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De dieven die  
moesten niezen

THOMAS HARDY

Vele jaren geleden, toen eiken die nu hun beste tijd hebben 
gehad nog slechts zo groot waren als de wandelstok van een 
bejaarde heer, woonde in Wessex de zoon van een kleine land-
eigenaar wiens naam Hubert was. Hij was een jaar of veertien 
oud, en al even opmerkelijk vanwege zijn onbevangenheid en 
opgewekte aard als om zijn lichamelijke moed, waarop hij best 
een beetje trots was.

Op een koude kerstavond zond zijn vader, die verder geen 
knecht tot zijn beschikking had, hem om een belangrijke 
boodschap naar een stadje enige kilometers van huis. Hij reis-
de te paard en werd tot laat in de middag opgehouden door 
zijn bezigheden. Maar uiteindelijk was de zaak afgerond; hij 
keerde terug naar de herberg, het paard werd gezadeld en hij 
ging op pad. Zijn tocht naar huis ging door het dal van Black-
more, een vruchtbaar maar enigszins verlaten gebied, met we-
gen van zware klei en slingerende paden. Ook in die dagen was 
een groot deel ervan dichtbebost.

Het moet omstreeks negen uur zijn geweest toen Hubert, 
voortrijdend onder de overhangende bomen op zijn boeren-
paard met de stevige benen, Jerry genaamd, onder het zingen 
van een kerstliedje in overeenstemming met de tijd van het 
jaar, tussen de takken door een gerucht meende te horen. Dit 
bracht hem in herinnering dat het gebied waar hij doorheen 
reisde een duivelse naam droeg. Hij keek naar Jerry en had ge-
wild dat die een andere kleur had gehad dan lichtgrijs; want 
daardoor was de gedaante van het volgzame dier zelfs in de 
dichte duisternis zichtbaar. ‘Wat kan mij dat schelen?’ zei hij na 
een paar minuten nadenken hardop. ‘Jerry heeft te behendige 
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benen om een struikrover in de buurt te laten komen.’
‘Haha, dat zullen we nog weleens zien,’ werd met een diepe 

stem gezegd; en het volgende ogenblik schoot uit het struikge-
was aan zijn rechterhand een man, uit het struikgewas aan zijn 
linkerhand een andere man, en nog een ander van een boom-
stam een paar meter verderop tevoorschijn. De leidsels wer-
den vastgegrepen, Hubert werd van zijn paard getrokken, en al 
haalde hij uit alle macht uit, zoals een dappere knaap van natu-
re doet, hij werd overmeesterd. Zijn armen werden op zijn rug 
vastgesnoerd, zijn benen strak bijeengebonden, en hij werd in 
de greppel gegooid. De rovers, wier gezichten, naar hij inmid-
dels kon zien, kunstmatig zwart waren gemaakt, vertrokken 
onmiddellijk, onder medeneming van zijn paard.

Zodra Hubert een beetje was bekomen, merkte hij dat hij 
met inspanning van al zijn krachten in staat was zijn benen uit 
het touw los te rukken; maar hoe hij ook zijn best deed, zijn 
armen bleven even stevig vastgebonden als ze waren. Dus was 
het enige wat hij kon doen, overeind komen en zijn weg ver-
volgen met zijn handen op de rug gebonden, en maar op het 
toeval vertrouwen dat die nog eens los zouden raken. Hij wist 
dat het onmogelijk was te voet en in deze toestand nog die 
avond thuis te komen; maar hij liep voort. Vanwege de ver-
warring die deze aanval in zijn hersenen had teweeggebracht, 
raakte hij verdwaald, en hij zou geneigd zijn geweest zich neer 
te vleien en te midden van de dode bladeren tot de volgende 
ochtend te rusten, ware het niet dat hij wist hoe gevaarlijk het 
was om zonder bedekking te slapen bij zo’n strenge vorst. Dus 
dwaalde hij voort, met zijn armen verwrongen en verdoofd 
door het touw dat hem gekneveld hield, en met hartenpijn om 
het verlies van de arme Jerry, die nooit trapte of beet of ook 
maar één akelig trekje vertoonde. Hij was dan ook niet weinig 
verheugd toen hij door de bomen in de verte licht ontwaarde. 
Daarheen richtte hij zijn schreden, en algauw bevond hij zich 
voor een groot landhuis met vleugels, trapgevels, torens, kan-
telen en schoorstenen die stonden afgetekend tegen de sterren.

Alles was stil; maar de deur stond wijd open, en door deze 
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deur viel het licht dat hem had aangetrokken. Bij binnenkomst 
bevond hij zich in een groot vertrek dat was ingericht als een 
stralend verlichte eetzaal. De muren waren overdekt met don-
kere lambrisering in de vorm van panelen, reliëfs, kastdeuren 
en de gebruikelijke voorzieningen voor een huis van dat soort. 
Maar wat zijn aandacht vooral trok was de grote tafel in het 
midden van de zaal, waarop een overdadig, nog onaangeroerd 
maal was uitgestald. Rondom stonden stoelen, en het leek of 
er iets was gebeurd waardoor de maaltijd was onderbroken op 
het moment dat iedereen klaar was om eraan te beginnen.

Al had Hubert die neiging gehad, dan nog had hij in zijn hul-
peloze staat niet kunnen eten, of hij had als een varken of een 
koe zijn mond in de schotels moeten steken. Om te beginnen 
wilde hij assistentie krijgen; en net toen hij voor dat doel ver-
der het huis binnen wilde dringen, hoorde hij haastige voet-
stappen op de veranda en de woorden: ‘Opschieten, jongens!’, 
met dezelfde diepe stem die hem had bereikt toen hij van zijn 
paard werd gesleurd. Hij had maar net genoeg tijd om onder 
de tafel te schieten voordat drie mannen de eetzaal betraden. 
Toen hij onder de neerhangende zomen van het tafelkleed 
door gluurde, zag hij dat hun gezichten ook zwart waren ge-
maakt, waarmee onmiddellijk elke twijfel werd weggenomen 
die hij misschien nog had of dit wel dezelfde dieven waren.

‘Welnu,’ zei de eerste – de man met de diepe stem – ‘laten we 
onszelf verbergen. Ze komen allemaal zo terug. Dat was een 
slimme zet om ze de deur uit te krijgen… waar of niet?’

‘Jazeker. Je hebt de kreten van een man in nood goed geïmi-
teerd,’ zei de tweede.

‘Uitstekend,’ zei de derde.
‘Maar ze zullen er gauw genoeg achter komen dat het vals 

alarm was. Komaan, waar zullen we ons verbergen? Het moet 
een plek zijn waar we twee, drie uur kunnen blijven, tot ze alle-
maal in bed liggen en slapen. Aha. Ik weet het. Deze kant op. Ik 
heb vernomen dat de verste kast in twaalf maanden niet een-
maal is geopend; die zal geheel aan ons doel beantwoorden.’

De spreker liep een gang in die wegleidde van de zaal. Hubert 
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kroop een beetje verder naar voren en kon net onderscheiden 
dat de kast achterin stond met de voorkant richting eetzaal. 
De dieven gingen er naar binnen en sloten de deur. Bijna zon-
der adem te halen gleed Hubert verder naar voren om zo mo-
gelijk nog iets te vernemen over hun bedoelingen; en toen hij 
dichterbij kwam, hoorde hij de rovers fluisteren over diverse 
kamers waar de juwelen, het tafelzilver en andere waardevolle 
voorwerpen van het huis waren opgeborgen, en die ze kenne-
lijk wilden stelen.

Zij hadden zich nog maar net verstopt, toen er op het terras 
voor de zaal een opgewekt gekwetter opklonk van dames en 
heren. Hubert had het gevoel dat het geen goed idee was om 
al sluipend door het huis betrapt te worden, tenzij hij zelf voor 
een rover wenste te worden aangezien; en dus glipte hij geruis-
loos terug naar de zaal en de deur uit, waarna hij zich in een 
donkere hoek van de veranda opstelde, waar hij alles kon zien 
zonder zelf te worden gezien. Enige ogenblikken later kwam 
een menigte personages langs hem heen gegleden het huis in. 
Er waren een bejaarde heer en dame, acht of negen jongeda-
mes, evenveel jongemannen, naast een half dozijn knechten en 
dienstmeiden. Blijkbaar was het landhuis korte tijd compleet 
ontdaan geweest van zijn bewoners.

‘En nu, kinderen en jongelui, gaan wij onze maaltijd hervat-
ten,’ zei de bejaarde heer. ‘Ik begrijp niet wat dat geluid kan zijn 
geweest. Van mijn leven ben ik er nog nooit zo zeker van ge-
weest dat er voor mijn deur iemand werd vermoord.’

Daarna begonnen de dames te vertellen hoe bang ze waren 
geweest, hoezeer ze een avontuur hadden verwacht, en hoe het 
allemaal op niets was uitgedraaid.

‘Wacht maar af,’ zei Hubert tegen zichzelf. ‘Dadelijk krijgen 
jullie nog avontuur genoeg, dames.’

Blijkbaar waren de jonge dames en heren de gehuwde zonen 
en dochters van het bejaarde stel, die op die dag hierheen wa-
ren gekomen om Kerstmis te vieren met hun ouders.

De deur werd gesloten, waarna Hubert alleen achterbleef 
op de veranda. Dat leek hem een geschikt moment om hun 
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om assistentie te vragen; en aangezien hij niet in staat was met 
zijn handen te kloppen, begon hij heel brutaal tegen de deur te 
schoppen.

‘Hé daar. Wat maak jij nou voor een lawaai?’ zei een livrei-
knecht die de deur opendeed; waarna hij Hubert bij de schou-
der greep en hem de eetzaal in trok. ‘Hier is een onbekende 
knaap die op de veranda lawaai stond te schoppen, sir Simon.’

Iedereen draaide zich om.
‘Breng hem eens hierheen,’ zei sir Simon, de hierboven ver-

melde oude heer. ‘Wat deed je daar, jongen?’
‘Nee maar, zijn armen zitten vastgebonden!’ riep een van de 

dames uit.
‘Arme knaap,’ zei een ander.
Hubert begon onmiddellijk uit te leggen dat hij op weg naar 

huis was overvallen, beroofd was van zijn paard en genadeloos 
door de dieven in deze toestand was achtergelaten.

‘Stel je dat toch eens voor,’ riep sir Simon uit.
‘Dat is me nog eens een verhaal,’ zei een van de mannelijke 

gasten ongelovig.
‘Twijfelachtig, nietwaar?’ vroeg sir Simon.
‘Misschien is hij zelf wel een rover,’ merkte een dame op.
‘Nu ik hem eens goed bekijk, heeft hij inderdaad iets merk-

waardig woests en boosaardigs over zich,’ zei de oude moeder.
Hubert bloosde van schaamte; en in plaats van zijn verhaal 

af te maken en te vertellen dat er rovers in het huis verborgen 
zaten, hield hij verder koppig zijn mond en nam hij zich half 
en half voor hen mooi zelf hun gevaarlijke situatie te laten ont-
dekken.

‘Nou ja, maak hem maar los,’ zei sir Simon. ‘Vooruit, het is 
kerstavond, dus laten we hem maar fatsoenlijk behandelen. 
Kijk aan, jongen; ga maar op die lege plek aan het eind van 
de tafel zitten en doe je tegoed. Als je je buik vol hebt gegeten, 
luisteren we graag naar meer details van je verhaal.’

Het feestmaal ging voort; en de eindelijk bevrijde Hubert 
deed met alle liefde mee. Hoe meer ze aten en dronken, hoe 
vrolijker het gezelschap werd; de wijn vloeide rijkelijk, de 
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houtblokken vlamden op tot in de schoorstenen, de dames 
lachten om de verhalen van de heren; kortom, alles verliep zo 
luidruchtig en vrolijk als een kerstbijeenkomst in het verleden 
maar kon verlopen.

Ondanks zijn gekwetste gevoelens over hun twijfels aan zijn 
oprechtheid kon Hubert het niet laten zich naar lichaam en 
geest te warmen aan de vrolijkheid, de omgeving en de hilari-
teit die zijn tafelgenoten hem voorleefden. Uiteindelijk lachte 
hij net zo hartelijk om hun verhalen en snedige replieken als 
de oude baronet sir Simon zelf. Toen de maaltijd bijna voorbij 
was, zei een van de zonen, die iets te veel wijn had gedronken, 
zoals in die eeuw de gewoonte was onder mannen, tegen Hu-
bert: ‘En, jongen, kun je een snufje snuiftabak aan?’ Hij hield 
een van die snuifdozen uitgestoken die indertijd net ingang 
vonden bij jong en oud in heel het land.

‘Dank u,’ zei Hubert en hij nam een snufje.
‘Vertel de dames eens wie je bent, uit welk hout je bent ge-

sneden, en wat je in je mars hebt,’ ging de jongeman verder met 
een klap tegen Huberts schouder.

‘Zeker,’ zei onze held terwijl hij rechtop ging zitten en be-
dacht dat hij de zaak maar het best een brutale draai kon ge-
ven. ‘Ik ben rondreizend goochelaar.’

‘Waarachtig.’
‘Wat krijgen we dadelijk nog meer te horen?’
‘Kun je geesten oproepen uit woeste diepten, jonge tove-

naar?’
‘Ik kan een storm oproepen in een kast,’ antwoordde Hubert.
‘Haha,’ zei de oude baronet, en hij wreef zich genoeglijk in de 

handen. ‘Dat moeten we zien. Niet weggaan, meisjes: er is da-
delijk iets te bekijken.’

‘Niet iets gevaarlijks, hoop ik?’ zei de oude dame.
Hubert stond op van tafel. ‘Geef me alstublieft uw snuifdoos 

eens aan,’ zei hij tegen de jongeman die hem net daarvoor zo 
vrijpostig had benaderd. ‘En wilt u mij nu volgen,’ ging hij ver-
der, ‘zonder het geringste geluid. Als een van u iets zegt, is de 
betovering verbroken.’
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Ze beloofden te gehoorzamen. Hij liep de gang in, sloop op 
zijn tenen naar de deur van de kast, met de gasten in een zwij-
gende groep op korte afstand achter hem aan. Daarna zette Hu-
bert een krukje voor de deur, hij ging erop staan, en was nu lang 
genoeg om de bovenkant te bereiken. Vervolgens strooide hij 
nog steeds even geruisloos alle snuif uit de doos over de boven-
kant van de deur en blies die met een paar korte puffen tussen 
de naden door de kast in. Hij stak zijn vinger op naar de verza-
melde menigte om te beduiden dat ze stil moesten blijven.

‘Goede genade, wat is dat?’ zei de oude dame nadat er een 
minuut of twee waren verstreken.

Van binnen de kast klonk een onderdrukte nies.
Opnieuw stak Hubert zijn vinger omhoog.
‘Wat uitermate bijzonder,’ fluisterde sir Simon. ‘Dit is hoogst 

interessant.’
Van dit moment maakte Hubert gebruik om zachtjes de 

grendel van de kastdeur op zijn plaats te schuiven. ‘Meer snuif,’ 
zei hij rustig.

‘Meer snuif,’ zei sir Simon. Twee, drie heren gaven hun 
snuifdozen door, en de inhoud werd van bovenaf in de kast 
geblazen. Opnieuw klonk er een nies, ditmaal minder goed on-
derdrukt dan de eerste keer, en nog een, die leek te zeggen dat 
hij zich onder geen beding zou laten onderdrukken. Uiteinde-
lijk stak er een volmaakte storm aan niezen op.

‘Excellent, excellent voor iemand die nog zo jong is,’ zei sir 
Simon. ‘Ik ben zeer geïnteresseerd in die truc om de stem zo 
te laten klinken – wat meen ik buikspreken wordt genoemd.’

‘Meer snuif,’ zei Hubert.
‘Meer snuif,’ zei sir Simon. De bediende van sir Simon bracht 

een forse pot eersteklas geparfumeerde Schotse snuif.
Opnieuw voorzag Hubert de bovenrand van de kast, waarna 

hij net als eerder de snuif naar binnen blies. Nogmaals ging hij 
in de aanval, en nogmaals, waarna hij de hele pot leegde. Het 
luidruchtige genies werd werkelijk iets buitenissigs om aan te 
horen en het hield maar niet op. Het was als wind, regen en zee 
die in een orkaan strijd leveren.
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‘Volgens mij zitten er mannen in de kast en is er geen sprake 
van een goocheltruc,’ riep sir Simon uit, toen de waarheid tot 
hem doordrong.

‘Dat is zo,’ zei Hubert. ‘Die zijn hier om het huis leeg te roven; 
en het zijn dezelfde lui die mijn paard hebben gestolen.’

Het genies sloeg om in krampachtig gekreun. Zodra een van 
de dieven Huberts stem hoorde, riep hij uit: ‘Genade, genade. 
Laat ons hieruit.’

‘Waar is mijn paard?’ zei Hubert.
‘Dat staat vastgebonden aan de boom in de pan achter Shorts 

Galg. Genade. Genade. Laat ons hieruit, anders stikken we 
nog.’

Alle kerstgasten begrepen nu dat dit geen grap meer was, 
maar dodelijke ernst. Schiettuig en knuppels werden tevoor-
schijn gehaald; alle mannelijke bedienden werden binnenge-
roepen en rond de kast opgesteld. Op een signaal trok Hubert 
de grendel weg en stelde zich op in gevechtshouding. Maar 
verre van hen aan te vallen bleken de drie rovers juist snak-
kend naar adem in een hoekje weggekropen te zitten. Ze bo-
den geen verzet; en nadat ze waren vastgebonden, werden ze 
tot de volgende ochtend in een bijgebouw opgesloten.

Daarna deed Hubert de rest van zijn verhaal tegenover het ge-
zelschap, en hij werd omstandig bedankt voor de diensten die 
hij had verleend. Sir Simon drong er bij hem op aan de nacht 
bij hen door te brengen en het gebruik van de beste slaapkamer 
te aanvaarden, waar ooit achtereenvolgens koningin Elizabeth 
en koning Karel hadden geslapen op hun bezoeken aan dit deel 
van het land. Maar Hubert wees het aanbod af, aangezien hij 
niets liever wilde dan op zoek gaan naar zijn paard Jerry en kij-
ken of de rovers de waarheid hadden gesproken.

Diverse gasten vergezelden Hubert naar de plek achter de 
galg, die de dieven hadden genoemd als de plek waar Jerry 
verborgen was. Toen ze het heuveltje bereikt hadden en rond-
keken, stond daar inderdaad het paard ongedeerd en totaal 
onbezorgd. Zodra hij Hubert zag, begon hij opgetogen te hin-
niken; en niets kon Huberts blijdschap overtreffen omdat hij 
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hem had gevonden. Hij besteeg zijn paard, wenste zijn vrien-
den goedenavond en galoppeerde in de richting die zij aanga-
ven, om rond vier uur ’s nachts veilig thuis te arriveren.
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