
Algarson



Eerste druk, 2014 
© 2014 Koen Wijland

Redactie: Elise Wijland-Baas 
Corrector: Nynke van der Beek 
Omslagillustratie: Koen Wijland 
Fotografie: Anieta Wijtsma 
Feedback: Corinne Vuijk

isbn: 9789048433643 
nur: 334

Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer 
www.freemusketeers.nl

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aan-
vaarden de auteur en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en 
onvolkomenheden, noch voor de directe of indirecte gevolgen hiervan. 

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen 
het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige 
digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvul-
ling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, 
organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet 
strikt privé van aard is.



Algarson
Koen Wijland





 
 
 
 
 
 

Deel 1:
 

Woud van machten
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Hoofdstuk 1
 
 
Het schamele eetgerei stond te trillen op de lange tafels waaraan man-
nen en vrouwen een karig maal aten. Boven hun hoofden sloeg de 
trom en daar bovenuit klonk de rauwe stem van Doem. 

‘Wanhoop, alle gij mensen. Buig u in het stof, want de Zwarte 
Heer lééft en zijn rijk zal geen einde kennen. Waar zijn de profe-
ten, welk woord werd bewaarheid en zijn de duizend jaar niet reeds 
lang voorbijgegaan? Maden! Kruip, zwoeg en sterf in donkere ho-
len; voor de eer en glorie van hem, wiens heerschappij duurt tot in 
eeuwigheid!’ 

Na deze woorden hield het zware geluid van de trom op en een 
schelle, menselijke stem begon met het appèl. Eén voor één werden 
nu de nummers van de leefholen opgedreund. Steeds klonk er ge-
schuifel van haastige voeten, het knallen van zwepen, gevloek en gegil 
van mensen en daarna stilte. Nog drie nummers en dan was hol ne-
genentwintig aan de beurt. Dan zouden de mensen om hem heen in 
beweging komen. Maar hij zou niet meegaan, want niets in de wereld 
kon er voor zorgen dat hij die wankele ladder nog opkwam. Niet nu 
hij zo koortsig was; de longen verstoft, totaal versleten. 

‘Negenentwintig, stelletje luie donders: aantreden!’ 
Te laat. Mensen duwden en vloekten, want iedereen wist wat er 

gebeurde als een ploeg niet meteen en compleet aantrad. 
‘Vader, toé nou. We mogen niet te laat komen!’
– De jongen. Het mag niet gebeuren. Niet nu hij nog hier is. – Met 

grote inspanning strompelde Algar naar de ladder die leek te zijn ge-
maakt om oude, afgeleefde zieken gevangen te houden. 

Vertwijfeld keek Algarson naar de bevende handen van zijn zieke 
vader. 

De koorts moest nu verschrikkelijk hoog zijn, want de gedachten 
van Algar werden onsamenhangend. Versuft bleef hij staan, terwijl de 
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mensen in blinde paniek langs hem heen stoven; de ladder op, naar de 
zoveelste nacht van slavenarbeid. 

Een bloedstollende brul deed iedereen verstijven van schrik. Doem, 
heerser over slaven, onrechtvaardig rechter over leven en dood, had 
gesproken. 

Kort daarop begon de trom weer te slaan en de mensen die nog in 
hol negenentwintig waren, wisten wat dat betekende. ‘Heil, Doem! 
Heil, Doem!’ hoorden ze keer op keer; luider en luider.

Plotseling: stilte, gevolgd door een geluid van slepende kettingen. 
Het hele dak van hol negenentwintig werd weggesleept en in het gat 
stond nu een groep mensen: ouden van dagen, kinderen, vrouwen, 
krom gegroeide mannen, slungels. Het werd doodstil daarbinnen en 
je kon de angst ruiken.

‘Jongen,’ fluisterde Algar,‘ als het straks begint, dan ren jij die ladder 
op. Kijk niet om, maar red jezelf, hoor je me?’

‘Maar papa,’ stamelde Algarson. 
‘Zeg me dat je het doet!’ 
‘Ja, papa.’ Tranen biggelden over de wangen van de broodmagere 

jongen die net geen kind meer was, maar nog veel te jong voor zo’n 
troosteloos bestaan. 

‘Heil aan de Verderver!’ rochelde Doem.
‘Doem!’ klonk het antwoord uit vele menselijke en minder mense-

lijke kelen. 
‘Bloedfeest!’ brulde Doem. Ineens: een fluitend geluid, een dreun 

als van een neerstortende rotsmassa en daar stond de wrede slaven-
heer, midden tussen de mensen.

‘Réd jezelf, mijn zoon. Nu!’ 
Als in een boze droom begon Algarson te rennen, De wereld ver-

traagde; de ladder leek onbereikbaar ver weg. Achter hem zwol het ge-
gil aan tot krijsen terwijl de jongen radeloos de eerste sporten opstoof, 
uitgleed en pijnlijk op de grond belandde. In een flits keek Algarson 
om. Hij zag mensen veranderd in rode pulp; zijn eigen vader dood of 
stervend aan de kant gegooid. En daar bovenuit torenende een wezen: 
zó van haat jegens mensen vervuld, dat niets ter wereld deze vleesge-
worden demon leek te kunnen stoppen. 
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Alsof zijn vader het gevaar zag, deed deze nu zijn ogen open en sta-
melde iets onverstaanbaars. 

Ineens kon Algarson zich weer bewegen. Huilend klom hij de ladder 
op, half verwachtend dat hij gegrepen zou worden. Maar dat gebeurde 
niet, want de slavendrijvers hadden slechts oog voor wreedheden en 
niet voor een kleine, angstige jongen die wegsluipt in de nacht. 

Een moment hurkte de jongen neer achter een stapel lege kisten. 
Twee, drie haastige ademteugen, meer niet: hij moest hier weg zien 
te komen en gauw ook. Dus sloop Algarson van schaduwplek naar 
schaduwplek. Het gekrijs ging langzamerhand over in kreunen en na 
een laatste reeks botte klappen stopte het helemaal. Plotseling was het 
doodstil. De maag van de jongen kromp ineen. – De wachttorens en 
de muur. – Algarsons hersenen weigerden dienst; zweet gutste uit al 
zijn poriën. – Hoe kom ik ooit over de slotgracht? –

Lange tijd stond de jongen daar in het miezerige beetje schaduw, 
terwijl ijskoude regen de lompen die hij droeg doorweekte en kost-
bare tijd wegsijpelde. Pas toen de grote trom weer begon te slaan, 
durfde Algarson zich te bewegen. Eindelijk wist hij wat hem te doen 
stond. – De poort. Ik moet via de hoofdpoort zien te ontsnappen. – 

Doelgerichtheid nam het nu over. Voorzichtig sloop Algarson te-
rug naar een bouwvallig schuurtje. Gelukkig zat deze niet op slot, 
maar de deur piepte afschuwelijk. Verstijfd van schrik glipte de jon-
gen naar binnen. Daar vond hij in een met roestig ijzer beslagen kist 
een mantel van zwarte wol, een roestige helm en een rond schild 
met het gehate wapen van Doem erop. Bijpassend schoeisel kon 
Algarson zo snel niet vinden, dus hij moest het doen met de eenvou-
dige sandalen die hij droeg, Hij draaide zich om en wou de deur al 
openen, maar ineens hoorde de jongen een zacht knerpend geluid. 
De jongen verloor alle hoop want nu hoorde hij ook gesnuffel en 
een zwaar gegrom. Radeloos zocht de jongen naar een wapen, maar 
tevergeefs. 

Door een spleet in de vermolmde deur zag Algarson ze naderen: 
twee menselijke gedaantes met tussen hen in een zwarte schim waar-
in twee rode ogen oplichtten. Langzaam maar zeker naderden ze het 
schuurtje. Nog dertig meter. Twintig! De jongen hád het zo langza-
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merhand niet meer. Nog tien meter. Algarson spande zijn spieren 
al voor een laatste wanhoopsdaad, maar plotseling hoorde hij een 
hoge gil. 

De jacht was geopend, en gelukkig niet op hem, want het slachtof-
fertje had geen schijn van kans. Met bruut geweld werd het meisje 
tegen de grond gesmeten, Algarson kon haar horen snikken van angst. 
Zijn hart kneep samen.

Zonder waarschuwing viel het roodogige wezen aan. Het meisje 
krijste in doodsnood. En terwijl het beest haar jonge lichaam aan 
stukken scheurde, smeekte ze om genade; om hulp, van wie dan ook. 

Algarson wendde zijn gezicht af. Hij stopte zijn oren dicht en zak-
te huilend in elkaar. Zo bleef de jongen volkomen apatisch zitten. 
Minuten regen zich traag aaneen tot uren terwijl het gillen stopte en 
de rust neerdaalde op het schuurtje.
 
Een vroege haan deed Algarson opschrikken. – Het licht! – Voorzichtig 
deed hij de deur open. Gelukkig was het nog donker, maar het sche-
merde al: hij zou dus op moeten schieten. Om voor zonsopgang bij 
de poort te zijn, moest de jongen nu rechtstreeks naar de poort lopen. 
Toch had hij geen betere tijd kunnen uitkiezen, want de poort stond 
nu open om de slavenploegen binnen te laten en de paar soldaten die 
het kamp moesten bewaken tegen indringers lagen in hun wachtloka-
len te dommelen. Tot zijn eigen verbazing bereikte Algarson ongehin-
derd de hoofdpoort, maar daar liet het geluk hem in de steek. Twee 
halfbezopen huurlingen keken op van hun dobbelspel. 

Eén van hen greep daarop naar zijn ponjaard. ‘Halt! Wie daar?’ 
commandeerde de soldaat met een door de drank onvaste stem. 

De ander – die zijn kansen op een leuke dobbelwinst snel kleiner 
zag worden – stond nu ook geërgerd op. ‘Hé, makker. Je hebt toch 
geen mals wippertje buiten de poort, wel?’ 

Algarson hief van schrik zijn schild. De jongen mompelde wat on-
verstaanbaars; wist niet wat hij moest doen. Met knikkende knieën 
liep hij verder.

‘Verduiveld man, da’s vast zo’n boodschapper.’
Nog vijf stappen.
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‘Nee, schijtluis, en wat dan nog? Iedereen moet zich melden. Hé, 
waar ga jij naar toe?’

Met alle kracht die hij had, dreef Algarson het schild in de maag 
van de dichtstbijzijnde soldaat die naar adem happend in elkaar zakte. 
Zijn maat stak daarop tevergeefs naar de jongen met zijn ponjaard. 
Wég was Algarson. Hij rende zoals hij nog nooit had gerend: de poort 
door, de brug over en zo pardoes het dichte kreupelhout in dat hem al 
na tien meter volkomen aan het zicht onttrok.

En de wachters? Die spraken af dat ze nooit een bange jongen had-
den gezien.
 
Op niet meer dan een steenworp afstand van de poort keek Algarson 
gebiologeerd naar de slavenploegen die na een lange nacht zwoegen 
naar binnen werden gedreven. Zijn pas verworven vrijheid voelde 
onwerkelijk aan. Gevoelsmatig klopte het van geen kant; behoorde 
ook hij op dit uur in die rij te lopen. – Maar ik bén vrij. – Zwepen 
knalden. Ergens in de lange rij schreeuwde iemand het uit, maar het 
merendeel van de slaven verbeet de pijn. Gedachteloos wreef Algarson 
over de beurse plek op zijn rug. Ook hij had gezwegen – bang als 
hij was voor de wrede slavendrijvers en die beesten van ze. Opnieuw 
moest hij denken aan zijn ontsnapping. Tranen rolden over zijn wan-
gen. – O, pappa: waarom bent u hier niet? – Pure wanhoop dreigde 
de jongen in zijn greep te krijgen. De hele ontsnapping leek hem nu 
volkomen zinloos. Met betraande ogen keek hij hoe de laatste slaven 
naar binnen strompelden. Vlak achter de laatste man kwam het val-
hek met een zware dreun naar beneden, waarna de ophaalbrug om-
hoog werd gehaald. 

Algarson bleef moederziel alleen achter. De jongen voelde zich bui-
tengesloten en de vroege ochtendzon maakte hem angstig. Daarbij was 
hij niet gewend aan daglicht. Zijn ogen prikten ervan en hij voelde 
zich uiterst zichtbaar. Zonder een vast omlijnd plan voor ogen begon 
de jongen zich daarop terug te trekken in het kreupelhout. Nog steeds 
bevond hij zich ongemakkelijk dicht bij de slavenholen van Doem, en 
ondanks zijn leeftijd wist hij donders goed dat hij deze streek, voor 
de avond viel, ver achter zich moest hebben gelaten. Algarson rechtte 
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zijn rug en begon in een gejaagd tempo door het kreupelhout te lopen 
Steeds als er een tak onder zijn voeten brak, hield hij zich angstvallig 
stil. Tot nu toe leek het er echter op dat zijn uitbraak onopgemerkt 
was gebleven.

Een uur later durfde Algarson het aan om over de hoofdweg verder 
te reizen, waardoor hij zich veel sneller kon bewegen. Langzamerhand 
begon hij meer oog voor zijn omgeving te krijgen. In deze door men-
sen verlaten streek had de natuur bijna alles, wat ooit door mensen-
handen was gemaakt, overwoekerd. Meer dan duizend jaar had de 
brede lanen en prachtige tuinen veranderd in een dicht begroeide wil-
dernis; statige landhuizen en kastelen gereduceerd tot onherkenbare 
bergen puin. Slechts hier en daar zag je nog restanten van eeuwenoude 
vestingwerken. Alleen de weg waarop Algarson liep, vormde daarop 
een uitzondering. Hij werd goed onderhouden en dus veel gebruikt. 
Het maakte dat de jongen steeds even stil stond om te luisteren. Na 
een vlugge blik over zijn schouders ging hij dan weer schichtig verder. 

Zo liep Algarson door de beboste vallei terwijl de zon eerst naar 
zijn hoogste punt steeg en vervolgens weer begon te dalen. De weg 
veranderde nu langzaam maar zeker in een onduidelijk karrenspoor 
wat de jongen iets deed ontspannen. Er stroomde hier een beekje 
met helder water waar Algarson naar hartelust uit dronk en uitein-
delijk vond hij zelfs een braamstruik waar handenvol rijpe bramen 
aan hingen. Dit deel van de vallei bruiste van het leven. Geritsel 
van klein wild deed de jongen meerdere keren angstig opkijken. 
Insecten vlogen zoemend van bloem tot bloem, meesjes vlogen flad-
derend en kwetterend langs hem heen en in de verte hamerde een 
specht luidruchtig op een boom. 
 
Maar vrijwel zonder waarschuwing kwam er aan dat landschap een ein-
de. De bomen, de overwoekerde puinhopen: eigenlijk elke vorm van 
beschutting eindigde daar waar de weg het dal uitliep. Verbouwereerd 
stond Algarson op de winderige hoogvlakte. Links van hem – achter 
het golvende grasland dat zich over vele mijlen uitstrekte – rezen mes-
scherpe rotsformaties naar de hemel. Maar het Duistere Woud, dat 
recht vooruit, op nog geen mijl afstand lag, schókte de jongen. In de 
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bomen leek iets ronduit kwaadaardigs te huizen. Toch zou zijn weg 
hem juist naar die duistere plaats voeren.

‘Alleen omdat u het zei, papa,’ fluisterde Algarson en begon met 
een knoop in zijn maag in de richting van de bomen te lopen Tranen 
stroomden over de wangen van de jongen. Ineens werd hij overwel-
digd door de hopeloosheid van zijn situatie. – Ik ben een dwaas. Straks 
begint de jacht en dan zal ik sterven tussen die duistere stammen. –


