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I 
 
Grigas en Eve waren naar het sint-jansvuur gegaan en 
daarna op de terugweg ergens in de bosjes geweest, wat 
het goed recht is van jonge mensenkinderen, en toen 
ze het boswachtershuis naderden, beschaamd en ver-
stolen, was het al bijna klaarlichte dag.  
 Grigas merkte als eerste dat de lamp in de huiskamer 
van meneer nog brandde. Hij gebaarde Eve gauw om 
achterom het huis in te sluipen, en deed alsof hij al aan 
het werk was. Hij rommelde wat bij de houtopslag-
plaats en gooide met veel geraas een aantal blokken el-
zenhout zomaar op elkaar. Daarmee probeerde hij de 
aandacht van de oude boswachter te trekken en Eve 
het binnensluipen te vergemakkelijken.  
 Maar de verwachte roep van zijn strenge baas bleef 
uit.  
 Die is vast op de sofa in slaap gevallen, dacht hij en 
stak opgelucht zijn pijp op.  
 Maar toen zag hij hoe Eve hem van voor het huis 
met heftige gebaren leek te roepen. Hij liep voorzichtig 
naar haar toe en hoorde tot zijn stomme verbazing dat 
ze op haar ronde het bedje van de kleine Anikke leeg 
had aangetroffen.  
 Anikke was het vierjarige kind van een verre neef, 
dat de oude man in huis genomen had, sinds haar va-
der verdwenen was en haar moeder uit verontwaardi-
ging daarover bezweken was aan een longontsteking. 
De eerste gedachte die bij Grigas opkwam was dat al-
leen een van de laumen Annike ontvoerd kon hebben. 
Want dat die feeën zich bezighielden met het ontvoe-
ren en verwisselen van kinderen, ook lang nadat ze ge-
doopt waren, dat wist toch zelfs de domste?  
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 Maar Eve, die het anders altijd met hem eens was, 
wilde hem geen gelijk geven. De brandende lamp – en 
de stilte in huis – en daar kwam nog iets bij wat ze eer-
der bij haar nadering gezien dacht te hebben: het raam 
was dicht geweest, maar in een van de ruiten hadden 
scherven gehangen.  
 Daarop vatte hij moed en ging vlak voor de verlichte 
kamer staan.  
 En bij het naar binnen gluren – wat zag hij daar? De 
oude baardman lag op de grond in zijn eigen bloed en 
in zijn zijwaarts gestrekte arm lag het kind te slapen.  
 Van huilen en weeklagen wordt iemand die doodge-
schoten is niet weer levend. Ze wisten ook meteen wie 
het gedaan had: ‘Miks Bumbullis,’ zeiden ze bijna in 
koor.  
 Miks Bumbullis was namelijk twee dagen geleden 
door de oude boswachter betrapt, terwijl hij een pas 
neergelegde ree schoonmaakte en daarbij een tewe musso 
bad. Want het Onzevader is altijd goed tegen betrapt 
worden. Maar deze keer had het Miks niet geholpen. 
Hij had zelfs nog zijn geweer moeten inleveren, en dat 
de oude man hem niet inrekende, was alleen maar, om-
dat die heel goed wist dat zijn gevangene hem onder-
weg ondanks zijn vuurwapen zou overmeesteren.  
 En nu had hij er toch aan moeten geloven. Want 
met Miks Bumbullis viel niet te spotten. Waar ze ’s 
nachts beladen de grens overgingen, waar voor de za-
maite de vrachtkar afgespannen werd, waar ze voor de 
jood de sterke drank op straat goten – Miks was overal 
bij. Nu zelfs die verdomde stroperij!  
 En hij had het zo goed kunnen hebben! De dochters 
van de cafébazen in de wijde omtrek hadden een oogje 
op hem. Ook zelfs een jonge weduwe! En wat voor 
een! Met een boerderij van honderdtwintig morgen. – 
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Die had al twee keer de huwelijksmakelaar op hem af 
gestuurd.  
 Maar hij? Nou, nu zag je het.  
 Grigas en Eve tilden het kind uit de stijf geworden 
arm, en toen ze haar bebloede en betraande hemdje 
uittrokken, werd ze niet eens wakker.  
 Nu lag ze tussen de roodbonte kussens als een en-
geltje te glimlachen.  
 Daarna wilden ze aan het werk gaan, het lijk wassen 
en op de baar leggen. Toen bedacht Grigas nog net op 
tijd dat je iemand die een onnatuurlijke dood gestorven 
is, moet laten liggen zoals je hem aantrof, tot de heren 
van de rechtbank geweest waren. En zo gebeurde het 
ook.  
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II 
 
Miks Bumbullis was gauw gevonden. Hij zwierf door 
de kroegen en vertelde in zijn dronkenschap ieder die 
het wilde weten dat hij door de boswachter betrapt 
was. Daarom moest hij nu een paar jaar de cel in. Maar 
van de moord wist hij niets.  
 Naar de gendarme die hem de handboeien aanlegde 
stak hij zijn tong uit en stond erop dat de waard het 
geld voor de drank zelf uit zijn broekzak haalde, want 
hij moest de kostbare armbanden ontzien die de over-
heid hem geschonken had.  
 Een stevige, gedrongen kerel was hij met een licht, 
onschuldig gezicht. Droeg zijn haar nog als in militaire 
dienst met een scherpe scheiding opzij en keek met 
grote, verbleekte ogen gelaten om zich heen.  
 Zijn eerste verhoor verliep wezenlijk anders dan de 
rechter-commissaris had verwacht. De oude boswach-
ter had het weliswaar al lang op hem gemunt, en in een 
confrontatie van man tegen man in het bos zou hij ook 
zeker afgedrukt hebben, dat eiste zijn eergevoel van 
hem, maar het schot door het raam had een ander ge-
lost.  
 Tot zover was alles in orde.  
 Waar hij in de nacht van de moord geweest was?  
 En nu kwam de vreemde wending.  
 Hij had ergens ingebroken om aan een nieuw ge-
weer te komen. Waar, zei hij niet.  
 Wat hij dan met dat geweer had willen doen, omdat 
hij toch zeker wist dat hij al gauw gearresteerd zou 
worden?  
 Hij had de grens over willen gaan, en aan de andere 
kant moest je altijd iets bij de hand hebben.  
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 De rechter-commissaris drukte hem op het hart dat, 
als hij niet wilde vertellen wáár hij ingebroken had, hij 
het verder wel kon vergeten. Maar ook dat hielp niet.  
 Nog diezelfde dag werd hij tussen twee gendarmes 
op een open vrachtwagen gezet en twee mijl verderop 
naar de plaats van de moord gereden. Het publiek in 
Heydekrug dromde langs de weg en staarde hem aan. 
Dat scheen hij erg leuk te vinden.  
 Grigas en Eve ontvingen de gerechtelijke commissie 
met de dienstvaardige waardigheid van het goede ge-
weten, die heftig omsloeg in verlegenheid, toen ze vra-
gen kregen over de precieze omstandigheden van hun 
thuiskomst ’s morgens vroeg.  
 De feiten waren duidelijk. De gebroken ruit leek te 
wijzen op een schot hagel, hoewel er maar één wond – 
vlak boven het hart – te vinden was. Sectie moest meer 
bijzonderheden aan het licht brengen. Voetafdrukken 
waren er niet te vinden.  
 Toen Miks Bumbullis met het lijk geconfronteerd 
werd, tastten een half dozijn paar ogen begerig naar 
zijn gezicht. Het grote moment dat iemand zoveel be-
kentenissen ontlokt, ging onbenut voorbij. Rustig – 
een beetje nieuwsgierig bijna – keek Miks neer op het 
liggende lichaam en keek daarna de kamer rond, alsof 
hij iets zocht.  
 De gebruikelijke vermaningen, die de tolk, een klei-
ne, intelligente man, die gewend was in de ziel van het 
andere volk te kijken, nog indrukwekkender vertaalde, 
vonden geen gehoor.  
 ‘Ik weet van niks,’ bleef het enige antwoord.  
 Alleen toen hierna de kleine Anikke huilend binnen-
gebracht werd, ging er iets van plotselinge vermoeid-
heid over het strakke gezicht – heel even maar – en 
daarna was hij weer de oude.  
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 Uit het kind was tegenover de vreemde mannen na-
tuurlijk niets te krijgen. Eve deed het woord voor haar 
en berichtte wat het kind haar onder vier ogen verteld 
had.  
 Omdat Eve er niet was, had ze van angst niet in 
slaap kunnen komen en de hele tijd liggen huilen. Toen 
was opa gekomen, had haar uit haar bedje gehaald en 
haar op zijn knie genomen. Opeens knalde het buiten, 
opa was opgesprongen en toen was hij op de grond 
gaan liggen en in slaap gevallen. En toen was zij ook in 
slaap gevallen.  
 De rechter-commissaris richtte zich tot Miks.  
 ‘Toen u op de boswachter mikte en het kind op zijn 
schoot zag zitten, kreeg u toen geen last van uw gewe-
ten, dat u in plaats van hem dat onschuldige wezentje 
kon treffen?’  
 ‘Ik weet van niks,’ was het antwoord telkens.  
 Maar er zat iets in van een slik of een snik. En toen 
het kind de kamer uit geleid werd, keek hij het na met 
de blik van een hond op een worst.  
 De volgende dag verwaardigde Miks zich te beken-
nen waar hij in de sint-jansnacht ingebroken had. 
Vreemd genoeg had hij de boerderij uitgezocht van de 
weduwe die al anderhalf jaar achter hem aan zat. Hij 
had gehoord dat haar overleden man in het bezit was 
geweest van een geweer en dat had hij willen halen. 
Maar er was niets te vinden.  
 Hoe hij het huis zo precies kende dat hij met een 
kans op succes had kunnen inbreken?  
 Daarop bleef hij het antwoord schuldig.  
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III 
 
Nu verscheen – gedagvaard – mevrouw Alute Lampsa-
tis. Een knappe vrouw van in de dertig met brede, uit-
nodigende heupen en een zorgvuldig weggesnoerde 
boezem. In haar rode, vlezige gezicht zaten twee on-
rustig zinnelijke ogen en onder haar teruggeslagen 
hoofddoek glinsterde een soort schoengesp, al had 
haar rijke, roodblonde haar geen sieraad nodig.  
 In gebroken Duits, maar met een grote woorden-
vloed, verzekerde ze dat ze een fatsoenlijke huiseige-
naar was en dat niemand iets op haar aan kon merken.  
 Daar ging het hier helemaal niet om, corrigeerde de 
rechter haar. Ze hoefde alleen maar te verklaren of ze 
in de nacht van Sint-Jan of daarna iets gemerkt had van 
een inbraak in haar huis.  
 Maar ze bleef erbij dat ze fatsoenlijk was en dat nie-
mand iets op haar aan kon merken.  
 Het enige wat de rechter kon doen was de tolk laten 
halen, die in haar moedertaal zo hard tegen haar 
schreeuwde, dat ze geen zin meer had in uitvluchten.  
 Zijzelf had weliswaar geslapen, maar haar nicht 
Madlyne had bij haar thuiskomst van het sint-jansvuur 
een man uit het raam van de klete zien klimmen, die 
verdwenen was in de richting van het bos.  
 De rechter en de tolk glimlachten tegen haar. Ze 
dachten de sleutel tot de verklaringen van de eerbare 
weduwe gevonden te hebben.  
 Het kwam goed uit dat mevrouw Alute meteen haar 
nicht had meegebracht. Die werd gehaald en bleek een 
achttienjarig poppetje te zijn met glasheldere ogen en 
een kersenmond. Ze was op haar zondags, droeg een 
groenzijden schort over haar zelfgeweven marginne en 
bloesemwitte hemdsmouwen, die uit het 
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rijkgeborduurde keurslijfje bloesden. Een boerenmeisje 
als uit een operette.  
 Met haar was niet moeilijk te praten, want ze sprak 
uitstekend Duits, gaf korte, duidelijke antwoorden en 
kon ter plekke de eed afleggen.  
 Ze was – net als Grigas en Eve – tegen de ochtend 
van het sint-jansvuur gekomen –  
 ‘Alleen?’  
 Ze sloeg beschaamd haar lange wimpers neer.  
 ‘Helemaal alleen.’  
 – toen had ze al van ver de hond horen blaffen en 
zich daarom achter de schutting verstopt. En toen was 
er ook echt een man uit het raam van de “kleine ka-
mer” geklommen.  
 ‘Ik dacht dat die man uit de klete kwam,’ zei de rech-
ter.  
 De klete – de ruimte waarin de houdbare voorraden 
bewaard worden – bevindt in oudere huizen gewoon-
lijk onder een apart dak.  
 ‘Ak nei, ak nei,’ verzekerde Madlyne en in haar ijver 
om te getuigen begon ze te blozen. ‘Accrat uit het huis-
je kwam hij, dat zweer ik.’  
 ‘En waar slaapt je tante, Madlyne?’  
 ‘Die slaapt in de kamer – de grote kamer – dat zweer 
ik.’  
 De grote en de kleine kamer liggen altijd aan dezelf-
de kant van de gang en zijn verbonden door een deur.  
 De rechter en de tolk glimlachten weer tegen elkaar.  
 Madlyne werd de zaal uitgestuurd en in haar plaats 
werd mevrouw Alute weer binnengeroepen.  
 Nadat de rechter via de tolk de ernstige gevolgen 
van een eventuele meineed had laten afschilderen, 
maakte hij duidelijk dat er een tegenstrijdigheid be-
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stond tussen de huidige verklaring van Madlyne en wat 
ze van haar gehoord beweerde te hebben.  
 Opnieuw beweerde mevrouw Alute dat ze een fat-
soenlijke vrouw was en dat niemand iets op haar aan 
kon merken. Daar bleef ze nu ook bij, ondanks de wel-
bespraaktheid van de tolk, die één voor één alle helse 
straffen de revue liet passeren.  
 Omdat hij een ommezwaai van Madlyne vreesde, 
dacht de rechter dat hij beter af kon zien van een con-
frontatie van de twee familieleden en hij probeerde al-
leen meer inzicht te krijgen in het motief voor de ver-
meende inbraak.  
 Of ze een geweer in huis had.  
 Ze ontkende heftig.  
 Of gehad had.  
 Ook dat niet. Toen haar man nog leefde, was er wel 
een schietgeweer geweest waarmee haar man zaliger de 
karekles – de jonge kraaien – uit de sparren gehaald 
had, maar toen hij ziek geworden was, had hij het op 
een dag aan de joden verkocht.  
 ‘Aan welke joden?’  
 Dat kon ze natuurlijk niet weten. ‘Een jood is een 
jood, en ze zien er allemaal hetzelfde uit.’  
 De rechter, die tot nu toe behoedzaam om de kern 
van de zaak heen gedraaid was, vond dit het juiste mo-
ment om de naam van de verdachte te berde te bren-
gen.  
 Of ze Miks Bumbullis kende.  
 Ze was totaal niet ontzet of zelfs maar bevangen.  
 Waarom zou ze Miks Bumbullis niet kennen? Hij 
was met haar man zaliger altijd samen de grens overge-
gaan. De tolk keek de rechter begrijpend aan. Smokke-
len deden ze in de grensdorpen allemaal en gewapend 
waren ze soms ook. Miks kon zich dus best het geweer 
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herinnerd hebben dat zijn voormalige kameraad bij 
zich had gehad. Als hij niets van de verkoop wist, kon 
hij met enig recht aannemen dat het nog ongebruikt 
aanwezig was.  
 Of Miks Bumbullis al bij haar thuis geweest was.  
 Jazeker. Hij had haar man zaliger ’s avonds heel wat 
keertjes afgehaald.  
 ‘Waarvoor afgehaald?’  
 ‘Nou, om de grens over te gaan.’  
 Of ze nog wist waar haar man zaliger toen het ge-
weer bewaard had.  
 Ze keek vreemd op en dacht na, alsof ze de heime-
lijke samenhang vermoedde tussen de schijnbaar war-
rige vragen.  
 En daarna begon ze te weeklagen en trok zich terug 
in het domein van de fatsoenlijke vrouw, op wie niets 
aan te merken was.  
 Vanaf dat moment was er niets meer uit haar te krij-
gen. Ze hoefde de eed niet af te leggen.  
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IV 
 
De zitting voor de juryrechtbank naderde. Er was een 
groot aantal getuigen opgeroepen. Het beeld van de 
neergeschoten boswachter werd langzamerhand dat 
van een meedogenloos strenge vervolger, die veel ge-
zworen vijanden had en nooit op het idee gekomen 
was om zelfs onschuldige gelegenheidsstropers te ont-
zien. Zo was bijvoorbeeld, bleek toevallig, ook de man 
van mevrouw Lampsatis ooit door hem in de gevange-
nis beland. Het leek er dus op dat die zijn geweer niet 
alleen gebruikt had om op kraaien te schieten.  
 In elk geval was de onmiskenbare waarschijnlijkheid 
dat, als Miks met een redelijk alibi kon komen, in plaats 
van hem een ander als dader in beeld kwam.  
 Hij zat in zijn zondagse kleren zwijgzaam en vaak 
ongeïnteresseerd in de armezondaarsbank. Minder uit 
zijn rozig gebleven gezicht dan uit zijn bleek starende 
ogen sprak de geestelijke oververmoeidheid die derge-
lijke kinderen van de natuur, die niet gewend zijn 
scherp te denken, vaak overvalt wanneer ze zien dat ze 
overgeleverd zijn aan het spel en tegenspel van de ge-
tuigen.  
 Mevrouw Alute, die nu geen schoengesp onder haar 
hoofddoek droeg, was weer helemaal de gekrenkte on-
schuld en Madlynes wippende appetijtelijkheid wekte 
zelfs bij de oude mannen in de jurybank een welgeval-
lig lachje.  
 De verklaringen van de twee vrouwen liepen ook 
vandaag uiteen. Alute wist heel zeker dat haar nicht 
haar de morgen na de inbraak verteld had dat de man 
die ze gezien had uit de klete gekomen was, en Madlyne 
beweerde dat ze zoiets nooit gezegd kon hebben, want 
het was gewoon niet waar.  
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 Miks Bumbullis beschreef nu zelf de weg die hij ge-
nomen zou hebben. Hij had de huisdeur, die niet op 
slot was, opengedaan, in de grote kamer rondgetast...  
 In de gróte kamer sliep mevrouw Alute! Zij had 
wakker moeten worden bij zijn komst!  
 Maar ze was nu eenmaal niet wakker geworden. 
Daarna was hij de kleine kamer in geslopen, had muren 
en hoeken afgetast en was ten slotte, toen het geweer 
nergens te vinden was, door het raam naar buiten ge-
klommen.  
 Waarom hij niet de makkelijkere terugweg door de 
grote kamer en de gang gekozen had?  
 Mevrouw Alute had bewogen in haar bed.  
 Dat klonk enigszins geloofwaardig en klopte met de 
verklaring van Madlyne. Maar er was nog steeds een te-
genstrijdigheid tussen wat ze haar tante verteld zou 
hebben en haar verklaring onder ede. En dan was er 
ook nog de huwelijksmakelaar, die verklaard had dat hij 
in opdracht van mevrouw Alute twee keer bij Miks ge-
weest was om haar hand aan te bieden.  
 Hoe dan ook, mevrouw Alute moest beëdigd wor-
den. Ze kreeg nog een uitdrukkelijke vermaning en stak 
haar vinger al op, toen het onverwachte gebeurde, dat 
Miks door de eedaflegging heen begon te praten.  
 De president van de rechtbank voer tegen hem uit, 
maar hij praatte door. Traag, druppelsgewijs vielen de 
Litouwse woorden uit zijn mond.  
 Mevrouw Alute spitste haar oren en – barstte in 
snikken uit.  
 Wat hij tegen haar gezegd had, werd vertaald en 
luidde: ‘Ik heb je dan wel bij God en bij je man gezwo-
ren om er ook voor de rechter niks over te zeggen, 
maar het is toch beter dat je je ziel niet belast met een 
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meineed en mij op het schavot laat belanden. Je kunt 
dus beter de waarheid zeggen.’  
 Onder gehuil en handenwringen kwam nu aan het 
licht wat er gebeurd was.  
 Alute Lampsatis lag ’s avonds half in slaap in bed. 
Toen schrok ze plotseling van passen van een man, die 
in de gang naderbij kwamen. Ze wist dat schreeuwen 
niet zou helpen, want Madlyne en het dienstmeisje en 
de knecht waren naar het sint-jansvuur. Daarop begon 
ze te bidden en dacht dat het afgelopen met haar was. 
Maar toen hoorde ze plotseling haar naam noemen en 
herkende de stem van Miks. ‘Ga weg,’ zei ze, ‘ik heb 
wel iemand naar je gestuurd, maar ik ben een fatsoen-
lijke vrouw en niemand mag iets op me aan te merken 
hebben.’ – ‘Ik wil helemaal niet bij je slapen,’ ant-
woordde hij, ‘ik wil alleen maar dat je het geweer geeft 
dat van je man was, want de boswachter heeft het mij-
ne afgepakt.’ – ‘Het geweer is er niet meer,’ zei ze, ‘en 
als het er was, zou ik het niet geven, want je wilt alleen 
maar de boswachter vermoorden.’ Dat ontkende hij, 
maar ze geloofde hem niet. En toen hij vervolgens 
weer weg wilde gaan, sprong ze in haar angst uit bed 
en versperde hem de weg. Toen voelde hij dat ze in 
haar hemd was en bleef bij haar tot het morgen werd.  
 De grote spanning viel weg. Miks’ onschuld leek be-
wezen. En ook de vraag waarom hij, terwijl de vrouw 
des huizes wist dat hij er was, niet gewoon de deur uit-
ging, maar door het raam van de kleine kamer klom, 
werd na enig aarzelen en eromheen praten opgehel-
derd. Ze hadden gedacht dat Madlyne ondertussen 
thuisgekomen was en omdat haar kamer aan de andere 
kant van het huis lag, hadden de passen van de man in 
de gang haar niet kunnen ontgaan.  
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 ‘Had u dat dan meteen gezegd,’ zei de president. En 
omdat er afgezien werd van getuigenverhoren, begon 
de officier van justitie meteen zijn tenlastelegging.  
 De rest rolde zonder conflicten en incidenten als 
vanzelf naar het vonnis. De kleine pachter Miks Bum-
bullis werd vrijgesproken van moord en wegens stro-
perij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.  
 Miks Bumbullis vertrok geen spier. Ook toen me-
vrouw Alute, die intussen bijgekomen was van haar 
huilbuien, hem ging feliciteren, kon er geen lachje af. 
Hij staarde naar een plek op de getuigenbank, waar 
naast Eve, het dienstmeisje, vuil en haveloos de kleine 
Anikke zat, knabbelend op de groene appels die een 
van de dorpsvrouwen haar gegeven had. Zij was voor 
de volledigheid opgeroepen en Eve had voor haar het 
woord gevoerd.  
 Toen Miks afgevoerd werd – van ontslag uit hechte-
nis kon natuurlijk geen sprake zijn – draaide hij zich 
nog een keer om naar het kind, alsof hij iets wilde zeg-
gen. Maar de gerechtsdienaar duwde hem de zaal uit.  
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V 
 
De grafheuvel van de oude boswachter begon te ver-
vallen, want er was niemand die zijn nagedachtenis in 
ere hield. Om het lot van de kleine Anikke ontspon 
zich een proces tussen de bosfiscus en de gemeente 
waartoe haar verdwenen vader had behoord. Allebei 
wilden ze de ander de opvoedplicht in de schoenen 
schuiven. En omdat de fiscus geen last heeft van al te 
veel gevoel en de wel erg verre verwantschap van de 
overledene met zijn verweesde pleegkind als voldoende 
reden van pas kwam, bleef de kleine Anikke als onwel-
kome gast aan die gemeente hangen, die van haar kant 
blij was haar voor een kleine vergoeding te kunnen af-
schuiven naar de plaats waar ze de laatste tijd verbleven 
was.  
 Zo werd ze op een dag bij de dorpsburgemeester in 
het openbaar geveild en viel toe aan de minst eisende, 
de keuterboer Kibelka, een weinig vertrouwenwekken-
de figuur, die een paar groschen nodig had om aan 
brandewijn uit te geven.  
 Hoe zo’n arm, klein zieltje, waar God en de mens-
heid hun zorgzame ogen van afgewend hebben, in 
stilte lijdt, heeft nog niemand gezien en beschreven, en 
niemand zal het ooit kunnen zien en beschrijven. Wat 
honger en vuil, wat slaag en kou, wat vooral het ont-
breken van elk lief woordje in de nog niet ontloken ziel 
verstikken en verteren, tot uit het in onbewust vertrou-
wen opjuichende jonge leven een schuw bevend en in-
eengedoken halfbakken bestaan geworden is, dat nau-
welijks nauwelijks nog kan ademhalen, dat gaat in duis-
ternis en stilte ten onder. Elk jaar verdwijnt een onme-
telijke hoop van zulk menselijk afval in het graf, waar 
het nog het beste af is. En alleen door een wonder 
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daalt er soms van de zon een hand neer om deze of ge-
ne van die al halfdode stakkers op te heffen tot het 
licht.  
 Ja, als de zon er niet was! En desnoods de waak-
hond!  
 Naast de waakhond liggen en je net als hij te war-
men in een goedgezinde middagzon is uiteindelijk het 
enige geluk van zo’n verschoppelingetje. – – –  
 En plotseling spitste de waakhond zijn oren, sprong 
op, sloeg aan en veegde met een slepende ketting de 
kring van het hem toegewezen rijk.  
 Anikke, die alleen thuis was, zag iemand door de 
poort komen die voorzichtig om zich heen keek en 
daarna naar het hondenhok liep, waar hij zich bescher-
ming zoekend aan vasthield.  
 Vlak voor de tanden van de hond bleef hij staan en 
zei: ‘Is meneer Kibelka thuis?’  
 Anikke wist best dat iedereen op het land aardappels 
aan het oogsten was, maar ze kon echt geen antwoord 
geven.  
 ‘Hoe heet je?’ vroeg hij.  
 In haar angst was ze haar eigen naam vergeten.  
 De hond kefte ertussendoor en pas toen de vreemde 
man hem met zijn stok een klap gaf, trok hij zich jan-
kend terug tegen de hut.  
 Daarop kwam de vreemde man dichter bij haar, ter-
wijl hij de hele tijd zijn stok voor zich uit hield, waar de 
hond in beet. Ze wist nu dat ze ontvoerd zou worden 
en barstte in snikken uit.  
 En toen voelde ze dat ze bij haar arm gepakt en met 
een ruk meegetrokken werd, terwijl de hond, die een 
nieuwe klap kreeg, omrolde.  
 ‘Niet huilen, niet huilen, ik doe niks,’ hoorde ze hem 
zeggen. Want door alle tranen kon ze niets meer zien. 
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Maar in die stem klonk iets wat ze niet gewend was. Ze 
hield op met huilen.  
 ‘Ben jij Anikke?’  
 ‘Ja-a.’  
 ‘Wil je een stuk zoethout?’  
 Zoethout wilde ze graag, want dat aten de grote kin-
deren soms, wanneer de school uit was, maar zij kreeg 
natuurlijk niets.  
 En daarna gaf de vreemde man haar uit een zakje 
een mooie, gele stengel, waar ze ook meteen in beet, 
want nu was ze nauwelijks nog bang voor hem.  
 En nu durfde ze hem zelfs aan te kijken. Kwaadwil-
lig zag hij er niet uit. Veel aardiger dan Kibelka. En hij 
rook ook niet naar drank. Asblond haar had hij en net 
zo’n snor. En ze wist nu ook waar ze hem al eerder ge-
zien had. Een grote zaal was het, net als in de kerk. 
Maar in plaats van één dominee in toga zat er een hele 
tafel vol.  
 ‘Hoe oud ben je, Anikke?’  
 ‘Ik word zeven.’  
 ‘Ga je al naar school?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Waarom niet?’  
 ‘Ik heb niks om aan te trekken, zegt mevrouw Kibel-
ka.’  
 Nu keek hij op haar neer en monsterde lang de vod-
den die ze aanhad. Daarna vroeg hij waar hij meneer 
Kibelka kon vinden. Ze wees in de richting van het 
veld en liep ook een eindje met hem mee, want ze wil-
de nu niet meer bij hem weg.  
 Toen hij de werklui zag, gaf hij haar de hele zak, die 
hij zolang in zijn hand gehouden had, en zei: ‘Verstop 
hem maar, dan eten de anderen hem niet op.’  
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 Daarmee stuurde hij haar terug en liep door tussen 
de aardappels, tot hij stuitte op Kibelka, dit met zijn 
vrouw en drie kinderen op zijn knieën naar aardappels 
zat te graven. Ze zaten allemaal op hun eigen manier te 
schelden en te kreunen.  
 Kibelka herkende hem meteen en terwijl hij het vuil 
van zijn broek schudde, stond hij op om hem een hand 
te geven. Want al was Miks Bumbullis de moordenaar 
niet, hij had hem wel kunnen zijn. En je moest hem te 
vriend houden.  
 ‘Jij had het natuurlijk de hele tijd erg makkelijk,’ zei 
hij, ‘want wie door de overheid gevoed wordt, die is 
goed af.’ Daarbij lachte hij honend en vleiend tegelijk, 
en zijn brede grijns met zwarte stoppels reikte tot zijn 
oren.  
 ‘Jullie hebben het hier des te zwaarder,’ zei Miks 
Bumbullis, terwijl hij de onuitgegraven vlakte met het 
dorre onkruid overzag.  
 Ook de vrouw was opgestaan en veegde haar hand 
af aan haar linnen voorschoot. Ze was een armetierige, 
gele geit met felle, meedogenloze ogen. En de drie 
roodneusjes stonden met open mond te kijken.  
 De twee Kibelka’s hieven een klaagzang aan. De 
natte septembermaand – en alles begon al te rotten – 
en hulp van buiten was te duur.  
 ‘Als jullie goedkope hulp nodig hebben,’ zei Miks, 
‘dan zou ik wel iemand weten.’ 
 ‘Wie is er zo dom!’ lachte Kibelka. ‘Zelfs een beul 
doet het niet voor niks.’  
 ‘Ik heb wat gespaard,’ zei Miks, ‘en als je me verder 
de vrije hand laat, breng ik af en toe nog iets mee voor 
het huishouden.’  
 De twee keken elkaar aan. Daarna stemden ze snel 
en begerig in en stelden verder geen vragen.  
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 Zo werd Miks Bumbullis knecht bij de verzorger 
van Anikke.  
 In het begin leek hij zich weinig om haar te bekom-
meren en er gingen drie dagen voorbij voor hij infor-
meerde wat dat voor een misbakseltje was dat de hele 
tijd rond het huis kroop.  
 De twee Kibelka’s wilden niet te veel kwijt, want de 
verdenking van moord zat er nog steeds goed in. Maar 
uiteindelijk vertelden ze toch hoe ze aan het kind geko-
men waren en dat ze het eigenlijk alleen omwille van 
Gods barmhartigheid bij zich hielden.  
 Hij nam de mededeling heel gelijkmoedig op en zei 
alleen: ‘Haar vader schijnt in Amerika te zijn. Als die 
ooit rijk terugkomt, zal hij iedereen belonen die goed 
geweest is voor het kind.’  
 Dat gaf de Kibelka’s te denken. De volgende mid-
dag mocht het bleke hoopje mens, dat anders in het 
hoekje bij de kachel zwijgend en wachtend zat te kij-
ken, bij de kinderen aan tafel zitten.  
 Toen het zaterdag werd, verdween Miks Bumbullis 
en hij kwam zondagochtend terug met een geweer, dat 
erg verroest was met de kieren vol plakkerige aarde.  
 De Kibelka’s vroegen niet waar hij dat vandaan had, 
en ze stonden er allemaal omheen en keken vol respect 
hoe hij met de schroevendraaier de onderdelen uit el-
kaar haalde en ze stuk voor stuk poetste en oliede, tot 
het wapen brandschoon en schietklaar was.  
 En weer op zondag was er bij de Kibelka’s ’s mid-
dags een reebout, wat sinds mensenheugenis niet ge-
beurd was. Ze zaten allemaal te smullen en zelfs de 
waakhond kreeg zijn botten.  
 De kleine Anikke zat erbij in een nieuw, roodbont 
jurkje, dat Miks voor haar had meegebracht; ze werd 
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door de kinderen van het gezin van jaloerse liefkozin-
gen voorzien en wist niet wat haar overkwam.  
 ‘Ik begrijp je wel,’ zei Kibelka, ‘maar als haar vader 
níét uit Amerika komt, dan heb je verkeerd gegokt.’  
 ‘Dan doe ik het net als jullie om Gods loon,’ ant-
woordde Miks, ‘je moet altijd een voorbeeld aan ande-
ren nemen.’  
 Kibelka lachte gevleid en proostte op zijn knecht, 
want hij greep altijd makkelijk naar de fles.  
 ‘Maar nu moeten jullie haar ook naar school laten 
gaan,’ zei Miks terloops.  
 De vrouw begon zoals gewoonlijk te weeklagen. De 
gendarme was al twee keer geweest en ze kon niet 
meer slapen bij de gedachte dat ze uiteindelijk ook nog 
boete moesten betalen.  
 Die angst was nu niet meer nodig. En toen Anikke 
maandagochtend met de kinderen mee naar school zou 
gaan, lag er naast haar bedje zelfs een lei.  
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VI 
 
De winter kwam. Miks Bumbuliis werd nu erg gewaar-
deerd in huis. Hij borstelde het paard, hij voederde de 
koeien en wanneer de dorsvlegels gingen: ‘Oebags, 
oebags, oebags’ – klonk zijn slag er altijd bovenuit.  
 Loon vroeg hij niet, en dat zou hij ook niet gekregen 
hebben, want Kibelka verdronk elke groschen. Daaren-
tegen keek er niemand, wanneer Miks af en toe in de 
ochtend- of avondschemering achter de schuur bezig 
was en voorlopig niet meer terugkwam.  
 De drie deugnieten had hij nieuwe pakken cadeau 
gedaan, zodat er nu net zo mooi uitzagen als Anikke, 
en zelfs een luizenkam bracht hij mee, die de een na de 
ander moest doorstaan. Kibelka vond het weliswaar 
zondig om de rijke kinderen na te willen doen, maar 
ten slotte leende hij de kam ook voor zichzelf.  
 De kleine Anikke liep rond als in een droom. De 
warme school – en het royale eten – en bijna geen slaag 
meer! Ze kreeg af en toe nog wel een tik, maar die deed 
nauwelijks pijn, want ze voelde in zalige geborgenheid 
dat er iemand was die haar tegen ergere dingen be-
schermde.  
 Ze liep als een hondje achter Miks aan, maar durfde 
niet heel dichtbij te komen, want hij moedigde haar 
nooit aan.  
 Bij de maaltijden keek ze altijd naar zijn gezicht, en 
toen ze het verhaal van Jezus Onze-Lieve-Heer leerde, 
wist ze meteen dat die er net zo had uitgezien als hij.  
 Op een avond, toen de kienspaan brandde, was 
Miks bijzonder opgewekt en zei tegen Jons, de oudste: 
‘Wil je paardjerijden?’ Jons wilde natuurlijk graag, en 
Miks nam hem op zijn knie en zong: Apappa, oepap-
pa!’ Daarna was Katrike aan de beurt en vervolgens 
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Jendrys. En Anikke stond in een hoekje en dacht, ter-
wijl ze haar tranen verbeet: ik ben het stiefkind maar en 
daarom wil hij me niet.  
 Maar hij zei ook al: ‘Anikke moet ook.’  
 Daarop ging ze heel langzaam naar hem toe, want ze 
vertrouwde het niet. Toen hij haar optilde, was het als-
of ze recht naar de wolken vloog. Zo stevig mocht ze 
nu rijden, dat ze heel duizelig werd, tot Jons jaloers 
werd en de hele tijd riep: ‘Ik wil ook zo lang!’  
 Die momenten waren het mooiste wat ze ooit mee-
gemaakt had, want dat er al iemand geweest was die 
haar op schoot gehouden had, dat was ze intussen ver-
geten. Alleen een lange, witte baard herinnerde ze zich 
nog, maar ze dacht dat dat de kerstman was geweest, 
waarover de meester vertelde.  
 Het was ondertussen erg koud geworden en wan-
neer je tegen de sneeuwstorm in naar de afgelegen 
school moest, kostte dat heel wat tranen. Maar de goe-
de Miks had wanten gekocht en een met wol gevoerde 
muts met oorkleppen, die je onder je kin moest vast-
binden. De drie kinderen kregen dezelfde, zodat nie-
mand jaloers kon worden.  
 Alleen de venijnig kijkende vrouw liet zich geen 
knollen voor citroenen verkopen en zei met een zoet-
zure glimlach: ‘Mijn kinderen hebben het wel heel goed 
bij jou, maar God weet wat erachter zit.’  
 Daarop zei Miks: ‘Als iemand van kinderen houdt, 
wat kan er dan achter zitten?’ En hij keerde zich af.  
 Anikke sliep niet bij de andere drie in de kleine ka-
mer, die goed verwarmd werd, maar aan de andere 
kant van de gang, waar het nu vreselijk koud was. Dat 
was nog een overblijfsel uit de tijd van haar achterstel-
ling en van haar hoefde het helemaal niet anders, want 
in de kamer naast haar sliep Miks.  
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 Maar nu de strenge vorst gekomen was, kon ze echt 
niet goed in slaap komen en lag in haar kleren onder de 
harde paardendeken bevend van de kou en soms tot de 
ochtend halfwakker.  
 Toen ze op een nacht zo lag, hoorde ze uit de kamer 
van de knecht een zacht geknars en gekreun. Het was 
of iemand vreselijke pijn had en niet wist hoe hij moest 
gaan liggen. Daarop vatte ze moed. Ze duwde ondanks 
de kou de deken weg, ging de kamer in en zei nog 
meer bevend van angst dan van de kou: ‘Miks, heb je 
ergens pijn?’ 
 Uit de duisternis kwam er iets als een kreet van 
vreugde. En daarna grepen twee armen naar haar. 
Daarin lag ze nu stil en gelukkig en warmde zich en 
viel ook al gauw in slaap.  
 Van nu af aan kroop ze elke nacht bij hem en lag 
daar als in Abrahams schoot.  
 ’s Morgens maakte hij haar op tijd wakker, zodat 
niemand er iets van merkte. Ook keek hij overdag niet 
vaker naar haar dan vroeger. Maar nu vond ze dat niet 
erg meer, want ze wist altijd hoe goed hij het met haar 
meende.  
 En nooit hoorde ze hem meer kreunen. Soms viel 
hij zelfs nog eerder in slaap dan zijzelf.  
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VII 
 
Het was op een avond rond kersttijd, toen Miks Bum-
bullis op een van zijn tochten naar het bos geroepen 
werd door een vrouw die tot haar neus warm ingepakt 
aan de slootkant in de sneeuw zat.  
 Hij schrok zich een ongeluk. Hij had de stem met-
een herkend.  
 ‘Goed dat je er bent, Alute Lampsatis,’ zei hij. ‘Ik 
wou toch al een keer naar je toe.’  
 ‘Je hebt drie maanden de tijd genomen,’ zei ze, ‘en 
als ik je niet had opgewacht, had het weer drie maan-
den geduurd.’  
 ‘Dat kan best zijn,’ zei hij. ‘Wat je niet graag doet, 
stel je telkens weer uit.’  
 ‘En dat zeg je recht in mijn gezicht?’ kraste ze met 
een vernietigende blik.  
 ‘Ik spreek de waarheid,’ antwoordde hij.  
 ‘Dan zal ik jou óók de waarheid vertellen!’ 
schreeuwde ze. ‘Dat jíj de boswachter doodgeschoten 
hebt – dat jouw geweer, waarmee je dat gedaan hebt, 
míjn geweer is – en dat ik mijn ziel verkocht heb aan 
de eeuwige verdoemenis – en Madlynes ziel erbij, die 
mijn nicht is en die omwille van mij onder ede ver-
klaarde wat ik wou. Dát is de waarheid!’  
 ‘En dan is de waarheid,’ vervolgde hij, ‘dat jij me het 
geweer gegeven hebt en gezegd hebt: “Mijn man zali-
ger had het al willen doen, maar door zijn ziekte kon 
hij het niet. Nu moet jij het doen, anders heb je geen 
eer in je lijf!” Dát is de waarheid!’  
 ‘En verder is de waarheid,’ onderbrak ze hem, ‘dat ik 
een dag en een nacht heb zitten piekeren hoe ik je het 
beste tegen lijfstraf kon beschermen, want als ik ge-
woon gezegd had: “Hij was op dat moment bij mij”, 
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dan had niemand me geloofd. Daarom heb ik Madlyne 
ingefluisterd dat ze jou uit het raam had zien klimmen, 
terwijl ik alles ontkende. Daarom heb ik je tien keer 
voorgezegd – alles – ook wat je moest zeggen, als ik de 
eed aflegde. Want je bent zo dom als een Duitser.’  
 ‘En jij bent zo slim als de duivel,’ antwoordde hij.  
 ‘Het is goed,’ zei ze om zich heen kijkend, ‘dat nie-
mand ons hier kan horen behalve de kraaien, anders 
was het afgelopen met ons drieën. Maar je weet nooit 
wat er nog gebeuren kan, als iemand in zijn woede on-
voorzichtig wordt. Daarom vraag ik je voor de eerste 
en de laatste keer: houd je je aan je woord?’  
 ‘Ik weet van geen woord,’ kreunde hij.  
 ‘Natuurlijk weet je van geen woord, maar ík weet dat 
de mensen me al twee jaar nawijzen en dat ik geen hu-
welijkskandidaat meer zie – niet voor mij en ook niet 
voor Madlyne, en sinds Sint-Michiel, 29 september, 
kan ik niemand zien of hij vraagt brutaalweg: “Weet je 
wie in Wiszellen bij Kibelka voor knecht speelt?” Daar-
om vraag ik voor de allerlaatste keer: wanneer stuur je 
iemand die het huwelijk tussen ons regelt?’  
 Hij kronkelde als een aal onder het mes.  
 ‘Geef me de tijd tot vastenavond,’ zei hij.  
 ‘Ja ja,’ hoonde ze, ‘eerst tot vastenavond – en dan 
tot palmzondag – enzovoort enzovoort. – Maar goed. 
Tot vastenavond zal ik wachten. Heb je dan niemand 
gestuurd, dan weet ik waar ik aan toe ben met jou.’  
 En het klonk nog bijna als een bedankje wat hij sta-
melde. Ze was al weggelopen, toen ze zich nog een 
keer omdraaide en zei: ‘De mensen zeggen dat jij het 
pleegkind van de Kibelka’s onderhoudt als een prinses. 
Dat kun je beter laten. Je ziel koop je toch niet vrij en 
de gendarme wordt nieuwsgierig, als hij dat hoort.’  
 Met die woorden liep ze weg.  
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 Na dat alles had Miks Bumbullis het gevoel of hij 
met een bijl een klap voor zijn kop gekregen had. Hij 
bleef eerst een tijdje heel stil staan en daarna wankelde 
hij het bos in. Maar hij schoot niets en hij zag ook 
niets. Hij dacht maar één ding: ik ben tot vandaag heel 
gelukkig geweest zonder dat ik het wist.  
 Daarna voelde hij een vurig verlangen om het kind 
bij zich te hebben. Hij grendelde zijn geweer en wist 
niet hoe gauw hij naar huis moest.  
 En toen hij op zijn koude slaapplaats lag en de zach-
te pasjes aan kwamen trippelen en het zachte gezichtje 
zich in zijn armen schoof, was het weer alsof hij in de 
hemel was. Hij begon zulke bittere tranen te huilen als 
een man anders alleen in de kerk doet.  
 Toen moest het kind ook huilen, als wist ze niet 
eens waarom. Hij troostte haar en zij streelde hem. En 
het was bijna of hij het niet gedaan had.  
 
 
 
 
  



 28 

VIII 
 
Vastenavond naderde. Maar tot daden kwam hij niet. 
Hij schaamde zich om zoals gebruikelijk de huwelijks-
makelaar te sturen, want iedereen wist hoe de situatie 
was. Hij moest dus zelf gaan. Wanneer het zondag was, 
zei hij tegen zichzelf: ‘Volgende zondag dan.’ En daar 
bleef het bij.  
 Hij ging ook niet eens naar de kerk, want daar had 
hij haar tegen kunnen komen.  
 Zo was het dus al Goede Vrijdag geworden. Hij 
zat ’s morgens op zijn kamer een houten paardje voor 
Anikke te snijden. Toen kwam Jons, de oudste, zijn ka-
mer binnenrennen en zei: ‘Buiten staat iemand die je 
wil spreken – een chique vrouw.’  
 Hij verwachtte al meteen niets goeds, maar legde 
zijn werk neer en ging.  
 Daar stond voor de schutting met een sneeuwwitte 
hoofddoek en een zijden schort Madlyne. Ook dunne, 
witte kousen droeg ze, al was het nog tamelijk guur 
weer, en alles aan haar was rond en puilde uit en wipte.  
 Ze glimlachte ook heel vriendelijk tegen hem en 
vroeg of hij geen wandelingetje met haar wilde maken.  
 ‘Ik wil niet, maar ik moet wel,’ zei hij.  
 En daarna gingen ze samen naar het bos, naar de 
plek waar hij drie maanden geleden Alute getroffen 
had, en niemand zei een woord.  
 ‘Je vraagt je misschien af waarom ik nog niet ge-
trouwd ben,’ begon ze eindelijk. ‘Ik kan zoveel mannen 
krijgen als ik wil, maar ik wil niet.’  
 ‘Je tante zegt dat er niemand komt,’ zei hij, ‘en dat 
het mijn schuld is.’  
 ‘Misschien is het jouw schuld wel,’ zei ze glimla-
chend, ‘maar anders dan zij denkt. Als je bij ons het 
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hoofd van het gezin bent, zul je mij ook te eten moe-
ten geven.’  
 ‘Ik wil helemaal geen hoofd van jullie gezin zijn,’ zei 
hij.  
 ‘Het gaat meestal niet zoals de mens beschikt,’ ant-
woordde ze. ‘En als ik je een goede raad mag geven: 
wacht dan niet te lang. Mijn tante zegt valse dingen. Er 
komt een dag dat het te laat is.’  
 ‘Als ze mij aangeeft, geeft ze tegelijk zichzelf aan,’ 
interrumpeerde hij.  
 ‘En mij net zo,’ antwoordde ze, nog steeds met de-
zelfde glimlach. ‘Maar sinds vastenavond schuilt de 
duivel in haar en ze heeft het vaak over het kind dat bij 
de boswachter op schoot zat, toen het ongeluk gebeur-
de, en dat nu de hele tijd bij jou op schoot zit. En hoe 
dat kan, vraagt ze ook. En niemand weet het. Maar ie-
dereen trekt een bedenkelijk gezicht.’  
 Hij zag plotseling glashelder waar dat wraakzuchtige 
geklets toe zou leiden. En zag ook het eind. Alute 
Lampsatis, die anders zo verstandig was, groef in haar 
zinloze woede een kuil voor hem en voor zichzelf.  
 ‘Ik kom er nog het makkelijkste van af,’ zei Madlyne 
met haar liefelijke en bedeesde glimlach, alsof ze het 
over bloemetjes en vogeltjes had en niet over het 
tuchthuis of iets nog ergers. ‘Want ik was nog heel jong 
en ben er ook toe aangezet. Maar jij, Miks Bumbullis, 
met jou heb ik te doen. Daarom vind ik dat je geen dag 
langer moet wachten en vanmiddag bij ons op de boer-
derij moet komen. Dan geeft ze wel rust.’  
 ‘Hoofd van het gezin bij jullie,’ zei hij, ‘kan ik alleen 
zijn op één voorwaarde: dat Alute goed is voor het 
kind.’  
 ‘Haar wil je meenemen?’ vroeg ze, en in haar schrik 
verdween voor het eerst de glimlach van haar gezicht.  
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 ‘Haar wil ik meenemen,’ antwoordde hij bijna plech-
tig, ‘anders kom ik nooit ofte nimmer.’  
 Ze leunde tegen een boomstam en keek zwijgend 
naar de lucht. En haar lichte ogen waren nu zo blauw 
als de paashemel. Daarna zei ze: ‘Momenteel heeft ze 
nog een hekel aan het kind, want ze denkt dat jij meer 
van het kind houdt dan van haar. Maar als je doet wat 
zij wil en haar schaamte wegneemt, zal ze zich wel met 
het kind verzoenen. Bovendien ben ik er ook nog, en 
ik houd erg van kinderen.’  
 ‘Jij neemt een man en gaat weg,’ zei hij somber.  
 ‘Wanneer heb jij de varens al zien bloeien, dat je 
doet of je alles weet?’ vroeg ze en keek plagerig naar 
hem op.  
 Op dat moment leek zijn lot en dat van het kind niet 
meer zo dreigend en hij zei: ‘Goed, ik kom.’  
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IX 
 
Zo gebeurde het dat Miks Bumbullis en Alute Lampsa-
tis op Hemelvaartsdag in de bruidshoek zaten met de 
bruiloftsgasten in grote kringen om hen heen. Op tafel 
stonden een een heleboel lekkere gerechten en boven 
hen hing vanaf het plafond de kunstig gevlochten 
kroon, waarin zilverglanzende vogels wiegden.  
 De eregasten hadden rijkelijk servetten en spreuk-
banden cadeau gekregen, en het met bier gevulde glas 
waarin de bijdrage gegooid werd – want niemand 
mocht weten hoeveel anderen gegeven hadden – die 
onwelkome maner, deed zo vluchtig de ronde dat de 
meesten hun goede talers niet kwijtkonden.  
 Dat zorgde natuurlijk voor een prettige stemming, 
die wat ooit er gebeurd was met de mantel der naasten-
liefde bedekte.  
 De Kibelka’s waren ook uitgenodigd en Kibelka zelf 
lag allang heerlijk achter de schuur te slapen. Maar de 
kleine Anikka hadden ze niet mee mogen nemen. Dat 
had Alute zo beslist. En daarmee bewees ze weer eens 
dat ze de verstandigste van allemaal was. Want als de 
gemeentelijke wees zich meteen als een kind van het 
huis onder de gasten had bewogen, hadden bevreem-
ding en verdenking meteen gezorgd dat de domme 
praatjes nog kwaadaardigen geworden waren.  
 Maar toen de bruidssoep op tafel kwam, waarvan 
Alute de brandewijn royaal met kersensap en honing 
gezoet had, en daarop de plagerijen zelfs onder de 
vrouwen steeds vrijmoediger opflakkerden, toen werd 
ook glimlachend aan het arme kind gedacht, dat giste-
ren nog een steen des aanstoots was geweest.  
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 ‘Anders brengt een weduwe altijd iets levends mee 
in het huwelijk,’ zei een van de buurvrouwen. ‘Hier 
doet de bruidegom het, al is hij nog vrijgezel.’  
 En een andere vrouw zei: ‘Jullie hoeven zelf niet 
eens moeite te doen. Bij jullie komen de kinderen zo 
uit de hemel vliegen.’  
 En een derde: ‘Koop haar maar van de Kibelka’s. 
Voor een fles drank krijg je zijn drie eigen kinderen er-
bij.’  
 Alute, die haar roodblonde haar vandaag waardig 
onder de vrouwendoek verstopt hield en op haar vest 
een stralende gouden broche droeg, zo groot als op de 
borst van een koningin, hoorde alles met een toegeef-
lijke glimlach aan en zei vervolgens, alsof ze erover na-
dacht: ‘Jullie hebben eigenlijk gelijk. Ik wou haar zelf al 
aanbieden aan mijn man, maar ik denk dat hij het niet 
zal toegeven, omdat het er wel erg vreemd uitziet.’  
 Dat leidde tot tegenspraak, die deze keer heel on-
schuldig en oprecht was. Of dat zo erg was! En ‘als hij 
nou eenmaal van het kind houdt?’  
 Een bijzonder ijverige vrouw bood zelfs aan om de 
paarden in te laten spannen en de kleine Anikke met-
een uit Wiszellen naar het feest te halen.  
 Miks Bumbullis, die er angstig verheugd en zwijgend 
bij zat, kreeg het te kwaad, maar Alute wees het voor-
stel rustig af. Dat kon later altijd nog, en niemand 
hoefde om haar eerder te vertrekken van het feest.  
 Madlyne, die als ceremoniemeester tussen de gasten 
door glipte en om haar schattige kwiekheid en haar 
wippende rokken door de jongens melinoji kielele – het 
witte kwikstaartje – genoemd werd, bleef staan luiste-
ren, toen het in de bruidshoek over het kind ging en 
zei nu met een glimlach: ‘Als jullie het per se willen, 
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dan ben ik de eerste die de dank van de vrouw des hui-
zes moet verdienen, en dat zal ik morgen ook doen.’  
 Alute wierp haar een blik toe die niet overliep van 
dankbaarheid, maar ze was al doorgelopen en weerde 
zich vrolijk tegen drie jongens die hun meisjes in de 
steek gelaten hadden om een beetje met haar te dollen.  
 De volgende dag was er nog genoeg bruiloftsdrukte 
op de boerderij, net als de derde dag. Maar toen de rust 
was weergekeerd en het jonge echtpaar niet tevoor-
schijn kwam, ging Madlyne op weg en kwam twee uur 
later terug met de kleine Anikke, die een nieuw, groen-
geborduurd keurslijfje aanhad en met grote ogen vol 
angstig verlangen haar toekomstige thuis tegemoetzag.  
 Achter haar liep de twaalfjarige Jons met een bundel 
spullen van het pleegkind. Toen de poort in zicht 
kwam, moest hij er kousjes en schoentjes uit halen om 
te zorgen dat ze niet op blote voeten kwamen.  
 Het was nu echt alsof een prinsesje haar intocht 
hield.  
 Onder de iep voor de deur zat het echtpaar dikke, 
zure melk te eten, want het was vespertijd.  
 Anikke maakte zich los van Madlynes hand en wilde 
naar Miks toe rennen, maar toen zag ze een paar ogen 
waardoor ze abrupt verstarde; ze wist niet meer of ze 
voor- of achteruit moest.  
 Maar toen kwam ook de vrolijke Madlyne haar al 
achterna en zei: ‘Waarom ben je bang voor je pleeg-
moeder, liefje? Die doet je niks, heeft ze beloofd.’  
 Anikke maakte een mooie reverence, zoals ze op 
school geleerd had, en wachtte op een welkom.  
 Als ze nu nog leefde, zou ze er nog steeds op wach-
ten.  
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X 
 
Wie nu echter dacht dat de kleine Anikke het slecht 
had, vergiste zich. Alute was een veel te verstandige 
vrouw om niet te weten dat ze door haar afkeer duide-
lijk te laten blijken tegenover de man met wie ze nu 
eenmaal tafel en bed deelde, het plezier in zichzelf bij 
voorbaat bedierf. Daarom deed ze alsof ze het kind 
omwille van zichzelf wel aardig vond en liet ieder 
greintje welwillendheid betalen door dubbele liefdes-
diensten van het kind.  
 Miks Bumbullis was een omzichtig hoofd van het 
gezin en trouw en zorgzaam. Hij werkte van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat en dacht aan alles. De 
aardappels gedijden, het hooi kwam droog in hooiber-
gen en toen de roggeoogst begon, werd bij het maaien 
zijn rug niet moe. In zijn gezicht was veel veranderd. 
Hij zwierf niet meer langs de kroegen en kwam zelfs 
van de weekmarkt nuchter thuis. Ook het stropen had 
hij opgegeven, en als hij in de verleiding kwam om ’s 
nachts de grens over te gaan, zei hij dat zijn vrouw dat 
niet wilde. Maar dat was helemaal niet zo. Integendeel: 
wat Alute vroeger zo bewonderd had, was zijn wilde en 
teugelloze activiteit. Ze had gedacht met hem de hef-
tigste en krachtigste van allemaal binnengehaald te heb-
ben en was nu bitter teleurgesteld dat hij als de een of 
andere sul naast haar liep.  
 Dat hij ook grappig en vrolijk kon zijn, bleef natuur-
lijk voor haar verborgen, want dat gebeurde alleen 
maar wanneer hij alleen was met het kind. Dan speelde 
hij met haar alle spelletjes waarvoor meer dan twee niet 
nodig waren en bedacht elke dag nieuwe.  
 Er was er een dat “de kattenval” heette. Daarbij 
moest de een door de gebogen arm van de ander krui-
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pen, en omdat hij natuurlijk veel te dik was voor haar 
kinderarmpjes, bleven ze lachen. En een ander “de 
windmolen”. Als je dat wilde spelen, moest je twee 
hopstaken kruislings aan je lijf laten binden en dan heel 
snel om je as draaien. Kon de ander een van de staken 
pakken en de molen zo tot stilstand brengen, dan had 
die gewonnen. Zo vermaakten ze zich vaak tot in de 
schemering, alleen natuurlijk niet op het erf, maar ver 
daarbuiten, waar hun gelach niet te horen was. Want ze 
hadden altijd het gevoel of dat niet in goede aarde viel.  
 Alleen voor Madlyne schaamden ze zich niet. Ja, die 
mocht zelfs als derde meedoen. En dan ging het pas 
heftig toe.  
 Maar Madlyne had het ’s avonds meestal ergens an-
ders druk. Want achter de schutting loerden de jongens 
uit de wijde omtrek, en altijd was er onderdrukt gelach 
en uitgelatenheid om haar heen, waar geen eind aan 
kwam.  
 Maar als het tot een huwelijk moest komen en de 
kandidaat binnenkwam, dan kon hij ook al gauw weer 
vertrekken. Nauwelijks had hij zijn kersenbrandewijn 
op of Madlyne schoot in de lach. Achteraf maakte Alu-
te haar altijd de heftigste verwijten, maar dat kon haar 
helemaal niet schelen.  
 ‘Wat wil je van me?’ vroeg ze. ‘Werk ik niet net zo 
hard als een dienstmeisje? En omdat mijn moedersdeel 
mede in het bedrijf zit, werk ik ook voor mezelf.’  
 Daar was niets op af te dingen, want het was alle-
maal waar. Sinds het huwelijk had Madlyne in de klete 
geslapen, want ze dacht dat de jonge echtelieden het 
liefste alleen in huis wilden zijn. Maar omdat de jon-
gens haar daar tot in de ochtend niet met rust lieten en 
de waakhond maar bleef blaffen, verhuisde ze weer 
naar de kamer aan de andere kant van de gang. En 
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Miks was jaloers, want in de kamer daarnaast sliep het 
kind. Bovendien nam hij aan dat de jongens haar zelfs 
daar volgden, en hij wilde niet dat Anikke wakker 
werd, wanneer een begunstigde bij haar naar binnen 
ging. Natuurlijk had hij nog niemand betrapt, maar hoe 
kon dat ook anders.  
 En Madlyne was zo verliefd van aard dat ze het niet 
kon laten om zelfs hem af en toe iets van haar teder-
heid te laten blijken. Daar zat nooit iets grofs of bru-
taals in. Net als haar hele wezen had ook dat een tedere 
en behoedzame sierlijkheid, zodat ze haar graag lieten 
begaan, ook als ze er niet op in wilden gaan.  
 Haar glimlach en haar aanwezigheid werden langza-
merhand één grote liefkozing, die des te weldadiger 
was, omdat je hem niet serieus hoefde te nemen. Want 
de vrolijkheid waarmee ze hem vleiend benaderde, lo-
genstrafte elke gedachte aan een toekomstige verhou-
ding.  
 Toen hij op een keer ongemerkt in de buurt was, 
hoorde hij haar een daina zingen, die in het Duits ver-
taald ongeveer zo luidde:  
 

Zie ik een schaapje  
In stromend water,  
Vraag ik me niet af:  
Moet ik het redden?  
Nee hoor, dan spring ik het na.  
 
Ligt de geliefde  
In tantes armen,  
Vraag ik me wel af:  
Moet ik hem redden?  
En ik weet toch niet hoe.  
 



 37 

Gun ik mijn liefste  
De kwade tante,  
Die met haar drankjes  
Uit gif gebrouwen  
Kijvend zijn sluimer bederft?  
 
Of moet ik zeggen:  
‘Kom, lieve zwager,  
Hier in mijn kamer  
Staat een mooi bedje  
– Ach, wat smal is dat bed! –  
 
Maar naar de muurkant,  
IJskoude muurkant,  
Zal ik me keren,  
Dat jij het warm hebt,  
Mij in je arm hebt en slaapt.’  
 
Moet ik het zeggen,  
Of zal ik zwijgen,  
Tot ooit de kommer  
Van tantes bedstee  
Hem naar het water toe drijft?  
 
Redde ik duizend  
Schaapjes het leven,  
Hem die ik liefheb  
Liet ik creperen,  
En ik sprong hem niet na.  

 
Zachtjes sloop Miks bij haar vandaan, want hij wilde 
niet laten merken dat hij haar afgeluisterd had. En toen 
hij haar terugzag en haar lachende, gladde gezichtje be-
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keek, begreep hij niet dat ze zo’n duister en heftig lied 
gezongen had.  
 En een andere keer, toen ze de kleine Anikke op 
schoot had, zong ze het volgende:  
 

Kindje, mijn kindje, behoorde je mij,  
Dan gaf ik kleren met goud nog erbij,  
 
Ik gaf je bedden van zijde zo zacht,  
Had je de hemel en God toegedacht. 
 
Ook een geliefde schonk ik dan aan jou  
Die je voor ’t altaar dan trouwen zou.  
 
Zeg nu eens, kindje, wat gaf je aan mij?  
Ik lig er eenzaam en huiverend bij,  
 
En hij die jou als geliefde ziet,  
Die ziet mij niet en die hoort mij ook niet.  
 
Als hij mij wilde en haar dan ontzei,  
Kindje, mijn kindje, dan was je van mij.  

 
Van nu af aan begon Miks zich af te vragen of hij haar 
niet een keer in zijn armen moest nemen. Maar hij be-
dwong zijn lusten, want als hij aan al die jonge mannen 
dacht die bij haar aangeklopt hadden, leek het hem niet 
goed genoeg om een kuszbendris – een bijfiguur – te 
zijn; ook wilde hij omwille van het kind geen verden-
king en onvrede in huis halen.  
 Maar de onvrede kwam toch wel.  
 Toen het koud werd, verhuisde Madlyne met het 
kind van de andere kant van het huis naar de goedver-
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warmde kleine kamer, waar de tussendeur geen slot en 
geen klink had en daardoor altijd een beetje openstond.  
 Van nu af aan schaamde hij zich om bij zijn vrouw 
te liggen en verzon allerlei uitvluchten om zich ergens 
anders in te kwartieren. En omdat hij niets beters kon 
bedenken, hervatte hij zijn oude leven, toen het grote 
ongeluk nog niet gebeurd was. Want alleen zo kon hij 
van de nacht een dag maken. Hij zocht de kroegen op 
vanwaar onder de dekmantel van de duisternis de 
smokkel de grens over ging, en omdat er niet altijd iets 
te dragen was, nam hij in elk geval zijn geweer mee om 
het vroege morgenlicht te gebruiken voor een reebok.  
 Daardoor kon het niet uitblijven dat hij weer een 
slechte reputatie kreeg en Alute, die juist daarom ooit 
haar hart aan hem verpand had en hem nog niet zo 
lang geleden een “zeikerd” genoemd had, schold hem 
nu heftig uit, omdat haar eerlijke bedrijf door hem een 
rovershol werd.  
 Maar hij trok zich daar niets van aan.  
 Op een dag nam Madlyne hem apart en zei: ‘Het is 
niet goed, Miks, dat je zo vaak de hort op bent, je moet 
vaker thuisblijven.’  
 ‘En waarom wil je dat?’ vroeg hij.  
 ‘Moet je het kind zien,’ antwoordde ze en draaide 
zich om.  
 Hij schrok, want hij had tot nu toe als vanzelfspre-
kend aangenomen dat het goed ging met de kleine 
Anikke. Overdag was ze op school en ’s nachts sliep 
Madlyne bij haar. Bovendien had zijn vrouw nog nooit 
iets vijandigs tegen haar ondernomen. Hooguit keek ze 
niet om naar het kind.  
 Maar nu hij op het kind lette, viel hem op dat ze niet 
meer uit zichzelf bij hem kwam, maar aarzelend weg-
kroop in een hoekje. Ook zag ze bleek en zwakjes, ter-
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wijl ze in de zomer toch opgebloeid was als een dui-
zendschoontje.  
 Hij probeerde haar flink onder handen te nemen, 
maar ze deed haar mond niet open.  
 Alleen tranen met tuiten huilen deed ze.  
 Toen ging hij op een avond op de loer liggen en 
moest toezien hoe Alute het kind sloeg met een leren 
toom met de koperen gespen er nog aan.  
 Hij stormde zijn schuilplaats uit, rukte het arme kind 
de kleren en het hemd van het lijf en zag dat het van 
top tot teen overdekt was met striemen en blauwe 
plekken.  
 Daarop pakte hij de toom op die de woedende 
vrouw weggegooid had en sloeg haar net zolang tot ze 
jammerend op de grond lag te kronkelen. Ook tegen 
Madlyne ging hij tekeer en van nu af aan heerste de 
duivel in huis.  
 Madlynes lied komt uit, dacht hij vaak, wanneer het 
verdriet hem ’s nachts het huis uit dreef.  
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XI 
 
Zo gebeurde het op een novembermorgen, kort voor 
de rode zonsopgang, toen hij verkleumd in de verse 
sneeuw zat en juist wilde aanleggen op een mooie bok, 
dat hij achteromkijkend de loop van een geweer op 
zich gericht zag en daarachter een hoed met een groe-
ne band, die hij goed kende.  
 Hij wilde zijn geweer naar zijn wang brengen, maar 
hij wist: het was te laat. Daarom stond hij doodgemoe-
dereerd op en zei: ‘En hoeveel jaar gaat dit kosten?’  
 ‘Niet half zoveel als jij mij nachten gekost hebt, 
Miks,’ antwoordde de stevige houtvester, die de opvol-
ger was van de doodgeschoten boswachter, en hij 
voegde eraan toe: ‘Laat dat geweer maar liggen. Dat 
haal ik later. Anders zou het kunnen gebeuren dat je 
het bij het transport weer afpakt met mijn geweer er-
bij.’  
 ‘Ik ben lang niet zo slecht als de mensen zeggen,’ 
lachte Miks en sloeg zonder eerst veel te vragen de weg 
naar de gendarme in, aan wie hij toch uitgeleverd 
moest worden. De houtvester liep tien passen achter 
hem en hield zijn geweer schietklaar.  
 ‘Draai je maar liever niet om,’ zei hij heel vriendelijk, 
toen Miks het gesprek wilde voortzetten, ‘anders heb je 
straks toch een kogel in je nek.’  
 Miks had nu een halfuur tijd om over het gebeurde 
na te denken. Dat hij weg was bij Alute, was eigenlijk 
een zegen. Maar toen gaf zijn hart hem plotseling een 
schok tot in zijn knieholten. Het kind! Wat moest er te-
rechtkomen van het kind? Stommeling die ik ben, 
dacht hij, alleen al om het kind had ik het niet mogen 
doen.  
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 En hij begon duizend plannen te smeden, hoe hij 
vanuit voorarrest de kleine Anikke ergens anders als 
pleegkind onder kon brengen. Maar hij verwierp ze al-
lemaal. Als hij de aandacht van de autoriteiten op het 
kind richtte en als er in de verhoren de een of andere 
tegenstrijdigheid aan het licht kwam, kon het kunstige 
vakwerk dat Alute toen opgebouwd had, als een bos 
haver in elkaar zakken.  
 Al gauw kwamen ze ook mensen tegen die half uit 
medelijden en half uit leedvermaak de stoet begeleid-
den. Praten mochten ze niet met hem. Dat verbood de 
houtvester. Zo liepen ze met halfluide gesprekken 
naast Miks, en omdat ze wisten dat de houtvester geen 
Litouws verstond, overlegden ze ook vrijmoedig of hij 
toch niet de moord op zijn geweten had.  
 Miks Bumbullis hoorde dat allemaal. Het was een 
ware lijdensweg.  
 De groep nieuwsgierigen groeide met elke pas aan 
en toen hij bij het huis van de gendarme was, had hij 
een gevolg als een koning. – –  
 Miks ontkende natuurlijk alles. Van de bok wist hij 
niets. Hij had alleen een paar kraaitjes willen schieten, 
en dat kon onmogelijk een zware misdaad zijn.  
 Of hij zich niet schaamde om zulke flauwe uitvluch-
ten te verzinnen, vroeg de rechter.  
 Nee hoor, hij schaamde zich niet. Hij wilde immers 
bij het kind blijven. In de openbare rechtszitting zag hij 
zijn vrouw en Madlyne weer. Hij had tot nu toe diep 
van binnen gehoopt dat het kind niet opgeroepen was, 
want ze was nu al groot genoeg om te begrijpen welke 
schande hij haar aandeed. Maar nu ze er echt niet was, 
had hij pijn in zijn hart. Hij had haar zo graag een keer 
teruggezien.  
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 Madlyne gedroeg zich lang niet zo keurig en schattig 
als toen, en haar ogen waren klein en betraand. Maar 
haar antwoorden leken ook deze keer wel pistoolscho-
ten.  
 Het geweer had hij wel gehad, maar nooit in gebruik 
genomen. Dat klopte! Eén keer had hij een uil gescho-
ten. Dat was alles.  
 Alute leek allang weer vergeten te zijn dat hij haar 
slecht behandeld had. Nooit was hij op ongewone uren 
buitenshuis geweest, nooit had hij het geweer van de 
haak gehaald en nooit had hij een stuk wild of het geld 
daarvoor van zijn tochten mee naar huis gebracht.  
 Jammer dat de vrouwen niet mochten zweren!  
 Alute aarzelde weliswaar geen moment om van haar 
recht op eedaflegging gebruik te maken, maar de kwa-
de officier van justitie wist het te verhinderen, net als 
bij Madlyne, die hem als heelster verdacht leek, en 
daardoor hadden de getuigenverklaringen van de twee 
geen effect.  
 Maar ook de anderen die de eed aflegden, gedroegen 
zich flink. Zelfs degenen die hem zo vaak geplaagd 
hadden met zijn schietpartijen, konden zich niet herin-
neren daar ooit iets over gehoord te hebben, laat staan 
hem met een geweer gezien te hebben.  
 Maar wat had hij daar allemaal aan? Zijn vroegere 
straf rees dreigend achter hem op en de onopgehelder-
de moord hing als een zwaard van Damocles boven 
zijn hoofd. Al maakte alleen de officier van justitie er 
een argwanende toespeling op, iedereen voelde dat er 
rond hem geheimen verborgen lagen die maar een 
wraakzuchtige aanleiding nodig hadden om tegen hem 
los te barsten. Toen het vonnis uitgesproken werd: drie 
jaar gevangenisstraf, stond Alute, die zijn blik tot nu 
toe had ontweken, langzaam op uit de getuigenbank en 
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knikte plechtig wiegend met haar hoofd een hele tijd 
naar hem.  
 Hij huiverde de volgende dag nog, als hij daaraan 
dacht.  
 Toch hield hij zich in en vroeg of zijn gezin hem 
mocht bezoeken, voor hij naar de gevangenis werd ge-
bracht, want hij wist dat dat de enige mogelijkheid was 
om de kleine Anikke nog een keer te zien.  
 Madlyne had hem goed begrepen. Want toen de cel-
deur openging en zij achter Alute ook naar binnen 
stapte, had ze inderdaad het kind bij de hand.  
 Miks Bumbullis moest zich erg beheersen, anders 
was hij voor het kind op zijn knieën gevallen en had 
aan één stuk door gehuild.  
 Maar nu zei hij alleen: ‘Daar zijn jullie allemaal,’ en 
begroette ze vriendelijk een voor een.  
 Alute, die een nieuwe, witte schapenvacht droeg en 
er verder ook heel ondernemend uitzag, zei: ‘Ik zou nu 
van je kunnen scheiden, maar dat doe ik niet. Nee, dat 
doe ik niet.’  
 Hij antwoordde: ‘Doe maar wat je het beste vindt. 
Als je maar goed bent voor het kind.’  
 ‘Ik was goed voor het kind,’ antwoordde ze, ‘maar 
toen heb jij alles bedorven.’  
 Hij zei heel nederig: ‘Ik heb er spijt van en zal mijn 
leven beteren, als jij maar belooft dat je goed wilt zijn 
voor het kind.’  
 Ze trok een hoogmoedig gezicht en zei: ‘Dat beloof 
ik.’ Daarna gaf ze hem een hand en vroeg de cipier of 
hij haar eruit wilde laten.  
 Dat deed de cipier en hij wilde ook de anderen vra-
gen om weg te gaan, maar toen zag hij dat Miks voor 
het kind geknield was en aan één stuk door huilde. En 
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omdat hij een goede en oprechte man was, deed hij de 
deur nog een keer dicht en liet hem zijn gang gaan.  
 Miks streelde Madlynes rok en zei: ‘Ontferm je over 
het kind!’  
 Madlyne boog zich over hem heen en zei: ‘Ik zweer 
dat ik op het kind zal passen.’  
 ‘En als je trouwt en weggaat – zweer dat je het kind 
meeneemt.’  
 Madlyne boog zich nog verder over hem heen en 
zei: ‘Ik trouw niet.’  
 Toen werd Miks weer rustig en kuste het kind en 
kuste ook Madlyne.  
 En toen was de bezoektijd om.  
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XII 
 
Na twee jaar kreeg Miks Bumbullis bericht dat het kind 
gestorven was.  
 Hij was niet verbaasd, want ze was al een paar keer 
in een droom verschenen.  
 De brief waarin Alute hem over het ongeluk vertel-
de, luidde als volgt:  
 

Nu wil ik je laten weten dat de kleine Anikke in de Heer 
ontslapen is. Madlyne en ik hebben haar verzorgd, zoals onze 
plicht was. Om de vallende ziekte te verdrijven, heb ik Mad-
lyne naar een wijze vrouw gestuurd, die haar volgens de regels 
belezen heeft. Ook een adder heb ik gekookt en haar het af-
treksel met gedroogde kwetsen te drinken gegeven. Kortom: er 
is alles aan gedaan. Een begrafenis heb ik geregeld als voor 
mijn eigen kind. De plechtigheden duurden twee dagen en 
daarbij zijn drie vaten alaus en twintig stof brandewijn ge-
dronken. Een kist heb ik laten maken waarin ze fatsoenlijk 
kon liggen. Ook is ze in haar beste zondagse kleren begraven. 
Je ziet dus dat ik woord gehouden heb, en als je het Madlyne 
vraagt, zal die hetzelfde zeggen.  

 
Van nu af aan verscheen de kleine Anikke elke nacht 
aan Miks Bumbullis. Hij hoefde zijn ogen maar dicht te 
doen en ze was er. En in vele gedaanten verscheen ze – 
soms liggend in de kist, soms als een bruid met een 
wijnruitkrans in het haar, soms als een engeltje met gla-
zen vleugels en soms ook bloedend in haar hemdje of 
met een strop om haar hals. En telkens weer in nieuwe 
gedaanten.  
 Hij voelde het als een groot geluk dat Alute nu toch 
goed voor het kind geweest was. Ook de grote begrafe-
nis getuigde daarvan. Want als ze het licht der wereld 
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had moeten schuwen, had ze de dode zo heimelijk mo-
gelijk onder de grond gestopt. Maar vooral was Madly-
ne erbij geweest en die kon hij volkomen vertrouwen.  
 En toch moest er iets verzuimd zijn, anders had de 
kleine Anikke rust in haar graf gehad en niet telkens 
opnieuw aan hem verschenen zijn.  
 Dat ging zo de ene nacht na de andere, tot de gevan-
genisarts op een dag kwam vragen wat hem eigenlijk 
scheelde.  
 ‘Wat zal me schelen?’ antwoordde Miks. ‘Ik krijg ge-
noeg te eten en niemand doet lelijk tegen me.’  
 Daarop vroeg de dokter of hij zich uit wilde kleden. 
Miks deed het, maar de dokter kon geen ziekte bij hem 
vinden. Of er misschien iets ergs gebeurd was, vroeg 
hij daarna.  
 ‘Ik heb een kind verloren,’ antwoordde Miks. Maar 
over de verschijningen zei hij niets, want voor die 
Duitsers moest je altijd oppassen.  
 Een paar dagen later kwam de geestelijke, dezelfde 
die op zondag gewoonlijk preekte.  
 Die stak een mooie troostrede af, maar hij had niet 
eens de moeite genomen om het dossier te bekijken, 
anders had hij geweten dat Miks helemaal geen eigen 
kind had.  
 Miks liet hem in zijn waan en kuste zijn hand, om 
hem te laten denken dat hij nu helemaal getroost was. 
Hij was nu zover dat hij zich de hele dag verheugde op 
de verschijning. Maar daarna maakte hij zichzelf weer 
verwijten om die vreugde, want als het Anikke in het 
graf aan niets ontbrak, was ze niet aan hem versche-
nen. Of het deksel van de kist drukte op haar, of ze 
hadden iets verstikkends op haar mond gelegd. Mis-
schien was ook de giltinne – de godin van de dood – 
niet verzoend, zoals velen geloofden dat gebeuren 
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moest, zodat die uit wraak elke nacht de vrede van de 
arme dode kwam verstoren.  
 Hij wilde Alute daarover schrijven, maar hij schaam-
de zich voor de Duitsers die de brief zouden doorlezen 
en in hun domheid om hem zouden lachen.  
 Daarom kwam het hem heel goed uit, dat de gevan-
genisdirecteur hem op een dag liet roepen en uitlegde 
dat hij de rest van zijn straf voorlopig niet hoefde uit te 
zitten, en als hij zich fatsoenlijk gedroeg, hoefde hij 
ook later niet meer te zitten.  
 Hij dacht: dan kan ik zelf naar het graf gaan kijken, 
en ging op weg naar huis.  
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XIII 
 
De aardappels werden juist gepoot en iedereen werkte 
op de velden. Nauwelijks iemand keek naar hem om en 
daardoor kwam hij ongezien thuis.  
 De waakhond blafte blij naar hem en hij aaide hem, 
want het kind had van hem gehouden.  
 Het huis was leeg en alles stond open. Hij had hon-
ger, maar durfde geen stuk brood af te snijden, zo 
vreemd voelde hij zich op zijn eigen grond. Hij keek 
eerst rond in de kleine kamer, waar het bedje het laatst 
gestaan had. Maar er was niets meer van te zien. Ze 
leek helemaal van de aardbodem verdwenen. Maar 
toen vond hij op de plank van Madlyne haar lei en een 
springtouw met handvatten, dat hij ooit voor haar ge-
maakt had.  
 Was hij niet zo moe geweest, dan was hij naar het 
kerkhof gegaan. En daarom ging hij voor het huis op 
de bank van de melkemmers, waar de zon scheen, zit-
ten wachten. Daarbij viel hij in slaap en werd pas weer 
wakker toen de stemmen van de thuiskomers in de 
poort klonken.  
 Alute was de eerste die hem zag. Ze maakte zich 
groot en liep op haar klompen recht op hem af, terwijl 
ze hem strak aankeek. Ze was niet blij, maar ook niet 
bang.  
 ‘Ze hebben je op het goede moment vrijgelaten,’ zei 
ze, terwijl ze hem een hand gaf, ‘de man is momenteel 
erg nodig in huis.’  
 ‘Ik ga wel aan het werk,’ zei hij.  
 Daarna ging ze het avondeten klaarmaken.  
 Madlyne was achter haar aan gekomen. Hij zag dat 
ze heel smalletjes geworden was en dat ze allerlei rim-
peltjes om haar mond had.  



 50 

 Ze gaf hem een hand en liep daarna gauw weg.  
 Er was een vreemde knecht, een oudere man, waar 
Alute vast niets mee van plan was geweest – daarom 
kan ik hem rustig houden, dacht hij – en een dienst-
meid, die hem met een scheef oog aankeek, omdat ze 
niet wist wat ze van hem moest denken.  
 Voor het avondeten had Alute gauw een haan ge-
slacht. ‘Dat iedereen ziet dat het hoofd van het gezin er 
weer is,’ zei ze.  
 Ze was nu heel vriendelijk en keek steeds tegen hem 
op, als iemand die smeekt.  
 Hij doopte de aardappels in het vet, maar liet het 
vlees op de rand liggen.  
 ‘Waarom eet je niet?’ vroeg Madlyne, die de hele tijd 
betraande ogen had.  
 ‘Ik bewaar het tot straks,’ antwoordde hij, ‘want ik 
heb allang niet zoiets lekkers gegeten.’  
 Hij vroeg ook om een glas alaus, maar raakte dat niet 
aan.  
 Na het eten ging hij met allebei naar de kamer aan 
de andere kant, waar hij stil ging zitten tot het donker 
werd.  
 Daarna haalde hij een pot van de kachelmuur en een 
lege fles, deed het eten en drinken erin en verborg het 
onder zijn jas.  
 ‘Ik ga alleen nog een eindje wandelen,’ zei hij en de 
twee vrouwen vroegen niet waarheen.  
 Het grafje had hij gauw gevonden. Aan het hoofd-
eind stond een nieuw, houten kruis met een dakje er-
boven, zoals het hoort bij meisjes die als maagd gestor-
ven zijn, en twee vogeltjes aan de schuine einden. Die 
had Madlyne vast aangebracht als speelgoed voor de 
dode in de lange eeuwigheid.  
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 Hij groef in het zand van de grafheuvel een kuiltje 
en zette de pot en de fles erin. Daarna streek hij het 
zand weer glad, zodat er niets van te zien was.  
 Veel mensen denken dat dat goed is als voedsel voor 
de geest van de dode, maar anderen – en die hebben 
het misschien bij het rechte eind – denken dat de kwa-
de giltinne daarmee gesust wordt, zodat ze de gestorven 
ziel met rust laat.  
 En daarna bleef hij nog even zitten en dacht bij 
zichzelf: hier is het goed. En hij had het gevoel of hij 
nu pas thuisgekomen was.  
 Toen hij weer thuis was en iedereen op het punt 
stond om naar bed te gaan, vroeg hij zich af waar hij 
zou gaan liggen. Hij wist heel goed dat, als hij zich af-
zonderde, het geruzie van voren af aan zou beginnen. 
Daarom kroop hij bij zijn vrouw in bed, en zij deed 
alsof hij nooit weggeweest was.  
 Nu begon ze uit zichzelf over het kind. Tegen Gods 
almachtige wil stond de mens machteloos; je moest te-
vreden zijn, als je jezelf niets hoefde te verwijten.  
 En ze moest huilen.  
 Hij zei alleen: ‘Vertel maar niks.’ Want hij wist dat 
hij dat niet aan zou kunnen.  
 Die nacht verscheen de geest van het kind niet. Hij 
was blij dat hij met de gave aan de giltinne juist gehan-
deld had.  
 Toen hij de volgende morgen de spa op zijn schou-
der nam om met de anderen naar het aardappelveld te 
gaan, zei Madlyne: ‘Rust eerst maar uit, je bent nog te 
zwak.’  
 En hij was verbaasd dat ze zijn krachten zo laag aan-
sloeg.  
 Maar toen hij een tijdje kuiltjes gegraven had, moest 
hij gaan zitten, want hij kreeg te weinig lucht, en Mad-
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lyne keek hem aan als een moeder haar zieke kind. – 
– –  
 Ook Alute was van nu af aan steeds goed voor hem. 
Ze bracht hem paradijskorrels in azijn en andere ver-
sterkende dingen, en hij dacht: als het kind nog leefde, 
wat had ze het nu dan goed!  
 De verschijning kwam nu niet meer terug en zijn 
respect voor de giltinne werd al minder. En zo ver-
trouwd was hij inmiddels met Alute, dat hij op een 
avond moed vatte en haar vertelde over de verschijnin-
gen. Ook over het middel dat daartegen geholpen had.  
 Ze moest lachen en zei: ‘Als het zo makkelijk is, 
slacht ik zoveel hanen voor je als je wilt.’  
 Ja, zo goed was ze nu de hele tijd voor hem. En hij 
vroeg zich vaak af waarom hij vroeger eigenlijk bang 
voor haar geweest was.  
 Ook over de ziekte van het kind wilde hij nu meer 
weten. Niet dat zijn verdriet minder was dan de eerste 
nacht, alleen waardeerde hij haar nu zo dat hij dacht 
dat ze wel met hem mee zou voelen.  
 Maar Alute antwoordde: ‘Je kunt het denk ik nog 
steeds niet aan, daarom wacht ik nog een tijdje.’ En dat 
zei ze telkens weer.  
 Toen kwam hij op het idee om het Madlyne te vra-
gen. Maar Madlyne leek een ander mens. Ze ging hem 
zoveel mogelijk uit de weg, zei aan tafel geen woord en 
boorde met haar ogen gaten in het hout.  
 Ook Alute viel dat op en ze zei een keer: ‘Madlyne 
moet het huis uit, en stuurt ze ook de volgende vrijer 
weg die ik voor haar uitzoek, dan zet ik op een goede 
dag haar beddenzak en kist voor de poort.’  
 Hij schrok, dat hij de schuld was van zo’n akelig ein-
de en besloot het zijne te doen om alles ten goede te 
keren.  
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 Daarom ging hij op een morgen achter Madlyne aan, 
toen die ging melken en zei: ‘Madlyne, je moet niet 
denken dat ik je over de dood van het kind iets ver-
wijt.’  
 Ze stond op van haar krukje en zei: ‘Maar ik verwijt 
het mezelf.’  
 In zijn antwoord zei hij Alute na, dat tegen Gods al-
machtige wil de mens machteloos stond, en dat je te-
vreden moest zijn, als je jezelf niets te verwijten had.  
 Daarop legde ze plotseling beide handen op zijn 
schouders, keek hem lang doordringend aan, wat ze te-
genwoordig de hele tijd deed, en zei: ‘Kom bij me sla-
pen, Miks Bumbullis! Dan zal ik je iets vertellen wat je 
weten moet.’  
 Hij werd erg onrustig en antwoordde: ‘Ik heb geen 
zin in avontuurtjes. Vertel het me zo maar.’  
 ‘Nee,’ zei ze, ‘anders doe ik het niet.’  
 ‘Ik zal erover denken,’ zei hij en ging de stal uit.  
 Die nacht kwam de verschijning terug. Ze was in 
haar hemdje, had op elke schouder een vogel zitten en 
droeg een stengel in haar hand, maar dat was de stengel 
van een dollekervel.  
 Hij vertelde Alute niets. En toen het avond werd, 
spaarde hij weer zijn eten op, haalde stiekem een pot 
en bracht het daarin naar het kerkhof.  
 Hij dacht dat niemand iets gemerkt had, maar achter 
de schutting om het erf stond Alute hem na te kijken.  
 Deze keer was de giltinne niet zo gauw tevreden, 
want het kind verscheen ook de volgende nacht.  
 Het moet zeker weer een haan zijn, dacht hij, maar 
een onbestemd gevoel weerhield hem om Alute te vra-
gen die voor hem te slachten. De verschijning kwam 
telkens terug en hij bleef onrustig.  
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 Toen vatte hij moed, en terwijl zijn vrouw nog op 
het land was, ging hij Madlyne achterna naar haar ka-
mer. Toen ze hem zag komen, slaakte ze een diepe 
zucht en vouwde haar handen als iemand die bereid is 
te sterven. 
 Zo sliep hij dus bij haar, en toen haar hoofd op zijn 
schouder lag, werd het hem duidelijk dat hij altijd al-
leen maar naar haar had verlangd.  
 Ze bleef maar huilen en kuste zijn beide handen.  
 En toen drong hij aan dat ze nu moest doen wat ze 
beloofd had.  
 Ze knielde voor het bed en smeekte: ‘Vraag dat niet! 
Vraag dat niet!’  
 Maar hij vroeg het telkens weer.  
 Toen zag ze dat er geen ontkomen meer aan was en 
vertelde op welke manier Alute het kind had omge-
bracht. En dat kon nooit ofte nimmer meer bewezen 
worden.  
 In zijn eerste woede greep hij naar Madlynes hals, 
om haar te wurgen, omdat zij de daad niet verhinderd 
had.  
 Ze zei: ‘Wurg me maar! Wurg me maar! Boven aan 
de hanenbalken kun je de strop zien waaraan ik me op 
wou hangen. En als je niet zo plotseling gekomen was, 
had ik het ook gedaan.’  
 Daarop sprong hij uit bed en liep naar de slijpsteen. 
– – –  
 Alute was nog aan het werk op het aardappelveld, 
toen ze iemand op zich af zag stormen die halfaange-
kleed was en met een bijl zwaaide.  
 En toen ze haar man herkende, wist ze meteen wat 
er gebeurd was en dat haar leven nu in gevaar was.  
 Ze rende schreeuwend in de richting van het dorp 
en hij met de geheven bijl achter haar aan.  
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 Maar ze durfde niet naar een van de vrijstaande 
boerderijen te gaan, want ze wist dat geen deurslot en 
geen mensenhand hem tegen zouden houden.  
 Daarom rende ze door en de afstand tussen hem en 
haar werd steeds kleiner.  
 Toen zag ze verderop het huis van de gendarme en 
begreep meteen dat ze zich nu en in de toekomst alleen 
kon redden door hem alles te bekennen.  
 De aanstichting kon niemand bewijzen en voor de 
meineed had ze gauw geboet.  
 Toen haar achtervolger inzag waar ze heen liep, gaf 
hij het op, want de pistolen van de wachtmeester wa-
ren altijd geladen. Hij maakte rechtsomkeert en de 
mensen die hem gevolgd waren, liepen met een wijde 
boog om hem heen.  
 Het huis was nu zo leeg als hij het bij zijn thuis-
komst aangetroffen had. Ook Madlyne riep hij ver-
geefs.  
 Hij trok een warme jas aan, stak geld bij zich, haalde 
vanachter de daksparren een oud geweer tevoorschijn 
dat daar sinds zijn stroperstijd nog verborgen lag en 
kroop op zijn buik van greppel naar greppel.  
 Toen het donker geworden was, vluchtte hij de 
grens over. Rusland is groot.  
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XIV 
 
De gendarme maakte proces-verbaal op.  
 De heren van de rechtbank gingen heel ijverig aan 
het werk. Er werd een bevel tot aanhouding uitgevaar-
digd, politieagenten deden onderzoek aan deze kant en 
aan de andere kant, ook werd er een verzoek tot uitle-
vering voorbereid, om uitstel te vermijden wanneer hij 
gearresteerd werd.  
 Alute, die ondanks haar zelfbeschuldiging nog steeds 
op vrije voeten was, lachte om alles en zei: ‘Waarom 
doen jullie zo’n moeite? Het kind gaat hem wel halen.’ 
Ze paste wel op om in haar huis te blijven en korte tijd 
ging ze zelfs alleen met een ander naar binnen, want ze 
was bang dat Miks daar op de loer zou liggen.  
 Nachten achtereen zat ze met de gendarme en een 
paar mannen die daartoe opgeroepen waren, verborgen 
achter de schutting van het kerkhof. De mannen wis-
selden elkaar af, want niemand hield de nachtwake op 
den duur vol. Maar zij was er altijd.  
 Overdag zwierf ze rond als een jachthond op 
strooptocht. Waar en wanneer ze sliep, wist niemand.  
 Als iemand van de vreemde gendarmes, die de man 
van hier om de nacht kwamen aflossen, tegen de mor-
gen kleumend en mismoedig zei: ‘Ik denk dat we het 
vergeefse werk maar staken, want hij zou wel heel dom 
zijn om ons vrijwillig tegen het lijf te lopen,’ dan begon 
ze te weeklagen en smeekte met geheven armen: ‘Heb 
meelij, pons wackmeisteris! Ik weet dat het kind hem wel 
gaat halen – hem wel gaat halen.’  
 Maar wat ze niet wist, was dat op hetzelfde moment 
en niet eens zo ver van het kerkhof Madlyne in de 
greppel lag – vlak naast de weg die van de grens naar 
het dorp leidde. Ze hield zich heimelijk op in het huis 
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van een vroegere huwelijkskandidaat, wiens vrouw haar 
dankbaar was dat ze hem niet genomen had. En elke 
avond, wanneer het donker werd, sloop ze naar buiten 
om wacht te houden, voor het geval hij voorbij zou ko-
men.  
 Soms was het nog koud en soms regende het, maar 
ze had het niet koud en liet zich rustig natregenen. Al-
leen vond ze het moeilijk om wakker te blijven. Daar-
om zette ze gewoonlijk een van haar klompen op haar 
hoofd, die op haar knie viel, wanneer ze in slaap suk-
kelde en voorover boog. En door de pijn was ze dan 
weer klaarwakker.  
 Af en toe was er van het kerkhof een zacht geluid 
van stemmen of sabelgerinkel te horen; af en toe, wan-
neer de wind in haar richting woei, trok er ook een 
geur van tabak over haar heen. Dan lachte ze honend 
en schudde haar vuisten in het donker. Zolang zij op 
wacht stond, was er geen gevaar.  
 Maar op een nacht – het kon de veertiende of vijf-
tiende van haar dienst geweest zijn – moest de slaap 
haar toch overmand hebben, of hij was niet over de 
weg, maar dwars door de velden gelopen, want plotse-
ling hoorde ze van het kerkhof geknal en geschreeuw 
van mannen. En de stem van Alute daar kijvend door-
heen.  
 Toen wist ze: ze hadden hem.  
 Huilend liep ze naar het lichtschijnsel dat plotseling 
opgevlamd was.  
 En toen zag ze hem ook komen. Twee mannen 
voerden hem mee en Alute danste om hem heen, ter-
wijl ze haar tanden liet zien en haar tong uitstak.  
 Onder zijn gordel hing het bovenstuk van een fles 
met een brede hals, die in het gevecht waarschijnlijk 
doormidden geslagen was. Daarin had het offer voor 
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de giltinne gezeten, waarmee hij voor het kind nog een 
keer de eeuwige rust had willen kopen.  
 Madlyne wierp zich voor hem en kuste de ijzeren 
ringen waarin ze zijn bebloede handen gestoken had-
den.  
 Hij keek als het ware dwars door haar heen en liep 
door – zijn noodlot tegemoet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


