet ik naar de dokter?’  
 ‘Nee, nee,’ kreunde hij, ‘het is maar een koliek, het gaat al beter.’  
 Hij ging achteroverliggen; zijn gezicht vertrok krampachtig van de 
pijn; daarna kwam er weer kleur op. ‘Gaan jullie maar,’ zei hij mat, 
‘ik moet slapen, dan gaat het over.’  
 ‘Mevrouw Mergel,’ zei de griffier ernstig, ‘weet u zeker dat Frie-
drich om vier uur thuisgekomen is en niet meer weggegaan?’  
 Ze keek hem star aan. ‘U kunt het ieder kind op straat vragen. En 
weggaan? God, ik wou dat hij het kon!’  
 ‘Heeft hij u niets over Brandis verteld?’  
 ‘In godsnaam, ja, dat hij hem in het bos beledigd heeft en onze ar-
moede verweten heeft, die schoft! Maar God vergeve me, hij is dood! 
Ga weg!’ vervolgde ze heftig, ‘bent u gekomen om eerlijke mensen te 
beledigen? Ga weg!’ Ze keerde zich weer naar haar zoon en de grif-
fier ging weg. ‘Friedrich, hoe is het met je?’ zei zijn moeder. ‘Heb je 
het gehoord? Verschrikkelijk, verschrikkelijk! Zonder biecht en abso-
lutie!’  
 ‘Moeder, moeder, in godsnaam, laat me slapen; ik kan niet meer!’  
 Op dat ogenblik kwam Johannes Niemand de kamer binnen, zo 
lang en mager als een lat, maar haveloos en schuw, zoals we vijf jaar 
geleden gezien hebben. Zijn gezicht was nog bleker dan gewoonlijk. 
‘Friedrich,’ stotterde hij, ‘je moet direct bij oom komen, hij heeft werk 
voor je, maar wel direct.’  
 Friedrich draaide zich naar de muur. ‘Ik kom niet,’ zei hij nors, ‘ik 
ben ziek.’  
 ‘Maar je moet komen,’ hijgde Johannes, ‘hij zei dat ik je mee moest 
nemen.’  
 Friedrich begon honend te lachen: ‘Dat moet ik nog zien!’  
 ‘Laat hem met rust, hij kan niet,’ zuchtte Margreth, ‘je ziet toch 
wat er aan de hand is?’ Ze ging een paar minuten naar buiten; toen 
ze terugkwam, was Friedrich al aangekleed. ‘Wat krijgen we nou?’ 
riep ze, ‘je kunt niet gaan en je moet niet gaan!’  
 ‘Als het moet, dan lukt het wel,’ antwoordde hij en was de deur al 
uit met Johannes.  
 ‘O God,’ zuchtte zijn moeder, ‘als de kinderen klein zijn, trappen 
ze in onze schoot en als ze groot zijn op ons hart!’  
 Het gerechtelijk onderzoek was begonnen en de daad was glashel-
der, maar met betrekking tot de dader waren er zo weinig aanwijzin-
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gen dat, al wezen alle omstandigheden sterk in de richting van de 
Blauwkielen, er toch niet meer dan verdenkingen waren. Eén spoor 
leek veelbelovend, maar om goede redenen rekende men daar niet 
op. Door de afwezigheid van de landheer was de griffier genood-
zaakt zelf met het onderzoek te beginnen. Hij zat achter de tafel; de 
kamer was stampvol met boeren die nieuwsgierig waren of die bij 
gebrek aan eigenlijke getuigen misschien inlichtingen konden ver-
schaffen. Herders die dezelfde nacht hun kudde gehoed hadden, 
knechts die de akker in de buurt bewerkt hadden, allemaal stonden 
ze er stokstijf bij met hun handen in hun zakken, alsof ze stilzwij-
gend verklaarden niets te zullen ondernemen. Acht bosambtenaren 
werden verhoord. Hun verklaring waren volkomen gelijkluidend: 
Brandis had hen op de tiende ’s avonds laten komen voor een ronde, 
omdat hij gehoord had dat de Blauwkielen iets van plan waren, maar 
daar was hij maar vaag over geweest. Om twee uur ’s nachts waren 
ze op pad gegaan en op vele sporen van verwoesting gestoten, die de 
hoofdboswachter heel kwaad gemaakt hadden; verder was alles stil 
geweest. Tegen vier uur had Brandis gezegd: ‘We zijn beetgenomen, 
laten we naar huis gaan.’ Toen ze om de Bremerberg heen waren en 
toen tegelijk de wind gedraaid was, hadden ze in het Masterbos dui-
delijk bijlslagen gehoord en uit de snelle opeenvolging geconclu-
deerd dat de Blauwkielen aan het werk waren. Ze hadden nu even 
beraadslaagd of het met zo weinig man mogelijk was de bende aan 
te vallen en waren daarna zonder bepaald plan langzaam op het ge-
luid afgegaan. Nu volgde het voorval met Friedrich. Verder: nadat 
Brandis hen er zonder aanwijzingen op uitgestuurd had, waren ze 
een eind doorgelopen en toen ze merkten dat het lawaai in een nog 
tamelijk ver bos helemaal opgehouden was, waren ze stil blijven 
staan om op de hoofdboswachter te wachten. Het wachten ergerde 
hen en na ongeveer tien minuten waren ze doorgelopen tot de plaats 
van de verwoesting. Alles was voorbij, er was geen geluid meer in 
het bos, van twintig gevelde stammen lagen er nog acht en de andere 
waren al weggesleept. Het was onbegrijpelijk hoe dat gebeurd was, 
want er waren geen karrensporen te vinden. Ook waren er door de 
droogte van het jaargetij en de met dennennaalden bestrooide grond 
geen voetstappen te onderscheiden, al leek de grond rondom wel 
platgetrapt. Omdat ze nu tot de conclusie kwamen dat het geen zin 
had op de hoofdboswachter te wachten, waren ze snel naar de ande-
re kant van het bos gegaan, in de hoop misschien nog een glimp van 
de dieven op te vangen. Hier was een van hen bij het uitkomen van 
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het bos met het touw van zijn fles verstrikt geraakt in een braam-
struik, en toen hij omkeek, had hij in het struikgewas iets zien schit-
teren; dat was de gesp van de riem van de hoofdboswachter, die ze 
achter de takken vonden liggen, uitgestrekt, met zijn rechterhand om 
de loop van zijn geweer geklemd en de andere hand tot een vuist ge-
bald en zijn hoofd gespleten door een bijl.  
 Dat waren de verklaringen van de boswachters; nu waren de boe-
ren aan de buurt, die echter niets nieuws te vertellen hadden. Velen 
beweerden dat ze om vier uur nog thuis of elders bezig waren ge-
weest en niemand zei iets gemerkt te hebben. Wat nu? Het waren 
allemaal mensen die al lang in de buurt woonden en niet verdacht 
werden. Je moest met hun nutteloze verklaringen tevreden zijn.  
 Friedrich werd binnengeroepen. Hij kwam binnen met een gezicht 
dat net als anders stond, niet gespannen en niet brutaal. Het verhoor 
duurde tamelijk lang en de vragen waren soms listig, maar hij gaf 
telkens een eerlijk en duidelijk antwoord en vertelde over het inci-
dent tussen hem en de hoofdboswachter tamelijk waarheidsgetrouw, 
behalve over het einde, dat hij liever voor zichzelf hield. Zijn alibi op 
het moment van de moord was makkelijk te bewijzen. De boswach-
ter lag bij de rand van Masterbos, meer dan drie kwartier van het ra-
vijn waar hij Friedrich om vier uur aangesproken had en waaruit die 
zijn kudden al tien minuten later naar het dorp gedreven had. Ieder-
een had dat gezien; alle aanwezige boeren bevestigden het ijverig; 
met de een had hij staan praten en de ander had hij toegeknikt.  
 De griffier zat misnoegd en beteuterd te kijken. Plotseling greep 
hij achter zich en hield Friedrich iets blinkends voor zijn neus. ‘Van 
wie is dit?’  
 Friedrich sprong drie passen achteruit. ‘Here Jezus! Ik dacht dat u 
mijn hoofd in wou slaan!’ Zijn ogen gingen snel over het dodelijke 
werktuig en leken even op een uitgebroken splinter aan de steel te 
rusten. ‘Ik weet het niet,’ zei hij beslist. Het was de bijl die in het 
hoofd van de hoofdboswachter vastgezeten had. ‘Kijk eens goed,’ 
vervolgde de griffier. Friedrich pakte de bijl, bekeek die van boven 
en van onderen en draaide hem om. ‘Het is een doodgewone bijl,’ zei 
hij toen en legde hem onverschillig op de tafel. Er was een bloedvlek 
te zien; hij leek te huiveren, maar herhaalde nog een keer uitdrukke-
lijk: ‘Ik ken hem niet.’ De griffier zuchtte misnoegd. Hij kon niets 
meer bedenken en had alleen een poging willen doen om door ver-
rassing een ontdekking te doen. Er bleef niets anders over dan het 
verhoor beëindigen.  
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 Degenen die misschien benieuwd zijn hoe deze gebeurtenis af-
loopt moet ik zeggen dat deze geschiedenis nooit opgehelderd is, al 
werd er nog veel gedaan en al volgden er op dit verhoor nog andere. 
De Blauwkielen leken door het opzien dat de gebeurtenis maakte en 
de daarop volgende verscherpte maatregelen de moed verloren te 
hebben; ze leken van nu af aan wel verdwenen en al werd er later 
nog menige houtdief betrapt, er was toch nooit aanleiding om hem 
tot de beruchte bende te rekenen. De bijl lag twintig jaar later als nut-
teloos corpus delicti in het archief van de rechtbank, waar hij waar-
schijnlijk nog steeds ligt, met roestplekken. Het zou in een verzonnen 
verhaal niet goed zijn om de nieuwsgierigheid van de lezer zo te 
misleiden. Maar dit is allemaal echt gebeurd en ik kan er niets aan af-
doen of aan toevoegen.  
 De volgende zondag stond Friedrich heel vroeg op om te gaan 
biechten. Het was Maria Hemelvaart en de geestelijken van de paro-
chie zaten al voor het aanbreken van de dag in de biechtstoel. Nadat 
hij zich in het donker aangekleed had, ging hij zo geruisloos mogelijk 
het kamertje uit dat in Simons huis voor hem ingeruimd was. In de 
keuken moest zijn gebedenboek op de plank liggen en hij hoopte het 
in het zwakke maanlicht te vinden, maar het was er niet. Hij keek 
zoekend om zich heen en kromp ineen: in de deuropening stond Si-
mon, bijna ongekleed; zijn dorre gestalte, zijn warrige, ongekamde 
haar en de door de maneschijn veroorzaakte bleekheid van zijn ge-
zicht gaven hem een griezelig veranderde aanblik. ‘Zou hij slaap-
wandelen?’ dacht Friedrich en hield zich heel stil.  
 ‘Friedrich, waar ga je heen?’ fluisterde de oude man.  
 ‘Oom, ben jij het? Ik wil gaan biechten.’  
 ‘Dat dacht ik al; ga met God, maar biecht als een goede christen.’  
 ‘Dat wil ik ook,’ zei Friedrich.  
 ‘Denk aan de tien geboden: leg over een ander geen getuigenis af.’  
 ‘Geen vals getuigenis!’  
 ‘Nee, helemaal geen; je bent slecht op de hoogte; wie een ander in 
de biecht aanklaagt, die is het sacrament onwaardig.’  
 Ze zwegen beiden. ‘Oom, hoe kom je daarop?’ zei Friedrich toen, 
‘jouw geweten is niet zuiver; je hebt tegen me gelogen.’  
 ‘Ik? O ja?’  
 ‘Waar is je bijl?’  
 ‘Mijn bijl? Op de deel.’  
 ‘Heb je er een nieuwe steel aan gemaakt? Waar is de oude?’  
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 ‘Je kunt hem vandaag overdag in het houthok vinden. Ga maar,’ 
vervolgde hij minachtend, ‘ik dacht dat je een man was, maar je bent 
een oud wijf dat meteen denkt dat het huis in brand staat, als er rook 
uit de stoof komt. Kijk,’ vervolgde hij, ‘als ik meer van die geschiede-
nis weet dan de deurpost daar, dan zal ik in de eeuwigheid niet zalig 
worden. Ik was allang thuis,’ voegde hij eraan toe.  
 Friedrich bleef met een benauwd gevoel en vol twijfel staan. Hij 
had er veel voor over gehad om het gezicht van zijn oom te zien. 
Maar terwijl ze stonden te fluisteren, was de hemel bewolkt geraakt.  
 ‘Ik ben schuldig,’ zuchtte Friedrich, ‘omdat ik hem de verkeerde 
kant uitgestuurd heb – hoewel – ja toch, dat had ik niet gedacht, nee, 
beslist niet. Oom, aan jou heb ik een slecht geweten te danken.’  
 ‘Ga dan biechten!’ fluisterde Simon met een bevende stem, ‘onteer 
het sacrament door grootspraak en stuur arme mensen een spion op 
hun dak die wel manieren zal vinden om het stukje brood tussen 
hun tanden uit te trekken, ook als hij niet meteen mag praten – ga 
biechten!’  
 Friedrich bleef besluiteloos staan; hij hoorde een zacht geluid, de 
wolken trokken weg en het maanlicht viel weer op de kamerdeur: 
die was dicht. Friedrich ging die morgen niet biechten.  
 De indruk die dit voorval op Friedrich gemaakt had, verdween 
jammer genoeg heel gauw. Wie betwijfelt dat Simon alles deed om 
zijn pleegzoon dezelfde weg in te laten slaan als hij? En Friedrich 
had eigenschappen die dat maar al te zeer vergemakkelijkten: licht-
zinnigheid, lichtgeraaktheid en vooral een grenzenloze hoogmoed, 
die niet altijd de schijn vermeed en alles in het werk stelde om door 
het in daden omzetten van het geusurpeerde mogelijke schande te 
ontlopen. Zijn karakter was niet vulgair, maar hij gaf gewoonlijk de 
voorkeur aan innerlijke boven uiterlijke schande. Je kunt alleen maar 
zeggen dat hij er een gewoonte van maakte om te pronken, terwijl 
zijn moeder gebrek leed.  
 Die ongelukkige wending van zijn karakter was intussen het werk 
van verscheidene jaren, waarin te merken was dat Margreth steeds 
zwijgzamer over haar zoon werd en geleidelijk wegzakte in een toe-
stand van verwaarlozing, wat vroeger onmogelijk geleken had. Ze 
werd schuw, traag en zelfs slordig en velen dachten dat ze geestelijk 
iets mankeerde. Friedrich werd des te luidruchtiger; hij liet geen ker-
mis of bruiloft voorbijgaan en doordat een heel verfijnd eergevoel 
ervoor zorgde dat hij de heimelijke minachting van velen niet over 
het hoofd zag, stond hij als het ware altijd klaar om de openbare me-
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ning niet alleen het hoofd te bieden, maar ook de kant op te sturen 
die hem het beste uitkwam. Hij was uiterlijk netjes, nuchter, op het 
oog trouwhartig, maar sluw, opschepperig en vaak ruw, iemand aan 
wie niemand plezier beleefde, zijn moeder nog het minst, en die door 
zijn gevreesde moed en nog meer gevreesde grilligheid toch een ze-
ker overwicht in het dorp bereikt had, dat des te meer erkend werd, 
naarmate de mensen beseften hoe ondoorgrondelijk en onbereken-
baar hij was en waar hij uiteindelijk toe in staat was. Maar één jonge 
man in het dorp, Wilm Hülsmeyer, durfde hem in het bewustzijn 
van zijn kracht en goede relaties het hoofd te bieden, en omdat hij 
beter uit zijn woorden kon komen dan Friedrich en er als hij iemand 
onaangenaam getroffen had altijd een grapje van kon maken, was 
dat de enige die Friedrich niet graag tegenkwam.  
 
Vier jaren waren verstreken; het was oktober en de milde herfst van 
1760, die alle schuren met koren en alle kelders met wijn vulde, had 
zijn rijkdom ook over dit hoekje van de aarde laten stromen, en er 
waren meer dronkelappen te zien en er was meer van vechtpartijen 
en domme streken te horen dan ooit. Overal was vertier, de luie 
maandag raakte in zwang en wie een paar taler over had, wilde er 
meteen een vrouw bij die hem vandaag kon helpen met eten en mor-
gen met hongerlijden. Er was in het dorp een flinke bruiloft en de 
gasten konden meer verwachten dan een valse viool, een glas bran-
dewijn en wat ze aan goed humeur zelf meebrachten. Iedereen was 
heel vroeg op de been, voor iedere deur werden kleren gelucht en B. 
leek de hele dag wel een uitdragerij. Omdat er veel mensen van bui-
ten verwacht werden, wilde iedereen graag de eer van het dorp 
hooghouden.  
 Het was zeven uur ’s avonds en alles was in volle gang; gejuich en 
gelach overal, de lage kamers tot stikkens vol met blauwe, rode en 
gele gestalten, als paardenstallen waarin een te grote kudde geperst 
was. Op de deel werd gedanst, dat wil zeggen: wie twee voet ruimte 
veroverd had, draaide daar de hele tijd op rond en probeerde met 
juichen goed te maken wat hij aan beweging miste. Het orkest was 
schitterend, de eerste viool als erkend artieste overheersend en de 
tweede viool en een grote bas met drie snaren door amateurs ad libi-
tum bespeeld, brandewijn en koffie meer dan genoeg, alle gasten ba-
dend in het zweet; kortom: het was een heerlijk feest. Friedrich liep 
parmantig rond als een haan, in zijn nieuwe, hemelsblauwe rok en 
liet zijn recht als elegantste man gelden. Toen ook de landheer met 
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zijn familie arriveerde, zat hij juist achter de bas de laagste snaar te 
strijken, met grote kracht en veel decorum.  
 ‘Johannes!’ riep hij gebiedend, en daar kwam zijn beschermeling 
van de dansvloer, waar hij ook geprobeerd had zijn stuntelige benen 
te zwaaien en een keer te juichen. Friedrich reikte hem de strijkstok 
aan, gaf door een trotse hoofdbeweging zijn wil te kennen en ging 
naar de dansers. ‘Nou vrolijk, muzikanten: De papegaai van Istrup!’  
 De geliefde dans werd gespeeld en Friedrich maakte sprongen 
voor meneer en mevrouw, dat de koeien op de deel hun horens te-
rugtrokken en er kettinggerammel en gebrom aan de steunbalken 
klonk. Een voet boven de anderen ging zijn hoofd op en neer, als een 
snoek die in het water over de kop slaat; aan alle kanten begonnen 
meisjes te schreeuwen, wie hij als teken van hulde met een snelle 
hoofdbeweging zijn vlassen haar in hun gezicht slingerde.  
 ‘Nu is het genoeg!’ zei hij ten slotte en ging badend in het zweet 
naar het buffet; ‘leve meneer en mevrouw en alle adellijke prinsen en 
prinsessen, en wie niet meedrinkt, die sla ik om zijn oren, dat hij de 
engelen hoort zingen!’  
 Een luid hoera beantwoordde de galante toost.  
 Friedrich maakte een buiging.  
 ‘Neemt u ons niet kwalijk, meneer en mevrouw; wij zijn maar een-
voudige boeren!’  
 Op dat ogenblik klonk er tumult aan het eind van de deel, ge-
schreeuw, gescheld, gelach, alles door elkaar. ‘Boterdief, boterdief!’ 
riepen een paar kinderen en daar drong naar voren, of liever werd 
geduwd, Johannes Niemand, die zijn hoofd tussen zijn schouders 
trok en uit alle macht naar de uitgang drong.  
 ‘Wat is er? Wat doen jullie met onze Johannes?’ riep Friedrich ge-
biedend.  
 ‘Dat merken jullie gauw genoeg,’ hijgde een oude vrouw met het 
schort en een dweil in haar hand.  
 Schande! Johannes, die arme drommel, had geprobeerd voor de 
komende droogte een half pondje boter in te pikken en zonder eraan 
te denken dat hij het netjes in een zakdoek gewikkeld in zijn zak ge-
stopt had, was hij naar het vuur in de keuken gegaan en nu droop 
het vet gênant langs de panden van zijn jas. Algemene consternatie; 
de meisjes sprongen achteruit uit angst om vies te worden of ze 
duwden de delinquent naar voren. Anderen maakten plaats, zowel 
uit medelijden als voorzichtigheid. Maar Friedrich stapte naar voren: 
‘Smeerlap!’ riep hij; een paar harde draaien om zijn oren troffen de 
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lijdzame beschermeling en daarna duwde hij hem naar de deur en 
gaf hem een flinke trap na tegen zijn achterwerk.  
 Hij kwam terneergeslagen terug; zijn waardigheid was aangetast 
en de algemene hilariteit sneed door zijn ziel, al probeerde hij met 
een dappere juichkreet weer op gang te komen – het wilde niet meer 
lukken. Hij maakte aanstalten om weer achter de bas te vluchten, 
maar eerst nog een knaleffect: hij haalde een zilveren zakhorloge te-
voorschijn, in die tijd een zeldzaam en kostbaar sieraad. ‘Straks is het 
tien uur,’ zei hij. ‘Nu het bruidsmenuet! Ik wil muziek maken.’  
 ‘Wat een prachtig horloge!’ zei de varkenshoeder en kwam met 
zijn gezicht eerbiedig nieuwsgierig naar voren.  
 ‘Wat heeft het gekost?’ riep Wilm Hülsmeyer, Friedrichs rivaal.  
 ‘Wil je het betalen?’ vroeg Friedrich.  
 ‘Heb jíj het betaald?’ antwoordde Wilm.  
 Friedrich wierp een trotse blik op hem en greep superieur zwij-
gend de strijkstok.  
 ‘Nou nou,’ zei Hülsmeyer, ‘dat soort dingen hebben we al eerder 
meegemaakt. Je weet wel dat Franz Ebel ook een mooi horloge had, 
totdat Aäron, de jood, het weer afnam.’  
 Friedrich gaf geen antwoord, maar gaf trots een teken aan de eer-
ste viool en ze begonnen uit alle macht te strijken.  
 De landheer was intussen met zijn familie de kamer binnengeko-
men waar de bruid van de buurvrouwen het teken van haar nieuwe 
status, de witte hoofdband, omgelegd kreeg. Het jonge kind moest 
erg huilen, aan de ene kant omdat het gebruik dat wilde en aan de 
andere kant omdat ze het echt benauwd had. Ze moest een warrig 
huishouden leiden, onder de ogen van een norse oude man die ze 
bovendien nog lief moest hebben. Hij stond naast haar, helemaal niet 
als de bruidegom van het Hooglied, die de kamer binnenkomt als de 
morgenzon.  
 ‘Nu heb je genoeg gehuild,’ zei hij chagrijnig; je moet bedenken: jij 
bent het niet die mij gelukkig maakt, maar ik maak jou gelukkig!’  
 Ze keek deemoedig naar hem op en leek te voelen dat hij gelijk 
had.  
 De zaak was afgelopen; de jonge vrouw had op haar man getoost, 
jonge grappenmakers hadden door de driepoot gekeken of de hoofd-
band recht zat en de mensen drongen weer naar de deel, vanwaar 
een onbedwingbaar gelach en lawaai klonk. Friedrich was er niet 
meer. Een grote, onverdraaglijke schande had hem getroffen, door-
dat Aäron, de jood, een slachter en soms handelaar in tweedehands 
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goederen uit het nabije stadje, plotseling verschenen was en hem na 
een korte, onbevredigende discussie ten overstaan van alle mensen 
luidkeels gemaand had om het bedrag van tien taler te betalen voor 
een horloge dat al omstreeks Pasen geleverd was. Friedrich was ver-
slagen weggegaan en de jood was hem gevolgd, terwijl hij telkens 
riep: ‘O wee! Waarom heb ik niet naar verstandige mensen geluis-
terd! Hebben ze me niet honderd keer gezegd dat jij alles aan je lijf 
draagt en geen brood op de plank hebt?’  
 De deel brulde van het lachen; velen waren hen op het erf nagelo-
pen.  
 ‘Grijp de jood! Zet hem op de weegschaal met een varken!’ riepen 
sommigen; anderen waren ernstig geworden.  
 ‘Friedrich zag zo bleek als een doek,’ zei een oude vrouw en de 
menigte ging uiteen, toen de wagen van de landheer het erf opreed.  
 De heer Von S. was op weg naar huis uit zijn humeur, zoals altijd 
wanneer de behoefte om zijn populariteit te handhaven hem ertoe 
bewoog om zulke feesten bij te wonen. Hij zat zwijgend uit de wagen 
te kijken. ‘Wat zijn dat voor figuren?’ Hij wees naar twee donkere ge-
stalten, die als struisvogels voor de wagen uit renden. Nu glipten ze 
in het slot. ‘Ook een paar aangeschoten varkens uit onze eigen stal!’ 
zuchtte de heer Von S. Thuis aangekomen vond hij het hele voorpor-
taal ingenomen door al het dienstpersoneel, dat rond twee knechts 
stond, die bleek en buiten adem op de trap hadden plaatsgenomen. 
Ze beweerden dat ze door de geest van de oude Mergel achtervolgd 
waren, toen ze door het Brederbos naar huis gingen. Eerst had het 
boven hen op de heuvel geruist en geritseld, daarop was er hoog in 
de lucht een geklepper als van tegen elkaar geslagen stokken, plotse-
ling een gillende schreeuw en heel duidelijk de woorden: ‘O wee, 
mijn arme ziel!’ van hoog in de lucht. De een zou ook gloeiende ogen 
door de takken hebben zien fonkelen en allebei hadden ze zo hard 
gelopen als ze konden.  
 ‘Onzin!’ zei de landheer geërgerd en ging de kamer binnen om 
zich om te kleden. De volgende morgen wilde de fontein in de tuin 
niet spuiten en het bleek dat iemand een buis verschoven had, blijk-
baar om te zoeken naar het hoofd van een paardenskelet dat hier ja-
ren geleden begraven was en beschouwd werd als een probaat mid-
del tegen alle heksen en geesten. ‘Hm,’ zei de landheer, ‘wat de 
schurken niet stelen, bederven de gekken.’  
 Drie dagen later woedde er een vreselijke storm. Het was midder-
nacht, maar iedereen in het slot was uit bed. De landheer stond voor 
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het raam en keek bezorgd in het donker, naar zijn velden. Tegen de 
ruiten vlogen bladeren en takken en af en toe waaide er een dakpan 
af, die op het plaveisel van de binnenplaats kletterde. ‘Vreselijk 
weer!’ zei de heer Von S.  

Zijn vrouw keek angstig naar buiten. ‘Het vuur is toch wel veilig?’ 
zei ze; ‘Gretchen, ga eens kijken en maak het liever helemaal uit! – 
Kom, laten we het Johannesevangelie bidden.’  

Iedereen knielde en de vrouw des huizes begon: ‘In het begin was 
het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.’ Een vreselijke 
donderslag. Iedereen kromp ineen; daarna een vreselijk geschreeuw 
en tumult vanaf de trap.  

‘Om godswil! Is er brand?’ riep mevrouw Von S. en zakte met 
haar gezicht neer op de stoel.  

De deur werd opengerukt en de vrouw van Aäron, de jood storm-
de binnen, doodsbleek, met haar haar wild om haar hoofd, en drui-
pend van de regen. Ze viel voor de landheer op haar knieën. ‘Gerech-
tigheid!’ riep ze, ‘gerechtigheid! Mijn man is neergeslagen!’ en viel 
flauw.  

Dat was maar al te waar en het daarop volgende onderzoek wees 
uit dat Aäron, de jood, door een klap op zijn slaap met een stomp 
voorwerp, waarschijnlijk een stok, om het leven gekomen was, door 
één enkele klap. Op zijn linkerslaap was de blauwe plek en verder 
geen verwonding te vinden. De verklaringen van de jodin en haar 
knecht Samuel luidden als volgt: Aäron was drie dagen geleden op 
een middag weggegaan om vee te kopen en had daarbij gezegd dat 
hij waarschijnlijk een nacht weg zou blijven, omdat er nog een paar 
lelijke schuldenaars in B. en S. aangemaand moesten worden. In dat 
geval zou hij in B. bij slachter Salomo overnachten. Toen hij de vol-
gende dag niet thuiskwam, was zijn vrouw erg bezorgd geworden 
en ten slotte vandaag om drie uur ’s middags samen met haar knecht 
en de grote slachtershond op weg gegaan. Bij Salomo, de jood, wis-
ten ze niets van Aäron: hij was daar helemaal niet geweest. Nu wa-
ren ze naar alle boeren gegaan van wie ze wisten dat Aäron zaken 
met hen wilde doen. Maar twee hadden hem gezien, en wel op de 
dag dat hij van huis gegaan was. Het was bovendien heel laat gewor-
den. De grote angst dreef de vrouw naar huis, want ze had nog een 
sprankje hoop dat ze haar man daar zou vinden. Daardoor waren ze 
in het Brederbos door het onweer overvallen en gaan schuilen onder 
een grote beuk aan de voet van de berg; de hond had ondertussen op 
een opvallende manier rondgesnuffeld en was ten slotte, ondanks al 
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het lokken, in het bos verdwaald. Opeens ziet de vrouw in het licht 
van de bliksem iets wits naast zich in het mos. Het is de staf van haar 
man, en bijna op hetzelfde moment dringt de hond door het struik-
gewas met iets in zijn bek: het is de schoen van haar man. Niet lang 
daarna werd in een greppel vol dorre bladeren het lijk van de jood 
gevonden.  

Dat was de verklaring van de knecht, die door de vrouw in grote 
lijnen onderschreven werd; haar enorme spanning was verdwenen 
en ze leek nu half verward of eerder afgestompt.  

‘Oog om oog, tand om tand!’ Dat waren de enige woorden die ze 
af en toe uitstootte.  

Nog dezelfde nacht werden de schutters opgeroepen om Friedrich 
te arresteren. Er was geen aanklacht nodig, want de heer Von S. was 
zelf getuige geweest van een optreden waarmee Friedrich een ernsti-
ge verdenking op zich geladen had en bovendien was er het spook-
verhaal van die avond, het tegen elkaar slaan van de stokken in het 
Brederbos en de schreeuw uit de hoogte. Omdat de griffier juist af-
wezig was, zette de heer Von S. er meer vaart achter dan anders. 
Toch begon het al te schemeren, voor de schutters zo geruisloos mo-
gelijk het huis van de arme Margreth omsingeld hadden. De land-
heer klopte zelf aan; het duurde nog geen minuut tot er opengedaan 
werd en Margreth geheel gekleed in de deuropening verscheen. De 
heer Von S. deinsde achteruit: hij had haar bijna niet herkend, zo 
bleek en versteend zag ze eruit.  

‘Waar is Friedrich?’ vroeg hij met onzekere stem.  
‘Zoekt u hem maar,’ antwoordde ze en ging op een stoel zitten.  
De landheer aarzelde even. ‘Naar binnen, naar binnen!’ zei hij 

toen bars, ‘waar wachten we nog op?’  
Ze gingen Friedrichs kamer binnen. Hij was er niet, maar het bed 

was nog warm. Ze gingen naar de zolder, naar de kelder, prikten in 
het stro, keken achter ieder vat en zelfs in de oven: hij was er niet. 
Een paar gingen er naar de tuin, keken achter de schutting en om-
hoog naar de appelbomen: hij was niet te vinden.  

‘Ontsnapt!’ zei de landheer met gemengde gevoelens: de aanblik 
van de vrouw maakte veel indruk op hem. ‘Geef me de sleutel van 
die koffer.’  

Margreth gaf geen antwoord.  
‘Geef me de sleutel!’ herhaalde de landheer en hij zag nu pas dat 

de sleutel erin stak. De inhoud van de koffer kwam tevoorschijn: de 
zondagse kleren van de gevluchte en zijn moeder, in armzalige staat, 
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daarna twee doodshemden met zwarte banden, het ene voor een 
man en het andere voor een vrouw. De heer Von S. was diep ge-
schokt. Helemaal op de bodem van de koffer lagen het zilveren hor-
loge en een paar beschreven bladen in een goed leesbaar handschrift, 
waarvan er een door een man ondertekend was die ernstig verdacht 
werd van contact met de houtdieven. De heer Von S. nam ze mee 
voor onderzoek en ze verlieten het huis, zonder dat Margreth een an-
der levensteken gegeven had dan onophoudelijk op haar lippen te 
bijten en met haar ogen te knipperen.  

Toen ze in het slot aangekomen waren, trof de landheer de grif-
fier, die de vorige avond al thuisgekomen was en beweerde dat hij 
de hele toestand verslapen had, doordat meneer hem niet had laten 
roepen.  

‘Je komt altijd te laat,’ zei de heer Von S. geërgerd. ‘Was er niet de 
een of andere oude vrouw in het dorp die het verhaal tegen haar 
meid vertelde? En waarom maakten ze je dan niet wakker?’  

‘Meneer,’ antwoordde Kapp, ‘mijn Anne Marie heeft het hele ver-
haal wel een uur eerder gehoord dan ik, maar ze wist dat u de zaak 
zelf leidde en ook,’ voegde hij er met een klaaglijk gezicht aan toe, 
‘dat ik doodop was.’  

‘Mooie politie!’ mompelde de landheer, ‘ieder oud wijf in het dorp 
is op de hoogte als het geheim moet blijven.’ En heftig vervolgde hij: 
‘Het zou wel een sukkel van een delinquent zijn die zich liet grijpen!’  
 Beiden zwegen een tijdje.  
 ‘Mijn voerman was ’s nachts verdwaald,’ begon de griffier weer, 
‘meer dan een uur zijn we in het bos gestopt; het was noodweer en ik 
dacht dat de wind de wagen omver zou blazen. Toen de regen einde-
lijk ophield, reden we in godsnaam maar door, richting Zellerfeld, 
zonder een hand voor ogen te zien. Toen zei de koetsier: “Als we 
maar niet te dicht bij de steengroeven komen!” Ik was zelf bang; ik 
liet stilhouden en sloeg vuur om nog wat aan mijn pijp te hebben. 
Opeens hoorden we heel dichtbij, recht beneden ons, de klok slaan. 
U wilt wel geloven dat ik wanhopig werd. Ik sprong uit de wagen, 
want je eigen benen kun je vertrouwen, maar die van de paarden 
niet. Zo bleef ik onbeweeglijk in de modder en de regen staan, tot het 
godzijdank al heel gauw begon te schemeren. En waar stonden we? 
Vlak bij het Heerser dal en met de toren van Heerse recht beneden 
ons. Waren we nog twintig passen verder gereden, dan waren we al-
lemaal ten dode opgeschreven geweest.’  
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 ‘Dat was inderdaad geen lolletje,’ antwoordde de landheer, die het 
wel een beetje kon begrijpen.  
 Hij had ondertussen de meegenomen papieren doorgekeken. Het 
waren aanmaningen met betrekkingen tot geleende bedragen, meest 
van woekeraars. ‘Ik had niet gedacht,’ mompelde hij, ‘dat de Mergels 
zo diep in de narigheid zaten.’  
 ‘Ja, en dat het zo aan het licht moest komen,’ antwoordde Kapp, 
‘dat moet heel vervelend voor vrouw Margreth zijn.’  
 ‘Ach God, die denkt daar nu niet aan.’ Met die woorden stond de 
landheer op en ging de kamer uit om met Kapp de gerechtelijke lijk-
schouwing te verrichten.  
 Het onderzoek duurde maar kort: gewelddadige dood bewezen, 
vermoedelijke dader gevlucht, verklaringen tegen hem weliswaar 
ernstig, maar zonder persoonlijke bekentenis geen bewijs, vlucht 
overigens heel verdacht. Zo moest de procedure zonder voldoende 
resultaat beëindigd worden.  
 De joden uit de omgeving hadden erg meegeleefd. In het huis van 
de weduwe waren voortdurend mensen die jammerden en goede 
raad gaven. Sinds mensenheugenis waren er in L. niet zoveel joden 
bij elkaar gezien. Diep verbitterd door de moord op hun geloofsge-
noot, hadden ze geld noch moeite gespaard om de dader op het 
spoor te komen. Het is zelfs bekend dat een van hen, die gewoonlijk 
Woekerjoël genoemd werd, een van zijn klanten, die hem honderden 
schuldig was en die hij als een bijzonder listige kerel beschouwde, 
kwijtschelding van het hele bedrag aangeboden had, als hij voor de 
arrestatie van Mergel kon zorgen, want de joden dachten allemaal 
dat de dader alleen met hulp ontsnapt was en waarschijnlijk nog in 
de buurt was. Maar toen dat allemaal niet hielp en de juridische pro-
cedure officieel stopgezet was, verschenen er de volgende morgen 
een aantal vooraanstaande Israëlieten op het slot om de landheer een 
voorstel te doen. Het ging om de beuk waaronder Aärons staf gevon-
den was en waar de moord waarschijnlijk gepleegd was.  
 ‘Wilt u die omhakken? Zo vol in bladertooi?’ vroeg de landheer.  
 ‘Nee, meneer, die moet zomer en winter blijven staan, zolang er 
nog een spaan aan zit.’  
 ‘Maar als ik nu het bos laat rooien, is dat schadelijk voor de jonge 
opslag.’  
 ‘We willen het ook niet voor de gewone prijs.’  
 Ze boden 200 taler. De overeenkomst werd gesloten en alle bos-
wachters kregen de order om de jodenbeuk in geen geval te bescha-
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digen. Daarop zagen de mensen op een avond wel bijna zestig joden 
met hun rabbijn voorop naar het Brederbos trekken, zwijgend en met 
neergeslagen ogen. Ze bleven meer dan een uur in het bos en kwa-
men daarna even ernstig en plechtig terug, door het dorp B. tot in het 
Zellerveld, waar ze zich verspreidden en ieder zijns weegs ging. De 
volgende morgen stond er met de bijl het volgende in de beuk ge-
hakt:  
 
 ִלי ָעִׂשיתָ  ַאָּתה ַּכֲאֶׁשר ָּבךְ  ִיְפַּגע ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ַּתֲעמֹוד ִאם
 
En waar was Friedrich? Zonder twijfel weg, ver genoeg om niet bang 
meer te hoeven zijn voor de korte armen van zo’n zwakke politie. Hij 
was al gauw verdwenen en vergeten. Oom Simon had het zelden 
over hem, en dan slecht; de vrouw van de jood troostte zich uiteinde-
lijk en nam een andere man. Alleen de arme Margreth bleef onge-
troost.  
 Ongeveer een half jaar later las de landheer een paar binnengeko-
men brieven in aanwezigheid van de griffier. ‘Eigenaardig, eigenaar-
dig!’ zei hij. ‘Stel je voor, Kapp: Mergel is misschien wel onschuldig 
aan de moord. Zojuist schrijft de president van de rechtbank in P.: Le 
vrai n’est pas toujours vraisemblable, het ware is niet altijd waarschijnlijk; 
dat ervaar ik vaak in mijn beroep, kortgeleden nog. Weet u wel dat uw beste 
getrouwe Friedrich Mergel de jood misschien net zo min vermoord heeft als 
u of ik? Helaas ontbreekt het bewijs, maar de waarschijnlijkheid is groot. 
Een lid van de bende van Schlemming (die we nu trouwens grotendeels ach-
ter slot en grendel hebben), voddenmoizes heet hij, heeft in het laatste ver-
hoor verklaard dat hij nergens zoveel spijt van heeft als van de moord op een 
geloofsgenoot, Aäron, die hij in het bos neergeslagen heeft, waarna hij toch 
maar zes groschen bij hem vond. Jammer genoeg werd het verhoor door de 
middagpauze onderbroken en terwijl wij zaten te eten, verhing die hond van 
een jood zich aan zijn kousenband. Wat zegt u daarvan? Aäron is weliswaar 
een veel voorkomende naam enzovoort. Wat zeg je daarvan?’ herhaalde 
de landheer, ‘en waarom ging die ezel van een jongen er dan van-
door?’  
 De griffier dacht na. ‘Nou, misschien om de houtdiefstal die we 
juist aan het onderzoeken waren. Zeg je niet: de boze vlucht voor zijn 
eigen schaduw? Mergels geweten was toch al niet schoon, ook zon-
der die vlek.’  
 Daar lieten ze het bij. Friedrich was weg, verdwenen en – Johan-
nes Niemand, de arme, onopvallende Johannes, dezelfde dag als hij.  
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Een mooie, lange tijd was verstreken, achtentwintig jaar, haast de 
helft van een mensenleven; de landheer was heel oud en grijs gewor-
den en zijn goedmoedige helper Kapp was al lang begraven. Men-
sen, dieren en planten waren ontstaan, gerijpt en vergaan, alleen slot 
B. keek nog steeds even grijs en voornaam neer op de hutten, die als 
oude, teringachtige mensen altijd leken te willen vallen, maar altijd 
overeind bleven. Het was de vooravond van het Kerstfeest, 24 de-
cember 1788. Er lag een dikke laag sneeuw op de holle wegen, wel 
twee voet dik, en een doordringende vrieslucht liet de ruiten in ver-
warmde kamers bevriezen. Het was tegen middernacht en toch flik-
kerden overal zwakke lichtjes op de besneeuwde heuvels en in ieder 
huis lagen de bewoners op hun knieën om het begin van het heilige 
Kerstfeest met gebed af te wachten, zoals dat in katholieke landen 
gebruikelijk is of toen in ieder geval gewoonte was. Daar bewoog 
vanaf de Brederheuvel een gestalte langzaam naar het dorp; de wan-
delaar leek heel moe of ziek, hij kreunde diep en sleepte zich uiterst 
moeizaam door de sneeuw.  
 Midden op de helling bleef hij staan, steunde op zijn stok en staar-
de strak naar de lichtpuntjes. Het was zo stil overal, zo doods en 
koud; je moest aan dwaallichten op kerkhoven denken. Nu sloeg de 
torenklok twaalf; de laatste slag klonk langzaam uit en in het dichtst-
bijzijnde huis begon een zacht lied, dat van huis tot huis aanzwol en 
door het hele dorp trok:  
 

Een kind dat ons zozeer behaagt,  
De vreugde kent geen grenzen,  
Geboren uit een reine maagd,  
Verheugd zijn alle mensen;  
En was het kindje niet geboren,  
Dan waren we allemaal verloren:  
Voor allen is het heil.  
O Jezus Christus, zo clement,  
Nu u als mens geboren bent,  
Verlos ons van de hel.  

 
De man op de helling was op zijn knieën gevallen en probeerde met 
bevende stem in te vallen; er kwam alleen luid gesnik en er vielen 
dikke, warme druppels in de sneeuw. Het tweede couplet begon; hij 
bad zacht mee, en daarna het derde en vierde. Het lied was afgelo-
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pen en de lichtjes in de huizen begonnen te bewegen. Toen kwam de 
man moeizaam overeind en sloop langzaam naar beneden, naar het 
dorp. Hijgend passeerde hij een aantal huizen en bleef toen ergens 
staan en klopte zacht aan.  
 ‘Wat is dat?’ zei binnen een vrouwenstem, ‘de deur klappert en 
toch waait het niet.’  
 Hij klopte harder: ‘Om godswil, laat een halfbevroren man binnen 
die uit Turkse slavernij komt!’  
 Gefluister in de keuken.  
 ‘Ga maar naar de herberg,’ antwoordde een andere stem, ‘het vijf-
de huis van hier!’  
 ‘Om Gods barmhartigheid, laat me binnen! Ik heb geen geld.’  
 Na enige aarzeling werd de deur opengedaan en een man lichtte 
bij met een lamp. ‘Kom maar binnen,’ zei hij, ‘jij zult ons de hals niet 
afsnijden.’  
 In de keuken bevonden zich behalve de man een vrouw van mid-
delbare leeftijd, een oude moeder en vijf kinderen. Iedereen kwam 
om de binnenkomer heen staan en bekeek hem met schuwe nieuws-
gierigheid. Een armzalige figuur met een scheve nek, een kromme 
rug en een helemaal gebroken en krachteloze gestalte; lang, sneeuw-
wit haar hing rond zijn gezicht, dat de vertrokken uitdrukking van 
een lange lijdensweg droeg. De vrouw ging zwijgend naar de haard 
om er vers rijshout in te gooien.  
 ‘Een bed kunnen we je niet geven,’ zei ze, ‘maar ik kan hier lekker 
stro neerleggen; je moet je maar behelpen.’  
 ‘God lone het u!’ antwoordde de vreemdeling, ‘ik ben het wel 
slechter gewend.’  
 De thuisgekomene werd herkend als Johannes Niemand en beves-
tigde zelf dat hij het was die eens met Friedrich Merkel gevlucht was.  
 Het dorp was de volgende dag vol van de avonturen van de man 
die zo lang verdwenen was. Iedereen wilde de man uit Turkije zien 
en was bijna verbaasd dat hij er nog als andere mensen uitzag. De 
jongeren hadden weliswaar geen herinneringen aan hem, maar de 
ouderen konden zijn gezicht nog heel goed herkennen, al was het 
ook erbarmelijk misvormd.  
 ‘Johannes, Johannes, wat ben je grijs geworden,’ zei een oude 
vrouw. ‘En hoe kom je aan die scheve nek?’  
 ‘Van het hout en water dragen in de slavernij,’ antwoordde hij.  
 ‘En wat is er van Mergel geworden? Jullie zijn er toch samen weg-
gelopen?’  



 39 

 ‘Het gaat wel goed, maar ik weet niet waar hij is, we zijn elkaar 
kwijtgeraakt. Als jullie aan hem denken, bid dan voor hem,’ voegde 
hij eraan toe, ‘dat zal hij wel nodig hebben.’  
 Ze vroegen hem waarom Friedrich ervandoor gegaan was, want 
hij had de jood toch niet doodgeslagen?  
 ‘O nee?’ zei Johannes en hij spitste zijn oren, toen ze hem vertel-
den wat de landheer bewust rondverteld had om de smet van Mer-
gels naam te verwijderen. ‘Dus helemaal voor niets,’ zei hij peinzend, 
‘dus helemaal voor niets zoveel doorstaan!’ Hij slaakte een diepe 
zucht en vroeg nu op zijn beurt van alles. Simon was al lang dood, 
maar eerst nog erg verarmd door processen en niet-betalende schul-
denaars, die hij niet voor de rechter kon dagen, omdat het tussen 
hen, zoals er gezegd werd, geen zuivere koffie was. Hij had uiteinde-
lijk zijn hand op moeten houden en was in andermans schuur op het 
stro gestorven. Margreth was langer in leven gebleven, hoewel gees-
telijk volkomen afgestompt. De mensen in het dorp waren het al 
gauw moe geworden om haar bij te staan, omdat ze alles wat ze 
kreeg verwaarloosde, zoals het in de aard van de mensen ligt om 
juist de meest hulpelozen in de steek te laten, degenen bij wie de 
hulp niet doorwerkt en die altijd even hulpbehoevend blijven. Toch 
had ze geen echte nood geleden: de landheer zorgde goed voor haar, 
stuurde haar iedere dag eten en liet haar ook medisch verzorgen, 
toen haar bedroevende toestand overgegaan was in een volledig 
wegteren. In haar huis woonde nu de zoon van de voormalige var-
kenshoeder, die op die ongelukkige avond Friedrichs horloge zo be-
wonderd had.  
 ‘Alles weg, alles dood,’ zuchtte Johannes.  
 ’s Avonds, toen het donker geworden was en de maan scheen, 
zagen ze hem in de sneeuw op het kerkhof rondstrompelen; hij bad 
bij geen enkel graf en kwam ook niet bij een graf in de buurt, maar 
op een paar leek hij vanuit de verte starre blikken te werpen. Zo 
werd hij gevonden door boswachter Brandis, de zoon van de ver-
moorde, die door de landheer gestuurd was om hem naar het slot te 
halen.  
 Bij zijn binnenkomst in de woonkamer keek hij schuw rond, alsof 
hij door het licht verblind was, en daarna naar de baron, die erg ver-
magerd in zijn leunstoel zat, maar nog altijd met zijn lichte ogen en 
het rode kapje op zijn hoofd als achtentwintig jaar geleden; naast 
hem zat zijn vrouw, die ook oud, heel oud geworden was.  
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 ‘Nou, Johannes,’ zei de landheer, ‘vertel eens heel precies over je 
avonturen. Maar,’ hij keek hem door zijn bril onderzoekend aan, ‘je 
bent wel erg gehavend in Turkije!’  
 Johannes begon: hoe Mergel hem ’s nachts bij zijn kudde wegge-
roepen had en gezegd had dat hij mee moest.  
 ‘Maar waarom ging die domme jongen er dan vandoor? Je weet 
toch dat hij onschuldig was?’  
 Johannes keek naar de grond: ‘Dat weet ik eigenlijk niet, ik denk 
dat het om die toestanden met het hout was. Simon deed allerlei 
klusjes; mij vertelde hij niets, maar ik denk niet dat het allemaal in de 
haak was.’  
 ‘Wat zei Friedrich dan?’  
 ‘Alleen dat we ervandoor moesten, want ze zaten achter ons aan. 
Daarom renden we naar Heerse; daar was het nog donker en we ver-
stopten ons achter het grote kruis op het kerkhof tot het wat lichter 
werd, omdat we bang waren voor de steengroeven aan het Zeller-
veld, en toen we even gezeten hadden, hoorden we opeens boven 
ons snuiven en stampen en we zagen lange bliksemschichten in de 
lucht precies boven de kerktoren van Heerse. We sprongen op en 
renden wat we konden, in godsnaam maar rechtdoor en toen het 
schemerde waren we echt op de goede weg naar P.’  
 Johannes leek nog te huiveren bij de herinnering en de landheer 
dacht aan zijn overleden Kapp en diens avontuur bij de helling van 
Heerse.  
 ‘Vreemd!’ lachte hij, ‘zo dicht waren jullie bij elkaar! Maar ga 
door.’  
 Johannes vertelde nu hoe ze met succes door P. en over de grens 
gekomen waren. Vandaar hadden ze als rondtrekkende handwerks-
lieden al bedelend Freiburg im Breisgau bereikt. ‘Ik had mijn brood-
zak bij me,’ zei hij, ‘en Friedrich een knapzak, daarom geloofden ze 
ons.’ In Freiburg waren ze in Oostenrijkse dienst getreden: hem wil-
den ze niet, maar Friedrich stond erop. Zo kwam hij bij de tros te-
recht. ‘De hele winter bleven we in Freiburg,’ vervolgde hij, ‘en we 
hadden het tamelijk goed, ik ook, doordat Friedrich me er vaak op 
wees en me hielp, als ik iets verkeerd deed. In de lente moesten we 
marcheren, naar Hongarije, en in de herfst begon de oorlog tegen de 
Turken. Daar kan ik niet veel over vertellen, want ik werd al in het 
eerste gevecht gevangen genomen en ben daarna zesentwintig jaar in 
Turkse slavernij geweest.’  
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 ‘God allemachtig! Dat is toch verschrikkelijk?’ zei mevrouw Von 
S.  
 ‘Ja, heel erg: de Turken vinden ons christenen niet beter dan hon-
den en het ergste was dat ik door het harde werk verzwakte; ik werd 
ouder, maar moest nog steeds hetzelfde doen als jaren tevoren.’  
 Hij zweeg even. ‘Ja,’ zei hij toen, ‘het ging de kracht en het geduld 
van een mens te boven en ik hield het ook niet vol. – Vandaar kwam 
ik op een Hollands schip.’  
 ‘Hoe raakte je daar verzeild?’ vroeg de landheer.  
 ‘Ze haalden me uit het water in de Bosporus,’ antwoordde Johan-
nes.  
 De baron keek hem bevreemd aan en stak waarschuwend zijn vin-
ger op, maar Johannes vertelde verder.  
 Op het schip was het hem niet veel beter vergaan. ‘Er brak scheur-
buik uit; wie zich niet heel beroerd voelde, moest harder werken dan 
hij kon en het scheepstouw regeerde even streng als de Turkse 
zweep. Uiteindelijk,’ besloot hij, ‘toen we in Holland kwamen, in 
Amsterdam, lieten ze me vrij, omdat ik onbruikbaar was, en de 
koopman van wie het schip was, had ook medelijden met me en wil-
de me als portier hebben. Maar,’ hij schudde zijn hoofd, ‘ik ging lie-
ver bedelend naar hier.’  
 ‘Dat was niet zo slim,’ zei de landheer.  
 Johannes slaakte een diepe zucht: ‘O, meneer, ik heb tussen Tur-
ken en ketters moeten leven, mag ik dan tenminste niet op een katho-
liek kerkhof liggen?’  
 De landheer had zijn beurs getrokken: ‘Hier, Johannes, ga nu maar 
en kom gauw weer terug. Je moet het me allemaal nog uitvoeriger 
vertellen, want vandaag was het een beetje verward. Je bent zeker 
nog erg moe?’  
 ‘Heel moe,’ antwoordde Johannes, ‘en,’ hij wees naar zijn voor-
hoofd, ‘mijn gedachten zijn soms zo vreemd, ik kan niet goed zeggen 
hoe.’  
 ‘Ik begrijp het wel,’ zei de baron, ‘van vroeger. Ga nu maar. Je 
kunt vannacht nog wel bij de Hülsmeyers blijven en kom dan mor-
gen terug.’  
 De heer Von S. had diep medelijden met de arme boef; nog die-
zelfde dag vonden ze een huurkamer voor hem; eten kon hij iedere 
dag op het slot en op de kleding was ook wel iets te vinden.  
 ‘Meneer,’ zei Johannes, ‘ik kan best nog wat doen; ik kan houten 
lepels maken en u kunt me ook als bode gebruiken.’  
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 De heer Von S. schudde medelijdend zijn hoofd: ‘Dat lijkt me niet 
zo’n goed idee.’  
 ‘O, jawel, meneer, als ik maar eenmaal op gang ben – het gaat niet 
snel, maar ik kom er wel en het kost me ook niet zoveel moeite als u 
zou denken.’  
 ‘Nou,’ zei de baron weifelend, ‘wil je het proberen? Hier is een 
brief voor P. Er is geen grote haast bij.’  
 De volgende dag betrok Johannes zijn kamertje bij een weduwe in 
het dorp. Hij sneed lepels, at op het slot en werkte als bode voor me-
neer. Over het algemeen ging het redelijk; meneer en mevrouw wa-
ren heel vriendelijk tegen hem en meneer Von S. praatte lang met 
hem over Turkije, de Oostenrijkse dienst en de zee.  

‘Johannes zou veel kunnen vertellen,’ zei hij tegen zijn vrouw, ‘als 
hij niet zo doodsimpel was.’  
 ‘Meer zwaarmoedig dan simpel,’ antwoordde ze, ‘ik ben altijd 
bang dat hij gek wordt.’  
 ‘Alsjeblieft zeg!’ antwoordde de baron, ‘hij is zijn hele leven sim-
pel geweest en simpele mensen worden nooit gek.’  
 Na een tijdje bleef Johannes op een tocht als bode ongewoon lang 
weg. De goede mevrouw Von S. was erg bezorgd over hem en wilde 
er al mensen op uitsturen, toen ze hem de trap op hoorden stomme-
len.  
 ‘Wat bleef je lang weg, Johannes,’ zei ze, ‘ik dacht al dat je in het 
Brederbos verdwaald was.’  
 ‘Ik ben door het grenendal gegaan.’  
 ‘Maar dat is een lange omweg; waarom ben je niet door het Bre-
derbos gegaan?’  
 Hij keek mistroostig naar haar op: ‘De mensen zeiden dat het bos 
gerooid was en dat er nu een wirwar van paden is en toen was ik 
bang dat ik er niet meer uit zou komen. Ik word oud en suf,’ voegde 
hij er langzaam aan toe.  
 ‘Zag je,’ zei mevrouw Von S. later tegen haar man, ‘hoe raar hij uit 
zijn ogen keek? Ik denk, Ernst, dat het nog slecht afloopt.’  
 Ondertussen was het bijna september. De velden waren kaal, de 
blaadjes begonnen te vallen en veel teringlijders voelden de schaar al 
aan hun levensdraad. Ook Johannes leek onder de invloed van de 
komende dag-en-nachtevening te lijden; degenen die hem die dagen 
zagen, zeiden dat hij erg in de war leek en aan één stuk door in zich-
zelf praatte, wat hij anders ook wel deed, maar niet zo vaak. Ten slot-
te kwam hij op een avond niet thuis. Ze dachten dat meneer en me-
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vrouw hem eropuit gestuurd hadden; de volgende dag kwam hij ook 
niet en de dag daarna werd zijn hospita bang. Ze ging naar het slot 
om te informeren.  
 ‘God beware,’ zei de landheer, ‘ik weet niets van hem, maar ik 
roep meteen de jager en Wilhelm met de boswachters! Als die arme 
sukkel,’ voegde hij er aangedaan aan toe, ‘zelfs maar in een droge 
greppel gevallen is, kan hij er niet meer uit. Wie weet heeft hij een 
van zijn kromme benen gebroken – neem de honden mee!’ riep hij de 
vertrekkende jagers na, ‘en zoek vooral in de greppels en kijk in de 
steengroeve!’ riep hij nog harder.  
 De jagers kwamen na een paar uur terug: ze hadden geen spoor 
gevonden. De heer Von S. was heel bezorgd: ‘Als ik voor me zie dat 
iemand erbij ligt als een steen en zich niet kan redden! Maar mis-
schien leeft hij nog; een mens kan wel drie dagen zonder eten.’ Hij 
ging er zelf op uit; in alle huizen werd navraag gedaan, overal wer-
den de hoorns geblazen, er werd geroepen en de honden werden in-
gezet om te zoeken – tevergeefs!  
 Een kind had gezien dat hij aan de rand van het Brederbos een le-
pel zat te snijden; ‘maar hij sneed hem helemaal doormidden,’ zei het 
kleine meisje. Dat was twee dagen geleden. ’s Middags werd er weer 
een spoor gevonden: weer een kind, dat hem aan de andere kant van 
het bos gezien had, terwijl hij in het struikgewas zat met zijn hoofd 
op zijn knieën, alsof hij sliep. Dat was nog de vorige dag. Het leek er-
op dat hij de hele tijd rond het Brederbos gezworven had.  
 ‘Als dat verdomde struikgewas maar niet zo dicht was! Daar komt 
niemand doorheen!’ zei de landheer. Ze dreven de honden door de 
nieuwe aanplant, ze bliezen en riepen en gingen ten slotte misnoegd 
naar huis, toen ze ervan overtuigd waren dat de dieren het hele bos 
doorzocht hadden.  
 ‘Niet opgeven! Niet opgeven!’ zei mevrouw Von S., ‘liever een 
paar passen voor niets dan iets nalaten.’  
 De baron was net zo bezorgd als zij. Zijn onrust dreef hem zelfs 
naar de woning van Johannes, al wist hij zeker dat hij hem daar niet 
zou vinden. Hij liet de kamer van de verdwenene openmaken. Daar 
was zijn bed nog niet opgemaakt, zoals hij het achtergelaten had, 
daar hing zijn goede jas, die mevrouw voor hem had laten maken 
van de oude jagersjas van meneer; op tafel lagen een nap, zes nieuwe 
houten lepels en een doos. De landheer maakte die open; er zaten vijf 
groschen in, netjes in papier gewikkeld, en vier zilveren vestknopen; 
de landheer bekeek ze aandachtig. ‘Een aandenken van Mergel,’ 
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mompelde hij en ging naar buiten, want hij kreeg het heel benauwd 
in het muffe, kleine kamertje. Het onderzoek ging door tot iedereen 
ervan overtuigd was dat Johannes niet meer in de streek was, ten-
minste niet levend. Hij was dus voor de tweede keer verdwenen; of 
ze hem terug zouden vinden – misschien na jaren zijn botten in een 
droge greppel? Er was weinig hoop hem levend terug te zien en ze-
ker niet na achtentwintig jaar.  
 Twee weken later kwam de jonge Brandis ’s morgens van een in-
spectie van zijn district terug door het Brederbos. Het was een voor 
die tijd van het jaar ongewoon warme dag; de lucht trilde, geen vo-
gel zong en alleen de raven kraaiden verveeld van de takken en hiel-
den hun open snavels naar de lucht gekeerd. Brandis was erg moe. 
Nu eens nam hij zijn door de zon warm geworden pet af en dan zette 
hij hem weer op. Alles was even onverdraaglijk en het lopen door de 
kniehoge aanplant was moeilijk. Om hem heen stond er geen boom, 
behalve de jodenbeuk. Daar liep hij dan ook met inspanning van al 
zijn krachten naartoe en viel doodmoe neer op het schaduwrijke mos 
onder de boom. De koelte trok zo aangenaam door zijn lijf, dat hij 
zijn ogen dichtdeed. ‘Rotpaddenstoelen!’ mompelde hij half in slaap. 
Er is in die streek namelijk een heel sappige soort paddenstoelen, die 
maar een paar dagen blijven staan, dan verschrompelen en een on-
verdraaglijke geur verspreiden. Brandis dacht dergelijke onaangena-
me buren te bespeuren en hij draaide zich een paar keer om en om, 
maar wilde toch niet opstaan; zijn hond sprong intussen rond, krab-
de aan de stam van de beuk en begon te blaffen.  
 ‘Wat heb je, Bello? Een kat?’ mompelde Brandis. Hij deed zijn 
wimpers half open en zijn blik viel op de joodse letters, die erg ver-
groeid, maar toch nog goed leesbaar waren. Hij sloot zijn ogen weer; 
de hond bleef blaffen en hield ten slotte zijn koude snuit tegen het 
gezicht van zijn baas.  
 ‘Laat me met rust! Wat heb je toch?’ Daarbij keek Brandis, terwijl 
hij zo op zijn rug lag, naar boven en sprong toen opeens op en als een 
bezetene het struikgewas in. Doodsbleek kwam hij bij het slot: aan de 
jodenbeuk hing een mens en hij had de benen vlak boven zijn gezicht 
zien hangen.  
 ‘En je hebt hem er niet afgesneden, ezel?’ riep de baron.  
 ‘Meneer,’ hijgde Brandis, als u daar geweest was, had u zeker ge-
weten dat die mens niet meer leefde. Ik dacht eerst dat het de pad-
denstoelen waren.’ Toch drong de landheer aan op grote haast en 
ging zelf mee op weg.  
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 Ze waren aangekomen onder de beuk. ‘Ik zie niets,’ ze de heer 
Von S.  
 ‘U moet hier gaan staan, hier, op deze plek!’  
 Inderdaad, zo was het: de landheer herkende zijn eigen afgedra-
gen schoenen. ‘God, het is Johannes! – Zet de ladder tegen de boom! 
– zo – nu naar beneden! – Voorzichtig, voorzichtig! Laat hem niet 
vallen! – Lieve hemel, de wormen zijn al aan het werk! Maak toch de 
strop los en de das.’  
 Er was een breed litteken te zien en de landheer deinsde achteruit. 
‘Mijn God!’ zei hij; hij boog zich weer over het lijk, bekeek het litte-
ken heel aandachtig en zweeg even, diep geschokt. Daarna keerde hij 
zich naar de boswachters: ‘Het is niet terecht dat een onschuldige 
voor de schuldige moet lijden, zeg dat maar tegen iedereen: hij’ – en 
hij wees naar de dode – ‘was Friedrich Mergel.’  

Het lijk werd op de vilderij begraven.  
Dit is in grote lijnen echt gebeurd in september van het jaar 1788.  
De Hebreeuwse zin op de boom betekent:  
Als je deze plek nadert, zal je hetzelfde ondergaan als ik door jou heb on-

dergaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


