
   

De Executie 
 
Ze hoorde het onschuldige gelach van haar jongere zusjes in de verte. Onbezorgd renden 

zij door de  graanvelden. De uiteinden van de roggehalmen waren nu nog slechts kleine 

strelingen op hun jonge huid. Waar zij de uiteinden van het graan nu nog door hun 

vingers lieten glijden zouden binnenkort blaren hun opwachting maken en hun kleine 

handjes voor altijd verwoesten. Het zou niet lang meer duren of ook hun ruggen zouden 

stuk breken op dezelfde akkers waar zij nu stond te zwoegen. 

 

Uit de voorzak van haar schort haalde ze haar kleine sikkel waarmee ze de halmen 

bijeenhield. Gebukt bundelde ze behendig de gemaaide roggenhalmen in schoven. In 

haar onderrug voelde ze de pijn die de laatste dagen steeds vaker opkwam na een lange 

dag werken. Nog slechts enkele dagen en dan zouden ze het grootste gedeelte van de 

oogst binnen hebben. Ze ging rechtop staan en keek naar haar ruwe handpalmen, stug 

en dik van de lagen eelt. 

‘Wat is radbraken?’ 

Haar jongste zusje keek haar aan met een vragende blik, wachtend op antwoord. 

‘Waarom wil je dat weten?’, vroeg ze, ’Ga lekker spelen en laat mij doorgaan met 

werken, je weet dat vader er niet van houdt dat jullie me van mijn werk houden.’ 

‘Ze zeggen dat ze hem vanmiddag gaan radbraken en wij willen weten wat dat is.’ 

‘Ik weet het niet’, zei ze, ‘Ik denk dat we daar vanmiddag vanzelf wel achter komen, 

maar laat me nu weer werken anders zal vader ons vanmiddag niet meenemen.’ 

Zo snel als haar kleine voetjes haar konden dragen rende haar zusje alweer naar de rand 

van het roggeveld, waar ze door hun andere zus werd opgewacht.  

‘Zij weet het ook niet,’ hoorde ze haar zeggen, ‘ze zegt dat we het vanmiddag wel zien.’ 

 

In de verte zag ze de kromme rug van haar vader terwijl hij bezig was het rogge aan de 

andere kant van het veld te maaien. Zijn lange lichaam rechtte zich op en hij keek naar 

de zon om de tijd in te schatten.  

‘Schaft!’, zijn stem bulderde over het veld.  

Hij kwam naast haar staan, zijn hemd doorweekt van het zweet.   

‘We houden er voor nu mee op.’, zei hij, ‘Haal je zusjes op en zorg dat ze iets eten. We 

gaan naar de stad. Het zal druk worden, volgens mij wil de hele streek hun executie 

zien.’ 

 

Vader had gelijk de weg naar de stad was nooit eerder zo druk geweest. ‘Wat was zijn 

naam ook alweer?’, vroeg ze. 

’Klaas Annink,’ zei vader, ‘Hij, zijn vrouw en oudste zoon worden vandaag gestraft voor 

hun wandaden.’ 

‘Wat hebben ze dan gedaan?,’ vroegen haar zusjes in koor. 

‘Klaas, beter bekend als Huttenkloas, lokte reizigers naar zijn afgelegen hoeve en 

nodigden ze uit om daar te rusten.’, antwoordde vader, ’Wanneer de reiziger had 

gegeten van de karige maaltijd die hij hen aanbood kreeg hij een slaapplek toegewezen. 

Als hij in slaap was gesukkeld gingen Klaas en zijn zoon, aangespoord door zijn 

duivelsgebroed van een vrouw, naar de kamer waar de  reiziger lag te slapen en 

vermoordden hem.’ 

 



‘Waarom vindt u het zo belangrijk dat wij bij hun executie zijn vader,’ vroeg ze, ‘we 

kunnen onze tijd nu toch veel beter besteden aan de oogst?’ 

‘Veel kan ik jullie niet geven, maar ik kan er in ieder geval voor zorgen dat jullie bij deze 

gebeurtenis zijn. De straf die hij krijgt is uniek, nooit eerder is een heel gezin 

veroordeeld tot een executie. Over honderden jaren als onze boerderij allang is 

vervallen, dan nog zal men het hebben over de dag dat Huttenkloas zijn straf kreeg. De 

geschiedenis zal onze namen misschien vergeten, maar deze middag zal zij zich 

herinneren.’ 

Bij het galgenveld krioelde het van de mensen. Ze ging met  haar vader en haar zusjes 

aan de voet van een grote eikenboom op enige afstand van het schavot zitten. 

‘Ik kan niks zien, er staan teveel mensen voor.’, zei ze.  

‘Klim anders in de boom,’ zei haar vader, ‘vanaf daar heb je een beter uitzicht.’ 

Hij tilde haar op en zette haar op de eerste tak waarna ze verder naar boven klom. Haar 

vader stond aan de stam en begon een gesprek met een boer die niet ver van hen 

vandaan woonde. Haar zusjes zaten verderop te spelen, zich niet bekommerend om het 

schouwspel dat zich weldra zou afspelen.  

 

Nooit eerder had ze zoveel mensen bij elkaar gezien. Ze keek uit over de massa en bij 

het zien van al deze mensen besefte ze dat ze slechts een van velen was. Ze dacht aan 

de woorden van haar vader en zijn gedachte dat niemand hun namen zou herinneren. 

Een angstig gevoel kwam in haar op. Ze zag in dat haar leven slechts een van de vele 

onzichtbare levens was die op deze aarde mocht passeren. Elk gezicht dat ze zag 

vertelde een verhaal dat gedoemd was om te worden vergeten. Ze zouden als stof in de 

wind vervliegen om nooit meer gehoord te worden.  

 

Er steeg een rumoer op uit de menigte toen een man het schavot opliep. Aan zijn dure 

kleding zag ze dat het een notabele uit de stad moest zijn. Na een korte toespraak keek 

hij naar de rand van het schavot en het werd doodstil in het publiek. Angstig om zich 

heen kijkend kwam de oude struikrover Huttenkloas het schavot op geschuifeld gevolgd 

door zijn vrouw en zoon. De man uit de stad was weer aan het woord en las het vonnis 

voor. Na de laatste zin gaf hij een knikje naar de beul waarop deze naar voren stapte en 

de vrouw van Huttenkloas bij de arm greep. Hij sleurde haar naar de wurgpaal die op het 

schavot stond en bond haar vast. Na haar executie bond de beul de zoon op een 

wagenwiel en brak al zijn ledematen met een grote ijzeren staaf.  

‘Dus dat is radbraken,’ dacht ze. Jammerend had de struikrover zijn vrouw en zoon voor 

zijn ogen geëxecuteerd zien worden en nu was de beurt aan hem. Huilend en om genade 

smekend werd hij naar het wiel gesleept waar de beul op hem wachtte. 

  

Ze keek nog eens rond en zag al deze duizenden mensen die toezagen hoe deze man en 

zijn gezin werden afgeslacht. Ze realiseerde zich dat door de manier waarop hij stierf, hij 

onsterfelijk werd gemaakt. De naam Huttenkloas zou altijd achterblijven op aarde. Maar 

wat zou er van haar achterblijven? Voor een kort moment had ze wel willen ruilen met de 

krijsende moordenaar op het rad. ‘Als niemand ooit weet dat je geleefd hebt, heeft je 

leven dan zin gehad?’ vroeg ze zich af, ’Wat laat ik na op deze aarde behalve mijn 

zweet?’ Ze wilde in ieder geval iets van haarzelf achter laten op deze plek, een teken dat 

zij had geleefd op het moment dat Huttenkloas stierf. Ze haalde haar kleine sikkel uit 

haar voorzak en kerfde met het scherpe uiteinde haar naam in de bast van de boom 

waarin ze zat. Bij de laatste letter drong zich de gedachte  op of wat hier gekerfd stond 

ooit gezien zou worden. Zou haar naam ooit gevonden en hardop uitgesproken worden? 

 



Haar vader riep dat ze naar beneden moest komen, het was tijd om te gaan. Ze sprong 

uit de boom, pakte haar zusjes bij de hand en liep achter haar vader aan naar huis. Ze 

keek nog een keer om. Zolang haar naam in deze boom stond zou hij nooit vergeten 

worden. 

 

 

 

 


