
B E R N A R D ASSINIWI 

De afgehakte hand F R A G M E N T 

H E T WAS K O U D in de hut van de pelsjager, en hij sliep onrustig. On

danks de droom die hem terugvoerde naar gelukkiger tijden, ondanks 

het Lied van het Weerzien dat Ikwe in zijn hoofd zong, ondanks de 

zekerheid dat zijn kinderen het goed maakten, werd hij steeds wakker. 

Kwam het door de kou? Kwam het door zijn verliefde obsessie met het 

nog immer aanwezige verleden? Hij had geen idee. lets gaf hem een 

onbehaaglijk gevoel. Toch kon hij soms even de beklemming die hem 

steeds wakker maakte overwinnen; hij dommelde dan weer in maar 

werd even later alweer wakker. Het zou een lange nacht worden, de 

morgen was voor hem nog ver weg. 

In die toestand van halfslaap meende hij vaag voetstappen en wat 

gemompel van onbekende stemmen te horen. Hij verstond niet wat er 

gezegd werd. Het was koud in de hut en daardoor kon hij niet slapen; 

zijn verbeelding misleidde hem misschien en liet hem geloven aan 

allerlei niet bestaande geluiden. Hij probeerde zijn ogen niet te openen 

en weer in te slapen. 

Plotseling deed een enorm lawaai hem uit zijn bed springen, klaar 

om het gevaar dat hij zojuist had voorvoeld te trotseren. Hij had niet 

gedroomd: de stemmen, de voetstappen, ze waren echt. Zijn slaapogen 

waren nog niet gewend aan het donker en konden met moeite de ge-

stalten om hem heen onderscheiden. Hij durfde zich niet te bewegen, 

niet in staat de reden van deze inval in zijn verblijf te begrijpen. Toen 

klonk er een nasale en onaangename stem. Die stem herkende hij. 

'Jij jouw schuld niet willen betalen, nou jij gaat toch betalen. You can 

be sure of that,  vriend.' Zijn instinct zei hem dat hij iets moest doen, 

maar zijn ogen zagen ternauwernood het jachtmes op de tafel bij de 

deur. Twee stappen waren er tussen hem en die tafel maar... drie, vier, 

vijf mannen stonden klaar om hem tegen te houden. 

Hij zag de contouren van een zesde gestalte in de deuropening. De

gene die langzaam binnenkwam, alsof hij ergens bang voor was, was 

lang en dun. Mendam zag hem zijn hand naar de muur boven de tafel 

uitstrekken en begreep dat hij zojuist de bijl die daar hing had gepakt. 


