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I.
Peal en gled left de wyk under de evenredich blauwe loft. Helder
is it Brien fan de flotgerzen oan de kanten; middenyn wiist in brede
streep ientoanich ljocht.
In boatsje driuwt stadich op 't wetter.
De jongfaem lit de riemmen glide, dat it skiere ljocht oanienwei
brutsen wurdt.
It fanke dreamet, har swarte eagen binne fier fuort.
Hja giet oerein.
Hja stiet, de fuotten iitelkoar, dat it boat yn 't lykwicht komt
en sjocht it wide, wide hear oer.
Rounom heappen turf en jinsen swarte arbeidersfetsoenen, dy't
turfke foar turfke oerloegje. Ba, is dat manljuswurk? De learzens
oan en yn de bagger, dat foeget in man better.
De faem heart by it gea.
Har bier is donker as de turven fan it fean.
Har hiicl is brim fan de skroeijende simmersinne, fan waer en wyn
en wetter.
Har hannen binne wreed fan de arbeid, yltich, mar fyn en eal
fan foarm, hja hat sterke tinne fingers.
Har lea is lang en rjocht.
De faem stoarret oer de lansdouwe. Hwat soe hja tinke? Hwat
wuollet der yn har om?
Har mule is weak en wol glimkje.
Op har antlit left stfifens en iepene blydskip.
Elts minske bigeart yn syn libben it mearke, it wunder.
Dit fanke ek, dat stiet oan de poarte. Hja heart de hannen op
it boarst gear, slacht ynienen de earms wiid iepen en laket Mop.
Dat kostlike libben, it finthjit safolle. Hwat sil 't har bringe?
Hja wifelt. Der liikt hwat om de mule. Hja is sa earm; hwat
kinne earme minsken bidije?
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Hja sjocht nei boppen yn it blau fan de finbidige loft. Sa skjin,
sa wiid en heech! Der moat God weze.
Hoe is Hy? Is Hy gerjochtigens of leaf de?
Ne, beide is Hy net, dat strookt net. En dochs moat dat sa weze.
Fan de himel giet har eachweiding wer oer de ierde, dat part fan
de ierde, dat hja allinne ken, dat hja leafhat, leaver as it gekjeijen
mei jonges, dy't har altyd to nei komme wolle. Hja tinkt der oer nei,
bigrypt it net fan harsels, mar wol dat wol, wol dat net. Unbiwust
siket hja it foisleine deryn.
Hark, der komme in pear jonges lficfroftich oan. Geart is der by,
har lytse kammeraet. Hy krijt ek oare oanslaggen.
Fuortdaliks ha hja 't der wer oer.
In winsk wallet yn har op: dat it ek ris sunder dat healwize weze
mei!
„Gears wei!" docht hja mei de hone, sjocht harren lyk oan. De
wurden biklfimje harren yn de mule. Hwat wolle dy pikswarte eagen
fan dat fanke sizze?
Hja wiuwt. It binne har freonen ommers, mfilk skielk har sweagers. Dy ljachten binne kreazernoch foar in soun frommis, harres
wurde se net.
Leavet hja inkeld de wiken, de feart, it Ian, de ffigels, de loft?
ne. It sil wol komme. Tiid yn oerfloed.
Lichtsjes driuwt it boat yn de beamkes oan de kant.
Hja bliuwt der in hoart forskfile, soe klear komme wolle mei har
sels, mar kin net, siket de Maitiid, en it is hjerst.
Hjoed in igael stille hjerstdei, by hat jin foar soaltsje, liket op
it foarjier en rfikt nei in jonge Maeijedei sa farsk.
Hommels bigeart hja de stoarmwyn, lyk dy juster droegjend oer
de wiete fjilden gyng. Sa't er struts troch de beamkrunen yn
boskje, ticht by him; sa't er as in ruter wyld fit it West wei avensearjen kaem, en hja der tsjinyn wraksele oer it fuotpaed.
De faem bigjint to sjongen, set it lfid fit; in sjongsum liet klinkt
fier. Wylst grypt hja nei 't itensark, hja hat har Heit en de jonges
it nedige oriel brocht.
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It boat bynt hja fest. Nou noch in ein de paden del. Mem sil
wachtsje.
Sjongende en nfinderjende tripket hja oer it droege paed.
In lette ljurk floitet wit hoe heech boppe har yn de loft. Hja heart
it net.
In akster laket efter har yn 'e beamwal. Hja heart it net!
2.
In plat smel hfis, yn 'e Brien sulveren popels wei, stiet in foech
ein fan de sanwei Of. Efter foar it rut sit de Mem en digert de
lannen yn. Soe Hylck hast komme? Har aldste famkel Hja sit oer
har yn noed, hwant hja krijt de jierren, moat hjirwei. Sil Ilia sa'n
tsjep moai fanke in turfgraver gunne? Ne, hja moat fier fuort en
tsjinje.
Hja sil de boerinne tasizzing dwaen. 't Is nou oktober, ald-Alderheljen hat de boerinne it oer pawn. Dan giet Hylck nei Gaesterlan.
Gaesterlani Nou mimert de frou foar 't finsterke. Har foarholle
glimt under 't swart mfitske, hja leit de nudle hoeden del, liar eagen
hike seft, hwant hja spint oan har libbensmearke.
Gaesterlani Nea hat hja der west, wol folle der oan tocht. 't Is
gans in ein, mar yn in dei to biskonkjen.
Ja, 't is it beste.
Harke moat it goedfine.
it fanke liket op har. Sa moat hja ek west ha. Hja is feanterswyfke
wurden, lyk de froulju fit har skaei, mar har Heit wie in boer. Mem
hat it mar ienkear forteld, Mem wie net fttlitten.
Hy wie in boer fit Gaesterlan, fan fier Fransk komof; men seit
dat Fransklju swart fan uterlik binne. Dat komt fit, hja is donker,
liar broer en susters net.
Hylck hat ek dat swarte.
Hylck sil nei Gaesterlan. Hja hat it hjoed bisletten.
Efkes stiet hja noch yn bistan. Feantersfrou? Op aventur Cit nei
Siindel? It koe, ne, it moat it bern har lok weze.
Har leafste bern! Sjoch, der komt hja.
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In tel sjit der in skerpe pine troch har hinne, mar dy is hja treast,
it giet om de takomst foar dat bern.
Mem en dochter steane njonken elkoar by de pomp.
„Hwat sjocht Mem my oan!"
„Sa mar, jui"
Der komt in keppel bern by 't bjinstap op. It wurdt in wylde boel,
Hylck hat in healwize rite.
Eeuwe seit: ,,Mem liket krekt op Hylck".
De froulju laitsje him fit, mar sjogge elkoar efkes rjocht yn de
eager, 't docht goed dat to hearren en bern sjogge skerp.
Hylck nimt Mem yn de earm: „Kom mei, Mem, it hiem om?"
Mem lfikt boartlik los, hat it to drok. As hja foar de platte kachel
stiet yn 't efterhfis, heart hja bliid nei de wille bfitendoar. Eins soe 't
fanke helpe moatte. Lit mar, gau is 't foar 't lest.
3.
Op in sanwei buten de Kfinder rydt in boer yn in tilbry. Hy
swypket mei de leije, kitsket tsjin it hynder, in jong bistje. It hoart
en stjit hjir. De wei is net finderholden.
De boer Ifikt ronfels yn de foarholle, sjocht brimstich, it liket wol,
oft er net oars sjen kin, dat it batske uterlik yngreven is.
„Toe dan, swarte, ik moat strak noch werom!" Aenst is er op 'e
hoeke. Der deunby wennet syn sweager. Hy (Mkt skrousk yn 'e jas,
dy't degelik makke is, de jaskanten mei siden lint omnaeid.
Hy mei dizze kontrei net sjen, is unwennich hjir.
Foarhinne koe er dit gea net; stint Baje oan dy Nolle Wypkes
troud is, moat er fit en troch dit tit, in divelske oarde: de petten,
feanterij, fiskerij — fiskers en feanters, inkeld in minske, in boer.
Der sit gjin haldfest oan, gjin fatsoen, hja binne hjir sa wif!
Wol goede buorkerijen binne it, dy stikmannich dy't der steane, dat
moat er sizze, mar keal en op 'e riimte, in pear neakene beamkes yn
'e berm, efterfit in inkeld spjuchtich boskje. En 't binne allegearre
popels, de beammen dy't er sjocht, skiere popels, al sa fortrietlik!
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Kald en klemsk is 't hjir! Hoe't Baje wenne kin yn dit oard! Hy
hfismanne leaver lykme allinne op 'e Nijemarder Heide lyk Geauwe.
Dat soe him, eigenerfde Gaesterlanske boer, oars net gau flije.
Hy mist it smoute hjir, it waerme. Hy lfikt oan 'e strik om 'e hals,
krekt as wurdt er binaud. Hwat hat Heiltsje him dy wer stiif om 'e
nekke boun, hwerom koe 't ek net sunder? Moat hy, Barre Siertsjes
Stoffelsma, bylkje yn dit Oer-Tsjongerske? Hy snfift!
Hommels haldt er yn, der left in grouwe balstien midden op 't
hynstepaed.
Yn syn prakkesaesjes hat er it net op 'e tiid sjoen.
Ut alle macht lfikt er oan de leije, dy't er tusken de koarte dikke
fingers haldt. Hy stiet rjocht oerein.
„Ho, ho, ho!!!," siz ik, „ho, ho, de blinder!"
Dat fordealde hynder is altyd gysten en rimpen en dwars.
Der is 't al sal Batst er mei de poat tsjin dy stien oan. Soks soe yn
Gaesterlan net barre kinne. Hjirren by sjocht in tel forachtlik om
him hinne, hjirre lizze heal neakene bern op 'e wei to boartsjen yn it
san. By kloften fleane se bytiden sa'n earm hfisgat yn! Soksoarte
lju ha oars net as bern!
Linich foar syn grouwe koarte lea springt Stoffelsma fan 'e treeft,
strfist rimpen op 'e hynstepoat of, de stien nimt er yn 'e ffist en soalt
'm yn 't wylde wei oan 'e kant.
In jonkje bigjint to skriemen, hy fornimt it net.
Der komt in Mem fit 'e hfis fleanen, susket it jonkje. Gleonlilk
sjocht hja nei de boer, doar neat to sizzen, 't is in rike boer, samar
to sjen. Hja knoffelt der tomfik hwat hike wurden fit.
Hylck komt neijeroan, deun by 't reau, mar de boer is al re, spuit
yn 'e hannen, noch in eachweiding sjocht er om him hinne. Tagelyk
krijt er erch yn de jongfaem. Gjin wfinder, in stfife, aldfrinzige, opljeppene Gaesterlanske boer kin wol in hoart niget oan har ha.
ja, as er fuorthoartet mei de wein, slacht er tomfik de eagen jit
ien kear op dat moaije jonge frommis; sa swart, sa sterk, sa geef!
Der rydt er hinne en ment it hynder de daem oer nei Nolle Wypke'
pleats.
Lytse, grouwe Baje, boerinne, komt wriggeijend to de syddoar
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titstoatskaven, stiet al hoasfuotling op 'e strjitstiennen, strykt by de
muorre laps, it hynder is sa wyld.
Nolle fljocht hurd nei 't bfitlifis om de feinten oarders to jaen ta
de buorkerij. As by en Barre aenst buorkje, mei der neat to lekskogjen weze. Barre is krekt en bitfift.
De arbeider nimt it hynder oer en redt der mei.
Barre ropt him hwat efternei, by knikt bidaerd.
Trijerisom gean hja ta de foarhuzing yn.
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By Harke feanter stean de bun om Mem hinne.
„Wy krije joun al iten, hen Mem?"
„In bytsje, miskien nimt Heit noch in baksoadtsje mei fit 'e tichtset.
Dean jim nei it turflan en helje in sek kluten. Allegearre mei!" ropt
Mem en jaget it lytse folkje ta de doar fit.
Hylck en Maei bliuwe by Mem. De fammen breidzje. Iverich klikke
de priemmen tsjin inoar oan: Mem Paget de liemen flier oan, set de
sutrige stuollen op 't feste ste foar 't sleet, giet dan op har plak by 't
gles sitten, de hannen gear op 't liif.
As Hylck Mem sa sitten sjocht, oerleit hja, hoe fier as 't al wer
hinne is mei Mem.
Mem heint har eagen en Hylck skammet har.
Mem wol foar har aldste dochter de eagen wol delslaen. Mar
hwerom sa skruten by in daegliks libbenswfinder?
Mei wolgefallen sjocht Mem de fingers gean, rap en rimpen. Hja
tsjoene moaije waerme klean fit 'e kleaunen jern. De klean binne foar
boerebern, in dripke lean foar harren.
In boer is in god op ierde. Lyk it miene minskdom dreamt fan
keningen en prinsen, se dreamt dit folk fan boeren.
„It wurdt tiid, datst in plak krijst, Hylck."
Hylck haldt op fan breidzjen, dat pikken fortrette har al lang.
„Al wer oer 't plak. Hwer maelt Mem om? 1k bifyn my best by 't
feantsjen. Moat ik my finder boeren deljaen? Heit seit, sa'n wrede,
eigensinnige hoer giet oer libben en dea fan de faern."
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„Fij fanke, sokke tad! Maeike gean ris nei de bernl”
Maeike fordwynt, knypeaget earst tsjin Hylck, Hylck sil in oerhearring krije.
Mar Hylck stiet al lang op forwar.
Mem fortelt fan Baje broer, dy't mei Alderheljen in faem ha
moat. It sil de boer fan niis mei de stien weze. Hy wennet yn
Sfindel.
Hylck wol der tsjin yn, lit teffens de earen der nei hingje.
„Wy komme der eins ek wei".
Hylck sjocht Mem freegjend oan.
Mem set har to skoar.
Hja sil 't oan 't fanke sizze, it is nou in moaije gelegenheit, draecht
hjit dat frjemde bloed net fierder de tiid yn?
De klink fan de doar giet. Der komt immen yn. It is boerinne
Baje. Hja teart de rokken by elkoar en tilt se heech op, dat se strak
am bar hinne knipe. Dat makket har stal noch bihypliker as it is,
by 't miswoechsene om't Of.
Hylck glimket al.
Mar Mem draeit de eagen fan de boerinne nei Hylck, hyltyd krijt
Hylck in stille wink.
Baje is 't net wend by titskot yn 'e hills to kommen, fielt bar in
minske.
It turfgraverswyfke is biteutere. Hja forblikt.
Dat gnyskjende fanke bringt har fan de wine. Hja stroffelt oer
har wurden en dat yn har eigen hits, sa tige wol hja de Onsjogge
boerinne yn 'e mjitte komme.
Hja hat alles foar, har kein antlit, har ranke lea — allinne, dat
hja wer swier is.
De boerinne hat alles tsjin en hat nea swier west.
Foarelkoar oer stean hja nou.
Hylck sjocht nei harren, fan de iene nei de oare. Oanstriid to
laitsjen is der net mear.
En Baje bikomt.
It mjitsk-freonlike wol sa linich net wear. Hja fielt, dy frou is ek
in minske, Onbiwust reagearret hja der op.
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Bfitendat, hja hat altyd in meilydsum pert hawn mei lju, dy't gjin
boerefolk binne.
Boer is it heechste, it measte, deroer binne de beide froulju it iens,
mar de iene hat it en de oare dreamt der fan.
„Hok fanke is 't?", freget Baje.
„Dizze selde, boerinne." Hja wiist nei Hyick.
Baje bisjocht Hyick fan de plasse oant de fuotten.
Hyick slacht de eagen net foardel.
„Nou ja'', seit Baje dan, „ik ken dy fansels wol, ik ha dy faek oer
de wei gean sjoen". Forheard sjocht hja yn dy djip-swarte eagen.
In kreas, tsjep fanke is 't. As dy ris yn boerehabyt gyngl Soe se frijpostich weze? Hja fielt har net sa wis by dat fanke. Kom, sok folk
is ornaris net mijen, mar by de boer en dan under de time, sil 't wol
hinnebruije. Har Mem hat de goede meneuvels oars wol. En lykwols hat hja sa heal en heal it gefoel, hja binne gelikensen, mar
hwat is dat foar dom, finnut gejeuzel?
„Kinst melke?"
„Ne, boerinne. Allinne de geit."
„Fansels. Kinst arbeidzje?"
„In bytsje, boerinne, mar ik kin turfkje."
„Dat komt yn Gaesterlan net fan pas, hja stoke mei hout. Geiten
halde hja der net!"
Wunder, sa klear stean Baje ynienen Gaesterlans tichte bosken
foar de geast. Hja is efkes fan 't sjapiter.
„Eh... du moast it boerewurk dwaen. Melke, aden skjirje, it
his oanfeije, tsjernje, der is safolle op in buorkerij! Foldocht it, dan
bast in best plak. Hja ha gauris in oare faem hawn, mar dat lei
him oan de fammen. Nou moatst meigean, de boer is op 't heden
by uzes."
5.

It draeit Hyick yn de mage om. Hat hja derom fan 'e middei sa'n
nuver gefoel hawn? Hat hja derom tsjin 't libben lake? Dy Mem,
net, soks to bioarderjen.
Hyick komt yn de boerekeamer; in sutrich turfmakkersfamke
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yn de wielderige pronkkeamer fan in geseten boerinne, dy't gjin
moaijens oan harsels hat, inkeld de pronk titstalt fan fitsfinderlik
moai guod.
Baje tinkt: „Heiltsje kin der hwat mei krije. Ei kom, it fait ta.
Hwerom sa soargje? Heiltsje sil der wol mei redde en Barre kin wol
tsjin sa'n kreaze faem." Hja laket yn harsels. „Tink ris ta, Barre!
Ne, dan Siertsje earder, mar dy is net frousk."
Barre haldt in petear mei Hylck.
„Alderheljen kinst komme, op de woansdei. Net to let weze.
Fiifentweintich goune is 't jierlean. De boerinne hat wolris aide
klean."
Efkes hat Barre oars sjoen. 't Is itselde fanke fan niis by de stien.
En Hylck hat tocht: dat is 'm nou, dy wrede keardel, dy't Eeuwe
hast ungelokkich smiten hat.
Dan harket hja ynmoedich nei de fitstellen fan de boer. It wol
har ek wol oan. Nei Gaesterlan. It moat in moai ran weze. Mem
hie 't der wol ris oer.
Noch in pear koarte hjittings en Barre is fitpraet. Baje triuwt har
ta de keamer fit. Hja kin gean.
Mem seit: „Bist nou al werom?"
Hylck seit: „Ik ha der ek wol sin oan. Ik woe leaver net by dizze
boer."
Mem bigrypt har fuortdaliks.
„Stil fanke, it bin allegearre boeren. Ik wol dy warskogje ta dyn
eigen best. Wes dimmen en finderdienich. Hja kinne dy meitsje en
brekke fral buten maeije. Du dreamst tofolle. Silst dyn best dwaen?
Hylck, iinthjit it Mem!"
„Ja, Mem."
„Dan is 't goed. Harkje, ik wol dy hwat sizze."
„Hwat dan, Mem?"
,,Myn heft, dyn pake, wie net in turfgraver."
„Hwat seit Mem?"
,,Myn heit, dyn pake, wie in boer, in boer iit Gaesterlan. Us Mem
hat it my sein, in skoft foar har dea. Du bigrypst my wol? Der binne
hjir safolle oerwinnelingen! Ik bin ek sa'n oerwinneling! Ik bin in
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boeredochter, du bist, lyk as ik, fan boerebloed. Hy wenne yn GaesterWI, syn skaei kaem fan aids fit Frankryk.
Hy wie in moaije man. Swart, pikswart. Fanke, du hiest Beppe
eagen sjen moatten, doe't hja fan him fortelde en hja wist al, dat
hja gau stjerre moast. Sa swart, sa swart!
Net wier; ik bin folle swarter fan uterlik as Totte-om en de
muoikes. Du hast dat swarte ek meikrigen. Wy rinne der itt hjirre.
Yn Gaesterlan silst der sa bot net utrinne. Der binne mear fan
sokken."
Mem sykhellet djip. It wie sa'n lang forhael. Hja giet fierder:
„Foriingelokje net, bern. Du stiest aenst foar dysels. II( winskje
dy ienkear immen ta dyst leavest, sa't us Mem leaf hie. Ja, dat
winskje ik dy fan herten ta. Libje goed en trou. Der kin hiel hwat
komme. Lijen komt der ek. Mar du bist goed, dat wit ik, en God sil
dy helpe!"
Mei hoarten hat de Mem sprutsen. Hylck tinkt nei, stoarret foar
har fit. Derom freget Mem: „Hylck, hearst my wol?"
„Jawol, mar Mem docht sa... sa...."
As Memme antlit sear forlukt, seit hja: „Mar ik ha wol harke, ik
fyn 't wol moai. Siz nosh hwat, Meml"
„Ne, ik haw alles sein, hwat ik sizze woe. Ik sjoch der sa tsjinoan,
datst giest, moatst mar tinke."
„Mem, — hwer hat Beppe mei dy feint west?"
„Ik wit it net, mar ik mien fan op 'e Lemmer."
In houn blaft earne biltendoar tsjin de kommende skimer.
As de bern letter op bed binne, Heit is ek thus en it is stil om
has en hear, dan giet it reau wer oer de wei.
Hylck tilt it kleed op. Hy hat twa lampen op.
In hiel ein rydt hja yn tinzen mei, heart hynder en wein dof oer
de hurde sanreed gean.
Dy kant giet hja mei koarten ek tit.
Hoe sil 't weze? Lang heart hja nei it roljen fan de tsjillen en it
slaen fan de hynstepoaten.
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6.
Hylck giet om 't aide hfis hinne, dat sa mankelyk en bryk op de
ierde hinget, sjocht it mei nije eagen oan, hwant strak sil hja fuort.
Hja hat net lang tiid mear, hja sille gaueftich ite.
Totte-om sit by Mem, by is Memme iennichste broer en allegearre
binne wiis mei him.
Der is net folle praet tusken broer en suster.
In pear koarte sinnen hinne en wer, elk fan in tafelskant.
„It is myn aldste, myn earster
„Hja is yn 't njoggentjinde."
„Al wie hja fyftich."
„Ja, sa is 't. Fansels."
Totte-om siket Hylck op en fiistket mei har. In pear bralike
winsken seit er. Hja binne nij fit syn mule.
Hja sjogge elkoar oan, omke en nicht, en dan giet elk syn wegen.
Hylck tinkt, Totte-om hat goede eagen, ik wurd bliid en moedich,
as er nei my sjocht.
Mem hat sein, Hylck is dit leste skoft to gast op 'e wrald.
Har sloop mei klean leit re. Hja hat Memme smel sulveren earizer
opkrigen. Mem brfikt it net folle, hat winterdeis in swart-baltsjemfitse op en simmers in skaedhoed.
Hylck pronket mei har nije holledracht.
Feninich sjit it ljocht der fit as de sinne der op skynt.
,,Moatte jim Totte-om net bringe?"
ja, sille hja, of net? Al, rutsdy, der gean se.
Foarsichtich, tomfik draeft Hylck nei de wyk, har hillichdom.
Hja tinkt, nou fine de bern my net, glimket der om, wit net, dat
Mem harren keart. Mem hat sjoen, dat hja har plakje opsiket. Hoeden
fordwynt Hylck of ter leech beamguod en stoppelels.
Noch ienkear der hinne en net lang.
De wyk hat al ljochte en sulveren rannen krigen lykas elke
hjerstmis. Altyd is it hjir moai, as it wetter sfintsjes foarbyglydt of
finlijich fuortspat.
Har sit op 'e turven fordwynt nou ek. Heit hat der dochs altyd
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de gek mei hawn, of by waerd der pfirlilk om. Mem bigriep har wol.
Sil hja noch yn 't skouke?
Ne, mar net. En Eeuwe hat har foun. Der komt er. De tiid fan
dreamen is nou foargoed foarby, hat Mem sein, it wurdt skrippen
alle dagen, lange dagen. Dan sil Hylck der har oan oerjaen, wurk
is hja treast.
Ien kear yn 't jier in wike nei hils ta is net faek, mar in goede
kost krijt hja, thus wie 't sed tinke. Bliid kin hja der daliks net mei
weze, it sil net maklik to fortarren weze, as Maeike en Marchyn,
Eeuwe, Mem en dy gjin sed krije, hwant it is better meilnoar honger
lije as ien allinne foldien.
Eeuwe lat har oan de rok. ja, hja giet mei.
Earst digert hja de wyk of, oft hja Heit ek sjocht yn de dizige
fierte. Heit hat har fan 'e moarn de han al jown, hja sjocht him net
earder wer as oare jier. It wurdt har muoilik, lykwols net inkeld om
Heit, mar ek wol om Heit. Hwat bidamelt hja, hwerom langst nei
Heit, dy't wreed is? Heart Heit der dan docks by? Of komt dat fan
't Ofskie hjoed en heart Heit der by, lyk honger en kjeld der by hearre,
by it waerme thus fan Mem?
Hja knypt Eeuwe yn de han. „Koml"
In bernlik petear halde hja oer Hylcke fuortgean. Hylck wiist him
de sinne, dy't hyltyd troch en om de wolkens blinkt. Yn Sfindel sjocht
Hylck de sinne en hjir sjocht Eeuwe de sinne.
„It is us sinne," seit Eeuwe greatsk. Hja drave nei hfis ta.
Mem hat Brune Beane sean, hja krije der smoar oer. Dat is sneinsiten. Hylck mei wer ris fuortgean. It bigreatet Hylck, hja prest Mem,
hwant Mem yt hast net.
„Stil mar, it sit der my hwat foar."
Dan seit Mem: „Daliks mar?"
Memme leste wurden binne: „Ik haw in psalmboekje yn 't sloop
dien. Tinkst der om? It is altyd goed en les ris.
It paed rint oer de sedyk nei de Lemmer ta en der moatst mar
freegje."
Hja filstkje.
Nea sil 't forline weromkommel Greatsk is de Mem op dizze
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dochter, hwant linich en feardich is har gong, rjocht har postuer.
Sa't hja der giet mei it sloop yn de Ilan, har fanke, dat hja berne hat,
mei bloedsbannen ynlik oan har forboun.
Dei fanke, deli
In goede deil Al dyn libbensdagen meije goed weze. Wiene wy
gjin arbeiders, dan koest thfisbliuwe.
Mar hwat jowt sok praet?
De Mem tinkt tagelyk oan it libben fit har, dat der hinne giet en
oan it libben yn har, dat jit net foldroegen is.
Yn elke dracht hat hja altyd wer it aide field, de aldste op 'e nij
en sjocht dan fit nei de oare nije foarm!
Der om 'e bocht wiuwt Hylck.
Skerp sjocht hja Mem stean njonken it formoge pealtsje en de
bern hjir en der forspraet oer 't hiem, by it skeane hfis finder de
binei keale popelbeammen. Hja wurdt sa tryst, sa tryst.
In eintsje rint hja efterstobektobek, wol alles klear yn har opnimme
en sa lang as 't kin, fral Mem, dy't altyd sunder praetsjes die, hwat
hja dwaen moast, moai of raer.
Sa sjocht hja it aide.
Hja draeit har om, der leit it nije.
Noch ien kear omsjen, in lifis nimt Mem fit it each wei.
Op dit stuit brekt Mem de tried troch dy't har bynt oan 't aldste
bern. It moat!
Op dit stuit brekt Hylck de tried troch, dy't har bynt oan it alderlifis. It moat!
Mar har lokket en wachtet it finthjit fan de takomst, de nije, de
goudene?
Mem krfipt yn de hoalling fan it aide deistige bistean, net ljocht
en forwachtsjend, mar wurch, fortrietlik, lykwols feilich en goed.
7.
De Kfinder hat Hylck gau to pakken. En dan komt it lange ein
oer de sedyk. Fortrietlik? Ne. Is it ea ien tel fortrietlik om nei de
se to sjen? Hylck hat der niget oan.
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It is net in bisilndere dei, it waer is sljocht, gjin sinne en gjin
reinwetter, igael, lykmoedich. Skier is de loft en skier jowt de se him
werom. It lichte weagjen bringt der hwat libben yn.
Semokken fleane yn alle haldings oer it wide wetter.
Hylck hat hjir mar inkeld ris west.
It falt har wer op, dat it of ter de sedyk oars rfikt as der boppe op.
't Is net allinne it frisse fan de sewyn — ne, de rook fan de se sels
komt op har oan, rjochts, lofts, wer rjochts, wer lofts, oant er alhiel
om har hinne is, hja der yn bidobbe wurdt en heech sykhellet. Nou
wit hja it, 't is de rook fan hwat nijs, fan turf en fisk en wetter en
ffigels, alles trochinoar, alle roken dy't swiet binne, ynienen bifrissele. De se is hiel de natuer yn ien rook, lan en wetter, loft en ierde,
beam en blom, dier en minske.
Jinsen hingje skippen op it wetter, ek fart der in greate boat.
Meast binne it fiskersboaten, dy't forduldich en passyf anderje op it
weagjen fan de se, op en del en hinne en wer, op en del en hinne en
wer, sa't it machtige wetter it oanjowt.
Hiel yn de fierte sjocht hja de Lemster toer, mar it is sa dizich yn
de kimen.
't Is krekt, of einet hja neat, dat fortriet sa op 't lest. Derom
sjocht hja fit en troch efterom, hja hat wol ofstan makke. Soms
draeft hja, har klompen batse op 'e sedyk. Hja smyt it sloop wer
oer 't skouder. As hja nou draeft, slacht it har op 'e rech nei feste
mjitte.
It liket Hylck moai ta om as in man yn in lange nauwe bokse to
gean, har rokken slingerje sa. Hyltyd tippe se op 'e klompen, slierkje
oer de groun. En dat earizer priket har! Soks moat wenne.
Har tinzen gean har foarfit nei Sfindel ta. Net in great dorp is it,
hat Baje sein. Dalik is hja ek by Mem yn de keamer.
Sa hurd as har tinzen, sa hurd moast hja sels fit ste kinne.
Nou rint hja opsletten yn har lea, wylst har tinzen alle kanten fit
pylkje, oer de se, oer de wrald, ek nei it plak en de minsken, dy't
hja net ken, der't hja hinnereizget, ja, der noch it measte.
Sil hja kammeraetskes fine? Soe har „pake" der noch wenje? Nou,
dy fynt hja dochs nea.
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Hokke jonges wenje der? Ek sokken, dy't daliks re stean? Of
sokken, dy't forduldiger, restiger, moaijer binne?
Hoe is de boerinne?
Is Gaesterlan wier sa moai? Allegearre bosken, sei Mem. Hwat
sil 't dan by 't simmer moai weze.
Hommels sjocht hja, de Lemmer leit foar har. Hwat in finbidich
great plak. De Kunder kin der wol trijeris yn.
De wei giet fan de dyk of. Earst koe hja 't oersjen, nou sit hja
yn de bidelte; dat is binaud, hja wurdt der skruten fan en moat nei
de wei freegje, siket under de minsken; hwa liket gaedlikernoch?
It finnoazelste wyfke nimt hja foar kar. Dat wyfke wiist har freonlik
de wei, bringt har in eintsje, hwant jinsen rinne de wegen yn elkoar
om, der, by de bregen.
Hja wikselje wylst hwat wurden oer it waer, oer Hylck har reis,
it hwerwei en it hwerhinne en oer Sfindel. It wyfke hat der in
suster wenjen. Hylck moat freegje nei Baker op it Slot. Sil hja it
dwaen?
Hylck finthjit graech; Sfindel wurdt har al eigen. Dizze frou hat
hwat fan Mem. It is goed om mei har to praten. Hja forseit Hylck
in goede kost. Hja is sa hean, moat ta-ite derre, de Gaesterlanske
boeren mije it iten net.
Moedich giet Hylck de Lemmer fit, it kin nou net mear misse, seit
it wyfke, en de groetnis fan Ant oan Baker fan 't Slot.
Hylck hat iinthjitten, mar Baker wennet yn in keamer op it Slot;
in Slot is sa foarnaem. Boeren binne gewoane lju, fan 't selde slach
noch as hja, wol mear, mar, nou ja.
Hoefolle hikken hat hja nou al iepen en ticht dien? Soms is hja
der oer klattere, foar fordivendaesje.
Der komt har in man efterop rinnen. De man hat in eigenaerdige
gong oer him, krekt as rint er mei syn heupen. Ek mei him praet hja
oer it doel fan de reis en it hwerwei.
Hylck fortelt graech en omslachtich, mar net lang, hwant hja
moat hearre, de man is folle hiter op fortellen as op harkjen. In hoart
en hja wit, dat er farrensman is, dat er to Teakesyl wennet, hja wit
fan syn huslik libben en hja ken al de minsken fan Teakesyl. Dermei
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binne hja op Teakesyl. Hylck freget him noch, oft er har boer ken.
Ja, dy ken hy.
Hoe't er is? Nou, goed, skeelt net safolle, koe minder.
Mei't er by har weigiet, ropt er noch: „Net op 'e kop sitte litte
foar fiifentweintich goune yn 't per."
„En de kost," ropt Hylck werom. Hat elk it net oer de Gaesterlanske kost?
It leste ein falt net lang. Der binne minder giele hikken, en Sfindel
leit foar har. Noegjend? It spits tuorke wiist fyn nei boppen.
Der binne hege beammen, oan dizkant leit in bosk. It rfikt hjir nij.
Hja rfikt itselde as by in nije skelk, by nije klompen.
Der is in griene feart njonken de grize wei. Lofts leit in skiere
poel.
De greiden binne grau fan kleur, wol freonlik oars.
In skip leit yn 't Swaeigat.
Der moat in reau troch de hikke. Hja makket rum baen, it reau
hoecht net yn to halden. Der rinkelt hwat, in pear sinten lizze foar
har op 'e balstiennen. Hja siket se op, bisjocht se op de platte han.
In frommeske stiet hommels njonken har, haldt de han ek op.
„It binne mines," seit se. Hylck jowt se oer. It minske sjocht har
oan.
„Dfi bist hjir net wei."
„Ne"
„Ik bin Grytsje fan de hikke. Ik pas op 'e hikke, de sinten binne
foar my."
„Ik woe se ommers net balder'
Al wer giet it oer 't hwerhinne en 't hwerwei.
„Barre Stoffelsma, dat is Sfindel hielendal fit, folle pleatsen foarby, de leste moatst ha, dizkant de Griene Singel, rjochts der is it.
It is eins Mardum."
Hylck draeit de buorren yn. Hommels sjocht hja it Slot.
Hja wit it net sekuer, mar it kin bast net misse. Forheard bliuwt
hja stean: hwat in great hits, sa'n hege treppen en hoefolle ruten!
De doar stiet iepen, hja sjocht in lange brede gong. Hwat soe
der op dy greate stien yn de muorre stean?
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In frou stiet yn de doar en knikt nei Hylck. Dan skammet Hylck
har, seit neat werom, mar krijt ynienen haest. It wurdt letter, aenst
sil 't jounje en hja hat gjin lins hawn, de hiele lange reis net. Soe
hja aenst sitte meije, of is 't daliks arbeidzje?
De Seindeler beammen troch, hat Grytsje sein. Dat bin fansels dy
hege beammen foar har. Hwat is 't hjir tsjuster! Hwat rtikt it nuver.
Is dit de rook fan Gaesterlan?
Altyd, as hja tonei in nije leane yngiet, sil dizze rook by har weze.
De einichste pleats rjochts moat hja dus ha.
It is in greate pleats. Der is net in minske to sjen. Hja sjocht net
sa goed trouwens, wurdt hwat oars as oars fan binnen.
„Kom, gjin kunsten!"
Dermei ropt hja. „Bin hjir minsken?"
Heiltsje hellet har yn.
„Soa is hja nou Hylck," seit se fluensk, oerleit by harsels, it liket
goed.
Hylck mei sitte en Citrate.
Unwezenlik is de keamer om har hinne, frjemd en fier!
Lykwols merkbyt hja alles yn dizze eigenaerdige woldiedige dreamtastan, ja de lytste biwegings fornimt hja.
De lea dogge liar sear, de fuotten prykje, mar boerinne jowt har
molke en in stik iten. Hja moatte daliks oan 't kalde miel en dan kin
Hylck mear krije, it yt better meielkoar.
Hwat is 't stil yn de mulkeamer.
De froulju nimme elkoar op, hifkje mei foarsichtige wurden.
Dermei komt it folk yn: Barre, de Boer; Walle, de arbeider; Titte,
de lytsfeint; Brun, de greatfeint; Siertsje, de soan.
Der is in koart biskie fan allegearre. Hylck fornimt al de eagen,
dy't binijd sjogge, dy't witte wolle, hoe't hja is. Hja sjocht net
werom. Dan krupe de manljusantlitten efter de swarte petten. Heiltsje
set de miitse op en lfikt it antlit yn tearen. Hylck krijt lins.
De Boer bidt lficlop, krekt as in dumny, tinkt Hylck. Dogge alle
boeren sa?
Rynsk petear is der net. In ja en in ne fan Hylck en oer de
reis in mennich wurden. Hja is swier yn de holle. De mage docht har
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sear. Boerinne fynt, hja lfikt wyt om 'e noas, wol hja leaver op bed?
Yn it bilthfis moat hja sliepe.
Boerinne giet har foar.
't Is krekt of spatte de triennen Hylck samar yn 'e eagen. Heiltsje
jeuzelet ek noch om en gjinien mei 't sjen. Hja keart de holle stiif
nei de skoarstienmantel, krekt as sjocht hja safolle nijs oan de
tegeltsjes der't Jozef mei Potifarske op ofbylde stean.
By de kij wurdt hja restiger. Der is 't skimerich en dus sil Heiltsje
wol neat fornimme. In neare wazem slacht har tomjitte, de rook fan
tritich waerme kij. It biset har justjes.
Hja is 't binaude sliepen wol wend, it bed is foar har allinne, mar
hja hat nei de bernejierren sa bot net wer skriemd as op dizze joun,
soe alje wolle as de kij op lette simmerjounen, triuwt de holle stiif
yn 't kjessen.
In greate eangstme komt er oer har, der't hja gjin wei mei wit. Is
der hjir dan neat dat eigen is?
Hja tinkt oan hwat de farrensman har fan 'e middei fortelde der
tsjin de hege sedyk oan. Hy wie bistege op in skip, mocht by dy
lju net weze, rolle syn klean op en roun fuort. De hiele nacht skonke
er by 't wetter lans en foun einlings in oare baes. By dy wie 't daliks
goed.
Sil hja ek utnaeije, wer nei Mem ta? Mar yn de nacht doar hja
net heal.
It Sfindeler tuorke wiisde omheech. Hwat woe dat sizze?
Hja teart de fingers ynelkoar, bidt oars net as „Heare, Heard",
omfiemet yn tinzen har sels, har Mem en dy sa fier fuort en sunder
erch ek de minsken, dy't noch nij foar har binne en wurdt restich.
De himel is in troan, sei de boer yn 't gebet, de aarde is een voetbank Uwer voeten.
Hwat dat krekt bitsjut, bigrypt hja net, it harket tige moai, koe
hja mar krekt sa bidde as de boer.
Under it evenredich biwegen en kogjen fan de kij, har snuven en
har sturtgeswypk, glydt hja yn de sliep.
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8.
Der sitte hja meielkoar om de itenstafel. De klokswichten en
kjetlings rattelje noch nei, hwant it hat krekt alve fire slein.
Brune beane is it dizze middei, en fet mei utbret spek. Yn de
fjurhut stiet noch in finbidigen panne siedende Brij. Safolle iten boar
ien middei. Hylck mispriizget it. Hwerom? Om thus? Ja, dat sil wol.
It iten kin har safolle net skele. Der't men slim nei longere hat, dat
falt altyd tsjin.
De keamer is skimerich fan de wasem.
In itensrook hinget swier om harren hinne. Is dat nou spek? Dat
in keningsmiel hyt to wezen? Allinne de lucht al hearet har yn 'e
kiel. De hiele moarn hat hja 't rat, earst oan 't stik en letter mei 't
fitbrieden sa faek hja it fjurhok foarby kaem nei it bjinstap ta.
Hat hja derfoar sa'n langst hawn om har sed to iten oan al dat
godlik iten, lyk Totte-om it stefest neamt, fisioenen der fan sjoen,
boarden fol der fan bihimmele? Dat spek, sa brim as de bledden
yn 'e hjerst! Dy beane, sa moalich, sa brutsen! Hja preau de smaek
al op 'e tonge, krige it wetter der fan yn de mule.
Efkes tinkt hja: as Mem it ris krige. Mem soe der net iens mear
bliid mei weze kinne, salang hat hja sobrearje en earmoedzje moatten.
Mar oars, hja seach Mem al iten, net rimpen en gysten lyk Heit,
dy't it opslobberje soe en smakkend swolgje, mar fyn priuwend,
moai, hwant sa is Mem.
„Hylck, helje de sjerp, dy stiet op 't boerd yn 't hok, sjoch marl"
Moat der ek noch sjerp oer?
Ja, der moat ek noch sjerp oer... en jittik, sa hat Hylck it nea iten.
„Hwat hawwe hja docks?", tinkt Hylck.
De boerinne hat har in board mei in kop ynskept en it rejael,
oermjitte bigetten mei klearebare fet. Giele glibberige plakken spek
lizze der by 't soad boppe op. Hja woe roppe, ik kin 't net op, myn
mage is net yn oarder, mar Heiltsje seit — spilet der net in licht
glimke om har greate mule mei de tsjokke lippen —: „Wy litte
hjir neat stean. Ik wit net hoest soks thus wend wiest, hjir mei
't net."
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„Hat hja de gek mei my?” tinkt Hylck. „Wy lieten neat stean.
Inkeld as wy siik wiene, wy koene ommers net fens sed krijel" Hja
seit it ek.
Heiltsje mompelt hwat fan „Goed wend" en sa, mar Barre, de
boer, hat de leppel al fol en bigjint yn to daegjen. Sa dogge de oaren
ek. Hylck sjocht to mfik de rigele bylans, hja ite graech, dat is to
sjen. Is it sa lekker?
Titte knikt har ta.
Hy gnysket ek al: „Yt mar goed, Hylck, du moatst noch groeije."
De boer jowt lfid, Titte is de lytsfeint, hat him stil to halden by
de tafel. Mar it is dochs wier, dat allegearre fit en troch nei har
sjogge. Hja meije sjen, hja fielt har better as justerjoun, wit nou al
hwat der is. Hja tinke fansels, Hylck is safolle net wend, lit it aenst
stean. Dat sil hja oars fortoane. Hja moatte tinke kinne, dy is thus
ek goed iten wend.
Sadwaende yt hja as in slatter, docht oars net as happe en swolgje,
priuwt neat, yt der tsjin oan, tsjin heuch en meuch, hat nea witten,
dat fet sa fet weze koe, sa troch alles hinne glei. Soms jizzelt hja.
Ienkear hat Titte it fan har antlit lezen. Glimkjend bficht er him oer
syn itenspanne, sit roungear, de mule by 't board, de lofterhan hat
er sleau tusken de fuotten bingeljen.
Elts is re, mar Hylck net. Hja litte har efkes tiid.
Boerinne freget: „Sil ik noch hwat byskeppe?"
Ne, dat mar net. It swit brekt Hylck fit, hja gloeit hielendal, de
earen sfizje har. Eltsenien sjocht har oan, nou't hja wachtsje moatte.
De boer ek. De soan ek. Mar dy glimket net, sjocht sa stroef, sil net
lakerich fitfallen weze.
Sa, de leste leppelfol. Hja moat har skamje, hwant Heiltsje hellet
sels de brij en dat sil har wurk weze.
Elk krijt twa grouwe sleeffollen, brij makket de Batten fol. Hylck
is dy brij better treast as it spek.
Mar hwat wurdt hja wurch fan safolle iten. Soe dat altyd sa
moatte? Hja hat in gefoel, of kin hja hjoed Win finger mear forlizze, har holle is swier boppe de eagen, hja doddet finder 't Bibellezen.
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Hyltyd falle de eagen ticht, aenst sil 't bikomme.
It bikomt net, it boazet oan, mar dan binne de manlju al tit 'e
wei.
Hja is oan 't skfitelwaskjen, stiet boppe it waerme sjipsop to kokhalzjen.
Hwat is dat dochs? Heiltsje hat nearne erch yn, liket it, praet sa
moai mei har om, hold dat minske har ien tel stil.
Ynienen is 't sa sliml It draeit har foar de eagen. Hja is net goed,
sjocht allegearre kleuren, grypt om har hinne, nei in bald.
„Gau nei 't bfithfis!" ropt Heiltsje.
It had komt withwer wei en hja wurdt fuorttreaun; immen hat har
by de earm beet.
„Toe mar," wurdt der sein.
Hylck krijt it wezen wer, sjocht troch triennen de boerinne oan.
Hwa stean of ter it minske?
Earst Titte, by stiet krum fan 't laitsjen, dan de feint en de arbeider
en efteroan, stean der de boer en de man net? Kinne dy sure merakels
sa'n wille ha? Hja woe barren wol oanfleane, mar seit oars net as
„Hwat wie ik mislik!"
„To folle iten," seit Titte.
„To bigearlik west!" ropt de feint. De manlju drippe of.
„Hoe fielst dy nou?" freget boerinne.
„Better," seit Hylck, „mar hwat skeelde my dochs, ik bin nea net
mislik."
„Dat kin ik dy wol sizze. Jim binne dat pfirbeste iten net wend.
It is by us altyd sa mei nij folk, as hja krekt lit 'e bus komme. Hat
jim Mem dy net warskoge?"
Mem sil der net om tocht ha, wie nea by de boer. Gemien is 't,
tinkt hja.
Hja wisten it, mar lieten har gewurde, makken misbriik fan barren
earmoede, hiene de gek der mei. Hja soe 't harren oanraze wolle,
deun by de domme troanjes.
't Is krekt, of hat Heiltsje har in bytsje forstien. „Hwerom lakest
der net om? De oaren laken altiten. Of bistou oars as oaren?"
Hja docht Min biskie, hat dochs dimmen to wezen.
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„Mar gau in kopke the,” orient Heiltsje.
Hylck wit net hwat the is, tinkt: miskien krij 'k der de kramp wol
fan. It rfikt lykwols best en hja priuwt by mlIltsjefollen.
Titte wol har jouns narje.
Hja sjocht him lyk oan. Hy seit: „Hwerom sjochst sa forskuorrend.
Du libbest noch, net? Wy miene it goed." Hy hat gelyk, mar hja is
to forslein, biltendat is it ek noch de ilngewoante.
Hja kin de tins net fordrage, dat harren earmoede op sa'n guodkeape manear bispotlik makke wurdt, hja miene it net slim, it sil
wier weze, lit harren trochtinke. En dy Titte, dy't it selde trochmakke
hat, hat er dan gjin omtinken?
Titte sit hwat mei de fingers to tipeljen, by is in aerdige jonge,
in tipe.
De boerinne freget, oft er foar har nei Age-Pyt wol?
„Ik haw noch net heard, dat Age-Pyt immen opiten hat. Ik sil 't
weagje," seit er.
Sa krijt er Hylck efkes oan 't laitsjen. Titte wurdt in freon, der
is hja bliid om. Dizze joun is sa iensum net as dy fan juster.
It bigjint to waeijen.
Hylck moat der hyltyd nei litsterje. Hwat is dat moai hjirre.
It heart oft de wyn fit 'e bosk wei op 'e pleats delflappen komt.
By harres kaem er fan fier wei oer de fjilden deun oer de groun
roljen, hjir springt er fan krtin yn krfin boppe yn de hege beammen,
krupt tagelyk stjittend troch de lege beamkes, falt op pleats en
greide del. Eigenaerdich is dat.
It bigjint to reinen. It wie mar in wynbuije, it reinen komt joun
gjin ein fan.
As Titte yn komt, rat er nei 't hjerstwaer. Efkes is dat waer by
harren yn de koken, mar dan is de kokensrook wer gled, igael.
Jouns lit Hylck oer dizze dei har tinzen gean en forwfindert har.
Nou hat dy soan, dy Siertsje, noch net ien stom wurd mei har
wiksele, hat suver gjin each foar har oer hawn. Tofolle manljusoandacht bigeart hja net, mei neat is hja net tofreden. Sa'n..., of
hat er gjin frouljusflesk oan him?
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9.

Midzje fan de koar , tryste hjerstdei. Wolkens swier fan soel
reinwetter hingje leeeh ber de ierde. Ut en troch litte hja rynsk,
landerich en langdurich it Barre focht yn strielen falle. As in sompe
is de hege groun. Dagen lang kliemden de tsjokke buijen boppe de
ierdboaijem. Hyltiten pjetste it wer del. Hwat net opsloarpe wurdt
sa gau, garret yn in puozze gear. Nou lizze de plassen lykwols to
ljochtsjen tsjin de dizige skiere loft. Hwa't troch de dridze kweazget,
sjocht hyltyd wer de himel yn de goare ierde. Hylck moat der inkeld
in tel nei sjen. Hja hat net langer tiid, draeft fan de skuorre nei 't
weinhok en dan wer yn 'e hfis, glysteret wit hoe faek fit, de seamen
fan har rok sitte finder de kwylster.
Heiltsje kloppet op 't rfitsje,
„Ja, frou?"
„Giest strak nei de Boer efterfit ta in boadskip?"
„Hokke hoer?"
„Herre Gatsjes. Aenst yn in droege buije."
„Goed" en hja draeft al wer. Wylst tinkt hja, dat de klompen sa
tin wurde. Hja moat der deis en sneins mei ta en se wurde sa skurf,
der lizze al stikken pompier yn.
Hja mei de Boer wol om jild yn 't foar freegje.
Heiltsje leit fit, hwer't hja lans moat. De Griene Singel wit hja
fansels? By it kampke lan mei de steapels takkebosken rjochts, it
paed yn, en dan de foarste buorkerij. Hja moat sizze, dat Barre en
Heiltsje sneintojoune komme wolle. Goed bigrepen?
Grif! Sekuer!
It is tryst under de hege beammen fan de Singel. As de wyn
de krunen biroert, snjit it wetter yn grouwe drippen om har hinne.
Hylcke wezen stiet wiid iepen to harkjen nei alle libben om har
hinne. Is it stil yn de bosk?
Earst al, finwennich stil. Skrousk en yninoardiikt kipet hja foar
har fit.
Hja en de bosk, de bosk en hja.
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Mar dan?
Fine lficlen heart hja, it kreakjen fan tfiken, it risseljen fan de aide
bledden, in inkeld ffigellikl. En hyltyd njuentet hiel heech de wyn
yn de leste toarre bledden. Ta in wjersang riizje de reindrippen del
en falle dof op 'e groun of kletse yn de wetterpuozzen del.
Wer dat skiene byld yn de plassen. Is hja pfir allinne yn de Singel?
Frjemd, by de petten wie hja frijer. Hjir wol de asem net lyk as
der by har wei. Hat hja net spoeketelsels heard fan aide Walle?
Stil, net der oan tinke.
Wylst trilje de lfiden fit 'e stille bosk hoe langer hoe libbener om
har hinne, hwant in bosk libbet, asemt, sjongt! Yn 'e maitiid oars
as yn 'e simmer, winters oars as yn 'e hjerst. Yn 'e hjerst swiermoedich, in mankelikens wennet der, der't de jonge wylde energy
fit berne wurde moat, tarissend in nije Maeije, wunderryk fan forskaet. De mankelikens biset Hylck. Sa feardich gyngen har fuotten.
Hja skonket noch oan, mar der is in wurgens yn har fallen, dy't
keart, tsjinhaldt, 't is mar justjes to fornimmen, hwant de rokken
flodderje lykwols en de punt fan de blauwe stipdoek tippet red yn
de nekke.
It foarste ein fan de Singel, dat mei de pealtsjes hat hja hawn en
stiet nou healwei it oare hommels stil, lusted skerp. Heart hja hwat?
Optinksels, oanmeitsje!
Wer bliuwt hja stean.
Forskriklik, hwat is dat? It is net in minske. In dier dan? Hwat
bfitennatuerliks?
Hylck trillet. Hja wol werom, har fuotten gean gewoan troch.
Skiilje kin hja net, har skouders weakje troch. Wie hjir mar in
minske!
Hark dat gfilen! Hja slacht de hannen foar de earen. Is hja net
wiis?
Der stiet hwat op 'e reed, tsjin de kant oantreaun, forskfil Cinder
de bledden, it liket in lange deakiste op tsjillen. Der hinget eat tsjin
oan, in stal dat nou loskomt fan it weintsje. 't Is in lange man, rfich
yn 't burd. Justjes draeit er him om. Hy tippet mei de foet earne yn,
der leit in bosk potten en pannen yn 't sari.
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„Kom neijerl” ropt de man. Hy sjocht Hylck net oan. Hat er it
tsjin har? Mar hja forweecht net, rat hommels de spjirren, dy't der
steane, ye/finder sterk stiicht dy rook har yn de noasters.
„Kom neijerl" ropt de man wer.
As hja noch gjin risselwaesje makket, draeit er de holle har kant
fit. Nuvere wite eagen sjogge har oan. De man wiist mei de time.
Dan is der wer in lange, lange needgjalp. Wer en wer en hyltyd.
De man komt stadich op Hylck ta. Hja sjocht, by rint rynkrank.
De eangst makket har skonken lam. Hwat wol de man nou? Sil er
har moardzje? Wurdt der efter de takkesteapels immen formoarde?
0, Godl
De man stiet foar har.
„It is neat," seit er, „mar du kinst helpe."
Hy jowt har in triuw yn de rech. „Toe. Dfitske Hanne is by har.
Dy hat der forstan fan, mar du kinst helpe. Gean nou," seit er.
Hylck lest noed yn syn eagen. Dat stipet har.
Der efter de takken stiet in skfilhfiske tsjin 't waer, der moat it
wol weze.
In stimme mei in frjemd aksent seit: „Ja, ik kin help briike, it sit
swier foar 't krtis."
As Hylck daliks net komt, ropt de stimme:
„Bist hipekontich? Gean dan mar fuort."
„Hwat moat ik dwaen?" freget Hylck einlings. De stimme:
„Doarst net komme? Daliks bigjint it wer, ik warskogje dy, flean
dan, en lit har stjerre!"
In lyts wyfke stiet foar Hylck, it roune antlit stiiffol ronfels, fel
as lear, in lytse spitse mule en in wipnoaske. De hannen yn 'e side,
bisjocht hja Hylck fit har alde eagen en mompelt foar har fit. „Ryklik
jong — de hannen rjocht oan 'e lea — ienkear wit se it docks." Dan
lficlop tsjin Hylck: „Kom en sjoch, it sil dy hoedzje tsjin bolbjirkenens. Du silst der dyn Mem om earje."
In skok giet troch Hylck hinne, hwant it bigjint wer. It wyfke
spat fuort, Hylck har nei. In frou leit yn krampen fan 't bernjen en
grypt warleas mei de hannen, set de hakken yn 'e groun, triuwt
harsels omheech, kryt finhjirmlik, skum is om har mule, read en opset
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is it antlit, slop giet de holle hinne en wer. Hja siket de rest, de rest
mei net komme, earst moat libben libben bernje.
„Helje wetter," seit it wyfke, „hyt wetter, as hja ha en oars kald.
It komt nou gau."
„It komt gau," ropt Hylck tsjin de man, alhiel oerstjfir en fan de
wize, suver koartsich, mar ek forromme.
De man glimket efkes. Is it om har of om it kommen? Mar Hylck
draeft troch de nije buije, dy't oer de ierde raest, fielt wietens noch
wyn. Der is de pleats, der't hja boadskip hat. Hja fljocht op 'e doar
ta, skuort der oan as in wyld, mar de doar jowt net mei. Ut 'e fjurhutte komt in lakonyk lfid: „Hjirreee!"
Hylck giet der hinne, grypt de boerinne by de earm en seit:
„Wetter!"
Slim forheard sjocht de frou har oan: „Der is in pomp, drink,"
seit hja.
„Ne, wetter!"
„Ja, wetter!" knikt de boerinne guodlik.
„Bistii Heiltsje nije faem?"
„jow my wetter, hyt wetter," ropt Hylck gysten.
„Hyt wetter, hwat skeelt dy?" Boerinne bisiket de butte fit to
kommen, rint slfichslim om Hylck hinne, wol om folk fit.
„Der komt in bern!" seit Hylck.
„Soa, in berm, - seit boerinne.

„In poppe." Hylck skoddet boerinne oan de earm.
„Ja, in poppe," ropt boerinne eang en skuort har los.
Mar dan grypt Hylck de soarjende tsjettel fan de kachel en set
der hastich mei of.
De boerinne is alhiel forbjustere.
By de pomp stiet Gerke, de feint.
Hy hat it petear oanheard, hja koene him net sjen, nou stiet er
njonken boerinne en sjocht Hylck nei.
„'t Is net best," seit boerinne.
„Kin der ek hwat weze?" freget de feint, „jo meije der wol efteroan."
„Dean du der efteroan, ikke net."
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Gerke giet.
It wyfke stiet it paed fit to digerjen, wachtet Hylck op en nimt
de tsjettel oer. De man stiet fansiden, klaut yn syn lange, giele hier,
ropt hwat nei Hanne. Hanne slacht mei de han hinne en wer en
laket him fit. It lid komt tsjin de beammen oan. Hylck wol omkeare.
Ne, hja moat mei. Der leit in iinnoazel protsje by de frou. Pannen
to it wetter hat Hanne re stean, it wetter daeit hja. Efkes wachtsje.
Ut it protsje tsjoent Hanne nou in berntsje.
Stil en forwezen leit de frou, de siken gean evenredich, soms efkes
in swiere sucht, de eagen bliuwe ticht.
Hylck observearret, hja hat mar ien rok oan, net iens in miltse op
'e holle.
„Hjir, - ropt hja nei de man, „kom nou ek mar; kinst har tiller
Hylck tinkt, de man glimket deselde glim as niis.
As wie 't in fearke, sa maklik tilt er de frou op en draecht har yn
de wein.
Hylck giet der efteroan mei it bern. It is in jonkje.
Hanne rint njonken harren.
„Earst woe 't net skreauwe," seit hja, „ik sei, bist net better as
oare bern, al wurdst biltendoar berne, ik joech him in slach foar 't
gat en hy raesde."
De man glimket wer in iinnoazele, mar guodlike glim. Hy aeit it
berntsje, mar sjocht nei de frou.
„Hjir, in doek," lfistert Hylck, „in doek."
Hja llikt har holledoek of en teart 'm skruten oer de frou har hier.
It is in nuver gefoel, dat der in minske is, earmer as hja, in jonge
mem en dy wennet biltendoar.
De man sjocht de oare kant fit.
Hylck nimt de tsjettel, makket, dat hja fuort komt en der stiet in
feint. Hwat moat dy der? Hy giet mei har, rint njonken har.
De boerinne stiet op 't sanpaed en sjocht barren kommen. It liket
mar gewoan.
Gerke freget nei 't hoe en it het. Hylck fortelt yn in pear wurden,
hwant hy komt fan de boerinne.
De feint sjocht har fansiden oan. Hy tinkt, ik mei har lije.
33
3

Hylck tinkt, hwat in nuvere feint. Brettich, noartsk. 1k soe net
graech mei him forkeare wolle, mei syn swiersettige ronfels yn de
foarholle, syn tinne milk.
De boerinne brekt harren tinzen. Hja moat alles witte. Hat hja
it kriten net heard? Ne, hja wie yn 't fjurhok, 't wetter soarre en de
wyn wie der of.
„Soe men der net hwat hinnebringe?" ornearret de boerinne by
harsels.
Hylck sjocht der tsjinoan om de Singel wer allinne troch. Gerke
wol har bringe.
Soe er...? Hja sjocht him findersykjend oan, tige meifielend mei
in oar liket er net.
It giet oan.
By Heiltsje docht Hylck wer iitliz. Dy fynt it in moai forhael.
„Hanne biredt soks faker by minsken fan de wei."
„Hja hie mar ien ea oan," seit Hylck sunich.
„Mar ien rok, - ropt Heiltsje. „Dy siel, it stumper."
Hylck oerleit: „Faeks bringe wy der hwat hinne."
Der komt Heiltsje hwat yn 't sin.
„Dil bist mei de bleate holle thfiskommen, - seit hja tsjin Hylck,
mar Hylck seit neat werom.
Heiltsje glimket fyn. Sok folk hat gjin wearde op 't guod, hja wit
wol, hwer't dy doek is. 't Is dochs goed fan 't fanke.
Barre hat alles net heard, kaem letter yn, seit der sines fan.
„Sok folk is neat nut. Jow harren hjoed hwat, moarn is 't forkwansele en opiten."
„Is it lichem net mear as de klean?"
Siertsje seit it. Hylck hie soks net fan him tocht. Hja seit der
efteroan: „It Bern komt fan God. As it oer Gerke giet, dan blykt er in omkesizzer fan Barre to
wezen.
Hylck tinkt noch efkes oan Gerke, mar of ter him is in oar antlit,
hja wit net, hwat hja der oan hat, mar it is it antlit fan Siertsje Barres.
En dan laket hja liidop, dat elk har binijd oansjocht.
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Jouns om 'e itenstafel nimme hja jitris it barren yn 'e mule. Ien
eagenblik gean Siertsje eagen de kant fan Hyick tit. Is it tafal?
Hyick heint syn eagen. Hiel efkes. Hat it wol sa west?
Hyick sjit it bloed der fan nei de holle.
Hja moat wer laitsje, mar haldt it yn.
jouns op bed harket hja nei de lette Riden fan it hils. It alderleste
heart hja Siertsje op 'e souder omstrunen.
Nou laket hja net mear. In frjemde unrest komt oer har. De sliep
wol min komme.
Yn it unigale ljocht fan it finster boppe de bfithfisdoar sjocht hja
it clfinkere brede skaed fan in file stadich foarbygliden.
10.
De oare moarn bringt itselde waer, de skoften tusken de buijen
wurde langer.
As de manlju hjir en der oan 't wurk binne, ropt Heiltsje de faem.
„Bring dit der hinne," seit hja sunich, „neat tsjin de boer sizze."
Hyick krijt in rolle guod under de earm treaun. In rok liket it wol
en der sit hwat yn biwuolle. Spek?
Der avensearret hja wer de Singel yn.
Mar de wein en de lju binne fuort. Hja kin de jefte net kwyt.
Moat hja mei folle hannen werom? It jowt in spitich gefoel. Hja
krasket in bytsje mismoedich werom.
It is Heiltsje slim yn de wei, seit hja. En Hylck moat de rok
mar halde. Hja kin him dochs net mear oan ha. Hyick is lykwols
tankber.
Deselde wyks noch komt Hanne by de doar.
„Ik koe dy wol," seit hja, „ik ken alle lju fit it hiele gea."
Midden yn in forhael mei Heiltsje, ropt hja: „Hja binne fuort."
„Dat wist ik," seit Hyick.
Efkes letter, sa kwiiskwans: „Brochst der hwat hinne?"
Hja gluorket nei Heiltsje, mar Heiltsje sprekt net, de boer is
deunby.
Hanne luorket: „Hwat wie 't?"
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Hylck skrept hurd hinne en wer.
Yn 't foarbygean iintfalt it har: „In rok."
Heiltsje moat efkes nei 't iten ta.
„Oars neat?" freget Hanne.
„Spek," laket Hylck.
It wyfke slikket mei de tonge.
Hylck freget: „Hoe is 't der mei?"
„It bern giet dea."
„Hoesar seit Hylck forheard.
„Ja, sa mar." Hja Mkt oan de skouders. „Hjoed of moarnl"
Heiltsje hat it nijs ek heard en beart slim.
Hylck stiet forwezen.
Hanne seit noch: „Sa giet it by minsken fan de wei. Neaken en
bleat en boppedat iingelokkich."
Hja nimt de stoic mei pannen oer 't skouder. Der rattelt it wyfke,
dat nachts yn de Skou sliept, troch de homeije.
Heiltsje fortelt, hja maelt oer in broer, dy't forkeard wurden is.
Foar elke doar fan Siindel stiet hjoed Hanne en findergiet alles,
hwat oer har komt, it mei goed weze of kwea. Hja fynt it arbeidersfolk hwat mijener, mei it goede en mei it kweade.
It is nei oan Krysttiid, as Hanne' tiid der is. Sa't hja libbe hat, sa
is hja stoarn pfir yn iensumens.
It frear al in skoft.
Yn de Skoufeart siet hja festplakt under it iis.
In frou dy't har it earst seach, bijoech har.
De manlju ha in slim kerwei hawn om Hanne der wei to krijen.
Hja lei yn de kiste yn de Skou, trije dagen, oant de bilerdiging.
De frou fan de wei stie boppe ierde oan de wei.
Folle lju wiene der net om har nei to folgjen. In pear omstippers
iit 'e bosken, Geauwe, de hearremyt fan de heide, en inkelde lju ut
oare kriten brochten har de leste eare. Der wie in man by, dy't slim
rynkrank roun; dy syn frou wie der ek en hja skriemde.
Elts yn Gaesterlan praet oer Hanne' dea.
Hja ornearje, it is net in slim sturfgefal.
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It 1V1ardumer tsjerkhof hat ien deade mear opburgen, ien sunder
oansjen.
En it libben avensearret der wol om.
1 1.
Joun nei 't melken.
Buten foar de bfithUsdoar stean twa manlju yn 't waer to sjen.
Walle, de arbeider, boartet mei 't spantou. Hy seit: „Niis seach
ik stjerren, nou binne se fuort, wolkens krupe der foar. 't Wurdt
roettsjuster langer."
Siertsje seit: „De froast giet fit 'e loft. 't Is oan de kjeld to fornimmen."
Walle seit: „Lang sa lukerich net mear, mienstfi. Ne, 't is earder
wetterkald."
Siertsje: „Gjin winterkjeld alteast."
Walle: „It sil lykwols frieze. Myn rjochterskonk jfiket."
De bfithfisdoar giet efter harren iepen.
In skimerich ljocht glydt in hoart oer de strjitte hinne en wer.
Hylck bringt in pjuts molke om noch yn it aed. Skrousk stiet hja
efter de manlju, sjocht hommels twa stjerren yn de loft.
Hja skive skerp, as katte-eagen, dy't yn 't nachtlik tsjuster stekke.
„Sjoch," seit Hylck.
„Ik ha 't sjoen," seit Siertsje.
Walle seit: „Ek in friesteken, sok stekkend ljocht! Jim sille gau
de redens underbine kinne."
Krysttiid gyng foarby mei trije preken en twa dagen efterelkoar
sneinswurk, doe hie hja tiid hawn, tinkt Hylck. Sil boerinne nou
frij jaen, hja kin net best freegje.
In hoart stiet it folk noch stil efterhfis. Net ien is praetsk. Hylck
stiet deun tsjin Siertsje oan. Sil hja 't weagje en gean noch tichter?
Hwat mankeart har! Hwerom doar hja net? Sa die hja thus ommers
ek wol? Doe seach hja der neat yn, mar dy jonges koene har neat
skele.
„Kom, ik gean der wer yn," seit Walle, „by de kij is 't waermer."
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Sil Siertsje ek?
Hy bliuwt stean.
Halde de katte-eagen him yn 'e bisnijing? Hy sjocht foarsichtich
om him hinne.
Hyick glfipt gau of ter Walle oan it bfithfis yn, Siertsje folget.
Walle sit op 't bfithfisbankje.
Brim giet by him sitten op in tippe. Der is lins. Winterdeis is 't
net drok en Heiltsje is let mei 't iten. Hyick moat nei bar ta, hja
fynt it hitsliker yn 't biithfis by de kij, dy't yn 't hea omheisterje,
inkelden kropje al.
Barre stiet jinsen yn 't tsjuster ein fan 't bfithus by Bontsje III, dy't
risselwaesje makket am to kealjen, mar it kin noch hwat oanhalde.
Hyick falt by de manlju del en Siertsje nimt in tuolle.
„Nou Titte noch," ropt Walle. Hy klaut him yn 't grize bier.
Titte komt tusken in pear kij wei.
„De swarte fret altyd fan twa toppen," seit er. Hy set in amer
omkeard del en giet der op sitten. Walle seit: „Sa sieten wy neist
jierren op ditselde bfithfisbankje, doe hat Doedt bolkoerrinster (Is
der ittreage, hwant hja hie de houn mei kaeijen sjoen."
„De hwat?" freget Hyick.
„In great grou swart bist as in houn, eagen as koallen fjfir, kiapperjende earen, in bosk kaeijen om 'e hals en 't jowt in hid as fan
ratteljende amers. Nea fan heard, Hyick? Spoeket er nea om 'e
pleats? Fornimste nea hwat? Syn domein is tichteby; de Griene
Singel, der hat er syn komst.
It sil in jier of tsien, fyftjin forlyn weze... Of sil 'k mar ophalde?"
Wer sjocht er Hylck oan.
„Ne, Walle," seit Titte, „om de deale net, wy wolle harkje, as 't
Hylck net nei 't sin is, giet se der mar fit. Toe, Walle!"
Walle hat syn slinger, hja wolle allegearre graech nei him harkje.
„Dan sil 'k forfetsje. In jier tsien, fyftjin lyn doogde it hjir lang net.
Dy houn kaem midden op 'e dei to tsjoenen, fleach de Singel op en
del, op en del soms wren lang.
Net in minske koe foarby komme, as er fan gewoane makelij wie.
Net in reau, neat, krektsalang't er syn bikomst hie, dy satanstrawant.
38

Ik haw it mei eagen eagen sjoen. Tsien weinen stiene efterelkoar to
wachtsjen krekt as nou yn Balk foar de wipbrege, as der is skip knyl
sit. Karriders wachten ek, hja krigen it bistelguod net mear to plak.
Witte Jo it noch, Barre?" ropt Walle ynienen it bfithfis yn.
Barre bromt sahwat. Hy hat gjin nocht oan sok praet.
„It waerd oars. Der wie in soldaet Oege Jaspers, in dapperen
skevel. Hy hie finder Mynhear de Carpentier tsjinne tsjin Napoleon.
By Waterloo hie er meifochten.
„Ik kin 't net mear oansjen," sei Oege Jaspers. „Ik stek him dea.
By Waterloo net bang, yn de Griene Singel net bang!"
„Hy is nou wei," mimert Walle, sjocht Hylck mei syn lytse guodlike eagen spotsk oan, „'t hie foar dy in man west: kant, moedich..."
„Toe nou, Walle!"
„Ja..."
„Der stie er dan yn de Singel. In finbidich swart bist kaem hommels
njonken him, seach him oan, roue mei him op.
Oege Jaspers lake. Hy die in raem dwers troch 't skynsel hinne,
krige gjin hald, foel bats foaroer. De bajonet stuts bryk yn de ierde.
Hy wist sekuer, dat er it skynsel rekke hie.
Mar, der gyng it noch. Oege jaspers naeide fit sa Kurd de fuotten
him drage woene. It swit poarre him to de hfid fit.
Op 'e wei waerd er heind. „Nast him sjoen? Hast us frij makke?"
„Better hfindert minsken oan de bajonet as ien sa'n spoekhoun,"
rap de soldaet fan Waterloo. Hy seach sa wyld, skuorde oan de
bajonet, gisele it gewear en lei foar dea op 'e groun. Ynienen fielden
al dy lju harren frij. De hynders gyngen skruten oan. De weinen
kreaken en rattelen. De bitsjoening wie brutsen.
Kom, de swipe oer de hynsterech!
It koe wer lije.
Twa manlju redden mei Oege Jaspers.
Neitiid hat it net wer spoeke yn de Griene Singel.
„Jow dy joun mar kalm en restich del, Hylck."
Nou komt der wer allegearre libben yn it bfithfis.
Mar daliks freegje hja: „Fortel noch hwat, Walle."
„Moatat ris by myn lyts minske komme to sjen," seit Walle tsjin
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Hyick. „Net forjitte to fuotfeijen. Walle' Foekje is skytskjin."
De smoute prater digert foar him fit.
Hyick bisjocht him.
Hwer sit er ynwindich om to glimkjen?
Laket er syn lyts wyfke fit?
Laitsjende sjocht er de harkers oan.
Krekt as komt er fit in fiere moaije dream.
„Leaf de is wfinder guod," seit er, „it is medisyn en forgif."
Walle hat it nou oer Dfitske Hanne. Hie hja minder leave, hja hie
earliker libje kinnen. Sa'n frjemd wyfke, it toarre taeije fel yn in
gegrimel fan ronfels.
„Nuver," seit Walle, „mar in goede ynboarst."
„Hoefolle minsken, dy't by de wei lans swurven, hat hja net
biplastere?
De lju mei de deakistewein!
Witte jim hwa't dat binne?
De rynkranke keardel is har broers soan. De broer paste net op,
tfizenris Bart soks, mar ienkear meals in suster om sa'nen. Hja hat
it my forteld, hat de fuotten faek by Us op 'e plaetstove hawn, yn
in kalde winter.
By waerme fuotten komme winterdeis de forhalen los, hwant de
lea fielt noflik oan.
Der is in Mem, in sike Mem, mei twa bern, de Heit is wei, de
Mem stjert. It fanke, de aldste krijt de hjittings. Sil hja goed op 'e
lyts jonge passe? Hwa finthjit net hastich en yn 't wylde wei by in
stjerbed en dan in bern?
Hy gyng letter as mier nei Gaesterl'an.
Hja reizge him nei fan 't iene gea yn 't oare, in neisimmer wiene
hja yn Assen. Der woe er net wer wei, hwant by slingere oan in
frommes. Der kaem in bern fan, in rynkrank bern.
Witte jim it nou?
Dat wie 'm ja." Walle knikt.
„Jierren en jierren swalke Hanne, yn Dutsklan, yn Hollan, yn
Fryslan. Yn Gaesterlan rekke hja thus. Har broer stoar fintidich, in
ungelok, Hanne waerd nosh nuverder.
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De rynkranke en letter de frou ek sochten har op. Spitich, dat it
berntsje weirekke. Hja hat ek der mear oer meald, as hja skive liet.
Hja wie in omstipster, in reizigster by dei en by nacht, hat in swier
libben hawn en in raer ein.
Nou leit hja east-west, de holle nei 't easten, der't de sinne op
komt. By 't libben woe de sinne net komme, nou wachtet hja der
op yn 'e dea.
ja, it lot fan allegearre, du en du en du en du en ikke. len foar ien
wiist er oan."
Hja sitte stiif, bitsjoend.
Barre ropt by Bontsje III wei: „Brast dyn forstan net, Walle?
Der is in ivichheit, en der komt nea in ein fan."
„Mar de wjirmen binne der ek, Barrel en dat lange, lange wachtsjen nei de deal"
„Kom," seit Siertsje, „miskien hat Mem it iten re."
Dy wurden binne foar allegearre de bifrijing.
Foar Walle ek, hwant as er mei de Boer yn tsjok waer rekket oer
it geastlike, kin it der heil en seil om wei gean, dan is 't krekt of
stjure Barre en Walle elts om bar de geasten mei de leije, rjochts of
lofts, nei eigen. wolbihagen.
Efterelkoar stappe hja yn 'e flu's. Hylck fielt har skruten, mar wol
it net weze, bigjint mei Titte oan to gean.
Heiltsje knikkebollet by de tafel, koe de sliep net keare en skammet
har derom. Net ien, dy't der in spotsk wurd oer seit.
Al kogjende komme hja allegearre ta rest en Bontsje HI jowt in
koukeal.
Nei 't iten ornearret Heiltsje, Hylck koe nou ek wolris in pear
dagen nei hfis ta, fan Sneon oant Moandei bygelyks.
Dat flijt Hylck, hja hat inkeld slim langst.
It sjit troch har hinne, hja sil sa lang Siertsje net sjen kinne. Hja
makket harsels fit foar healewize, der is neat en is er ek net mear
as tsien jier alder? En lykwols, as hja oan him tinkt, wurdt hja seft
en weak fan binnen. Sil dat leaf de weze, der't Mem it oer hie fan
Beppe? Is dit it echte? Der is eins neat oan him, dat hja raer fynt,
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lyk as by dy oaren. Brun bygelyks hat skeinspruten. Hy is goed, hja
mei him lije, mar net as feint.
By Siertsje fynt hja neat, dat hja net lije mei. Sels it keale plaske
boppe yn syn hier is moai, dat lyts neaken plaske makket har bliid.
En syn hier, dat yn in bosk ljochte kronen him oer de foarholle
hinget. Syn krfime noas, syn reafallich antlit, sa forlegen as er faek
sjocht, en dat er sa stil is, hja mei it langer allegearre graech lije.
Fan sneon oant moandei duorret net lang!
Dan is hja lilk op harsels, dat hja net blider is om nei Mem.
Is it forbylding? Sjocht er har oan?
Wunder, sa't it har troch de wage sjit.
Fan oerdwealskens lfikt hja Brim oan 't hier. It wie al sa, by
seach har oan en net samar. Der kaem hwat fit syn eagen nei har ta.
Heiltsje warskoget har neitiid oer Brun. Hja moat sa'n jonge net
oerstjfir meitsje, by hat net in sterke holle, is hwat eigenaerdich.
Hyick sjocht binijd. Hwat mient Heiltsje wol?
Walle mei syn forhalen hat har hwat buten harsels brocht, hja
is bliid, dat de boer jit by de kou is, as hja aenst finder de tekkens
leit, is 't oer.
Hja klaeit har fit. Der skimert hwat wyts troch in stalrfitsje. Hja
draeit har om en sjocht yn 't swarte gat fan 't doarsrfit. Mar gau
op bed!
Op 'e oare ein fan 't bfithfis sit de boer. Ut en troch allet hommels
in kou, hwant ek Heiltsje III wol kealje.
Hwa soe strak Oflosse, Brim of Siertsje?
Brun of Siertsje, Brun of Siertsje?
Hja sliept al, hwant de lea fan in warbere boerefaem bijowe har
samar, as hja yn de rest komt.
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TWADDE BOEK

12.
Hylck en Siertsje melke de kij yn it lan efter de Slotsbosk. Fjirtjin
rinne hjir, hja moatte se togearre bylans. Hylck kin amper tsjin de
manlju oanmelke, hat it aerdich yn 'e slach krigen fan 't winter, sa
red as Siertsje kin hja lang net. Har fingers wurde kramperich, as
hja hurd sil. Dy Siertsje melkt mar ta, it snjit oan ien tried wei troch
by him yn 'e amer, sa mar hat er 't miel der yn.
Hylck pjutsket ta, wol by him gjin stumper weze. Sjoch him der
sitten under de bfinte kou, de brede rech build, it krol hier tsjin de
kou omheech.
Toe, melke en gjin geeamel, boer boasket mei boerinne en Gaesterlan heart by Gaesterlan. Wol dy molke der dan net iit? Hwerom soe
de boer har mei Siertsje stjfire? De boer is to hastich, by kin net sjen,
dat hja der hwat langer oer docht.
Stil mar, Barre Stoffelsma, wy prate wol wer.
Dit is de twadde kear, dat Siertsje skean nei har sjocht. ja, ik
doch al, feint! Soe er opsichterje moatte? En der haldt de kou einlings
op fan jaen, joech er mar helte lytser miellen.
„Dit is myn twadde, tsjin dyn earste," ropt Siertsje.
Hylck skuort fluch efter de kou wei, lfikt it spantou gysten oan,
dat de kou der fan skopt. Hja tfimelt efteroer oer de tuolle hinne.
„Krik," seit de tuolle en brekt yn twaen, it wie ek in wrak ding.
Hylck kin wol gfile, hja soe twaris sa hurd wolle as Siertsje. Efkes
stiet hja forslein. Hie Siertsje de amer mei molke net grypt, dan hie
't frijhwat raerder gien.
„Nast dy sear dien?"
„Ne, hwat mienst wol?"
„Hwerom stiest der dan noch?"
„Om de tuolle."
„Lit sjen."
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Hja rikt 'in Siertsje oer. Hy sjocht der nei. Hwat is er nou tichter
by har.
„Hjir, nim mines. Dan doch ik it mei dizze," seit er.
Tankber sjocht hja him oan. Soks is hja net wend. As er har
syn tuolle jowt, strykt er efkes oer har Ilan. Hat er dat mei sin dien?
Hja draeft gau by him wei.
Yn it lan njonken harres binne hja ek oan 't melken. Der is dy
Gerke by, dy't har ienris de Griene Singel delbrocht hat, by is by
in oare boer kommen, nou krekt op aide Maeije, hat har neitiid yn
tsjerke altyd oan sitten to gapjen. De neef fan Siertsje. Dat laech
is ek nuver fitelkoar skuord, de iene staech ryk, de oare stienearm.
Hja woe wol, dat it krekt oarsom wie, Gerke ryk en Siertsje earm.
Sil hja trouwens net mei in boeresoan kinne? Wie har Pake ek net
fit it eigenerfd boerelaech? Hja melkt mar troch, keart it mimerjen
net, wol tonei folle oan Siertsje tinke, der wurdt hja fleurich fan,
dan kin hja de kibjende stimme fan Heiltsje wol forneare en de
gleonhastigens fan de hoer.
Hylck heart it ratteljen fan amers op it oare lan en stimmen dy't
hoar oer de greiden klinke.
Yn de Slotsbosk fan 't greate Beuckenswijk kuijerje in pear frelles.
In moai libben ha sokke froulju, hoege gjin kij to melken, hoege net
to arbeidzjen om fiifentweintich goune yn 't jier. Der rydt ien fan
de jonges mei in bokkewein, hwat soe sa'n ding fijn weze foar de
bern thus.
Dy kant nei se oer blinke sekobben yn de foarjierssinne.
Oer de stille lannen rounom is foarsichtich de nije Maeije gliden.
As de mokken sa skrippe, kin der oar waer komme.
It swit komt Hylck yn 'e hannen. It is ek sa soel. Siertsje is al
re mei de leste kou. Har kou jowt noch mei tsjokke speten. Toe,
kou, bald op, Siertsje is al re. Der komt er oan. Soe er lilk weze?
Hja triuwt de holle stiif tsjin de kouwelea, lilkt hurd en fill, mar
snijt de molkestriel of, der wol neat mear fitkomme en docks is de
kou net dien.
Siertsje komt tichterby, hja sjocht skruten by him op, by glimket,
hja sjocht wer foardel, wurdt read oant yn de nekke.
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„Dii kinst der noch net folle fan,” pleaget er, „dii hast de wren
forkeard beet, draeist der mei om. Sjoch, sa moat it."
,,Myn hannen switte sa," is har lest forwar. Nou left er op 'e
knibbels njonken har, triuwt har justjes fuort, nimt har hannen
beet, docht har tiimen oars. Sa melke hja togearre, mar dat wol
hielendal net. Hja lit los, sjocht syn read antlit deun by har, wurdt
forlegen, sil fan de tuolle of, mar hy grypt har by de knibbel beet
en by de earm. Hja sjocht de oare kant ut. Hwat is hja docks stom
forlegen, it hert dat bounzet, waerm, in hert fol bloed.
„Sjoch my oan," seit er.
„Ne," andert hja.
„Sjoch my oan," seit er wer, knypt har yn de earm.
„Ne,' ropt hja Md.
„Du silst," en hy draeit mei ien sterke ilige han har holle om,
sjocht har yn de swarte eagen.
„Hald op, Siertsje!"
„Hylck," seit er en tutet har op 'e mule. Hja trillet der fan, it is
in wrald fan lok, der moast nea in ein fan komme.
It fortriet de kou, hja kinne sa net bliuwe. Hja gean oerein, de
kou komt los, it ark lizze hja op 'e wein.
Dan ride hja oer de reed, tusken de bermstruwellen troch, dy't yn
it jonge grien pronkje.
„As soene wy to trouwen," tinkt Hyick.
Niis krektsa gyngen wy op 'e hinnereis, it hiele libben is foroare,
alles sjocht my oars oan, dat komt fan dy iene tut fan him.
It is maeije, alles yn my sjongt. Hja sjocht Siertsje oan, hja krupt
dimmen yn elkoar en fielt har feilich en greatsk sa njonken him.
Meastentiids siet hja efter op de bolderwein, dizze kear is hja
njonken him sitters gien. Hja sjocht omheech nei de krunen fan de
Slotsbeammen, en noch heger nei de blauwe foarjiersloft mei teare
wite wolkefearkes.
Hwat sil it libben my bringe? Hja hat it frege en nei boppen sjoen.
Tank, tank, dat it libben my dit bringe mocht.
Har glanzgjende eagen gean nei Siertsje. Sil it nou net hiel
oars tusken harren wurde? Yn in sucht sjocht hja de driigjende
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loften boppe har hollen gearpakken, mar dat byld kin hja maklik
f or driuwe.
Siertsje sjocht net ien kear nei har, ek letter net. Hy docht bidaerd
syn wurk. Hat er der spyt fan? Of hat it in dream west? Har mule
baernt der noch fan, as hja der oan tinkt. By manlju is soks oars,
fink.
Hja hat gjin tiid to tinken, Heiltsje fitert har oan.
Ynienen sjit it Hylck yn, hja hat de kou net dien molken. Soe 't
kwea kinne?
As boerinne freonlik freget nei Hylcke molken, seit hja fan best,
mar fornimt fuortdalik: „As der molke yn 't jaer sitten bliuwt, hwat
soe dat, frou?"
„Ik kin merke, datst net by de kij great wurden bist. Dan bigjint
it jaer wol to swollen. Hast goed titmolken, net?"
„Ja boerinnen," seit hja dimmen.
Hylck is kjel wurden.
Heiltsje nimt har neigeanich op: „Dil moatst goed dyn best dwaen,
oars wurdst nea in beste boerefaem."
„Boerefaem, boerefrou," giet it troch har holle.
Sil hja ienris frou weze op dizze greate pleats? Of hat it allegearre
gekheit west? Hoe faek hat hja net tuten jown, wylst hja oan hiele
oare dingen tocht?
Der is er, mei de boer en de oaren.
Hastich fljocht hja noch in pear gongen hinne en wer nei de
fjurhutte.
It iten wol net.
Sa deunby is er en dochs withoefier.
Hy sit en koget mei stfidzje, eaget it rut fit, sjocht nei de grize
wei under de griene Sundeler beammen.
Hylck haldt it antlit de oare kant oer, jinsen is de Bremer wyldernis, hja hat der noch nea west. In pear manlju binne dwaende op
in stik bou.
Hylck moat der oan tinke, hoefolle manlju der net binne en der
is mar ien foar har. Hja fielt wer de sterke ylhan har wreed en waerm
om 'e holle gean.
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Nou pas sjocht Siertsje har oan. Lokkich moat hja krekt it wetter
fit 'e stookhut helje.
joun.
Hylck is op it bjinstap dwaende, forstiet dizze beuzichheit better
as melken, hanteart maklik aden en amers. De bjinder glydt der oer.
Boerinne sjocht yn 'e molkenkelder de aden nei. Moarnier wer
tsjernje.
Sa gau it hynder moarns yn 'e moune giet, is 't ek tiid foar Hylck.
Hja makket joun gjin haest. Brun giet by har yn 't gers sitten,
de lytsfeint jeuzelt der by om, it is in stille joun.
Hja prate oer 't fingetiidzjen skielk. De mieren komme mei hwat
wiken, ha hja skreaun. De boer hat alle jierren deselden.
„It sil wer in fittocht weze fit Dfitsklan wei," seit de feint.
Hja hat der sin oan, it jowt fordivendaesje.
„'k Wit net," seit Brim ynienen, „hwat de aldfeint skeelt!"
Hylck wurdt ynwindich pilr, lit neat skine. Titte jowt antwurd: „Hy
tinkt oan syn twadde wiif en wit net, hwer't er it earste weihelje sil."
„Titte, jonge," seit Hylck, „clat is snedich." Sa, nou hat hja dochs
hwat sein en 't rint net yn 'e gaten.
It praet giet stadich en stil yn de joun.
Foar Hylck is dit de ein fan in lokkige dei, mar mei in spanning
foar de takomst, dy't hja hast net forneare kin.
13.
Altyd as de maitiid yn 't grien oer Gaesterlan tripket, dan Bart
der in wfinder.
Gaesterlan yn de winter wie in aide frou, wy mochten har graech
lije, hja wie jit geef en kant; hja droech yn har it oantinken oan in
mylde, moaije tiid. De maitiid rekke har mar justjes oan en hja is
wer de breed. Der stiet hja foar us, hearlik, yn greate skientme. Nij
is it gea, nij en jong en sterk.
Stean op 'e hichten, der rollet de lansdouwe breed foar us fit, in
kunstwurk.
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In hoart en de waltsjes nei 't east fit waeide hagetoarnen sille
wolkens weze fan sniewite lichte blossems.
De beammen sille fintjaen, de bledtsjes pronkje yn alle nuanses
fan grien. Der komme de blommen by, greiden fol, fyn en sierlik.
Strak sil it not wer grien stean mei de wyn en rypje ta bloun goud.
Wy gean de singels yn en de leanen, wy snuve de harsroken
bigearich en rimpen yn.
Folle ffigels floitsje, in orkest fan kwiere bliere lfiden. In grienmank fan klanken stout as rein troch it leech beamte, net ynbannich
en ynholden, mar wyld, gysten, finfatsoenlik, lyk wetter fit in tongerbuije falt.
Sa frij wurde ek de minsken, hja lizze it foarsichtige, it hoedene
as in grfizich klaed by harren del, hja wurde oerdwealsk, bolbjirken
en dronken, hja dounsje op lichte fuotten. Sels hwa't stfif en stfimsk
fan sinnen is, fintteit en trjirget him yn ffil en feardich bodzjen.
In mylde sinne aeit oer dizze wrald fan minske en bist en Blom,
bringt perspektyf, forwaermet alle libben ta fruchtberens, wylst in
siden wyn ungemurken goed en guodlik hiel it moaije gea bidippet
mei syn gloede en energy, oer de lannen strykt en oer de heide,
de beammen oanrekket, oer de sleatten trillet, om de hege kliff en
wyndert en de aide tuorren biroert. Biweechlik giet er lichtsjes oer it
wetter fan de jimmer dynjende, libjende se. Hy is wolkom. Elts wit
it nou, de maitiid is kommen, de maitiid oer Gaesterlan.
Der stiet it folk al to skrippen mei de skeppe, to hakjen en to
siedzjen, to wriuwen en to wierjen. Fei it hfis, jei de kij der fit, skear
de skiep, toe, de bargen gnoarjend yn it lanl
14.

Der komt in brief foar Hylck om kofjetiid. Hja sitte allegearre
of ter in kop bite kofje en in pear stikken iten. Hommels komt Age
Post ta de mulkeamer ynbruijen en haldt in brief omheech.
„Foar hwa?" freget de boerinne skerp.
„Net foar Heiltsje," seit Age, by laket in fine laits „it is in tuter,
in tuter foar de faem."
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Hwat hat Titte lytsfeint der in wine fan. Hy slacht Brun forwoest
op 't skouder. Brun jowt him lilk in dust yn 'e side. Titte sjocht efkes
forheard, dan moat er helte mear laitsje. „Brun ek, Brun ek," seit
er sunich yn himsels. Hy slacht op syn knibbels.
Siertsje haldt de eagen rjochtfit.
Hyick sjocht inkeld har skurte.
Age wipt it brief yn dy skurte.
„Der dan," ropt er, „hy hat gelyk, ik woe dat ik dy feint wiel"
Hyick sjocht it wite fodde op har swarte skelk, stekt de han
net fit.
't Is net om allegearre, it is om Siertsje.
Hja moat fan de boer sizze, hwa as 't is. Hy wol witte, hwa't hjir
yn 'e hfis komme sil, seit er. As hja net gauwernoch andert, dan seit
de boer: „Titte, jow my dat brief."
Titte krijt 'm At Hylcke' skoat en langet 'm Barre oer. „Lok der
mei," seit er.
De hoer sjocht Titte in hoart oan, dan makket er it lak stikken.
Hommels bisiket Hyick it brief to gripen fit de boer syn hannen.
Hja hinget oer de tafel hinne, Siertsje mei 't net witte ommers.
„Hjir," raest hja, „'t is mines."
Elts sjocht nei Hyick en nei de boer.
Age Post lukt in pear stappen nei de doar.
De kopkes op 'e tafel rinkelje, Heiltsje fljocht der op ta. „Fij, fir
Dan is 't stil, deastil.
Hyick fornimt it. Frjemd, dfidlik sjocht hja foar 't rut pearse
nageltsjes skodzjen yn de wyn.
Hja hat forkeard dien, giet stil sitten, bigrypt harsels net, it komt
allegearre fan Siertsje. De boer lest. Hy is hielendal read om de
grouwe holle wurden. Syn hiele postuer en balding wolle sizze:
„Hwa is hjir de baes. Du of ikke?"
Hy lest sarkastysk.
„Als dat ik van plan ben eens bij U to komen op zondagavond.
Geen bericht, goed bericht.
Gerke Stoffelsma."
De boer draeit it brief om.
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„Aan Barre Siertsjes Stoffelsma to Sondel en ferders aan de mijt.”
In kalde glim lfikt om syn mule, 't is it glimkjen fan in man dy't
gjin omtinken hat mei it gefoel fan in oar.
Hy slokt, moat tsjin har prate.
Allegearre sjogge hja Hylck oan en dan de boer. Siertsje haldt
de eagen stiif nei it finster.
„Dat meist net of skriuwe. It is myn eigen omkesizzer, al moat ik
my skamje, dat er om myn faem stiket. Ne, du meist myn famylje net
ofstegerje. Hy moat sneintojoun komme."
Allegearre harkje hja nij op, hja witte, hie Hylck it net yn 'e kant
set, dan hie er sein, by komt hjir net, dy Gerke.
Jonge, hwat kin dy Gerke kreas skriuwe. Hwa hie dat fan him
tocht. It brief giet fan de iene nei de oare. Alderlest komt er by Hylck.
Hwat moat hja?
Sunder dat hja it wol, sjocht hja rieplachtsjend Siertsje oan. Hy
moat ommers helpe?
De boer hat der argewaesje fan. Hy sjocht fan Siertsje op Hylck,
fan Hylck op Siertsje. In biwyske fan twifel komt yn him op, mar
fordwynt wer, like hurd. Siertsje sil wizer weze, mar it is in kreas
fanke. Hy sil 't yn elts gefal op Gerke oanhalde.
„Oan 't wurk," hjit er.
„'t Is geen Zondagavond," seit er jit en laket. Hy bidoelde it as
koartswyl, mar it mislearret.
„Nast it heard, net Hylck?"
„Ja, boer."
Hwat hat hja nou finthjitten?
Titte strykt by har lans en seit: „Dii doarst, hear!" Der wurdt
Hylck wer hwat fleuriger fan.

15.
It is in wfindere wike foar Hylck. Earst it kommen fan Siertsje
en sneins dy Gerke. Hja ken him goed, dy feint, dy't stint altyd nei
har sjocht yn de tsjerke fan Sfindel, hja tinkt oan Dittske Hanne
by de frou.
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In flotte frijster sil er net oan har ha, dat wikt hja him. Lit him der
bliuwe mei syn smoarge brieven.
Alle dagen fan de wike, dy't noch folgje, docht hja protteljende
en ffiterjende har wurk, oant de boerinne seit: „Ik haw myn nocht."
„Ik haw myn nocht ek," it fintfalt Hylck.
Titte pleaget har.
Brun narret, of docht stiimsk.
De boer seit boe noch ba, Siertsje seit net folle mear en de
boerinne giet sahwat hoeden mei har om, krekt of rint hja op
aeijen. Is it dan sahwat nuvers yn Gaesterlan, as der in frijer komme
sil?
En dy Brun wurdt op 't lest oansjitsk. len kear pakt er har by de
mouwe beet. Hja liikt forheftich los, dat Brun der falsk grimmitich
fan sjocht.
Sa lang duorje de dagen, it einet net mei de tiid, hja mimert
tofolle. Hwat wol Siertsje? Moat hja dwaen, hwat de boer seit?
Sil Siertsje net mei syn Heit prate? Moast er daliks net sein ha: dat
bart net?!
Mar Siertsje seit neat, docht neat, grypt net yn. Hja kin docks
ek net nei him tagean en freegje, tinkt hja dwyl. Stel, dat it boartsjen
fan him wie? Wegert hja Gerke en terget dermei de boer, dy kin 't
mal fel oankrije en jei har fuort. Dan leit hja der fit yn hiel Gaesterlan, de boer is kening. Dat is noch it slimste net, mar hja kin it har
Mem net oandwaen en kom binnen it jier thus.
Ei nou, nimt hja in bislitt: in sneintojoun opsitte, haw ik faker dien.
As Siertsje der net mear bilang by hat! a hoef net forlegen om in
feint to wezen en ik wol net forlegen om Siertsje weze.
De snein komt, in dei fan waerme sinneskyn, oerdei is 't binei
broeisk.
Hyick set de skaedhoed op, oer Memme earizer hinne, rint mei
de fammen fan de neiste boeren op nei tsjerke.
Hja lit dumny preekje, hat har eigen tinzen. Eins tinkt hja inkeld
oan Siertsje en Gerke. Gerke sit foaroan op 'e earmebanken, hinget
yn 'e hoeke, sjocht de tsjerke oer, siket har. Siertsje sit op Stoffelsma's
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plakken. As Barre yn 't fjouwerkant tsjin 't sliepen stean giet mei de
tfimen by 't festje yn, breed fit, jowt Siertsje him del, de holle op 'e
hannen op 'e bank.
It moat in beste dumny west ha, Hylck heart it finderweis nei
hfis ta. Hy hat it yn elts gefal lang makke. Heiltsje hat it iten al re,
hat net nei tsjerke west, it ein is har to fier op broeiske dagen.
Titte wit syn hannen gjin oanslach to jaen. Hy is noch sa'n echte
jonge, mei de hiele ganske snein fan 't hiem net of, dat jowt gjin
foech op snein. Lokkich, dat er Hylck narje kin.
Hja krije de kofje en de goede kost efterinoar oan, prate hwat nei,
der driuwt neat.
Brun is sljocht fan de forfeling, seit er.
Hylck hat Brun bisjoen, sa't er bytiden hwat wyld om him hinne
sjocht en it wyt fan de eagen foar draeit. Hja moat oppasse mei him,
by mei net lens fornimme, dat hja nei him sjocht, dan tinkt er der
hwat fan.
Titte hat Hylck de stoel under 't gat weilutsen, doe't hja sitten
Bean soe.
Mar de boer skeat fit. Wie dat sneinsbidriuw? Tocht Titte dan
net better nei? It wie de „clag des Heren!!" Hat er nei tsjerke west
of net? Wol er syn libben forsfindigje, of him ter deugd oanstelle?
Tink der om, foar't it foar ivich to let is.
Titte lfikt mei de noasters, haldt him maklik stil, is goed fit syn
aerd, bfitendat as lytsfeint moat hy net tsjin greatboer opspatte,
hwant maeije komt sa faek yn 't Fan.
Boerinne skout him in stik bolle mei skinke ta, knypeaget. Hjir,
hy moat der noch fan groeije. Titte seit, hy mei wol tsien fan sokken.
Heiltsje mient it mei him. Titte is op 't lest mar in foech jonge,
krekt fit Memme skurte wei. Hy moat sa jong al. By Titte Heit en
dy soppet it lang net ram, strie-earme arbeiderslju binne it, bliid, dat
Titte, de aldste der fit kin en foar himsels goed is, faeks jit in stfir
bypasse kin ta de skuld yn 't winkelboek fan Ypkje Steffens fit
Wyckel.
De fleur gyng der hwat fit nei de boer syn blaffende preek.
Tsjin de joun sitte hja trijerisom op it stap, Hylck, Brun, Titte.
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Siertsje stiet tsjin de fjurhutte to smoken, sjocht brimstich. Hylck hat
krekt it each op him, ynwindich is hja dock skruten fan him. Hja
docht lfidroftich mei de jonges, mar mient dermei Siertsje. As hja
laket, laket hja foar Siertsje, hwat hja seit, seit hja tsjin Siertsje,
nfindert hja, it is om Siertsje. Mar Siertsje bliuwt stil, sa stil as de
natuer om harren hinne. Hat er har dan neat to sizzen, nou't de joun
sa tichteby komt?
Hja mei him sa net lije, en dochs is er leaf, ne, net leaf, hoe moat
hja it sizze, hja wit it net, mar haldt in bulte fan him. Samar sjongt it
yn har fan leafde, fan waerme leafde nettsjinsteande, mar pynlik
stiet der of ter, derfoar, der hielendal om hinne, hoe komt it joun?
Koe hja mar mei Siertsje de fjurhutte yn. Fynt er it dan hielendal
net slim, dat Gerke komt?
Wie Siertsje der net, hja soe wier wol in sneintojoun mei sa'n
feint om krije kinne, nou stiet it har tsjin.
Mar ja, de boer seit it! It moat weze mei Gerke. Wol tsien djippe
ronfels boppe elkoar yn 'e foarholle, lyts, grou, stiff is er, soe er wol
laitsje kinne? Hwer tinkt Hylck oan! Titte stjit Brun oan. Brun hat
gjin nocht oan grysjes, hy bisiket Hylcke eagen to heinen. Hylck lit
har net heine, sjocht fan him Of. Hjir yn Gaesterlan al wer itselde
gemier, al binne hja uteraerd sa dryst net, mar rinne mear biddeljend,
as hountsjes om har hinne, lyk Brun nou.
Mar Siertsje docht sa dochs net!
Hylck eaget oer it griis-griene roggefjild en fierder oer de bosk,
blau boppe de dauwewasem fan de greide.
De loft kleuret wfindermoai, in waeijer, fit it nust, der't de sinne
ynkrfipe sil, read en goud en pears en blau. Yn dy loft left de joun,
de nacht, mar ek de moarn bisletten. As moarn de sinne fit 'e kime
komt, dan is 't foarby. Hawar, hja sil der net dea fan gean.
Siertsjel
Ienkear weaget hja it noch, komt oerein. It sitten docht sear, seit
hja. Hja giet kwiiskwans oer it koarte strjitsje, rekt har beech
freget Siertsje, hok waer it moarn wurdt. Hat hy der forstan fan?
Hy sjocht har oan, as woe er dwars troch har hinne sjen, mar seit
neat, giet foar har lams en fordwynt om de skuorre hinne.
55

Nou moast hja gleon fan lilkens weze, mar fornimt ynste triennen.
Dat is sa biroerd by froulju, tinkt hja en set de neils yn 't weake fan
de hannen. Hja hat ynienen langst nei hils, nei Mem, hinget letter
iensum tsjin de finnehildce oan.
Nei in skoftke is Hylck bikommen.
Siertsje moat net miene, dat hja sljocht om him is.
Sa en nou mei Gerke komme.
Hja sil net fordroegje om in feint en dan sa'n smoarch stik boer.
I 6.
Nei 't melken en 't iten sitte hja op syn sneinsk om de tafel hinne.
Der wurdt folk roppen. Fuortdalik giet ek de keamersdoar en Gerke
komt yn.
Boerinne seit freonlik: „Wy hiene dy al forwachte, Gerke. Hylck,
langje de feint in stoel."
Hylck set de stoel del en jowt Gerke dermei it goede teken, it
teken, dat er oannommen is.
Fansels, oars hie hja ofbirjocht dwaen moatten, tinkt Gerke. Of
soe hja net skriuwe kinne? It docht der net ta, it wiist goed foar him
en it is in moai fanke. Hja leart it Gaesterlansk goed by omke, dat
kriimpraten mei er net lije, it soe jin der fan op 'e tonge kidelje.
Wis leit er de knibbels oer elkoar hinne. Hy hat mei maeije in nije
sneinske broek koft, dy slut moai om 'e skonken, it guod is noch suver
swart. Gerke fielt him hjir thus. Omke liket tasjitsk, jowt him in
segaer, muoike is ek op 'e trie. Spitich dat er om de faem komt, mar
dat kin hy net helpe en de faem is 't wurdich. It muoit him genoch,
dat syn staech ofsakke is. As er leauwe mei hwat Heit seit, dan is
omke Barre der mandelich oan, mar Gerke ken syn Heit ek, net
degelik, net festhaldend, mar los en fiersto'n to folle koartswyl yn
'e holle.
Hja hawwe 't yn 't earstoan wakker oer de nije boargemaster, ien
fan 't Riister Slot. Hy is goed foar 't folk, sit los oan 't jild, in beste
lanhearre.
„Mar hy sil 't 'Underline, - seit Barre Siertsjes.
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Gerke haldt grytman syn wal op, hat it oer oare lju helpe en sa.
Ta antwurd praet Stoffelsma yn himsels, nimmen heart krekt, hwat
er seit: „Sa praet sok folk."
„Hy jowt him earm," komt der nosh fit„,hy hat syn forstan net."
Dermei is dit praet foar him Mdien.
Hy wol op bed, seit er.
Dat is foar allegearre it teken. De mulkeamer rekket leech. De boer
bigjint him fit to klaeijen. Der sit er op 'e stoel foar 't bedste yn de
gran-skieppewollen finderbroek en lfikt de knibbelbannen los.
Hyick sjocht al syn biwegings frjemd sekuer. Hja wachtet, hoe
moat it, hoe is de gewoante yn sa'n sitewaesje, hja wol oereingean,
mar dan leit Stoffelsma op 'e knibbels foar de stoel. Gerke docht de
hannen der by gear.
Heiltsje is yn de stookhut dwaende, komt troch de gong toffeljen,
batst de doar iepen, mar haldt hommels yn, docht de doar o sa
hoeden efter har ticht en wachtet roerleas.
„Sil it nea dien wezer tinkt Hyick en fielt har skuldich om't hja
jouns mar sa'n Kiel lyts eintsje bidt.
Einlings klautert de boer oer de liege bedsplanke hinne. Heiltsje
winkt it pear, hja moatte mar nei de hutte gean. Hja krije goede rie
mei oer 't oaljepitsje, oer it net to lang meitsje, om't hja moarn ek
wer bitiid moatte.
It pear harket nei Heiltsje fuotstappen, as hja oer it strjittepaedtsje
slydsket en de bus yngiet.
Gerke giet om 'e hutte hinne, fielt oan it Mk.
Hyick stiet yn 'e doar. Is dat Siertsje der by de hoeke fan 't foarhits? Der is al in skaed, mar it is to tsjuster om skerp to sjen, it kin
Brun ek weze.
Ticht giet de doar, it heakje komt der op. Gerke biavensearret dat.
Der stiet kofje op 'e kachel en boerinne hat koeke reset.
„Nou is 't foarinoar," seit Gerke wolfornoege. Hyick wol witte,
oft it om de famyljebannen is, of om't boerinne in rejale rite hie?
De buorkerij leit yn de skimer fan de iere simmernacht, in mansk
sylhouet tsjin it ljochte loftforwulf. Alle libben sliept, der is net mear
it lfid fan warber folk, de sterke woldiedige rest foar de kommende
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nacht hearsket. Der is in skreau fan in houtakster en lyts wyld getsjirm, de eangst fan ffigelguod dat fintwike wol. Dy't skerp lfistert,
fornimt it rfizjen fan de bosk, dat as in seft oargel troch de nacht
sjongt.
De strfinjeijers binne warber. Hja witte der alles fan. Gerke sit by
de nije faem fan Barre en Heiltsje. Hja ha forskfil lein, ha Gerke de
stappen fan de fuotten teld, binne neijerby glfipt it paed njonken de
hage lans. Hja lizze nou efter de hage, fiif, tsien of mear, forburgen
yn it twiljocht fan de simmernacht.
Sjoch, de fjurhuttedoar wurdt tichtlutsen, nosh in hoart geduld,
it pear moat wenne. Op hoassokken glilpe hja nei it giele hert yn 't
gegniis, warskogjend suskjen. Hja kinne neat gewaer
la.
wurde, halde it ear tsjin 't Rik, hearre ek neat. Dan sille hja al
dwaende weze. Hoeden, hoeden! Lit it net rattelje. Toe mar Lfitzen.
Iepen giet it lfik. Hja stjitte elkoar oan, triuwe de ffisten yn de bilsen.
Is dat in pear? Elk op in stoel. En swart sjen! Hja hiene har dy faem
libbener tocht, hwat docht hja ek by dy sfirstfit! It oaljepitsje laket it
fit, hea, hea, sa'n pear! en glimket fan it manljusantlit nei it frouljusantlit. Hylck giet oerein, skinkt kofje yn. Hja wachtet lang, hwat sil
der komme? 't Is om 'e nocht, der is gjin avensaesje. Sunich giet der
in feint oer de strjitte, triuwt in houtsje by de klink yn —: oant
moarnier!
Hja batse op 't finforwachtst tsjin 't rut oan. Hylck fljocht kjel
oerein. Gerke beddet bar del, it binne strfinjeijers.
„Stiet it blyn nou iepen?"
„Fansels. Gerke sil der hinne, de doar sit ticht, wol net iepen, gjin forwegen
oan. Bfiten klinkt in heldere jongeslaits. Titte?
Gerke blaest it ljocht fit, nou binne hja feiliger.
„Hylck!" seit Gerke.
Hylck trillet, sa't er har namme neamt.
Hwerom kin hja net los en licht lyk foarhinne?
„Toe, Gerke, bisykje it nochris, ik wol der fit kinne."
„Dil kinst der net tat."
„Ik wol der fit."

sat
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„Doch net sa bjusterbaerlik, der sit in houtsje foar, it kin net.”
Hy seit der efteroan: „Dy kweajonges meitsje wille op 'e dei des
Heare, der sit gjin earnst by har."
Hylck tinkt, hat hy dan nea sa dien? Is hy sa'n deade? Hja triuwt
sels oan de doar, bisiket de klik, roppe doar hja net, mar wol ek net
mei Gerke opsluten sitte.
Ynienen raest hja it fit, der ploft hwat op de kachel del.
Jitris raest Hylck. Der boppe laket it ynholden. Gerke taest mei
de hannen, hwer't hja is en hellet har by de tafel.
Hwat hat er sterke hannen, hy docht har sear.
Hja tinkt oan Siertsje' hannen, sa't hy har fan 'e wike beet hie.
De man wurdt wekker yn Gerke, hy hat nou in faem, sil der in
faem oan ha, hja hat him oannommen, fljocht net op him ta, mar dat
heart ek net foar in faem.
Hylck lit dwaen, it kin net oars, sit op syn knibbel, lit har tsjin
him oantriuwe. Syn brede wurkhannen hat er om har mul. Hylck fielt
de asem fit syn mule yn koarte felle streken oer har holle gean en ryd,
bosket. Syn antlit siket harres, syn mule wol harres, hja wearzget.
Earst sit hja stiif stil. As er aloan dryster wurdt en freget om har
aktiviteit, hja him hyltyd sa slim rat, slacht hja pommels mei de ffisten
op syn holle, op syn hurd hier, dat plat op de plasse plakt. „Gean wei,
gean wei," oft in oerynstinkt har twingt to iggewearjen tsjin de man,
dy't har skeine wol.
Earst tinkt Gerke oan jongfammefratsen; as hja net ophaldt, wurdt
er pur en koart, de holle is him nea in jelne lang, mar wreed giet er
syn gong. Hy kin dat frouljusbigryp brekke, as er dat wol. Hy set
har flak foar him del, knypt har tusken syn knibbels yn, haldt har
earms krampeftich beet. Hy freget: „Hwat woest. My ha of net? En
hwerom hast my dan net ofskreaun?"
Hja andert dimmen: „De boer woe 't, oars krij ik binnentiids dien."
„Dfi woest my net ha?"
„Ne, o ne," ropt hja hertstochtlik fit.
„Wolst in oare feint ha?"
Hy freget it trijeris, foar't hja biskie docht: „Der hastii neat mei
nedich."
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Bitten himsels ropt er heas: „'t Kin my ek neat skele. Hark nou
goed, hwat ik siz: Astii wolst of net, du wurdst myn wiif, miskien
gauwer ast tinkst. En nou bist joun fan my of."
Hy lit har forheftich los.
„Gerke," seit hja noch, „dock sa net. Krekt of wurdt hja bang, oft de eangst har oan de kiel knypt. Sil
dat har takomst wurde? Sil dat it libben har bringe? In skrikbyld
makket har stiif. Hja forweecht net, stiet mar stil, deun by de feint,
krijt in triuw, dat de bitsjoening brekt, trfizelt tsjin de kachel oan,
baernt har han, fielt it net, seit ek neat. It is hjir sa binaud! Hja
fornimt in stoel en falt der op del. Dan gfilt hja sunich, der wykt
de swierte fan en hja wurdt finforskillich. As er al gelyk krijt, dy
feint, hawar, Siertsje sil hja dochs net krije en hwat by ek krijt, harsels krijt er nea. Hja bigjint der fan to bidden, hwat stroffeljende
wurden. Koe hja bidde, lyk de boer bidt, sa lang, mei sokke moaije
wurden, dan soe God har wol hearre wolle.
„Hear en forbear my," seit hja by harsels. Der bislut de boer ek
alle gebeden mei.
Yn it tsjuster sitte hja en swije de hiele lange nacht. Is in koarte
simmernacht sa lang?
Bytiden woe Hylck skreauwe: „Siz dan hwat!" Dat swarte brok
tichte by har forweecht net, swijt mar, as wie 't in neare forskining,
in grou finhuer bist en hja mient, dat er hyltyd nei har sjocht.
In hoanne kraeit op it earste ljocht fan de dage. Oare hoannen
jowe biskie. De earste andert wer, lang, bliid!
De dage komt.
Forlossing. Hylck bikomt. Nou is 't gau oer.
Tomilk sjocht hja syn kant oer. Sjoch, by hat de eagen net fan
bar of, dy broeiske eagen.
Hja hearre hwat.
Koart en batsk seit Gerke nou: ,,Mei fjouwer wiken kom ik wer
en foartoan altiten. Ik kom net earder oan dy, as hwannearst myn
wiif bist. Forstien?"
Wer sjocht hja yn dy driigjende eagen. Hja fielt har nou moediger,
sil laitsje, mar de glim stjert daliks op har lippen.
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Hja wit, by mient it, hat in feste wil. Hja hat in gefoel, dat hy,
Gerke, dwaen sil, hwat er finthjit, mar hja skoddet it fan har of,
kom noul
Hwat mient er? Hy is in feint lyk alle feintenl
Hja seit, wol it ffileindich skerp sizze, it wurdt slap en biheind:
„III hoechst net wer to kommen, hwat mienste?"
Gerke gnysket forachtlik en Barre makket de doar los!
„Binne jimme der noch?"
Dat sjocht er foar syn eagen, tinkt Hylck, mar net len fan beiden
docht biskie. Brun komt der by en Titte; Siertsje nimt stappen by 't
weinhok wei.
Hyick woe yn de groun kriipe.
Titte skatteret. It hier hinget him wyld om 'e holle, by soe nei de
pomp, en dounset nou in Indianedouns.
Hyick glimket pynlik, fljocht op in hountsjedrafke yn 'e hits, wol
Siertsje perfoarst net sjen.
Lokkich, de boerinne leit noch efkes stil, hat neat fan 't trelit fornommen.
Gerke stapt eptich de reed fit. Yn 't sneinsk habyt, mei 't remontoir
oan 't kjetling, iq er sa to spot fan eltsenien. Hat er it sa lang Utholden? Wie 't sa'n koeze faem? Of hiene faeks de strfinjeijers...?
Gerke is in nuveren, hja moatte hwat foarsichtich mei him weze,
it doarp wit syn weetsje deroer.
Dizze nacht hat Gerke djipper oantaest, as er witte wol. Hy ken
al dy ornearrings, safolleste sterker wurdt syn foarnimmen. Jitris
unthjit er it himsels, swart er in ied: by sil dat tsjeppe fanke ha, mei
har lokjend antlit, cler't de eagen djip fan binne as it wetter fan de
se, it wie in wielde om har sear to dwaen, by soe har pinigje wolle,
oant hja foar him kroep.
As er bitinkt, hoe't hja him, oannommen feint, ofstegerel Hy fornaem it wol, dat hja fan him wearzge!
En jitris seit er by himsels: „Mar net earder wer, as hwannear't
hja myn wiif is."
„Ien kear..., it komtl"
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17.

Hja binne kommendeweis, de mieren.
Yn kloften geane hja Fryslans grinzen oer en forspriede alle
kanten fit. Oer de lange ientoanige wegen gean hja, njonken de
griene bermen, yn bosken of kat efter kat, de blauwe pfiden bingelje
har op 'e rech.
Hja sakje by 't rinnen troch de knibbels, har postuer hinget nei 't
wurk en nei 't dagenlang skonkjen. Somliken gean yn de mjitte en
sjonge in hansum liet der by. Hja sjonge sa moai, dy poepen; op de
hiemen wurdt der harke. De poepen sels tinke oan 't kommende
wurk, yn tinzen harje hja de seinen, snije it jonge gers, dat foar har
pronket, de stannen falle bliedend om, efter har lizze de swan yn
rigen, hja snuve de rook fan de greide op.
As miggen krioele hja oer Fryslans wegen, hjir en der en oeral,
fit Snits komme hja en fan 't Hearrenfean; de Gaesterlanske mieren
ha in restplak to Wollegaest, it leste, it honk is dan tichteby.
Op de pleatsen komme de forhalen los, de jounen foar de ungetiid
bitinke hja de hantsjemieren yn har petearen.
Hylck hat folle wille hawn om Walle syn forhalen, komt hastich
fit 'e hfis stroffeljen, as der roppen wurdt: „de poepen, de poepen!"
De boer komt der op ta, allegearre komme hja by de hantsjemieren.
„Hwer is Karl," freget Barre, „ik forwachte Karl."
„Karl is dood," seit Kurt, „ik hab Ernst mitnommen."
Heiltsje beart: „Is Karl dea? Hwat skeelde him?"
„Karl is doodbleven."
Hja wurde der kjel fan, hwant it is in fingerwizing Gods. Heiltsje
is hielendal fan 'de wine, de boer hat gelyk krigen, is 't net opmerklik?
Hylck krijt it hiele forhael.
Forline jier by 't fuortgean, nei 't sintebarren, sei Karl: „Tot volgend jaar, boerl"
De boer wiisde him torjochte: „As 't sa bisteld is, by libben en
sounens moatst sizze."
„Mar boer," sei Karl, „men leeft toch wel van 't ene jaar in 't
andere?"
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De boer hat him jitris iinderholden oer syn lichtsinnich praet. Jo
moatte dochs noed stean fan sok folk en jow se hwat goede wurden
ta learing mei.
Allegearre op de pleats binne der de deis stil fan.
„Hy is net weromkommen, hat net fan 't ene jaar in 't andere leefd."
„Hy is doodbleven," seit er. Heiltsje herhellet it wol trijeris efterelkoar. Karl wie in goede jonge, it hat sa weze moatten.
Hylck is eins bliid, nou hat de boerinne hwat oars yn 'e holle
krigen. Alle dagen hie hja it glimkjend, skodholjend oer harren
nuvere sneintonacht, luorke Hylck aloan fit, hwat der bard is, Hylck
koe ne sizze en neat. Heiltsje jeuzele en eamele oan ien wei troch,
helle har it bloed binei tit 'e teannen. Hja woe sizze, „Hwat soe der
bard weze, boerinne kin 't fan tinken wol ha en hwer wol baerinne
winliken op fit?"
Hja soe ek anderje kinne: „Ik ha de hiele nacht by Gerke op 'e
knibbel sitten to sliepen!" mar kin de rjochte koartswyltoan yn dit
gefal net fine, it giet har to nei, hja bliuwt harsels net, as der oer
praet wurdt, bigrypt har eigen reaksjes net, kin net iens fordrage,
dat Titte de mule der ynslacht.
Under iten krijt hja narjende stekken.
Siertsje seit neat, is stilder jit as fan to foaren. Giet it him dochs
oan? Sels Heiltsje freget him, oft der hwat oan skeelt en hja fornimt
yn de regel net gau hwat.
De boer hat de ungetiid yn 'e holle.
Hja allegearre langer.
It waer jowt him der nei. Hiele dagen baernt de sinne de maeitiids
kleuren feal. Yn de blauwe loft hearsket er fan de iere moarn of oant
er yn in grienmank fan kleuren of ter de giele kime sakket.
Hja moatte der by weze. It wol net reine. It gers waechst net mear,
nou stiet it noch geef, yn de gleone sinne sille de jonge sappige
stannen fordroegje en biswime. Kamen dy poepen nou!
Der binne hja dan. De boer lit Karl fredich yn it gref, moat mei de
libbenen to wurk en it kostbre gers moat ta wintertarring yn de golle.
Moarnier sil 't hurd weze.
Nou noch hat de lea rest.
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De poepen binne greatsk, ha de refs op 'e ire om't of fitrekkene,
lizze efkes noflik yn 't gers op 't hiem.
Yn 't buthits sille hja sliepe op in stal.
De koarte nacht is hommels foarby, derom net to lang omtoarkje
yn de koele jounsdauwe.
18.
De boer ropt. Hy is de driuwer. Dat hat er mei alle boeren mien.
De seine oer 't skouder, sa stappe hja troch de jister, earst moatte de
lannen efterhiis. Heiltsje en Hylck sjogge harren nei, harkje tagelyk
nei ljip en skries en ljurk, dochs komme har tinzen net boppe de ierde
iit, mar bliuwe by de greide, it gers, dat aenst slap yn sween falle sil.
't Is nou gjin tiid fan mimerjen, mar fan arbeidzjen, bodzjen,
wramen.
Hark, de strikels gean skril oer de seinen.
De froulju gean yn 'e his, ha 't fleanende drok.
Hylck moat mei iten en drinken nei 't lan.
Hja wurdt wer brim fan de sinne, 't is by dagen to sjen.
Lit de sinne skine, lit mar skroeije, it gers wurdt hea. De rook fan
it meande gers stimet op. Hylck hellet yn, de sterke longen fol. Har
lea giet feardich en linich.
Alle mesken binne forgotten, nou sjongt it libben Rid en sterk, it
sjongt op folle wizen, nea sa swier, mar energyk as yn de ungetiid.
Der in mier en der in mier, de boer, de feint en Titte, finevenredich
forspraet oer 't lan. Hja hingje oer de greide, dy't hja skeare, har
swit fordroeget mei de jonge soppen fan it gers.
Hylck helpt to it kearen fan de sween, moat mei skodzje, swylje,
loegje. Dit boerewurk giet har better Of as 't melken, dat went trouwens ek.
It waer is fest en jowt de fingetiders romte.
Ernst en Kurt forstean it hantwurk.
Hja sitte jouns net lang, mar lizze hastich, mei seare lea op it strie
yn 'e stal.
Hylck sliept salang op 't mulkeamersbed, boer en boerinne op it
bed yn de pronkkeamer.
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Barre Stoffelsma past op 't fatsoen fan de faem.
Hylck mei der oer, fielt har in drupke boerinne, is to wurch om oan
Siertsje to tinken, of oan Gerke, sliept alle jounen daliks bihaechlik yn.
19.

Op in dei krijt Brun spul mei de boer. It hat al lang drige, hja forstean elkoar net, en Brun is net bang, de boer neamt him frijpostich,
by moat in takke tobek.
Hylck fottelt dizze middei yn de gleone sinne oer 't hurde stoppelich Van. Yn har iene ban hinget in reade blisdoek mei iten, yn de oare
toget hja in finbidigen drinkenstsjettel. De manlju binne dwaende
yn it stik Ian oan de bosk. Hege hea-oppers stekke tsjin donker
beamte of, dat beamte bringt Hylck stefest de petten yn 't sin, hwerom wit hja net, mar hja moat dan tinke oan wetter, turf, greiden.
Gaesterlan is smfiker, lijer, lytser.
It is in moai eachweid, dy manlju der as hommels beuzich om de
heawein. De foarkestokken Bean rimpen hinne en wer en de wein
komt fol, in brede weide hea. Boppe op it hea stiet immen, by haldt
jimmer wer de earms fit, flijt elke nije toppe hoeden mei forstan del.
Hylck rat it jonge hea, in rook fan sinne en blommen.
De manlju arbeidzje yn de ilnderbroek, blauwe en reade streekjebroeken. Greate strieen haeijershuodden hoedzje tsjin de felle sinne.
Hylck hat de skaedhoed ek op en in ea minder oandien.
Kom fanke, Rik de efterste foet hwat oan.
Daelk mei yn de rige en skrippe, skrippe de lea yn swit. Hja rint
der gysten fan. It stekt oan, dat ffileindich bodzjen en hja ken de
Boer wol, by merkbyt alles, sjocht al wrottende nei har gong, hiel
fit 'e fierte wei al.
Derom tippelt hja as in hazze, binammen it alderleste ein, gunt him
sa dy lytse wille.
Hja wit net, hwat it is, mar it rhytme fan it wurk is ynienen brutsen,
de haeijers stean stil. Hja heart 'Alden, ien lfikt oan de hynders. Hylck
rept har. Hwa fljocht as in wyld? Sjoch, it is de boer, by hat in broek
oan, mei brede strepen, ek oan de hoed is 't to sjen, ja, dat is de boer.
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Tsjin hwa is 't? Tsjin in poep? Ne, tsjin Brun. Fansels, hja hie 't heal
forwachte. Lokkich, Brim naeit der fit, wol de Linen net yn 'e lea ha.
Ne, hy grypt ek in foarke, springt foarfit. Mem! hja stekke elkoar deal!
Hylck stiet stiif stil.
Ja, of ne? Hja himet, haldt de swiere tsjettel foar har fit. Is der dan
net ien?
Immen pakt Brun om 'e mul, hja wrakselje; immen pakt de boer by
't baitsje, de boer skuort los, mar wurdt wer keard. Hylck krijt de
fuotten frij, smyt it iten del, batst cl, . letel yn de greide. Hark!
Geraes, gerop, getsjirm, gekryt!
De boer bait it fit fan lilkens, hy kin wol in oerhael krije.
Brun hat de hannen frij, slingert de foarke fan him of, rekket de
boer. Lokkich, net yn 't lichem.
„Brfin, Brun, boer, boer!" ropt Hylck under 't draven wei.
De boer fah del, it bloed spat him troch de hoas, der sit in skram
op 'e skonk. 't Is wilnderbest gien, inkeld in skamper.
Mar, hoe't dy boer him opwynt!
Plat op 't gat, sa't er sit, heart er mei de hannen, flokt!
Hylck sjocht nei Brun, sil der letter faek noch oan tinke.
Kaldklam komt er to himsels, finforweechlik stiet er in hoart en
heart mei de holle foardel it fonnis oer him kommen: hjoed fan de
buorkerij of.
't Is krekt, of wurdt er hielendal slap, as sakket alle piid fit him
wei, syn lange earms bingelje sander bistek njonken de lea.
Hy seit neat werom. Syn eagen stean skril.
Hja togje de boer tsjin in hea-opper oan, mar hy is daliks wer oerein, moat oan 't wurk, seit er.
Nou stiet Hylck by Brim, de boer ropt har der wei, hja heart it net,
it bigreatet har, hy stiet der sa sneu, hat er alles net buten it forstan
om dien?
„Hoe koest sa?" seit hja, „hoe moat it nou?"
Hja bringt Brun in eintsje, moat dochs de tsjettel helje. Nou fornimt er har wol, glimket efkes en Brian is oars stfimsk.
Op in stuit batst er der fit: „Dil witst wol, hwat my biweecht. It is
ommers de boer syn skuld dat Gerke komt?"
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0, mealt Brun deroerl Hwat pellet er him yn 'e holle? Mar dat is
har saek allinnichl
Hja wol by him wei gean, moat gjin tredde der by ha en der is de
tsjettel.
Brun grypt har beet. Al wer ien, dy't de hannen oan har slacht.
Spilet de divel der mei, of is hja sels sa?
„Toe, Hyick, gean mei my. Dan bist fan Gerke of en oars silst
him wol ha moatte, du kinst wol by us Mem komme. Hyick, haldst
in bytsje fan my?" Biteutere sjocht er har oan, in bidler.
Hyick keart him de rech ta.
Hy skoddet har troch elkoar:
„Hylck, ik wol de boer wol foar dy deastekke."
Hja kin net los komme, sjocht him wer oan, hwat stean syn eagen
dochs wyld.
Hy bficht it lang lichem hielendal nei har ta, by is sa butengewoan
lang. „Ik sil altyd goed foar dy weze." Hy byt it har halt yn 't antlit.
„Hylck, Hyick!", as hong syn libben der oan. Hyick kin gjin wurden
fine, wurdt bang, skodhollet allinne.
It sjit troch har hinne, hwerom hja sa net tsjin Gerke docht. Is hja
lef, in bangeskiter, eang foar de boer, of docht hja it om Siertsje oan
to fiterjen? Hja mei Brun dochs wol lije, mar net foar dat, net foar
sneintojouns. It bigreatet har slim, en hja is eins ek greatsk, dat hja se
allegearre krije kin, ja, allegearre, dy't hja net ha wol, tinkt hja spotsk.
Hja giet by him wei, dat is it ittshatsel foar Brun.
Hy is al sa oerstjfir, wynt him noch helte mear op, fljocht of ter har
oan, set har de fingers om 'e pals: „Ik sil dy ek wol," seit er. Dan
hearre hja: „Was machst du dort? Hui?" It is Kurt. Brun lit los en
treddet de fuorgen del.
Efkes moat Hylck bikomme, hja wie to forbouwerearre om sa gau
hwat werom to dwaen, wurdt nou lilk: „Hwat in finforskilligen
smjunt," seit hja tsjin Kurt.
En dochs? Hy wie altyd goed foar har. Der krasket er hinne. Langliddich sa't er is, slingert er finrigelmjittich mei de slappe skonken.
It slacht Hylck om 't pert: midden yn 't jier fit it ste, slimmer kin in
feint net oerkomme, it lean fan salang kwyt, net in boer, dy't him
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ha wol, in libben lang leit er op in forkearde namme, syn foarlan is
in strieminne, tipelsinnige Boer en in bihyplik lean.
En is dat har skuld nou mei?
Kurt fortelt, Brim hat finforduldich, wreed, it hynder skopt en
slein. En de Boer is sa sunich op de hynders.
Mismoedich rint Hylck njonken Kurt, dy't in harke fit it oare lan
helje moast.
Hja oerleit, hja sil wol in nuveren weze, dat dy feinten om har
stykje, sels foar har moardzje wolle lyk Brun.
Hwat soe hja graech mei Mem prate wolle, mar oer de Gaesterlanske boeren sil hja Mem ynljochtsje. Is hja jit gjin jier fit 'e hfis,
it koene wol tsien weze.
De Boer ropt, hja moat oanmeitsje, helpe!
As hja de jouns fan dizze sneon thuskomme, sjocht Hylck Brun
fuortsjokjen, hy wurdt wei krekt of ter de tsjokke ikebeam by de
Griene Singel, sil wol nei syn Mem yn Nijemardum gean.

20.
Foar Brun komt in ynfaller. Dat is Heiltsje' slack. Wol is 't in
nuveren, mar hy kin mei foarke en riuwe omgean, en der hat Barre
mei to rekkenjen, dy moat troch de ungetiid.
Geauwe supte foarhinne wol. Hy hat lang fit Gaesterlan wei west,
der wie hwat. Yn 't gea waerd grute en beard, dat it om in faem wie,
nimmen wist sekuer, mar hja ealgen it. As de leafde der mei mank
is, binne de minsken fruchtber en warber yn de fantasij, hja ornearje,
pinfiskje, forhelje oer dy leafde, oan it mearke wurdt spind, it brutsen
mearke, hwa soarget foar it happy end?
Geauwe dan komt werom, sa rint it forhael en is eigenaerdich
wurden, hat famylje to wenjen yn in eptich hils fan stien, en krupt yn
in klinte. Der binne smoute, feilige, goede buorrens yn Gaesterlan en
hy wennet mei spoek en forskining op de iensume toarre Nijemarder
heide, sjocht der rare dingen, mar swijt der oer. Giet it him to wreed,
dan sjongt er psalmen Davids, falsk as in finforwachte misse stryk
op de fioele, mar de kweade wykt, de bitsjoening brekt.
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To ffilder bait er nou. De kninen komme fit 'e hoalen, de earkes
spits omheech, mar justjes en hja wippe fuort. De ffigels swije. Tsjin
de joun plichtsje de jonges wol to kommen, hja meije graech oer it
nuvere, it bfitengewoane. As hja it treffe, dat Geauwe de sjongrite
hat, forskfilje hja har yn de bosken en sjonge de psalmen mei op fordraeide wizen. Geauwe wynt him earst net op, sjongt mismoedich
troch. Nei eltse ynspanning fan syn sterke longen, wriuwt er oer it
hurde burd.
Der heart er dat fordijde wurd wer, is ynienen biret. Deastil is 't
yn 'e bosk.
Wie 't Herre, Inne of Beimen?
„Heidedivel, heidedivel!!' It heart fan alle kanten om him hinne.
Hy is pfir, stiet to swaeijen mei de ffisten. We, as er ien fan de jonges
binaderje kin mei stikelspar of skieppetsjoar. Hy haldt him op 't lest
yn. It mei net, seit er. Mar dagen lang bant er neitiid de knapen fit
'e bosken wei.
Hwerom in minske sa op 't uterste fergje!
Geauwe is ek in minske! Wol in bfitenwenstich minske mei buten
wenstige sinnen, mar in minske.
Somliken ha de gek mei him. Tinke dat er buten 't forstan is, oaren
fine him wol goed, mar finwezenlik. Sa'n rfichhouwer by yn 't foarige
weze moatten hat, sa dimmen is er nou. Hja hinne jit lang net klear
mei Geauwe. Hy giet oer folle tongen.
Mar arbeidzje kin er, en by hat it oan de lea, spitich dat er sa
finevenredich is. Samar ynienen kin er it wurk der hinne smite en
wurdt wei op de heide.
Ja, dit is Heiltsje' slach en in mansken hfinder foar Brun en syn
Mem, forlittene Klaske. Yn 't ste fan Brun, de hearremyt. De hoer
hat de kar bisegele. Nei't Heiltsje de skampers op 'e foet neisjoen en
in tinne koarste bloed, neat to bitsjutten, der ofwosken hat, skonket
er daliks yn fingetiid-oerdwealskens nei de heide ta, de swide Griene
Singel del.
In eigenerfde Gaesterlanske boer stiet by Geauwe klinte, op 'e
heide. Hy sjocht finwennich om him hinne. Stiet der net de hege
dinnebeaxn, der't immen him yn forhongen hat? Nachts spoeket de
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geast hjir om, de holle yn in sek mei heidegers. It binne leagens,
fratsen en lykwols strykt der him in fleuchje eangst troth it boarst.
Der komt Geauwe krekt oan, in earmfol jonge woartels lit er falle.
Moai lizze hja der yn 't frisse woartellof, oranje op grien.
„It is myn miel," seit Geauwe, „en hwat moat Barre Stoffelsma?"
Hja binne daliks akkoarte, sadwaende hat de boer de leije yn
hannen holden, mei fjirtjin dagen sille hja wer sjen, en skielk mei de
rispingen. Alderheljen is der wol in nije feint to krijen, tinkt Barre.

21.
Nei de oerdiedige drokte fan de dagen, is de snein noflik. Nou net
it hastich gefottel fan de boer en syn koarte ofbiten hjittings, net de
sure rook fan swittende leaen, net de driuw fan de simmerdei, it gerattel fan de bolderweinen, it riden fan hea yn weiden oer lan en wei.
Der komt daliks al in biwiis fan sneinsrest oer de pleats, it wurk
is der net. Mar it rhythme moast al to hommels ynhalde, weaget nei,
de senuwteisters trilje en prykje yn hannen, yn skonken.
It is Gods dei, dizze dei fan frijwillige rest.
Barre is gjin minske. It hea, it hea, singeret it yn syn holle. It waer
bigjint to driigjen.
It swierste offer bringt er hjoed, it offer fan de tiid.
De boer sit yn 't fjouwerkant en siket der beuzichheit foar syn
tipelsinnige geast, sjocht de tsjerke oer, hifket tagelyk de preek op
djipte, bioarderet en bidisselet thus en ropt himsels der ek daliks wer
wei nei de lidmaten yn de tsjerke.
Under 't lange gebet hobbelt er yn de bolderwein oer de greiden.
Alderheljen is der wol in feint to krijen, der tinkt er nou oan, suver
under dumny's asem.
Hwat preket dy man lang, is it noch gjin tiid?
Hwat er nea docht fit goed fatsoen, dat docht er nou. Hy hellet
syn greate raep fit 't festjebriske wei. Mispriizgjend sjocht de dumny
syn kant fit. Nou moat er him ek noch skamje. Hy skerpet him op,
heart wol, it is wer lichte kost, hat er it wurd hel al ien kear heard?
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Altyd dat suertsjepraet oer himel en leafde• Mei in ynbylde himel
skielk de hel yn, dat komt der fan.
Barre eaget de tsjerke oer. Fan 't Slot binne hja mar minmachtich
dizze reis. Alde baker sit der al, dy mist nea ien kear. Der sjocht er
harren Wiger, Gerke syn heit, der't gjin bisteklikens oansit, ne, dan
dy Gerke, der sit mear deugd oan, dy hat it Stoffelsma's aerd.
Barre' susters sitte der mei 't brede goud op 'e holle: Simentsje,
Durkje, Wypk en Fouk. Fouk lit it rfikersdoaske roungean.
Degelike froulju allegearre, mar sa swart, krekt Joadinnen. Der
wurdt grute, ien fan de oer-beppes is in Joadinne fit Snits. Barre wol
't sa net ha, syn laech is der to bistindich ta. Wiger, nou ja. Hwerom
boaske er oan dat swartseldoaske fan in wiif?
He, hwat binne syn tinzen fitfleanerich, oeral sjitte se, doe't se net
hearre. Ynienen sjocht er de hea-oppers foar him, wurdt der fleurich
fan, hwant de sinne skynt der gleon op, in kostlike rook fan hea is
by him, kjel sjocht er om him hinne, it is dochs forbylding? Nou fornimt er, dat de sinne alhiel net mear skynt, in pfirswarte wolken skout
oer 't forwulft, alle minsken sjogge der blau en skrousk fan, sa
wfinder as dat ljocht yn de tsjerke fait.
Kom, by moat mar stean, 't is suver net mear to bankjen, it swit
brekt him fit. Dy wolkens! Soene de drippen al weisakje yn dat
goudene hea? Hoefolle is him hjoed al fintkommen? Der stean folle
manlju oer de tsjerke hinne, winliken mear as oars, wurde fansels
ek jage. Somliken ha de hege swarte pet opset. It is hjir gjin wenst,
lyk op Urk, dat de froulju stean, dat hat er opmurken, doe't er yn
Urk oan 't preekharkjen wie. Froulju hearre net sa opsichtich yn it
tsjerklik formidden to stean, dat is net neffens Paulus, lykwols mannich frommeske is oan 't steande harkjen ta fanwege de slugens.
Der is de psalm dan, hja Bean der foar sitten, forskikke flitich,
dogge lang oer elk wurdlid en helje draeijend fit:
'k Ben gewoon in bange dagen,
Mijn benauwdheid U to klagen;
Gij toch, die d' ellenden ziet,
Hoort mij en verstoot mij niet.
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In pear tellen neitiid sinke folle wurge hollen mei skokjes op it
boarst, fearje kjel wer omheech, mar ploffe stjittend del, nou foar
gans in skoft, gjin wfinder yn dy bjusterbaerlik waerme en drokke
fingetiid, as it stilsitten de sliep hast ferget.
Lokkich de manlju, dy't stean meije. Foar allegearre is it in ge.
wissepleagjende forromming as dumny's mule it amen oer har hollen
fitropt. Dat koarte wurdtsje makket de geasten furdich, mar earst
jowe hja har oer oan 't gebet.
22.
Yn it bfithfis hingje de poepen om, sjogge ek de buije driuwen, de
loft birinnen, eagje mei stficlzje oer it swurk. Efter op 't hiem by de
hikke stiet Ernst ekstra lang yn prakkesaesjes, ornearret einlings, it
bliuwt by driigjen, der mei in snjitter komme, de loft kin folle fortarre.
Yn de lytse skuorredoar gean hja nou beide stean, oerlizze foar en
tsjin, net om it hea fan de boer forkeare hja yn spanning, 't is om de
tiid, dy't der bykomme kin foar de mier. Hja kamen om sa gau muglik
wer werom to gean. Hoelang kin buijich waer har net ophalde?
De middeis lizze Hylck en Titte finder in appelbeam foarhfis en
misse Brun. Hy wie opljeppen en wyld, mar in goede kammeraet.
Titte hat it der ek mei to dwaen, wol hjir wei, seit er, sil Alderheljen
ofwachtsje oars krijt er gjin fatsoenlik plak wer, mar dan! De boer
kin er wol spuije, sa't er dizze dagen is.
Hylck beddet him del. Yn ungetiid binne alle boeren sljocht.
Titte seit: „Siertsje mei weze, sa't er is, mar hjiryn liket er net op
syn heft."
Hylck sjocht Titte tankber oan, dat bringt Titte hwat fan de
wize, by forstiet har net, sjocht har freegjend oan. Mar Hylck is mei
har tinzen, der't hja graech toevje mei, by Siertsje, sit tagelyk wer
tusken hingjen en wiergjen yn, hwerom seit Siertsje neat? Titte
hindert har yn 't mimerjen, hat it oer Sfindeler Bil en Wyldemerke,
it is noch fetpot, der komt noch hiel hwat fan 't jier. Yn july, as de
rogge oan 't rypjen is en de rispinge kin oangean, dan is 't merke yn
Sfindel op 'e oare ein. Titte sil meidwaen, it komme sa't it komme wol,
hat de sinten der foar garre. Mena hat it measte krigen mei Maeije, in
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nije kile skeat der foar him oer en in nije seilbokse, in mannich losse
sinten mocht er halde. 't Is net folle, mar by wit ried, sil him forhiere
oan Samme kykkast. Ne, dat wit Hyick net, mar dan moat er beare
oer Samme syn moaije printen, dat it folk der op of komt. Oaljekoeken
wol er keapje fan Hil Oaljekoek, seane aeijen dopje by Gerke of Pierk.
Ek wol er by 't ddunsjen sjen.
,Mei dat?" freget Hylck.
„Merkedei mei alles!"
Soe Siertsje hinnegean, flitst it troch Hyick hinne. Hja en Siertsje
nei de merke, de kreammen bylans en jouns neimerkje. Hwerom hat
God har net als boeredochter bernje litten! De Gaesterlanske boer —
pake, hwer sit dy earne? Wylst tsjantelt Titte mar troch. It dounsjen,
as de feinten de fammen samar beet krije, der mei hinne en wer
avensearje, draeije en ploffe, Hyick, dat is sa moai, en de earms om
elkoar hinne. Hjir, sille wy 't bisykje? Foar't hja der erch yn krijt hat
Titte har oerein, nimt er har beet. Hyick draeit mei him fan spring en
plof. Titte tizet mei de foet yn har lange sneinske rok. Hja moatte sa
laitsje, dat Heiltsje boerinne tippet it keamersgerdyn oan de kant,
hwat is der geande mei dy twa? Hja skodhollet, is Hyick ek net wizer?
Titte ropt, wol boerinne ek mei him dounsje, mar dan lit Heiltsje
it gerdyn daliks falle, oars soe er sjen, dat hja laket, hja kin 't net
helpe, mar hat op liddige dagen noch oan finnocht. Hylck forstiet it
wol, boerinne is soms goed, better as de boer. Hja hat Brun it lean ek
noch yn 'e hannen treaun, boer en boerinne ha der spul om hawn.
Hylck hat it heard, doe't hja jouns let of ter wie, de beide lju wiene
togearre oan 't buorkjen en hiene gjin erch yn har. Dat wie nei de
reis fan de boer nei de Heide.
Titte fideldebidelt op ien foet om, stiket hyltyd sabeare om Hylck
to 't dounsjen.
Middenyn harren fitlitten wille komt Siertsje finforhoeds fit 'e hiis
wei en giet oan 'e oare kant yn 't h6f lizzen.
Hwer tinkt er oan? freget Titte.
Hyick hat Siertsje' eagen sjoen en alle nocht is har forgien.
Hwat woe er? Mei hja net mei Titte maltjirgje?
Moat hja as in aid minske yn de falde duke, Titte de fleur binimme?
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Hy is sa bernich bliid mei in bytsje. Hja wurdt sels ek sa licht, sa
myld, as Titte fleurich docht, krekt sa bliid as foarhinne, thus.
Dy jonge mei syn pear sinten to Gaesterlan's merken.
Hyick sit wer middenyn har swierrichheden. Eins moast hja
Siertsje freegje, hwat er wol, mar doar net.
Al stie er njonken har, sa dudlik heart hja Gerke praten: „Dfi
wurdst myn wiif. It komt, sa't it komt, du wurdst myn wiif."
Hoe wearzge it har, doe't dy feint har oanhelje soe. As er wer by
har komt, slacht hja him stikken. Mar Siertsje, hoe moat hja mei
Siertsje?
„Hwat skeelt dy, Hyick?"
„Neat, Titte."
„Du bist ynienen biklomme. Laitsje ris?"
Hyick bisiket.
„Dat is gjin laitsjen, dat is skriemen."
„Gean wei, ju."
Hja draeit de holle of. It komt har yn 't sin, hja hat earder sa stien,
doe seach hja de tegeltsjes mei Jozef en de frou fan Potifar.
„Ik gean it Fan yn," seit Titte, „du moatst by Heiltsje komme."
Ja, it is safier. Melke, ite en dan?
Hyick sykhellet in kear djip, soe wol efkes yn de takomst kypje
wolle. God wit alles, Hy wit ek, hoe't har libben letter forinne sil.
Hoe is Gods wil? Dat hja mei Siertsje giet of mei Gerke? It stiet al
biskreaun yn 't greate boek, der't alle libbenstriedden yn weefd wurde,
sa hat dumny it in kear utlein.
Siertsje of Gerke? Nou telt hja de knopen fan har jak. Sil hja om
en om? Siertsje, Gerke, Siertsje, Gerke, Siertsje, Gerke. It komt op
Gerke fit. Wie hja mar mei Gerke itteinset.
Kom, sokke babbelegfichjes!
Hyick sjocht nei de loft, de buije is al lang fortard. Igael blau is de
kanten loft wer. Altyd as hja nei de himel sjocht, is er potticht. In
antwurd is der net, krekt of wol dat sizze: „Red dy sels mar."
Dy't it antwurd har jaen koe, leit der yn 't gers en fret op in pear
stannen om. Ja, tinkt hja. „Siertsje," ropt hja, „melke, de kij krije lest."
Sjoch, de slfigert wurdt kjel, mar jowt gjin biskie.
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23.
By de iene fortarde buije is it bleaun. It hea kaem oan ien wei yn
de skuorre. De mieren makken yn de koartste tiid harren jild.
Heiltsje en Barre stean togearre yn de skuorre to bearen. Oeral
is 't opredden en stiet it ark op syn plak. En der yn de golle stiet it
kostlike iten foar it fe heech oan de bynten ta. It rfikt sa nij, sa skoan!
Swieter as rfikersguod. Dit is de rook foar de boer. Hja stean der
foar de berch, it lytse pear. Sa lens.
Man en wiif fine elkoar by de opbringst fan it lan, meije inoar
graech lije, sa, steande foar de rispinge.
Der lat in sefte glans oer Barre' antlit. Sa sjocht er ek by in jonge
fole, by in such mei biggen. Mei foarsichtige hannen aeit er dan oer 't
jonge guod. Sa sil er ek Siertsje aeid ha, doe't dy yn 'e widze lei,
inkeld ris. Nou strykt er hoeden oer 't hea, snfift, hellet djip op.
„Best hea," seit er.
„Kolossael," seit Heiltsje. Hja is ek tofreden, de nocht leit yn har
eagen, dy't gean oer de frucht.
Hja knikke elkoar ienriedich ta.
Strak jit in lytse rispinge, der is net folle bou by de pleats, dan hat
de boer it garjen dien.
„It gyng fansels, - sjongt Barre, „meane, droegje, keare, swylje,
loegje, yn de skuorre."
„Altyd sinne," andert Heiltsje, „der moat de boer 't fan ha!"
Siertsje komt der by, stiet of ter de aldelju. „Sok hea," seit er.
„Fet as modder, streksum," seit Barre. Hja pesjantelje oer de
liemen flier, under it hege tek fan de greate skuorre, Heiltsje' stappen
slydskje yn de learen puntpantoffeltsjes. Hylck hat efkes de boer syn
antlit sjoen; sa seft, sa minsklik wie it nea, hja kin in bytsje it bistean
fan in boer forstean. Net it skrippen, it wramen, inkeld de freugde
om de arbeid, om it libben yn in skuorre, der't it asemt fit it hea, deet
it pronket as de brede skoat fan in frou.
„Hylck," ropt boerinne en komt troch 't lege bfithfis slofkjen.
„ja, boerinne?"
„Kenst forlittene Klaske?"
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„Brun syn Mem?”
„Giest der efkes hinne? Hoechst fan 'e middei net to melken.
Geauwe helpt mei."
„Hwat moat ik der dwaen?"
„Sjen, hoe't it mei Brim is."
Hylck sjocht in hoart nei Heiltsje' readierke antlit, en dan nei har
postuer, sa't hja der stiet, koart, grou frommeske. Dus Heiltsje hat
hjoed ek oan Brim tocht.
„Oft er al wurk hat en sa," seit Heiltsje. Efkes letter:
„It deart my om Klaske, hwant hja is goed."
Yn 'e tinzen sjocht Hylck Brun wer slfichsturtsjend gean, dimmen, fitraesd. Wie by sa opijeppend? De piid is der utknypt, weijage
feint, heilsykjend by earme Mem.
Tinkt Heiltsje der ek oan?
Heiltsje oerleit, by sil earne holpen ha yn 'e tingetiid.
Lykwols komt der in bretale winsk yn har op, dat er noch omstipje
mei, dit om it sizzenskip fan de boer.
De omkoal hat syn namme forsmiten.
De namme fan de boer krige in knoei mei. Brun is nammers de soap
fan in frou aniline. Dit gefal wurdt foar in part de boer oanrekkene.
Boeren halde it mei boeren, mar ek der binne grinzen.
Nou stiet Brun syn wezen tusken Hylck en Heiltsje yn. Heiltsje
hat him al de dagen by har hawn, hwant hja stie him net, doe't er
thuskaem fit it lan, sa't er der yn 't bilthus drok en wyld oan 't skrippen
wie om syn klean. Hja gluorke tomiik troch it tsjier fan de doar. Hy
stie, skredige keardel mei de ffisten oprolle en bearde derhinne, der't
it folk arbeide om 't libben. Hja waerd der lcald fan, doe't er fuortdaliks by har yn 'e mulkeamer stouwen kaem. Hy woe syn jild ha en
oars! Hja bedde him fit binaudens del dy healwize mei syn wylde
eachopslach. Hy rate stir fan swit. Suver nei bloed. Sokken dy't nei
bloed hike, kinne moardzje. Hja hat der foar Barre fan makke, hja
hie him yn goedens hwat tatreaun, mar it wie tit klearebare eangst.
Wied er net biliten himsels? Hy hime sa en syn eagen wjerljochten!
Hja kin net sizze, hoe hurd hja op 'e blau nassauske sokken foar him
utdraefde nei 't kammenet. Soe er efter har oankomme? Mar ne, yn
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'e gong stie er stil. Ut it aide iintsach foar de boerepronk en it boerekammenet.
Hwat mealde dy Brim yn de plasse om?
Hja hat triljend nei him heard, by swarde in ied, soe him wreke op
dizze famylje; de grouste flokwurden braekte er der oan ienwei fit.
It swit stie Heiltsje yn de hannen.
Kaem der mar immen thus. Hja hat hwat jild grypt, net to folle,
safolle bisleur hie hja, amperoan foar twa moannen lykwols noch.
De daelders lei hja yn syn bienbitige lange Ilan; de fingers knypten
der graech omhinne.
De feint sei net fens tankje, dy imfatsoen, en sei alhielendal de tiid
fan de dei net. Moast er net tankber weze, hja hie him dochs wegerje
kinnen?
Twa rjochte tearen stean boppe Heiltsje' noas, sa moat hja tinke.
Hylck stiet noch to wachtsjen, de film glydt troch. Hja, Heiltsje
boerinne, dat hja is, wie pfirbliid, dat de feint de doar ittreizge, foralterearre is hja fuortdaliks op in stoel delploft en hat in hoart foar
merakel sitten.
De nijsgjirrigens wie har oermansk, hja digere him nei efter it
kleed fan 't pronkkeamersriit. Sloppe fuotstappen sette er, hie dizze
feint de Heare flokt? Hja seach hoe't er gyng oer de reed en hoe
wezenleas er de kant nei Mardum fitdraeide, by de tsjokke ikebeam
seach hja him it leste. As in. bittillille bleau syn. skimerich byld long
njonken de ikebeam hingjen. Hja koe de eagen der net ofkrije. Doe
kaem it folk yn 'e hils en it wie jit ungetiid.
Heiltsje komt ta harsels, hjit Hylck der nou hinne to gean.
Hylck hat niget oan Heiltsje hawn. Earst tinkt hja, sil de boerinne
in kear oan in oerhael stjerre? Hja is it minske der wol nei. Breed is
se, grou, lyts, har hier komt net oan de kaeisgatten fan 't kammenet
ta, blauwe hannen hat hja, hja himet as in damp hynder, dizze
fingetidersdagen gyngen har stilfernoch. Miskien yt hja wol to folle,
oerleit Hylck noch, mar dat wol de frou fest net oan, hwant de kreft
komt fit it iten, forliest hja gewicht, hja forliest ynhalden.
Jit ienkear sjocht Heiltsje Brun stean.
Lang, smel, bleek, der yn it lege bilthfis. Hy flokt. It heart binear77

jend. Sjoch, de meagere fingers swarre fink. Hja rydbosket wer,
itselde gefoel fan doe komt oer har, de driging fan tsjoedens, fan
greate eangst binaut har, 't is of kin hja net mear tinke, of it forstan
hommels fit har wei lat. Ut alle macht skuort hja harsels der by.
Soe Hylck hwat fornommen ha? Hja seit: „Brun hat altyd in wfindere
brike bruijer west, by sil wol op syn heit lykje. Giest nou?" Ut in
dream komme har eigen wurden.
Ja, Hylck giet.
Nei Nijemardum, nei forlittene Klaske, in frou, troch har man
sitte litten mei folle bern. Hy gyng nei Amearika.
It is simmerwaer, de wei is moudich, it beamguod oan de kanten
skier finderstoud. In pear hounen glftpe wurch dwers oer de wei. De
gleonens leit swier op alle dingen, biset Hylcke asem, dat hja finderstrcipt yn de stille lome hite, dy't stadich om har hinne wuollet.
Op dit stille ein heart hja oars net as it slaen fan har eigen klompen
op 'e wei. Mei Sfindeler Bit in pear nije keapje, hja wol dochs nei de
merke ta, der as 't kin ek in nije swarte wollen skelk keapje en jern
foar hoazzen; hja laket, gekheit allegearre. Hie hja in kammenet mei
in laedtsje, dan koe 't al, in frjemd gefoel sil dat weze, der mei de
fingerseinen yn om graeije, har eigen jild.
Nou sakje de tinzen wer wei yn de simmersoelens.
„Hwerhinne faem?" In man leit yn de bou to wjudzjen, wol in
praetsje. Hylck leit omslachtic;h fit.
„Forlittene Klaske, dan aenst de bocht om, nei de Kanarjeflecht."
Hja petearje jit hwat nei, feije beide it swit fan 't antlit of, dan
groetet Hylck. Hja letteret it leste ein fan de reis fierder op har
dreamlape oer 't bisit fan jild, heart it rinkeljen fan sulver, fyn en gol,
it is it lfid fit in aparte wrald, in wrald noch fierder of as de himel.
Hja set der har of, wol oan oare dingen tinke. Hwat like de
Griene Singel niis mankelyk, lang sa libben net as forline hjerst. Is 't
mei de minsken ek net sa?
Hja makket hurder oan, hoe sil 't by Brun en dy weze?
Spierwite kleden foar de finsters biwege soms. Earne riist in
earizerke efkes boppe 't findergerdyntsje fit en deriinder stekke in
pear binijde eagen fit in aldeftich antlit.
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Hylck wurdt der in krom forlegen under: hja allinne yn 't forklaeijersjak troch de buorren.
Op de sanreed lizze de huzen unigael, fier fit elkoar, wakker
ungelyk fan fatsoen.
It achtste moat Hylck ha, it is fjouwerkant, hat in plat tekje, in
birikke skoarstien, is wyt biplastere, in kofjemountsje fan in hfiske.
Der krupt in frommeske troch it ierpellan efterhfis en hielendal
yn de beamwal is in manspersoan dwaende.
Nou stiet Hylck foar de krfipende frou, seit, hwa't hja is, hok
boadskip hja hat.
De frou sjocht har guodlik, koartswilich oan, en freget: „Moat ik
Brun roppe? Der komt hja tink om?"
„Nou ne, nou ne en jar
„Stil mar, fanke, ik haw ek jong west. Brun kin dy sels better
forhelje, hoe't it mei him is. Brim, Brian, Brun!" ropt hja oer de
dunkergriene jirpelloffen hinne, har fingers halde net op fan klauwen
troch it fink.
„Ja, fanke, ha der mar gjin erch yn. Klaske hat safolle by de ein,
kin it bouke net iens op 'e tiid skjin halde, as it binei oergroeid is, dan
sil 't weze. In minske hat mar ien pear hannen."
Net in tel lizze dy hannen stil.
Brun makket gjin avensaesje.
„Hawar, wy ha der wille fan. Sjoch dy kant mar by diz kant. Der
is wrotten, hen en it is to sjen." Har eagen aeije de ikkers en de
hannen skuorre ffil oan it fink.
„Brun," ropt hja jitris, „hjir komme, der is len. Hy komt tige bidaerd oerein, skaeit dan tusken de ikkers troch nei
harren ta. „De froulju komme by dy. Du hast it mar yn streken."
Hylck en Brun sjogge beide nei Klaske, doarre elkoar net oan to
sjen, mar Hylck hat krekt sjoen hoe forsutere Brian is.
Mar twa dagen hat er wurk hawn, ungetiidzjen by in boer yn
Aldemardum.
Op 't stuit is der neat foar him.
„'t Sil Alderheljen wurde moatte," mient Klaske, en laket spitich.
Hoe't hja der sa gewoan oer prate kin, hja, forlittene frou! Hja liket
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in best wyfke. It sil in gemiene keardel west ha, dy't har sitte liet.
„Gean jim mar krekt yn 'e hfis to praten. Ik moat wol oan 't wurk
bliuwe."
„Dat hoecht net," seit Hylck gau, „ik help mei," en leit al op 'e
knibbels to wjudzjen.
„Sa kinne wy likegoed prate."
Klaske heart: „Net sa mal. Dat is my fiersto raer."
Brun wurdt lilk, set rimpen of nei de ikkersein.
Klaske klaget. „Der is neat mei him to bigjinnen. Hy briedt earne
oer. Soe er dy soms graech lije meije? Kin 't neat wurde, ju? Ne, tink?"
Klaske is net wend, dat it foar de wyn giet.
Hylck praet der hwat omhinne.
Klaske seit wer: „Hy soe der fan opknappe. DO moatst dy sa net
op him forsjen."
Hwat Bean har hannen rap, hyltyd skout de lea in foetlingte fierder.
Der hinget hwat goeds tusken de froulju yn.
„Ast Brun net ha wolst, bern, nim ek net in oare arbeider. Bern en
earmoede bidijst der fan."
As in healwize wraemt Brun op 't oare ein. Hja wrotte moai red
nei elkoar ta.
Hylck sjocht ris nei de sinne, dy wiist al aerdich let. Hja skoddet
de moude fan de klean, wylst biklaget Klaske har, dat hja de beste
klean der oan weage hat.
„De knibbels komme der fan ien kear net troch!"
Brun komt der oan, docht, of moat er nei de pomp. Klaske eaget
him nei en Hylck observearret tearen yn Klaske antlit, dy't pynlik
forliike. Hja sjocht Hylck oan. De hannen lizze foar de earste kear
stint fan 'e middei stil. Hja sjocht Hylck fel oan. De eagen fan in
Mem freegje, twinge binei om it lok foar bar bern.
Spitich giet hja wer oer de jirpelloffen gear, it mei sa net weze.
Brun heint Hylck op, is koart en gysten, komt der net moai mei
oan, freget har nef fens syn sizzen foar de leste kear.
„Brun, du witst it wol. Ik haw it dy al sein, der is neat foroare."
„Siertsje krijst dochs net, al hast smjucht op dy boeresoan." Falsk
seit er it.
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Hylck is kjel wurden. Dat dy Brun dat djippe geheim sa mar
neaken en bleat yn 'e mule nimt. Hoe wit er it? Of ealget er inkeld?
Hy hat it by Hylck staf en of foargoed bidoarn.
„Ik bin dochs better as dy deade Gerke?"
„Ik wol net mear mei dy prate. Goeijel"
Brun lukt ynwyt wei, kin sa'n bidroefd bytsje ha sfint it trelit fan
okkerdeis. Lfid, grimmitich ropt er troch de broeiske simmeratmosfear: „Si1st der spyt fan ha, ik wik it dyl"
Jit in kear ropt er, jit in kear.
It giet Hylck kald oer de rech, mar hja forset har. Lykwols by
doar hwat oan, dy heale gek. Syn driigjende toan kornt har op 't
gefoel, liket op Gerke syn: „Dfi silst myn wiif wurde." Unforsetlike
stiifkoppen binne it hjir yn Gaesterlan. Dat skeelt nacht en dei by
har jonges fan de petten. Dy koe hja oan, mar tsjin dizzen is hja
net opwoechsen. Woe Siertsje mar sa oerstjfir wurde. Mei him soe 't
har nea to mal gean. De oare beide lizze har stienkald, hja kin net in
sprfit waermte yn har bifine, lit stean fan leafde.
Mei wisse stappen set hja op hfis oan, dat hfis, dat har sa eigen
al wurden is, hwant it is it hfis, der't Siertsje wennet.
Siertsje, Siertsje. In flym giet troch har hinne, in flym fan lok en fan
langstme tagelyk. Gerke sil dizze leafde nea fit har weibanne kinne.
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De giele rogge weaget yn de simmerwinen, ljocht en goud stiet se
tusken de griene bosken yn, blinkt tsjin de hichten fan kliffen en
sedyk.
De boer skerpet de sichte. In pear dagen noch, dan sil 't weze.
In leste koarte jachtige fingetiid is de rispinge fan it not.
It is de 25ste fan july en Sfindeler Bil, in forneamde merke. Sa
drok net as Wyldemerke, mar in knoarre folk fiert de Bil, fit Sfindel
fansels, mar ek fit hiel Gaesterlan en hjir en der fit Fryslan wei.
Titte hat in pear snobberssinten fan boerinne krigen. Nou sil er.
Hyick sjocht him nei, sa't er oer de reed bongelt. Aerdige
jonge is er.
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Walle giet ek hinne en de boer en de soanl
Hyick sil nei iten sjen, boerinne yn de neimiddei. Boerinne hat
mear nocht oan 't neifeestjen as oan it feest sels.
De hoer hat harren earst allegearre warskoge foar de „paden des
verderfs." Heiltsje sloech him sa hwat bihindich oer de snfit, fan ek
jong west.
Einlings is 't Hylcke tiid. Hja sil mei in pear boerefammen fan
tichteby der hinne. Earm yn earm heakke, stappe hja kwikker,
fleurich oer de wei, der't folle minsken binne. De fammen narje
Hyick mei Gerke, Hyick fordraecht it min. Derom prate hja nou
inkeld oer de merke, hwat hja keapje sille, hoefolle sinten hja ha,
genoch om wile to meitsjen.
Earm is earm, ryk is ryk, mar jong wend is aid dien, riker as soun
bistiet net. Sa malje hja hwat djipsinnich mei it libben om en binne
samar op Sfindeler Bil.
Ringen slokt de drokte harren op, triuwt harren yn 'e herberge,
der't it dounsjen geande is. In libben as in oardiel, al de pearen op 'e
swiere klompen, oer de houten flier.
De pearen sjogge de fioele striken, de wize, it lid is net to hearren,
mar de spylman slacht fit en troch de mjitte, dan giet it wer hwat
hansumer fan plof en plof.
Hyick en har dounsje net, kinne it net en it mei net fan har boeren.
Barre sei, dounsjende gyngen hja nei de ihel. It griist Hyick oan,
hja hat der efkes gjin wille fan, hat it wurge gefoel, dat hja allinne
is, pfir allinne op 'e drokke merke. De himel is boppe har. Hja en
God en gjin fintkommen oan.
Hja brekt fit dy healwize tinzen los en stiet mei beide fammen by
de kream fan Hil Oaljekoek. Dan gean hja nei Pierk, dy't breedfit
op 'e knopkestoel sit en ffileindich de eagen glide lit oer keapers en
waer, wylst net langer as in tel de tafel fan Gepke los lit. Dy sit
ek op in knopkestoel of ter in platte tafel, haldt Pierk yn 't fizier,
bisiket Pierke klanten to troaijen, wynt har slim op, wiist mei de
Wane en ropt: „Hja set jim Of, minsken kom hjir, it kostet hjir neat,
ik set it om foar ynkeapspriis. Net nei Pierk, net nei Pierk, dy is mei
alles in sint to djiir."
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Pierk ropt der tsjinyn: „Kom by Pierk, kom by Pierk. Hjir koeken,
in dfibeltsje mar, plattekoeken it fearn in dub. Lekker! Lekkerl"
Gepke riist oerein, beart: „Leau har net, minsken, leau har net, keapje
fan Gepke, 't is helte lekkerder as by Pierk!"
Forheftich wippe de froulju hyltyd de brede skoat fan de stoel
op, dat de sinten yn de sydbfisen rattelje. De rok komt nea ticht,
algedurigen taest de drokke han wer yn it split.
„Hja lycht, hja lycht", baltet Pierk, grypt har knopstoel, findernimt
in gisel en soalt 'm nei Gepke. Gepke dfikt, de stoel stuitelt oer 'e
balstiennen, hja bikomme der fan.
Hylck en dy keapje in fearn plattekoeken, nimme fan Pierk; Gepke
sjocht harren de koeken yn 'e hannen, ien foar ien. De fammen wiuwe
Gepke to en dy stekt de tonge fit.
Hja pesjantelje troch de drokte by de kreammen lans. Der stiet
Gerryt Wypkes mei pipen. Sil Hylck ien foar Siertsje keapje? Ne,
mar net, hwat moast de boer wol tinke en de boerinne dan?!
Der efter Gerryt Wypkes tusken in keppel jongens yn, sjocht
Hylck in skyn fan Brun syn smelle spitse snit. Hy sjocht har ek.
Hwat hinget it bier him wyld om 'e holle, hwerom soed er gjin pet
op ha, lyk de oare jongfeinten?
Hylck docht, as is er der net, draeit de holle of. Letter rint er by
forkearde maten. Hja dogge sa bolbjirken, falle op it folk oan, dat
de lju oerside gean. Aenst noch fingelokken. De iene feint triuwt de
oare oan, hja sjonge net, mar alje, krekt as wie 't al joun. Nou sjit
Brun troch 't folk hinne.
Hwat sjocht er forskuorrend. Heden, by komt har kant fit.
„Korn'', seit hja tsjin de fammen, dfikt tusken de minsken troch,
lat de fammen rimpen mei; de fammen litte har hike. „Hwat is der
oan? Hwat wolst, Hylck?"
Hja stean dan to mfiskopjen en glilpe wer troch 't folk, komme by
Samme en syn kykkast torjochte. Wit hoefolle kweajongens jfichheije
om harren hinne.
„Hwat hat dy Samme fan 't jier moaije printen yn de kast!" Titte
skreaut mei de mule wiid op.
Hylck wol ek in kear sjen.
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„Hjir in sint, Samme!”
Samme draeit: „Sjochst it faem?"
Samme flybket en beart: ,,Moai, faem!!"
Hja keapje noch in buterkoeke foar twa sinten fan de lapkeman
en dan nei de hurddraverij en sjogge Brun krekt de herberge yngean
mei in kloft feinten, binne him nou lokkich in hiel skoft kwyt. As de
jonges mar net oan de drank reitsje.
25.
Strak net to let nei htis ta. Hylck is fingerest oer Brun, ek om
Kiaske, dy siel, mar is bliid, dat Gerke der net is. Gerke sei, merke
wie fit 'e ierde en net fit 'e himel, hy hie gjin oanstriid om der hinne.
Hwat skeelt him, sels de dumny wie hjir niis! Snein sil Gerke
har it mannewaer wol opsizze. Hat er hwat to dwaen!
De kammeraetskes jehanne en Gryt binne echte boerefroulju,
formeitsje har ta de teannen fit mei it draven fan de hynders. Hylck
hat mear niget oan de hege weintsjes, hat ek aerdichheit oan de felle
spanning, der't de boeren de weintsjes mei neieagje.
Dan stean de bisten wer efkes mei snuvende noasters to bikommen,
dan lykje it wer fleanende miisters, sa wyld en oerstjur stouwe se
oer de pundyk, mei de kop beech efteroer. Twa strieltsjes damp
komme iit 'e noasters wei.
De fammen steane der sa deun as 't kin by en yn studzje.
Ynienen, as hja, de mule iepen, de lopen forwachtsje, grypt der
immen Hylck by de earmtakken beet. It is Brun en hy stjonkt nei
drank.
„Kom", ropt hja hastich de kammeraetskes, triuwt harren oan,
Mkt harren mei. Hurd, hurd!
„Brun wer?" freegje de fammen.
„ja, Brun. En in stank!"
Alle trije sjogge hja skruten oer 't skouder, oft er harren ek efternei
komt.
As er him mar neat yn 'e holle set, dy bluistrige gek.
't Is ringen melkerstiid.
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Stadichwei kraskje de minsken nei hfis ta. It wurdt in stille rite
op de merke, mar joun sil it feest omraken fuortset wurde, as hja
dan oare melkerstiid mar thus binne.
De trije fammen rinne stadich op hfis oan. Gans in ein efter harren
folget Brun. Hy falt net op, giet tusken folle oar folk.
Dat er mannich romerfol efter 't baitsje hat, hat nimmen arge
waesje fan, alle manlju ha gans stfirtske glezen drank troth 't kielsgat
jage.
Brun kin lykwols net folle drank fordrage, it set him daliks nei
de holle. Hy sjocht mar bleek en kald, syn felle eagen halde ien
frommeske beet, har der mei kante lea, roune heupen, tinne ankels.
Hy sjocht har antlit foar him, forbarnd fan de sinne.
Hja giet nei de pleats, der't hy, Brun, hosk is.
Hwat sil er nou? Hy wit it halt net. Nei hfis ta, liket him op
fleanen, hy hat dochs neat to forstriken, ite hoecht er net, by hat
gjin honger, moat earder spuije. Hy hat hjir faker omkrfiske by
jountiid. Of sil er werom? Hy kin flak foar de pleats net omkeare,
dat soe to opfallend weze, by kin ek net stean bliuwe. Wacht, de
Griene Singel yn, de bosk yn en sabeare dwaen. Hy stiet forskfile
yn de beammen, net ien sjocht him sa.
Sil er werom nei de herberge, sjen hoe't Gepke en Pierk it jild
telle en parte? By Samme sitte efter syn stil gleske der't er spuit
op 'e dounsflier?
Ja, hwat moat er dochs, nou't alle maten under de kij sitte, alle
folk nei bus ta set, elk syn beuzichheden hat? Hwat forflokt er dy
boer, dy't him slein hat ta de greatste skande foar in boerefeint.
Yn syn dfime holle bigjint it to flokken, by tinkt wer lyk doe
yn 't bfithfis. De ied, dy't er sward hat, sil er halde, of by is gjin
Brun fan forlittene Klaske mear.
Mei de rech tsjin de wrede bast fan in ikebeam stiet er stil en
bleek to brieden yn himsels, stoarret fingelokkich op it tichte beamguod, der't de reade stiennen fan de greate pleats trochhinne skimerje.
't Is wol koel under de beammen, mar Brun bikomt net. Efkes
aeit in sefte wyn him troth it bier, by foroaret net. De ffisten triuwt
er djip, krampeftich, yn de broeksbfisen. Mir suet er nou, hwat
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moat er? De hiele dei seagen hja him forachtlik oan: Sjoch, der is
Brun, dy't dien krigen hat.
Wie 't syn skuld? Hy koe dy stekkende eagen net fordrage! Krekt
of fielt er se wer efter, foar, oan alle kanten. Hy krupt foarsichtich
yn 'e droege sleat, hinget tsjin de kant oan, sa kin er de pleats ek
sjen. Wol in fire en langer bliuwt er der sa en tinkt op 't lest inkeld
noch oan de ied, dy't er sward hat en dy't er wierhaftich halde sil.
26.
Heiltsje wol joun perfoarst ek noch nei Sundel ta, giet der nei har
suster, dy't yn 'e pleats de sedykswei oer wennet. It spul leit heech,
hja kinne de drokte der moai sjen, fral foar yn 'e pronkkeamer, der't
it skimmelich riikt, der't it unwennich, kald en deadsk oandocht, om't
er mar ien kear yn 't jier briikt wurdt en de sinne der net yn komme
kin.
Heiltsje set de swarte kyps op 't earizer. Hja is wol lyts, in underdoar, mar de kwiere kname fear, heech boppe har brede holle jowt
har hwat foarnamens.
Brykskonkerich stapt hja oer de reed, rint swier op har platfuotten, yn skuon mei omheechsteande spitse snuten.
Hja hat har moaiste kanten mfitse op, dy mei de libbensbeam.
In pear sombere, broeiske eagen stoarje har nei. Op 'e daem sjocht
hja sykjend om har hinne. Fornimt hja hwat? Hja slacht in each yn
de droege sleat efter de beammen, set dan reslitt de stap der yn.
In flits sjit troch Brim syn stiif brein, ta in iitdragen tins komt it
net. Wazich giet it troch syn holle, de boerinne jit nei de Bil, by ljocht
net thus, der kin hwat barre, nimmen sil it sjen! In hiel ein pesjantelt
er efter har oan, eaget al har swiere koarte trodden nei, nimt it yn
him op, as hja it hege hiem optrapet, der't har suster boerinne is.
Stil, sjocht hja him?
Brim gliipt yn de herberge, by wol drinke. Bfitendoar is de fleur
en de wille, soargeleas riich, mar ek yn de herberge giet it libben
om en ta.
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Alle lju keapje seane aeijen fan Pierk en Gepke. Samme draeit
noch bearend oan syn houten kastke om. It rint sa drok net mear
by him.
It dounsjen sil wer weze. Op 't Wikeler ein rinne feintsjes as Titte
mei stokjes en narje finskuldich de jonge opslfipen fammen fan it gea.
Brun sit yn de hoeke en stoarret oer de wei, hja moat him net
fintkomme. It hite drokke ploffen fan de pearen fornimt er net.
Bern stean foar it finster nei him to sjen.
As de skimer 't tsjuster oermansk wurden is, bongelt Brun de
kant nei Mardum fit. Hy tinkt, hja moat noch komme. Hy krfipt
oan 'e kant yn 'e berm wei tsjin in ikeboskje oan. Nimmen kin him
sjen, nimmen komt er trouwens mear foarby. Der't er stiet, sjocht
Brun spleetsjes ljocht fit de mulkeamer nei buten skinen.
As in bist, re syn proai to bispringen, sa stiet er der. Hy kin him
net forsinne, hja is lyts en grou en rint swier oer de wei. It hert
hammert him yn 't boarst, hy haldt fol, hat ommers sward, hy wol
net oars, kin net oars.
Syn eagen wurde tsjok, hy sjocht stjerkes, kleuren. Der ropt hwat
yn him: Doch it net, doch it net! Hy wurdt hielendal stiff, forroert
him net.
Fuotstappen komme fit 'e fierte oer.
Hy krupt tichter by de homeije. It is deastil om de pleats en op de
wei, allinne dy fuotstappen, dy fuotstappen as in geweltigen driging.
Hy swit oer de hiele lea, kin net tinke, mar dy fuotstappen komme
neijer en neijerby!! It hert slacht in pear kear oer. Is 't har, is 't
har net?
Doch it net, doch it net!
Hy docht it al, nou hat er de kans, hy kin net oars, hat sward, hy
wol wol oars, mar kin net, hy sil, wol, moat! Hy kin 't net mear
fithalde, raest it fit. Dat jowt forlichting.
It is Hylcke skuld. Hy kin 't net helpe, mar Hylck wol.
Doch it net, doch it net, doch it net!
Ne, goed, hy docht it net!
Ja, der is se, hy sjocht goed, in lyts swier minske.
Doch it net; nou is hja dean by, de fed, Hylck sward, doch it net!
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Ne, hy docht it net.
Unforwacht falt er op har del. Hiel fit 'e fierte wei heart er in
binaude skreau, hy knypt de hannen om har hals. Toe mar, it libben
moat der fit. Hy laket.
In minske wrakselt om 't libben, it lichem wurdt slop.
Hy komt oerein, skopt as in wyld, wit net, hwat er docht, mar
wurdt bang fan dat weake finder syn klompe. Hy sil ittnaeije sa
hurd er rinne kin, mar bitinkt him. Fuort, yn de sleat, yn de sleat!
Hy rollet it lichem om, doar der hast net oan komme, de hannen
stekke him, toe dan, ding, yn 'e sleat, in leste wanhopige triuw,
in doffe plof op 'e droege group, in pear tfiken kreakje. Hy wurdt
ofgryslik kjel. It flitst troch him hinne, hat hy in moard dien?
Ne, hy hat it net dien, soe it ommers net dwaen?
Hy moat spuije!
Hja leit under 't walhout, sil er har bidobje? Hy stiet mar stil,
wit net, hwat er wol, sil raze, mar haldt him yn, it wurdt in forskriklik
kreunen. Nou draeft er ynienen as in wyld nei Mardum fit.
„Mem, mem", skreaut er.
As er oan de ein fan syn siken is, nimt er bidaerder stappen.
't Is krekt of is er yn 'e sus, dan wer skrillet er op, is op eigen
feiligens bitocht. Net ien hat him sjoen, net ien kin 't biwize.
Hy komt stilwei yn 'e hits, giet foar syn mem oer sitten, docht sa
kalm er kin, hat de fingers net ien tel stil, leit de han op 'e tafel, de
kopkes rinkelje, hwant hy skoddet hielendal.
Kiaske ropt ynienen: „Brun, Brun, hwat bistou wyt. Bist net goed?"
„'k Haw spuid."
„De drank fansels. Jonge, it moat oars mei dy, dit komt net goed,
leau my dochs. As Brun syn mem yn de bliere guodlike eagen sjocht, dan brekt
der hwat yn him. En nea, nea kin 't wer goed wurde. Hy soe syn
mem de holle yn 'e skoat lizze wolle en skrieme it fit, lyk yn syn
jongestiid. Dan treastte syn mem him en dan wie 't oer, dan wie 't
oer! Nou kin 't net wer oer weze. Mem, stryk my oer de holle en
fei al hwat slim is wei. Hy skatteret; dan wurdt er pfirlilk, nimt
in kopke yn 'e greate han, knypt it oan grus, skopt in stoel om,
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kantroerend by Kiaske holle lans giet it wicht fan de Fryske klok,
batst yn 't bihang, ploft op de flier.
As wurdt er stutsen, sa hurd springt er oerein, hark: krekt sa'n
doffe plof!
Forlittene Kiaske wit net, hwat hja der oan hat, sjocht him mei
greate bange eagen oan.
„Brun, hald op, doch net krekt as jim heit."
God, sparje my! Is er gek? Hurd nei de buorren, foar't der fingelokken barre.
„Brim, hald op!" 0, hwat draeije syn eagen wyld. Hy kin alles
wol fyn slaen. Hurd, hurd.
Op hoassokken draeft hja oer 't paed. Hwat is hja raer! Hwat hat
hja in pine, har leave aldste jonge. As 't mar wer oer giet. Hwat der
har net allegearre troch de holle sjit, hwat hja net allegearre by
har hat!
„Harmen, kom dochs gau, Cis Brim is gek, us Brun docht it sa mal.
Harmen, kom mei!"
Harmen draeft, mar sa hurd as Kiaske kin er net.
Harmen kin Brun hast net de baes, sa wyld docht er. Der moatte
mear maniju komme.
Brim slacht, hout, skopt en rapt: „Der, der", en lat de foet oan,
krekt as griist er.
Harmen sil Brun slaen, Klaske wol 't net lije: „Hald op, dy
stumped"
Oan't Brun op 't lest samar wurch yn 'e sliep fait.
Hja togje him op bed. Unrestich en mei sliepskokken leit er gans
in skoft.
In slim finwaer giet oer it gea. Hja fornimme it net yn it lytse hils
fan Klaske. Flits nei flits sjit del, slach nei slach fait oer de ierde.
Biddend en suchtsjend sit Kiaske by 't bed fan Brun, en oertinkt
wiidweidich har libbensgong, komt hyltyd by Brun torjochte. Brim
liket op syn heit, dy koe ek sa frjemd en finforsetlik. En dochs, hwat
kin har jonge weak. Hja bficht oer him hinne, hwat is syn hier wiet.
Sit hja him misse moatte? Hja bidt, ne, twingt om syn libben en Brun
fjochtet om dea. In nachtmerje leit him swier op 't boarst, by wol
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los, kreunt, is machteleas. It grouwe weake frouljuslichem falt mei
in doffe plof op 'e droege groun. Wer, wer, wed In skok giet troch
him hinne by elke plof.
27.
Heiltsje komt net thfis.
Yn de mulkeamer sitte hja en wachtsje swijend.
Hylck woe wol op bed, mar moat de boerinne fatsoenlik ofwachtsje.
It wurdt danich let, 't hat al lang bedtiid west.
De boer sjocht Siertsje oan, seit: „Dfi, meist wolris sjen."
Siertsje gappet.
De boer praet troch: „Ik haw joun ek ien razen heard, in manljuslfid
wie it, as de feinten har sa tjirgje is 't net aerdich foar in frommes."
Siertsje makket gjin risselwaesje, forweecht net iens, hinget efter
oer tsjin 't skot, de hannen hat er yn de bilsen.
Wer bigjint de boer: „It duorret lang!"
Hy krijt gjin antwurd.
't Is Hylck to raer, hja seit: „Wol ik sjen, boer?"
Barre seit ofwezich: „Dia 1\161"
Einlings komt Siertsje oerein en giet der fit, hja hearre him yn de
klompen sjitten. Dan Bean syn fuotstappen nei foaren ta.
Nou sitte hja twarisom to wachtsjen, harkjend nei de klok.
Dy tikket mar, tikket mar!
Dan liid, dan sunich. Of is 't forbylding?
De boer seit: „Hwat mankeart dat forgemyske ding?"
Barre liket wol alhiel fit 'e liken to wezen, by docht sa drok!
Hylck wurdt ek oars as oars.
Kaem Heiltsje mar thus!
Nou giet de boer de keamer op en del, op en del, fiif stappen
werom, de keamer op en del, hyltyd wer.
Hylck moat oanienen troch gapje, hat noch nea sa gappe, giert
it fit.
„Flald op mei dat gegap!" seit de boer.
Hied er it mar net sein, nou wurdt it helte slimmer.
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De boer giet foar de klok stean. Stiet dat ding? Hyick harket mei.
Ne, de klok stiet net, lokkich. Har gapjen is oer.
Der is Siertsje wer.
„Is mem der noch net?"
Hja sjogge him inkeld fel freegjend oan.
„Hja hie hjir al weze moatten, al lang, sei muoike."
„Sykje'', seit Barre.
Siertsje knikt.
Barre seit: „Der skeelt hwat oan."
Siertsje hellet in stoarmlantearne, der komt ek oar waer. Hja
wurde drok, fordriuwe dermei liar unrest.
Hyick lit barren fit, digert barren nei oant hja oars neat sjocht
as twa iinwezenlike stallen by in tin slingerjend ljocht.
Nou is Hyick allinne yn 'e keamer en hat oanstriid tsjin harsels
to praten. Hja is fan de wize, krekt of is der Kiel hwat slims bard,
mar set harsels torjochte. Hwat skeelt bar?
Heiltsje fait net yn sawn sleatten tagelyk, fral simmers yn Geaster
lan net.
Hyick dukt skrousk yn elkoar.
Hark it waer risl
Earst tongere it jouns yn 't Sficleasten. Nou koe de buije dit wol
oer komme.
Spitich foar de leste rogge. Hyick is bliid, dat hja de wjerljocht
net sjen kin. Wol heart hja de ratteljende tongersiaggen hoe langer
hoe tichter by kommen. En boerinne 'loch net thus, en de manlju yn
it swiere waer. Fij, hwat in slack, by dreunt troch de loft, trillet nei
yn de ierde.
It waeit.
It bigjint to spielen.
Rein en wyn. Hylck is net mear iensum, der buten is de rein, der
buten is de wyn. Har freonen.
Mar dy flitsen en dy slaggen!
It rt1zet troch de liege beammen. Moaije muzyk is dat. It waer
bikomt. Fier oer de bosk heart hja hyltyd de wyn as in oargel.
Hyick hat it einefel op 'e earms, hja trillet. 't Is kald nei de bite
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dei; it wie ek sa fineinich near. Der leit har in stien op de wage.
Heart hja hwat by de doar? 't Is de wyn, dy't boartet mei de ring
fan de doar.
Ne, net, hja binne it.
Heiltsje is der net by. Hja koene neat fine, bigripe der ek neat fan,
moatte oalje yn de lampe ha, diene it har net oan tiid niiskrektsa.
Dizze nacht sil Hylck bybliuwe salang hja tinke kin.
De keamerslampe giet ek fit. Nou moat hja dat biknoffelje yn 't
healtsjuster. In striel petroalje sjit der oerhinne, dript op it tafelswilk. De roune flamme teart hoeden om de branner hinne.
As hja net fan Siertsje hold, friet hja harsels op fan eangstme,
Siertsje is har haldfest, hja wol har goedhalde om him.
Yn de neinacht komme hja wer thus, de antlitten nuodlik, hja
wolle wachtsje op de dage. Wer sitte hja trijerisom om de tafel.
Hylck bigjint to Olen, sjocht nei Siertsje. Nou fintteit er ek net.
Hat der ea hwat tusken harren west?
Hja snokt yn har hannen. Op 't lest ropt hja, moat hwat sizze:
„Der sil net hwat slims mei har weze, wol Siertsje?"
Siertsje moat nou wol nei har sjen. Forbyldt hja it har en wurde
syn eagen seft, as er har antwurd jowt? Der leit gjin weakens yn
syn wurden. Of al?
„Ik fink it wol, Hylck, mar du moatst dy net sa oerstjfir meitsje,
it is dyn mem net."
't Is wier. En 't is syn mem al.
De Boer sjocht harren stiif oan.
Hylck fielt, dat hja in kleur krijt, mar Siertsje' skriele wurden
wiene har in treast; allinne al, dat er praette tsjin har, naem de
illinde in krom by har wei.
As by nou ris by har kaem en tsjin Barre sei: „Heft, wy hearre
by elkoar en wy wolle it ek?"
Sa soe 't by oaren gean, kin dat by harren net?
Heiltsjel Hja waret by harren om, elts hat har yn syn tinzen.
Sjoch, de dage is kommende.
Hylck krfipt roungear yninoar, nou sille hja gau witte.
Barre giet oerein, Siertsje trapet of ter him oan. De lantearne kin
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thus bliuwe. Hylck stiet op 'e strjitte, giet om 't hils hinne. As hja
werom komt, hinne de manlju al wer thus. Geauwe is by barren.
Walle sjuttelt in eintsje efteroan. Hja sille tink melke?
't Is trouwens krekt, oft hja nou witte.
Hwer sjocht hja dat oan?
Oan de gong? harren drove, wiffe bigraffenisgong?
Hja gean efterhils.
Hylck seach harren eangstich oan, mar hja seine neat.
Geauwe fortelt it. Der leit se, hy wiist mei de finger nei de
homeije, yn de sleat foarhiis, trochweakke fan de buije. Hja helje
ark op, in ljedder, it lichem is sa to swier.
Man en soan togje har, sa wiet hja is, yn de moaiste keamer. Har
holle sit finder de blauwe plakken, de noas is kniesd, it earizer sit
skean, de miitse mei de libbensbeam is yn flarden, in roltsje dril
haldt hja under de earm.
Hylck moat har sels beethalde as hja de boerinne sjocht, en stiet
skriemend by Walle en Geauwe op 'e strjitte. Geauwe hat it oer
reade plakken yn 'e hals, dat tsjut op wiergjen. Dit wie gjin natuerlike
dea. It antlit stie ek kjel en eangstich. It wurd „moarcl - waret om
harren hinne. Net ien doar it yn 'e mule nimme. Hja sizze inkeld:
„Dit is gjin goed spul, ne, dit is gjin goed spul, dit doocht net!"
De earste dy't it sizze doar is Titte, hy hat fannacht yn Wikel
sliept, is ier en bitiid op wei nei de boer.
Hylck gean de rillings oer de rech, hja moat oan Brun tinke.
Hwerom dan?
Hja kin 't net litte en sjoch by it plak, der't it lichem lei.
Sjoch, Walle giet al hinne om de buorren to warskogjen, hwant
de froulju moatte komme to buorreplicht.

28.
It nijs waeit de doarpen troch as in stoarm, as diggelfjfir forspriedt
it fan hils nei hfis, fan doarp nei doarp oan't fier bitten Gaesterlan.
It komt ek by Brun en Klaske.
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Brun krijt in nije oanfal.
Klaske wurdt sa wyt dat.
0, hja sil 't bistjerre en hwat hat hja in bigreatsjen mei dy earme
jonge. Daliks is hja lilk op harsels, hoe kin hja sa raer fan Brun
tinke? It wie ommers net best.
De lju fan Siindel en Mardum yn 't bisfinder ha twa slimme dingen
to forarbeidzjen, ien formoarde en der waerd ien gek. Soks is yn in
dei net sljocht praet.
De pelysje is drok dwaende, wurdt yn alle biwegings skerp
achtslein fan dit folk.
Earst lizze hja gjin forban tusken de moard en de feint, dy't gek
waerd, mar sa gau't hja hearre, hwat der yn de haeijing bard is,
nimme hja gjin risiko, gean nei Klaske' hits.
Gek of net gek, siik of net siik, it rjocht moat trochgong ha; mei
mannemacht wurdt Brim nei de toer brocht en opsletten.
Fier der omhinne beart it fingelokkich skreauwen en kjirmjen fan
de feint.
Alhielendal roungear en pynlik stiet forlittene Klaske forside yn
de boskjes om it tsjerkhof, haldt warleas wacht oer it lijende bern,
dat mei syn wyld gebalt oan har forware hert skuort.
De deade leit yn it bedste fan de pronkkeamer. It antlit is noch
reafallich, dan komt fan al die fine reade ierkes under de giele hild.
Tsjin de tsjokke ikebeam by de Griene Singel hat Titte in ljedder
set en is boppe yn de beam oan 't fykjen gien. Nou stiet der ducllik
MOORD boppe in kths.
„Sa'', seit Titte, „nou Boar de moardner hjir net lans komme, it
wurd sil him utdaegje, it krus sil de wei bitsjoene en him keare."
Hyick krijt it slim drok foar de bigraffenis, it is goed foar har,
't jowt fordivendaesje, hwant dat fan Brian fret ek oan har. Brim,
dy't yn de toer him tjirget en Klaske, dy't yninoar dat der stiet
en lijt.
De klok yn de Sfindeler toer hat let, trije kertier lang.
Hyick hat it lange wide deadshimd oer in gatsjestoel hongen, it lei
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yn in apart laed fan 't kammenet. Fan 't maitiid hong it noch to
wierjen oan de line, tagelyk mei twa manljus deadshimden. Hylck
doarst se hast net oan to reitsjen doe, boerinne lake har noch fit.
Nou krijt Heiltsje it oan. Yn 'e leste klaeijinge en dan yn 't leste
him, de iken kiste.
De froulju binne of ter de doar drok dwaende, ha wetter krigen
en sjippe en doeken.
De Boer hat de flesse jenever fit 'e spine helle, de romers set er
der njonken.
De manlju wachtsje. Einlings komme de froulju yn mei earnstige
antlitten passend by it waernimmen fan swiere buorreplicht.
Barre jit gau de romers fol.
„It waerd tiid", seit de iene frou, in jong minske noch.
„Soa'', seit in man, „j a, mei 't folle lichem."
Barre knikt.
„Nim noch fee, seit er.
Hja oerlizze oer 't rounsizzen. De buorlju sille der by Mils, hiel
Sfindel en hiel Mardum troch.
Hwa wol Barre fitnoegje?
Barre en Fouk oerlizze meiinoar.
Barre suster Fouk, aldfaem, is by harren kommen, hja wit fan
oanpakken, is flink en resift Hylck is mear as tankber, dat hja de
leije fit hannen jaen kin.
De dei fan de bilerdiging.
Om tsien fire komme de earste gasten, famylje. De kunden en de
buorren, nou fjouwer fan wjerskanten folgje en ek guon fan de oare
kant de wei, al wenje hja fier of.
It wurdt in greate bigraffenis. Twa fan de buorlju stean by de toer
to wachtsjen, dy sille liede. Twa oaren ha de deis fan 't forstjerren
let. Hja regelje dat neffens aide wizansje.
In nije haiwein stiet re.
Diimny sprekt en bidt.
Nou drage de buorren de kiste, in smelle swarte mei in heech
tekje, hoeden wurdt er op 'e bolderwein skoud.
De fuorman ment it swarte hynder. Hja ride nei de wei, de stoet
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folget stadich, earst de manlju, dan de froulju, in lange rige.
By it tsjerkhof stiet immen op de fitkyk. As er de stoet kommen
sjocht, jowt er in teken.
De klok bigjint to lieden.
De manlju liede fit buorreplicht, hja liede, salang de stoet om 't
tsjerkhof giet, mei de sinne om, trije kear.
It is stil, as de kiste sakket.
Hja liede wer, wyist de rige nei hfis to tsjocht foar it miel.
Dan sette hja der stadich efteroan, ek hja hearre der by.
De beide keamers sitte fol folk. De kofje wurdt yngetten, broadtsjes
mei tsiis wurde omdield, ek krije hja in lang stik grouwe koeke.
De manlju stekke de lange pipen oan.
Wylst sprekt dumny stichtlike, treastende, warskogjende wurden.
jouns liket it libben op de pleats wer gelyk. Ynste fan Heiltsje
is Fouk der. Mar yn de &rideler beammen spoeket tonei de lytse
swarte boerinne.
Mannichien hat har sweven sjoen. Hja biweecht sa elegant en
trinten net as de wite juffers fan Gaesterlan, giet swierder, mar
rekket dochs de ierde net.
Brun wurdt wer thitsbrocht.
De pelysje freget him faek fit, by seit hyltyd mar: „jimme kin 't
my net biwize."
Hja brochten him nei Snits, nei Ljouwert.
Beevjend wiist Klaske him de wei fan boete, as er skuld hat.
Brun wol net oan de galge, seit er.
Troch it lijen stompt er of.
Om't der alhiel gjin biwiis is, moatte hja him frij litte.
Ien kear hat Hylck by him west. It griist har oan, sa sutrich en
forslein en ek sa broeisk er der hinne sit en hoe fingelokkich en
mitich sjocht Klaske der fit, hja dy't oars sa bernlik bliid weze koe.
Hylck bliuwt mar koart, is slim fan de wize.
Yn har need hat hja der mei Gerke oer praet, oer har bangens,
har eangstme, dat hja miskien skuld hie, hja wist der gjin wei mei,
socht yn 't wylde wei om hald, om meifielen.
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Gerke is gjin beste hielmaster. It hat har eigen skuld west, sa is
hja, it boeteklaed moat oan, oars komt it nea goed mei har.
It ivich lijen wachtet har, as hja har net bikeart; as God loslitten
wurdt, hat Satan frij spul.
Mar Geauwe seit: „Gerke kin wol oer 't leauwe prate, mar folle
better oer 't fordomjen; by koe dat better oan God oerlitte. Mar
God docht it net goed, wurket tofolle mei genede neffens syn sin."
Hylck wurdt langer sa tryst: Hja seit: „Ik haw har net formoardel"
Gerke andert: „Bist der net to goed ta, wy lizze bleat foar alle
kwea en du bist djip sfindich."
Hylck kin 't net helpe dat hja der finrestich fan wurdt, sa finrestich,
dat ek it tinken oan Siertsje har net mear op in oar doel bringe kin.
Gerke set hielendal de domper op har.
Sa faek sit er by har to bylkjen mei it gouden horloazjekjetling
fan syn pake.
As er komt, seit er koartwei de tiid fan de dei en giet wiidweidich
op in stoel sitten.
Hy is net tasjitsk, seit skraechwurk hwat, it is it stilfe fan it
Stoffelsma's aerd yn him.
Hja neame him in toarre frijer foar Hylck, gunne har graech better.
Hylck is op 't heden tofreden mei him, it is har tige noflik, dat er
net oan har komt, oan letter tinkt hja net.
Fouk wol harren sneintojouns yn de keamer ha. Gerke slacht it
of, it fjurhok is goedernoch.
Titte narret: „De keamer is him to ticht by 't bed fan de boer."
As er fornimt, dat nimmen asem jowt op syn finskuldige pleagerij,
glydt de glim him sneu fan de mule Of. Syn heldere jongeseagen
sjogge forlegen, der is net folle mear oan tsjintwurdich.
Hylck en Gerke bliuwe' tonei ek yn de stookhutte en sitte de tiid
swijend fit by in kopke kofje en in stik koeke, de strfinjeijers hawwe
in oar hinnekommen socht. Om ienen of twaen hinne stroffelt Hylck
wurch en sliich de strjitte oer nei 't bfithfis ta. Gerke treddet de reed
del yn 't swarte pak.
Der komme him in pear feinten tsjin, fit en troch skimert der earne
noch in skreefke ljocht.
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„Dy ha 't opsitten noch net dim'', tinkt Gerke.
Hy soe ek oars wolle, mar soks kin net fan ien kant komme en
by hat in hurde kop.
31.

Einlings giet de tsjerke fit. It giet safolle swiersettige Gaesterlanners net gau to stiif, mar hjoed duorre it ryklik lang.
Stil en stroef sjogge hja as hja to doarren fitgean de sarken
tredden del.
In kloft fan swarte minsken wurdt hommels fitsiedde yn de kleurige
natuer fan 't hege hof der't de tsjerke op stiet.
By al dat swart dogge de earizers fleurich oan, yn wjerglans fan
de sinne stjitte hja de sinnestrielen fit, dat it alle kanten fit flitst.
Prate dogge de lju pas op 'e wei, nei' t hja tusken har deade
foaralden trochgien binne yn earnstich oertinken fan de ivige dingen.
Jonge minsken en bern meije soms fitlitten dwaen as de bfitenloft
har oer de hite wangen strykt, troch it dimmen dwaen fan de Alden
wurde hja finbiwust yn touwen halden.
Soms sjocht in man of in frou kibjend om, in laits, in dryst gebear
stjert, ear't it goed berne is.
Dy alde minsken dogge sa om elkoar en tinke net oan har eigen
jonkheit.
De jonge tiid leit al sa fier yn 't forline, koart is de soargeleaze
jeugd, by folle lju komt de jeld al yn de jeugd, dat hja nea de frije
fleurige freugde kennen leare.
In blinkje jonkheit en in breed skaed fan aldskens.
Der binne trouwens nuvere flinken, dy't de bizigens net loslitte,
foar't hja tachtich en njoggentich en dea binne. Dat binne de jimmeroan bernliken, seinge foar it libben; mar lyts yn tal.
Der is Walle, dy't yn tsjerke it praten net litte kin. Hja fine him
gemiensum mei it Hillige, om't er de Hillige dingen bihellet yn
unhillige loftige tael.
Tsjin Gerke yn 't lanspaed seit er:
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„Switst' sa fan 't harkjen? De aide hat der slach fan it sfindige
swit der fitbuorrelje to litters.” Hwa praet nou oer switten by 't
Hillich wurd?
Komt Walle mei de noas tsjin de biitenloft oan, dan ornearret er:
„Nou jit in sigentsje fan natuer der oerhinne, dan kin 't dije."
Hy hat it ek oer David, hwant de preek gyng oer him.
„Dat wie my in dogeneat! Sa'n ien hie 'k net by myn folk ha
wollen, as ik
" God wie, woe er sizze, mar haldt it yn.
Hwa doar sa to tsjutten op God en in Hillige fit Hebreen alve?
En sa't er oeral de divel by hellet!
Yn de ungetiid praet er oer headivel, by 't bargeslachtsjen oer
de spekdivel, by de boeren oer de jilddivel.
Meine Protter sei okkerdeis tsjin him: „Du kinst oeral wol divels
byhelje, Nast se net foar 't meitsjen wol?"
„Du wol foar 't brekken, Meine, hja moatte der oan, jonge, de
divel mei al syn trawanten."
Folle lju meije Walle net graech lije om't er harren sahwat fingemurken, finnoazelwei slim op 't sear komt.
Hja prate leaver dreech en swier oer al de wierheden fit 'e Bibel.
„Switst' al fan 't harkjen?" Dat tsjin Gerke, dy't krekt al syn
tinzen buten de tsjerke hie, dat net folle bart nammers, mar Walle
hat it observearre.
Gerke seit: „Jo soene hwat fatsoenliker yn Gods hfis."
Walle glimket en Gerke moat him wol in bytsje skamje, sa tsjin
in griis man en hy, dy't de trijekoartsboksetiid amper efter him hat.
„Gerke is Gerke", sizze de Sfindelers. „Hy is in goede arbeider.
Gerke is wol in echte Stoffelsma, mar in Stoffelsma sunder jild en
derom desto slimmer."
Hylck komt ek yn 't portael, de frouljus-kant Of. By de fitdoar
stiet hja deun by Walle en Gerke.
Gerke docht as sjocht er har net. It is net fatsoenlik foar faem
en feint om yn 't iepenbier op ljochtskyndei nei elkoar to sjen en
hielendal net yn tsjerke. Hylck stroffelt by de drompel en grypt sadwaende Gerke by ungelok beet. De minsken der omhinne stjitte
elkoar oan, sa'n sleauwe tutte.
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Walle giet der op yn.
„Nou wol 't noch better switte, net Gerke?"
Dy Gerke, oars sa wis, de kleuren gean him op en of. Hy wit
nea krekt, hokke healwize kueren sa'n frommes fan de ginne kaente
yn de holle krije kin.
„Krup him ticht op 'e side", litstert Walle. „Hy is net frjemd foar
dy, oars? Wol er 't net lije, stumper, kom dan by my, ik haw ek jong
west en 't is my jit net forgetten, hy forjit it al, foar't it safier is."
De minsken om harren hinne bisauwe har oer sok lichtsinnich
praet of ter in lange wierheitspreek oan.
Gerke spilet fan ruten sa hurd er foar syn sneinsk tsjerklik fatsoen
goed krije kin.
„Nast derfoar nei tsjerke west, Walle?" freget bakkerinne.
„Ne, dat wol sunder preek better, freegje Harmen Bakker mar."
Bakkerinne wol wol swije, Walle soe der fan alles fitbruije kinne.
Guon fan de omstanners forlilke de mule al, it giet om in oar, hja
bliuwe sels bfiten skot.
Ek bakkerinne glimket, mar it is as in sinneblink, dy't natuer in
tel gewelt oandocht.
Walle en Hylck binne mei fan 't efterste folk, dy't har plak op 'e
earmebanken hiene.
Nou giet de leste kloft by 't hof del, hja achtsje de pealtsjes net,
dy't formage en grien fortelle fan it forgean, lyk ek de gevere sarken.
„Dil soest mei om the, net Hylck?"
„Ja, Waller
Hja beide binne de aldereftersten wurden. Walle docht de tsjerkedoar op 't slot, driget noch hwat, digert oer it ME
„Allegearre moatte dea, Hylck", by wiist nei 't ha „earmen en
riken, elk is sterflik. Der under de groun binne hja allegearre gelyk,
boer en arbeider, hear en omstipper. Moatst sjen, boppe de groun
wurdt de skieding noch wol achtslein, in peal is goedkeaper as
in sarke".
By de izeren hikke eagje hja beide kanten fan de wei ilt.
„Hja gean op 't smelle paed, Hylck, bilge nei de ierde. 1k ek. Wy
rinne yn de rouwe om us silnden. Sjoch hoe roungear allegearre
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groeije, hja dogge sa tige har best it uterlik en it inerlik meiinoar yn
't lykwicht to bringen.
Hwat tinkste, soe God om dat earmoedich earnstich stribjen dit
folk hwat barmhertiger bitinke wolle?
Kom fanke, wy helje in pantsje the fan Foekje."
„Moat ik fit in pantsje drinke, Walle?"
Hylck wit hast net hwat hja sizze moat nei al dat earnstich praet.
„Ne, fit in moai reauke, goed?"
Hja knikt.
Walle en dy wenje oan de Wikelder ein. Noch sjogge hja fansiden
yn de Neurde folle swarte minsken beech tusken de bouwen gean.
Net lang mear, dan hearsket oer Sfindel de evenredige rest en de
fleur fan tsjerkereizgjende minsken is utfage.
It is Hylck opfallen, dat de boer it suver nea oer Heiltsje hat, wylst
er earst fit 'e liken wie. Hja seit it tsjin Walle. Ek Fouk praet net
folle oer har, krekt of mije hja it foar elkoar. Dy manlju binne wreed.
En alle dagen sjogge hja it wurd en it krfis yn de beam. Titte snijt it
hyltyd by as er in ledich skoftsje hat, it docht Hylck nij oan, dat
Walle wol oer har praet.
„Ik sil dy aenst it forhael fan Heiltsje fortelle, in frjemd bigjin en
in nuver ein", seit er.
Foekje is in best minske, mar uterst krekt en skjin. As hja ynkomme, hat hja just in hiel trelit hawn. Yn it tsjustere efterhfis hat it
tfitlampke omraek walme, it hiele hok is der fan bidoarn en der hinget
in rook troch de hfisl
Walle en Hylck hearre har foar by 't klaphekje al bearen.
It is sa'n smfik hfiske, cler't de aide minsken yn wenje, in klinkertpaedtsje rint der hinne. Der is in moaije griene bleek yn in hege hage
njonken twa linebeammen, de koartknipte krunen binne in brede
foarholle boppe de beide lege finsterkes, de eagen.
It is in readstiennen hits mei in wyt finderein en ljochte raemposten,
der't donkerreade flewielen daljes by stean to bloeijen. As in moaije
rjochte streek stiet der in rigele eptige tfinkaentsjes by de muorre
Tans. Op in hoeke in boskje wyt mei reade pompoendaljes.

Waite that stadich tusken de kaarte hagen troth. Hylck moat it
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allegearre goed sjen, by is greatsk op it hit's, dat Foekje meibrocht hat.
Foekje hat de efterdoar wagewiid iepensmiten, de walm moat der
utloadst wurde.
„En dat op snein", beart Hyick daliks.
„EL wis, stumper", stimt Foekje grif mei, „ei wis, it is my sa pestlik
yn de wei. Ik soe my sels wit hwat dwaen kinne."
„Dock dat dan", seit Walle, „as dy dat forlichting jowt."
„Ha der de gek mar mei, sjoalem", andert Foekje. „It is in aldergrouwelichst slim gefal en ik bin sels as in Moariaen sa swart."
Foekje hellet gau twa sekken op, der moatte hja de fuotten op
offeije, hwant it hat smoarch waer west. Walle ornearret hja wurde
yn 'e bus smoarger as fit 'e bus, hja hoecht net sa'n kalde drokte to
hawwen! Hy makket dermei Foekje op 'e nij oan 't bearen, hja heint
de swarte flokjes op, soe graech himmelje wolle, kin 't hast net litte,
mar hat har del to jaen under 't sneinsgebot.
„Wy binne yn 't swart, Foekje, der is neat oan us to sjen, lit der
mar hwat roet op delstrike. „Dat tochst; men sjocht nearne mear smoargens op as op swart."
„Kom Hyick, folgje my yn 't hillichdom fan Foekje. Foekje forklaeit har, set it earizer of, wol in oare miltse op ha,
wasket har earst mei grieve sjippe de holle gled. Walle narret, mei
Hyick har wol op syn nachtsk sjen? Einlings sitte hja om 'e tafel by
it komfoarke, boppe har de lege swarte souder mei grouwe balken.
Ek de skotten binne donker fan kleur.
Hja gluorkje tusken it giele boppegerdyn en it wite tindergerdyn
troch op 'e wei.
Walle komt wer op 'e tekst oer alde tiden. Foekje wol 't net lije,
dan komt der gjin ein fan seit hja, mar Hylck mei der graech nei
harkj e.
„Hja is in tsjoenster, wolle de lju ha", seit Walle en wiist nei syn
wyfke. Foekje wurdt lilk, sjocht Hylck helpleas oan. Hyick wit net,
hokker kant Walle fit wol.
„Hja ha alris kruskes foar us hikje lutsen. Feitelik ha hja mear it
grou op Walle as op Foekje."
„Hoe komt dat?" freget Hylck.
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Net ien fan beide jowt daliks antwurd. Hylck sjocht nei Walle,
hy, mei syn greate, brike noas liket op in divelbanner en dochs hja
mei him graech lije. Hja soene yn Gaesterlan wol wolle, dat er it
wie, dan hoegden hja net alhiel nei Kaldum of nei de Haske to
om help.
Walle seit: „Ik bin gjin divelbanner en hja is net in tsjoenster."
Hat Walle Hylcke tinzen neigean kinnen? „Ik bin der wol bang
fan" seit Foekje, „ik harkje sa faek nei de klok, hoe't er slacht. Slacht
er drovich, dan komt dat faek nei. Krekt as doe mei Heiltsje."
„Stil, stil mar", seit Walle, „Hylck wit wol, datstti har net bitsjoenste."
„Ha de gek net mei sokke dingen", warskoget Foekje, „its Mem
sei altyd, der barre mear dingen tusken himel en ierde as der't du en
ik fan witte. Sels haw ik lokkich nea hwat sjoen en dochs ik
wit net."
„Witst wol, Hylck, dat it Heiltsje har Mem foarsein is, doe't it
bern der noch net iens wie."
Walle knikt: „Nimmen wit dat sa. Wy binne aide iju, wy swije
wol en Hylck mei der perfoarst net fan prate."
„Sjoch der foar dy fit, op Teakesyl oan, midden op de rilmte, der
stean twa huzen; yn dat rjochter is Heiltsje berne. Lofts wennen wy,
sadwaende bin ik arbeider op 'e pleats wurden. Hoe't Heiltsje oan
Barre kaem? Der siet hwat jild, safolle net as der beard waerd, it is
Stoffelsma ofgryslik offallen. Koene hja goed opsjitte?"
„Nea fornommen fan net", seit Hylck, „Jo sels dochs ek net,
Walle?"
„Hy sil har grif net bot misse, ,dat doar ik wol sizze. Heiltsje wie
in dwerch gelyk. Hartman en Hike wiene Heiltsje Alden. Hartman
kaem to erven. Hja fortelden it him, doe't er op in ikker oan 't hakjen
wie. „Der stiet er", sei er, „ik krij him net wer beet" en hy sette de
lodde rjochtstandich yn 'e groun. Hy hat wurd holden. Fjirtjin
dagen letter wie er wei oan in kronkel yn de term.
Hike forwachte krekt in bern, hja hiene ien, dy kenst wol? Op in
kear kaem der in Aid wiif by har oan 'e doar, dy hat Hike de skrik
op 'e lea jage. Hja hat foarsein, dy tilde njirre fan de Lemmer. Hast
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it rymke nea heard? Ne, net folle lju witte der fan. It is omst Heiltsje
sa goed koest, dat ik it dy siz.
Hja wiisde mei de gongelstok omheech en sei, wylst hja Hike oanseach mei har filseagen, dy't deun njonken elkoar yn holle stiene
boppe in krume greate noas:
It is foarsein
Du hast it forlein
Lyts en read
It ein yn de sleat."
Hylck freget: „Is dat sein?"
„Ja, dat is sein."
Foekje seit: „Hike hat it my sels oerbrocht. Hja wie sa oerstifirl
En hja hat it Bern forlein. Fokje, de kreamheinster hat der fan switte
moatten. Der lei Heiltsje, lyts en read. Hwat hat Hike in noed om
har iitstien! Hwat hat hja letter op har past, dat hja dochs mar net
by sleatten komme soel It minske hat gjin wille mear hawn oan har
dea ta.
It forhael gyng troch Gaesterlan, Heiltsje wie hfinderttilzen wurdich en der kaem Barre op of. In moanne wiene hja troud, doe't Hike
stoar, hja koe der tink net oer, dat hja de noed kwyt wie.
Neat yn syn libben is Barre mear tsjinfallen as dizze nijkeap, mar
it wie al to let.
Heiltsje forblikte der net fan, hie in fleurich aerd.
Kinst it ferske op de moard al, Hylck?
Nu lag zij in de sloot
het hart, dat bloedde clood".
„Ne Walle".
„Wy meije der net oan leauwe", seit Walle, „God hat de libbenstriedden yn hannen, oars wie 't in nuver gefal: „It is foarsein. Du
hast it forlein, lyts en read, it ein yn de sleat." Mar it bliuwt frjemd.
Foekje, jow its in flaubyt, der moat hwat yn de mage.
Heiltsje hat altyd, goed foar us west, wy ha nea honger lijd, lyk
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as oaren fan us slach wol. In man mei jild, Hyick, der moatst efteroan."
„Wie Walle noch mar frijman."
„Dat is dyn slach", seit Walle en stekt syn pypke tabak fan de
wike op. Hyick giet oerein, moat nei hits. Fouk wachtet op har.
De hiele middei hat Hyick al oer in frage brieden, by dizze minsken doar hja wol freegje. Hja smyt it der iinforhoeds, knoffelich fit:
, Mei ik wol om in feint bidde?" De aide minsken litte neat skine.
Foekje seit: „Ik haw wol bidden of ik Walle ha mocht. Hwerom
soe in frommeske net biddende weze en in man wol? Of mienst it
sa net?"
„Sa bidoel ik it al", seit Hyick en skammet har.
Walle seit: „Dfi hoechst dy foar de Heare net to skamjen, ek net
op it stik fan feinten."
De sinne skynt troch de linebeammen hinne, plaskes ljocht biwege
op it skot. Hyick sjocht der nei.
Dan reizgje hja mei syn trijen nei de efterdoar. Foekje bigjint op
'e nij oan to gean en to bearen oer de heislike brol.
„Goejounl" ropt Hyick nou en set of.
Hyick tinkt, hja wol hjir wolris wer hinne.
Hark, in grouwe jonge sjongt yn 'e fierte.
Hja hat it faker heard:
,

Hoort lieden naar dit woord,
Hoe Heiltsje is vermoord.
Thus hat Fouk it liet fan Heiltsje en lest it Hyick foar. It is op 'e
Jouwer makke en printe. Fan 'e wike sutele der ien mei en by
song it foar.
„Hat er hjir ek west?"
„Ne, ik haw it fan Herre Gatsje krigen. It kostet oars in ditheltsje."
„Hark", seit Fouk mei har manljuslfid:
Hoort, lieden, naar dit woord,
Hoe Heiltsje is vermoord,
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Ginds in de Sondeler bomen!
Wie zou er ooit van dromen?
Ja, ijslik is 't verhaal
Ik vind Been goede taal
Tot beelding van die daad,
Gedaan uit grote haat.
Zij ging naar Sondeler Bil,
En kocht daar sterke dril.
Zij ging er mee naar huis;
Onderweg daar was 't niet pluis,
Had zij Coen slechts gedacht
Het is de dood, die mij daar wacht!
Bij Barre was ze wel gebleven.
Thans voorwaar ook nog in leven.
Helaas zij moest daar sneven.
Nu ligt zij in de sloot,
Het hart, dat bloedde dood.
De moord'naar gaf een schreeuw en vluchtte,
Het was de boer, die hij daar duchtte,
Niemand kon hem vinden:
Des duisternis beminde,
Maar eenmaal komt het wel
En dan is tit zijn spel,
Berouw is dan to laat,
Want dat komt na de daad.
Heiltsje lag nu aan de dijk,
En was haar adem kwijt.
Wat schriklijk vreeslijk feit,
Een vrouw vermoord uit nod.
In de boom staat M 0 0 R D,
Door Titte daar geboord,
Tot schrik van elk, die 't hoort,
„Een kruis er bij", zei Titte.
Wy sill' it nea forjitte.
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Hoort, lieden naar dit woord,
Hoe Heiltsje is vermoord,
Daar bij de Sondeler bomen;
Durft gij er nog wel komen?
„In moai gedicht, nou?" seit Fouk, „hoe krije se it foarelkoar. De
wize stiet der net by, mar 't jongfolk sjongt it folle. Du moatst it
hjir mar net sjonge, Hylckl"
„Ik wol 't net iens leare."
Nou tinke hja beide nei.
Fouk oer Heiltsje.
Hyick oer Brun, dy't wer thfisbrocht is, tusken twa eksteurs yn.
Net by de Moardbeam lans, mar in oare wei del.
Hy komt it hiem net of.
Klaske giet folle fit arbeidzjen en fit melken, nou't Brun de bou
sahwat neikomme kin. 't Is allegearre sa spitich foar Klaske, hja wie
troch 't slimste hinne mei de bern en nou dit. As Klaske it liet mar
nea heart.
32.
As de keallen by him komme moatte om foer, slacht Hyick lokjend
yn de amer om; de bisten dogge oft der neat is. Hja stapt it Ian yn,
beart en ropt, driuwt it feguod foar har fit, jachtet en hiset, de finnoazele keallen stroffelje alle kanten fit.
Sa docht Fouk net.
Fouk giet op de middelste planke fan de hikke stean, knypt de
klompen tusken de latten yn, hinget justjes foaroer, set de ffisten
foar de mine, en „tfike, tfike, teike", balt hja mei in kolossale stimme.
Geauwe komt fit 'e skuorre wei nei Hylck to rinnen, dy't finder
de apelbeam stiet.
„Hwat stean jim der to giisgobjen?" Fouk sjocht efterom.
„TiIke, tiike, tilker Fier klinkt it wer oer 't lan, kletst it tsjin de
bosk. 't Is sa hoarich, 't is sa stil.
Der bigjint it to dounsjen op 'e sangroun, dof, gysten. De moaije
bfinte bisten komme, de roase snuten nei Fouke mule. It liket wol
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bitsjoening. Altyd op 'e nij hat Hyick der niget oan.
Geauwe seit: „Hja komme suver op 'e mjitte. Wacht, ik sil re'
Hoasfuotling teantet er nei Fouk. De foarste finger of ter har
skelksbannen, lfikt er har hommels efteroer. Hja kin 't net halde, ropt
kid, fait, raest it fit, Geauwe hat har al yn de earms.
Fouk raemt en skuort, mar Geauwe is sa sterk, hja komt net los,
al hat hja earms as slaeijen.
Hyick laket bliid, frij! Hast mear om it laitsjen sels as om 't gefal
der foar har. Hja ken Geauwe sa net.
Syn burdantlit triuwt Geauwe tsjin Fouk oan en pattet bar.
It liket sa boartlik. Hyick komt tichterby, sjocht, dat it eins gjin
boartsjen is.
Fouk rekket los. „Huorre, huorre“, seit hja.
„Tweintich jier forlyn, doe hast ek „huorre” rein en doe wie ik jit
gjin hearremyt."
Fouk ffitert: „It wie eigen skuld. It healwize sit dy yn 't bloed."
„Dy ek. Wy pasten inoar."
Fouk wol 't mannewaer opsizze, mar Geauwe wiist mei de tome
nei 't his en hjit har: „Der hinnel"
„Fouk docht it", tinkt Hyick forheard.
Hyick nimt de boarnamers. Geauwe helpt har. Is 't boarnen dien,
dan hingje hja togearre tsjin de hikke, dy't rfikt nei skiep en kij.
Geauwe praet hyltyd tsjin him sels, miskien ek wol hwat tsjin
Hyick.
„Hjir, by deselde hikke. Har Heit en dy wennen op 'e pleats. Hja
stie krekt as niis op de middelste planke. Altyd lyk stie hja, mei
deselde biwegings, itselde lid. Hja kin it noch, du hast it heard."
Geauwe hinget swier op beide earmtakken.
„Ik naem har finforhoeds beet, helle har tsjin my oan. Doe wie 'k
tsjepper, fanke! Doe wie 'k jong en gewoan, hwat jim gewoan neame!
Hja treau my fuort, mocht my lije, dat moist ik, treau my fuort. Hja
woe net, hwant ik wie de feint, hja binne sa heechhertich." Hy wiist
foar de twadde kear mei de time forachtlik nei de pleats. „Ik help
barren altyd, it binne Stoffelsma's, it deagoed minske haw ik dat
finthjitten. Hja stoar jong, wie altyd goed foar my. Ik help nou notch,
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ek om Fouk. Dan kin 'k ris wer op dizze aide hikke hingje en dikerje
deselde wei as doe sa faek. Witst wol, Hyick, hoe moai it hjir yn
Gaesterlan is?
Kom ris by my op 'e heide. De iju binne bang fan de heide yn 'e
joun en yn 'e nacht! 't Is der sa moail
En ik wol der net mear hiele dagen wei. Ut is 't. Ik wol wer by de
beammen en de kninen. Aenst is 't spul fit 'e klean en haw ik der,
skande, neat fan sjoen. Ik haw myn nocht hjir ek. Al binne it hfindert
kear Stoffelsma's, it minske moat it my mar forjaen, der is in grins".
Hyick stiet forheard en stil njonken him, sjocht lyk Geauwe docht
oer 't lan en nei de bosk, der't as alle jounen de dauwe omheech komt,
forstiet de leafde fan folle Gaesterlanners foar harren gea.
Geauwe praet wer.
„Ja, dy iene kear! Fanke, du bist oer de finnoazele jierren hinne.
Ik haw har geweken nommen, dy flarde. Hja woe net mei Geauwe,
hold wol fan Geauwe. Ik wit it, bin der bliid om. Ja, Hyick, hja haldt
fan my. Sjoch my oan! der is ien, dy't fan Geauwe haldt, ien op de
hiele wrald en dat is genOch. len is mear as foldwaende yn 't libben.
Bin ik op de heide, ik tink der oan, en sa faek tink ik oan dy iene
kear, dat hja by my yn de earmen lei en weak waerd tsjin my oan.
Lykwols hat hja my fuortjage, har heft op my ofstjfird as in
hiemdogge.
't Hat goed west, dat it sa roun. Dit libben is better foar my. Ik
bin der oerhinne kommen. Der is len sterker as wy allegearre. As
hja 't oandoard hie, dan, ja dan! Hast wol sjoen, dat hja gyng
foar my?"
„Kom", seit er nou. „Dei, Hyick. Siz 't mar tsjin de boer. 't Jild
fan dizze wike mei er halde. De groetenis oan de boer en oan Fouk.
It leste fan de simmer wol 'k hielendal meinimme. Ik gean wer op 'e
swyl huskebylans en yt de rapen fit de ikkers. Dei Hyick. Hwat nou?
Hwat sjochst raeri Ik bin de heidedivel mar. Wol ik dy in rie jaen?
Mar ik wit foarfit, datst der net nei harkje silst, hwant de leafde
harket net nei 't forstan. Siz, Hyick, lfisterje net nei dyn hert. Rin
leaver fuort sa hurd ast kinst. Hoopje net op in Stoffelsma. Ne,
skamje dy net, ik haw it oan dyn eagen sjoen! 't Is feilich hjirre!"
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Hy slacht him op it boarst. „'t Is as in tsjoen, ik ken dat. Set it mei
gewelt by dy wei. Dy't my holpen hat, kin dy ek helpe. In Stoffelsma
harket net nei 't hert, komt allinne op 't klinken fan de daelders of,
trout by need leaver mei in dwerch of in dwylsinnige, as dat er earlik
pearet mei in earm moai fanke, lyk as dii."
Hyick sjocht stiif oare wei. Geauwe moat ophalde. Mar Geauwe
is net fitpraet noch:
„Efkes sil 't him neigean. Goede foarnimmens binne der. De kar
leit him yn 't bloed. Dat is net oars to krijen. In flok? Faeks. Miskien
in flok op 't laech, it tredde of fjirde slachte, hwa sil 't sizze, mar it
is sa en der moat mei rekkene wurde. Nou naeist der fit tink? Flechtest nei jim Mem?" Geauwe skattert! „Ne, hja docht it net. Hok
jongfanke riot by har leafste wei? De wrald is gek, gek. Brun is ek
al gek. Alle minsken binne gek, der is net ien gewoan. Ik stryk fit. Ik,
Geauwe mei 't riige burd. Nearne is rest as yn de iensume oarden
of ter de spjirren, in rest as de wrald sa wild, in rest nei de himel ta.
Oant ek der de minsken komme, mar dan is Geauwe al wei. „Korn",
en by raest op 't lest hast. „O, God! It libben, jow libben. Bidden
helpt altyd", seit er dan kalm. Paget er yn de eagen? De stevige keardel forset de skonken forheftich, as moat er hwat by him weitraepje.
Trapet er sa de tinzen yn de groun? Wol er yn de iensumens muoisum de frede barre?
Hyick is bliid, dat er giet. Hy kaem har op 't sear. Hoe wit er dat
fan Siertsje? Ja, hja sil hjir wei Bean, hja klaude noch leaver harsels
de eagen fit 'e holle. Siertsje is sa net. Djip yn har skrynt de twifel,
hwat hat hja oars fan him as ien hastige tut?
Fouk komt yn 'e doar to stean.
„Giet er fuort?", freget hja. Hylck knikt. „Is 't wer sa mei him?
Ik wie der alle dagen al bang foar."
Hja prate der fierder net oer. Hylck merkt neat oan Fouk. Soms
jowt hja de stopnudle lins en de altyd warbere en felle eagen lykje
to dreamen yn it lette jounljocht.
„Hja is net in frou om troud to wezen", tinkt Hyick, „mar miskien
hat hja der derom helte mear langst nei."
De Boer komt yn mei Siertsje.
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Hyick tinkt: „Siertsje liket neat op syn Mem. Miskien hat er mei
de lea fan de Stoffelsma's ek it aerd wol krigen. As Geauwe ris gelyk hat?
,,Boer - seit hja, „Geauwe hat sein, hy kaem net wer en jo hoegden
him oer dizze wike it lean ek net to jaen."
„Is 't wer safier!" seit Barre, „hy hat wjirmen yn syn mealderige
holle. Lokkich, dat de fruchten yn de skuorre binne."
Fouk skinkt kofje yn. Hylck sjocht, dat de stevige grouwe kncist
fan Fouk in krom trillet. Ek Fouk hie mar ien libben wei to jaen.
Hja sil better oppasse.
Jinsen, der't de beammen nea stil binne, jimmer rfizje, om't der
oars gjin drokke Men binne, jinsen, der't altyd it stille libben fan de
natuer is, der stiet Geauwe foar syn klinte. Hy nimt de jas en slacht
'm fit, hy wol de kouwerook kwyt en alles, dat nei 't boerebidriuw rat.
Derom trapet er nou by de spjirren lans en hoe't er rrikt en snftft,
lykwols fornimt er troch alle sterke geuren hinne, de rook fan Fouke
hier en melkersskelk. It sil forbylding weze. Geauwe praet yn himsels. Einlings krupt er yn de hutte en jowt him del. Lit de wite juffers
fannacht mar dounsje en sweve oer de heidepollen, lit de Wen fit
hiel Gaesterlan mar komme yn alderhanne fariaesjes mei of sunder
kop en lit de wasem fan al har Brij gotten omheech stymje, lit de
tsjoensters komme fit de smilke doarpen wei, hja kinne Geauwe net
bitsjoene. Hwa't ien kear de bitsjoening krigen hat is fan oaren foar
syn libben frij, mar jimmer lijt er oan dy iene.
Geauwe sliept de tinzen der fit.
Hark, de wyn boazet oan, it wurdt in kalde nacht. Hy wurdt
wekker. Moarn is 't wol oer. Dat frommes hat him wer yn 'e
bisnijing hawn.
Jierren lang hie er har inkeld fit de fierte sjoen.
Syn leste tins is by Hyick. Hy foarsjocht foar har itselde lijen.
Hja moast der wei.
Hy kin ek tsjin de fugels sizze net mear to sjongen yn de maeije-tiid.
Mar God is der ek noch!
It liet fan Heiltsje wurdt songen yn Gaesterlan, op it stap, yn de
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molkenkelder, yn it bfithus, op de fjilden, op de wegen. Giet Klaske
to melken de buorren troch, altyd wol earne heart hja it liet fan
Heiltsje. Sjogge hja forlittene Klaske, it liet is hommels fit. Ek hat
de lietsjesjonger har hfiske oerslein. De buorren ha him warskoge,
bitsjut dat.
Brun moat it net under eagen krije, sa tinkt Klaske, sa tinke de
buorren ek. Salang Brun by hits bliuwt, kinne hja it meiinoar heine.
„Klaske rint roungear en yninoar duke', sizze de lju, „it stumper, dy
hat hwat." Klaske heart it net iepenlik, fornimt it wol. Hja binne foarkommend foar har, helpe mei in gebear, mei in wurd, mei wurk,
yn 't lean.
In boer jowt har wol in skelling foar 't melken, 't taryf is in
kwartsje de twa kear.
Hja krijt in forlein laem en terms fan 't slachtsjen, in panne fol
soad mei eachjesfet, en in kouwepanse.
Hwat in doarp net wurdich is yn sokke tiden.
Dit fan Brun fret djipper as doe mei har man, forlittene Klaske
dat hja is. Wie hja wol forlitten? Wie 't net earder in forromming?
Hja hat skriemd foar 't each fan de minsken en om 't fingewoane fan
it gefal, net fan fortriet, hwant it wie har frijheit.
Hja koe it foarhinne of mei in boartlik wurd, grypt nou nei de Bibel.
it Is in griis to sjen, hoe't Brun tognaud wurdt. Koe er 't mar sizze.
Al moast er to Ljouwert oan 'e galge hingje, dat soe de skuld soenje.
Is hja dan al safier, dat hja it leaut?
Hat er it dien, lit er him dan frijmeitsje, lit him boet dwaen. Kristus
is de Forlosser, ek foar Brun, hwant foar elkenien, foar de greatste
sunders, sels foar de moardner oan it krus, tsjin de ivichheit oan.
„Rike genede Gods'', seit Klaske ludop.
Hja bidt, it is ek in tankjen, „altyd is der ittkomst. Nea is it tsjuster
sa ticht, of der skynt in ljocht. Jou bloed, Heare, Jou offer!"
Wie har leauwe altyd sa great. Jimmer is hja lyts fan moed, it nea,
nea, nea , dat tsjut op de ierde, hat har dagen en nachten yn in
rauwe pynlike klam. „Nea, neat', gjin wfinder dat Brun syn forstan
kwyt wie. Heare, jow, dat ik mis bin. Klaske wurdt bfitst fan de iene
tins nei de oare, it binne altyd deselden. It hier priket har. Har earen
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sfizje jouns as it stil wurdt, as der oars gjin lficlen binne as in pomp
earne by in bus, of in doar dy't tichtklapt. It iten op har tafel sil net
streksumernoch weze, hja krije gjin goed ynhalden. En Brun to mear,
komt stevich en sterk, in keardel by dy boer wei en moat op lichte
arbeiderskost, wurdt meager, bleek, swiersettich en kin net tsjin de
swierrichheden oan, by lijt der oan. Of lijt er allinne oan skuld? De
skyn hat er tsjin him. Derom hopet hja, dat it komt fan de faem of
fan de minne kost. Mar djip yn har is it finrestich witten. En giet er
yn 'e dream net raer to kear?
„Kom, net sa jeuzelje", formoannet hja harsels. It helpt har net,
hja eamelt mar troch oant hja foar de hikke fan de jister stiet, hwant
hja sil melke by Jan Iges.
Sjesa, hja kin daliks bigjinne. De boer hat de kij al ophelle. Hja
kin wer in stoater better wurde en Jan Iges jowt der net in heale reade
sint oer hinne. Tolve kij melke, dat is foar elke kou in sint, dy't Jan
Iges har skraechwurk Bunt. Hy stiet al by de hikke to wachtsjen.
Klaske nimt de amer oan. Mei syn beech kid pipet er: „Soa Klaske,
wiene jo der? Ik tocht al, as forlittene Klaske my mar net forlit, ik
hie alhielendal op jo rekkene."
„It wie ommers of praet, Jan!"
„Nou ja, nou ja, mar jo ha safolle oan 'e holle tsjintwurdich. Dat
rint fan de iene boer nei de oare. Kin dy jonge fan jo dat net foar
jo weinimme?"
0, dy nipert! Hy wit it wol! Hy wit it wol! Narje moat er, hfinjel
„Lit Brun der buten, Jan, dy hat genoch oan himsels."
„Nou ja, fansels, dat sil 't wol. Ik woe mar sizze, jo moatte witte,
hwer't jo steane. Ik praet op myn eigen gerjochtichheid en jo op in
oar sines."
As Klaske neat seit, ferget er har.
„Seist neat?"
„Ja, Jan", krijt by dimmen to biskie.
Syn eargefoel is bifredige.
Sit Klaske under de tredde kou, dan komt der in fanke oanfleanen,
heal by de hikke omheech, der't in kou dom mei de noasters tusken
troch sniift.
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„Klaske, Klaske! Jo meije wol gau meitsje, dat Jo thus komme,
Brun docht sa raerl”
„Heare, Heare", bidt Klaske, „hwat is der nou wer?" Hja smyt
hastich dat hja is de amer mei molke om. In wite plasse yn de forwadde jister.
„Klaske, Klaske", ropt Jan Iges skriemerich, mar Klaske slacht
him gjin acht.
Dravende Bean hja de wei del, wylst moat it fanke hymjende tekst
en fitliz dwaen.
„It sjit der my fan yn de skonken", seit Klaske, „ik kin hast net
mear foarfit." Hja avansearret noch hurder, it fanke haldt har
skraechwurk by. „Left er fan himsels?"
„Hy docht sa raer, is sa wyt as in doek."
Brun leit derhinne op it ierpellan. Har tinzen fleane foar har fit.
Hja krimpt ynelkoar, soe 't slim weze?"
Hja makket sa yn 'e gong wei alle lijensmfiglikheden troch.
„Hoe docht er?" It fanke kin har net mear fortelle. Skean oer in
lan binne hja gauwer to plak.
In lytse spjuchtige Mem op tinne skonken fljocht om har bern,
har al clste.
Hwat in minsken op har ikkers! Hja traepje op har ierpels om.
Efkes tinkt hja dat, mar hwat let it?
Der wurdt riimte makke. Hja falt op de knibbels by Brun del.
„Klaske", lfisterje hja om har hinne.
Der leit it lange lichem fitrutsen oer de ierde yn it donkergriene
lof, dwers oer in greppel hinne.
„Brun, Brian! Brun, toe dan, jonge! Sjoch my oan, ik bin 't Brfinl"
Hy is sa stil, sa bleek. It brfis om syn lippen is opdroege, by is

iittjirge.
Och, de jonge is sa siik, hoe restich is er nou, koe er mar sa bliuwe,
dat er nearne weet fan hat, dat it net mear yn him fret as kanker.
Soe 't dan dochs wier weze? Ne, Heare, ne Heare, jow, dat it net
wier is! Der ha Jo him dochs wol foar biwarre?
„Ha jim dokter helle?" freget hja.
„Wy ha om Reinder stjfird. Hy kin hjir daliks weze."
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Hja wachtsje.
„Stil lizze litte, Kiaske! Sa kin er rum siken helje."
It duorret wren foar Kiaske, hja leit de knibbels sear. Hja tinkt,
Brun sil stjerre en sjocht him foar har fan lyts jonkje oant boerefeint.
Op dizze eker boarte er. Jinsen roun er as jongfeintsje mei de blau,pride op 'e rech en knoffele hwat sjoalemeftich it hulterige sanpaed
del. Tusken doe en nou in wrald.
Hja harket hyltyd oan syn boarst, fielt oan syn lippen, fornimt de
lytse biwegings yn syn lea, in fleuchje fan it eachlid, it triljen fan de
han. „Hy mei sa net ofreizgje", ferget hja de Heare. Teffens bidt hja
it earmoedich, hwant it mei net sa raer.
Mar Reinder is der, Reinder wetterkiker en krtidesiker.
„Reinder", wurdt der sein. Hja keare de antlitten nei Reinder ta.
Hy is in lytse meagere man, wis yn 't gean, hat eagen fan in profeet,
djip, leauwend, finthjittend.
„tit 'e we'', ropt er.
„Fuort Kiaske!" Kiaske kriipt hwat fansiden. Reinder sil helpe.
Hja sjocht him fortrouwend oan.
„'t Hat in set west", is syn diagnose, „hy hat it slim swier hawn."
„Komt er gau by?"
„'t Kin, 't kin ek net, miskien duorret it noch wol trije wren. Hat
er foarhinne ek lest fan terminen hawn?"
Klaske knikt: „As lyts jonkje!"
Hied er it net tocht? Stil lizze litte. Sa gau't er bykomt, yn 'e hits
drage en op bed lizze. Fuortynienen der net wer Of.
Reinder hat thus wetter fit 'e Wfinderbeam fan Wikel, dat moat
Brun drinke, 't is 't leste, dat er hat.
Dus hja mei him jit halde? Hja docht de hannen gear en suchtet,
tanket ek, wylst er der foar dea noch leit. Hwat langer hy sa leit,
hwat langer hy net tinke kin.
Hy komt by en hja togje him foarsichtich yn 'e him en op bed.
Earst is er deastil, dan gfilt er en skreaut om Mem, om Hylck. Yn
greate binaudens slacht er de tekkens fan him of.
„Stil dan, myn jonge, ik bin 't."
Hy grypt har pols beet, wringt har han. „Mem, Mem!"
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„Hwat is der dochs, jonge! Kinst it Mem net fortelle?”
Nou slacht er har, stjit en stompt. Hja neamt syn namme, suskjend
en treastend. Hy fornimt it, reagearret, efkes lfikt er in mylde glim.
Dan dwilet er wer, raest om Hylck, tizet oer de moard, skopt wyld.
Krijt er in nije set? Sil er sa sunder rest fan de iene yn de oare falle
oant er it bistjert?
Buorman Harmen komt en oerleit.
Mei syn beiden sille hja joun en fannacht de wacht halde. Brun
moat it net merke, oars wynt it him op.
As Reinder ynkomt, fordwynt Harmen.
Reinder praet ientoanich en restich.
De sike harket, jowt him hwat del.
Reinder seit, it wetter probatum est, folle minsken binne der better fan wurden.
Reinder giet nei 't bed, de flesse yn de han, haldt dy earst tsjin 't
ljocht. Klaske sjocht der earbiedich nei, in genesmiddel, in wfinder
middel.
De sike sjocht ek, skerp, oandachtich. As net ien fan beide der op
fortocht is, docht Brun gliipsk in haei en slacht yn in feech de flesse
tsjin de tafel, op de groun.
Hy skattert, wylst de flesse rinkeljend stikken knapt. In skamper
kaem tsjin Klaske' noas. Efkes haldt hja de meagere han der tsjin
oan. It wetter left yn in plaske soald. Fine stekjes ljocht sjitte fit 'e
glessplinters wei.
Feger, blik en in dweil, Klaske hat it der redsum wei.
It spyt Reinder, 't wie it leste, by wit ek net hwat er Brun oars
jaen moat.
Klaske freget: „Sil der net immen hwat helje? Neat is to slim, to
Reinder!"
swier, to goed foar us Brun
„Wolle Jo it beste jaen, Klaske?"
„Ja, Reinder, hoesa?"
„Dan moatte Jo it helje."
„Ikke?"
„It Wikelder Wiinderwetter helpt in minske it fulst, as it helle
is troch de Mem."
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„Goed, dan salang wachtsje.”
„Ne, ne, flour'
„Noun"
„Nachts om tolve fire moat it fit 'e beam skept wurde. Dat moatte
jo dwaen. As jo Brun it measte en it beste to ha wolle alteast."
Klaske trillet oer de hiele lea. Hja antwurdet sunich:
„Goed Reinder."
Mar ynienen forheftich ropt hja: „Reinder, ik bin bang yn 't tsjuster
en om der Fans."
„Dat hindert neat, as Jo 't mar dogge", seit Reinder bidaerd.
„Jo moatte de koster der fitroppe. Hy is soks wend, it bart alle
wiken wol. Witte Jo, hwer't er wennet?"
„Jawol, yn de rigele hfiskes njonken de skoalle."
„Just. En jo hoege sa lang net oer Brun yn to sitten, der soargje
ik foar."
34.
Nou wachtet Klaske warleas op 'e tiid. Ik moat, ik moat, tinkt hja
hyltyd. 't Is in dreun yn har holle. Soms sjocht hja de lange tsjustere
wei foar har, mar lfikt har tinzen der dan hastich of.
It is tiid. Hja giet, fyn roungear wyfke, de braskoer oan 'e earm,
der sit in flesse yn.
Reinder sjocht har efternei, heart har fotteljen oer de sanwei, yn
de nacht wurdt hja wei.
Klaske fornimt dat Reinder yn de doar stean bliuwt en nei har
sjocht. Hy moast ris witte, hoe't it hert har slacht en byinoar knypt.
Hja hat neat merke litten. Hja wol de bloedige reis meitsje.
„Ik wol, ik wol", hat hja sein en nou docht hja it. „'t Is foar Brun.
As er der ris better fan wurde mocht! Mar strak buten de buorren
by de Moardbeam Fans en de nije spoekerije, hja, de Mem fan Brun!
Stil dochs, fink net!"
Klaske rint, rint, om de tinzen kwyt to wurden en komt sa dravende
wei, noch gauwer by dat plak. Ik haw it net dien, forset hja har! Koe
se dochs de holle slute, dat der salang gjin tinzen wiene! As in stille
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stipe nfindert hja: „Myn leave jonge! Myn leave jonge!" Ta elke
stap hat hja dy stipe nedich. 't Is foar myn leave jonge, foar myn
leave jonge! Soms bliuwt it sankje restich ynholden under yn har
hert, dan rust it heech, eangstich, jachtsjend, om to biswiken!! Yn
itselde rhytme fan de tinzen slingerje de fuotten, evenredich, oertsjfige, drafkjend, eang, wyld!! De Griene Singel foarby fintfalt har
de stipe en moat hja sets, allinne. Hjir mei har jonge ek net neamd
wurde, it koe de spoekgeast oproppe. Sjocht hja der de boerinne
sweven? Stiif haldt hja de holle foardel. Der hoartet hwat oan de
koer! Hja draeft, fljocht, hat in gefoel of bin de skonken lam, mar as
flaeijels fleane har fuotten. Bats, bats, bats! Nou dat lange iensume
ein fan de Sundeler beammen. Yn de berm stiet hwat, sjochl In man?
Is er goed? Is er forkeard? „Navend" stjit hja mei gewelt fit. Gjin
antwurd.
Klaske wol net tinke, wol net sjen. Hoe mear hja de tinzen tsjinkeart, hoe machtiger hja komme en flymje.
Hwat prykje har hannen, har fuotten. Efter har hinne stappen op
de wei, Kiel fier!
Hja draeft der oer, salang de beammen duorje. Der stean de earste
pleatsen wer. De liu sliepe der, dochs jowt it forromming, net langer
inkeld de iensumheit, it finierdske, it butengewoane, it eangstige, dat
forskuort. Nou sjongt hja ek wer it sefte, stypjende, mar pynlike
sankje: „Myn leave jonge! Myn leave jonge!" Memmeleafde en
memmepine! En op de mjitte fan dy sang rekket hja troch Sfindel
hinne. Hja is nou Tolle kalmer wurden, sjocht inkeld noch tsjin de
weromreis oan. Mar as de wei wer iensum wurdt, bounzet har hert
op 'e nij en kloppet it, red, giselt. De koer skoddet oan har earm, de
flesse batst op en del. Ynienen tinkt Klaske oan God. Hoe koe hja
God salang forjitte. Mar as Hy tsjin har is? Sil it wetter fan Wikel
helpe, dan moat God de segen jaen. Jowt hja to oan byleauwe?
Reinder is gjin divelbannerl Twifel slacht de feale wjukken oer har
fit en hja hat gjin wjerstan, wurdt bfike, hinne en wer.
De hiele lange wei seach hja net ienkear om, avansearre altyd mar
foarfit. Nou op 'e hoeke by it tsjerkhof digeret hja efterom. It moed
sakket har sa leech, hja sil net noch ris wer dat ein, dy reis to'n ein
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bringe kinne. Hja sykhellet djip, set de neils yn it weake fan har
hannen, fielt it net iens.
Stil, foarsichtich, skruten, as in sjamme glydt Klaske hastich oer
de smelle strjitte foar de kostersdoar, rattelet oan de klink, wurdt
daliks kjel fan 't lid, ropt lang en gysten oant er har heart. Gau koster,
wurdt wekker, daelk sil 't tolve lire slaen.
Der is it mantsje al; it mantsje mei .de finbidich lange snor.
„Wetter", seit Klaske.
„Hwat oars," seit de man.
Immen komt njonken har stean. Hommels. It is in frou. Hja moat
tink ek wetter ha. Hwer komt hja earne wei en hwerom? Mar it kin
Klaske net folle skele.
„Hast ek gjin bern?" freget it minske oan Klaske.
„CI ja!" seit Klaske mankelyk.
Trijerisom gean hja nei de toersbosk. Hja sjogge earst gjin han
foar de eagen, neigeraden went it.
Ynienen is der it wfindere stal fan de wetterbeam. Tsjok, wreed,
grou is 't finderein. Trije rfige earms wringe hertstochtelik nei boppen
ta, wurde wei yn in wylde manske krfin. Soms kreunt de beam as in
minske. Klaske hat it gefoel of moat hja knibbelje, mar bikibbet
harsels, dat is Godslaster.
De koster set in ljedderke tsjin de beam. De frou sunder bern mei
earst. Restich skept hja it wetter fit 'e holle beam, jit it hoeden yn de
flesse, set de sleef oan de mule, klokt, klokt. Sil dit de fruchtberens
einlings wurkje? Yn tinzen sjocht hja al de berntsjes stean, dy't hja
wol bernje woe.
Bliid en moedich giet hja leauwend de bosk wer lit.
Hat dy frou gjin erch yn de tsjusternis? Hja giet lyk hja kommen
is, stil, sunder drokte, allinne. „It stumper", seit de koster en fielt der
nei, hoefolle hja him yn de han treaun hat.
Hwat skeelt de koster? Hy rint hinne en wer, sjocht yn stficizje
nei de loft, der't inkelde stjerren stean!
„Zie", seit er, „de stier staat bij de vis, nu is 't gauw twaalf uur!
Hoor! Hoor!"
Der liedt de klok fan Wikel syn bim-bam, bim-bam. Hark, Sfindel
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klipt ek mei en Balk en Sleat. Ien klokkeklank bringt it boadskip oer
it lan: midnacht, midnacht.
„De sled'', seit Klaske alhiel oerstjur.
Hja batst yn de beam om, stjit op hout, taest djipper, der is it
linige wetter. De koster set de trachter op de flesse. Koe hja Brun
ek mar klokke litte en swolgje. It spatten yn de flesse is in moai liid,
in lief, kostlike muzyk, betterskip foar Brun!
Hwa seit dat der? Moat hja dan jimmer twifelje, harsels oerstjfir
meitsje? Is der nearne rest? As God wol, as God wol!
Klaske bucht de holle. Ja, 't is sa: as God wol. „God - , bidt hja,
„wol it dan, wol it dan!" Tagelyk fielt hja Brim syn skull der stean
as in muorre, dochs, finforsetlik, net wei to krijen.
„Genede foar myn bern, Heare! Genede foar myn bern."
Hja rint mei de koster op oan de hoeke ta.
Hy winsket har betterskip ta mei de sike.
„Tankje'', seit hja en slokt.
Nou dus werom! Hja kin net, kin net. En hja moat, om Brim!
Klaske hinget mei de rech tsjin in tichte hage oan, kin net fit
ste komme. It hert, dat de hiele joun sa bounze hat, fielt hja net mear.
Hja is kaid.
It wetter hat hja, mar it moat ek thusbrocht wurde.
Ynienen is 't of heart hja Brim yn greate ithminsklike eangst
roppen: „Mem, Mem!" Hy forwachtet help fan bar.
Hja kin net helpe. God! God! Hja wringt de hannen yn elkoar.
Myn jonge, ik kin net, ik wol wol, ik kin net! De eagen barne har.
Hja wol fuort, kin net fan 't ste komme. En Brun ropt sa had. „It
wetter haw ik", litstert hja wurch.
Hja fielt, dat immen har by de earmen krijt en wurdt net iens kjel.
„Kom mar'', seit er. En dan kin hja wol wer. In skoft rint it pear
nei &andel itt. Klaske kin wer tinke. De man njonken har praet tsjin
har. „Ien reis allinne wie foldwaende, Klaske. Mar dat is Reinder!
„Reinder'', ropt hja nou, „hwer is Brim, by rop my sa. „Harmen is by Brun. Wy gean der togearre hinne, Klaske. Ik sil
Jo helpe. Jo binne in beste mem. 120

Klaske sykhellet djip. It is in greate forromming, dat Reinder
der is.
„It wie moai fan jo, Reinder", seit hja.
„Stil mar", seit Reinder.
„Wes myn Bern genedich", bidt Klaske, „segenje it wetter."
Dizze bea sjongt hja op folk wizen, salang de weromreis duorret.
As hja ynkomme sit Brun oerein yn it bedste wyld to wizen.
Harmen susket him. Hy ropt hyltyd om Hylck.
Klaske docht hwat wetter yn in emaillearren kroes en lit Brun
drinke. Hy nimt it toarstich en giet dan restich lizzen, mar sjit iderkear Cinforwachts omheech, ropt wer om Hylck.
„Mem'', seit er, „as ik stjerre moat, wol 'k Hylck earst noch sjen."
„Stil jonge, du giest net dea en Hylck sliept, it is nacht".
Bfitendoar heart Klaske de manlju oer de sanwei gean.
Reinder giet fuort, ornearret, hja kinne it sunder him redde.
De sike jowt him al in skoft oanienwei del. De Mem sit finbiweechlik
en harket nei syn swiere siken, syn Licht, drok biwegen, lit de tinzen
gean oer Brun, hoe't er foarhinne wie. Lit it wier weze, dat er swak
fan holle wie, mar der moat dochs wol hwat slimmers west ha.
Hjir haldt Klaske de tinzen yn.
Fierder mei net, kin net, moat net. En derom bigjint hja fan nijs
of oan, oant hja wer op 't selde plak bilanne is.
Hy sjocht har oan! Soe er by weze? Hja giet gau nei him ta. Hwat
woe hja graech goed mei him prate, al wie 't mar in eagenblik.
„Mem'', lfistert er. „Earlik weze. Ik moat dea, tink? Ik wol noch
mei Hylck prate. Heart Mem? Mem ropt har wol?"
Klaske knikt him blier ta. Stil mar, by wurdt better. It Wikelder
wetter, dat hja sa bloedige swier belle hat, sil it genesmiddel weze.
Hy hoecht nearne oer yn to sitten.
Fuort dernei dwilet er wer, mar is sa oerstjfir net mear. Hwat
duorje de leste wren fan de nacht lang. 't Is har in stipe, dat hja
bfiten warber binne.
Elke kear as se foarbykomme, stean se stil foar 't rut, harkje en
gean wer fierder. Pas by 't lemieren fan de dei gean hja nei hfis. Nou
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komme der folle fuotstappen op 'e sanwei, arbeiders gean nei de
Boer, feinten en fammen fottelje nei 't wurk.
Hiel yn de fierte floitet in jonge it liet fan Heiltsje, in pylk rjocht
op Klaske' hert. 0, feninige pine, wrede rauwe smert, net to tintkommen wissichheit. Moat hja it rountsje fan har tinken slute?
Klaske nimt it Boek, lest yn it finwennige bleke moarnsljocht, mar
fynt gjin treast. Har geast is to finrestich om bidaerd de goede wurden yn har op to nimmen.
Oebele komt yn.
Sil er de dokter warskogje? Hy moat strak mei de bfiter nei Balk,
it is woansdei. Klaske knikt. Ek har leste sint mei der oangean. As it
helpe mochtl Ja, al is 't hwat sneu foar Reinder.
35.
It wurdt slimmer mei Brun, nettsjinsteande Wikeler wetter en
Wikeler dokter, Klaske tinkt oan de Bibelwurden: jim forwachtsje
't fan it Easten en 't komt fit it Westen. Hwer sil har help fandinne
komme?
Dokter jowt einlings ta, by kin der neat mear oan dwaen. Klaske
moat har remeitsje, by sil dumny warskogje.
It giet Klaske foarby, hja is dfim. Ek merkt hja skraechwurk,
dat al har bern skriemend om har hinne stean en freegje om har
treast. Foar har is der op 't stuit mar ien bern.
Dumny komt, ornearret, Klaske moat Hylck helje, om't er hyltyd
om Hylck ropt. Ek bidt clfimny mei barren. Der is in fintkommen,
der is in treast yn alle leed.
„Amen", seit Klaske, „ik leau it."
De kreften rinne fit Brun wei. Klaske mei him neat wegerje, moat
al syn winsken ynwilligje.
Hoe kin hja dat dwaen, as er freget om in mes en in tou en om
Hylck? Hylck moat helle wurde. Sels giet hja nei de pleats njonken de Griene Singel. Hylck stiet krekt by de amerbank. As hja
Klaske der sa forlegen stean sjocht, wit hja, ik moat mei; hwer soe
Klaske oars sels om komme?
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„Ik kom efter jo oan, Klaske. 'k Moat it tsjin Fouk sizze en hwat
oare klean oandwaen, sa kin ik net. Gean jo der mar gau wer hinne.”
Mar Hyick is daliks by Klaske. Fouk hat sein: „Dy forklaeije,
bist net wiis? Yn 't oangesicht fan de dea komt it der net op oan,
hokke klean om 't lichem hingje."
Klaske en Hyick prate hast net, inkeld efkes oer hoe 't it mei
Brun is.
By de Moard-beam klieme de froulju har tinzen beide om itselde
hinne.
Fier yn de Singel floitet immen bliid it liet fan Heiltsje.
Klaske ribosket, dilkt skrousk ynelkoar, de hannen under de
skelk, it is kald iinlijich waer. Mar Brim easket harren op, alhielendal!
Ken er Hyick noch?
Hy lit it net merke. De middeis pas ropt er om har, seit tsjin
Klaske: „Ne, Mem, Hyick allinne."
Dat docht Klaske sear, hja giet foar 't rut stean. Hyick stiet
fmwennich foar it bedste, dat riikt nei swit en sjochtme.
Swier en fmrigelmjittich gean Brun syn siken, hymjend komme
de wurden.
„Tsjin dy wol 1 it sizze, ik moat it ien kear kwyt, ik haw it dien.
Ik moat stjerre, ik doar net stjerre, ik moat God moetsje mei misdied
oan myn hannen. — Hyick!"
It swit stiet him yn kobben op 'e holle. Hyick faget it mei de
bilsdoek of.
„Ik haw dy net roppen om it to sizzen. Ik woe dy iitflokke, ik woe
dy safolle forkeards sizze. Ik kin 't net dwaen, ik woe dat ik it
koe Noch in pear wren, dan stean 'k foar God. Hoe sil dat
dochs weze. Ik bin bang, bang!"
Hwat moat Hyick sizze.
„Hylck, fink derom, ik wol nou it beste foar dy, sykje God ast
soun bist; ast stjerste, is 't to let. Dan is de pine der en de dea
— de dea!"
Nou leit er wer biswime, mei feale holle op 't reabiinte kjessen,
slacht de eagen op: „Bid foar my! Is der noch in weir
As Hyick it net wit, jowt Klaske antwurd, hja koe 't by 't finster
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net fithalde, it antwurd fan in Mem, dy't it net mear siket by wfinderwetter, mar by 't wfinderwurd fan God, net mear by de ierdske
dokter, mar by de Greate Genesmaster.
Klaske lest foar, dfidlik, sangerich.
Brun ifistert. Elk wurdt fait yn him del. Hy drinkt se as toarstige
toarre groun it stjalpige wetter fan de foarste buije.
Foar de greatste sunders de forjowing om Kristus' wil.
Ivich soun, ivich frij. 0, Gocll
Yn de lette joun fan deselde dei noch, jowt er de siken oer. It
lichem trillet efkes nei. „It is dien", seit Klaske kalm, hja sjocht
stiif nei it omskot fan har aldste. Syn antlit! „Sa is er 't wer", seit
hja sunich. „De leste moannen koe ik him net mear!"
It is Hylck ek opfallen. It lijen lfikt der fit wei. It antlit bikomt
fan unrest en spanning en eangst, komt los fit krampen. 't Is Brun,
dy't der leit. Hy is it sels, mar om him hinne warje de geheimen
fan de ivichheit.
Hylckwurdt kjel fan in lilde skrean
Klaske fait njonken har op 'e knibbels del, wringt har lea hinne
en wer: „Brun, myn jonge! Bin ik dy foar altyd kwyt? Jonge, du
bast sa lijd. Leave, leave jonge. Hie 'k it drage kinnen foar dy!"
Hja slacht harsels op 't boarst.
„Brfin, hwat wiest net foar my. Fuort bist. Jonge, jonge, ik kin
dy net misse, ik viol dy net misse!"
Hylck wit hjir net to treasten. It bigreatet har sa. Hja skriemt
fit machteleazens.
As hja letter fuortgiet, lit Klaske har fit. Klaske is nou kalm. Al
wer hearre hja it lief fan Heiltsje. It let net mear. Lit nou mar sjonge!
It is sa biheind, fan lytse bitsjutting, yn 't ljocht fan de ivichheit.
Beide tinke oan har eigen libbensein ienris!
Nou net, mar dochs ienkear!
't Wie slim foar Brun, mar elk moat ienris komme. It eigen
libbensein, unbigryplik, fineindich fier en dochs tichteby.
Klaske' tinzen gean oare wei as dy fan Hylck. Klaske hat in
great stik fan 't libben hawn.
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Hylck forwachtet noch safolle.
,,Goeije, Klaske- , seit hja en wylst hja it seit, is 't krekt of falt
der hwat swiers fan har of. Hja keart it antlit wer nei 't libben ta,
sjocht it lyk oan. Efter har de dea. Net oan tinke, oeral is er en alles
bidjert er, net oan tinke, dat kin. Efter de dea is it ivige libben. Ek
foar Hylck? In bytsje ierdsk libben, mar libben, earst. Is 't har gund?
Har bigearte, har forwachting is biheind. In krfim lok op de pleats
by de Singel. In bytsje leafde fan Siertsje. Hja wit, dat leafde alles
is. Hwa freget nou alles fan 't libben. Leafde rikt ommers oan de
ivichheit?
36.
Neisimmer left swier oer de ierde.
De bledden fan it beamte oan de wei, it gers fan de berm, de
hagen oan de wei, binne Boar en griis fan de moude. De fruchten
en bledden hingje wilich oan de planten. Blommen fortutearzje,
it gers op 'e hege greiden sjocht read fan skroei. De hiele natuer
suchtet, steunt fan droegens. De sinne strielet oer dat alles hinne,
gleon, glei, glinsterjend. Der is gjin wyn, dy't kuolte bringt, der
komt gjin buike fan fortreasting.
Buorman Harmen stiet yn 't swart by de tsjerkhofshikke, it
swarte petsje yn 'e han. Hy hat yn buorreplicht it gref fit moude
dold, in swier en fortrietlik kerwei. Hy sil de stoet heine en ynliede,
as it tiid is. Oebele stiet yn 't skaed fan de tsjerketoer. Hy sil helpe.
Krum forwoechsen, sa't er is, hinget er tsjin de aide muorre oan.
't Is bast tiid, hja komme daliks, by sjocht op syn liend horloazje.
Dumny is dy kant al in hiel hoart fit. Aenst wer liede, sa lang net
as op 'e stjerdei, in lange fire, de tiid foar in man.
In pear hantaesten, in taestend bisykjen, der weaget it lid al oer
it gea, alle kanten fit.
Elk dy't it heart hat efkes de tinzen frij.
Bim-bam, bim.bam, bim-bam, der is wer immen wei, komt net
werom.
Hy komt yn de ierde, stof by stof.
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Bim-bam, bim-bam, bim-bam, de siele stie foar God en waerd
birjochte.
Hwa is 't hjoed? 0, Brun, 't is wier, al past forgetten. Elk tinkt
derby oan Heiltsje.
„Ha 'k it forline wike net tocht?" seit Ibeltsje. „In kear lette de
klok sa eigenaerdich. It komt wol nei?!
Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Ien kear liedt de idok foar dy. De
tiid giet syn gong.
Is 't hjoed? Is 't moarn? Noch lang net? Goed, mar ienkear dochs.
Hwerhinne? De klok liedt.
Ientoanich, lykwols mei bitsjutting, mei in doel.
Bim-bam! Der is de stoet, de roustoet. Dragers ha de kiste op 'e
skouders. Efkes reste by de hikke.
Manlju yn 't swart, froulju, sjammen, tryst en near.
De dragers hifkje, swier is er oars net foar sa'n lange kiste.
Hja folgje, manlju fit it gea, mar in pear foar in arbeidersjonge,
ornearre to it smelle earmegref.
De buorren, de Mem, broers, susters. Syn faem?
Stadich finwennich bokselje hja om de ikker hinne, yn wide rokken of broeksboksen as kachelspipen.
Ienkear, efkes wachtsje, de dragers wurde wurch.
Twa kear, it gref gappet bleek, tryst! De minsken switte sa.
Hingje hja der tsjinoan om him kwyt?
De tredde kear! It sil oangean.
It moat.
In lyk giet ommers fansels wol by jin wei, Klaskel
Klaske leaut it net.
Dumny bidt. Syn stim is tin yn de iepene natuer.
As de kiste yn touwen hinget en stjittend sakket, is der it lild
fan in skriemende frou.
Hwat sjocht hja him stiff nei!
Is dat alles dat fan har jonge op ierde bleau? De kiste strak under
in smel platslein heuveltsje, oerjown oan 't fordjer.
Hy giet de Vile yn. De klok swijt salang.
Earne op in boerehiem sjongt in faem.
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Hja sjongt, de kiste sakket, hja hellet fit, de kiste stiet. Utgongsliet foar Brun! de ierde liedt him fit.
As in forlossing klinkt daliks it bim-bam, bim-bam fan de klok.
Bim-bam, bim-bam, wy binne 'm kwyt.
Noch efkes bliuwt er yn 't unthald.
Hja reizgje wer, prate mei nou ek.
De deagraver docht de leste hantaest.
It roufolk komt under de binearjende klam fan 't hinnebringen
fit yn de lossere styl fan 't weromkommen.
Elk giet mei foar 't earme miel, smite de deade graech fan har Of.
Mei de libbenen libje en fuortfarre.
De neibisteanden is 't it slimste foar.
Mar God is genedich, Dy't ek it alderslimst fortriet weislite lit
fan jier op jier.
It libben jowt nea lies.
37.
Fouk hat Hylck in pear dagen frij jown.
„Dfi bist sa oerstjfir fan Brunt" sei se.
Hylck sei net ne, woe wol witte, dat it har oangien is.
,,Hast, salang ast hjir bist wol in kear nei hfi's to west?"
„Ne, Fouk, ienkear sei Heiltsje it al, mar der kaem neat fan."
Fouk skodhollet, dat is gjin wurk.
Nou is hja al in mannich dagen thus.
Hja wie sa bliid har Mem wer to sjen en it nije suske foar 't earst.
En docks. Hwat is der? Hoe komt it, dat hja it sa iens net mear
binne?
Hylck kin Mem ek alles net fortelle. Mem fielt dat, siket, hifket,
taest.
Hylck praet mei Maeike Of: „Ik wol strak de turflannen yn en
by de bulten sjen."
Maei is oan 't stopjen. It wurdt tsjuster yn it lytse hokje, der't
de fammen togearre sitte, it ljocht falt noch skraechwurk yn troch
de himpen finsterkes.
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„Der't ik altyd boarte, der't ik wrotten ha mei jim!” mimert
Hylck Mop.
Buten hearre hja klompen op 'e liemgroun, der geane guon foarby.
„He, ik sjoch neat mear!" seit Maeike.
„Net eagen knoeije, Maei, dat wol Mem net heal life."
Der is in skoft stilte.
Hja sjogge in pear roeken yn de skimer loom troch de loft silen.
De fammen witte net to praten joun, krekt as binne se forlegen
foar elkoar.
Hwer moat Hylck fan fortelle? Fan Siertsje, Gerke of Brun?
Fan Brun en Heiltsje hat hja trouwens langernoch op 'e tekst west.
Soe Maeike dat fan Siertsje bigripe kinne? Maeike hat altyd hwat
bernlik west. Skerp nimt hja Maei op. It fanke is alder, wizer wurden. Hja sil fan jonges witte. Der moat hja by laitsje. Hja witte
safolle yn in lyts hits en it folk is ritch, oars as yn Gaesterlan, sa
bisteklik en skruten net.
„Ik fiel my sa nuver - , seit Maeike, „krekt as bin ik bang."
„Wy moasten its ris tjirgje'', andert Hylck, „wy lykje alde minsken. Sille wy der tit jounr
Hwat stikum fortelt Maeike: „Aenst komme der folle jonges, ja,
in kloft. Hja ha boadskip dien fan 'e middei. It is ek om dy. Hja
wolle nei de bulten, seine, der wie in spoek to sjen. „Sille wy? Foarhinne kamen wy der folle. Fijn, dat allegearre
nochris troch to meitsjen. Ik moat biweging ha. De fuotten ridelje
my. Komme se gau?"
Der hearre de fammen al hwat, stouwe butendoar, mar it binne
de bern mei Mem.
De bern moatte earst oan 'e kant en ite. Maeike helpt al.
Hylck stiet der nei to sjen, 't is krekt of stean har thus de hannen
net mear nei 't wurk, of is hja de trie hjir kwyt.
Heit komt ek thus. Nou oan 't miel. Gau! As allegearre re binne
en de lytse bern op bed, roppe de famkes: „Mem, wy geane it
fjild yn. „Goed, mar net lane'
„Sst, sst," docht Maeike mei de finger op 'e mule, „kom gau!"
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In ein it fuotpaed op der stean hja allegearre, feanterjonges en
fammen; earm en feal yn 'e klean, mar ien en al nocht.
„Ja", tinkt Hylck, „krekt as foarhinne. Fijn!"
Allegearre meiinoar by de lange wyk lans. Hja mocht der graech
allinne forkeare, mar sa meielkoar is ek kostlik. Hylck wol jit ien
kear ien fan harren weze, net tinke oan har dreamen fan alear, har
winsken en forwachtings, inkeld ien fan harren weze.
Nou gean hja yn lange rigen, earm yn earm, dogge lfidroftich
en sjonge it fit. It is wol tsjuster, mar de stjerren brekke troth.
In stjerheldere nacht docht kald oan, mar by harren barnt de libbenswaermte wol. Hja gean yn bliere opteine wille, trije lange rigelen jongfolk. Hja folgje, dounsjend, de rjochte wyk, dy't glinsteret
as in sulveren lint.
Earne blaft in hiemdogge. Folle mear hounen slaen oan, hja
hearre it net, hja sjonge, raze der tsjinyn, dat de bisten wylder en
wylder oangean.
„Fleur haw ik nedich", tinkt Hylck, „en Maeike hat der ek
forlet fan."
„Kom jonges", falt hja fit, „kom, kom!"
„Wy komme dochs?"
„Samar ju."
Hja soe rinne wolle, fleane, dounsje, dwylje. Hwa hat har beet?
Hwa left har de han om de mul?
Hja siket, oft hja him ken.
It is Geart en Arjen is oan de oare kant. Mar Geart syn han fielt
hja. Geart, dy't as jonkje al om har hinne dangele, goed, trou as
in houn.
Oeral sjogge hja nou wetter ljochtsjen, it stille wetter fan wiken
en petten, hja binne yn 't finlan, der't de turven yn steapels riigje.
Sjoch, de stjerren skine ek fit it wetter wei. Hylck wurdt sa fleurich. Al de swierrichheden ha nea bistien. Hjir is it blide, it fortroude fan thus, doe't hja fan Gaesterlan gjin weet hie, noch fan in
Gaesterlanske boeresoan. Wei Siertsje! Ik wol wille ha, ik libje wer.
Al de fammen en feinten krioelje hjir trochelkoar hinne, sitte
elkoar efternei, binne boartlik en oerdwealsk. De famkes giere it
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fit, hja forwachtsje it bjusterbaerlike, hja forwachtsje in spoek.
Ynienen stiet der hwat wyts tusken de turven yn. Hja binne stil.
Guon laitsje senuweftich. De fammen sille oanstellerich flechtsje,
mar de jongfeinten roppe: „Der hinne!"
Mei mannemacht fleane hja der op yn, de fammen gicheljend en
oe-roppend der efteroan, re to flechtsjen by elk krityk gebear. Mar
it spoek naeit fit. Meiinoar yn de mande efter in bang spoek.
Hui, hui, toe dan! Hwer bliuwst? Hwer giest? Hjir spoek! In
pear alderdryste knapen ha him al to pakken. It spoek allet. Dan
is 't hiele spoek wei, in wyt kleed left forsille tsjin in turf heap oan.
„Fammebangmakkerir, seit Hylck. It jongfolk giet yn pearen.
Noch wurdt der flein en oangien tusken de bulten troch. Hylck stiet
allinne, sjocht fol geniet it boartsjen oan, heart gelfister efter heappen wei, in famke laket. Wie 't Maeike? Mar hja tinkt hyltyd, dat
hja Maeike heart. Hwa soe by Maei weze?
Immen pakt Hylck beet. Hja skuort har los, draeft by de wyk
lans, batst iderkear tsjin immen oan, heart laitsjend nei 't sabeare
gefuter.
Wurdt hja noc.h efterfolge? Hja is roi , nilinnP, heart der net
mear by, dat is spitich. Hwer is Geart dan? Der sjocht Hylck syn
koart stal. Of is 't him net? Al wer grypt immen har beet. „Hylck,"
lfistert in stimme. Hylck tint! Hy komt efter har oan. It wurdt in
wylde jacht, stroffeljend yn 't donker oer heappen en fuotten hinne
tusken oaren troch hyltyd deselde lytse feint efter har oan.
It wynt har kostlik op. Gryp my dan, tinkt hja, mar du krijst my
net. Wol hja dan net? Hy haldt oan, it fanke sil him net untkomme.
Grif net, by ken der har fit. Derom is hja joun dochs kommen?
Hylck stiet boartlik stil, sit forside tusken de bulten yn, fljocht it
donker wer yn, altyd foar him fit. In feint flokt, in faem laket. Nou
is hja fit 'e bulten wei, tripket licht oer it flakke ran. It turflan efter
har, foar har de effenens fan in great stik greide. Dunker stykje de
heappen tit njonken de ljochte streep fan de wyk. Wit hoe fier.
Hylck stiet yn biwundering stil. Hoe moai is dat! Mar der komt de
feint wer oan, hja glydt hastich fuort. Hjir kin de feint hurder,
keart neat syn gong, kin hja net forside krupe. Hja heart him deun
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by, efter har, njonken har, by har, syn earmen binne om har hinne.
„Hylck!"
„Geart!"
Kom, sil hja net ien joun, ien kostlike joun hwat losse wille meitsje?
't Is wer as foarhinne, doe't der neat wie as de nije bloeiende forwachting. Hwa forbiedt. it har? Gerke? Siertsje soms? Hja laket
spotsk.
Hymjend stiet it pear nou byelkoar.
„Kom", seit Geart. Hja folget him. Ne, mei him sitte of lizze
wol hja net.
„Bist in nuveren", seit er, „hwer krijst dy oankomsten wei? Hja
dogge it allegearre. Sjoch mar, is der earne noch in pear? Wy allinne
noch. Kom gau. De joun is samar om."
„Ne, Geart. Toe, doch sa net. Wes joun oars. Lit us kuijerje.
Bring my nou thus."
Hy jowt fuort gjin antwurd. Hja mient der neat fan:
„Jeuzelje net. Kom, wy sykje in gaedlik plak."
„Geart, ik fyn 't hjir sa moai. Ik wol 't sjen, genietsje. Ik wol
neat oars as hwat moais. Ne, dat net."
„Bist in nuveren", seit er wer, hellet har oan, tutet har. Frjemd,
hja hat der gjin hekel oan. 't Is of krilpt Eeuwe har oan. It is hwat
goeds. Mar hja seit jitris: „Geart, ik wol oars neat as mei dy
kuijerje. Toe jul"
„Hjir'', seit Geart. „Fratsen allegearre. Dat wolste. Ik wit it wol".
Hy tutet har oanienwei, hja hinget hielendal tsjin him oan. Hja wol
it al, wol it net. Hoe rymt dat?
Geart genietet. Dat kreaze fanke. Hy wol mei har lizze, triuwt
har del.
Mar Hylck komt ta harsels. „Ne!" seit hja batsk. „Wolst my nei
bus ta bringe of net? Nou moatst it Witte."
Oan har toan heart er dat it tinken is. „Ne net", forset er him,
„ik wol krekt as de oaren, ik wol gewoan weze en mei dy."
Hylck fljocht by him wei. Hy tinkt, it is wer boartlikens, hellet
har hommels yn, sil wer mei har oangean. Hja slacht him op it
wang. Efkes stiet er biteutere.
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„Der dan”, seit er, nimt har yn de earm en rint mei har fuort,
„ast dan perfoast net oars wolstl"
Hy hakselt lykwols noch protteijend tsjin, „mei Maeike is der
mear oan."
Hyick is restich, bigrypt, hja hoecht net oer Maei yn to sitten.
Dat komt skielk wol goed. Geart is in beste jonge.
As Maeike einlings thus komt, sitte hja togearre yn it finsterbank.
Maei is stil, giet by harren wei en yn 'e hils.
It is lfikerich, mar hja steane yn de lijte.
„Ik gean ek nei hits ta'', seit Geart, „ik haw in moaije faem haven
joun." Hy laket. It spyt him ommers ek, al docht er finforskillich.
„Moarn nim ik in oarenien, dat wik ik dy."
Sunich freget er har: „Wolst wier net ju?"
Hyick slacht him beide earmen om 'e hals en lfistert: „Dil bist
in leave jonge". Hy lit stil gewurde, docht neat werom.
„Si1st goed foar us Maei weze?" freget hja.
Sa sil hja hastich by him wei.
Dan ynienen fielt hja, hoe sterk er wurden is. Hy knypt har
binei fyn.
„Der dan", himet er„,clat hast fortsjinne. En ik sil op Maeike
passe, der kinst perfoarst op oan." Mei wisse stappen giet er fuort.
„En dat is Geart. Is, hwat ik him frege, dan binei unmooglik?
Of bigear ik de rest foar't de dei fiteinset is?"
It is har, oft hja nou foargoed ofskie nommen hat fan alles, dat
har bynt oan 't foarhinne. En hat Gaesterlan it woun? Is it ek sa,
dat hja harsels der to jow oanbiedt, wylst hja hjir in earlik boask
ofwiist? Hja smyt de holle yn de nekke. En al wie dat sa?
Hylck giet einlings yn 'e hils. Krekt is hja it gonkje troch, of der
krijt hja in trewinkel yn 'e rech, dat hja de keamer yntilmelt. Is't
Heit? Hat de divel wer ris yn, dus. Hark, hwat boldert er. Hylck
is eangstich, soe him dochs it greatste, swierste flokwurd yn it antlit
roppe wolle. Hja krijt noch in pear triuwen, dat hja oerside fait en
de Heit raest, raest mar. Hja woe him lyk oanfleane, him wit hwat
dwaen, mar doar net heal.
Der giet de doar, der komt immen yn. Hja fornimme neat. Mem
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komt fan 't bed en oan de keamersdoar bean hommels in Ride
stimme: „Nou moatst hurd ophalde, Harke, en oars bart der in
ungelok."
Maeike komt der oan en Mem keart en ropt:
„Toe Geart, gean laiitendoar". Hja troaije Hyick de treppen op.
De Heit stiet oerstjfir to praten yn himsels. Der boppe under it
lege tek binne hja nou stil.
Hyick winsket, dat de tiid om weze mocht. 't Is inkeld om Mem
noch.
Hark, Maeike skriemt. Hwat is der dan oan?
Maeike jowt gjin biskie.
„Du krijst in beste jonge, Maeil"
Maeike snokt, mar freget efkes letter:
,,
„En ik miende, datsta
„Ne, fanke, dit wie sa mar. Ik mei him graech lije, mar net foar dat."
„Si1st goed om Mem tinke, Maeike, as ik fuort bin?"
„Fansels."
„Ek op de bern."
„Hwat skeelt dy?"
Hja komme elkoar tige nei joun.
Hyick wit net hwat har mankeart, bitinkt hoe't hja allegearre,
dy't har leaf binne in oppasser taskikt hat, krekt of sil hja se nea
wer sjen.
38.
As Hyick yn Sfidel weromkomt, binne de manlju Fier fan him
oan 't wurk. Fouk fljocht en draeft as in healewize, it hier slingert
har yn triedden om 'e holle.
„It waerd myn tiid dus al wer", tinkt Hyick.
Fouk is ek bliid. Hyick wurdt let en set, in stove har tatreaun
foar it bikommen fan de fuotten, hwat iten, hwat drinken foar har
delset. En ne, daelk net oan 't wurk, hja is wol wizer, de manlju sille
dochs strak ynkomme foar it jounsmiel. Hylck jowt har graech to
de rest, is wurch, soe rjochtfit wolle, hielendal fitrekke. Nou hinget
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hja roungear mei de earmtakken op hege knibbels, lit de ofmedde
lea wiergje. Har boppeste rok bingelt op 'e groun, hja slacht it gjin
acht. It earizer blinkt yn de spegel foar ha. Dat moat ek noch of.
Hja stoarret nei harsels. Hja sizze, dat hja kreas is. Op 't stuit dochs
net! Suterich, bilutsen is dat antlit der foar har, op 't skriemen om't
of. Skrieme hoecht hja net, mar botte fleurich is hja ek net. 't Sil
wurgens weze.
De bilthusdoar wurdt iepen dien, it giet har foarby. Immen komt
de mulkeamer yn. Hja fornimt dat al, sjocht lakonyk om. 't Is Siertsje.
Efkes wurdt hja libbener. Mar hwat soe 't ek. Lykwols, hy sjocht
har oan, glimket en seit: „Bist der wer? Ik wie al bang, datst net
werom komme soest."
Nou sjit it Hylck danich foar de kiel. Hoe lang al moast hja
wachtsje op dizze wurden? Triennen rfigelje har op 'e wangen.
Heden, krekt nou't Siertsje it sjocht. Hja slacht de hannen foar it
antlit, trillet en is skriemende bliid. 't Is as oalje op in smertende
woune, hy wie bang dat hja net wer komme soe. Hied er langst
hawn! Healwize tutte, to skriemen, wylst hja forromme laitsje moast.
Siertsje stiet der hwat knoffelich by, aeit har justjes oer har tsjok
pikswart hier, seit: „Komst aenst by my yn de skuorre? Dan kinne
wy prate."
Hja sjocht him troch de triennen oan en bisiket in Om.
Hja fornimme net, dat Barre Stoffelsma troch de bfithusdoar dy't
oan is, stiet to sjen.
Grimmitich bisjocht er dat nuvere fortoan der, wachtet in hoart
oft der ek mear Bart, mar Fouk, komt en makket de tafel re to 't
jounsiten. Fouk is let, de manlju moatte wachtsje en der hat de
boer in grouweligen hekel oan, dus sinnicht it Barre fan alle kanten
net. Dat Hylck skriemt, is sa slim net, hja hat faker triennen listen
nei Brune dea.
Fouk ffitert op har, is hja de senuwen noch net kwyt? Hylck
wriuwt har yn 'e eagen. Ynwindich fljocht alle forheardens en
drovens by har wei. Op in stuit glimket hja sels, mar moetet dan
Barre wrede eagen, sjocht dochs net foardel, is him treast.
Siertsje hat hja, krijt hja, syn eagen soap. It hert is har licht as
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in fearke, hja soe frijmoedich sjonge wolle as in ljurk. Hja kin net
ite. „Fan wurgens fansels", seit Fouk.
Titte ropt: „Smyt dines mar op mines. Ik mei se foar us beide."
Hyick seit: „Du bist holle bolle Gijs."
„'t Iten is streksum", seit Fouk, „del moatst ynnimme, ast net ytst,
wurdst ek net aid, fankel"
„Witst, hoest aid wurde kinst, Hyick?" freget Titte.
„Hoe dan?"
„Goed op 't sykheljen passe."
Siertsje laket der allinnich om.
Hyick sjocht, hoe't er dan docht. Hy lfikt de boppelippe justjes
omheech. Der komme tearkes om syn eagen hinne.
Op 'e nij moetet Barre har loaits. Hwat skeelt dy aid boer?
Ek hat Hyick wer niget oan dit boere-iten. Hwat in great forskeel by itjinge Mem op 'e tafel sette moat, der't op libbe wurdt en
swier arbeide.
De boer nimt de Bibel en lest 1 Kor. 13, it haedstik fan de leafdejubel. Dat treft skoan. Hwat forstiet Hyick dizze wurden, dy't forheftich har eigen fielings spegelje. Strak aensens is dy leaf de harres,
sil hja by him weze yn de skuorre. Hok utfynsel sil hja bitinke?
Hwat heart dit haedstik moai fit 'e boer syn kreakjende kiel.
De manlju gean oerein en fordwine.
Hoe sil Hyick nou? Hoe moat hja nou? Kin hja Fouk fintrinne?
Hja moat sjen om yn de skuorre to kommen, sjocht troch 't rut.
Fouk is drok dwaende yn de stookhutte.
Of soe Siertsje nou net bidoeld ha, mar strak?
Dochs sjen. Hja kin 't net litte.
Sjoch, ja der stiet er. Yn it tsjusterskimer fan de skuorre. Hja
rint fluch nei him ta. Grypt er har noch net beet? Falt nou de hiele
wrald net wei? Hark, har hert, it sil barste, sa red en wyld docht it,
it bloed bounzet klop nei klop. In oerstjur hert, in waerme mule bringt
hja. Hja krupt tsjin him oan.
Hwerom docht er neat?
Hwat wurdt hja kjell
It is de boer syn boarst, der't hja de holle oan flijt. Syn bolderjend
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'rid falt finfatsoenlik op har del,
Earst is hja yn 'e sus, fljocht dan, biret, it bfithiis yn.
De boer, hy flokt, swart, rint har efternei. Hja is in forkearde
frou, dy't yn 't tsjuster huorkje wol.
As by yn de keamer komt, giet hja bfitendoar, der't Fouk forheard
har opheint. Hwat nou, hwerom is Barre lilk op har? Hylck moat
meikomme en fortelle.
Yn de fjurhutte stean hja.
Skriemende stjit hja de wurden der fit en njonkenlytsen komt it
barren foar Fouke eagen to stean. Siertsje, Barre, Barre, Siertsje.
Nou sil Fouk ek forskuorrend weze. Hja doar net sjen, in Kiel hoart
net. Mar dan skattert Fouk it fit: „Fanke, ik krij der hwat fan. Du
leagenst it?"
Hylck weaget it en sjoch. It bispotlike fan de sitewaesje dringt ta
har troch. Dy beide froulju dogge it hoe langer hoe malder, mar
Barre skuort de doar iepen, hy is troch alles hinne lilk, wynt him
hoe langer hoe mear op.
„Bist ek net wizer, greate sloarm", byt er Fouk ta.
Fouk grypt H y lck beet, hja fleane by de oerstjilre boer 'fans,
hearre neat mear.
Fouk finthjit, hja sil neat tsjin de oaren sizze. Hja pleaget Hylck:
„Dfi tochst in jonge frijer oan to krfipen en it wie in aid forgroeide

stalk."
Hja warskoget ek tige earnstich: „Mei dy en Siertsje, der kin
neat fan komme. Gerke, fanke, dat is better."
Hylck giet bitiid op bed, de joun is dochs bidoarn. Hja skammet
har hwat foar de boer, dat er soks wol fan har tinke moast. Of hied
er der mei sin stien?
Siertsje sjocht hja de hiele joun net mear.
Dat is net sa slim, der komme mear dagen. Is de pleats to lyts,
Gaesterlan is great. Gjin noed, der is altyd wol in herntsje, der't de
boer barren net fine kin. Fouk sil him wol fortelle, hoe's it yninoar
sit mei Siertsje en har. Dan wit er it mar, kin er him remeitsje, it
jowt har mear wissichheit. Hwat is dy boer neigeanderich, by rint
jouns wol trijeris it bfithfis yn, sels midden yn 'e nacht stiet der
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immen by har bed, in lantearne yn de han. Hylck wurdt sa kjel.
Soks is nea earder bard.
Hwa is 't? Barre. Hwat wol er dochsl
Hja glimket. Hy ljochtet har Of. Oft der ek ien by har leit fansels.
Dy
, hja wol skelde, mar is sa sliich, nei de reis.
Efkes winsket hja, dat it Siertsje wie, mar dan jowt hja har oer
oan de sliep.
Hja wurde sfint neigien. Troch Barre en ek troch Fouk. Fouk
rydt Hylck nei en Barre Siertsje.
It rint al wer oars as Hylck forwachte hat.
Siertsje soe mei de ffist op 'e tafel houwe moatten ha. Hy docht
neat, lit mar gewurde.
Hwat soe hja in wille hawn ha, as er dy ald boer de ffisten sjen
litten hie.
En 't is sa nuver, der is hwat foroare mei har en Siertsje en docks
giet alles gewoan syn gong. En snein komt Gerke. Hylck kin 't har
net bigripe, wol der sels net oer bigjinne, dat moat Siertsje dwaen.
Hja tinkt ek, as hy der net mear omjowt, kin 't har ek neat skele om
in joun by Gerke yn de stookhutte. Der bart ommers neat. Mar dat
wit Siertsje net, hja wol him sa graech oanfiterje. Soks soe by oare
feinten altyd helpe, by Siertsje net.
Hwerom docht er neat? Hwerom giet er net nei syn Heit, praet
mei him, set oars sunder him troch.
Dan heart hja, dat Siertsje omraek under hannen nommen is en
Fouk hat meiholpen. Dy beide ha tocht, dat it noch gjin tinken wie.
It eintsjebislut hat west, Siertsje moat oan 't wiif, hy rint al nei
de tritich. Bfitendat ornearren hja, Hylck moat hjir wei.
It spyt Fouk, hja mocht it fanke lije.
Hoe moat it dan mei Gerke? De boer wit rie: Trouwe, hja ha
him to folle oanhelle om him of to saltsjen. De boer seit ek, hiele
Gerke kin him neat skele, mar troud is troud, is Hylck oan 'e man,
dan driicht der fan har karat gjin gefaer mear foar Siertsje, it skynt,
dat hja him wol yn de bisnijing hat.
Mei maeije to doarren ut. Gerke en Hylck, Siertsje en
Ja,
?
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mei hwa? Hwa is goedernoch, leaver rikernoch? Hja gean de kunden under de boeren nei.
Barre neamt in namme.
„Ne, Barre, dat moat net", seit Fouk bigreatlik.
Mar Barre is der net of to bringen, 't is in best fanke en der sit
Tolle jild.
„Forwoechsen", seit Fouk, „ne, der bin 'k net foar.”
„'t Is in frommes", sei Barre, „en se hat jild".
Hy wit, der bistiet gjin folbloed Stoffelsma, dy't net boaskje wol
om 't jild en Siertsje is ut it laech.
„Sa tsjep is Siertsje ek net", haldt Barre fol.
„Hja wol", seit Fouk en knikt nei 't bilthus.
„Dy-y-y", hellet Barre forachtlik ut, „dy docht it om 't jild."
Efkes wurdt it de boer hwat frjemd. Hja stie deun by him, lei de
holle tsjin him oan. Ek ut selsbihald hat er him oerstjfir holden.
Wied er net by steat en helje har oan, hwer wie dan syn sizzenskip as boer bleaun?
Hy sil, hy sli de baes bliuwe, hja moatte allegearre foar him
fleane wolle, eigen folk sa goed as de boaden. Hy, Gaesterlanske
eigenerfde boer sil noch ris sjen litte, hoefier hy it stjare kin.
De sneintojouns as Gerke en Hylck yn de fjurhutte sitte, hat de
boer it mal fel oan mei Siertsje. Der wurdt him oansein, hoe't it
tonei weze sil.
Fouk is der by en knikt. Libje wy allegearre net tusken it du silst
en it du silst net yn, tinkt hja. De boer, dy't siket om in halding,
nimt de kwispeldoar ut 'e finsterbank, haldt 'm tusken tame en finger en seit:
„Hinke fan Jan Roekeboer, dat is hwat foar dy."
Siertsje is nea praetsk, hy seit gjin stom wurd werom.
De boer seit mear as er wend is, hy praet mar troch: „Hja is net
kant fan lea, mar du bist oer de jierren en der sitte spikers."
Noch gjin biskie.
„Mei de faem wurdt it neat, dat bigrypst sels wol en dy wol ik
Gerke ta ha, us soarte past har net.
Hwat seist?" freget er nou, hwant Siertsje joech einlings liid.
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Dfidliker seit Siertsje: „Dat wol ik net. Ik sil wizer weze om mei
sa'n en".
Hy sjocht syn Heit hfinsk oan.
Barre wurdt opljeppen, hy hat it altyd foar 't sizzen hawn, jowt
de leije net fit hannen.
Fouk haldt har stiif.
„Siertsje", seit hja, „Hinke is in goed fanke, hja ha sa'n jild."
Siertsje harket
„sa'n jild," mar hy seit: „it fait my fan
muoike of."
Tsjin syn Heit seit er jitris:
„Ik wol net."
Dy giet oerein, set mei in bats de kwispeldoar del, hy fielt him
wer minske by niis, doe't er moai waer spylje moast, en seit lud:
„Du silst!"
Siertsje raest: „Ik sil net". Bitter ropt er it fit, it is mear winsk
as wil. Hy seit, hwat er graech sizze woe, mar wit dat er lykwols
harkie sil nei de stimme fan syn bloed: jild by jild.
Hat dy twifel him net altyd dwers sitten mei Hylck? Ut alle
macht skreaut er: „Ik lit my net twinge, ik wol sels witte, hwat ik
dwaen wol."
Barre seit neat mear. Hy fielt him nou wer wis. Hy wint, fornimt
er, it is eins fititen. Inkeld is er wreevlich, dat de jonge tsjin him
yn doar, al is it mei de mule en dat er fit himsels de faem net stean lit.
Siertsje giet der fit. Yn de buthfisdoar ropt er lUd: „Ik fordom it."
Fouk beart: „Siertsje, it is dyn Heit."
Barre grypt „de Keuvelaar".
It bigreatet Fouk om de jonge. Hja seach wol, hy skriemde hast,
hie himsels net yn 'e macht. Nou moat hja oan Geauwe tinke.
Letter stiet hja foar Siertsje syn bed. Hy sil docks gjin forkeards
yn 't sin hawn ha? Der is hja frou foar om soks to tinken.
Mar hy leit sa op 't gehoar restich to sykheljen op syn smel ienpersoans bed.
Hja fornimt net, dat er him mar haldt oft er sliept.

Barre is op hoassokken oer it strjitsje nei it pear stoattele. Hwat
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waerd Hylck kjel, doe't de doar finforhoeds iepengyng.
„En nou jim mei maeije trouwe", falt er harren op 'e lea. „Siertsje
moat dan ek oan kant. Ik sil jim mei de kosten helpe, mar dan help
ik ek net ien kear wer. Jim hoege skielk net by omke Barre oan to
kommen, om stipe."
Hun tinkt Hylck, krekt as soe ik dat wolle. It liket der lykwols
net better en frediger op to wurden. Wy sille sjen. Ik moat earst
mei Siertsje prate. Al sil ik yn 'e nacht ek nei syn bed tagean. Nou
binne hja allegearre noch op har iepenst, mar dat slyt won Ne, hja
hat wol moed nettsjinsteande. Allinne dy boer is finforsetlik.
Gerke fleuret op, is sa praetsk.
39.
De boer makket fierdere risselwaesjes.
Op tiisdeitojoun docht Fouk him it swart front foar. Barre flijt
it gouden horloazjekjetling op syn grou liif. De hege swartsiden
pet komt op.
De reis giet nei Jan Roekeboer syn forwoechsen dochter Hinke.
By Aldemardum. dat nei Kipenboarch op, stiet in bosk:
Der heech to fit stykje lange tinne neakene beammen mei suterige
krunen. Der ha de kurganzen nusten yn en bringe har jongen great.
Op 't stuit binne hja oan 't oefenjen foar de lange reis, hwant strak
as 't winter wurdt, forlitte hja it honk en tsjogge wit hoe fier fuort.
Efkes leger rikke de roekebeammen. Der swarmje de roeken yn
kloften om. It kae-kae-kae forbrekt hyltyd de goede stilte; hja binne
finrestich, drok, libben dy ffigels, der't it folk it bigryp fink oan
festknotte hat.
Underoan yn 't leechste beamguod wenje de oare fugels yn bunt
forskaet, safolle kleuren, safolle kielen.
In prachtich nijsgjirrich ffigellibben yn dizze iene bosk.
Njonken de bosk yn 't lang der mei, stiet in boerespul.
De boer is op it hiem en lustert nei de roeken, sjocht de kurganzen nei, heart de koarte libbene liiden fan it lyts fugelguod.
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„Net lang mear”, tinkt Jan Roekeboer, „as de Wyldemerke west
hat, is de simmer foarby. Dat is de fitsetter."
„Moai" seit er lficlop. Hy harket skerp nei al de mylde Wen,
dy't op him takomme, dy't oer him fitgetten wurde as maeijerein.
„Dy roeken hearre der net by", seit er tsjin Hinke. Hja hat oan 't
boadskipjen west, komt fan de wei it hiem op.
„Heit, dy moatte der by, dy wylde dogeneaten, it binne glfipske
apen. Sjocht Heit wol, hoe't se nei us gluorkje en de eagen rolje litte?"
In lange rjochte Heit en in lyts miswoechsen fanke stean njonken
elkoar yn de simmerjoun yn 't moaije waer en kuijerje om de stjelp
hinne.
It fanke hat brune eagen en ljocht hier, dat opkjimd is mei in
hege tiff.
Hja draecht gjin earizer lyk de froulju fit it gea de wizansje ha,
sneins wol nei tsjerke ta, deis yn de bosken net, hja haldt fan it
losse, frije, moat gjin twang, hja, de forwoechsene faem.
De Heit giet yn Fryske klaeijing, klinkertbaitsje oan, lege skuon
mei sulveren gaspen.
Net folle lju, dy't syn klaeijing mear forkieze. Jan Roekeboer
haldt him oan aide seden fan sibbe op sibbe gien.
Gled dat de knopen binne! Hinke is skjin, sfikerskjin, hja past
sa goed op Heit.
„Bist oan 't dreamen?" freget Jan, „seist sa'n bytsje!"
Hja sjogge nei it wetter fan de feart, it streamt njuet, yn lytse
bolle weachjes.
„Nast it net nei 't sin by my?"
Oars krijt er gjin antwurd as in knyp yn syn earm.
Hja meije elkoar sa graech lije, Heit en dochter.
„As sieten wy yn de oerbosken", seit Heit. „Oer de feart bosk,
njonken us bosk, efter us bosk, fierderop pas greiden en notfjild."
„Ik soe hjir net graech wei wolle", seit Hinke.
Hja sit nou yn it finsterbank, hinget hwat foaroer. Meilydsum
en foarsichtich gean Heite eagen oer har roune rech.
„Hwerom der oan tinke, myn fanke?"
It stjerren fan har Mem komt him yn 't sin.
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Hoe lang ek al wer? En noch is 't sa farsk. Mar sa hat Hinke
bidoeling net west.
„Ien ding winskje ik mei ynmoed, Heit!"
„Hwat is dat?"
„Ne, ik kin 't net sizze."
„Hwerom net tsjin my, bern? Nou?"
„It is sa'n rare biskamsume winsk. Mar ik wol 't Heit wol sizze."
Hja glimket him forlegen oan.
„Ik hear 't allinne mar en de beammen en de fugels. Faeks njuentet it wetter dyn winsk fierder Gaesterlan yn, de minsken forstean
de wettersang dochs net."
„Moat Heit hearre en lit dan it wetter myn winsk mar meinimme.
Fier fuort, fier fuort! Heit, ik woe sa graech ien kear mei in feint
to Wyldemerke halden."
„Och fanke", seit Jan Roekeboer.
Hinke glimket him wer forlegen oan. Hja is net bitter. De eagen
glinsterje hwat frjemd. Hja sjocht foardel, fong in glim fan Heite
eagen, dy't pynlik smertlik seagen nei har stal.
Dan freget hja: „Haw ik Heit sear dien?"
„Du dochst dy sels sear, fanke", seit Heit.
De Heit is earnstich wurden, tinkt, as hja mar foar my stjert.
Yn dizze teare stimming binne hja, as Barre Stoffelsma mei syn
nuver boadskip oankomt.
It is gjin gewoante yn Gaesterlan, dat de Heiten om in faem
foar de soan stykje.
De jonge minsken redde harren sels en freegje de Alden om
de seine.
Der stiet de koarte Stoffelsma mei it hurde antlit en it djare
kjetling, in bylkerich, echt, breed, swier gouden!
Hy wurdt yn 'e hils noege, drinkt kofje mei. Hy praet oer 't
gewaechs en oer 't waer.
Jan Roekeboer andert stadich, undersykjend, hifkjend. Hwat wol
Barre? Hok boadskip soed er dochs ha? Jild? Ne. Hea? Ne.
Mar hwat dan dochs?
Nei folle iggewearjen komt Barre to de saek.
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Hy hat earst gjin boadskip oan de dochter, seit er. Hinke krijt
de wink. Hja wurdt wei yn de bosk, dy't rat nei ierde en bledden
en wetter. Woldiedich is 't hjir nei de reinbuije fan fan 'e middei.
Net lang mear sille de beammen Brien weze en de bledden bylkje.
Hark, ropt Heit har der? Hwat woe dy Stoffelsma by Heit?
Hwerom mocht hja der net by weze? Hja giet 't hiem wer op. Heit
stiet foar de doar.
„Is er fuort, Heit? Hwat woed er?"
Hinke laket. Heit sil werom laitsje, forwachtet hja. Mar Heit
sjocht stroef, hast pynlik.
„Hy is der noch, by komt om dy, it giet oer dy."
„Hwerom moast ik der dan fit? Of wol er wer in wiif ha?"
Hja laket lfidop, mar it klinkt falsk.
„Hwat mankeart it fanke hjoed? It is dochs gjin maeije. De Wyldemerker ornearret er.
„Hjir is hja, Barre, en bisjoch har earst goed."
Hinke krijt in kleur, hoe kin Heit sa? It sjit der har fan yn de
eagen.
„Dat is fan gjin bitsjutting", heart hja de boer sizzen. 0, hoe kin
er 't sizze!
„Siz jou boadskip, Barre, hja en ik binne re."
„In hiel gewoan boadskip oars'', seit Stoffelsma.
„Hinke, Us Siertsje wol sneintojouns by dy komme."
Hinke sjocht fan Heit nei Barre en oarsom, freget Heit mei de
eagen.
Heit sjocht iit it rut.
„Hwat is dyn antwurd?"
„'t Is goed, Stoffelsma."
Har eagen laitsje it ut. Hja soe dounsje, springe wolle.
„Bitink dy goed, stumper", seit Heit.
As in gjalp kald wetter falt dit sizzen fan Heit op har del. Hwat
moat hja dan? Hwerom neamt Heit har in stumper? Krekt yn dit
greate ljochte eagenblik? Moat hja ne sizze? Dat kin dochs net. En
dat wol hja net! Siertsje is goed.
0, hja is sa bliidl
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Jan Roekeboer tinkt: „Moat ik har de blidens fintnimme? Moat
ik eins net wizer weze? Tinkt hja net oan 't jild?"
„0, Stoffelsma", ropt Hinke alhiel fit 'e liken, „clan kin er ek mei
my nei de Wyldemerke!"
Dat giet Barre stfifernoch. Daliks nei Wyldemerke? Hy sjocht
Siertsje al. Hy hie dit saekje earst leaver hwat tomfik bihannele.
Dochs is syn bislfit: „Oer de houn, oer de sturt."
It wurdt ofpraet. Dan giet Barre mar wer.
Hinke bliuwt yn 'e hfis. Jan Roekeboer trapet mei oan de hikke
ta, woe eins noch hwat sizze, mar haldt him stil. Hja wikselje in
pear finnutte wurden, dan skonket Barre fuort.
Jan Roekeboer bliuwt noch in set bfitendoar hingjen, by heart
de fugels yn de tichte bosk en hommels bigjint Hinke to sjongen,
fleurich, fitlitten, bliid!
De Heit bidt foar har. God, hja toget al sa'n swiere lest en hat
der suver gjin erch yn. Wol har bernich hart biwarje. Lit it rfige,
rauwe libben har net tognauwe. Hja is sa fyn.
Dy Stoffelsma's sa lomp, sunder omtinken, wreed! Jild, Fan, bisit
wolle hja, mar bikommerje har net oer gefoel en hert.
Frouljus fyngefoel achtsje hja alhiel net.
Moat Hinke yn dat formidden? Hy moat syn fanke warskogje
It wetter ronfelt yn de feart, glydt foarby, is jimmer yn biweging.
De winsk namen de weachjes mei en de forhearring wie tichteby.
Hokfoar forhearringl
40.
Wyldemerke! Der trillet hwat yn de aide lansdouwe. In sigen
fan forwachting waeit de minsken fleurich oan, Wyldemerke stiet
foar de doar, kloppet oan.
De simmer is foarby, de kleurige hjerst is op kommende wegen,
is re it biwald oer de ierde oer to nimmen mei rein en wyn yn
fleagen. De stoarmen sille bylje, de rein sil fortrietlik falle en
weakje de groun. Alles sil skriemend forgean. De tiid fan skientme
wurdt wei yn in fortutearzjend grienmank fan blabze en neakenens.
Wol binne de stoarmen great en goed om nei to harkjen.
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De minske siket forskfil, krupt yn de huzen, digeret mankelyk ta
it finster fit.
Hwat is dat, dat nou gloeit yn bloed en langstme bernet? Hwat
bringt him ta fjochtsjen, boartlik, drogjend, tsjin alle fleagen yn?
Hwat is der, der't it hert redder en waermer fan kloppet? Hwat
wallet der yn 'e minskesiel? Hwerom forwachtet elk in nije fintjowing, nije wille fan wylde avontfiren; nei aerd en aldens, mar
altyd hwat jongs, hwat moais?
Hwer komme de sulveren dreamen wei yn de finlijige tiid?
de kleuren dat? Of is it de gloede fan it ofskie? De freugde fan de
mankelikens? Yn it stribjen leit de langstme, yn it langstme bigjint
it stribjen en it stribjen is mear as it hawwen.
Skodzje alle neare tinzen by jim wei. Wyldemerke komt! Skielk
winterkjeld en wiete fuotten. Noch net! Noch net! It wyldemerkefeest komt earst.
Net mear soargje, gjin gerekken, mcizenusten fit 'e wei, sibbe
skelen, nytlichheden, Wyldemerke!
Foar de slimme tiden, earst de Wyldemerke.
Arbeiders meitsje de tarissings. Seadden wurde stutsen en steapele. Tafels komme op skammels, de tinten wurde spand, in dounstinte, in drinkenstinte, in roune tinte foar de grytman, in lange tinte
foar it Slot.
De seaddehichte foar de spylman, in seaddebank foar it keningspear. Hwa sille it wurde? In nij pear, in farsk pear, in bisfinder pear.
Ta harren eare sil de fioele fidelje.
Jenever skinke, brandewyn drinke, boerejonges snobje!
De flaggen op de tinten! De kreammen krije it feste plak.
Eksteurs, Markus fan Balk, Lukas fan Sfindel, Jehannes fan
Mardum, tsjinje ta de tucht, sille oarder skeppe.
Bern tyskje nijsgjirrich om, rinne fortrietlik foar de fuotten.
Jinsen binne de hynstekampen, de greiden foar de reauwen.
Kipenboarch komt re om it greate feest to jaen, it feest foar twa
skoandere dagen.
De kloklieders fan Gaesterlan jfikje de hannen. Moarn liede hja de
merke jubeljend yn.
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De foarste dei is foar de trouden. Dan is der de bidaerde wille
fan minsken, dy't witte fan it evenredige langstme, net it jong
brilzjend opwaljen, fitwrydsk en buten sinnen. Hja genietsje myld
en geef en restich de fleur, keapje en maltjirgje, binne op syn
moaist, fan binnen en fan buten. It pear] en hat gjin spanning, dat
is foar de twadde deis. Dy dei bislist oer lange libbenswegen, fortriet of rike nju. Ja, dizze dei berget it lot fan folle slachten.
Hwa bliuwt thus fan Wyldemerke? Net ien ommers? Froulju mei
tatebern. Nou jal Alde lju mei stive skonken, deabidders en oergeastliken.
De aide deeglike Gaesterlanners kinne it net litte. De fuotten langje
nei rest, siel en sinnen jeije nei de Wyldemerke.
„Wyldemerke is noch moaijer as Siindeler Bil", seit Titte, „sa't
de spylman der stiet en de strykstok giselje lit oer de spande snaren.
0, ik moat der al fan dounsje."
Hja gean allegearre hinne, de iene dei of de oare.
„De twadde deis is uzes, Fouk!" seit Hylck.
„Ne, ik gean de earste deis", andert Fouk.
Yn de oergongstiid wie dat sa maklik net foar Fouk. „To ald foar
frijstermerke, to grien foar de trouden". Hja is der lang oer hinne,
feestet op de earste dei, ek wol ifidroftich mei har grow manljushad.
De boer giet nei it hurddraven en hy moat ark ha foar de buorkerij.
41.
Siertsje hat de hjitting krigen, doe't Barre him it jawurd brocht
fan de faem, der't hy net om stive hie.
Hy leit net mear tsjin yn.
„Heft sil ien kear syn sin ha", seit er tsjin himsels.
„Hearrich weze", seit Hylck, „en jild."
Hja sil har best dwaen op frijstermerke. Net mei feinten, der hat
hja mear as genoch fan, mar gewoan wille meitsje. In minske leaut
sa graech oan in brokje lok. As Siertsje ris mei har hinnegyng!
Der is dan de greate dei fan 't jongfolk. De moarn fan de forwachte
stiet oan de loft, in neisimmerdei wurdt it mei strieljende sinneskyn.
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De dei fan dit jier sil in bisfindere weze, in dei, der't jierren en jierren oer praet wurde sib de dei fan Siertsje Barres en Hinke fan Jan
Roekeboer.
Al dizze dagen giet Hinke yn in libbene forwachting.
Har winsk, struid oer de fine ribbelweachjes fan de feart, is Gaesterlan yndreaun en foar't er toplak wie, wied er al forheard. Sfint
libbet hja yn in ljochte dream. Hja is Barre en syn soap tige tankber.
Har skande fan jier op jier sil fitfage wurde, ek hja giet mei in tsjeppe
feint to merkjen.
De Roekeboer hat syn moed lang net, mar lit it syn fanke net
merke. Is hja dan sa wraldfrjemd, dat hja nimt en net neitinkt? Hat
er har tofolle hoede, tofolle de swiere sile foar har lutsen? Hja sjongt
de hiele dei. Soms mimert hja, mar altyd tinkt hja: wie 't mar sa fier.
Siertsje forklaeit him.
Hylck docht de leste hantaesten oan 't wurk, is hastich en skripperich, wrot tsjin har eigen tinzen.
It reau stiet re. It reau, dat hja poetst hat, dat it blonk. Mei hwa
sil er gean?
Koe hja mar efkes earne gfile op in iensum plak. Krekt hie hja 't
lok by in tippe beet, of it is har wer fit hannen skuord. Toe Hylck, de
holle omheech. Kin hja net mei Gerke maltjirgje? Wie dy mar net sa
stiff! Hja krijt langst mei in oare feint to spyljen as wie 't echt. Inkeld
om Siertsje de eagen fit to stekken, oan to fiterjen, to fergjen.
Mar it sil ommers dochs neat jaen!
Nou is er yn de foarkeamer. Om jild fansels.
As Siertsje troch de skuorre giet nef 't reau, stiet hja stil yn de
doar. Dat seit neat, Fouk stiet ek op 't hiem to sjen. En dochs hat
har stean der foar him bitsjutting.
Hy wurdt der finrestich fan. In skeane glimp fan syn eagen giet
efkes oer har hinne. Hastich skript er mei it hynder, rydt dan mei
faesje it hiem Of, groetet mei de swipe. Fuort!
Fouk seit: „Dfi moatst tinke, Hylck, it bigreatet my wol om dy,
mar us Barre hat gelyk, it kin net oars. As wy oer 't jild gjin omtinken
ha, sakje wy of en wurde lyk Gerke en dy."
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Hyick snfift. „As men finturven wurdt! Myn pake wie ek boer."
Mar op Fouke pinfiskjen andert hja net ien forklearjend wurd.
In foldien gefoel komt oer har, dat hja Fouke eigenwize boeremoed
forbjustere hat.
„Moatst der dy oerhinne sette", seit Fouk nosh. „Jow dy oan
Gerke. Hy past by dy en is ien iit us laech."
Hyick snuft jitris, giet ringen by Fouk wei. „Eigenwize greatske
boeren", tinkt hja, „in boer is in god."
Kom, eanst ek op stap, de leanen troch nei Wyldemerk.
42.
„Der is er", ropt Hinke en fljocht nei de doar.
„Hjir", ropt Jan Roekeboer. „Net sa bluistrich. Is it dy yn 'e
plasse slein? Hy kin by us komme!"
De seas stiet foar. Siertsje Barres haldt de leije. Ut dit hils moat
syn faem komme, lit har dan komme, dy't hja boar him ornearre ha.
Hy sit, sa't er sit, sjocht foar him tit.
It wetter fan de feart biweecht licht, wjerspegelt loft en wolkens.
It hynder wurdt ungeduldich, Mkt hyltyd oan, mar Siertsje haldt
strak.
As hja dan wol, moat hja mar komme.
Hinke stiet to dounsjen.
„Hwat moat er tinke, dat ik net klear bin. Ik gean der hinne."
„Om de deale net. Hy sil syn loaije finforskillige skonken oer de
wei slingerje. Jow dy net wei, hy is de freger!"
„Heit, hy giet fuort!"
Eangstich sjocht hja to 't finster fit, wol by Heit lans, mar wurdt
bang fan Heite eagen. Sa ken hja har Heit net. Hwat skeelt der dochs
oan? Hja hat gjin forstan fan de sitewaesje, hat inkeld fleur forwachte, gjin tizenusten.
Achtentweintich jier is hja, 't is hjoed har earste frijstergong, ien.
sum is hja opbrocht yn de bosken by har stille Heit.
Hja moat skrieme; mar har antlit mei ommers net plakkerich wurde.
Der komt gjin biweging foar yn de tilbry.
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„It is binaud longer”, tinkt de Roekeboer. Hwat moat er? Moat er
syn iennichst famke as in kljitte gean litte? Sil er dy eigenwize njirre
der net fuortjeije, him de flok en de segen jaen? Hy sjocht syn famke
clunjen, alhiel oerstjur. Hy wit, der komt kwea fan, dochs kin er har
net hoedzje tsjin har eigen wil.
Is it net tiid har sels it libben yn hannen to jaen?
„Gean dan", seit er op 't lest. „Mar ne, ik sil earst."
Der giet er. Hinke rint deun efter him oan.
Siertsje sit noch stil.
As er it folk kommen sjocht, forskeukt er krekt. Efkes nimt er
Hinke yn 'e eagen, stumperich, miswoechsen, sa't hja is. Njonken
har sjocht er in oar stal, rjocht, linich kant. De eagen lykje elkoar.
Heit hat eins goed fitsocht, dizze faem wurdt mei goud bihongen en
butendat, kin er Hylck net krije, eltse faem is him goed. Hinke hat
in tsjep antlit, al hinget it aldske der oer, eigen oan forwoechsen lju.
Der stiet Jan Roekeboer by de wein en efter him Hinke, yninoar
cliikt as in skou filgeltsje.
Siertsje sjocht de bangens yn har eagen, it rekket hwat yn him.
Perla is Jan, mar haldt him yn.
Hinke bisjocht har feint. Hy koe wol net bliid weze, tinkt hja, hy
sjocht, oft er slim ungelokkich is. Is er dan net bliid mei har?
„Kinst de loaije bud net fit 'e seas krije?" boldert Jan Roekeboer.
Siertsje forskikt, by docht gjin biskie. It is him ommers goed? Wol
hja mei of net? Hja moat it witte. Wol hja mei nei 't feest, farwol oan
de simmer bringe?
Jitris bigjint Jan Roekeboer.
„Kinst myn famke net fatsoenlik bijegenje?"
Hy woe 't folle raerder der fitslingerje. Dizze scene giet boppe syn
macht om it fanke.
„Hy kin net by 't hynder wei, Heit. Sjocht Heit net hoe gysten
en rimpen it docht?"
„Hy kin der dochs by stean?"
„Hwat soe dat nou, Heit?"
„Du moatst it witte. Der komt folk oan. Gean by him sitten, as
er it fatsoen net hat dy yn to noegjen. Mar", en hy sjocht Siertsje
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Barres ffileindich oan, „mar dit wik ik dy, du silst noed foar har
stean. Ik fortrou dy net. Hja wol graech en derom. Leaver hie 'k it
forbean. Astil net op har past en har frijwarrest foar skimpen, dan
sil Jan Roekeboer dy fine."
Dermei draeit er him om en stapt rimpen by barren wei.
Siertsje is der net kald finder bleaun.
„Sitst goed?" seit er tsjin Hinke.
Hy lit it hynder drave. Hja ride hoartend efter it jonge wylde
bist oan. Der binne net folle reauwen op 'e wei; noch inkelde minsken to gean, binne warber. Blide minsken allegearre, re to it Wyldemerkefeest.
It reau fan Siertsje Stoffelsma uiei der weze, gled en goed yn de
ferve en in kant, libben hynder.
Hja ride by it feestplak lans.
Hinke slacht yn 'e hannen. Sjoch, sjoch! It blinkt der fan al de
gouden en sulveren earizers, it krioelet fan jonge minsken, ien en al
wille en fleur.
It biweecht allegearre om de grize tinten binne. It libbet en dunet,
it tilt!
Al ringen hat Siertsje it reau de hynstekamp opjage, der't swarte
en ljochte seazen en glezen weinen stean mei de stokramten omheech.
Hja moatte alhielendal efter yn 't ran weze.
Der is kreupele Jurjen, dy't mei 't hynder redt. Binijd sjocht er it
pear efternei: de aid frijfeint fan de Griene Singel en Hinke fan Jan
Roekeboer. It stumper, sil dy strtipt wurde foar de Stoffelsma's?
Siertsje nimt greate stappen op 'e kreakjende skuon, by hat se
krigen doe't er tweintich wie.
Hinke tippelt warber efter him oan, hat safolle nijs, bliuwt binefter, drafket om him yn to heljen, it skeelde in bier en hja hie yn de
drinkensdobbe lein.
Siertsje trapet troch. Wol hja mei? Dan moat hja komme. Hinke
bisiket yn syn fuotleasten to gean. Hja himet, hja moat sa hurd,
it boarst docht har altyd daliks sear.
Oer de reed nei it feestlan is hja njonken him, wol him yn de earm
krije. Dat wol er net lije.
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„Dan soe 'k better meikomme kinne”, freget hja freonlik.
Efkes sjocht er fit 'e eachshoeken nei har. In aerdige stimme. Wol
hja him ynnimme? Of is har aerd sa?
Nou stean hja foar de yngong fan it feest en wurde daliks steande
holden troch in pear fitlitten fammen, dy't elkoar yn de earm knipe
fan forheardens. Reafallige antlitten ha hja under de gledde earizers
mei de kanten miltsen. Golle, fleurige fitlitten eagen.
„In dilbeltsje, Siertsje."
Al wit er, dat in swiere straffe him wachtet, as er oerhearrich is,
hy sil batsk troch rinne.
De fammen roppe: „Wander, Piter, Harmen, help! Dizze feint
wol net bitelje."
„Hokker?"
Hja wine gnyskjend „Dy!"
„Siertsje", sizze hja, „net?"
Siertsje giet eigensinnich troch.
„Wy meitsje in snoek fan him, jonges!"
Deabliid binne hja. Dit is yn jierren net bard. In feint, dy't net
bitelje wol.
„Toe, jonges, nei de drinkensdobbe, underdompe."
Hinke ropt: „Ne, ne, net dwaen, ik sil wol biteljel"
Hja hellet it knipke al fit 'e bugeltas.
„Du bitelje? Ne, faem, dat is gjin wizansje. Hy moat it dwaen."
De fammen laitsje harren slop.
Mar ien seit: „Stil ju, it sloof, en mei dy Siertsje. Oars net as
om 't jild."
Dat heint Hinke op: „Oars net as om 't jild."
Hwer slacht dat op?
Hja sille de hannen oan him slaen, mar Hinke keart harren.
„Toe nou, ungelok", seit Wander, „bitelje dan." Stil tsjin de
feint: „Skammest dy net foar dyn faem?"
Stumsk bitellet Siertsje. 0, de sinnen stean him sa forkeard.
Swijend gean hja nei de kreammen ta. Hinke haldt him by de
mouwe beet, oars soene se utinoar reitsje. It wol ek sizze; wy hearre
byinoar op dit frijsterfeest. Hja tinkt, hy sil hwat foar har keapje,
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in sulveren earmban, in knipke of kjetling om 'e hals, dat is sa mei
feinten en fammen op Wyldemerk.
Siertsje docht it net. Tiden stiet er stil by 't boerereau, hifket,
bisiket. Hy skoddet har han fan him of, moat hja him dan algeduerigen oanreitsje? Hy swit der fan. Sa tipelsinnich.
Hinke hat har moed net. Ek krijt hja erch yn al dy fyn-spotglimkjende eagen nei barren ta. Is it om har of om Siertsje?
In biweging giet troch it folk, nei de lange tinte ta. De kloft fan
frijers en frijsters triuwt oan, nimt mei. Nei it doel. Waermbloedige
pearen wolle nei it plak fan de hite brandewyn en de gystene wille.
Hokke deaden net wolle, wurde meitroaid. Net ien mei miskearje,
ek Siertsje en Hinke net. Hja wurde bfitst en treaun en lutsen middenyn de kliber. Hja binne kommen, hja moatte mei.
De froulju, mei de rokken bingeljend op de klompen of de gledde
skuon, laitsje en geije it fit en de boerefeinten dogge dryst en rfich,
wippe earm yn earm yn lange rigen om de tinten hinne, in kleaune
fan oerdwealske jongelju.
Eksteurs komme en sjogge, mar it is yn oarder, it jongfolk moat
wille ha. Hja krioelje, stroffelje en hingje, oant hja yn de seaddetinte binne, der't de seadden steapele stean om de lange tafels hinne.
Gans feinten ha earst in fearntsje jenever swolge of troch in pypke
sfige. Nou stopje hja dat pypke fol tabak, poffe de reek yn krinkjes
de loft yn, stekke ek wol oan oan in rikjende turf, dy't oeral mei sin
forsille leit. Dizze kear is der in Joad mei in komfoar. It is in nuveren,
healbizigen mei syn greate krfime noas en syn grou bolderich lfid. As
er laket, dan trilje de tinten, oeral op 'e merk wurdt syn laits observearre. Hy hat folle klandyzje en de turven lizze dizze kear meast
finnut, guodlik rikjend yn it fortrape gers.
It tintefeest giet oan, mar de iene doar foar de oare net sitten gean.
De drysten kringe nei foaren. En wylst mfiskopje hja
De spylman sit op syn seadbult, mar it pear, it pear op 'e heechste
ein fan de tafel, njonken de spylman, it pear moat keazen wurde.
Der binne folle pearen, dy't ornearje fan harsels. Hwa bigeart it net?
Kening en Keninginne weze!
It pear komt der en hokfor pear! Hja wolle net. Hy tominsten net.
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HA lit stil gewurde.
Hja sjocht it moaije feest, de blide troanjes. Faiskens fornimt hja
net mear. Twa feinten drage har op 'e hege seaddebank.
,,Us keninginne", klinkt it, in machtich koar.
Hja laket. Is hja wier de keninginne?
„Der by, Siertsje!"
Hy abbelearret tsjin.
Hinke sit allinne. Sil er har sitte litte?
Somliken sjogge him forwoeden oan. Wol it jild en net de faem?
Sil er net by har, dy't er hjir sels brocht hat?
„Siertsje - roppe hja, „der hinnel"
Sjocht Hinke wol, dat er fit al syn kreften keart?
„Siertsje'', is 't wer, „hja wachtet, dyn faem."
Froulju en manlju roppe: „Dyn faeml"
Hja laitsje en skatterje wol.
Mar folle feinten sjogge woast en driigjend. In hiele kloft tsjin
ien man. It giet roljenderwize. Hja gripe en smite him. Dan sit er op
'e seadden en forweecht him net. Hwant foaroan, tusken wit hoe
folle eagen, seach er twa, sa swart as koal, sa djip as de loft. Hja
laken net, mar seagen fineinich tryst.
„Kin er dan net flinker weze?” tinkt Hyick, „lit him dwaen it iene
of it oare."
Sjoch, by lfikt it mes. Hy sil har sjen litte, dat er doar.
De fammen krite en Beare. Bekkesnije? Hwat moail Stil, neat
skine litte.
Siertsje hat de dive! yn. Jonge, sterke knfisten bidimje him, nimme
syn mes.
Hy wol der wei! As Hylck der net stiel
Gek is er, dim, as in razende hout, stompt en staet er.
Immen njonken him gfilt had en lang. Hy sjocht nei har; it forwoechsen fanke sit op in protsje; in tel sjogge skriemende eagen
bang yn sines.
Der kin Siertsje net oer. It swakke en warleaze yn har, jowt him
de kalme siken wer.
Hy sit nou njonken liar en findergiet it.
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As de rige fan froulju en manlju defilearret foar it keningspear, hat
er syn rimpene natuer to swijen brocht.
It is har skuld net.
Skruten siket er om Hylck. Hja is der net by. Hy sykhellet rommer.
In lange, lange rige komt nou en niget, de hollen nei de group, de
hannen oan hoed en pet. De roune frouljusantlitten glimme fan de
wille.
Siertsje sjocht ien, sa ungelokkich, sa tryst!
De bilgers niigje foar in drovich pear.
Hy, stroef, it ljochte krolhier wyld om 'e kriin. Hja, yninoardukt,
de bange, brune eagen glinsterje fan triennen. Korn, it is mar in
seremony.
Unophaldlik roppe hja: „Dei kening, dei keninginne! It beste
mei har, o kening! in goede dei, in goede nacht!"
't Is de wraek fan it soune Gaesterlan, op him, dy't natuer forkreftsje wol, hwant it pearet net, in keine, kante keardel en in famke
mei in bult.
Forwoeden pripkje hja en litte har gears. De slaggen falle, de
prippen stekke. Mar op 't forkearde plak.
Siertsje lit mar. Hinke skriemt, skriemt. Warleas lit hja de triennen glide; wee pine bifangt liar. Hja moat hyltyd tinke, dat hja der
neaken sit.
„Boerejonges, boerejonges. - Klaes Wabes ropt it.
It keningspear krijt earst.
In greate ktim wurdt harren foar holden, de leppel stiet der noegjend yn.
Hinke slynt mei tsjinsin ien resyn. Bitter smakket dy. Bitter is
dy yn 'e mule en bitter langer is dit feest.
Nou nimt Siertsje.
En dan giet it op in priuwen yn de hiele tinte. Hja meije se wol.
Lud klinkt it troch de tinte hinne: „Lang zullen ze leven in de
gloria".
Dof jowe de bosken de klanken werom.
Der sit fortutearzge it ungelokkige keningspear. Hy wyt en stil.
Hja forwezen, as in wezeling sa bang. Hja sjocht yn in fizioen it
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wetter fan de feart — freonlik brocht it yn lytse spronkjes har winsk
om in feint ta it frijsterfeest de lansdouwe yn.
Wie der ea in goed, myld en restich thus? Heit?
De spylman spant de fioele. De strykstok strykt.
Hy hellet oan — hja sjongel
Red fljocht it bloed, fitlitten laitsje hja.
De boerejonges gean om en om. It keningspear is forgetten.
De tiid is kommen.
Hwa't dounsje wol en kin, dy moat dounsje. It is gjin slimme
douns, it is de polonaise.
Heakje yn, gean mei, gean hinne en wer; plof, plof, plof, plof;
mei lytse stapkes, sa lang de wize giet. Plof, plof, hja gean nei de
oare tinte, de tinte ta alle dounsen, in tinte mei in houten flier. De
spylman giet foarop. Der dounsje en hossebosse hja op klompen en
op skuon. De spylman makket nije muzyk. Nou komt de Skotse Trije.
Hja stappe rimpen en bot. Hja giere fan nju sa under it spande doek.
Om de tinte hinne dounsje losse feinten de seuvensprong, kunstich,
rigelmjittich, oerstjfir, hoe langer hoe ffilder. Op ien foet, op 'e oare
foet, troch de knibbels buge, ien kear, twa kear, trije, fiif en sawn,
de seuven — de seuven, de seuvensprong.
Men zegt, dat ik niet dansen kan. 'k Kan dansen als een edelman.
Hja wine har reklike leaen yn de linichste bochten. De spylman
hat nea lies, by fidelt mar. Hyltyd wer rollet it jild him foar de fuotten om in nije douns.
Op de mjitte fan de fioelemuzyk dounset dat jongfolk al de opgarre libbensnju der fit.
Yn in hoeke fan de seaddetinte sit noch altyd it bleke keningspear,
oant Siertsje har it teken jowt.
Biskamsum dfikt hja efter him oan.
Gean hja nei hfis? Graech! Hja is sa wurch.
Mar Siertsje sil nou oan de ein ta bliuwe.
Hy is net hielendal in labbekak.
155

Earst nei it Balksterein, nei it hynderfjouwerjen.
„Siertsje, nei hfis ta, toe, ik bin sa wurch! Ik trilje sa."
„Net nei hfis. Hja tinke dan, dat wy der hwat om jowe."
„Mar ik jOw der hwat om, ik bin bang!"
„Net nei hfis", seit Siertsje.
Wylst Siertsje de sterke, geve hynders bisjocht, tinkt Hinke oan
har miswoechsenens. Der kaem it dochs fan! Heit hat har sparre. De
minsken sparje har net. Spotsk haldt hja harsels foar: len kear komt
der in ein oan. Lykas fan dit feest strak de ein der weze sil, sa sil
einlings ek foar har brike lea de ein fan 't lijen komme.
Hwerom hja? Hwerom oaren net?
Kin hja wer fleurich weze, lyk oant nou ta by Heit, soargeleas as
de ffigels fit 'e bosk, de roeken, dy't as greate donkere bledden troch
de loft saeijen komme?
De skimer fait oer 't fjild, nou wurde de geande pearen njonkenlytsen wei yn de bosken.
As de boerereauwen alle kanten fan it gea fitjachtsje ta it nachtlik feest fier fan honk, rydt it keningspear skrousk en klfimsk oer de
nije strjitwei nei de pleats yn de Roekebosk.
Oant let yn de nacht bliuwt Siertsje hingjen yn stroef petear mei
Jan Roekeboer. Hinke is wyt fan de pine yn 'e holle. Hja bliuwt der
by sitten. As hja him fitlit, freget hja: „Siertsje, komst wol wer, nou?
Giest nea wer by my wei?"
Siertsje wit neat to sizzen. Hy heart de pine yn har lid. Wer
grypt har warleazens him oan en dat yninoarclfikte stal fan har.
Hja grypt him hertstochtlik beet: „Dfi komst wer?"
„Ja", seit er finforhoeds, buten himsels om tsjin de eangst yn
Hinke stimme.
„Noch ien kear sil ik hinnegean", nimt er him foar. „Hja is goed,
wie sa bang, hat in swiere dei hawn, ik koe 't net wegerje. Noch ienkear, dan net wer."
De hiele weromreis rekkent er fit, hoefolle pounsmiet lan en bosk
de Roekeboer wol net yn eigendom hat.
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43.

Jan Roekeboer hat tocht, Siertsje is oars as fan 'e moarn, oansjitsker, minskliker. Net ien fan har beide hat him forhelle, hwat der
bard is.
Doe't er it letter hearde, wie er breinroer.
Hwerom hat Hinke 't him net sein? It is in teken, dat hja har
eigen libben yn hannen nommen hat. De siel! Hja is hwat stil de Ilia
troch gien, dat is him opfallen.
Ek hat hja hwat reslfits oer har krigen, it bernlike, dat er graech
lije mocht, is fan har of gien, hat in knoei krigen.
Der is hwat krampeftichs yn har wezen kommen. Hja is der net
op foardtgien, hinget Siertsje oan as in kljitte. Hy fornimt soms, dat
it Siertsje argewaesje jowt, dat er der mei oan is en der net tsjin
yn doar.
Jan Roekeboer hat gjin maklik libben de leste tiid, makket iderkear de balans op, oft er it fanke in goede opfieding jown hat of net.
Hat er har it libben net to folle deaswijd om har to sparjen, sadwaende
krekt in fatale flater slein?
Hwat kin er der noch oan dwaen, nou't hja ynienen harsels der
trochhinne slaen moat, har ffileindich festslacht oan Siertsje, lyk in
wezeling oan syn proai?
Jan Roekeboer kin der net fitkomme, sjocht mar ien ljochtstriel, by
hat har by 't Wurd opbrocht.
44.

Om't hja melke moat, giet Hylck bitiid nei hfis ta, dizze frjemde
Wyldemerkedei.
Hja hat it wurk dien lyk alle dagen, de kij by de wren hawn lyk
sa faek, by de itenstafel sitten, op it bjinstap west by de pomp, neat
is oars as oars en docks leit alles har sa swier.
It libben is dwers, giet oare wei as hja wol. Hoenear komt Siertsje?
Dat pitertuerlik wachtsjen is sa slim, wylst hja fjochtsje woe,
bite, slaenl
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Dat fortrietlike: alles bliuwt gelyk.
De bosken lizze like deabidaerd en tryst.
De greiden mei de kij, sa deadsk.
Dat lompe hiis, de skuorre mei it liege tek, it hinget iensum en
loom op it hoarnleger.
De keallen sa dom, de bargen sa neaken en it wurk, it wurk, alle
hantaesten itselde.
Dy stroeve boer, dy't hja wol skodzje woe fit syn Gaesterlanske
stivens wei; treiterjend spant de tsjokke koarte nekke yn fette glanzige tearen boppe it studzjekoarden baitsje; by lest ivich de joun to'n
ein yn de Keuvelaar of yn in prekeboek.
Hylck breidet nou, de kleaune fintwynt, iintwynt.
De boer hat it yn syn macht. Is er dan al in god, dy't net to
binaderjen is?
Efter, boppe him stiet dochs ek de Heare God, dy't it segel der
oan hechtsje moat, hwant alle dingen binne bipaeld.
God hat sein, Hylck mei Gerke, Siertsje mei Hinke, de boer moat
it foarelkoar bringe.
Sa sil hja wol net tinke meije, mar hja kin der net oars fitkomme.
Hwat is der dochs op harren forkearing tsjin?
Hwerom moat it jild allinne de skieding oanjaen en de libbensgong fitwize?
Hwerom sa'n hurde boer, dy't syn gefoel slant lang op de bilthfisbalken skreaun hat, bioarderje lok en wea fan de jeugd?
Der't hja stiet efter it bilthiis yn de kalme neisimmerjoun wallet
ynienen it lok yn har op, dat hja leaf hat, nettsjinsteande alles.
Sa iingelokkich as er der siet by Hinke op 'e seaddebank. Hwat
giet er tsjin himsels yn! Hy en hja hiene der sitte moatten.
It stumper mei de bult!
Ne, lilk is hja net, oergunstich ek net, mar fortrietlik, tryst, fingelokkich.
Hja sjocht nei de bosken, der't de dauwe foar lans strykt, de
moanne sproeit der fine sprankeltsjes ljocht yn en oer, hwant de
moanne skynt wiid en breed en de ierde is in wfinder. Boppe de dampen stige keninklik de spitse spjirren.
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Gewoan, kalm, restich wie natuer op dizze nuvere del, de joun
bringt de gloede noch.
En hoeden, foarsichtich, as wie hja yn it Hillichdom, slut hja de
bfithfisdoar.
Lang leit hja wekker to wachtsjen, dat Siertsje thfiskomme sil.
Hja bidt.
Sa dwers hja oerdei wie en sa fortrietlik jouns, sa maklik kin hja
op dit stuit alles oerjaen oan God. Hy sil soargje.
Har wreevligens bikomt hwat langer hwat mear, dat is wol never.
0 ja, hja sil har warre, mar dochs Gods wil is goed.
God, jow, dat it jit goed komt. It kin noch best.
Bliuw by my, Heare, it is sa slim. Ik hald Jo en ek de moaije natuer,
dy't my bliid makket yn myn fortriet, Heare, jow my him ek.
Hja sliept yn, skrillet ynienen wekker.
Komt hja in eintsje oerein fit it bfinte kjessen wei, dan heart hja
sunige stappen op 'e souder. Hy is thus. Hearlik!
Efkes letter kraeit de hoanne op it rik yn de skuorre. Is Siertsje
sa let? Of is de hoanne kjel wurden, kraeit er to ier?
45.
Middei. Hylck en Fouk sitte to stopjen.
It wie sa broeisk. It drige aloan. It kaem der net fan, mar yn de
neimiddei brekt it los.
„'t Is near, sok waer", seit Fouk.
„Ik bin altyd bang, as 't slim is", seit Hylck, „it kin treffe".
„Gean wei. Kinst op bed hwat krije en op 'e wei. 't Kin ek net
barre, oeral like feilich en net feilich."
„En dochs bin 'k bang. Krekt of is der eat geande."
„Gekheit allegearre. Hingje gau in doek oer 't spegeltsje, it komt
tichterby. It koper bidekke, tink der om, net by de glezen stean. Ik
sil yn de foarkeamer it spul neigean. Alles, hwat blinkt, moat dweste
wurde. Komst aenst mar by my".
De froulju skrippe, it waer boazet oan. It reint ek. Tongerslach
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nei tongerslach rattelt en dindert troch de loft. Soms kletst der len
rjocht op de ierde del.
Fouk stiet by de pompieren.
Kald lfikt it oer de ierde. Kald en skrousk wurdt it wetter swolge,
as wie 't yn in droege rite.
Greate brobbels stean op de puozzen, in hoart spand, dan spatte
se fitelkoar. Hjir en der en folle en hyltyd nije. Wurdt de loft leechgetten?
Blau is de wjerljocht. Deun by. Oan hokker kant? Folle Ificien
gean oer de ierde, fan rein, fan tonger, fan wyn. It sfizet, it sjit, it spat.
It minskdom swart de sfinden of, finthjit wol jerne betterskip, sa
deun by 't Opperwezen.
Almachtige God, fan Jo is de ierde, fan Jo is de Himel, fan Jo is
dit waer.
Ik, earm minske, ik haw net inkeld it ierdske lichem, dat forgean
kin yn ierdske stoarmen, ik haw derby in siele. Slaen my net, sparje
my en ik sil my bikeare.
0 Jezus, nou komt it der op oan, ik leau yn Jo, mar ik bin sa bang.
Sa bfitse de tinzen nei boppen, der't fink wei driget, der't heil
bisletten leit.
Der komt immen de reed del. In swarte lytse man. Hy knoffelt
hwat finhansum oer de glystrige weinspoaren. In Gaesterlanner soe
foarsichtiger, mear mei stfidzje gean. Dit riot mar to en mijt gjin
slimme plakken.
Wjerljochtflitsen sjitte hyltyd rimpen fit 'e loft yn 'e finne. De
tonger falt bolderjend del.
De froulju loere fit 'e keamer wei oer de findergerdyntsjes hinne
troch in flues fan tsjokke tichte rein.
„Der komt immen de reed del", seit Fouk, „en it is frjemd folk".
Hylck digert skerp, fljocht nei de fitdoar, ropt: „It is us omke,
it is us mike
Fouk forstiet it net.
Hastich sjit it fanke yn de klompen, giet de man tomjitte; ffistket
lang mei him.
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In bikende fan jinsen en dan Totte-oml
Hja is fleurich nou. Wie dat Gaesterlan har to swier? 't Is, of
sjit hja fit 'e hoalling wei.
Totte-om beddet har del.
It waer is efkes stiller.
„'k Bin bliid, datst my sa tomjitte komst, mar lit dat oerdwealske,
der is hwat mei jim Mem". In tongerslach understrepet de wurden.
Hyick haldt de han tsjin 't boarst. „Slim, Totte-om?"
Fouk stiet op springen.
„Sjit op, jim healwizen, kom fit it waer wei, forsykje God net. Elk
fitstekkend ding lat de wjerljocht ommers nei him ta. Wolle jim it
libben dan kwyt?
En hwat is der? Earst sa bolbjirken en dan sa nuet? Hwa is dy
man? Is 't Hylcke Heit?"
De beide hearre nou it kibjen fan Fouke stim by de doar.
„Ik miende, datstfi bang wiest foar de tonger. Hoechst my net
wer hwat wiis to meitsjen", prottelt hja fingewoan skerp, mar hja
sit yn noed.
Hyick andert sunich: „Der is hwat mei us Mem".
„Och hearken, nou moatst ek noch fuort? En hwat is der mei
jim Mem?"
Totte seit: „Dy is siik."
Fouk: „Fansels, mar hwat skeelt der oan?"
Totte: „Hie hja pine yn 't liif, ik soe net seis wren to Bean komme."
Hyick: „Toe Totte-om, hwat is der oan?"
Totte: „Dokter sei, ik moast dy heljel"
Tsjin Fouk seit er dan: „Hja moat har Mem noch sjen, it kin foar
't lest weze."
Fouk seit net folle mear.
Hyick ropt: „Totte-om, ha jim de dokter helle, dan is 't wol slim".
Hja giet fit 'e keamer wei om har to forklaeijen.
Totte krijt iten fan Fouk.
Hy seit: „Miskien is se wol al deal"
Hy suchtet ien kear djip.
Hylck freget letter: „Kin Totte-om it ein daliks wol wer gean?"
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„Jawol, fanke, ik haw tiden op in wein riden, ik bin net wurch.”
Fouk sjocht yn 't waer, seit tsjin Totte: „De buije is nei se dreaun.
As er der net hingjen bliuwt, binne wy him kwyt, oars komt er werom.
Sa is dat mei swier waer yn Gaesterlan".
In lytse krilme man en in jonge linige faem gean nou togearre oer
de wei, bidaerd, net gysten, mar hja avensearje geregeld.
In stadige rein bisproeit harren. De klean klibje harren oan de lea.
Slacht de wyn yn de rein, it snjit bolbjirken tsjin harren oan. Hja
wurde skrousk, klomsk, Onhuer. Hylcke rokken hingje swier.
It bermgers hinget biswime, yn de feart giet stadich en fyn de
stouwer oer it feale wetter. Boppe de sedyk hinget in skiere wale.
„De boer hie us bringe kinnen", seit Totte.
„Hja wiene net thus."
„Hja kamen thus. Fouk hie boadskip stjfire kinnen."
Hylck wit gjin antwurd. Totte-om hat gelyk. Fouk die ek al sa
frjemd, sil oerstjfir west ha fan 't waer.
„Mar wy binne dochs arbeiders, Totte-om?"
„Dit giet om dea".
Swijsum meitsje hja oan, de tinzen by de sike Mem.
By de Lemmer is it droech.
„Der is mear kans Mem dea oan to treffen as libben", hat
Totte-om sein.
It driuwt Hylck, it jaget har. Hja soe fleane wolle en skoarret
tsjin, is sa bang.
In haiwein komt der oan, nimt harren in ein mei, letter gean hja
wer oer de sedyk, de wein gyng in boerehiem op.
„Goeije reis", sei de boer.
„Tanke", roken hja, mar diene gjin fitliz op it pinfiskjen fan de
boer oer harren doel.
Hylck krijt ynienen erch yn de se. De tinzen by har deasike Mem,
hat hja soms finforduldich wachte op in glim fan de se, de romte, de
wiidte. Nou rint hja der al in skoft njonken, foar't hja der nei sjocht.
0, dy se, dy't safolle finthjit, noch mear ealgjen docht, byld fan
alle libben, rook fan alle roken, wjerspegeling fan libbenswaer, as
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fan de loften dy't driuwe jimmeroan. Tier en fleur en wemoed.
Omke Totte freget nei har libben yn Gaesterlan. Hylck lit neat At.
Omke haldt oan! Hat hja de tonge forlern? Hylck is oars as foarhinne, oan de iene kant libbener, oan de oare kant swiermoediger.
„Ha de swiersettige Gaesterlanners dy kwea dien? Hald se der
yn de gaten, hja nimme dyn geastlik libben, wringe it fit as in skilteldoek en alle skoander sjipsop sizze hja undeugd to wezen - .
Ha der al feinten om har west? Hwa en hoe? Ut 'e eagen sjen. It
is de lange hier, it giet foar ien syn libben.
Sa bringt Omke fordivendaesje yn de gong fan har tinzen. Mar
as by oer boaskjen bigjint, krijt Hylck in kleur en Omke glimket.
Hy hat it dus by 't rjochte ein.
Nou jowt er har omstannich it forhael fan Mem.
Hja hat in ungelok krigen by 't stalt. De bern hiene fean griemd.
Mem moat utgliden weze, hat doe to lang yn 't wetter lein.
Ruerd kaem lans mei it boat.
Foaroer lei hja yn de wyk.
Hylck skriemt, wurdt weak, om Mem, om harsels. De wei is sa
lang. „Totte-om, hwat duorret it lang." Omke bringt har tinzen
oare wei. Hja fortelt nou in krom oan Omke, wylst spilet it yn har
holle om: As Mem noch mar libbet, al it oare is fan lytse bitsjutting.
Hylck nimt Omke yn 'e earm op dizze lange reis mei noedlike
tinzen. Hja hat it ek oer Bran. Omke skodhollet. It is swier folk
derre, fansels hat er fan de moard heard, okkerdeis, doe't hja thus
wie ommers al.
Hylck fortelt fan Gerke en fan de boer, dy't dat sa ha wol.
Omke wurdt lilk.
„Du bist der nou wei, komst der net wer hinne. As ik it jim Mem
noch fortelle kin, sil hja it witte, mar it antwurd is my lykwols
bikend".
„Ne, omke, net dwaen. Mem hat der har sa op set om mei nei
Gaesterlan."
Omke prottelt.
„Ik red it wol, Omke, net sizze."
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Omke finthjit neat.
Hy giet foar har stean, skoddet har hinne en wer, seit:
„Nast my alles wol sein? Is der noch hwat?"
Hylck sjocht yn syn goede blauwe eagen.
„Soa. Wolst it net sizze? Kinst net? Is der hwat? Wes earlik
tsjin Totte-om. Strak is jim Mem der net mear, dan sil Totte-om ek
op dy tasjen moatte."
Skriemend fljocht hja by him wei.
„Mem, Mem!"
Sil hja it dan sizze? Har eigen skande forhelje? Har forealens op
Siertsje, wylst by neat seit?
Moast hja net ynfieren weze en fuortgean?
Fral nou't er nei dy Hinke giet! Sil hja alles oan Totte-om sizze?
Ne, net dwaen. Dan moat hja der wei en dat kin net.
Reslift bliuwt hja stean. Hja sil de takomst twinge. It sil goed
komme, it moat Bean, sa 't hja wol.
Wacht, wedzje. As Mem strak noch libbet, komt it goed en oars
net. Kom, sa healwiis!
Omke hat har ynhelle, praet nearne mear oer.
Riboskjende rinne hja njonken elkoar.
De iensens is tobrutsen.
Der is it feanlan.
Hoe sil 't weze?
De popels stean wer sulver om it aide smilke hils. Op it strjitsje
foar de doar stean Memme klompen.
Hja komme gear by it bed fan Mem; aide stikken tekkens lizze
oer har hinne. Mem libbet jit; net Lang mear.
Hyick bficht oer Mem, sjocht Memme antlit efkes opljochtsjen
mar it is sa tsjuster yn it bedste.
In glimp fan 't leste deiljocht skynt justjes oer it hollekjessen, in
tinne streep oer it dierber antlit.
,,Mem", ldstert Hylck, seft, leaf, „hjir bin ik, hjir is Hyick, sjocht
Mem my wol?"
Hja nimt de han, de sloppe han. De han, dy't oars sa warber wie
en altyd beuzich.
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In lichte knyp, in kramp, in smelle glim.
It lichem leit der noch, de siel is hinnetein, fit it forwrotten en
forlijde omskot wei. Skriklik wilnder!
„In lyk", tinkt Hyick, „Cis Mem!" Al har tinzen rane wei yn ien
fel gefoel, ien greate smert: „Mem is wei, kin nea wer mei my prate
en nei my sjen mei har soarglike eagen. Us Mem, o Os Mem!"
„'k Bin bliid, dat 'k har goed bihannele haw", seit der in kreakjende stimme.
It is Heit en by moat him skamje.
Hja en Maeike sjogge elkoar oan. Sille se 't sizze? Hja doarre net.
Lyk as Mem, sa sille hja skielk net.
46.
Mei it boat bringe hja Mem to W.
Efter de wiken leit it tsjerkhof, fier by de minsken wei, iensum
yn it kalde neakene fjild, yn in kranse fan fitroune wylgemuozzen.
It tsjerkhof fan de feanters.
Hja wie boeredochter, mar tradysje seit mear as bloed.
Dea is dea, it makket ommers gjin forskeel, hwer't it lichem leit.
Der sil oerlein wurde.
Hja sitte yn 'e hits, Heit, Totte-om, de greate bern.
Hyick is bang foar Totte-om, ek bang foar Heit.
Krijt Heit it mal fel oan, hja moat hjir bliuwe en fit Gaesterlan
wei, sjocht Siertsje dan nea wer, en dat wol hja net.
Hwat is Totte-om fan doel? Mar hja sil har warre. Doe't Mem
noch boppe ierde stie, hat hja mei gewelt it libben oangrypt. Hja
is jong, wol sa en net oars en dat is: nei Siertsje ta, alles yn har
driuwt en triuwt nei him.
Totte seit: „Dfi moatst it witte, Hyick, mar ien fan jim beide heart
yn 'e hfis. It komt de aldste ta."
Harke freget: „Hwa fan jimme sil op Memme plak?"
Hy sjocht Hyick oan.
Hyick seit gau: „Maeike mei om my wol. Ik kin mear fortsjinje en
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kin de Boer ek sa ynienen net sitte litte."
Hja tinkt der by, as by dit oannimt, bin ik oan takomme Maeije ta
wis, dan haw ik dat altyd. It wie in gefoelich argumint, it slacht yn.
Hylck wint, Totte-om forliest. Hy kin net rjochtut sprekke tsjin
Harke, docht lykwols noch in raem: „It komt de aldste ta en sa soe
Mem it ek it leafste hawn ha."
Harke makket him der of: „Hja moatte it meiinoar utfjochtsje."
Hylck seit: „De boerinne is dea."
Totte-om: „De hushaldster kin der weze."
Hylck wer: „Maeike, hwat seistii?"
„It is my goed. Astil 't graech wolst?" seit Maeike.
„Ofpraet," docht Harke koart.
Hylck bringt Totte-om der fit.
It is har sa rom, hja doar wol. Totte-om jowt har Berta ek de wink.
Hy formoannet har: „Ik bigryp it net, du giest tsjin dyn eigen
bilang yn. Dit wie foar dy in skoandere gelegenheit om der fit to
kommen en nou krupst wer yn 't hoal. Der is hwat, fanke en Totte-om
mei it net witte. Ried ik it goed, du lietst dy soms hwat fintfalle, dan
is it om de soan en dat komt net goed, hwant dat pearet net. 't Wurdt
dyn fingelok, ik siz it dy, ek -at namme fan dyn Mem."
„Ne," seit Hylck koart, wart of mei de smelle Ilan. Hy mei Mem
der sa net yn bihelje, der wurdt hja muoilik fan.
Hja snokt, kin 't efkes net halde.
„Omke, ik haw him sa leaf, sa troch alles hinne leaf. Ik kin der
net wei gean, net iens om Mem."
Omke tinkt nei.
Hy forstiet it, dochs skodhollet er. Hja moat it forstan mear sprekke
litte. Hy seit it net, mar wit, it is om 'e nocht op 't stuit.
„Hylck, finthjit my dit: bliuw deugdsum, wes net weak, as er alris
by dy komt. Bigrypst my wol, nou?"
Hylck knikt, mar finthjit it net, ek dat kin hja net sizze.
Wer skodhollet Omke. „Dock dyn best, finthjit my dat dan!"
„Goed, Omke."
„Ik sil foar dy bidde, lyk as jim Mem dat alle dagen die. En ik
kom ris by dy der yn de broeiske bosken. Dei Hylck."
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Hyick slacht him de hannen om de hals. Totte-om wart har
kwanskwiis 6f.
„Healgear fanke," seit er, „hja kinne us sjen."
Fuort is er.
In pear tredden dan komt er werom.
„Lest' wol yn 't psalmboekje?"
„Ik sil der better om tinke, Totte-om."
It is skimerich wurden.
„MoarnI" ljochtet it op yn har.
En nou noch nei har plak by de wyk.
In great stik skientme is wei, hwant Mem fordronk yn dizze wyk.
Derom fierder, nei de petten ta.
Hja swolget de romte, de wiidte, sil dy moarn wer omraek misse.
Oan alle kanten kime!
Oer de petsleat glydt in skou. De fiskerman trilket, wiuwt mei de
han nei har. Licht mient er, dat hja Maeike is.
Einen spatte kjel itt 'e rusken wei.
Hja kuijert sa fier hja kin oan de dwersfeart ta.
Dizze dei hie oars biteare kinnen.
Sa soe hja har Mem hast forwiten ha, dat se stoar. Mar hja mei
wer hinne. Al hie hja by nacht reizgje moatten oer de iensume wegen,
by spoekplakken lans, hja hie gien. As hja dan by de Griene Singel
kaem, soe hja tsjin Siertsje sizze: „Ik haw it dien om dy. Dy oare, dat
is gekheit, nou? Gerke is ek neat, ju. Fansels net. Wy, wy hearre by
elkoar. Hwerom alles sa slim meitsje. Us wei is in rjochte wei."
As Siertsje dan de earm ris om har hinne sloech en seft sei: „Stil
mar, fanke, ik bin sa wiis mei dy! De hiele wrald leit as sljocht. Kom,
wy tinke net mear, wy dogge."
Ten eachweiding noch oer dit wfindermoai lanskip, har eigen gea.
Moarnier om fjouwer fire fuort. Hja mei net mear fan de boer syn
tiid sline.
Ten eachweiding nei it gref fan Mem, der, oer de feart.
Efkes in oandwaning, krekt of lit hja de bern yn de steek en Heit,
Eeuwe en de lytse poppe. It earstberterjocht mei Maeike ha. Hja
jowt it omdoch, it hat gjin wearde.
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47.
Lju lyk Gerke binne der mear yn Gaesterlan, tinkt Hyick. Hja
tille swier oer 't leauwe, mar halde fan de swierrichheit. Nea witte
hja, oft se op de goede wei binne.
De brede of de smelle?
It kaem okkerjouns by Hyick op, doe't hja by Gerke yn de fjurhutte siet, dat, as hja dochs op 'e brede wei gyng, hja it rejaler fitmjitte woe en net sa binypt sundigje.
Gerke sit oer de beide wegen yn de pine, hja fornimt it wol. Mear
oer in oar as oer himsels. Hy set elk op 'e breedte, in inkelden ien
sparret er romte foar fit op 'e smelle wei.
De sneintojouns komme de kammeraetskes by harren.
Gerke is fleurich foar syn dwaen.
Hat Gerke neat fan de Wyldemerke heard? Hwerom komt er der
ek net? Hat Hylck it net forteld?
Of Siertsje?
„Siertsjel!" Jehanne laket sa.
Dy Siertsje sil syn eigen ungelok forhelje!
Gerke docht nijsgjirrich. Hy riedt in pear nammen, hwant Siertsje
hie in faem.
„'t Is ien fit Aldemardum."
Hy kin 't net riede.
Is se kreas?
Hja prfiste it fit. 0 hea, kreas! Hja kinne net ophalde dy tutten.
Hyick forwachtet, Gerke sil wol brfikel wurde.
Wunder, sa'n best sin er hat.
„0 sa kreas," roppe hja, „fral fan lea."
„Fortel it dan."
Gerke freget Hyick, mar Hyick sjocht stfimsk, wol neat sizze.
It spat der nou fit: „In bultsje, Gerke, in bultsje."
Hyick sjocht it wer klear foar har, Siertsje en de faem, it pronkje
fan Gaesterlan's bloeijende pearen.
De mfilen gean de fammen as in lazarus-klep.
Gerke, de stive, deugdsume Gerke, laket mei, de mule wild op.
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Mei dat wol? En by wist it ek wol, hoecht har neat wys to meitsjen.
„Du bist net fleurich, Hyick," seit ien fan de fammen.
As de fammen gean wolle, haldt Hylck harren net tsjin.
En Gerke laket mar, sa spotsk, sa gekoanstekkerich! Is er nou frij
fan swiermoedigens? Hwer is de brede en hwer de smelle wei?

48.

Nou reaget de lette hjerst alles hwat noch oan de simmer tinken
docht, skjin oan de kant.
Earst hwat kreauwerij, chi of ikke.
Hjoed de simmer, in lette blink, moarn reine, stoarmje, sa hjerstich
as 't kin.
Oer heide en greide gean de grouwe winen. De bledden wurde
Biel, read, briingoud, hja falle, wurde wei nei de koarte libbenstiid.
Soms pronkje hja yn har deadskleuren noch oan de tfiken. len
twirke en hja gean de wei fan alle bledden, byld fan elk libben op
'en dfir, stil fan de ierde stjerre.
Wei, in Licht biwegend pfisterke, wei!
Sa wurde aide minsken mei ien sigentsje de ivichheit ynblaesd.
Ja, de hjerst komt wer mei syn frjemde Wen, rfizjen, kreunen,
kleijen, langjen, spyljen, Olen, byljen, hyltyd wer oars.
Reingekletter, wyngeptist, op hege sterke huzen, tsjin wankele
wenten. Ek by Geauwe op 'e heide.
„It wurdt myn tiid," tinkt er, mar hinget der tsjin oan.
Hy hoecht gjin takken to sykjen to it winterfjfir.
Wol komme de earmen op 'e boskpaden, elke deade tfike helpt
harren in stjit fierder de winter troch.
Ald en jong giet sykjend troch de bosk.
Hoe hurder it waeit, hoe better.
Waei wyn! skodzje de beammen leech.
Klaske giet de leanen yn, har keppeltsje Bern by har. Hja rint
roungear, de holle nei de groun.
Nou nimme de earme lju de bosken yn.
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Elk giet de oare nei, sille hja buten de perken gean, fandelje yn
in oar syn domein?
Geauwe siket ek. Hy petearet mei Klaske.
Nou is it neat, sels de wietens is neat, mar strak as de winterkjeld
it biwald hat.
Derom dit skrippen. Jinsen yn de bosken lizze de tfiken kapt en
skyld. Birestend litte hja se lizze. Dy binne fan mynhear fan 't Slot.
Arbeiders kriipe yn de wiete modder fan de boskikkers om de leste
fruchten. It lichte wurk is foar froulju en bern.
Hylck sjocht se tOgjen under de takkebosken.
Hja komme folle fit 'e Griene Singel wei.
Hout op 'e rech en de Lippe fan de skelk om triken hinneteard.
Klaske fynt jouns faek foar har doar grouwe tfiken, in hiele bult.
Dy sille fan Geauwe komme. Geauwe is in bestenien.
in pear wiken duorret it fandeljen. Dan mei de kjeld earst wol
komme.
In strange winter is in roede Gods.
Der kin net ien tsjin garje.
It boerefolk siket it nou binnendoar, under it hege tek.
Der is tiid foar pizeljen en praten.
Hja gean al roun, de pearen, hjirre, der, jinsen; in middei, in dei,
in joun. It hiele gea komt yn biweging. Soms melkerstiid krekt thus
en mei de slfige holle finder de kou.
It folk formakket him yn 't buthus. Titte bisiket, oft er noch mei
de teannen oan 'e balke hingje kin, en soe er de amer fol wetter noch
mei de tosken Lille kinne?
Hylck fitert him oan, mar Fouk boldert: „'k Soe my de tosken der
fitbrekker
Walle sit to mimerjen.
Hy seit samar tsjin Hylck: „Hwa't earm is, krijt butendat de slaggen
op 'e kop. Dy't hat, wint altyd mear. Der is gans forskeel tusken 't
rinte jaen en 't rinte barren. Ik soe witte wolle, oft dat inkeld sa is
yn Gaesterlan."
„Der hoecht Walle net langer oer nei to tinken," seit Hylck.
Hja bisjocht Walle, tinkt oan Fouke wurden lestendeis:
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„Walle wurdt alder, by kin sa forwezen sjen.”
Walle suchtet: „Rjocht is in lyts wurd, mei in great bigryp.
Nimmen komt der oan ta."
.,
Hyick sjongt him ta: „Fleurich op, Michieltsje
Der laket Walle om. Dan hat er sa'n freonlik antlit.
Mar it komt, Foekje is de leste tiden wer nuver. Der kin Walle
net oer, hja ha sa lang meiinoar omtoarke en heukere, seit er.
Nou eidet Walle op syn manear djip troch 't libben hinne.
Sjoch, de bfithtisdoar giet iepen.
„Mist heeft vorst in de kist," ropt Titte.
In skipper stapt yn, freget nei de faem.
As Hyick foar him stiet, hellet er de tabaksdoaze fit 'e broeksbfise. Mei syn greate rouwe hannen docht er dy iepen en hellet der
in briefke fit.
„Dat is foar dy," seit er.
„Fan hwa?" freget Hyick nijsgjirrich.
„It stiet der wol op."
Hyick staveret stadich. It komt fan Totte-om. Hy wol ha, Hyick
sil nosh in kear thfiskomme en sjoch by de famylje.
Hja leit fuortdaliks mei Fouk oer, en it kin.
De skipper leit mei 't skip yn 't swaeigat, fart turf, giet nije wike
wer nei 't turflan ta.
Wol Hyick dan mei? Hja dogge trouwens lang oer de reis.
Hyick wol leaver to gean.
„Goeije," ropt Hyick de oare moarn, oerdwealsk.
„Goeije allegearre!"
Hja bromme hwat. Titte docht liktroftich.
Siertsje jowt amper lid.
Mei er Hyick nou lije of net? Hwat wuollet der yn him om?
Sil hja mar hielendal fan him ofsjen? Hja wurdt sa wurch fan
alles, kin ek sa goed net mear tsjin Gerke op. Hwat kin 't skele,
boaskje moat hja dochs. As it net mei Siertsje mei, dan is 't har wol
goed.
Soms sjocht Gerke har tiden oanienwei strak oan, der kin hja
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min oer. 't Is krekt as tinkt er dan oars neat as: „Du wurdst mines
dochs wont'
Al sokke tinzen reizgje mei Hylck op 'e lange reis.

49.

„Mist heeft vorst in de kist", sei Titte.
't Is daliks net neikommen.
Wol komt de winter tichterby.
De lysters fleane oer, sitte nachts yn kloften yn de bosken earmoedich to kweeljen, as der net in taeije hynstehierren strilp om it
teare kieltsje knypt.
„It wurdt myn tiid", seit Geauwe alris wer.
Hy skoarret der sa tsjin oan, wachtet de earste froast noch of en
ljochtmoanne waer.
Ynienen fait de winter der yn.
„It hat dochs wier west," seit Fouk, „mist heeft vorst in de kist."
In wfinder sa moai it yn natuer nou is.
Bosk en lan bin wyt fan de ryp, de greiden leit izel oer en ek de
ikkers lizze bistruid mei fine iiskristallen. Der skynt de sinne op.
Ljocht tsjin ljocht, giel en rose en wyt.
Daliks sille de geasten yn de leanen sweve, ynfieren, finforwacht.
Ut 'e waerme hoalen komme de wite juffers om it nachtlik feest to
fieren. Nou haldt de fine fantasij ek oerdei biwald.
In tin laechje its leit yn de sleatten, in finthjit fan mear.
Ringen skrieme op 'e dei de beammen yn de sinnestrielen, de op.
maek toraent, de skientme forgiet.
Neakene deadske beammen bliuwe. It wetter leit swart.
Mar de winter haldt oan.
Fannacht is it ljocht op de biferzen wrald. It glinstert oer de bosken, oer de greate heide, op Geauwe syn klinte, dy't nuveraerdich
ofstekt tsjin de beamguodseame.
Net in sigentsje stippet de kjeld oan, sok sunich waer is 't.
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Yn de pleats fan Barre Siertsjes wjerkeatse de kouweriitsjes de
wite skyn.
De foarein sjocht swart en brimstich, mar efteroan is de rige
ljochtsjes.
In man strunt om de pleats.
Nimmen is warber. Dizze man al, dy't natuer tekene hat as syn
leafste bern. Foar de glezen bliuwt er stean en harket. Hy harket
nei it kid fan har, dy't der leit to sliepen.
Tinkt er, dat hja yn de sliep bolderet en jaget en by har hearre kin
troch muorre en finsters hinne?
Geauwe stiet der clans in skoft.
Hy nimt ofskie.
Hy kin by winterdei net yn syn klinte bliuwe, sil nei Hynljippen,
cler't syn suster wennet earne by de se of ter de sedyk.
Hy moat der bliuwe oant de Maitiid him wekker ropt mei Rigelsjongen, beammespruten en blommeknoppen.
In faem forachte him, om't er earm wie. Hy kin bar net forjitte.
Altyd heart er har bluistrich kid.
In hiel set hinget er tsjin de beam foar de keamersruten oer. Hy
makke dizze reis, wit sels net hwerom, it sil gjin iepenbiering wurde.
Hy seit: ,,Myn leafste. - Hy seit it lildop.
Hy krupt net wei tomilk yn 't skaed fan in tsjiike beam. Wunder
wurdt syn koart figuer biljochte.
Eanget er net midnacht, allinne?
Der binne slimmer dingen as in skrousk kid yn de nacht, de tsjoen
fan in ljochtflits of in beamskaed om tolven hinne.
Dit is it jierliks ofskie fan de Nijmarderheide-hearremyt oan syn
goede lildroftige leafste.
Wol is er hoeden kommen, mar net as in tsjeaf.
Hy hat it rjocht fan de leaf de, in wilnderbaerlik, unneigeanber
rjocht.
Sfintsjes giet er fuort, oer de reed, it ran dwerstroch nei de Griene
Singel ta, de fuotten swier as lead. Hy hat gjin blommen brocht, gjin
fyn ynleine wurden, gjin oerstjfire serenade yn great meilijen mei
himsels, mar brocht inkeld syn gefoelich hert, alles, der't it libben
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om kloppet, in dream en in lange libbenswijing.
Stadich en mei tsjinsin reizget er of.
In pear waerme eagen rikke him nei, sjogge skerp al syn biwegings,
ek dat taeije gean fan him.
Sa giet hja him mei har langstme nei.
Hy sjocht ealgjend om, mar giet. Hja is to let.
Lang stoarret hja nou nei it plak, der't er hongen hat tsjin de beam;
nei it ste, der't syn fuotten toeven, der't hy weiwaerd yn it tsjuster
fan de bosk.
De hiele simmer wie hy tichteby, har to treast.
Hja hat syn libben tognaud en wit dat.
As noch ris wer... hwat soe hja dwaen?
Oars hie hy it reedlik libben net skou wurden. Miskien.
It is to let. Hy is to goed foar in omstipper, to min foar in deize man,
in healslachtich en holletizerich minske, dy't finmachtich bisiket de
frijheit to winnen op 'e oantinkens fan 't forline. Mar mei God.
De winter wurdt him in tamtearring, in algeduerich rikken en
langjen nei de soele simmerwinen en nei de jonge Maitiid.
Twa frouljuseagen sjogge him nei.
In rfizebruzich minske sjocht de smert ungelokkich yn it antlit.
Ek dizze nacht giet foarby.
Sliepend of weitsjend, de tiid giet sekuer syn gong.
De buorkerij wurdt wekker. Elk fan de biwenners siket syn plak
yn 't span.
Fouk ropt it folk byinoar, har lfid slacht in kromke oer. Hwa merkt
it? Hja komme.
Op 'e hikke stiet hja mei de skinen tsjin de boppeste planke oan,
en Mkt. Inkeld oan de skiep?
De bisten komme.
It folk sit under de kij.
Wurk is genezing.
Elk byt yn de dei op syn eigen wize.
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50.
Fouk hat it tafelswilk offage, teart de skfiteldoek yninoar.
„Hast net forteld, hwerom hja dy thus ha woene," seit hja. „Hja
ha der in reden foar hawn, fink?"
De froulju sitte foarelkoar oer, elk hwat yn de hannen.
Hja hearre de kij oangean efter de doar.
„Om us Heit," seit Hylck.
Fouk lit de priemmen tikje. „Ast it leaver net seist?"
„It is moatten."
Fouk left it breidzjen forheard del.
Hylck knikt.
„Kenst har?"
„Ja, it is in sleauwe tutte."
„Sa gau al."
„It hat folle langer gien, mar nou is 't moatten. Hja trouwe al gau."
Hylck tinkt oan Heite wurden by Memme stjerren: „Ik bin bliid,
dat ik goed foar har wie."
Hwat neamt er dan forkeard? Of bikroep it him en pleite er sa
himsels frij?
„Hoe sil 't by jim?"
„Maeike giet nei Stienwyk to tsjinjen. In pear bern komme by
Totte.om en de oaren bliuwe thus. Thus!"
„De lytse?"
„By Totte-om."
Fouk knikt Hylck ta: „Dat wie net maklik foar dy, nou is 't alderhiis hielendal sletten."
„Ja, alhielendal." Hylck laket fortrietlik.
Hoenear wurdt dit hils foar har sletten? Krijt hja dan har eigen
thus?
„Net oer prate, hear Fouk!"
„Ne, best, Hylck."
Hja binne it tige iens.
Fouk wiist Hylck bihindich de wei: „It hat allegear syn bidoeling."
„Mar hokker yn de goedichheit," freget Hylck.
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„Ja hokfoar,” seit Fouk, „ik soe 't ek wol witte wolle. Wy kinne
it God net planfit freegje. Wy kinne wol oan God leauwe en op Him
fortrouwe."
„It is net aerdich."
„Dat wurdt ek net sein, bernl"
„Hast al riden, Hylck?" Fouk freget it ta fordivendaesje.
„Ne, Fouk, ik haw gjin redens. Maeike hat in pear."
„heist mines brfike, hear! Wy kinne dochs net tagelyk fuort."
„Fijnl"
Mar fan reedriden komt earst neat.
It wurdt kwakkeljen oant nei Nijjier. Sa gau hyt de moanne jannewaris of der friest it wer ta.
Alle goede winters sette yn jannewaris fit ein.
Hurd, droech, feninich is it waer, it hiele gea sjocht toar en klomsk.
De feart fan Sfindel haldt, fan 'e middei sil Hylck der hinne.
Earst sil 't wer wenne moatte, mar dan wol hja it riden to wille
weze en jow der har oan oer.
„Haidt it al sekuer?" freget Fouk.
„Der kin Fouk op oan. Hja sizze it allegearre."
Kom, it wurk in feech om 'e snfit, forklaeije, de redens gripe en
fuort! Ris wer laitsje en genietsje mei de fammen. Hja fordroeget
alhiel der by de Griene Singel, hjoed sil de smoarge hfici der of.
„Titte, jowstfi de bargen yn de skuorre?"
„jawol, Hylck, meitsje mar datst fuort komst. Moat ik foar dy op
't bjinstap en skfitelwaskje?
„Ja mar, red dy dan. Hjir de skelk foar en nei Fouk."
Titte sil 't sa fortoane yn 'e fjurhutte.
Hyick stiet of ter de doar to harkjen, heart al gau Fouke bolderstimme: „Blikstjinderske knaep!" en in klets.
Krijt er in feech om 'e earen? Dan komt it oan ek.
Sabeare laitsjende stroffelt Titte troch de doar. Hylck hellet him
de skelk foarwei. Syn wang is hielendal read. Hy wriuwt der op om.
„Jonge," heart Hyick, „hwat har de leste tiden biweecht, wit ik
net. Sa is hja oars net."
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„Mar nou al! Heiltsje hat my nea slein,” seit Titte.
„Net krimmenearje, hwat jowstii om ien draei om 'e earen?"
„Krijstfi der ek wolris fan?" freget er har.
„Sa faek," laket hja.
„Dan hoech ik dy de foarein net to forgunnen."
Efkes letter binne hja re.
Titte giet mei to riden.
Fouk stoppet harren beide in grouwe timpe koeke ta. „Hjir mar,"
seit hja.
Hylck knypeaget nei Titte.
Titte wriuwt op 't wang, seit, by leaut it is teiwaer.
Fouk is hwat mei harsels forlegen, fottelt doelleas hinne en wer,
driget Titte mei de hite kofjekanne, dan wit er foargoed oft it teiwaer is of net.
Titte naeit fit, Hylck him efternei.
De frede is dus wer tekene.
„Hja is der ta by steat en smyt us," seit Titte.
Hyick woe wol witte, hwat Fouk skeelt, mar kin 't net bitinke.
De fammen Jehanne en Gryt wachtsje op harren. Hja winke fan
„Hurd, hurd!"
Hyick stekt harren de gek oan: „Bidarje, bidarje!"
Redsum gean hja oer de Sfindeler wei dat de rokken slingerje op de
klompen. It heart hoar op de hurde wei, dy koarte rimpene stappen.
Hja binne de lesten, wenje it fierst.
Om 'e hoeke by de tsjerke sjogge hja in hiele kloft de bocht by de
herberge omgean.
Mear as tweintich jonge fammen bine op it Swaeigat de redens
tagelyk under de sokken.
Utlitten glide hja oer it dfinkere its hinne en wer, trochelkoar, meielkoar, efterelkoar en kruslings.
Der binne net folle feinten. Dat treft min.
Inkeld mar tysket der ien tusken harren yn om to pleagjen, mar ek
om op to lizzen, harren mei to nimmen, sa hurd hja kinne, swierend,
swaeijendl
„Hwat giet it moai," tinkt Hyick, „sa jong, sa ffil, sa kostlik."
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Sterke wisse hannen gripe har beet.
„Kom, moai, kreas fanke," sizze libbene eagen. Hja sweeft mei
tusken de wallen troch, wit hoe fier iit 'e reek. Der is gauris ien, dy't
mei har ride wol, de iensumens yn, nei de sedyk, nei Teakesyl.
Hja wol yn de minsken bliuwe.
De kloft fan jonge fammen stiet re.
Twa en tweintich frisse blommen, roun, reafallich, blier. Allegearre
efterelkoar. Ien, twa, ien twa! In lange, lange rige.
Hja slaen de fuotten fit, sille laitsjend glide.
Mar it its brekt.
De fammen skreauwe!
De fammen slaen en plaskje.
It its knapt, broazelt Of.
De fammen sinke wei yn 't kalde wetter, hja hymje en hingje,
roppe en kreune.
In lange rige froulju hinget oan it brosse its en de earizers blinke
deun op it wetter.
De feinten komme neijerby.
Hja helpe rimpen.
Ien faem hike hja der fit, hja stiet op 'e kant en gfilt.
„Bear net, mar help!" roppe hja.
Op 't lest stean mei lijen allegearre op it droege, wylkrige gers fan
de brede berm.
Frjemd fielt dan de wei oan barren fuotten.
„Hurd, hurd nei hfis ta," ropt in frou, „gau under de tekkens.
Jim binne biwarre, dat jim it nou net mear bistjerre hoeve."
Alla! fuort! drave! It friest omraek!
Hja giile, laitsje, beare.
En och, dy beste klean!
De blom fan Siindels fammen sjit hastich yn de klompen, draeft
om 't libben. Hja moatte waerm bliuwe. De rokken stean hurd en
stiif, it friest mar ta. Hja stouwe as wylden de buorren troch, dat
elts foar 't finster komt of mei hasten hoasfuotling biltendoar fljocht,
steil en forheard stiet to sjen.
Net ien fan al dy fammen, dy't fitliz docht.
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Swijend, efter de pust, jachtsje hja elk nei syn eigen wente.
Trije fammen, de leste, gean drafkjende it tsjerkhof foarby, fierder
under de hege &hideler beammen troch.
Stiif as stokfisken komme hja thus.
„Wel, hearken noch ta, hwat ha wy der?" ropt Fouk Hyick yn
'e mjitte.
Hyick kin neat sizze, himet mar.
„Hylck, Hyick, hwat is der bard?"
„Mei syn tweintigen sakken wy yn de Sfindeler feart."
„Allegearre der fit kommen?"
„Ja."
„Hwat diene jim ek. Ik sei al, is 't its wol sterk? Der is 't al sat
Om to bistjerren. Hoe binne jim der yn de goedichheit fitkommen?"
„Ik wit it net, Fouk, it gyng sa fluch en earst wie 'k yn 'e sus. De
jonges ha ek holpen. Wy skouden alle tweintich efter it brokkeljende
its oan, doe krigen wy groun finder de fuotten en doe ha se us der
fithise."
„En doe, klumerje fansels en stiif wurde."
„Ne, Fouk, wier net, wy ha flein as gekken. Fouk kin 't wol sjen,
ik bin hielendal efter de mast. Fouk, myn klean, hoe komt it mei
myn klean. Jo witte wol, dit is myn iennichst forklaeijersspultsje. Ik
kin gjin nije keapjel"
„Earst op bed mei in hite brandewyn. Dan prate wy oer de klean.
In nachtjak en in broek, der hast earst genOch oan. Ik sil wilens wol
nei 't oare sjen."
Hyick lake. Fouk is aerdich. Sa soe har Mem ek dien ha.
„Fuort, op myn bed. Kinst sa net yn 't bilthfis. Soest de kij oerstjiir meitsjel"
Fouk helpt har ta de krous.
Hja moatte lang tiid dwaen, sil it guod net skuorre.
Hyick krijt gleone brandewyn, as hja op bed leit en ekstra tekkens
oer, in hiele fracht. Sa leit hja, as wie hja de boerinne sels. Fouk
bistoppet har. Hyick moat hyltyd oan Mem tinke. Krekt as is Mem
wer by har kommen om it leste oan har bern to dwaen ta de nachtrest. Hja mei Fouk graech lije.
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Op dit bed sliepte Heiltsje ek wol. It tsjiike readierke-antlit forskynt har en it krus yn de beam. Brun syn langliddige lea.
De wyn hellet oan, in tinne droege Eastewyn. It lange gat yn 't
ifs sil tichtfrieze, mar it its is bidoarn troch dit iinigale ste.
Seft sjongt it troch de skoarstien. Heart hja der it boat tsjin it stalt
slingerjen? Of skonket Totte-om oer it paed foar harren hils yn de
popels?
„Mem, Mem," skriemt hja sunich. Hja, iensume faem, biddelt om
hwat hertlike waermte, om in krom leaf de.
't Is Fouk, dy't komt. Mem net, ommers! Mem is yn de himel en
de himel is sa fier.
Hwer bliuwt Siertsje? Hy soe nou komme moatte en nim har han
yn sines, streakje har oer 't hier, net efkes in koart, heftich eagenblik,
mar langduerich, restich.
Hylck slommet ungeduerich, wurdt wekker fan har eigen snoarkjen
en hyltyd left hja wer op 'e rech.
Fouk bringt noch bearenboarch, hja moat omraek switte, hja hat
de koarts.
Jouns let sties Fouk wer foar har bed. „Ja, nou soest der of moatte,
mar ik krup wol op 't ittfanhuzersbed. Moatst ek noch hwat ha?"
„Nacht Hylck! Ik moat Siertsje noch sizze, hoe't it mei dy is. Hy
frege jouns al twaris."
Ne, it is gjin pleagjen fan Fouk. Hwat in rykdom! Nou kin hja
sliepe. Hy hat twaris nei har frege.

51.
Op in snein sil Siertsje mei Hinke thfiskomme. 't Is Gerke syn
snein net.
It friest net mear lyk okkerdeis, doe't hja mei syn tweintigen under
it its skeaten.
Sent kin Hylck wfinder mei Fouk oer de wei. Hja forstean elkoar
sa skoan.
Ien kear sei Fouk: „Wiest mar in boeredochter, hwat soest goed

by Siertsje passe."
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Hylck frege doe: „Is der gjin forwin op, Fouk?"
In set stie Fouk stil nei to tinken. Doe sei hja: „Ik mei dy gjin hope
jaen. Earst al om 't jild. Mar it ungelokkige frommis lit Siertsje ek
net mear los. Oars wie der net folle kans, mar nou helte minder.
Witst wol, hoe't forwoechsen lju trochsette kinne. Siertsje is de
persoan net sa'n fanke to knoeijen. Hy kin der net tsjin op. It
bigreatet my soms om him. Hy sit der raer tusken. Hy lijt der under.
Hinke klaut har filleindich oan him fest. Hja mei wol deagean sil er
wer loskomme.
Ne, fanke, set der dy of.
Barre hat him hjitten, by moast Hinke in snein meinimme, dat
komt ek sa. Kinst perfoarst net fan him Of sjen?"
„Ne, Fouk, foar myn hiele libben net."
,,Ik bigryp dy," seit Fouk.
It wurdt ljocht yn Hylck nettsjinsteande Fouke moedbinimmend
boadskip. Hwat komme mei, har leaf de bliuwt, dy kin nimmen har
binimme.
Nou't Hinke dan komme sil, tinkt Hylck oan har en Siertsje. Hoe
soe de opsitterij forrinne tusken dy beide? Krekt as by har en Gerke
tink. Hwat soene de kammeraetskes laitsje, as hja it wisten, by
Jehanne en Gryt forrint alles gewoan, by har giet alles nuver.
Har kammeraetskes soene it net yn 'e holle krije en wurdt foreale
op 'e soan fan har Boer, op syn heechstens hwat gekheit meitsje.
Bleauwen hja mei hwat sitten, it bart komselden, hja soene fuort
gean, de skande fan de pleats meinimme, net iens oan boaskjen tinke.
Hja is oars, 't komt miskien fan 't oare bloed. Hja wachtet nou, dat
it pear thfiskomme sil fit 'e Aldmardumer tsjerke. Hja kinne daliks
komme, hwant Siertsje is mei de tilbry. Hy soe fansels net heal mei
Hinke yn 't tsjerkefolk rinne wolle.
Dat mei inkeld yn de breidsdagen, mei har yn de wein ride kin
wol, der seit net in minske hwat fan.
Om 'e hfisherne stiet Hylck en wachtet. Hja hat al in glezen wein
foarbyriden sjoen, mar dy kaem fan de Siindeler kant. Hja hat de
kofje re, en de keamerskachel oan, hja moatte foare sitte.
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„Yn de pronk,” hat Fouk sein. Hinke moat in hege dunk oer
harren meinimme nei Jan Roekeboer. Fouk soe har de eagen fit 'e
holle skamje, as alles net yn 'e es wie en de aid boer by de Luts yn
syn klinkertbaitsje argewaesje ha koe. Hy is al sa sunich mei syn
famke! As Fouk har sin seit, is er net iens wiis mei dizze frijerij. Hij
koe wol sljocht weze. It is foar Hinke in lot fit 'e lotterij, hwant
Siertsje is gjin arbeidersjonge, dy't om jild stiket, by is sels ek in
bihoarlike partij. Har Heit haldt hja net altyd. Fifindert jier wurdt
komselden ien!
Hwat hat Hylck it drok hawn fan 'e middei: Hurd, hurd! Alle
tfichjes fan 't kleed socht, op 'e knibbels oeral bylans en dat mei har
iennichste pear knappe hoazzen oan.
It moast, hja wie 't oan Fouk forplichte. Net oan Siertsje, o hea
ne, en noch folle minder oan dy ytzen fan in boer.
Sjoch, der komme mear reauwen los. Ien giet de Griene Singel
yn, dat is de wein fan Herre Gatsjes. Hoe lang liket it forlyn dat
hja by barren wetter helle foar it frommeske, dat in bern krige?
De frou sit troch 't sydrutsje to koekeloeren. Gau efterhfis, hja
hoege har net to sjen, koene der dan letter oer prate, hoe't Hylck
stie to wachtsjen op it pear, op it Keningspear, lykas hja nou altyd
neamd wurde yn it gea.
Hja is trouwens oars as oars, wurdt kjel by elk fingewoan Rid.
En dan slacht dat hert mar.
ja, der binne se!
Dat is de tilbry mei de bles derfoar. Siertsje ment sa wis, by is
wol in goede boer. Hylck kipet en kipet, finderskiedt earst neat, krupt
hielendal forside, noch mear efterfit. Sekuer nimt hja alles op. Der
by de hikke krijt Hinke de leije, Siertsje makket iepen en slut, wipt
de swipe yn de stander. Fearjend komt de tilbry der oan. Hwat sil
hja dwaen? Helpe? Hwerom net? Titte is der noch net. Hja hat gjin
forkeards yn 't sin, hat der nocht oan, giet efterhils lans, hurd op 't
hynder to en haldt it beet. It bist is hwat tipelsinnich, hat him net
goed fitdrave kinnen dat eintsje fan Aldemardum of. Hja sjocht yn
de brune eagen fan Hinke. Hwat liket hja lyts en knoffelich yn it
tsjuster fan de wein. In pear eagen sjogge Hylck stiif oan, hja hat
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oanstriid oare wei to sjen. Ne, net dwaen. Op 'e nij stoarret hja yn
Hinke felle loaits. Soe dat frommeske hwat witte? Of is it har wenst
sa to sjen? Nimmen sjocht jin ea sa finfatsoenlik lang oan, Siertsje
nimt it hynder fan har oan. Hyick wol Hinke helpe by 't iitstappen.
Hinke wart of.
Sjoch, dy Hinke hat in mantel oan. Dy draecht Fouk net iens. En
in moaije? Allegearre siden figueren op it swarte luster.
„Is dat jim faem, Siertsje?" freget hja.
Hyick krijt in Ilan: „Dei Hyick."
Hyick sjocht hielendal op Hinke del, sa lyts is dy. Mei sin bliuwt
hja lang sa stean. Siertsje moat it sjen. It heart har ta, dat er flokt
op 't hynder. De froulju ha niget oan elkoar, krekt efkes to lang.
Hinke oan it swarte fitsjoch fan Hyick en soe dizze faem de gek ek
mei harren ha? Hyick oan Hinke bjusterbaerlik stal. Sjoch nou goed
Siertsje! En sa nuver, brune eagen by ljocht hier.
De froulju mije elkoar net, krije beide in kleur der fan.
Hyick giet sunder hwat to sizzen de hils yn. Efkes gluorket hja
om 'e hoeke fan de doar nei Siertsje, dy't it hynder fit it stokramt
hellet. Nea hat hja sa iepenlik nei him sjoen, kin it net litte, wol har
macht fan moai fanke brae. It is ommers gjin partilr, gjin forliking,
dat frommes mei har.
Hja liikt Siertsje eagen nei har ta. Wunder, Siertsje lit him diz'
kear heine, wol skruten, mar by sjocht. Hja tinke beide. Hinke
hat der gjin erch yn, dy is it hiem in eintsje op to fortraepjen. Mar
Hinke fornimt it eachkontakt wol, stiet ynienen stiff stil. Hwat
bitsjut dit? Is der hwat tusken Siertsje en de faem? Hja sykhellet
swier.
De beide hearre it en sjogge nei har. Hommels fordwynt Hylck
yn de gong. Hja kin wol dounsje. Siertsje docht oft er de beage net
loskrije kin, stiet roungear finder 't hynder.
Hyick moat der oan tinke, hoe maklik de kar foar Siertsje weze
soe as hja ek boeredochter wie. Nou is it bultsje sterker as hja.
Ne, Hinke net, de sinten ut Jan Roekeboer syn kammenet.
Of Hinke al? Hja moat tinke oan hwat Fouk sei.
It pear komt troch de skuorre. Hyick nimt Hinke mantel oan,
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hinget 'm oer in stoel yn de gong, moai fitinoar, der mei gjin knilkeltsje ynkomme fansels.
Hyick skinkt yn, hwant Fouk is der jit net. Hja hat swarte kltintsjes yn de kopkes dien, stiet by 't thebledtsje, fornimt it jonge pear
efter har, heart Hinke sizzen: „Ha jim de faem ek yn de pronk.
keamer?"
Hie Jan Roekeboer dy skerpe wurden fan syn famke heard, hy
hie him bisaud.
Hyick heart nij op, wurdt pfirlilk. Hja hoecht har net fan dit
frommes koeijeneare to litten, al is hja ien fan in feanter. Nea hat
de famylje har fit 'e wei stjiird, lyk hja fan oaren hearde. Hwat sil
Siertsje sizze?
Siertsje docht krekt, of wie der neat.
Hinke ferget him: „Sil hja hjir bliuwe?"
Rjochtop, ynfieren stiet Hyick nou by de tafel en wachtet op
syn antwurd.
Nou net mei lokjende eagen, ek net mei mankelike, mar weardich,
in fanke mei selsgefoel.
Hy? Is hy in keardel? Hwa leavet hja docks? In such, of in feint?
Dan komt it titslutsel. Dochs. Ynlike bliid is hja, it bigreatet har
lykwols om dat stumperige bultsje. Hwat docht dy sa filleindich
tusken harren yn to kringen!
Hja heart him sizzen: „Hylck bliuwt hjir, dat binne wy sa wend."
Hyick hat it woun, wol 't net skerper meitsje foar Hinke, seit:
„Ik gean der iit fansels, as ik net bigeard wurd."
Dermei is hja al yn de gong, rint binei tsjin Fouk oan, dy't raest:
„Hwat nou sa hastich?"
Hyick seit mei sin sa lficl, dat hja it yn de keamer forstean kinne:
„Ik sit it jonge pear yn de wei, Fouk'.
Hwat seit hja dat mei ynlik wolbihagen: it jonge pear!
Fouk andert fan de alteraesje earst neat, mar grypt Hyick dan
by de mouwe beet en blaft: „Gjin babbeleguchjes, Hyick, dit giest
mei, it is noch gjin sneintojoun." Hja triuwt Hyick mei gewelt de
keamer yn. Hyick moetet daliks wer dy greate brune eagen. Hwat
nou? Triennen? Dat bigreatet har.
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Fouk wit, hoe't hja der mei oan moat, forstiet de sitewaesje, nimt
Hinke aihiel foar har rekkening. Der is gjin oar praet as fan Fouk
mei Hinke, mar allegearre bikomme hja der fan.
De boer is thfiskommen. It folk giet nei 't bfithfis.
As de melkers finder de kij sitte, har waermje oan de kouweleaen,
as der oars net heard wurdt as de Wen fan immen dy't oer de
groppe stapt en de amer leget yn 't aed of it rimpen speetsjen fit 'e
Oren wei, dan giet de binnenbfithfisdoar en der komt Fouk oan mei
har selskip.
Bearend en roppend, Fouk, Hinke der dimmen en seft bylans,
lyk hege fioeleklanken njonken swier oargeljen.
Hja bisjogge de kij, stean by de boer to praten, falle efkes op it
bankje del.
Amers wurde delset, de pomp giet, it boarnen bigjint, de kij krije
de mjitte fan hea. It restich wurk yn 't bfithfis makket de sinnen
bidaerd.
52.
Fouk hat foar dizze snein de gouden middenwei foun, hja jowt
Hyick frij om nei brea-iten fuort.
„Hwer moat ik hinne op sneintojoun?" freget Hyick.
Fouk ornearret fan nei Walle en dy? Of soms nei Klaske?
„Ik kin ek op bed gean", seit Hyick.
Fouk lUkt de skouders op.
„Ik sil Titte stjfire om dy op to heljen. Net to let fansels. DO
witst wol, dat der bluistrich folk warber is op sneintojounen."
Goed, Hyick sil nei Klaske ta.
It wurdt let mei 't iten, hwant Fouk dist op: skinke, spek, fleis,
aeijen, sfikerbolle, Switsersk Brea, krintestuten. 't Is in kostlik miel,
mar it smakket Hyick net. Hoe soe hja foldedich, swiet ite kinne ta
eare fan Siertsje en syn oansteande.
Wier syn oansteande?
Soe der noch net hwat tusken komme sine?
Hyick treft Klaske oan of ter de tafel mei de Bibel foar har. Hjoed
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hat Klaske tiid ta lezen, oerdeis komt hja der net oan ta.
Hylck wurdt der suver noartel fan, sa't Klaske algeduerigen fan
de iene tekst op de oare springt. Hja bisiket mei gewelt it praet op
deistige dingen to bringen, hwant de holle stiet Hylck net nei 't
geastlike. Klaske libbet der sa hielendal yn, hja is der net by wei to
skuorren. Dus jowt Hylck der har mar oan oer. Der binne nammers
ek snaren yn har siele, dy't meitrilje.
It duorret net Lang, dan wurdt hja der finrestich finder en iingeduerich. Hja soe der ek sa ynmoedich yn libje wolle, lyk folle minsken dat kinne. Klaske fornimt der hwat fan en seit: „Hylck is sykjende! Der binne lju, dy sykje harren libben lang en krije pas ljocht
op it stjerbed. Da moatst mar biddende bliuwe. Op Syn tiid sil God
it mei dy meitsje."
Hylck moat tinke oan de stjerrende Brun, dy't har warskoge:
Sykje de Heare by dyn libben, ast' op stjerren leist, dan kin it dy
sa bot pleagje, datst oars On tinzen hast.
Klaske is lytser wurden dizze simmer. Hja sit hielendal roungear
op in protsje. Libbet hja ek tofolle yn harsels? From is goed, mar
de ierde is der ek. Hylck wol tonei hwat op Klaske passe. Hwat hat
it stumper in knoei krigen. Hwer binne har libbene, blide eagen
bleaun?
De hiele joun sit Hylck harsels yn de wei.
Krekt as seit de tafel: „It is dyn skuld. Hoe doarst hjir noch oer
de flier to kommenr De keamersskotten sjogge forwitend: „Dyn
skuld, hiest mar mei Brun Bien". Sels it silkereiwetter dat hja drinkt,
prykt har pitertuerlik op 'e tonge.
De Bibel bigjint foar har eagen to dounsjen... „waar wening zal
zijn en knersing der tanden!" lest Klaske. Wurdt Klaske der net
iens raer fan? It is ommers sa forskriklik as 't mar kin. Hylck wurdt
binaud, kucht der fan.
„'t Is wier", tinkt hja, „nou't ik Siertsje net ha sil, hie ik Brun
better nimme kinnen, dan hie der folle leed bisparre bleaun."
Hwat is 't in forromming as Titte rimpen de keamer ynswaeit,
by harren op in stoel delploft.
Eigenaerdich, nou skout Klaske de Bibel daelks oan de kant. Mei
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Titte komt it gewoane libben de keamer yntwirjen. Krekt sa forkoeljend as hwat wyn op in gleonhjitte dei.
Sa hoecht it oars net, it Wurd is net inkeld foar lijers, mar ek
foar soune minsken.
Titte hat it oer strfinders, oer fammen en feinten, by hat hyltyd
sa'n wille, dat Hylck en Klaske fleurje der alhielendal fan op. Hylck
tinkt, it hat oan my lein, ik bin to swiersettich.
Hja Bean by Klaske wei mei it finthjit gauris wer to kommen,
hwant it hat Klaske sa'n deugd dien. Efkes noch prate hja oer
Siertsje en Hinke, der't Klaske nij fan opheart, dat it al oan it thuskommen to is. Dat sil dus maeije trouwen wurde. Hja sjocht Hylck
hwat langer oan. Ealget hja hwat? „Takomme maeije", sjit it pynlik troch Hylck hinne. As it al sa is, sil hja Siertsje sjen litte, dat
hja ek sunder him kin. Hja krijt har nocht fan dat mimerjen, tinken,
hoopjen, langjen, wachtsjen en hyltyd wer toloarstelling en argewaesje.
Fan 'e middei by Hinke hat er him goed holden, mar tsjin syn
Heit en tsjin himsels en Hinke doar er oars net oan, dy jobbe, dy
sulle.
Hy leagent it, dat er Hinke net stean litte kin, dat hja dan biswike
sil. En hja dan? Hja is sterk, hja kin der fansels tsjin.
Dan is Gerke dochs mear in keardel, al is er in tipelsinnigen
baerch en in nijsgjirrich bret. Hja giet mei Titte oan, hat har nocht
beide fan Siertsje en fan Gerke en docht Titte de han yn 'e earm,
maltjirget mei him oer de wei, dat Titte seit: „Hoe is peaske sa
yn 't lan?"
Foar Titte sille der nea folle swierrichheden komme. Hy nimt it
libben sa't it is, giet der inkel en ienfaldich op yn.
By de Singel giet de tilbry mei Siertsje en dy harren foarby. Hja
wachten yn de bosk, dat de wein de reed fit wie.
„Hwat in pear, net Hylck? Du hiest better by him past. Mar du
bist to goed foar him. Sa'n kaldklumer moatstu net waermje yn 't
houliksbed. Yn syn fel, hie ik 't wol witten. Leaver ien Hylck, as
tsien Hinkes mei alle goud bihongen".
Hy slacht Hylck beide earms om 'e mul, jowt har op elke wang
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in tut. Mar dan hat er al in flinke mep to pakken.
„Hui, hui", ropt er, „is dat foar 't thUsbringen? Moat dat nou sa?"
Hy bigjint lfid to gfilen. Hylck ropt: „liald dy dochs stil, healewize."
„Earst in tut der op". Hy gfilt noch lficler, mar krijt syn genesmiddel net.
Op 't lest aeit Hylck him efkes oer 't wang. „Is 't sa goed?"
Hja wurde tige kjel, as immen deunby harren ropt: „Sa kin 't
wol ta, net?"
Earst tinke hja oan de swarte boerinne, mar it is Fouk.
Laitsjende gean hja trijerisom yn 'e hits.
Fouk seit: „Titte moat dy faker under hannen nimme. Du krijst
lang dyn gerak net. 't Is mei Gerke neat wurdich."
Titte lit der de earen nei hingje, hja moat it mar sizze, hoenear hy
komme kin.
Hylck tinkt wemoedich, dat dit fleurige libben, dat der dochs ek
is, mei maeije at weze sil. It spyt har, hja is langer omraek thus mei
Fouk. Nunderj end giet hja op bed.
Titte sjongt fan boppen del: „Ien op elke wang by Hylck, mar
1k gean wank!''
De boer komt ut 'e keamer wei, hja moatte stil weze. Titte ropt
werom, wurdt kjel fan himsels: „Ja, aide, daelk, mar as ik aenst
snoarkje, dat giet bitten my om."
Hylck forwachtet de boer, mar hy fordwynt wer.
Der pipet Titte stimme: „Nacht, Hylck!"
Hylck seit neat werom, docht krekt as sliept hja al.
Titte haldt oan: „Nacht Hylck."
Fouk ropt yn de doar: „Nou is 't tit, Titter' De aide skuorre jowt
it ltd ut alle hoeken wei werom.
Dan is 't stil, sa stil, as't simmers yn in boerehfis mar weze kin.
53.
De ierde is wyt. Snie falt ientoanich del, wisket hyltyd yn in
twirre. Kristallen flokjes grimelje sunder lins.
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Der kin Barre net tsjin, dat algeduerigen krioeljen, fortrietlik,
for feelsum.
Hy sit opsluten, der is gjin wurk. Al glanzget de snie soms yn
in sinneblink, syn antlit bliuwt stiif, finforweechlik, finforsetlik as
syn foarnimmens of ter de lege, brede ronfelfoarholle.
It binne koarte dagen, hja falle lang, lang.
Hy pandert in pear slaggen om it spul. Hy stiet yn de skuorre
by it folk.
„Seldsum, seldsum", lit er him yn de mulkeamer fintfalle.
Fouk forstiet it net en freget, hwat er seldsum neamt.
„Seldsum, seldsum", seit er wer.
„Hwat is dan seldsum?"
„De snie."
Hja sjocht him forheard oan.
„Ja, 't is wilnderlik moai!" seit Fouk.
„Seldsum, sa lang!"
„0, mienst dat."
Fouk knypt in each ticht tsjin Hylck.
De Boer stint mar, krimmenearret nou ek, stiet troch 't rut to
digerjen!
„jo rinne as in hin, dy't it aei net kwyt kin", seit Fouk.
Hy bromt yn syn ringburdtsje.
Middeis fait er yn broeisk swijen, Oren lang.
Syn fingers tipelje. Ek stekt er de tilmen by 't festje yn.
„Hwer't er nou oer briedt", seit Fouk tsjin Hylck, „ik stean it
net, der komt hwat op". Sunder Hylck fitliz to jaen, seit hja der
efteroan: ,,Meitsje dy re."
Dy deis komt der lykwols neat.
De sneins derop, as de preek bisakke weze kin, sitte Barre en
Siertsje wol in fire lang yn de kalde pronkkeamer op in gledde
matsjestoel, beide ha hja it swarte oanmetten pak noch oan. Hja
ha de hannen op de knibbels to lizzen, de earmtakken meije net lyk
deis op it tafelswilk.
Barre stippelt Siertsje syn takomst fit en Siertsje Barres knikt.
„Hwat sjochst raer. Ha 'k it net rejael genoch oanbean?"
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„Hwat sil Hylck?”
't Is de foarste kear, dat dy namme yn dizze bitsjutting tusken
harren yn leit. „Lit dat oan my oer!"
En de joune komt de boer yn de fjurhutte ta de leste risselwaesjes, lyk er seit.
Hylck tinkt: „Hat er ea jong en fleurich west? Inkeld mar hat
hja him weak sjoen.
Gerke is mar wakker op 't skik. Omke is sa rejael. Hja hiene yn
gjin twa jier noch trouwe kinnen.
Fierwei komt de boer syn lid, as Hylck heart: „Siertsje trout
takomme maeije, dan is der dochs foar Hylck gjin plak. Fouk en
Hinke kinne it redde."
Hy freget nei har bisit.
Hwat soe hja ha as hwat de hoer har skuldich is?
En Gerke dan?
Ne, alles meielkoar is 't net folle.
„Du moatst earne arbeider wurde. It oare komt goed. Ik stean
der foar.”
Hylck doar net iens tsjinabbelearje. It hat ek gjin doel. As Siertsje
der mar foar stie! Hja mei harsels der net om lije, krijt meilijen mei
harsels, dat de triennen har yn de eagen sjitte. Fral as Barre minskliker wurdt fan Loan. Krekt as taest er foarsichtich nei de wounen,
dy't er skuord hat, hoe djip se binne en hoe pynlik.
„Sa hie 'k it foar jim ornearre," seit er en suchtet: „it is foar jimme
goederbest."
Hy fornimt, dat Gerke op snjit is. Mar dat fanke? En hja seit neat,
sjocht mei har moaije eagen yn it lampepitsje.
Glinsterje dy eagen?
Hommels giet er fuort.
Gerke is langer fingeduerich, hat oanstriid om to nfinderjen. Hy
sjocht nei Hylck. Dy geve faem wurdt syn frou. Hy kin him hast net
ynhalde, seit, by wol joun gaueftich nei his ta.
Lykwols bliuwt er noch in fire, praet mei har oer 't wurk, oer 't
hieren fan in hfis, tinkt der net om, dat it sneintojoun is, gjin tiid foar
it meitsjen fan risselwaesjes de wrald oanbilangjende.
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In greate forlichting is it Hylck as er fuort is.
Frjemd, hja wist it al lang. En dochs is 't nij. It komt nou sa tichte
by. It giet har heal foarby, krekt of kin hja 't net trochtinke. Of
sil hja bidde? Mar hwat hat alle bidden ea holpen. Better de fist
opstekke, al is it in machtleaze fist. It gebaer allinne stipet.
En dan bidt Hylck dochs.
„Heare God, as it weze moat. As Jo it sa ornearre ha yn Jou rie.
Help, Heare Jezus, ik kin it mar net goed krije.
Klaske seit, it beste fan 't libben binne Jo. Ik kin dat sa net fiele."
Hja brekt of yn in djippe klacht:
„By Jo is alles muglik. Heare, hwerom mei 'k him net ha. God, doch
in wfinderl"
Dan einlings lit hja de waerme triennen gean. Ta in treast is har
de tins: as ik yn Gaesterlan wenjen bliuw, sil ik altomets syn antlit
sjen, al wie 't inkeld sneins yn tsjerke.
Dizze tiid gean der nuvere dingen yn Hylck om. Soms stiet hja
finder 't wurk stil mei in stoel yn 'e hannen. Hoefolle minsken sieten
al op dy stoel? Mean as op in gledde stoel fit 'e foarhuzinge, der't
komselden ien gebriik fan makket. Dit is de stoel, der't Siertsje faek
op sit.
Dan hat hja de tinzen by in Heit, dy't syn bern it libben jowt, dan
dat libben oan de leije haldt. Wurdt it bern ea sels baes? As de boer
ris finforwacht stoar? Hja wit wol, dat hja dat eins winsket, wurdt
kjel fan sokke tsjoede tinzen. Hja soe wol om syn dea bidde kinne.
Mar dat stjerren, soe dat noch wol helpe?
Wurdt hja sours sljocht? Hoe faek barde it net, dat in faem sljocht
waerd, om't hja in feint net krige? Neffens Siertsje soe Hinke sljocht
wurde, as hja him net krige. Tink ris yn, dat hja, Hylck, sljocht
waerd, tsjin Siertsje syn forwachting yn? Sil hja dan skielk doarmje,
in healgeare, fan doarp nei doarp? Hja sljocht en Hinke sljocht, dat
koe ek. Dan Siertsje ek noch gek, toe mar!
Ho, hja forjit de brij. Strak sit dy grouwe klompe fleis foar de
itenspanne, smachtet, rukt, snuft en seit: „Sangerich!"
Doarst hja der mar rattekrild yn biriede.
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54.
„Nast us heard, Hylck?” freget Barre.
Hylck seit ja, mar hat gjin bilang by de rekkenderij ta maeije.
Hja sit der by to dreamen.
Nimmen is yn de mulkeamer, as de boer, Gerke en hja. Hja
rekkenje njonken har troch.
It swart kapke stiet har sa pais. Strak sille Gerke en hja nei Ruchhuzen nei de aldelju.
Kom, hja binne re.
Gerke sjocht earnstich, nou't hja (dein sette it hiem of.
„Foar ien fan beide syn libben," seit er steatlik, „mar ik wol der
net oer prate."
„Nea en to ninter wurdt it Siertsje," tinkt Hylck „en dan is 't my
gled igael mei hwa, as ik mar tichteby him wenje mei."
De Griene Singel gean hja del, oer Kipenboarch sille hja. Hy giet
earst, hwat roungear, hja folget him. Sa sil 't nou tonei weze, by
earst en hja der efteroan, nei tsjerke ta, to jounpizeljen en altyd.
As in flok skuort it troch har binne, sille hja ek bern krije. Mar dat
kin dochs net? Hja is sa wiis mei bern, mar wol se net fan Gerke ha.
Dizze gong fan joun jowt de trochslach. Mei't hja mei him nei 't
aldershfis giet, is it feste forkearing wurden, der't op 'e tiid boaskjen
op folget. Dizze reis is it teken ta de troudei.
Stadich, mar wis gean hja.
Earne fansiden is Geauwe syn klinte. Soe er al werom weze? Hja
komme yn de Boekeleane, dy't hast in Paradys is. Sa sil de swide
tun fan Eden west ha. Dit ste tsjilget rigelrjocht fan de himel. Op dit
plak soe Hylck rest fine kinne, har wil mei Gods wil forienigje kinne.
Nou net, noch net. Hja hat in gefoel, krekt oft hja hjir net weze
mei op dizze Hillige groun. De tsjince, gledde, bleke boekestammen
wize har torech.
Hoe soe Gerke de leane fine?
Hja freget him net, wol hjir gjin hid hearre, it soe de skientme
skeine, fielt it as in binaude flecht, nou't hja ofdraeije de krinkelleantsjes yn.
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Efkes bliuwt hja stean, draeft dan efter Gerke oan, eangstich,
bang, oan't har fuotten yn de aide mjitte falle.
Werom it oare del!
Har siel is net reinernoch om oer in moeting mei God sels mar
to tinken. Hja sjocht omheech, der't de stjerren as safolle eagen
ljochtsje. Net mear nei boppen sjen! Krekt, as skammet hja har, dat
hja hjir mei Gerke rint, in pear, dat de leafde tsjinje moat. It boask
moat leafde ha ta in eal pan. Hja kin it pan net jaen. Mar kin hja dan
oars yn de goedichheit? It mealt der har hast fan. Altyd wer deselde
tinzen, itselde krinkje yn 't roun. Hja folget Gerke, al weagje har
tinzen op en del, wit hoe heech of djip yn de bidelte, har fuotten gean
lykwols yn de wisse gong fan de minske dy't oer de alde ierde moat.
Der stiet it lytse hits fan Gerke' aldelju. Yn dat hfis sitte hja to
wachtsjen, Wiger Stoffelsma, Tapke syn wiif en fjouwer fammensbern. Eeuw, Rykje, Geeske, Harmke. Broer en Harmen, de jonges
buten Gerke, binne net thus, halde by de froulju ta.
Der strunt immen by de doar om. Gerke sjocht net, hwa't it is.
Hy ropt: „Moatst hjir weze?" De man fordwynt stilwei.
It is hjir in ald hfisste fan de Hugenoaten.
Der is in great apelhof efter it bus njonken it paedtsje lans. Yn it
hof wurdt de striinder wei. Gerke sit him efter, mar rekket him kwyt.
Gerke dat it tsjustere gonkje yn, stroffelt oer wit hoefolle klompen.
Hja sette harres der noch by. Gerke sil falle, grypt nei de kruk fan de
keamersdoar. Tagelyk wurdt de doar Ut 'e keamer wei oanlutsen,
dat by fait pardoes de keamer yn tsjin Mem Tapke oan, dy't sa hoask
wie barren yn to heljen. Yn syn fal skopt er tsjin Hylcke skinen oan,
dat hja 't lykwicht ek net halde kin, finforhoeds boppe op in klompe sit.
„Der binne hja dan," seit Wiger en laket mei koarte stjittende
liiden, „kom barren!" Tapke stiet glimkjend to sjen.
Gerke is al oerein; Hyick sit noch, der't hja sit, kin mar net oerein
komme, sa oerstjfir moat hja laitsje. De triennen drippe har op 't lest
fan de wangen of. Hyltyd op 'e nij bigjint hja, faget de eagen of mei
de bilsdoek, dy't hja opteard yn 'e han haldt. It swarte kapke is har
efter op 't hier gliden.
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„Oerein ju, tutte!” fitted Gerke. Hied er syn moaije faem sjen litte
sillen en docht hja as in bern.
Op 't lest biklommet fansels it laitsjen op Hylcke antlit, har gesicht
liikt yn in kramp, hwant dy fjouwer jonge froulju sjogge har allegearre like still en brettich oan. Net ien, dy't fleurich meilaket.
Wiger hinget efteroer yn de briedstoel, ropt: „Kom hjir, fanke!
Du en ik kinne prate. Hoe bliid bin ik, dat Gerke hwat fleurichs
meinommen hat. Is se altiten sa, Gerke?"
Hylck stoattelt de keamer yn.
Hja is bliid, dat hja sit nei de alteraesje. Njonken Heit mei hja,
knikt him bliid en tankber ta. Hja forliket Gerke mei syn Heit. Hie
er hwat fan syn Heit! Folle lichter soe alles weze.
„Soa, soestil 't mei Us Gerke oanlizze? Du moatst witte, hwatst
dochst, by is in nuveren."
„Stil ju," susket Mem.
„Ik siz de wierheit. Du bist in fleurich jongfaem en ek tsjep. Hy
hie minder fitsykje kinnen. Ast him oankrupst, fintteit er, wol 'k ha.
Tinkst fan net, Tapke?"
Tapke skinkt yn en dielt om.
„It sit der mar oan," beart Wiger, „fortsjinje ik tofolle? Sok guod
haw ik sfint jierren net preaun."
Hy nimt in stik koeke yn 'e fest.
Hylck tinkt: „Hwat fyn ik it noflik sa'n golle aerdige Heit to krijen. Hja sjocht tomfik hwat om har hinne, hat de gelegenheit, allegearre
binne oer de koeke gear. Mem liket ek aerdich, fitlitten net, wol guodlik. Hwat forskeelt Wiger fan Barre. Earm en ryk, fan deselde komof.
Kaem it fan syn gollens? Ne, ommers, ek om't er Tapke boaske
hat, earm frommeske.
Doe waerd Wiger finturven troch syn eigen Heit, rintenier yn
Sfindel. Barre moat der de han yn hawn hawwe. Nou bisjocht Hylck
de fjouwer froulju. Swart hier, bleke antlitten. Net sa jong mear,
alder as Gerke, skealk sjen. Fjouwer froulju en On man. Soe de
strfinder fan joun om ien stykje wolle? Dan sil er noch wol komme.
Hja hat it krekt tocht of de doar rattelt. Immen komt yn. In feint.
Bleu sjocht er de froulju oan, net ien docht gol of freonlik. Strakke
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eagen sjogge him oan. Rykje jowt him in stoel. Hja kenne him wol,
neame him Jaring. Hy komt net om Rykje. Hylck sjocht it oan syn
eagen, dat er Eeuw siket.
De manlju sitte yn petear oer 't ikeboskjen, dat moaije maeijewurk.
De perselen binne forhierd. Minne bazen ha de gunst krigen, dat
kostet harren, arbeiders, mannich stfir. Oer de prizen ha hja it en oer
de bosken, hwer't se binne, hokke perselen re foar 't klopjen binne.
De froulju petearje oer 't waer en oer 't wurk.
Hylck harket nei it manljuspraet. Faek hat hja der mear niget oan
as oan it praet fan froulju.
Hja wurdt yn 't frouljuspraet bihelle, hja freegje har fit oer har
aldelju.
Hylck lit neat fit, skammet har om Heit. Hja bikleije har, dat har
Mem stoarn is. Underwilens is der unrest yn it lytse keammerke.
Hylck fornimt it. De froulju freegje har sa pitertuerlik, forwachtsje
gjin antwurd, ha de tinzen der net by.
Gau wurdt it iepenbier. De froulju witte net om hwa't Jaring kaem,
om Eeuw of om Rykje? Hylck wit it wol.
De aldelju wolle op bed, ffistkje of mei Gerke en Hylck. De
froulju ffistkje ek, skeuvelje op 'e stoel om, sjogge noartel.
Nou sitte Eeuw en Rykje noch.
Jaring bigrypt de sitewaesje net, bisiket to knypeagjen. Eeuw en
Rykje dogge beide werom.
Jaring hellet djip siken.
Wiger sjocht de fortoaning efkes oan.
,,Mei twa wurdt it neat, Jaringl"
„Ne," seit Jaring binaud.
„Siz nou mar, hwa'st ha moast. Der binne net twa, mar fjouwer."
Jaring jowt net daliks antwurd, soe graech koal en geit sparje wolle.
„Hwa is 't, Jaring?"
Hoe fel harkje de froulju. Jaring sjocht op 'e tafel as er hoeden
„Eeuw'' seit.
Daliks flapt der hurd in doar.
Rykje fljocht der fit en Jaring sykhellet forromme. Twa froulju
gean of ter Rykje oan.
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Wiger gnysket, slacht Hylck op 't skouder.
Wer moat Hylck oan Barre tinke en laket tsjin Wiger. Hja forstean elkoar.
Tapke en Wiger klaeije harren ut.
Gerke siket de klompen ut yn 't gonkje by 't ljocht fan in litsjefers.
De aldelju lizze al op bed, foar't er re is.
As Gerke de doar of ter harren Licht docht, sjocht Hylck it pear
foarelkoar oer oan 'e tafel sitten.
Soene hja sa sitten bliuwe, lyk as Gerke en hja?
De gleone eagen fan Daring binne har boarch fan net.
Eeuw is net oansjitsk, alhoewol hja wie de aerdichste fan de froulju.
Hylck fynt it in healwiis ide, dat de aldelju der yn deselde keamer
lizze, de bedsdoar op 't kier. Hja soe sa mei Siertsje graech wolle.
Siertsje spoeket har langer as in sjamme yn 'e holle om op tiden en
fintiden. Hja sil har better forsette. It moat nou Gerke wurde, it sil
Gerke weze ek. Hja grypt har feint yn 'e earm, mar by stjit har fan
him Of: „Tjirgje dy net."
Foar him sels preuvelet er: „Net earder, as dat wy boaske binne."
Hylck forstiet de wurden net, mar bigrypt se wol. Nou gean hja
troch de wfindermoaije stjerheldere nacht de Neurde del op Sunda
oan, hwant Hylck wol net troch de Boekeleane.
55.
Gerke hat him to Wikel forhierd as los boerearbeider, hat der in
Inas krigen ek. Fjouwer goune wyks is 't lean, as der wurk is. To maeije
hat er frij foar 't ikeboskjen. As er alles yn kannen en kruken hat,
komt Hylck it to hearren.
Hja tinkt, it fagelnet wurdt hoe langer hoe tichter om har hinne
flapt. Hja lit mar gewurde, lit elts foar har redde, krekt as giet alles
bilten har om.
Fouk is foar har yn 't spier by de keaplju.
Gerke bioarderet it oare, bus hiere en tfinhakje. Der is in moai stik
greide om to skuorren. Gerke krijt it bannich, arbeidet soms yn ljochtmoannewaer. Gaesterlanske readtsjers moatte der yn, dat is to
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wintertarring. It sil Hyick en him ek raer oankomme, as it skielk gjin
boerefetpot mear is. Fan fjouwer goune springt men net fier. Fouk
skoddet de holle bigreatlik, as hja der togearre oer rekkenje. Hja hat
der eins nea tofoaren oer neitocht, tinkt oan Geauwe, hwat hja eins
dochs leaver dien hie, poenet Hylck oan, Hyick is tfik, sil 't gau redde.
Hylck knikt, mar twifelt wol. Fan Fouk krijt hja healsliten dingen ta
de hushalding. Hja rekkenje en mjitte en Bean ek togearre om it bus
to bisjen. It fait net ta, de manlju sa fier to krijen, dat hja it mei 't
melken redde wolle. De manlju binne oeremus, rfike de maitiid, binne
drok, hwant it wurk is op kommendewei. Fouk boldert it der troch en
de boer bigrypt wol, hja sille dat bus yn oarder meitsje moatte foar't
it maeije is.
De froulju fan it gea binne warber, it is hfishimmelerstiid. Ek wankt
der noch folle, foar't it oan de hege stoepe fan Balk ta is.
De drokte en de seremony op harsels binne trouwens wol moai. Yn
tsjerke mei oare pearen yn 't hek, lokwinsken, lytse presintsjes.
Fouk en Hyick prate hiindert fit op 'e fuotreis.
Fouk seit, as aid faem yn 'e fodkoer sitte, is net alles.
Hyick fynt, Fouk hat gjin soargen fan 't jild.
„Dat net," seit Fouk en bigjint oer de winterrogge, dy't Heiltsje
susters man op in ikker bou buten Sfindel to stean hat, it is al sa grien,
hja ha in skoft wiindermoai waer hawn, sa't it komselden hart. Yn de
krante stie it wie hwat bisfinders oer jierren her.
Hjoed is 't ek krekt of wie 't midden yn in soele simmer, hja binne
der switrich fan, read opset de antlitten under de blaudoeken wei.
Oeral is it folk dwaende mei de ikkers, dy't swart iepen lizze om it
sied op to nimmen.
„De readtsjers wurde bidobbe," seit Fouk, „skielk komme der nusten jongen fan, dan sitstil op dyn eigen stoel, by dyn eigen tafel."
„Ik sil meast warber weze," seit Hyick.
„In soun minske wol warber weze," seit Fouk.
In boer tichteby de wei set de ljep yn in nij stik groun, spuit yn 'e
hannen, wrot de ierde iepen, dat de wjirmen boppe krioelje. Hy ropt
de froulju in bliid goemiddei ta.
En sille hja to praten?
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De froulju laitsje en wiuwe, wis, in hiele middei to gast.
len plakje swart, strak de hiele ikker swart, in iepene skurte.
„Op dysels bist leaver as by my?"
Hylck sjocht Fouk oan. Mient hja dat? „Dat wit Fouk wol better!"
Efkes letter: „Ast ea forlet fan 't iene of 't oare Icrijst, Hylck, kom
dan by Fouk, fanke."
Hylck knikt allinne.
It leste ein ha hja to pakken, foar har fit wiist de Wikelder toer,
swier yn omfang, mansk fan hichte. Hy forskynt troch de neakene
tfiken hinne, in merakel fan alderdom.
Oan in strjitsje stean trije keamers oanelkoar boud. Yn de foarste
wennet de koster fan de tsjerke. Hja moatte by it efterste weze. De
doar is net oan it strjitsje, lyk de oaren, mar om de hoeke. De finsters
sjogge de lannen nei de sedyk oer. Der is Hylck bliid om. It hits laket
har oars net ta, de finsters stean ryklik fier fttinoar, krekt as is it hits
skilich. De doar is yn twaen.
As hja iepen dogge, dan komt der in nuver krfim mantsje yn it
gonkje. Hy praet mei in piipstimme. 't Is in dwerch. Yn syn antlit
falle de gleone eachjes op, hy draecht in tinne, wiete wjirmsnoar, der
byt er iderkear op om. Hy freget net nei har boadskip, sjocht harren
oan en tsjantelt foar him fit. Fouk redt it der mei, de dwerch jowt
rfimte, hja meije dus ynkomme. Mar der wankt hwat. Smoarch, dat
it der is!
Wylst hja troch de forsille spullen hinneskaeije, hinget de dwerch
tsjin 't bedsket oan, sjocht harren stap foar stap nei, folget elke hantaest mei neigeanige eagen. Ut en troch smiicht er koart en hoasset er.
Hy wit, hja moatte de boel opnimme, hy koe 't forwachtsje. Binammen net lang wol er se hjir ha. Mei maeije moat hy der fit en yn 't
Jouster earmlifis. Salang sil er frede ha.
Earst rint Hylck troch nei efteren, dan by de ljedder op. Soe 't
hjir in thus foar har weze kinne?
In eigen wente laket har wol ta.
Yn de keamer binne de skotten dof yn de ferve, trije kanten fan
finderen blau, fan boppen wyt, ien kant donkergiel mei donkerbrune
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flammen, souder swart, yn 'e hoeke in spine. It koe wol in hits fan
de Fine Mennisten west ha.
Fouk treastet Hylck, as hja skielk to wurk Bean mei sjipsop en
creoline, dan is 't merakels gau in biwenber hits.
Hja dogge it harren net oan tiid, wolle graech fit 'e nearens wei.
't Is krekt of stiet dy nuvere eangst-figuer harren der fit to twingen
mei syn stekkende eachjes.
Fouk haldt de earm by de finsters Mils, telt, safolle foar under,
safolle foar boppe.
Dat is harren leste wurk, in matte past altyd.
Hja spylje hastich fan ruten. Gean hja foar de finsters Fans, dan
hearre hja it ynholden spotske laitsjen fan de bienbitige, finsjogge
dwerch. Hylck eaget it ran oer. Jinsen Teakesyl by de sedykl oer de
finderdoar yn 't neiste hits hinget in frou, hja is nijsgjirrich. Fouk en
Hyick breidzje koart of.
De frou wurdt noartsk, hunet in krom.
Hja skonkje oan.
Mar it is krekt of is dat divelsk laitsjen fan de dwerch harren yn
de fuotten sketten.
Boppe om de Wikelder sealtektoer binne roeken oan 't skrippen, in
akster wurdt forballe, saeit lilk op it tsjerkhof del.
Efter de hege hage oan de wei stean tekjepealtsjes evenredich
slfich njonkenelkoar.
Hyick tinkt, hoefolle deaden elk doarp al yn de tsjerkhofsskurte
burgen hat, hoefolle troch de ieuwen hinne. Sil har omskot hjir skielk
ek reste, sil hja har libben hjir slite moatte?
As hja yn de keamer wennet, sil hja dan net altiten dy lytse dwerchfiguer tsjin it bedsket oan sjen? En alle kearen as hja de doar of ter
har tichtlfikt, it laitsjen hearre sa spotsk, ne satanysk lyk niis?
Mar de Wikelder toer is moai.
De skoalle is tichteby, de bern sil hja boartsjen hearre kinne. liar
bern skielk ek? Der mar net oan tinke. Winterdeis op skoalle, simmers
om de fortsjinst mei nei de ikebosk en nei de boer. Foar it njoggende
jier is it, leaut hja, gjin wizansje.
Fouk fynt Hylck stil, bisiket har fit de tinzen wei to tillers, praet oer
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de fruchten, it gewaechs, en op 't lest komt it praet op Geauwe. Net
lang, Fouk breidet Of. Dochs bigripe hja en Hylck elkoarren. In ynkyk wurdt Hylck gund yn Fouke rfige siel, Fouk hat in fyn gefoel,
mar it laech, it jild! Hja hat der net tsjinoan kinnen. It hat sa better
west. Derom riedt hja Hylck ek oan om mei Gerke.
„Soms twivelje ik," seit Fouk, „hy is hearremyt fan de heide wurden. Ik koe him net folgje, fynst wol? Ik tink wolris, as ik der wer
foarstie, dan hold hiel fatsoenlik Gaesterlan my net werom. Dat tink
ik net faek. Mar miskien gyng it dan wer krektlyk. In minske moast
twa libbens libje kinne. Ien is net genoch om de rjochte wei to finen."
„En dochs," mimert Fouk troch, „ien koart skoft fan it biheinde
libben lokkich, is mear as in minske bigeare kin. Ien hoart toevje yn
de hichte en der nef fens de djipte dan mar, makket it hiele libben de
muoite wurdich. De djipte en de hichte fan myn libben wie de leaf de
to de hearremyt en eins bin 'k der alle dagen tankber foar, al sil 'k
my der wol foar skamje moatte. „Hwat is 't in tizeboel," tinkt Hylck, dy't stil wurden is.
Tsjin Fouk seit hja: „As Fouk by him bleaun wie, millk hie hy
dan by de minsken bleaun."
„0 ne," fait Fouk har yn de reden, „fest net. En as ik dat tinke
moast, ne, grif net."
Hylck seit tsjin harsels, net ien hoecht wer hwat fan Fouk to
sizzen.
Dan falle hja yn oar fleuriger praet.
Thus sit de Boer yn de kalde keamer to triljen fan de kjeld. Hy
hat de sinkings der fan yn de holle, seit er.
„Net in kachel oansette fansels, ast 'm fitgean litten hast. Asdekachlbrnt,jowBeimpastuolnd.
„Efkes op hoasfuotling nei Balk," seit Fouk tsjin Hylck, „hark,

hy snoarket der al oer."
56.
In pear waken letter komt Totte-om noch in kear delsetten. As
Hylck him oankommen sjocht, lyts feanterke, dat er is, wol kreas
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forklaeid mei 't swart petsje kwier yn 'e eagen, wurdt hja kjel.
Totte-om kaem jimmer mei kwea nijs. Wol is hja bliid, dat hja him
sjocht, it jowt sa'n fortroud gefoel. Hja giet him yn de mjitte, Mem
komt har yn 't sin, dy't hja binei alle dagen mist en nea, nea, wersjen sil.
Hylck ffistket mei Totte-om.
Hja Bean togearre nei de pleats.
„Hat Totte-om nijs?" freget Hylck skruten hifkjend.
Totte-om knikt to milk, mar seit: „Der binne gjin slimme swierrichheden, to-middei bringst my in ein, dan sille wy prate."
„Dat is net moai fan Totte-om, dan moat ik der fansels hyltyd
oan tinke."
„Dat falt ta, du hast fordivendaesje genoch mei dyn takomst
plannen."
Fouk is wakker oansjitsk, set Totte-om to stoel en to bank mei
kofje en koeke.
De koeke bipluzet Totte-om sekuer, hy hat sfiker yn de kofje
dat er thus sneins net fens krijt.
De boer en Siertsje komme yn 'e hits om iten.
Totte-om kin mei oanfalle oan it kostlike boere-iten.
Totte wit hwat er docht, oerizet de mage net. Hy wurdt treaun
en noege, mar haldt syn eigen sin.
„Ik moat soun thuskomme kinne," seit er.
Hja sjogge him freegjend oan, bigripe him op 't lest.
Hy knypeaget toma tsjin Hylck, hwant Hylck wit foargoed,
hwat er mient. Hja skammet har suver, dat hja dat swiere iten
sunder ungemakken forneare kin. Mei maeije wurdt it foar har ek
oars. Klaske sei okkerdeis, doe't hja der nochris wie en fortelde
fan har foarnimmen:
„Bern, Bern, hwat biweecht dy; du wurdst dyn eigen baes, sa't
it liket, mar du komst yn de stive libbensbeage."
Krekt as soe hja noch oars kinne. Oan alle kanten sitte de doarren
foar har op 't slot.
It iten is op, de boer part it wurk om by it folk, hy sels praet noch
in wurdmannich mei Totte en sil dan fuort. Totte trapet bidaerd of ter
20 1

him oan. Hyick hat it wol troth, Totte-om wol mei de boer oer har
prate fansels. Totte-om, der falt net mear to praten, it jowt docks neat.
Hja heart de manljuslilden fit 'e skuorre wei to milk tsjinelkoar
oangean.
Hyick wit, Totte-om is de boer treast, lit him net gau forslaen.
Totte-om tinkt oars as Mem die. Jild achtet er net, hy knibbelt der
alteast net foar, sjocht mear op forstan.
Op 't lest rint Barre Stoffelsma lulk fit syn eigen skuorre wei.
„Soa, dus jo ha foar us leaven Hear spile, - seit Totte-om noch tsjin
him, „by us reaget Geartsje tsjoenster yn de forkearings om, is dat
jou wurk hjir yn Gaesterlanr
Totte kuijert by de kij Fans, lest de nammen op 'e balken, heint
Hyick op, hy wol wer fuort, net to let thus weze.
Nou bringt Hyick him in ein Silndel fit.
„Is Totte-om net wurch?"
„Hoe komst der by! En der is safaek in wein."
Hja prate oer Hylcke trouwen.
Ne, omke sil net komme. Hylck moat it allinne redde mei Gerke.
Heit sil wol komme om to tekenjen.
Fierder ha hja terdege praet de leste kears, doe't Hyick thus wie.
Omke wit nou alles wol. En hja woe perfoarst yn Gaesterlan bliuwe
nou?
Hja soe nou graech witte wolle, hok boadskip Totte-om eins hat,
mar Totte-om wiist nei de earste skriezen en ljippen yn de greide.
Hja prate oer de tiid, doe't Hyick as famke mei omke to farren en
to fiskjen gyng. Seft en stadich glied it skouke oer it wetter hinne,
makke in moai rjochte streep yn it sljochte wetter. Hyick song dan
faek. Omke mocht der graech oer, glimke Gods wilndere libben oan.
Omke giet foar nuver der yn it feanlan.
Dan brekt Omke einlings it nijs foar har oan, dermei wurdt it alderhils foar altyd en abslut by har weinommen.
„Nei Stienwyk, Omke?"
„Nei Stienwyk, mei maeije. Dan kinne de Bern allegearre by us
komme en der is mear wurk."
Hja Beane by elkoar wei. It sil nou wol foar lang weze.
202

Omke nimt it paed oer de dyk. Hyick sjocht syn lyts dierber
figuer tsjin de kime oan, stiet by 't weiwurden stil om it leste fan him
net to missen, hwant it is ek it alderleste fan Mem, in tryste groet.
Oer fiif wiken geboadens oanjaen.
Hyick stiet yn bistan, sil hja jit ien kear thus sjen?
Fouk riedt it of, it binne sokke reizen, it jowt neat mear en skielk
kin hja altyd in kear nei Stienwyk to fitfanhils. Der komt nou sa folle
drokte mei 't hils yn Wikel en mei 't trouwen.
Fouk wol noch graech hwat oan har ha, hja hat it oerdiedich drok
earst mei Hylck en dan mei Siertsje trouwen.
Oan Hinke hat hja neat foar't dy hjir wennet. Hja trouwe hwat
letter yn 't jier as Hylck en dy, dat woe Jan Roekeboer sa ha.
Fouk is bliid, dat alles net tagelyk komt. Hja leit gewoan yn alles
mei Hylck oer.
Hwerom net? Hylck is net in fyn jufferke fit 'e sted, dy't fan in
sleau wynpfisterke al om leit.
Hylcke forhalding mei Siertsje bliuwt der lyk om, hja mije it, elkoar
oan to sjen. It is bidroefd, sa noartel hy is, suver net to brilken, seit
Fouk.
De boer hat, nou't alles glydt, sa't hy it treaun hat, de tinzen wer
by de kij en it lan. Hoenear kinne se der fit, it foer is krap.
Natuer is him nou oars net mear as in waergles foar it boerebidriuw. Hy skelt op it lan om, der't er safolle al oan dien hat en
toch stean de bilterblommen by bosken yn de finne en meitsje de
sure sulken it lan reakleurich.
Hylck jachtet fan Fouke wurk op har eigen. As it aid stalk der
fit is nije wike, moat hja der hinne. Der komt in keapman by de doar,
ien mei 't pak oan de jelnestok. Hja keapet, mar folle mei har net
Barre. Fan Fouk krijt hja aide klean, dy moatte formakke wurde.
Twa streepte rokken en in moulyfke, in jak mei skoat en skoart. Har
eigen klean is neat mear en hja hat mei 't trouwen hwat goeds oan,
it guod is deeglik, kin lang mei. Lokkich, dat Mem har, de aldste, it
earizer meijoech, al is 't in smel sulveren. Sil hja ea oan bread takomme? Hja krije it reau fan de boer om nei Balk, de kleedwein dan,
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mar dy krije alle feinten en fammen fan har boer, der't hja by weitrouwe. Gerke' Heit hat in glezen wein fan famylje to lien tastien
krigen, dat hja kinne allegearre mei riderij.
De sneons nei 't gritenijhus to Balk, der't de liuwkes boppe in
hege treppen stean.
Dan sil „Mynhear - harren trouwe. Hylck wurdt der senuweftich
fan, as hja der oan tinkt, krekt as draeit it har yn 't liif om. Mar fynt
allinne de omballingen bilangryk. Hja docht it om Siertsje de eagen
tit to stekken. De gefolgen komme op harsels del. Hja hat it der foar
oer, as it doel mar birikt wurdt en moat dat wol bitwivelje trouwens.
Stil nou, der is ek gjin oare wei, al soe hja oars wolle, ne, nou net mear.
„Toe tutte, hwat stiest wer, it wurk is noch net heal dien, aenst
komt it folk thus om kofje. Bist nou noch by de boer en ik mei dy
hjoed noch hjitte.” Fouk ffitert, mar laket der by.
't Is wier, hja avensearret suver net. As in wyld set hja utein mei
de bjinder, skjirret mei wyt san it doffe koper blank, dat it fleurich
blinkt yn it ljocht fan de dei.
Fouk hellet in aed by har wei, is mei de bitter dwaende, set it
stremsel del foar de boer, neffens wizansje makket de boer sels de tsiis.
Moarn is 't butermerke yn Balk, Siertsje sil der wer hinne mei Fouk
har waer.
Hja moatte jachtsje, wrotte, skrippe, ha gjin tiid to laitsjen, gjin
tiid to skriemen.
Fouk seit it sa en winsket Hylck: „Ik hoopje foar dy, datst it nea
minder krijst. Troch it lege keldersfinster sjocht hja sours efkes Fouke feardige
hannen gysten gean. Heiltsje koe dat wurk ek wol, it giet Fouk noch
folle liniger fan de han, hja batst en slacht en gnjiddet. Har bitter,
der makket Siertsje de heechste priis foar.
Under 't kofjedrinken hat Hylck 't breidzjen yn 'e hannen. Der
mei gjin tel tiid om 'e nocht foarby gean. Hja hat sokken foar Siertsje
op 'e priemmen, spint der har tinzen by. It leste, dat hja foar him
docht. Al makke hja it fynste wurk, sa docht hja har best, wol al har
leafde yn de stekken bibreidzje. By elke priem, dy't hja der fithellet,
tinkt hja: „Siertsje, Siertsje," hat derby in ynlike winsk, dat hja
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dermei har leaf de mar kwyt weze mocht, wol docks net loslitte, mar
hoedzje en biwarje, hiel djip yn har hert, der sil it libjen bliuwe. En
hwer moat hja der oars mei hinne? Kin hja der hwat tsjin dwaen?
Skielk sil hja 't forside stopje moatte foar de Hillige allessjende God.
Of sil God liar better forstean as de minsken?
„Toe fanke," seit Fouk wer, „hwat bimimerste? Kinst it ferske wol,
Tutte mei de linten,
Sawn poun krinten,
Sawn poun smoar,
Der komt Tutte mei de linten oanl
Dy Tutte, dat bistil. Ik sil Gerke ynljochtsje."
„Fouk moat stil weze oer Gerke."
Der slaen de froulju op 'e nij oan 't wurk.
Fouk jowt it tempo oan. De lea dogge Hylck sear. Jouns is hja
deawurch de leste tiden.
De wurgens komt mear fan de prakkesaesjes as fan 't deistich
wurk, wit hja wol.
57.
Gerke stiet yn swart habyt to wachtsjen njonken it brune hynder,
ynspand foar de seas. De boer joech harren de seas, it reau foar
boeren. Dat sil Fouk bioardere ha.
Hylck is yn de keamer oan 't klaeijen en tsjocht de iene rok mar
oer de oare hinne. It jak mei skoart leit re, njonken it earizer. It bier is
juster biknipt en wosken, it wol net best under it miltske bliuwe. Fouk
stiet foar har to bearen, hja is sa moai as in boerefaem mar weze kin.
It hynder is iinrestich, it wol fuort, nou't it de beage fielt. Hyltyd
hearre hja Gerke' stimme: „Ho!" Ek Fouk driuwt: „Bist jit net re?"
Hja laitsje, dat sjocht Fouk ommers?
Fouk fiitert, de feint makket jin jachterich mei syn algeduerigen
„ho!"
„Trijeris frege er al om dy!"
„Lit him," seit Hylck, „Lk kom fansels. Ilk kin 't earizer net goed
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op krije en it jak is my hwat to nau. De heakken wolle lang net allegearre yn de euskes. Liik efkes mei, Fouk?!"
„Fanke, hwat setstfi oan!"
„'t Sil der gau genoch of wezer
Hja liike om barren, ien beak skuort der heal of. Fouk kin de trie
net yn de nudle krije. En hyltyd hearre hja Gerke:
„Ho, ho!"
It swit brekt harren fit.
„As er net ophaldt, Fouk, wit ik net, hwat ik doch."
„Hy is senuweftich, ju. Kinst ek in rok minder oan dwaen?"
„Hokker dan? de katoenene of in wollene? Dan haw ik gjin heupen,
Fouk!"
„De katoenene, dy is net sa tsjok, dat skeelt yn de omfang suver
neat. Under 't jak skeelt it daliks."
Dan sit it jak fest. Hylck kin hast net sykhelje. Hawar, dat oerlibbet hja wol, mar dat wylde hier komt hyltyd finder 't izer wei.
Fouk triuwt ek mei.
„Ho!" ropt Gerke wer.
„Du glimst as in ikel," heart Fouk. „Nast de griene sjippe net
sparre, sjoch ik wol. Moai!"
„Hja komt al, Gerke!" skreaut hja de gong yn. De butendoar stiet
iepen.
Der is gjin antwurd. Inkeld in ekstra kear „Ho!" tsjin 't hynder.
Hylck stoattelt op Fouke skuon, der't hja net best mei oer de wei
kin, troch de skuorre.
Fier efter fit binne twa manlju dwaende op it lan. Barre en Siertsje.
Hja nimme gjin notysje fan dizze dei. Hylck hinget in momint tsjin
de doar, wanhopich, dat der nou neat tsjin to dwaen is, docht in gebet,
„Heare, help my. Meitsje, dat ik der hwat oan fine mei. En dochs ek
leaver net Heare, jow dat er it fiele mei," bidt hja gaueftich der efter
oan en knikt nei 't lan.
In simpele tins oan Mem under de wylgen, ien oan Heit. Ja, ek oan
Heit, dy't tynge mei de Lemster frachtrider die, by soe komme.
Totte-om net. Hy sit mei in seare skonk. Der sil 't nou ek earmoede
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„Oant strak,” raest Fouk nosh.
Fouk hat foarelkoar makke, dat der hjoed hwat drokte weze sil by
de boer yn 'e hits, om't Hylck &rut wei trout.
Snein is der hwat spul yn Rfichhuzen. Hjoed komme de kammeraetskes ek. Snein is fansels de trouwerij yn tsjerke.
Gerke slacht mei de swipe, der't Fouk in roaske op naeid hat. It
hynder hat in rigele papieren roaskes yn de moanjes en in wite strik
om de sturt.
Gjin forwyt fan Gerke oer it Lange wachtsjen. Hy seit ek net: hwat
bist moai. Wol hat er har efkes bisjoen, dat hat hja fornommen. It
fielde as in mislediging trouwens.
Hat er der ek gjin klank foar oer, dat hja Fouke klean meikrige?
Fouk hat der by sein: „Si1st yn gjin jierren nije keapje kinne.
Biwarje dizze rokken en it jak sunich."
Hja trout yn 'e klean fan in boerinne. Hwat sille de kammeraetskes nij sjen.
Hoe eptich sitte hja togearre yn de seas, it koe wol tinken weze.
Hja wippe op en del, oer 'e sanwei nei Riichhuzen lit Gerke de happe
stappe.
't Is foargoed maitiid, sa grien alles al is. It not stiet jong op 'e
ierde, dy't ommers nea wurch is om to jaen. De lytse ikkers mei nije
plantsjes flije forlegen forside yn de beamwallen.
It beamguod stiet yn iere unripe kleuren oan de bermen. De bosken
yn de fierte binne drinker en koel. It is in moaije dei. It kin waerm
wurde, de sinne krijt al macht.
Hylck sit foaroer en digert om de hoeke fan de seas oer lan en bosk
en ikkers. Hja hat in kunstblomke op it boarst, grien en wyt, hja is
de breid.
De breidgeman hat in likense blom op 'e swart lekkense jas. Hja
hearre ommers byelkoar, meitsje in pear. Hja sjocht nei har breidgeman, hoe't er de leije finforskillich wis yn de brede wrottershannen
hat, sjocht dan wer oer de wrald en nei de inkelde bisten, dy't bitten
binne.
Skiep, en sjoch, in geit! Dy fynt men hjir hast net. Hja hat hommels
Mem klear foar har, sa't dy alle jounen de geit molk en dan, roungear
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minske, 't pantsje molke yn de han foar har fit oer it paedtsje roun.
Gaesterlan hat gjin geiten, inkeld skiep. Wol binne skiep moaije
rfige bisten op har tinne poaten. Mar in geit! In fleurige geit, dy 't, de
bek yn in glim, jin wiis yn de eagen sjocht.
Hja ropt tsjin Gerke: „Goaijen, ju, in geitl Hald yn!", en sil oan
de leije luke.
Dat giet sa maklik net, Gerke is in boer.
„Hwat wolstfi?"
„Ik wol nei dy geit sjenl"
Hy haldt yn, hat har mar heal forstien. Hyick is der al fit, falt op
'e knibbels by de geit del, slacht de earms om de geitenekke. De geit
lit stil gewurde, sjocht wol forheard, sa mei de kop skean.
Gerke ropt har fuortdaliks wer yn de wein.
„Hwat skeelt dy! Koest it rjochte forstan wol net ha! It is in geit."
„Derom krekt," lfistert Hyick.
„Hwat moatte Site en Anke tinke? Anke stiet mei de holle boppe
it undergerdyn. Bist buten sinnen?"
„Wie ik mar buten sinnen," tinkt Hylck. „Wie dit mar in logjend
feest yn my."
Fuort hoartet de wein troch de fuorgen.
Midden op in reed, der't gjin ien hfis oan stiet, haldt Gerke yn.
Hy wol hwat sizze.
„Ik haw it my earder fintfalle litten. Dit is foar ien fan beide syn
libben."
Hyick sjocht him forheard oan. Hwat mient er der mei? Wol er
har noch frij jaen? En hoe moat hja dan? Mar it flitst troch har hinne,
dat elke Gaesterlanner dat seit tsjin de breid, dy't er nei it trouhfis
rydt. Gerke kitsket. Hja ride wer. Elke stjit fan de wein bringt har
nou de takomst yn 't sin. Hwat sil it libben har noch mear bringe?
Siertsje, o Siertsje!
Dan troch it stompen fan de seas, unigael rhytme, glydt har Beast
wei yn sefte dodze: undergean hwat komme moat, myn Bern!
Net mear it gripen, it heinen, hertstochtlik fel. Nou it undergean,
sunder forwar, totael, lyk hja 't fielt yn 't riden fan de wein. Op 't
stuit kin hja dat.
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Ek letter fielt hja it sa oan, as de glezen wein mei folk efter harren
oan hossebosset, ek as hja licht oer de Balkster wei ride. Gerke lit it
hynder drafkje, it kin hjir op de platte stientsjewei. Hylck is hast
yn 'e sets, it hat ek sa drok west de leste wiken. Koe 't sa mar altyd
bliuwe en dan de wrald iltride yn de seas.
Balkster lju gean mei omtinken oan de kant, nimme harren foar
boerefolk. De berntsjes oan de wei halde op fan boartsjen, wize nei
de weinen, drave dan mei, by 't gritenijhfis sil struid wurde, dit is in
foarname trouwerij.
Om jeften komme de miltele berntsjes, de aerdige bliere hartsjes,
mei it hier yn frisseltsjes, de rokjes smoarch fan 't slydskjen yn de
modder.
Lokkich, dat Hylck hwat losse sinten by har hat.
It sil harren net tafalle fan de boereboaskerij, sa'n mannich mar.
Gerke hellet jit in pear fit 'e broeksbfise, by hat der ek op rekkene.
Hja is him tankber.
Hja spanne fit, moatte it leste ein to gean nei 't hus mei de liuwen.
It jak knypt Hylck hoe langer hoe slimmer, de mage docht sear en
ek de yngewanden. Koe hja mar guon heakjes loshelje. Hja moat
der om laitsje, der soe praet fan komme!
Efter Gerke' rech rint hja nei de troukeamer, efter har folgje earst
Gerke' aldelju, dan har heit mei har nije muoike, dy't heech en dreech
is en fitlitten wille hat.
58.
Sneintomiddei.
In soele maitiidsdei mei Sudewyn, swietrokich fan folle blommegeuren.
Roken, dy't de minsken graech opsnuve, faek sunder erch, lyk hja
ek fit gewoante wei it goede libben as fansels oannimme.
Fiif pearen sille oertroud wurde yn 'e tsjerke.
De jonge froulju en manlju sitte forsille oer de hiele tsjerke hinne,
op de djfire plakken earne, op guodkeape plakken of foaroan op 'e
losse banken, der't it earme folk apart holden wurdt, om 'e nocht op
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sitte mei, sa har earmoede fitstaljend yn Gods him, raids Gods hilligen.
Hylck sit der ek mank, hat it sels foar kar nommen. Dat is tonei har
plak, deselde steat as Gerke, ek yn 'e tsjerke.
Aenst nei de preek yn 't hek. Hja is fit har dwaen, forskeukt gauris.
De aide dumny preket deselde preek, dy't er fan 'e moarn yn
Aldemardum hold, tapaslik makke foar de trouwerij. „Man en Vrouw
heeft God hen gemaakt." Dumny weidet fit oer de leafde, byld fan
Kristus leafde foar syn folk.
Leaf de is bitingst foar in goed houlik.
Sunder leafde is it in skande, in hfin.
Hylck harket skerp. Sa hat hja it altyd oanfield, mar dan foldocht
hja net oan de easken.
Wit de dumny foar har in oare wei?
Hie er net ris by har komme kinnen? Moast hja net alles allinne
fitmeitsje?
En de boer ommers! In boer is god op ierde, hok arbeidersfanke
doar tsjin de boer opsteanl
. Hylck ridelt mar hinne en wer, sit har fortrietlik sear.
Alde Ritskert, flak foar har, knikt by elke fithael fan dumny, by it
wurd leafde knikt er oanienwei. Is dat in warskoging, om't Ritskert
syn frou gauris slacht? Ut leafde fansels. Soe Gerke it har ek dwaen
doare?
Klaske sei okkerdeis:
„Der binne minder dingen foar in frommeske om ut to stean, as
slaggen en der beare de lju sa fan. Libje de minsken net allegearre
oan de butenkant?"
Is in libben lyk Geauwe lijt, better?
De dumny ropt it „amen" fit oer de gemeente. Nou moatte hja nei
foaren komme tinder elks eagen.
Fiif pearen op in rige.
Einlings stean hja toplak en moatte de fragen bianderje. In set
stiet Hylck mei har lange fine han yn Gerke sines, hat oanstriid de
han oan to litken. Ek knibbelt hja op 't houten bankje del. Der left
binearing op har, hja tinkt nuvere tinzen. As ik nouris stoar? Gerke
soe oerein gean, hja soe lizzen bliuwe, by soe har oanstompe, lilk
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wurde. Op 't lest soe er fornimme, der skeelt hwat oan. Efter har
soe Siertsje it hearre, nei foaren fleane, har skodzje, har tfitsje, har
by de namme roppe, stil wurde en skrieme, it wie to let.
Hylck krijt triennen yn de eagen om har sentimentele dream. Hja
tinkt spotsk, dat Siertsje wizer weze soe en doch sa.
De gemeente sjongt.
„Dat 's Heren zegen op U daal."
Hylck sjit oerein, sjocht Gerke oan. Dat is net neffens wizansje.
Hja fornimt Gerke syn stroef, noartel antlit. Hja hie ommers skruten
foardel sjen moatten.
De nijtroude pearen sakje of, elk wer nei syn eigen plak.
Nei' t Walle letter sei, allegearre mei de sturt yn 't gat, krekt as
hounen, dy't de slach forlern ha en de slach bigjint pas.
It troufolk fan Gerke en Hylck giet de Neurde yn, heech by de
bouwen lans nei it smilke Rfichhuzen ta.
Der sitte hja nou ta it njuette sneinsfeest. Gerke is der loslippich
fan wurden, tinkt foar 't neiste, „Ik haw de but."
Hylck hat pine yn de holle, hat der komselden lest fan, giet in hoart
biitendoar om to bikommen fan de switlucht en de binaudens yn de
lytse keamer. Safolle folk boppe op elkoar ta eare fan har en Gerke.
It folk hat mear wille as hja. Gerke genietet lykwols. Net in minske
tinkt op 't stuit oan har. Hja hat dat nammers net nedich.
Hja kuijert tusken de flearpollen troch nei it apelhof, hellet yn 't
foarbygean de rook fan de flear djip yn, riikt oan de apelblossem,
dy't har op 'e kanten mfitse rugelt.
Efteryn it hof is ticht beamguod, der fynt hja biska Nimmen
sil har sykje. Hja moat it effen forarbeidzje, alles hwat der bard is
en noch barre sil. De trouwerij! Har twadde Mem, dy't har ta
skande der by sit yn sa'n tastan to healwiizjen mei Heit, de man fan
Mem. Hylck wol 't net trochtinke, mar der kin folle oars wurde yn
koarte tiid. As Mem de eagen der oer gean litte koe! In sleauwe
healwize griene tutte op it plak fan mem. It is noch slimmer as
hja tocht hie.
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Jinsen sitte hja yn it koumelkershitske fan har skoanheit. ja, skoan
heit nou. Dy mei hja trouwens hiel wol lije.
Hwat giet it mal der efter de blinen! hja ha it ljocht al op, it is
bitten healskimer. Heart hja Gerke der net, dy stille ynbannige
Gerke?
Hylcke tinzen reizgje as miggen fan 't iene op it oare. len tel is
in wrald Fier, omfiemet dagen, wiken, moannen.
Fansels, der bliuwe se wer hingjen op Siertsje, dy't hja net ha
mocht, dy't neat mear sein hat, alles gewurde litten hat, sa't syn
Heit it foarinoar makke. Nei' t er foarkomme lief om Hinke, mar
dat kin hja net oannimme.
Hark, de doar giet iepen. Kom, hja misse har dochs. Immen ropt:
„Hylck!" Hja ropt net werom. Noch efkes wol hja frede ha en rest.
Jitris wurdt der roppen, nou fit 'e keamer wei.
„Hylck, Gerke wol nei hits tar Bolbjirken skatterjen folget.
Allegearre laitsje mei, in frou heart hja boppe alles fit, hwat is
der yn de goedichheit oan to laitsjen. Jitris heart hja it stadich gnizen fan in manspersoan, har eigen „Mem - en Heit koene har wol
sa oanstelle. Mar klompen rattelje, de doar slacht ticht. Hja litte
har noch frij. Hja stiet efter de struwellen, yn de bledden wei, yn de
jonge griene bledden, nij fleurich libben. Maitiid, houlikstiid. De
bledden wynderje fan in seft sigentsje en strike har lichtsjes koel
oer it opsette antlit. Woldiedich. Noch in fire, in pear wren miskien
en dan moat hja it offer bringe fan har fammesteat. Net yn leaf de
en oerjefte, moedich en graech, mar mei wearze en tsjinsin. Hja hat
harsels sa faek al en sa folle wysmakke om it oannimlik to meitsjen,
koe der dochs net fan fintkomme, mar nou't it safier is, nou fait de
opmakke wysheit fan har of, lyk de deade bledden fan 't winter fan
dizze tfiken gliden binne. Hylck leit de han op de beam. Hwat
wurdt it tsjuster. It ofskie fan in ljochte dei is de skimerjoun. Foar
har is dit ek ofskie, in ofskie fan harsels, fan har eigen dei.
0, kaem er, kaem er jit! Hja soe him roppe wolle, lyk in unwellnich dier ropt!
Mei hja him nou noch bigeare? It houlik is hillich, mar hoe kin
har houlik hillich weze? Om't hja fan 'e middei yn tsjerke stien hat.
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Hja hat net fens „ja" sein, allinne mar justjes knikt. It like dan
bleujens, dat wie 't net. Is it net earder sa, dat hja strak tsjin de
leafde sundiget? As Siertsje kaem en hja die, hwat har hert har
ynjoech, soe dat sfinde weze? Hja skoddet forheftich mei de holle.
Wei mei har kluchten. It libben de han rikke en gean! Hja skuort
harsels der by. Hja hat altyd al sa'n healwize dreamster west!
Hark, der bait in keal en heart hja der net hwat by de balke oer
it sleatsje?
Wer komt it mimerjen oer har. Hwat soe Mem sein ha? Dat it
libben gjin spinreach is, sa fyn en ek net trinten en fornaem, mar dat
hja yn elts gefal goed en trou libje moat. God is der altiten.
Mar dit hat Mem net witten.
Hja slacht harsels foar de holle — en nou sil 't fit weze — giet
daliks tusken de beamkes troch, stoattelt oer stronken en stobben
nei it paedtsje ta. Nimmen moat har sjen. Har wytinfitse sil wol
ofstekke, al wurdt de skimer tichter. Ien tried del, ho, hja fait hast,
dan is hja op it smelle sanpaed dat de bosk ynliedt.
Mei't hja op 'e hoeke komt, riist der in manspersoan foar har oerein.
Hylck wurdt kjel, giet in stap tobek. Is 't sa of sjocht hja forkeard?
Gysten seit de feint: „Bistfl it wrychtich, Hylck? Dat hie 'k net
hoopje doard."
„Siertsie," seit Ilia en sykhellet cliip. In greate blydskip weaget
ffileindich troch har hinne. Sil it dochs noch weze? Is it al net to let?
Mei in snok leit hja tsjin him oan, de holle oan syn boarst, syn earms
binne daliks om har hinne. 0, alle pine, eangste, smert, hope,
langstme, wei!
Hy nimt har beide hannen beet.
Hy Mkt har nei him ta, hja sjocht him yn de eagen, dy't glinsterje
yn it lette ljocht fan de loft. Der is gjin twivel, gjin wifkjen wear
tusken barren.
Der is allinne de leafde, de greate leafde, ornearre foar inkelde
fitkarde minskebern.
„Is dit nou siinde," laket hja, „dit is ommers de himer
Lit de feestfierders feestfiere, lit har spatte fan oerdwealskens.
Hja togearre bistean allinne mar op 'e hiele wrald, al dat oare is
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net mear, it is wei. Dizze maitiidsjoun is harres, dizze joun, dizze
nacht is harres. Han yn han rinne hja, stiif tsjinelkoar oan, seft,
hoeden Bean har fuotstappen oer de ienmanspaden.
Hja allinne en harren leafde. Net in minske moetsje hja. Hja binne
yn de natuer, in ynlik diel derfan. Natuer is kening. Alles hjir is
hearrich. De beammen, hja libje, pronkje, stjerre, de ffigels floitsje,
sette it libben fuort, jowe it libben oer.
Great en machtich is dit, hwant alles keart it antlit nei God. Ritzet
yn de sefte twirren net it klaed fan Gods hillichheit? Is alles net ta
natuerlike lof fan de Skepper? Wei forstan, dat tinkt, oerleit, altyd
argewaesje fynt.
Libje it frije, goede libben!
In knyn springt harren foar de fuotten, kjel wurden fan har
hommelsk kommen. Beamkes trilje licht yn de jounwyn. It wurdt hoe
langer hoe stiller, hoe langer hoe tsjusterder.
It pear giet de slingerpaden lans en wit oars neat as dat hja einlings
by elkoar binne. It heart sa, it is de leafde, dy't it sa stjart. Hja fiele
elkoars waermte, elkoars lea. Elk foar oar seit neat. Hja prate mei in
knyp yn de han of in lichte foarsichtige triuw.
En as it op syn tsjusterst is, sa tsjuster as in simmerjoun it jaen kin,
dan sylt foar har eagen in great brok gouden moanne hiel stadich
of ter de beammekrunen wei omheech de loft yn. In keninklik ljocht
strielet er rynsk fit oer de bosk, oer it pear yn blide skientme, oft der
in great wander Bart.
Hja bliuwe stean. Myld binne har tinzen, hwant yn harren is datselde wide, blide ljocht, dyselde gloede, dy't oer de bosken leit, komt
fit harren hert.
Hylck tinkt oan dy oare nacht jit net lang forlyn, doe't hja flechte
foar dat ljocht iit 'e Boekeleane wei. Nou net, nou gjin flecht, mar in
langst om der to wezen, der't de timpel is, de timpel ta it offer. Har
wezen is ien harmonij yn leafde. De wrald is wiid en great, mar kinne
har tinzen net ierde en himel tagelyk omfiemje? Hja fielt har sa sterk.
,,Kom Siertsje," seit hja, „nei de Boekeleane ta." 't Is krekt, of sil
natuer nou sjonge. Heart hja dat sjongen al, of sjongt har eigen hert?
En al wie it sa, hja soe net eang weze, mar earbiedich harkje.
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Wol kloppet har hert, wyld en djip. Lit mar klopje, bounzje fan
leafde, fan oandienens en blydskip. Hja giet deun tsjin Siertsje oan,
harket nei syn hert; bounzet dat hert ek sa kreftich, moedich lyk
harres?
Nou hat er de earm wer om har hinne. Hwat is hja docks wiis mei
him. Hja kin neat oan him bitinke, dat hja net leaf hat, dat net moai is.
Al wie er in omstipper, hja soe mei him troch 't libben wolle, him tsjinje
har libben lang. Al hearde er by alle fitskot, hja soe sjongend mei him
forkeare wolle. Hiene alle lju de gek mei him, hja soe wiis en greatsk
syn minske wurde.
Hy helpt har de balke oer, hja stappe omheech de leane yn. Der
leit er dan foar barren yn steatlike pracht, de Boekeleane.
Hylck doar it nou sjen. Sa't de leane mei syn skientme pronket,
drinkt hja dy yn mei oerjefte yn great geniet. Frij gean har tinzen nei
God, dy't har it lok rynsk en eal jowt. Kostlik is dat, it gean fan it
skepsel to de Skepper, yn folsleine harmonij. God hat de leafde
hjitten foar it byinoarkommen. Hjir is dy leafde, de rike minskeleafde. Ljocht, ierde en de leafde.
In fugel sjongt in trinten wize yn de tichte spjirren oer de sleat.
Der slacht helderop in oare fugel en hellet yn lange trilders fit. Hald
net op ffigel, leafdeffigel! In se fan fine, mylde en wylde klanken
wurdt as stierrerein iitgettpri npr it rt ipn
As it gealtsje sjongt, haldt alles de siken yn.
Alles harket, forjit himsels, syn eigen lfid, en harket nei it moaiste
ffigellficl. 't Is it wfinder fan de master.
Hja ek, hja stean skoften stil, der is gjin tiid, der is gjin doel.
't Is soel yn de leane. Waerme dampen wine om bar hinne.
Hja gean wer fierder yn dit lan fan skientme en leafde, derom it
lan fan de langstme, de langstme nei elkoar.
In Kiel ein rinne hja wifeljend troch, hja hinget yn syn earm, hja
gean al mar stadiger, oan't einlings syn han har seft oantriuwt. Ja,
derre I
Yn de iere moarntiid, as de heimige gloede fan de simmernacht fordreaun wurdt troch it noftere ljocht fan in warbere jonge dei, dan is
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der in man, dy't Kurd oanmakket nei de Giiene Singel ta. In frommes
sit forslein tsjin in bjirkebeamke oan, dat skoddet fan elke lichte
biweging, dy't hja makket. In pear wurden fan him ha har wekker
skrille, in wylde tut joech er har ta ofskie. Hja hat him roppen:
„Siertsje, Siertsje!" Jitris „Siertsje, Siertsje!"; eangstich kriet hja
it fit, mar de bosk smoarde har kriten en hy roun der hurder fan en
hold de hannen tsjin de earen oan.
Der sit hja nou fit de himel op de ierde trilzele, stil, deastil, as wie
it libben fit har Bien. De tinzen flitse red troch har holle hinne. Is hy
sa lef? Koe har leafde, har oerjefte, har blydskip him de moed net
jaen, ja ynjitte?
Is hy dan sa lef, dat er har mei alles sitte lit? Nou't hja efkes ta
bisleur komt, o hoe raer leit it der hinne. En hy wynt him der ut.
Hwat moat hja!
Troch al har oerlizzings hinne, knypt har it wrede witten, dat it
nou ut is, foar altyd fit, dochs Cit.
Forheard sit hja der, kin 't net bigripe, hy doar net. Och hea,
doarre!
Hyltyd moat hja tinke: „Hat dit alles west? Hat it libben my fan
myn leafde oars neat gund as ien koart skoft, dat hommels briek,
koart en tel foarbyr
Unforweechlik wachtet hja op de klomske dei. De breidsrok fan
Fouk leit forknOkele om har hinne. De lange puntsnuten fan har
skuon wize pitertuerlik omheech. It earizer sit bryk, de wytmatse
sakket of.
Oer har antlit leit noch justjes in glim fan de ynlike freugde, doe't
hja it Paradys roerde. Stadichoan lukt it lijen oer dat antlit hinne,
wreed, smertlik. In twangbyld sjocht hja, hy, as in dwilende, bang en
lef, flechtet by har wei. len tut en dan wurde de wiid iepen libbensdoarren sletten, stadich, wis, foar jimmer. Hja soe har lea der oan
stikken triuwe wolle, mar kin net, hat gjin kreften mear.
Sunder erch triuwt hja ut gewoantewei it earizer rjocht, strykt
stoarjend oer de tearen fan de rok om in fitwei foar de pine, om net
al to smertlik de wounen to fielen.
Der komt immen oan. In pear klompen slaen dof op 'e sangroun.
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Hja komt oerein. Is hja hjir to sjen fan de leane of? Djipper de bosk
yn! Och, hwat let it?
Mar, nimmen moat har noch sjen. Ringen is de arbeider foarby,
by giet nei de ikebosk.
Der komt mear folk op 'e lappen yn de iere moarn. Allegearre
warbere, earlike lju, dy't arbeidzje wolle. Soe Gerke ek? Gerke, har
man! Hja laket it fit, heas, muoilik. Har man foar de wet, net neffens
natuer. Hoe moat it dochs! Hwat hat dy Boekeleane har forrifele en
dat moanneljocht en dy fugel. In skyn hat hja leave, bleek en dea, in
spoek is der Ut berne; as in sjamme stiet nou it libben foar har,
skrousk, in ofgriis. Har blide wenning wie in diggelhils. Hja moat
dochs hwat dwaen! Him efternei? De boer soe har fan 't hiem ofskoppe. En lykwols, hja wol dat net heal, noch leaver dea.
Hark, yn de ikebosk bigjint it klopjen!
Stiet Gerke ek oan de bank? Ne, dan oan 't snoeijen fansels. Klop,
klop, klop, yn feste mjitte klop, klop, klop! It liet fan 't arbeidzjen
bringt har bloed wer oan de gong. Koe hja ek mar fill en lang, sunder
lins. Yn it wurk leit it forjitten.
Hwerhinne dochs? Nimmen sil har wolkom hjitte. Op it gref fan
har Mem kin hja net wenje.
Nei Stienwyk, Totte-om op 'e lea falle? Hy kin der net mear by
ha. Nei Heit en dat minske? It ide allinne. MiIlk binne hja noch op 'e
wei nei 't turflan ta.
De minsken sille har langer mei de finger neiwize. Hwat is 't
forskeel tusken barren? Hja hat in oarsoartige silnde dien as brilklik
is. Wie 't nammers wol silnde? Justerjoun twivele hja net, nou al wer.
Koe hja mar yn de bosk wenjen bliuwe lykas Geauwe op 'e heide.
Wer sjocht hja Siertsje, dy't har forlit. Wer fielt hja dy feninige
rauwe pine yn de maechstreek, is warleas der tsjin, kin ek net gille.
Wacht, hja sil nei Geauwe gean. Faeks is by al wer yn syn klinte,
nou't it foarjier der is. En oars kin hja der hjoed hfismanje. Ien dei
fitstel. Swier giet hja oerein. Deade tilken kreakje har finder de
fuotten. Skruten sjocht hja de leane fit nei beide kanten. It is feilich.
Is dit it byld fan har libben nou?
Eangstich en tomilk: „Komt der immen oan?" It rabjen sil hja om
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har hinne fiele as tfich. Mar by Geauwe is hja feilich.
Foar de twade kear is 't of flechtet hja fit 'e Boekeleane wei. Hoenear sil hja genoch bislipe weze om yn it Hillichdom to forkearen?
Kom, nei Geauwe ta.
Hja giet yn it tsjuster fan de spjirren, hyltyd op har iepenst, der
koe ris immen oankomme.
Wezenleas rint hja, bitrapet harsels der op, dat hja om Siertsje
siket op dit plak, der't hja him it leste seach. 't Is nou fit, foargoed,
by sil nou net wer komme. Yn 'e sus fine har fuotten it paed. En
der ynienen sjocht hja Geauwe stean. „Geauwe," ropt hja yn harsels.
Hy stiet mei de rech nei har ta. 't Is, as fornimt er hwat. Hy draeit
him stadich om, sjocht forheard Hylck kommen, sutrich yn har forknfikele beste klean. Hy sjocht har alle fuotstappen kommen. Nou
stiet hja foar him as foar de rjochter. Dochs freget er neat. En hja
wurdt kalm. Hy wachtet op har, it boarst breed, de tfimen efter 't
festje. Dat byld fan him is har sa eigen.
Geauwe seit: „Dyn klean binne oars as dyn antlit, Hylck, en ek
wer net. Du hast brulloftsklean oan? Ha jim it sa lang makke? Hwer
is de breidgeman? Hwat sjochst der fit, fankel"
Hy hat gelyk, hja hat harsels net lens ofslein.
„Of bist de earste nacht al fuortroun?"
„Geauwe, mei 'k by Jo bliuwe?"
„Yn myn paradys? Yn myn ienmanswenning? Gean sitten en rest
fit. Der mar, efter de tfiken. Of, wacht, ik sjoch it al, earst sliepe, du
bist ynein."
Soarchsum en hoeden, sa't hja it nea fan in man finderfoun hat, sels
fan Totte-om net, nimt Geauwe har by de earm, triuwt har yn 'e hus.
Der is hja feilich foar minskeeagen.
„Sjoch myn bed, du sliepst earst en dan sille wy prate."
Forlet fan sliep hat Hylck net, mar hja lit har noflik troaije. As hja
dochs hwat sizze wol en fitliz dwaen, seit er:
„Stil mar, bern, wyn dy net op. Geauwe bigrypt safolle. Hy hat
Siertsje rinnen sjoen! Dy is allang thus."
Efkes letter: „Dfi bist noch net thus. It sil drokte jaen, de doar foar
dy wer iepen to krijen."
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„Dy doar hat nea iepen west, Geauwe.”
Nou giet Geauwe bfitendoar, skarrelt hyltyd deun by hfis om. Der
sil wol nimmen komme, mar nimmen moat it ek witte, dat hja der op
syn bed leit. Strak ha hja genoch mei it fanke fan dwaen, der hoecht
neat finnedich oerhinne.
Geauwe pypket en tinkt nei, past, mjit, oerleit. In djippe tear tekent
rjocht boppe syn noas. Der kin net straffeleas sundige wurde tsjin it
gewisse fan de mienskip. Dy sfinde komt tfizenfald op de sunder
werom en in libben lang.
60.
Hylck sliept wol, mar net lang. Hja wurdt wekker mei in swier
gefoel op 'e mage, dat heger en heger krupt en dan wit hja it wer.
Hja leit stil, abslut stil, in hiel set. Geauwe docht de doar iepen.
Neitiid sitte hja yn 't skaed fan de spjirren en prate.
„Hwat wolst nou, Hyick?"
„By Jo bliuwe, Geauwe."
„Dat kin net, der haw ik gjin hils foar."
„'t Kin my neat skele. It is hjir goed."
„It kin my wol hwat skele. DU bist noch net oan dyn bigraffenis ta.
Ik wol sizze, du hast it libben noch foar dy en dat kinst by my
net slite."
„Hwerom net? Hwat moat ik dan?"
„Ik ha der oer neitocht."
Hja sjocht him twiivlich oan.
„Nei Gerke ta, fanker
„Hoe komt Geauwe derby, ik wol net nei Gerke en by Fouk hoech
ik ek net oan to kommen."
„Kinst my fortelle, hwat der krekt bard is?"
Earst fait it net maklik der oer to praten en moat hja hyltyd slokke,
mar stadichoan komt Geauwe alles to witten.
„Just hwat ik tocht hie."
„Siz, Geauwe, it moat wol forkeard west ha, mar ik fielde dat net,
ik hie earder it gefoel, dat it goed wie."
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„Du bist in forkeard minske, in sunder. Wy witte fit fissels net
hwat goed is en hwat tsjoed is. God wit dat wol en hat Us yn 'e Bibel
in mjitte jown. Dy moatst oanlizze, ek al fielst it op in stuit rjochtoarsom oan.
In minske kin nea abslut ofgean op syn eigen gemoed en derneffens
kar dwaen. Dat kin dy raer forrifelje. Der is ek in divel yn dyn eigen
hert. Us forstan is fortsjustere, us hert fielt forkeard oan. Du wiest
mis. Meitsje dy der net al to drok om, lyk safolle minsken.
Libje fit 'e genede, dan komt alles hast fansels goed.
Du silst noch folle genede brek weze yn dyn libben. Hast in rare
bocht yn 'e wei lein; dy kin der net wer fit. Ast dy wei nou fierder
rjocht makkest en du sjochst efterom, dan kinst der op 't lest net
folle mear fan sjen.“
„Geauwe ik wol dy bocht der net tat ha.”
„Dat hie 'k net oars forwachte. En dochs sil der wol in tiid komme,
datst der sfinde yn sjochst foar God, dan hast der wol spyt fan. „Mei 'k hjir nou net bliuwer
„It kin net, siz ik dy, dan is dyn libben wei. Yt earst hwat, dan sil
'k dy sizze, hwat wy dogge."
Mar it iten wol net. Hylck bisiket it mei ynmoed, it wol net troch
de kiel.
En dan seit Geauwe, by sil har joun as 't skimerich wurdt nei Gerke
bringe.
Hylck krimpt yninoar. Sil it dan dochs moatte? Hja wol net. Butendat kin er nou mei reden hwat fan har sizze, as hja yn skande foar
him stiet.
Foar de leste kear freget hja lfid: „Geauwe, Geauwe, stjfir my net
fuort. In Mem haw ik net mear, in Heit net, noch in oar hinnekommen.
Jo binne de iennichste. Ik wol alles wol dwaen, it raerste wurk wol,
mar ik wol net nei Gerke ta. Ik wol net. Heart Geauwe it wol?”
Geauwe seit koart: „Al nei Gerke en gjin gestin. Meist him op 'e
knibbels tankje, as er dy yn 'e hits ha wol. Hwer soest tsjinje wolle?
Is der ien yn hiel Gaesterlan, dy't dy noch as faem ha wol? monk net
iens as arbeidster. As de sinne of ter de spjirren sakket, sil ik dy
hielendal nei Wikel bringe en as Gerke dy net mear ha wol, dan
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kinst hjir komme. Mar rekkenje der dan op, datst tonei folslein by
't fitskot hearste. Der wol ik dy foar warje, sa goed ik kin."
Hy sjocht har oan. Hja sjocht sa wyt ta, krekt as lfikt har gesicht
wei. Hja sil wol tajaen. Mar ne, hja jowt it net oer. Hwat mient
Geauwe wol, dat er oer har to gebieden hat, om't hja yn de mesken
sit? Hja swijt stfimsk en andert net, as er har freget nei har Heit.
Geauwe pakt der mei om. It moat dochs? Sil der hwat fan har bihalden
bliuwe, dan is dit de wei. It liket nou allegearre slim. Hy sil ek
biddende weze. Ut 'e macht fan Kristus wei is alles to oerwinnen.
Hy wit it fit underfining. „Haw ik dy hjir hinne belle? Witstfi better
plak as by dyn man foar de wet? Du bist sa wiis wol, datst net by de
hearremyt fan de heide wenje kinst yn ien hok?! Hoe moat it winterdeis? DO hjir allinne? Bist sljocht?"
Nock wol Hylck net tajaen. De triennen sjitte har yn de eagen, dat
jowt forromming. Geauwe wurdt der moediger fan. It sil wol klearje.
Hja sil der oerhinne komme, is jong en soun.
„Geauwe, dat Jo my net ha wolle! Ik hie alhiel op Jo rekkene. Jo
wiene de iennichste."
„Ne," seit Geauwe batsk.
Geauwe hat der ek in striid mei, moat hyltyd nei Hylck sjen, om't
it him sa bigreatet. It is sa'n kreas fanke, dat tsjokke bier, de swarte
eagen, dy't nou glanzgje fan triennen. As ik jong wie, tinkt er.
Kom, hwat mankeart him, aide gek. Hy, dy't in libben lang suver
trou bleau oan syn leaf de foar Fouk. 't Moat fit weze.
Hy swijt langer, mar wit, hwat der dien wurde moat.
In hiel skoft sitte hja sa byelkoar. Geauwe sit foar Hyick op in
takkebosk. Sfitrich en forware en fol tearen is syn antlit. Syn klean
rfike nei de bosk. Hy sit ruck yn 't burd en 't bier yn de nekke is lang.
Hyick praet efkes oer Siertsje. Tsjut mei in pear wurden de sitewaesje oan.
„'t Is nou dt, hen Geauwe? Ik soe nou ek net mear wolle. En dochs
bin 'k der net wis fan.
Ik hie justerjoun tocht, by nimt my mei, jowt nearne om as om my.
Wy koene net mear trouwe. Dan sa mar, tocht ik, tsjin alles en allegearre yn. Ik hie 't wol oandoard, hie der nocht oan hawn bfitendat."
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Geauwe seit: „Du hast dy yn him forsjoen. Ik haw dy al earder
warskoge. Ik ken it laech."
Hja sjocht him oan, der glydt samar in glim om har mule.
Geauwe glimket ek.
Hwat hat hja yn dy jonge sjoen? Hwat hat by altyd oan Fouk
sjoen? Sunder dat hja 't wit, jowt Hylck antwurd op dy fraech. „Syn
hier, Geauwe, syn eagen, syn holle, syn waermte, syn hannen, liy
hielendal en syn mule!"
Hja mimert. Mei de holle hat er yn har skoat lein en hja hat him
patte, iderkear, iderkear! Hie hja doe al gjin eangst field en him
stiver patte, har mule op syn mule en op syn foarholle, om har wil,
har cooed yn him oer to bringen?
Stadichoan sakket hja wei yn tinzen oan him, it koart skoft fan
freugde en de lange wrede pine dernei en dy't der bliuwe sil. Hy hat
de pine fan 't skieden dochs ek field. Syn eangst wie greater. It oare
woech swierder as hja.
Hylck giet mei de knibbels omheech sitten, de earmtakken set hja
der op, it kin haldt hja yn de hannen. Hja sjocht de bosk en de koele
foarjiersloft, wit, dy sille der bliuwe ta treast, altyd. Hja hopet, God
sil ek bliuwe by har. Hja kin it jit net yn 't lyk bringe, mar ienkear
sil God der ek by hearre.
„Help my, Heare God! Help my dochs, hwant Geauwe mient it.
Altyd sil er by my weze moatte, deis en nachts ek. Nou bigryp ik mei
rjocht, hwat dat weze sil. Oerdei sil ik mei nei de ikebosk moatte, of
nei de boer syn bou en jouns sit er by my yn de keamer en nachts
leit er by my op bed."
Hja soe 't fitkjirmje kinne. Nou sjocht hja pas goed, hwat hja dien
hat, mei him to boaskjen.
Hja springt oerein, wol hwat dwaen, helpt Geauwe ta 't fjfir en
ta 't jounsiten.
Geauwe wol ha, hja sil hwat of ter de klinte bliuwe. Hja seit, it
kin har neat skele, hja hat mei gjin minske mear hwat fan neden,
allinne noch en strak wer mei —, ne, hja sprekt de namme net fit.
Geauwe sit wylst yn himsels to sykjen, oft er noch net in reden
fine kin, om har dochs to halden, sa healwiis, it griist him oan, dat dit
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moaije fanke fan Gerke weze sil en by haldt fan har, fan dit bilutsen
antlit fan har, likegoed as hwannear't hja fleurich sjocht, ek fan har
hannen, fan har lea, ne, net as man, miskien ek wol, mar dat waecht
by him net mear mei.
Hy woe har helpe, mar moat har ofleverje, warleas en sunder ien
bitingst. It libben is wreed foar in man, mar helte wreder foar in
frommeske.
En dan is 't safier.
Hylck jowt Geauwe in han: „Tank, Geauwe." Hja skammet har,
draeit har om.
„Ik gean mei," seit Geauwe.
„Ne, Geauwe, ik wol allinne."
„Ik bring dy hinne.”
„Jo meije my wol in ein bringe, mar ik wol allinne Wikel yn."
Sa bart it ek.
Hja gean de Bremer Wyldernis efter Sfindel om, skean op Wikel
oan.
Lang digeret Geauwe Hylck efternei, as hja it leste ein allinne wol.
Sa fier er kin, eaget er har nei, oan't er op 't lest inkeld noch hwat
swarts skimerjen sjocht.
Wiuwt hja der? It liket der op. Geauwe stekt in stive han omheech.
Nou kin er neat mear dwaen.
Hy bidt noch foar har, it is sa'n swiere wei foar it stumper en it
hat syn Utfallen ek noch, krekt sa'n sin as Gerke hat. Oars yn de
goedichheit by him op 'e heide.
Wer, sa healwiis, bitrapet er himsels der op, dat er it winsket.
Hwat roun hja ynfieren efter him oan. Hy hat tomiik al ris omsjoen. Dan die er krekt as fortroude er de loft net. Soms glimke hja
dan nei him, krekt as wist hja syn tinzen.
Der moat sa'n frou har fornederje foar dy lytse Gerke. In beste
keardel, in goede arbeider, grif, mar in bret. Ien sunder omtinken, in
nuveren, in Stoffelsma, fan de troane tilmele. Hy hat omraek in opstopper krigen, leau mar, dat it him neigiet, to spot fan Kiel Gaesterlan
to stean, foar al it folk fornedere. It baernt Geauwe ynienen yn. It is
noch slimmer, as dat er oerdei by stilstien hat. It komt net goed. Der
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sille ungelokken Barre. As Gerke de divel ynkrijt, dan fljocht er har
oan. Geauwe draeit him biret om, wer nei Wikel ta, of ter Hylck oan.
't Soe skande weze fan dat fanke, as har hwat oerkaem. Hokke oare
faem hie doard, hwat hja bistien hat? Geauwe tinkt him jong. Sa'n
fanke! Om in man!
Hy skonket oan, hellet har yn.
Der giet hja, moai kalm. Hy giet stadiger. It is fierhinne tsjuster.
Ynienen sjocht er har net mear; dan is hja gau de bocht al om. Komt
er op 'e hoeke, dan batst er hast tsjin har oan.
Hja bitsjut him, hy moat stil weze. Hat hja him dan forwachte!
Hy giet njonken har stean. Hja harkje beide. It is Gerke stimme
der by de huzen. Yn elts gefal thus yn syn eigen bus en net yn
Rfichhuzen.
Gerke giet yn 'e hfis. „Nacht,” seit er tsjin de buorman.
„In goede nacht," krijt er werom. Is it ynbylding, of gnysket de
buorman justjes? Dan is 't stil. In file pipet in koart liid, de wyn
trillet troch de tsjerkhofsbeammen.
Deun by Geauwe giet Hylck stean, siket om syn ban, knypt der
krampeftich yn, jowt him in tut op 't weake fan syn wang boppe it
burd en dan fljocht hja biret oer de wei mei in feart it strjitsje op.
Hja Mkt oan de doar fan Gerke hits. Soe hja ynkomme meije?
Geauwe stiet derfan to bibbertoskjen. Hy ken himsels net mear.
De doar sit op 'e skoattel. Hja rattelt der oan. Krekt op 'e tiid wurdt
iependien, de buorren ha al hwat heard. Barnend nijsgjirrich komme
hja krekt to let mei de hollen oer de finderdoar. As hiene hja der foar
opbleaun. Geauwe haldt him der stiff fan. Yn tinzen sjocht er har
gean troch 't pertaeltsje de binei tsjustere keamer yn. Of baernt de
lampe en skynt it stille ljocht har op de moaije holle? Hy heart neat
mear. It giet dus goed. In skoft driget er noch. Immen fit 'e buert hat
him fintdutsen. Dy moat wol tfike eagen ha. Geauwe giet hastich fan
ruten. Moarn fortelle hja noch, dat in feint har brocht. Nou giet hy
troch foar immen, dy't tafallich hwat hearde en steanbleau.
Ja, it giet dus goed. Of fynt er it soms net goed? Hied er it oars ha
wollen, ta it fanke har ungelok? In hiel set hinget er noch yn Wikel
om, krekt as forwachtet er hwat, of is er net foldien. As er einlings
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op 'e weromreis is, wit er, hy hat tonei twa froulju leaf. Hy tinkt der
him bliid om. Alles kin him fintnommen wurde, leaf de net. Hy gniist
himsels fit. Komt er nou noch yn 'e twadde jeugd? Leavet er Fouk
wer yn Hylck? Is it de jeugd, de frou, der't er fan haldt? Hja hie
harren dochter oars weze kinnen.
Hy sil folle foar har bidde.
Hwat Geauwe net wit en Hylck alhiel gjin aen fan hat, is de striid
fan Gerke. Hoe graech hie er har net forstjitte wollen sa't hja der
gewoan, suver net iens skruten foar him stiet. Deroan allinne al, kin
er wol merke, dat hja neat om him jowt.
Sa mar forwachtet hja dus fan him, dat er as in jobbe alles fan har
goed fine sil. Hja sjocht blykber gjin &wei en hy mei de Ofsobbe
bonke ha. Koed er nou oer himsels hinne komme en tongerje har
fuort, jei har as in forachte hoer de streek op! Gleonlilk is er op himsels, dat er it net docht, net dwaen kin. Ja, in greatsk gefoel komt oer
him, dat er har dochs hat, dat er syn wurden wier makke hat. Der
stiet hja en hja is syn wiif, hja wurdt syn wiif, dat wylde hynder.
Hja stiet tsjin 't skot oan, hat de bekling fan de stoel beet, sjoch
har knokkels, hja knypt se wyt. It giet har dus oan, mar net om him,
hja wit gjin oare wei. It giet om har libben, derom sit hja yn noed.
„Gerke," hat hja sunich sein. Oars neat. Foel se nou noch op 'e
knibbels del, mar greatsk, ynfieren bliuwt hja.
Der is trouwens foar him ek gjin oare fitwei, wol er net hielendal
to skande stean. Hwat moat hy as libbene widner? Ta spot en hun?
Nou is hja alteast werom kommen.
Hwat docht hja nou?! Hja klaeit har fit. Mei de mule iepen sjocht
Gerke it oan, dat hja rok nei rok oer de stoel hinget. It koarte nachtjak
leit re op 'e bedsplanke, hja krijt it en docht it oan. Unbiskamsum giet
hja op 't iennichste bed, dat wol foar harren ornearre wie, mar dat
har eins net mear foeget. Fan de alteraesje makket Gerke ek oanstalten. 't Is moarn bitiid dei en it wurk is nfimer ien; sliept er net,
arbeidzje kin er net.
„Earst trouwe en dan pas kom ik oan dy.”
Dat hat er har yn de forkearingstiid yn 't gesicht biten. Hoe lang
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al wer lyn! It lykje wol jierren. Nou hingje dy wurden fan him tusken
harren yn de keamer en Bean mei it bedste yn. Hylck wachtet en fielt
har in hoer, bigrypt in bytsje, hoe't sokke froulju har yn 't earstoan
fiele moatte. Mar Gerke draeit har de rech ta en seit: „Ik wol wachtsje,
ik wol fan in bern fan my net tinke kinne, miskien is 't mines net.
Moarnier om fjouwer fire nei de ikebosk. Om trije fire der of. Du
kinst mei to bosklopjen." Hy sliept ridlik gau, hat gans in dei op 'e
rech.
In bifrijing binne de wurden fan Gerke foar Hylck. Dit hat hja net
hoopje doard. Godtank noch sa lang. Hja is Gerke ek tankber, der
komt suver in gefoel fan achting foar him oer har. Sa fier as by hat
hja net iens tocht. As hja in bern krijt, wol hja ek net graech twivelje
fan hwa't it is. It sil net goed weze, mar hja kin der neat oan dwaen,
hja bigeart in bern fan Siertsje, al hat er har noch sa raer sitte litten.
Soe hja derom bidde meije? Hja kin it gjin kwea fine, krektlikemin
as dat fan justerjoun, doar lykwols net.
Al fielt hja it net, it sil docks forkeard weze. Geauwe hat it sein.
Mar in greate blydskip trillet troch har hinne, dat hja noch in hiel
skoft frij bliuwe sil fan Gerke. Fan Gerke hat hja leaver gjin bern.
Moarn oan de bank. Lokkich arbeidzje, hurd arbeidzje. 't Sil har
binije. Hja sil it klopjen wol leare, hat sterke hannen. Soe hja minder
weze as oare arbeidersfroulju? Einlings en to'n lesten bifalt har ek de
lea en komme har wurge wylde tinzen as fugels yn de joun in hoart
ta rest.
Justjes hat hja sliept, of Gerke stjit har wekker. „It is tiid," seit er,
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61.
Trije dagen foar't it weze sil bringt de bankbaes it ark to plak mei
hynder en wein. Hy hat net in greate ploech. It wurde twa banken,
mar hy hat goed folk, hyt op arbeidzjen. Sa allinne yn de bosk, sjocht
Imke it perseel al kapt. De wite beamkes lizze op bulten, de bast stiet
yn de sinne to droegjen; hy sit op 'e wein en bringt sjongende de
frachten iik nei Balk. Der soargje hja der foar, dan Bart hy jild, mar
foartiid sil it op in klopjen en skilen gean.
It is nou sa stil yn de bosk. Inkeld ris it gerissel fan fugels, of in
twirwyn yn de bledden.
Hy trapet it plak fan de ploech fit. Der de banken, der de kneppels.
Hjir de kikkert. Hja binne der sljocht op. Nou, hy ek. It haldt de
kriich der yn. Hy sil der net skriel mei weze.
Gerke is de kapper. Dat komt wol goed. En syn Jong wiif dan, sil 't
wol leare. De moaije faem fan Gerke! Imke is binijd. Hy mei sa graech
moaije froulju sjen. Inkeld sjen. Hy laket; hy is frij feint op syn tritichst.
Hommels wurdt er earnstich. Syn bloed giet red. It wie, oft er it
klopjen al hearde. Klopjen, wyld trochinoar hinne, oanhaldend. En
it stadich tempo fan de kapper yn de bosk dernjonken. En it sjongen
der by. De tiid bringt him op 'e doele, de kommende moaije tiid. De
moaiste tiid fan de hiele simmer. It harket hjir nei foartsjirmerij. Hy
moat hjirwei, smyt de leste planken fan de wein, toget de kisten mei
ark hwat forside. De klopbanken lizze der, moaije rjochte hat er fitsocht. Syn ark is best. De skammels, hwat hat er se sekuer bifike, de
beammen passe der krekt yn. Yn de kisten lizze net to min hammers,
seagen, bilen en kapmessen. De izeren pot is der: de kofjepot.
Ne, de kikkert noch net. Dy set er hjir net del. Hwat soe dy gau
leech weze dan. Stiet er, forduld, al wer to mimerjen.
Hy nimt de leije en rydt nei de Balkster wei, mar hy sjocht wol
twaris om. De moaije tiid is kommende.
62.
Hylck stiet yn de ploech, earst hwat skruten. Soe elk it al witte?
Hja wie der juster net, der sil oer Brute weze.
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Imke, de baes, smyt har in hammer ta. It is in platte hammer. Mei
sa'n en moat dus kloppe wurde.
Hylck giet by de froulju oan de twadde bank. Der binne ek in pear
bern mank. Sa jong noch en dan ier en bitiid yn de moarn. As hja
bern hie! „Hea," ropt in manspersoan, „Hylck, bistfi der? Ik haw dy
juster net sjoen! Ik tocht, datstfi net by Imke woest. Hast dy bikoarre?"
„Ik bin der," seit hja, „dat sjochst."
„Hja sette lokkich fitein," tinkt Hylck.
Gerke rint oer de planken, de bile yn de han. De snoeijers gean
efter him oan mei de kapmessen.
Gau wurde drachten kneppels nei de banken toge. Elk nimt der
fan, de rjochtsten wolle it gaust.
Hylck sjocht of, hoe't de oaren it dogge; de earste dei sil hja it
measte net meitsje.
„It is eins to waerm," ornearre hja.
Der binne manlju, dy't de tosken der by briike.
Froulju klauwe der oan mei de neils. Hwat sille de hannen, de
fingers der fit komme to sjen! It sop fret sa yn.
Dit wurdt in misse dei, mar it folk bliuwt fleurich, hja witte, hoe
moai it doffe klopjen heart troch Gaesterlan; ek hja dogge mei oan
it rhythmysk lfid fan de ikebosk.
Jan Ikes oan de foarste bank forbasteret in swier flokwurd dat
hommels yn de bodzjende mienskip fait. Hwat soe der weze. Der
spant hwat. Wol syn beam net? „Hwat haste!" roppe der guon. „Noch
neat!" seit Jan Ikes. Hy stiet kritm en sjocht under de bank en yn de
bosk. Imke-baes komt der op ta. Foar't it wenstige petear komme kin,
is Jan Ikes de bosk ynflein. Alle hannen lizze stil. In pear manlju gean
efter him oan. In fracht jonge griene bledden nimt harren fit it
gesicht wei.
It nijs giet roun: „In njirre!"
„Net mear der efteroan," ropt Imke.
Mar it is spitich, hwant elk soe de njirre winne wolle. De hannen
jfikje, it hert slacht.
It bliuwt earst stil yn de bosk, der't de kloft fordwoun efter stannen
en bleddegroei. Earst noch it slaen fan klompen. Dan neat mear.
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Hommels in skreau, lilk, wyld, oerstjfir, dan bliid. In koar fan ynholden lficlen tsjantelt.
„Hja hawwe 'in — harkjel"
De fortfinliken krupe ut 'e bosk wei yn it ljocht, ien foar ien,
laitsjende.
De foarste is Jan Ikes. Hy haldt de njirre omheech. It lok is mei
barren. By 't uteinsetten fan de ikebosk al in njirre to strfipen.
De kapper en de snoeijers komme harren.
Gjin ungelokken mei de bile, gjin finfortfinlikens mei it klopjen en
it boskjen, mei it slaen en it skilen. It waer sil as side weze. De bast lit
fan 't klopjen samar los. Greate flarden falle del. Fier binnen de tiid
is de bosk al re. Hwat in njirre, in deade njirre net foar unthjittings
docht!
Hoe hat Jan Ikes him bihoffene?
De hfid is hiel bleaun.
„Ien slach mei de hammer op syn gemiene kop en der lei er yn 'e
sus!" seit Jan Ikes.
„Nock in slach op dyselde kop en hy sike net mear en hy slikke
net mear."
It folk heart yn iensens mei hilariteit de lofsang fan Jan Ikes oan,
hja laitsje mei brede mfilen.
„Ik sloech de taeije rot, hy soe my syn fenyn yn de skonken bite,
ik haw him hjitfolge; der kit er, dat serpint."
Hy wiist op de kop, sa plat as in botsen, hielendal fitelkoar batst.
„Stria') him Jan Ikes, strfip him," wurdt der roppen.
Jan Ikes nimt it skerpe knyft.
Sjoch, sunder skuorren komt it fel derof.
Hja spanne in lyntsje fan beam nei beam.
Jan Ikes left de hficl der oer to droegjen.
Der bliuwt er hingjen, de hiele ikebosk.
De baes wurdearret Jan Ikes' wurk.
De kikkert komt apart foar him fit 'e group. Hy krijt in beste
romerfol, syn helpers in healen.
En de hammers klopje al well it sil wol gean yn de ikebosk.
Klop, klop, klop, klop!
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Seft widzet de njirrehfid yn de lije foarjierswyn, dy't foarsichtich
troch de bosken lfikt. Skielk mei 't foaijen krijt elk in stik der fan. Hy
bihoedet tsjin alle kwea en sjochtme.
Is it seis fire yn de moarn, dan hellet Imke de kikkert fit it gat yn
de groun. Lekker koel bliuwt it tinne guod der. Elts krijt in romerfol,
mar froulju en bern in healen.
Hyick fynt it in gelok, dat hja mar in healen hoecht. Hja is gjin
drank wend.
Imke stekt de greate romer sunder goat wer yn de blise. De buorrel
is by him seft, fyn, Bled oer de tonge gliden. De neismaek wie
prykjend, hyt, woldiedich. Allegearre binne hja foldien, krekt as
moatte hja der op sjonge.
Moai heart yn de smoutens fan de bosken dat Jude sjongen op de
mjitte fan it hammerklopjen op de ikebast.
Op Hooiebergen
en op strooiebergen
daar leit er zo'n schone stad,
en daaronder daar leit er begraven,
zo menige en brave soldaat.
En adju dan mijn Vader en mijn Moeder,
en adju dan mijn heer en kapitein,
en adju dan die alle mooie meisjes,
die onder de strooiebergen zijn.
Ik zal er mijn Vader vragen,
of ik kruien mag, waar ik wille, wille, wil,
of ik kruien mag, waar ik wille, wille, wil.
En dan krooi ik voor een winkel,
waar jenever is to kope, kope, koop
en dan koop ik me daar een slukje,
dat zo zacht naar binne lope, lope, loop.
En dan koop ik me daar een slukje,
dat zo zacht naar binne lope, lope, loop.
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'k Heb liever klare jenever,
dan die stinkende brandewijnewijn.
'k Heb liever klare jenever
dan die stinkende brandewijnewijn.
Lang zul je leven, lang zul je leven van
Victories, victories!
Siede wiede wied van bom sa sa!
Hwa't de ferskes net ken, leart se gau. Der sit rhythme yn en tempo.
It Bart ek, dat hja psalmen sjonge, mar dan moatte de bern swije.
”Overal," ropt Imke. Sjoch, de kofje is brim.
„Overal, overal," giet it by de banken Fans. Hja krije echte kofje
en gjin sfikereiwetter lyk thus. Elk yt syn stikken iten op. Mannich
each glydt toma oer Imke brogge, dy is bilein mei spek.
It folk yt de stikken droech. Dat is fan lytse bitsjutting.
Wer ropt de baes „overal.” De bile slacht, de kapmessen rattelje,
de hammers klopje sunder lins oan toalve fire ta.
Om alve fire krijt Gerke allinne in slokje, dat is it foarrjocht fan
de kapper. Hwat rint er eigenwiis, danekkich, sa't er is, nei syn
wurk yn de bosk. Hy is de earste under Imke-baes.
As hja it wurk der hinne smite, hat Hylck it slim yn de earms en
de hannen binne har kramperich. Hja is bliid, dat hja fuortgean kinne.
Jit twa wren to gean, dan ite en op bed. Op bed, op bed, dat is it
iennichste, dat har noch beuzich haldt. Hja preuvelet der oer tsjin
Gerke, as er foar har fitgiet mei de hannen ynelkoar op 'e rech.
„It moat wenne. Ungewoante" seit er. Sa hat er tsjin dizze dei
opsjoen, sa is de dei tafallen. De njirre sil der mandelich oan weze.
63.
Hjoed is it de leste dei fan 't ikeboskjen.
De nacht hat de dei skraechwurk loslitten, yn de iere moarn binne
de bosken der klam oer. Fiere hoannen kraeije tsjin de nije dei, dy't
hjoed wol stadich stjerre sil, mar nou noch fris en blier is as in bern.
Minsken binne al warber.
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Gerke giet earst, Hylck folget op koarte ofstAn. Hja moatte de twa
Oren wer gean.
Hyltyd slacht harren in waerme wasem yn it antlit, dan is de atmosfear wer koel, as hja oer iepen steen gean.
Krudich rfike de beammen, it bleke jonge grien fintjowt him al. De
tearste farske kleuren wurde utstald yn folle fine skakearrings. Sunich
wynderje de bledtsjes en biroere inoar, sunich, as binne hja fit in
mearke.
Hylck tinkt oan de kommende dei. Hja sille switte kinne, as de
sinne ffilder wurdt en de frisse forkuoljende winen foar de tichte
bosken keard wurde. Sa is 't yn elts gefal better as nei friesnachten.
Dy ha hja ek hawn en it wurk woe dan net fan ruten, de bast liet net
los en de ikestamkes waerden heal skyld fan siden stoppe.
Gau in nijen om mar steapels bast to krijen.
't Hie slimmer weze kinnen, mar de njirrehfid hat harren foarspoed
jown. Nou kinne hja frijhwat barre hjoed.
Gerke wie it wurk treast, hja hat him priizge. Dat is it, dat hja
altyd yn manlju biwunderet, it fide, kreftige, hike arbeidzjen, it
bodzjen sunder merkber wurch to wurden. Gerke moat earst in stjit
ha, earst de gong to pakken ha, mar dan kin er tsjin de alderbesten lit.
Dat wist Imke. Derom koed er beamkapper wurde.
„Til de fuotten better op," ropt Gerke efterom, „di slydskest."
It is wier, hja rint hwat sleau, de klompen, hja moat der om tinke.
Juster wie 't al njoggen fire, foar't hja op bed kaem, it wie sok moai
waer en sliepe wol dan dochs net, twa greate minsken yn in lyts near
bedste.Fannacht om twa fire rop Gerke: „It is did." Stefest seit er
dat: „It is tiid. - Hja heart it, it earste hid yn eltse jonge dei, hat der
bytiden slim argewaesje fan.
Hja Hylck, kin it wurk oan, makket folle bosken deis, ja it heechste
tal fan de froulju. Lykwols seach hja de neigeanige eagen fan Jiers
en Fokje, dy't tom:1k praetten oer lytse bosken en moaije froulju.
Hylck set de longen fit, snuft de moarntiidsloft yn, de kostlike rook
fan spjirren en fan oar hout. De fugels skrippe hwat langer hwat
mear, dy libje by 't sinneljocht. Hyltyd litte hja it kieltsje trilje fan
njue en moaije klanken komme fit 'e boskjes wei.
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Jacobus komt fit in sydpaed wei, mei Romkje, syn frou.
Fjouwerisom gean hja fierder. Hylck hie leaver allinne bleaun, mei
graech mimerje yn de woldiedige, blide moarntiid. It makket net folle
fit, hwant Rom rattelt wol en dus kin hja swije en tinke.
Hwer prate de manlju oer? Der komme gjin klanken ta harren oer,
mar it sil oer it boskjen gean, oer it ark en oer it foaijen. Hjoed is it
de dei fan 't foaijen. As hja deroan tinkt! Dan kin hja wol oer de leane
hinkje, hippelje, springe! It moat sa moai weze dat foaijen! Hjoed giet
it leste beamke der oan. Feest! Dan gean hja fit 'e sleur, krije hwat
oars as oars. Hja hat it wol heard: slokjes, Dimter koeke, Switsersk
brea. Dat hja Gerke der net ien kear oer hearde! Hja hat der sa'n sin
oan om fleurich to dwaen. It is jouns by Gerke sa tryst. It ikeboskjen
wie moai, mar hja wol fit 'e sleur, ut 'e ientoanigens en de forfeelsumens wei. 0, wer laitsje nei doe.
Daliks tinkt hja oan hwat oars. Fuort mei dat, hwat der bard is
yn de Boekeleane.
Hylck is bang wurden fan harsels. Elkenien soe 't butengewoan
slim fine en hja koe 't inkeld moai fine, sa moai, dat hja alles forgeat,
dat doocht net. Derom sit de eangst har of ter, it komt nea goed. Derom
wol hja leaver net oan de Boekeleane tinke, al stiet heech boppe de
eangst fit leaf des blydskip. Hwat west hat, kin net utfage wurde,
leafde is ivich.
Folle binne har tinzen by Siertsje, dy't nou gau boaskje sil. Lit him
boaskje sa't er wol, har part is syn leafde, al wie syn leafde lef.
Hja heart neat mear fan it Barre Siertsje folk, sels fan Fouk net.
Gerke en hja gean fansels ek net yn Siindel nei tsjerke ta, mar yn
Wikel, der't it grease byld*) har kald, strang, oanhaldend oanstoarret
dat hja der frjemd ungeduerich fan wurdt, hyltyd wer omsjen moat.
Romkje rabbelt mar troch, wylst Hylck tazen en ien tinzeflitsen
fuorret, it let neat, dat hja gjin antwurd krijt, hja fynt it best, heart
graech har eigen stimme gean.
Hja binne al hast by it wurk. Der komme mear blaukilen, studzjekoarden en drillen broeken yn de leanen. Froulju rinne mei de blauwe
a) Grefstiente fan Menno baron fan Coehoorn, dy't yn de Wikeler tsjerke byset is.
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doek om de holle teard, de punt hinget fan efteren rjocht yn de nekke
del. It folk komt gear, allegearre gean yn itselde tempo, it tempo fan
de wrotter, altyd en jimmer sunder lins, op it Ilthalden, restich,
gewoan, fatsoenlik. It suver floitsjen fan de fugels, dat aloan wylder
en boartliker wurdt, giet oer harren hinne. Unbiwust hast genietsje
hja fan de klystersang, it finkeliet en alle lytse ffigeltsje-wizen.
By de bank wachtet Imke, it ark leit re, de leste kear.
Gerke krijt it daliks drok, moat de beamkes kappe, taest mei de
wrede time oer 't skerp fan de bile, springt dan sa oer it sleatsje
hinne yn de ikebosk.
De leste dei. It is moai, mar de fortsjinst wurdt daliks minder.
Hwerom altyd de soargen yn de holle? Bliid en koartsich gripe hja
de hammers.
Hark, der giet foar de leste kear it liet fan de ikebosk, sa't it jierren
lang in skoft troch Gaesterlan gyng — klop-klop-klop-klop.
In goede fortsjinst, in best stik Brea. Klopperde klopperde klop!
„Hark," sizze de lju yn alle doarpen. „Hark, de kloppers yn de
bosk!"
Hyick tinkt oan de earste kear, dat hja it hearde dit jier.
De bern oan de twadde bank ha tofolle drokte.
„Ha jim al hwat bosken re?" ropt Imke. Hy giet mei de romer om.
„Hjir, Hyick, du mar wer in greaten, tocht ik?"
„Goed," seit Hylck. Hja mei 't langer wol.
De bern sizze tomilk: „Gerlach bosken. As Imke mei syn lange
earms de bosken omspant, komme wy to koart."
Hylck sjocht finforwacht yn fulekanige eagen. De golle laits om
in ekstra mfilfol drank krimpt om har mine ta in sneuje glim. Imke
jowt har fortroulik in stomp yn 'e side.
„Fan 'e middei it foaijen," seit er.
Syn eagen fleane oer har lea, lyk sa folle manljuseagen foar him
diene, manlju fine har moai. Hyick skammet har der om, nimt de
hammer en kloppet, is de iennichste, haldt derom hommels op.
Nou gean hja dan nei de leste beam yn de bosk, de snoeijers slaen
him keal oan de krun ta, bine in bfisdoek boppe yn de leste tinne fit236

rinder. Guon manlju smite de petters der yn: „Hui, huil"
Gerke moat him kappe.
Sjoch him steatlik, parmantich gean, by hat in flymskerpe bile,
slingert dy finfoarsichtich by him Fans. Efkes nimt er mei studzje
de beam op, docht krekt as kin er der net tsjinoan, wit, elk sil syn
fakmanskip karre, en syn rom sil troch hiele Gaesterlan gean.
Dan underhellet er de bile, in pear linige, kundige fegen — der
leit de beam.
Gerke sjocht der sabeare finforskillich nei. „Best," roppe hja allegearre tagelyk, in donker machtich lid, tusken de beammen parse.
Hja meije Gerke net graech lije, mar jowe him earlik de eare fan
syn fakmanskip. Hy forlat syn gesicht amper. Hy mei net merke
litte, dat er greatsk is op himsels. Ek Hylck is greatsk om de ynbannige kreft fan de man.
„Feest," ropt it folk.
Hja dounsje om de beam hinne, klopje him, smite mei him om.
„Der leist dan, di wiest de moaiste, wy fine dy ek."
De leste bast, de alderleste.
De beam rikket der oer, it libben wasemt der fit.
Der komt de baes oan mei de swiere ponge. Hy rattelt der mei,
slingert der mei, hat in pfirbest sin. Dan wurdt er wer ynbannich en
telt mei strak gesicht elk syn lean fit. De mjittestok mei kerfkes hat
er der by. Imke rekkent net mei sifers, by lest it getal fit 'e sneden fan
syn stoic. Gerke bart foar himsels en foar Hylck. It liket der op. Hy
yt in fearn koeke op, jowt Hylck de wink en fordwynt yn it smelle
slingerpaed. Jacobus en Romkje folgje, mar Jan Ikes boldert barren
werom. „Kom, hjir hinne! Gerke, ik part de njirrehild."
Gerke stiet yn bistan, it is in byleauwe, mar it is it gebrilk fan heit
en pake en oerpake en safolle slachten foar him. Fan alder op alder
wie der de forearing fan de njirrehrid by it boskfolk.
Jan Ikes triuwt him it earste stik ta: „DO wolst dochs nei hits ta.
Gelyk haste. Gryp!"
Gerke grypt en set of.
Safolle minsken, safolle stikjes hild fan de njirre. Hylck stoppet
harres by de sokke yn. Jiers fortelt, hja docht it yn de breatromp
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thus. Hylck wit neat fan dit gebnak of. It sil goed weze, as Gerke it
ek docht. Tomiik sjocht hja him weiwurden yn it leantsje. Ne, hja
folget dizz' kear net. Hjoed is 't foaijen nei acht wiken fan danich
wrotten.
Jacobus en Romkje gean nou ek, helje Gerke net mear yn, dy rint
as in hazze. „Hy hat de divel yn," seit Jacobus, „ik ken him, dwars
is er, ilnminsklik dwars."
Dy't bleaun binne om it feest, dy tjirgje har omraek. Dounsjend
fleane hja yn de kring. Trinten, licht giet it, oars sa stiif, nou los,
bros. Imke tapet, hja krije safolle hja meije. Dimter koeke is in goed
tsjingift. En krije hja ea koeke? Hald op, net lens om to slingerjen,
dat is in spul foar boeresoannen.
Der is ek Switsersk brea! „Hwat is 't hjir fleurich," tinkt Hylck.
Hja dounset allinne om de beam hinne, makket laitsjend lichte
biwegings, op de rjochterfoet, op de linkerfoet, mei de earms, mei
de holle.
Thus, de turven, komme har yn 't sin, it boartsjen efter yn 't ran.
Nou sjocht hja wer yn skealke eagen, dat binimt har de bernlike
wille. Hja wurdt hyt oer de hiele lea, giet derom fan siden stean, tinkt
net mear oan Gerke, forjit him totael. Alles, dat hindert, bant hja
fuort. Fleurich weze, nettsjinsteande kalde, ofwizende, neigeanige
eagen. Fleurich weze! It is it waermbloedich libben, dat hja bigeart.
Hja sykhellet swier. Immen leit har de earm om de mul. Efkes lit hja
gewurde, it heart der by. „Ne, - seit hja dan. Hja kin dochs alles net
oan 'e kant sette. Noch altyd stiet hja op itselde plak, efkes fansiden
de drokte.
Sjoch dy manlju ris drinken! Hoe meije hja safolle! Twa lizze
alhielendal oerstjfir op 'e groun. Ek in frou leit der by. Hylck stiet
to sjen en Imke haldt by har ta, stiket om har hinne, hat hyltyd de
hannen re.
„Net" seit hja en „Nei"
Imke forstiet it net. Hwerom al mei Siertsje en net mei him? Hy
freget it har, hja sjocht him wurch oan. Hwerom wol er de wille
bidjerre mei sokke dingen? Forstiet er it dan net? Hja kin mei ien
huorkje, lyk hja dat neame, net mei folle.
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Hja stean deun foarelkoar oer. Hja soe 't aide spul wol boartsje
wolle, mar docht it net.
„Ilc hoech it dy net fit to lizzen, Imke."
Hwerom seit Imke nou neat? Hwer sjocht er sa nei? Foar't hja tiid
hat om ek to sjen, wurdt hja oer de groun smiten. Immen skopt har.
Hja wart har. Hja wurdt by de earm pakt, finfatsoenlik, rimpen omheechlutsen en 't boskpaedtsje yntruzele.
't Is Gerke, de sterke man, dy't har kwea docht. Miende er net
wierhaftich, dat Hylck efter him oan fottele en bliuwt hja der net by
it goddeleaze foaijen, stiet fortroulik by Imke dy frouljusgek en der't
dronken lju op 'e groun omdweilje? Hjir en der leit it Switsersk brea
forsille yn de moude. It klaget nei de himell
„Nei hus," ropt er oer de macht.
Hy kin 't net litte en jow dat kreaze frommis fan him jit in triuw.
Sa is er har dochs de baes, nou hat er har dochs oandoard.
Imke komt tichterby! Dy Imke soe er withwat dwaen wolle, mar
by is ofhinklik, slaen doar er net mear, as hja nou mar bang wurden
is. Gerke fielt him. Hy is de baes, hja sil 't tonei oan him fornimme ek.
Hja hat in man, it oare is wol fitsike. It hert jaget him. Is it hjoed syn
dei, einlings? Hylck giet dizz' kear foar Gerke tit, is wurch en pynlik.
It foaijen brocht net, hwat hja forwachte. Hark, har klompen slydskje.
Gerke seit der trouwens neat fan. Wie 't Siertsje mar, dy't har sa
tamtearre en dreau. Hwat soe hja dan graech de sterke man hearrich
weze wolle.
Dan giet hja diim, hast sunder gefoel de lange, lange wei en noch
to koart.
Hja fornimt inkeld it waer as koele side oer har antlit strikers,
en de roken en de lfiden fan de bosk strielje har sinnen, it bliuwt
iinbiwust. It jowt gjin blydskip, gjin opteinens mear, mar in greate

lamme wemoed. Moat hja flokke of bidde?
64.
Doe't Hylck oan 't ikeboskjen wie, finderfoun Siertsje Barres de
neiwee.n fan syn nachtlike fitflecht mei Hylck. De feinten fan Gaester239

lan hawwe al op him tsjin hawn stint de Wyldemerke; der ha hja him
reitsje wollen, mar har slaggen batsten meast op it forkearde plak,
har pylken stutsen to fyn yn in oar syn iepen hert.
Nou ha hja heltomear op him tsjin. Soks litte hja, Gaesterlanners,
net op har sitte. Mient er, dat er tomfik mar dwaen kin? Hylck, der
moat Gerke mei redde. Hwa sil mei Siertsje redde? Hinke net, dat
witte hja.
It komt net sa mar ynienen op Siertsje los. Earst in kloft feinten,
dy't gearhokje by de Griene Singel op sneintojoun, in bosk strfinjeijers, lyk as de lju har neame. Feinten fit Mardum en feinten fit
Sfindel. Der is gjin ofspraek, lykwols moetsje hja elkoar om oer to
lizzen. Earst in taestend petear.
7 1"
„Dy
„Is dat in keardel?"
„Hy sil gau trouwe mei dat stumper."
Mear net. Hja fine elkoar wer op in oare snein. „Moat dat der sa
bliuwe?" Herre wiist nei Barre Siertsje pleats.
„Hwat soestfi dan wolle?"
„Yn 'e beam snije. In linige twige yn de mouwen of skielk in poppe
yn de beam." „Dat kin, ja!"
Herre ropt: „It moat net by greate bekken bliuwe!"
„It is jim wurk, mannen fan Sfindel!" It antwurd is „Sfindel," De
Mardumers witte, hwat dat bitsjut. Stint loere der guon op Siertsje.
Hja geane al de seldsume kearen nei, dat er op jounen bfitendoar
komt. Hy moat wolris nei Hinke ta. In kear heine hja him op tusken
de bosken fan Mardum yn, tichte by de Griene Singel.
Hja lizze to wachtsjen yn in droege sleat. In moai beamke leit der
yn de berm. Binei soed er it noch fintkomme, dy Siertsje.
Hja gripe him beet: „Rinne kinst wol, dat witte wy!"
Hja spanne de ffisten, by kin net flechtsje, salang hja it keare. Al
docht er as in dwylsinnige, hja halde him.
De bfichsume twige triuwe hja him ta de mouwen yn.
Nou sties er warleas, bispotlik, moat oer de wei as in ffigelforskrikker, de earms wiid fit. Hy flokt, wol de twinger fit 'e mouwen
skodzje. De mannen fan Sfindel wisten hokker tfike hja sniene. Hja
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sjonge him efternei sa't er giet, folgje sjongend; helje op it liet fan
de bidragen faem:
Kom, Jannetje, gaat ge met me mee?
Ik zal met u trouwen, ja trouwen!
Kom, Jannetje, ge zegt er niet nee,
Het zal u niet rouwen, niet rouwen.
En it leste fan it lange fers:
Dag, Jannetje, ga nu naar uw moe,
Nu moet ge niet schreien, niet schreien!
Dag, Jannetje, ga nu naar uw koe,
Die moet ge verweien, verweien.
Ptirlilk draeit Siertsje him hyltyd mei in lange swaei om. De feinten
geije it fit. Wer makket er de reuzeswaei! Hwat is er falsk. De triennen
sjitte him yn 'e eagen! Unmachtich stiet er foar de doar, kin de klink
net beetkrije, kin de kaei net tit 'e buse fiskje. Hy bisiket as in wyld,
dwars en ("Um, biicht yn de knibbels, iggewearret nei de klink. Tichteby heart er in heldere spotske laits, gemien gnyskjen.
Hy sil, by wol, mar kin neat.
Syn folk sliept al.
Hy wol harren net wekker ha, hja meije neat sjen.
Op in distansje sjocht er finforweechlik de sylhouetten fan syn
narders.
Hy soe se wol, as er mar koe. Hoe moat er dat kring fan in beam
dochs kwyt reitsje. In healiire wol hinget er der tsjin oan, dan bigjint
er tsjin de doar to skoppen, folder, folder, mei ynmoed, mei wolbihagen, skopt sa de doar net, mar de feinten.
Wylst sjonge hja der mei har kreftige jonge stimmen, fit alle macht:
Dag, Jannetje, ga nu naar uw moe.
Nu moet ge niet schreien, niet schreien.
Dag, Jannetje, ga nu naar uw koe.
Die moet ge verweien, verweien!!
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Dermei wippe hja oer de hage. Barre kin ek komme en Fouk en it
is better, dat hja net sjoen wurde. Siertsje draeft nou nei 't foarkeamersrut. Sil der nea ien komme? Elke tel is him wol in fire.
Muoike stiet oan de oare kant it rut. Muoike en neef yn 't tsjuster
elk oan in kant fan 't gles.
Elk orient in spoek to sjen, beide witte 't better.
Fouk liket al sa sjammich mei de sliepmfitse op, yn 't koarte wite
jak. Earst stean hja swijend elkoar to bisjen.
Dan ropt hja: „Bistfi 't Siertsje?”
„Ja. Is 't muoike?"
„Hwa oars? Ik kom."
Hja makket him op de strjitte frij. It beamke smyt hja, sunich dat
hja is, yn de stookhutte.
„Soa, moasten hja dy hwat dwaen?"
Siertsje makket koarte metten mei himsels. Daliks wurdt er wei,
dat Fouk sjocht forheard om har hinne. Kin de doar sletten wurde,
of is er noch earne? Hja mei gjin bigreatsjen mei him ha, hy hat it
fortsjinne. As it hjirby bliuwt mei er fan gelok sprekke. Der is yn elts
gefal omtinken oan jown.
65.
It is net fit. Swier is der sundige tsjin de adat. Lefferts moatte
lefferts weze wolle.
Moarns ier en bitiid strof felt Siertsje to de doar fit. Der stiet in
sne yn de neiste linebeam, in dwarse sne en dy sjocht lyk op de doar.
Siertsje wurdt ynienen breinroer. It bloed fljocht him nei de holle.
Wolle hja noch mear fan him? It knyft lilkt er lit 'e buse, hy sil harren
sjen litre, dat er doar. Soe hy net fjochtsje kinne? Hy bitinkt him
daliks, dit sil gjin nachtwurk wurde, dit bliuwt net bidutsen, dit sil
iepenbiere striid wurde op ljochtskyndei. Yn it tsjuster is der sundige,
yn it tsjuster waerd de straffe tapast, de soen moat yn 't folle ljocht
barre.
Hwat in drokte leit der yn bisletten!
Oan Hinke sil 't oerbrocht wurde, Hylck sil 't hearre, Hylck! Ne,
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by docht it net, dan hat er de kans, dat hja net fierder gears doare.
Hy sil wachtsje, faeks bliuwt it by in drigemint. De hiele wike sjocht
de farske sne yn de linebeam njonken de fjurhutte mei de doar yn
twaen, krekt as wachtet er; sil it Siertsje weze, dy't der nou it earst
fit komt?
De husgenoaten halde Siertsje ek yn de gaten. Barre fornimt it
net, hy is in hoart siik, nimmen fortelt it him, hja wolle him net oerstjfir meitsje. Elk fan har hat de sne wol sjoen. Elk wit de bitsjutting
derfan. Sil er oannimme? Mar der komt gjin sne troch de sne, Siertsje
makket net it rjochte krits.
Fouk soe him graech riede wolle, dat er daliks oannimme moat om't
er der dochs net foarwei komt, hja litte it grif net op syn bikomst. It
moat bilge of boarste, hja halde fan earlik, rjocht, suver en it kwea
moat soend.
In wike giet foarby, der stiet in sne under de sne. Twa fikse kerven
yn de linebast stoarje nei de doar en wachtsje op Siertsje, twinge him,
laitsje him fit, wize spotsk nei him.
Hy fornimt it klear. Sil er antwurd jaen as in man?
Ien kear stiet er der wer foar, it mes yn de rjochterhan. Hy wurdt
mal fan dy laitsjende streken. Sil er se snije to in krus?
It reint him troch de holle, Hinke, Hyick, Hinke, Hyick, Hinke,
Hyick. Hy wurdt wyt, hy wurdt klam, draeit him om. De syddoar mijt
er nou. Foar himsels hat er in forlechje, by sil dy apen; fan harren
him de wet stelle litte? It is gjin suver liid, dat yn him klinkt.
Hinke, Hylck. Ja, ek Hinke, fedi Hinke; Hinke, hoe langer hoe
mear. Mar Hylck, o ja, Hylck!
Einlings komme de feinten sels oan de doar. Fouk stiet harren to
wurd, mar is sa goed net, of hja moat Siertsje roppe.
It binne dizze kear boeresoannen, dy't it wurd dogge, hja binne
net ofhinklik. „Sneintojoun, Siertsje, oan de ein fan de Siindeler
beammen. Ast net komst, bist in leffert en helje wy dy, al sits ek by
Jan Roekeboer op," en de feint seit mei efkes mear aksint, „of earne
yn de Boekeleane."
Siertsje flokt. Hoe witte hja dochs alles? „Dat helpt dy net," seit
ien, „lit dat lasterjen, du moatst fjochtsje."
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Deselde wyks ha hja by Hylck yn Wikel west en ha har sein, hoe't
it stie.
As hja der by weze wol, hja mei Gerke meinimme. Wiestta in man,
wy soene mei dy ek fjochtsje. Komste?
„Nei"
„Sels witte," sizze hja en gean.
Hylck ropt harren werom. „Hoe witte jim it?"
„Dat kin dy neat skele."
„Doch it net. Ik bin ek skuldich."
„It giet wol troch, Hylckl Mei dy moat Gerke redde."
Yn spanning wachtsje de feinten of, hoe't it komme sil mei Siertsje.
Hja kontroleare de linebeam. Siertsje reagearret net.
Fouk ropt him in kear by har bfitendoar. It breames hat hja yn
de han.
Is Siertsje der, dan seit hja: „Sjoch hoe sleau dy beide dy oansjogge, sunder bislot binne hja."
Mei it brede mes filet hja yn 't oerlang troch de sneen hinne. „Astii
net doarste, doar ik, astil net fjochtest, fjochtsje ik."
„Sa, nou sit der bistek yn en sjogge hja dy net mear sa finnoazel
oan. Der is piid yn kommen. It is in dfibeld krits, in inkeld kras hie
moaijer en makliker west."
jit ien kear snijt Fouk djip yn 't libben fan de beam: „Der, gean
hinne en fjochtsje om dyn leste eare."
Dizze wurden ropt hja sa lad, dat de keallen efterhils yn 't lan de
fliberige snuten opstekke.
Op de sneintojoun giet Siertsje nei it feststelde plak en fjochtet
om syn leste eare under de Gaesterlanners. En by stiet syn man op it
ste, der't lyts en great sammele is. Mei syn kommen hat er tagelyk
bilidenis dien fan syn sfinde tsjin it sawnde gebot.
Hinke wurdt it oerbriefke. Hinke, dy't alles sa njonkenlytsen wit,
mar har dream, har langstme net oerjaen kin.
Mei in feint nei de Wyldemerke, it is har min bikommen. Mei
in man it libben yn op hokker wize ek! Eins is it by har de winsk
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gewoan to wezen lyk alle fammen, deselde libbenskansen to hawwen.
Hoe hertstochtlik bigeart hja dat, mar wol net tajaen, dat dat dochs
nea kin. Moat hja sours frije mei de roeken, de ielreagers of de koerganzen?
Mei in feint nei de Wyldemerke, it bikaem sa min; mei in man it
libbers yn. Sil 't har better bikomme? Hja wol 't harsels net tajaen. En
hwerom dan? Om't har stal miswoechsen is? Is hja der sels minder
om? Is de siel net mear as it lichem? Heit sei okkerdeis: „'t each wol
sines ha." Dat wie wreed, mar hja wit net, dat har Heit sels hynstemiddels brae wol om har to frijwarjen fan de lange wrede toloarstellings.
Mar Hinke bant syn wurden, dy't har sa sear diene, fier tit 'e tinzen
wei, giet fest bisletten de wei, dy't hja utstippele hat. Hwat miene hja
allegearre, soune minsken, net?
Hja wit net, dat hja in ylliaje tsjinnet. In ylluzje, in sjippebelle,
der't it ljocht tilzenfald yn wearspegelet mei fine parlemoeren
kleuren, mar it spat en der is neat fan oer.
Fan it fjochtsjen to Sfindel hat hja wol leed, mar fynt der hwat op:
it is de &setter mei dy faem, mei dy moaije faem. Nou is Siertsje dan
fan har, alhielendal. Hja sjocht in Kiel moai frommeske, fyn, rank,
skien en sa swart. Hja der njonken sa't hja is. Hja hatet dat frommes.
Mar hja krijt Siertsje ommers. Of docks net?

66.
't Is snein. Hja sille hjoed nei Rfichhuzen to nei de aide lju. Om de
tiid wolle hja to &andel tsjerkje. Nou gean hja oer de brede sanwei,
earst hy, dan hja. Hja haldt it psalmboek yn de Ilan foar 't liif. It is
it psalmboek fan Mem. Hja rint in drup foaroer, is slim wurch, eins
trochhinne wurch. It sit har yn de hiele lea, yn earms en skonken en
fral boppe yn de holle. It is har yn de leste wiken oankommen, de
wiken nei it foaijen. Soene alle froulju sa wurch wurde fan 't manljuswurk? It skeelt wol, as hja it mei har man iens binne, as hja togearre
yn leafde arbeidzje. Hoe koe hja ea miene, dat it gelyk wie, as it
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Siertsje net waerd? Hja is opstannich, moast earder swije, hat it
ommers self forbruid. Soms woe hja, dat der ien minske wie, der't
hja alles oan fitsizze koe, hwant hja griist langer fan harsels, mei dy
Gerke net ruke.
Inkeld butendoar is 't goed, hwant yn de bfitenloft forwaeije de
roken alle kanten fit. Hylck bliuwt in ein efter.
Gerke sjocht om, ropt: „Oanmeitsjer Hja docht in stap twa hurder.
Hat hja ea earder sa ynwurch west? Soms stroffelt hja, sa sleau oer
har eigen rokken. Der sit ek in stik stoatban justjes los, der mei hja
wol om tinke.
Der komme mear lju op 'e wei, allegearre moatte nei tsjerke ta. Alle
froulju drage keken it tsjerkeboek yn de han tsjin de lea boppe de
wide sneinske r6k. Hylck hat der niget oan, elk docht neffens deselde
wizansje. De psalmboeken forskele allinne: sunder knipkes, sulveren
knipkes, gouden knipkes. Strak lizze dy psalmboeken by elkoar elk
yn syn eigen fak fan de tsjerke, goud by goud, sulver by sulver, neaken
by neaken. Hja sjocht de manlju nei, uterlik is der amper forskeel, hja
gean yn 't swart of yn 't Brien fan swart. It skynt alles fit in donkerens,
de boesgroentsjes ek en de swarte flodderstrikken. De petten triuwe
hja djip yn de eagen om de wyn. Is der dan alhiel gjin forskeel by de
manlju? De boeren ha heale bolletsjoaren fan gouden horloazjekjetlings op it boarst. Ek de earringen boppe de ringburdtsjes binne
ungelyk fan deugd.
De froulju binne daliks to underskieden oan de earizers. Aenst yn
tsjerke sil 't better fitkomme, breed goud, smel goud, breed sulver,
smel sulver. Soarte by soarte hokket yn de ripe.
De boerinnen ha de hege mutse op en de wyn waeit yn de plumen.
Gerke bisiket oanspraek to krijen by in boer, hja merkbyt it, by
krijt kwealk antwurd. Net len sjocht ek nei har om. Hja litte har
graech allinne tsjen. Mar hja is der bliid om.
Frjemd, nou't Gerke skoudere wurdt, kin hja it net goed ha, om
harsels let it neat. Hwer soe hja oer prate moatte? Oer dingen der't
net oer praet wurdt en dy't har oan de kiel tasitte?
Hinne Maeike komt it paedtsje njonken har hus nei de wei ta delrinnen. Wylst hja it hikje iepenlukt, krijt hja erch yn Hylck. Hylck
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sjocht it klear. Gau in glfipske eachweiding har kant tit en dan krekt
dwaen as sjocht hja neat. Stil mar, Maei, ik fornim it wol. Hylck
sjocht fan de minsken of yn 't waer! It is waer fan de falske skyn.
In nuver waes tipt oer it lan. In wale fan fingewoan gril ljocht hinget
yn de kime boppe de sedyk. Krekt sa't it thus wol weze koe. Hja
seagen der sa moai op fit, de sedyk heech tsjin de blauwe loft. In
tsjustere bank tekent breed en lang in ein boppe de kime, deroer en
derfinder is in franjegaes fan tinne giele sinnestrielen. Hja jowe gjin
bliermoedich ljocht, hja flappe de wemoed oer Gaesterlan, krekt as
sil der hwat slims barre. Tagelyk mei' t Hylck dit tinkt, wurdt hja
eang en skrousk, stiet hommels stil. Trije manlju helje har yn, de
mule yn 't kier om har healwizens. Har foarby, mfiskopje hja en
sjogge in pear kear om. Net ien seit har in freonlik goedei.
Sjocht hja boppe yn de loft de sinne skimerjen troch in griis flues,
dan wurdt hja moediger. Sil hja aenst Siertsje net sjen? Daliks is hja
Ilk op har sels. Is Siertsje dat noch wurdich? Lykwols, hja kin der har
net fit wei wine, it hat macht oer har, lyk it salang macht oer har hie,
it tinken oan en it langjen nei Siertsje. jitte, dochs jit. Langst, hat hja
dy ea kwyt west? Hold dy har net selskip, dei en nacht, nacht en dei?
It komt ek fan de wfindere gloede, dy't oer 't lan leit, eins om bang
fan to wurden, swier fan driging, near en eang.
Gerke is al wit hoe fier foar har fit. Hja makket oan, draeft in
eintsje. Folle lju sjogge lekjend om, as hja har rimpene stappen hearre
en tinke: „O, dy!"
Sneins rint men dochs fatsoenlik! Hja soene sa deis net iens wolle.
Giet Hylck ta de tsjerke yn, dan biset it har. Itselde gefoel hast komt
oer har, as doe op de lette ljochte joun yn de Boekeleane, it plak fan
har sfinde, it lan, der't hja weze en teffens fit flechtsje woe.
Hjir yn 'e tsjerke fielt hja har trouwens bismodzge troch finhillige
dingen, dy't oer har kommen binne, dy't de minsken dochs net forkeard fine. It is Gods hfis en hja is net rein. To slimmer komt alles, dat
hja net forwurkje kin, op har ta, as hja iensum sitten bliuwt op in
hiele rige earmestuollen en tinkt, dat nimmen njonken har sitte wol.
Unmachtich moat Hylck dit findergean. Hja sit op 't lest op in roungear protsje. As hja omsjocht en Fouke eagen moetet, lfikt Fouk de
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eagen fan har of. Fouk dus ek al. Hja doar net heal om Siertsje sykje,
dan hat hja tagelyk Hinke greate skerpe eagen yn harres.
Ja Hinke is hjir ek.
De hiele atmosfear yn tsjerke komt Hylck as fyn•fijannich oan. Hja
wit net ien yn de hiele kontrei fan Gaesterlan, dy't har oanhelje soe.
Hat hja sa swier sundige? Hwerom sei har gewisse doe dan bliid en
grif fan ja? Siertsje mocht foar syn frede fjochtsje. Hwerom dogge
hja sa net mei de froulju yn dit Fan? Moatte dy der altyd op oansjoen
wurde, altyd it swierste ein togje?
De dumny seit syn tekst. De oerhuorrige frou stiet tusken Jezus en
de Farizeers yn. Minsken tsjin minske, God roppe hja derby as tsjiige
oan. It antwurd, deit it op oankomt is, hwa't de earste stien smite
wol, dy moat sunder siinde weze.
„Ne, dumny, toe, net dwaen! Meitsje my net weak. Dat makket it
sa swier, sa binaud."
Der stiet de frou.
Mar it is Hylck.
Jezus hat syn rjochtspraek sein, wachtet. Wurde de boeren, de
boerinnen, de jonge minsken, ja, alle stannen lju ungemurken wei?
Ne, net, de Gaesterlanners bliuwe sitten finforweechlik en stiif,
stram, hja wize nei Hylck, mei de eagen, mei de hiele lea.
Hylck sit mar stil, de holle foardel.
Op har al dy eagen. De hiele kloft tsjin har.
Hja wurdt sa bang! En derby Jezus' wurden. Sprekt Hy har ek
frij? Is hja it dan net, dy't der stiet? De ponkjes komme op har ta,
Bean har sa foarby. Dus dogge dy ek mei. It ropt om har hinne:
„Hwat moatstil hjir? Du hearst hjir net, bist skriklik goddeleas.
Gean hjir wei. Sels dyn sinterske jeften wolle wy net ha."
De holle sakket Hylck djipper en djipper op it boarst. De lju om
har hinne sjogge har tomiik oan.
Bisiket hja gewoan to dwaen, tilt hja efkes de swiere holle op, daliks
hat hja smeulske eagen yn harres. Sa tinkt hja.
Dilmnys stimme komt Kiel fit 'e fierte wei, stuitet hol fan de grefsarken werom. In eigenaerdich broeisk ljocht skynt ta de tsjerke yn,
tsjuster wurdt it, mar net sunder sinne, ljocht, mar mei in dfinkere
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tint. Ljocht oer Ijocht, tsjuster oer tsjuster. De tsjerke wurdt yn skaed
biwuolle. Earst flapt it oer de efterste lju, stadichoan Mkt it hielendal
nei foaren ta. De manlju yn 't fjouwerkant flak foar Hylck krije der
in lykkleur fan, blau as lead.
Barre Siertsjes sjocht stiif foar him fit. Der is neat en der is folle.
Hy is hjoed foar 't earst wer under 't gehoar.
Dumny preket stjittend. Der hinget hwat tusken him en de gemeente. As in echo komme al syn wurden ta him werom, stuitsje op
syn minsken of, lyk de klanken op de sarken. Kin er de deadskens
net biswarre, kin er de lju net ta waerm barmhertich libben bringe?
Hwer fynt er it bifrijend wurd? It mei net weze, hja moat forsmiten
wurde, der is oars gjin heil as foar Gods antlit.
Dumny bisiket it jitris mei de tuskensang. Al de meilen sjonge.
Oerstadich, hja ha de tiid. Fibrearjende lfiden stymje de romte yn
boppe de wize iit.
Kom dochs gloede en glans en segenje dizze earmoedige uteringen
mei hertewaermte.
Hylck sjongt net mei.
It psalmboek leit iepen op har smelle skoat. Hja doar de asem hast
net tat to stjitten, doar de hiele lea net gean to litten. Hja Mkt yn in
kramp, hwant ek de psalmwurden prykje. Wurd foar wurd bfitst op
har ta. Hokker striid fjochtsje hja fit hjir om har hinne, dat allegearre
om har?
Kristendom en Heidendom heart hja dan de dumny sizzen. Myldens en hurdkoppigens. Smyt mar mei stiennen. Jezus is de opsichter.
Wanhopich is Hylck, hja kin 't net langer kropje en bankje.
Mei in kramperich bisykjen skuort hja de holle der by, Mkt de lea
strak en sjocht de preker oan. Syn ljochte eagen sjogge har suver
helpleas oan.
„Hja wane net," sizze dy. Dan krijt ek by de lykkleur oer it antlit.
De dea is dus ek by him. Nou moat Hylck stiff oan de dea tinke. Al
de lju hjirre sille ienris yn kisten lizze, stiif, dea, mei de hannen gear,
oft hja bidde.
Der is gjin forwin. Yn de dea is nimmen baes oer himsels. Elk
wurde dan de hannen teard ta it gebet, de erkenning fan skuld, fan
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folle sfinden. Net ien hat foarrjochten. Yn de dea kin nimmen mear
mei stiennen smite nei in sundige frou, de hannen lizze stom yn frees
en smeekjen om it eigen lot.
Hommels tinkt Hylck oan har eigen dea. Fest sil er ien kear oer
har komme. Miskien gau! Hjoed?
Of moat hja hjir yn de tsjerke stjerre. Ne, God, dat net! Hja wurdt
slim binaud. Komt hjir yn tsjerke de dea op har ta, strekt er op dit
stuit de klamme klauwen nei har itt?
De lykkleur leit op al de antlitten en dy kleur komt miskien net fan
it boartsjen fan sinne en swiere wolkens!
Deun by is er nou, de dea. Hylck fjochtet om asem. It hert bounzet
bot. Hja en de dea, de dea, dy't neijer op har ta komt, al mar neijer.
Nou daliks!
Dermei giet hja ek hommels oerein en sjit hastich it paed troth
ta de tsjerke iit. De fuotten slydskje red en brekke de binearjende,
binaude stilte. Hylck is klam fan swit.
Nou hasterje al de minsken drok under elkoar, sjogge nei Gerke.
De dumny haldt efkes op fan preekjen.
Hylck stiet lykme allinne op 'e stoepe en hellet hastich siken yn.
De romte fan de bfitenloft! Hwat wie hja raer!
It komt wer, ek hjir is hja binaud. Dan fait hja foaroer op de
stiennen del, komt dalik ta bisleur fan de slach.
In frou stiet njonken har: Fouk.
„Dfi bist wyt," seit Fouk.
Dy stimme fan Fouk docht har sa'n goed. Wylst hja har helpt, falt
psalmsjongen ut 'e tsjerke yn. Dumny lit in ekstra psalm sjonge. Hwat
heart it tipelsinnich en finevenredich. Sels it galmjen komt net ta syn
rjocht. It moat in lofsang bitsjutte, de wurden binne loovjend, de toan
fan sjongen is driigjend. It folk is tantofreden, haldt net fan butenwenstichheden en dat om sa'n ien.
thatendoar is de forwurpene, it fitskot, britenband.
Fouk bringt Hylck oan de wei ta by de izeren hikke boppe oan de
readsanstiennen tredden. Der moat Hylck spuije.
Dat jowt de earste genezing.
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Fouk seit: „Soest soms in Bern ha moatte, Hylck? Dit wiist der op."
Hylck tsjut mei in gebear nei de tsjerke.
„Der komt it fan. Jim meitsje my sa."
Fouk seit: „Gean tonei leaver nei Wikel ta."
Hylck ropt hertstochtlik fit: „Ik gean net mear nei ien tsjerke ta."
Fouk sjocht Hylck nei.
67.
Hylck oerleit, hwer't hja hinnegean sil en kiest Rfichhuzen. Better
der as yn it eigen hfis, allinne of mei Gerke.
Har hert bikomt. De senuwen jowe har del.
Wylst hja troch it simmerske Gaesterlan giet, fielt hja de doem
fan har forkeard dwaen. Hja bitrapet harsels op in nuvere tins: „Ik
winskje, dat myn doem oer Gaesterlan komt."
Dermei is hja frij kommen, frij foar harsels. De reinbuije dy't har
ungemurken oerfalt, laket har skruten oan. Dit kin hja wer fetsje.
Efter yn de Neurde, der't in hichte is, in geast, giet hja op hwat
rfichte sitten.
Har eachweid giet nei de spjirren by de heide, dy't hja tichteby de
Boekeleane wit. De loft derboppe hinget yn sinneskyn.
De rein falt om Hylck hinne, jinsen is it droech. Der't de sinne mei
in nije buije boartet, glimket it ljocht nei finderen oer de spjirren
hinne. Hylck sjocht der nei. Yn dat ljocht sjitte wfindere kleuren,
driigjend, mankelyk, wemoedich en meitsje gigantyske figueren
boppe de bosken. Inkeld boppe de spjirren is dat ljocht, inkeld boppe
de spjirren wikselje de kleuren. Nou wurdt it read en giel, krekt as
stean de spjirren yn de bran, slacht de loge machtich At.
Mar de spjirren foroarje net, wine steil nei boppen nei it uterste
fine topke ta, de siel fan de spjirren, it midpunt en dat wiist rjocht
omheech.
De jimmergrienen, de gloarje fan Gaesterlan, der't it heimige, it
romantyske tfizenfald fit sprekt.
Hylck moat oan 't forline tinke, doe't hja lyk nou mimere yn de
natuer, thus yn in boatsje oer de petten of op in unigale turfbult.
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Hjoed wurkje de fiere spjirren op har yn lyk der de kimen efter
de mannichten fan swarte turfheapstippen.
Hjoed is 't Gaesterlan!
Hoe tilgje dy spjirren der, skriklik eins yn dat kleurige, mankelike
fjfirljocht. Hja genietet en wurdt der dochs finrestich fan.
Ien kear glfipt der in tins yn har, mar dy forsmyt hja as slim forkeard, hja woe dy spjirren, glans fan Gaesterlan, soene forgean,
fortarre yn 't fjfir.
Hylck kin de skientme fan Gaesterlan net forneare, nou't hja
sels troch dat Gaesterlan yn it slyk totrape is. Ja, dochs ek wol.
Nuver is dat.
Mei Siertsje, dat karde har gewisse goed, dat fynt it folk slim.
Mei Gerke, dat fynt hja slim, mar it folk kart it tige. Hja moat noch
folle leare, forset har der tsjin fit alle macht en kin ek de minsken
gjin fingelyk jaen. Nou bidt hja sunich, der allinne op 'e romte, en op
in hichte. Har bea wol alle kanten fit, ek nei boppen ta. Hja fielt har
frij, it gebet stiet buten kiif, is forlossing en bifrijing. Sa wie har
gebet nea, inkeld in bisykjen, in taesten, in graech wollen. En nou
Boar hja tinke oan it oare, dat hja al in hoart ealge, mar net trochtinke
doarst. Dat, dat groubolderige Fouk sa iepenlik en neaken foar bar
lei. Hwant it moat wol sa weze. Dus fan Siertsje net, fan Gerke al.
It is har in riedsel. Hat in frou deryn dan sels neat to sizzen?
It wfinder, dat der in bern yn har skerte kommen is, grypt har oan.
Hja forjit Gerke, wurdt einlings frij fan Siertsje, de hiele wrald fait
wei, it bern is der. Hja is allinne mei it bern op in eilan. De tryste dei
wurdt in myldenien.
It bern sil yn har groeije, him fintjaen yn bar skoat. Great wfinder.
In wrald, in himel fan lok yn ien lytse rfimte.
It is har oermansk, it lok is oerstjelpend.
Der is mar ien wei, nei boppen ta. Al wer nei boppen, lyk de spjirren
nei boppen, hwant sane libben is fit God, giet werom nei God.
„God, ik forstean it net. Ik bigryp de leaf de net en bernjen net, ik
bigryp it libben net en natuer net. Noch minder ealgje ik Jo to kennen.
Wol binne alle libbensheimnissen ien foar ien foar my iepen gien.
Hear, wol myn gebet hearre, myn tank is great."
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Wylst de Siindeler gemeente nei hfis ta giet, yn butengewoan
libbene petearen har opwynt oer huorkjen en oer forkearde, oanstellerige froulju, giet Hyick frijmoedich, dryst, dochs ek dimmen,
earbiedich oer de Gaesterlanske lansdouwe nei it bus fan har skoanalden. De poarte fan it libben is wer foar har iepengien.
68.
Tapke is thus, skinkt hwat skieppesupe yn in kfimke, langet it Hyick
oer, dy't it graech opdrinkt en om mear freget.
„Bist toarstich?"
„Slim."
„Hoe bist sa gau?"
„Ik waerd net goed."
„Bist wer better?"
Hyick sjocht Tapke' eagen slynsk, foarsichtich oer har skurte
hinnegliden. In frou yn forwachting is der uterst gefoelich foar. Hja
knikt Tapke ta: „Ja, - seit hja.
Tapke glimket earst spontaen, mar lfikt dan it antlit yn in freegjende stive ploai. Hja moatte sokke dingen ynbannich bihannelje, neffens
de lytse jildende wizansjes. It is to fornimmen dat it bern hjir net wei
is. Dat healwize fanke flapt it der mar fit, of wie 't neat. Sil hja skielk
net mei ien foet it gref yn moatte? Dy foet der wer tit of hielendal
der yn delflije? Jonge, der sit sa'n heap oan fest, hja hat der noch gjin
euvelmoed yn. As hja aenst mar swijt, as de manlju komme. Foar
barren is it bitidernoch, as it each der erch yn krijt. Lykwols Tapke'
hert sil tonei hwat mear mei Hyick dwaende weze.
Hyick krijt sfipe, safolle hja ha wol. Tapke freget, oft hja maklik
sit. It famke is noch sa jong.
„Hoe aid bist ek wer?"
„Tweintich."
„Stumper," seit Tapke. Der leit mear yn as by it bernkrijen allinne
past.
Hyick wurdt it waerm yn de eagen. It liket der in bytsje op sa't
Mem tsjin har prate soe.
As hja der tige iens sitte, dan komme de susters yn en hja hearre
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noch mear fuotstappen op it paed. Dat sine de manlju weze.
Hylck is bliid, dat hja meiinoar weze sille en net hja mei Gerke
allinne.
Sjoch, der komt er yn. De klompen hat er lilk it pertaeltsje ynskopt.
Ja, der sit se, dat frommis, dat hielendal net is, sa't er har ha woe,
dat frommis, dat eigen wegen giet, dat him tamtearret en der sels
gjin erch yn hat.
Ienris hat er it forlern en al syn folk hat syn nederlaech oansjoen.
De hfin, dy't oer him fitladen waerd, doe't hja de nachts weibleau,
hja har nearne fine koene. Hy fielt noch de nocht en de wille fan al
de minsken om him hinne en fan harren, dy't er neitiid moete.
Der sit hja mei de smelle skurte wiid fit. Op har earizer blinke
blanke plakjes ljocht, it gles wearskynt der yn. Hy fynt har hielendal
sa moai. Hy moat har hwat dwaen. Hy sil syn famylje sjen litte, dat
hy, lytse Gerke, de baes is, de man. En dat er har oandoar. Hat er har
syn de ikebosk ek net lyts makke foar Gaesterlan oer? Der is ek oer
praet wurden. Mar somliken woene it net leauwe, skodhollen smeulsk.
Hy giet nei har ta en slacht har yn 't gesicht. „Woestii my wer ta
skande meitsje nou foar hiel &andel ()err
Forheard sjocht hja him efkes oan. It is it finforwachte, dat yn har
moaije tinzen falt.
Hja kin net iens lilk wurde, fynt it de muoite net wurdich yn
forset to gean.
Jitris slacht er har, wer mei de flakke han. Hylck bliuwt sitten, sa't
hja sit, is eins bliid. Dit makket alles folle ienfaldiger. As er goed foar
har wie, wie 't helte swierder. Mar har lykmoedigens wynt him op.
Tapke wol der tusken gean, krijt de kans net. Hy sjocht Hylck oan.
Nou is hja net forslein lyk yn de tsjerke. Hat er dan sa ek gjin fet op
har? Waerd hja mar deabinaud. Dit slacht de hertstocht yn him del
en it makket him pfir. Hy sjocht yn har ljochtsjende eagen, dy fluwielbrune eagen. Hy giet har eachweid nei. Der is oars neat as de dfinkere
seame fan de spjirren njonken de heide, de spjirren, dy't boppe de lege
bosken fitstekke. Hwat bistoarret hja dan?
Hy doar net wer slaen. Hy hinget tsjin it bedskot oan. Hja ha it
sjoen, dat er net bang fan har is.

254

Syn Mem skriemt.
Heit komt der yn, sjocht freegjend: „Wie der hwat?"
Hy hat it wol sjoen mei in skyn.
Hja sitte meielkoar om de tafel hinne. Mar der is eat, dat alle
iensens keart. Sels Wiger kin de rjochte toan net fine.
Hat by Tapke ea slein? Manlju, dy't har froulju slaen binne stik
foar stik oan to wizen yn Gaesterlan, lju fan it gemienste alloai.
Gerke bisiket altomets hwat praet der yn to smiten.
Hylck swijt.
As hja ofreizgje sizze de susters: „Dei Gerke." Inkel Eeuw seit
ek hwat tsjin Hylck. Dus kin Hylck de partijen 'like.
De aldelju binne der hwat mei oan, rinne mei nei de wei, bliuwe
by it hikje stean, njonken elkoar, in wolken fan roze kantsjeroazen
om harren hinne. Der is in donkergriene toarnehage.
Hja sjogge de bern efternei.
Harren aldste, de earste, dy't boaske is. „Der moat ek hwat
komme," seit Tapke sunich.
„Soa al, ne?" seit Wiger. Hy skammet him hwat, Tapke is oars
mar skruten mei sokke dingen.
Hy seit ek noch: „Drovich."
„Hy wist it net fansels."
Wiger antwurdet: „Hy moat altiten rekkenje mei in jong wiif. Hy
pakt it earsling oan, moast har op 'e lije side oankomme. Hy wie
altyd dom en dwars."
Tapke: „Ja, altyd." Hja suchtet.
Togearre bitinke hja it bern, dat hja to wrald brochten, dy't al
wer bern ha sil. Sa justjes is 't lyn en nou is 't libben al wer in staech
fierder. Hja wurde aide lju.
Tapke seit: „Wy kinne der better net tuskenyn, moatte jouns om
harren tinke."

69.
Sa diibelteard left Hylck de hiele del al oer de ikkers bfigd, earst
oer de ikker fan Gerke' boer, op 'e neidei oer harren eigen smelle efter
de hikke.
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Gerke hat foar maeije in stik greide skuord, yn ljochtmoannenachten stie syn koarte figuer spand, part fan de ierde. Nou binne de
suterige fruchten der, de simmer hat to wiet west, de ritneil siet der
yn, de ierpels dijden net, ek de beane tjirmen. Alle dagen hongen der
yn 't Westen skiere reinbringers. It mjitske altyd mar del, sunich,
mar oanhaldend, lyk in bern skrieme kin om it skriemen, fortrietlik
oanienen troch.
It fink tierde mei ynmoed. Hylck moast wjudzje, skoffelje, meast
wjudzje. Seldsum as Gerke fan de boer syn skoffels ien liene mocht,
in aide mei ombilgde einen. En clerom, krupe, krupe, yninoarteard;
moai wurk, as in minske soun is. De rein slacht har op 'e rech, der
stean goatsjes yn de bousgroppen. Hoe moat it skielk as it bern der
is? Hat Gerke der al erch yn? It rekkenjen komt op har ta lyk op
safolle dagen foar dizze. Rekkenje, rekkenje en it komt net fit. Sneons
boadskippen helje, it jild is op, der is to koart. En it berntsje moat
klean ha. It is gau op 'e helt, hja moat der mei bigjinne. Skielk, oankomme foarjier, as alles nij en jong en fris is, dan hat hja har earste
berntsje. Freugde slacht ljocht troch har hinne. It berntsje! Har
berntsje! It hawwen fan in berntsje sil miskien noch moaijer weze as
de leaf de ta in man.
Hja moat jern ha to breidzjen, guod om to naeijen. Gerke rekkent
har sa nei, finthaldt de prizen better as hja, neamt har sleau. De leste
tiden is hja ek sleau, dat is wier. Komt er strak mei fjouwer gounen
thus, dan kin hja nei Ypkje Steffens gean, dy teart de piiden ticht,
Hylcke jild komt neaken op 'e toanbank to lizzen, ta it lykmeitsjen net
genoch. Har eigen fortsjinst giet fuort oan klompen, skfiteldoeken
en oar hfishaldlik reau. Hja tinkt oan Memme swiermoedich pielen
en hat der spyt fan, dat hja it Mem net lichter makke hat. Hja tinkt
oan Klaske' krimmenearjen, dy koe bihyplik eamelje de leste kearen,
dat hja der wie. Sa sil hja net kinne, leaver op 'e pof. Oare foarjier,
dan wurdt der wer fortsjinne yn de ikebosk. Hylcke fingers klauwe
yn de wiete ierde om, hja lit soms efkes de hannen der op reste, steunt
der op, as hja fierder krupe sil. Har hannen binne mei de ierde fen,
mar it blank skynt troch.
Myld giet de koelte fan de groun troch har hinne, en de rook fan
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de swarte wiete modder stiicht har yn de noasters. Hja mei it graech
hike, it is in goede rook, dy rook fan de ierde en fan de fruchten en
hja heart der by, hwant ek hja heart by de ierde, hja en it bern, dat
yn har bisletten leit. Altiten komme har tinzen by it bern torjochte.
It bern, dat yn har waechst, dat har jown is tit it tsjoede libben wei,
dat altyd by har is, de dagen en de nachten.
Yn iensume jounen, fortrietlike stounen, jimmer sil it bern der
weze. Har bern. Strak sil hja it yn har biharkje kinne, it fiele, hoe
langer, hoe better, oant de tiid der is en dan mei hja it sjen.
Ut en troch komt der fan de wei in liid ta har oer. In boerewein
dy't rattelt, kij dy't bolbjirken oer de s'anwei stoattelje, batske manljuslilden dy't driuwe en keare, it sierlik riden fan in reau, in smeu petear
fan minsken dy't reizgje. Der gyng in lapkepoep niiskrektsa al gongel.
jende oer de wei en song in lfide sang, it is ommers wer droech.
Doe't Hylck efkes stie en har fitruts, seach hja by de skoalle lane
de jelnestok heech en deroan hong en bingele tsjin in brede rech it
grouwe pak. Hja soe graech fan him keapje wolle. Doe't hja noch by
Fouk wie, koe it inkeldris. Hat hja it nou net nediger as doe? Hja hie
him oanroppe wollen, ut himsels komt er net by earme lju, boeren
binne foardieliger foar him. By dyen kin er yn it hea sliepe, ite fan
har tafel, drinke fan har oerfloed. Simmers leit de lapkepoep graech
yn de bosk, yn it njirrekrild op de heide, mar by sittrich en skrousk
waer is it hea in geurich sliepste.
Hark, der is Age Slyp, hy komt mei de skearsliperij, ropt:
„Slyp, slyp!", hat har yn 't fizier en docht gjin lichten:
„Slyp, slypl"
„Ne, Age," skodhollet hja. Slypjen kostet jild.
Age komt by har, hinget oer de hikke hinne. Hja mei him net lije,
hy is sa kliemsk. „Hoe binne de ierpels," freget er Hylck ta in praetsje.
„Roun," andert hja rimpen.
Hja arbeidet stilfer mei koarte felle biwegings, sa praet hja krekter
en dlidliker as mei wurden. Hommels sjogge Age en hja forheard nei

de wei. Hwat komt der oan? Hwat in gebear en gebalt. Hylck stout
der fan oerein.
It is Gerke. Hwat hat er om 'e hals, sa stiif en rjochtut? In keal,
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in aljend keal, in nofteren keal, dat skuort en wringt om frij. Sa'n wiet
keal, krekt (it it kouwelichem wei, in forlein keal tink. Hwat wol Gerke
dermei? Of soe it foar harren ornearre weze? It keal forset him filleindich, sa goed er dat kin mei syn jonge skrutene kreften, hieltyd
slingert er de lea opt
Earmoedich oars leit it om de tsjokke manljusnekke knyld en Gerke
hat de poaten yn syn sterke unforskillige filsten.
„Ne, keal," seit Hylck tsjin harsels, „du komst net los."
It keal jowt it net oer, it raest earmhertich by al syn bisykjen. It is
it helpleaze yn syn biwegings dat Hyick rekket, hja stiet stil yn stud*
nei it tafriel to sjen.
Foar de doar fan harren hfis kwakt Gerke it bist op 'e stiennen
del en sjocht Hylck der stean by Age. Hy ropt: „Stean net as ien
sunder forstan. Kom harren!"
Hja komt harren. Age rint efter har oan. It hiele buertsje komt op
it trelit ta, froulju, bern, in aide man.
Gerke is de helt, by hat in keal, in hiel keal fan de kop oant de sturt.
„In keal? Is 't dines Gerke? Hast it krigen? Hwat is dyn boer
dochs goed."
Hja sjogge jaloersk nei Hylck, hwat hja sizze sii, hja sil har man
wol priizgje, him, dy't thliskomt mei in keal, der't twa minsken trije
moanne flesk fan ite kinne!
Hylck seit lykwols net ien wurd, kin dat wurd net fine, hwant it
keal, dat earme bist siet om Gerke' hals, koe net loswrikke; hwat
Gerke beet hat, lit er net glilpe. Hja aeit it bist oer de roze snot. Der
ha de lju argewaesje fan. Hyick fornimt it net. In pasberne keal, in
libben, mar just itteinset1 Der mankeart hwat oan it keal, it hat in
dikke swolm oan de kop en de iene poat hinget der by.
Fansels, oars hie Gerke it net krigen.
Sa kin elk nij libben misbiteare.
De boer koe it bist kwyt oan de arbeider, dat is dochs goed fan de
boer? Hwat wol Hylck dan? Hja moatte bliid weze. Wis, hja is der
ek wiis mei.
„Hwat stiest der, pak it keal oan," ropt Gerke. „Wald de foarste
poaten stiif beet, dan snij ik de kop der of."
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„Du hast net in mes, ommers!”
Gerke sjocht har nuver oan.
„Haw ik net in mes? En dit dan?" Hy hellet syn mes fit 'e drilbroek.
„Dat is to stomp, dat kin net."
It is syn knipmes en hja wit, dat is sa stomp as in file.
Gerke krijt de keallesnfit yn syn greate han. De gledde kealleeagen sjogge finnoazel, mar ek kjel, fit in ynstinkt wei, dat libje wol.
In koarte gjalp boarst him fit 'e kiel by it earste fykjen yn de jonge
hals. In tel is it deabinaud. Dan wurdt it slap, mei't it bloed fit 'e
woune siperet en spat. De keallelea trilje. It libben lillet wei op de
mjitte fan it fuleindich fykjen en wramen mei it stompe bfisemes.
Hyick haldt faksinearre de poaten beet, sa stiif of sil hja nea wer
loslitte, kin de eagen net fan it moardzjen loslfike. Hwat is er wreed!
Hja trillet oer de hiele lea, lyk it keal die. Ek it Bern trillet mei. Fielt
hja net in seft klopjen?
As er ea wer mei in keal thfiskomt, is Hylck net to finen.
Dit is gjin slachtsjen, dit is moardzjen. De buorren sjogge it
moardzjen net, sjogge inkeld flesk, flesk, flesk! Oerlizze der by, oft
hja hwat krije sille, in proefke mar.
Hyick hellet salt fit 'e winkel, seit, hja komt joun noch om boadskippen, sil 't dan bitelje.
As Hyick de doarsklink yn 'e hannen nimt, hat Ypkje it lange
smelle boek al fit it laed helle.
Der komt in drok skoftsje foar Hylck; snije, briede, saltsje, de
bonken op it prikkefjfir sette. Moandei daliks mar wer om nije prikken
fit, it nimt hjoed clans. Dizze kear skylt Gerke de lytse set-ierpels.
Dy ha hja ek fan de boer, om't har eigen noch net rjocht klear binne.
Dit binne poaters, dy't net doge to de bou.
Elke tel smyt Gerke in piperierpel yn de amer. It wetter spat wit
hwer. Hyick lit it gean.
Hja genietsje in keningsmiel, mar Hylck mei neat, priuwt op lytse
stikjes om, haldt se tiden yn de mule. It is har eigen skuld, it komt
fan har healwize tinzen, hja sjocht hieltyd foar har dat earste wrede
fykjen yn de jonge teare bistehals, it bingeljen fan de bluodrige kop,
it triljend stjerrend bist.
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Ek de ierpels smeitsje net, dy minne, geizige, blauwe prfimen. In
pear fan de slimsten leit hja op it hout fan de tafel del. Gerke stekt de
foarke der yn en yt se op. Hy seit neat, mar Hylck bigrypt him. It
sil wol fan har kwael komme.
Letter freget hja Gerke om 't jild. „Nast alles al wer op? Hoe
moatte lju mei bern dan?"
Hylck seit neat werom. Soed er der dochs aen fan ha? Hy sloech
har net wer nei dy kears by Heit en dy yn Rfichhuzen, skold faek op
har om, mar sloech net. Hja wachtet by de tafel, de boadskipskoer
oan 'e earm.
„Gerke?" seit hja sunich. Hy smyt it jild op 'e tafel.
Mar it is der net. Hylck wachtet noch. „Twa kwartsjes foar it
keal," seit er brimstich, dat moast hja dochs bigripe kinne? Hja set
mei trije en in heale goune nei de winkel ta.
Ypkje sil byskriuwe moatte en seit sa faek, dat it mei it arbeidersfolk altyd to krijen is, dat hja mear wille fan de boeren hat. Oare
foarjier, nou jal
Der is krekt net fen yn de winkel. Hylck brekt yn in pear wurden
har need iepen. Hja moat jern ha to breidzjen. Wol Hylck hoazzen
breidzje? Moat it Nassausk jern weze?
ja, mar ek skieppegrou foar boarstrokjes. Hylck wurdt Wirread
om 'e holle. Ypkje draeit har om nei 't fak mei jern.
Ypkje is wiis mei dit nijs, wurdt der oansjitsk fan. Dat hja soks
it earste wit, der mei hja graech oer, wurdt der fleurich en weak fan.
It is gefaerlik yn har affearen, hja wurdt dan to goederjowsk. Hylck
krijt twa reaven jern.
„Skielk bitelje."
„Best, hear!"
Hylck moat priemmen ha. Gau, der komt folk oan.
Wylst Ypkje de boadskippen fitweacht, snuft Hylck bigearich, sa
dat Ypkje der gjin erch yn hat. It winkeltsje rukt lekker, de roken fan
hiel de wrald komme op har ta.
De wrald, de greate wrald, fineindich fier. Alle kanten wippe har
tinzen fit, fier fit har neare omstannichheden wei, inkeld nei moaije
steen, nei de wille ta.
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Ypkje hat griene suertsjes yn in wide stopflesse op 'e toanbank
steam. Dy mei hja net keapje. As hja boarget, krijt hja der neat op ta,
sels net in pipermintsje.
Suertsjes keapje foeget arbeidersminsken net. Hja hat der sa'n sin
oan, soe se stelle kinne.
„In heal fins," stjit hja der fit.
Ypkje sjocht mei in pear greate eagen. Wunderlik, hja glimket
myld, makket gjin kapsje, knikt Hylck freonlik bigryplik ta, wylst
oare froulju der forheard op ta sjogge. It is ommers dy Hyick, hja
koe wol bilusten weze. TomOk tinke hja oan unhillige dingen, hwant
om Hylck hinget in waes fan finfatsoenlikens, hja grize der fan, prate
der nettsjinsteande graech lebjende op om. Dat frommes keapet
suertsjes, griene suertsjes, hja woene Ypkje wizer ha. Hja wippe de
noazen op en snuve as Hylck biitendoar stiet en Ypkje biseft ynienen, dat hja to fier gien is. It hert, dat freonlik en waerm yn har
wie, biklommet. Hja sil nije wike oars. Efkes sjit der noch hwat
waermte troch har hinne. As Hyick in lytsen ha moat, moat der yn
forsjoen wurde. Daliks slacht de kjeld fan it egoisme wer del, hwerom moat hja der foar soargje?
En dochs, hja helpt wol wear arbeiderslju. Dizze, der rint in forkeard streekje troch, hwa't yn it iene net doocht, doocht ek yn it
oare net.
Hja sjocht har rollen lapen bylans, dy't har Heit woansdei op
Balkster wykmerke kocht fan Snitser keaplju.
Hja oerleit, Egyptyske bever moat se ek brfike, hja hat foar it
boargjen bitelle mei nijs.
In frou foar de toanbank hat al twaris har boadskip neamd.
„Ja," seit Ypkje Steffens einlings, „ja, ik sil jo helpe, Eabeltsje. Nei it nijs glimkje de froulju yn iensens en knikke flitich. Deselde
jouns is 't yn Wikel bikend, by Gerke en Hyick moat hwat jongs
komme en Hylck kocht suertsjes. It is skraechwurk op healwei, hwant
hja sil der oan bigjinne.
Soe 't wol fan Gerke weze?
Hoe lang is 't ek al wer lyn?
Dus wit it doarp it earder as de Heit.
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Mar moandeis heart Gerke it fan de boerinne.
Hied er it net ealge? Nou bigrypt er har kueren better. Derom wol
hja net nei tsjerke. Is dat derom in reden? Juster noch hat hja tsjin
him sein, by hoegde der net mear op oan to stean, hja gyng net wer
nei tsjerke ta, of hja moast der hinne droegen wurde, mar it hwerom
sei hja der net by.
Gerke is bliid, dat er it har sein hat, it har oanboldere hat, dat de
buorren it hearden, dy't kwanskwiis foar har hfis yn 't waer seagen.
Hy hat har drige mei Gods oardielen, hja hat sein, dat Gerke dy oerdielen net to forjaen hie.
Hja sei ek, mar dat bigriep er net, Gods oardielen binne yn de
tsjerke.
Doe't er fuortgyng, hat er sein: „Dfi moatst it sels witte, mar sillich
wurdst yn der ivichheit net mean"
En har antwurd: „Witst ommers net fens hwat sillich is."
Hy hat sjoen, dat hja der wyt fan waerd, is bliid, dat er har der
goed op wiisd hat.
Tink ris yn, sa goddeleas, net nei tsjerke wolle, der't God sels jin
ropt en hwa't net komt op de ropstim, dy is ta weismiten keard. Hy
sil it har foarhalde fan snein op snein, neffens Gods wil.
„Dyn wurden," rop hja, „it binne heilstiennen dy't mei Lae* op
'e ruten kletterje."
70.
In pear wiken letter is Hylck yn de Toursbosk dwaende dead hout
to garjen ta de kachel. Hja teart de tippe fan har skelk om de prikken
hinne. Hja, Bern fan de fiere kime, mei graech yn de bosk forkeare.
It rukt der sa fyn nei de beamstammen en de bledden. Hiel stil kin hja
stean en harkje oan in beam, krekt as bilitstert hja dan it forburgen
libben fan de beam, it suver kreftich libben, dat in beam yn stan haldt.
Dan bficht hja har wer nei de deade tfiken.
Frjemd, sa't elk libben nei de dea ta waechst, it sij bled, tfike,
stamme, ek it moas, it gers, de blommen, de minske. Hjoed binne hja,
moarn ha hja west. Hja kin it har bygelyks net yntinke, dat der in tiid
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weze sil, dat har fuotten de ierde net mear biroere sine. Hja strykt de
foet hinne en wer oer de klibrige boskgroun. Dat har asem net mear
opnommen wurde sil yn de loft, der't hja nou ofhinklik fan is. Dat har
tinzen net mear gean sille yn it Gaesterlanske libben. Dat der ienris
in stip stean sil of ter har bistean, in stip, it is fit, it hat west. It sil gau
weze kinne, as hja ris stjert by it bernjen fan har bern.
Kom, hja wurdt swiersettich de leste tiden, dat sil ek fan it bern
komme. It finbigryplike, it libben fit har eigen lea, ek dat is tydlik.
Foar de dea komt lokkich earst it libben en it libben is in wilnder, sels
tsjin de driging fan de dea oan. In ryk wunder. De dea is as in swiere
buije, dy't oerdriuwt, der't suverder libben fit fuortkomme sil. Yn de
bosk libje de wfinders ek. Der stiet in bloune skulferige bjirk, in lange,
rjochte, geve beam en grif tige aid. Hylck taest oan de stamme lyk
de beamkers dogge. It trillet yn har fingerseinen. Is dat it forburgen
libben? Wyist hja sa efkes oandachtich stiet, fornimt hja foar 't earst
it libben, dat hja forwachtet. Hommels, in stjit, in skok! It haldt daliks
op. Dat wie har bern. Hja wachtet, wachtet! Sil it wer Barre? Hoe
hertstochtlik bigeart hja dat. Jit ien kear! It jonge libben swijt.
Hjir by dizze bjirk wie 't. Hja kin 't finthalde. Hylck sjocht nij om
har hinne. Is it hjir foroare? Hja moast it bern de bjirk neame kinne.
Sil dan syn bistean ek sa fornaem en ljocht weze lyk de bjirkebeam
sines, en sa frij?
In arbeidersbern frij?
Nou fornimt hja, dat der wyn kommen is, dy't de bosk yn biweging
brocht. Hark, by komt fit 'e goede herne wei, tichteby is er yn it lege
beamte en ek yn de ikekrunen en yn de esken fan de plantage.
In sefte wyn, mar de hiele bosk trillet der fan as wie 't in huvering
op de amme fan de leafste. De leste forsille simmerblommen yn it
iepen gersflak skodzje mei en falle fredich del, hja wiene lang al dea.
De siedden stouwe fuort, ta it takomstich nije libben.
Hylck bucht har wer nei de ierde; dy ierde Onderhaldt it libben, ek
it libben fan har bern. Earbiedich bast nimt hja tike foar dike beet.
Hja sille barren beide tsjinje. De dea haldt it libben yn wezen. Sels
it aldergeringste hat greate bitsjutting. Bliid giet hja nei lifts ta, realisearret har ynienen, dat hja yn tiden net oan Siertsje tocht, mar fielt
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tagelyk de aide pine wer yn har boarst, nou op har bern. Mar dat mei
net, har bern mei der net om lije.
Siertsje! Siertsje dochs noch! Likegoed. Nea sil hja him folslein
kwyt wurde, hja wol dat ek net, mar der komt in berntsje en der moat
hja oan tinke.
Greatsk klattert hja de hichte op yn de hoeke fan de bosk. Greatsk
rint hja der by del, de droege sleat troch nei barren bus ta, it bus fan
bar en it bern. Gerke sil hja nou wol fordrage kinne.
Stiet hja op 'e wei, dan sjocht hja bikend folk foarby gean. In lange
deakiste op tsjillen wurdt treaun troch in rynkranke man; de frou,
dy't wer swier is, giet yn de beage. De lju sjogge har allebeide oan.
De frou mei har bleke eagen ken Hylck net, mar der is in fleuchje fan
wer witten yn de man syn eagen, in sleau oantinken oan ien passage
fan syn libben.
Is 't forgetten? Nou binne hja beide gelyk, de frou en Hylck. De
frou sil wer bernje earne oan de wei. Dutske Hanne is der net, mar
it sil him redde. Hylck sil bernje yn in hits, mei blydskip konstatearret
hja dat, it is in great foarrjocht.
Klear komt har yn 't sin dat eangstige, oerstjtire gfilen dat sa
twingend ta har kaem troch de Griene Singel hinne. Hja wit noch
fan har skruten tichterby kommen. It wie dyselde deis, doe't Gerke
en hja elkoar de earste kears moeten.
Forwitend sjocht hja nou it pear efternei, dat om it tsjerkhof
fordwynt de wei op nei Balk.
71.
Gerke hat lang al praet oer in skiep, dat er ha woe. Hylck oerleit,
by hat dus noch jild hawn. Hja soe him der om freegje wolle foar it
bern, docht it net, bisiket it noch al, mar it wol net oer har lippen
komme. Hja freget al, oft Gerke net in geit nimme wol ynste fan in
skiep.
Gerke sjocht har spotsk oan en ek bang: „In geit? Der binne gjin
geiten yn Gaesterlan."
„Kinst buten Gaesterlan ien keapje."
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„Yn ROchhuzen wie ek in geit.”
„By lju, dy't om utens wei komme."
„Ik kom ek fan utens."
„Ik net. Dan soestfi dy der mei oanstelle kinne, krekt as der yn
,,
Rfichhuzen. 1k soe leaver
Hwat er leaver soe, forswijt er har. Hja weaget jit ien skot.
,,Us mem hie ek in geit."
„Salang ik der bin, krije wy gjin geit. En dan bist sels baes."
Op in dei binne hja togearre by de boer dwaende. Der trfizelt in
skiep yn de sleat. Gerke helpt it bist der fit. len poat hat it slim
biseard, de boer wol it skiep slachtsje.
Gerke freget oft it to keap is.
Fuortdaliks giet de boer der op yn, it is foardieliger as nei de
slachter. Hja akkoartsje en beide binne tofreden.
Jouns tsjuttelje Hylck en Gerke nei barren bus efter oan it dwarse
buertsje, bringe it skiep mei.
Gerke hat it de keamer yntoge, it moat opweidzje. In pear dagen,
dan sil 't bfitendoar kinne. It skiep wurdt soun, de kniesde poat kin
er net wer brfike. It is in raer gesicht, dat wanstaltich rinnen fan in
goed folwoechsen skiep. Martens Fintsje seach it op in tsjustere joun
oan foar in spoek, doarst it strjitsje net del nei har hfis ta. In man fit
de buorren brocht har to plak en lei it har fit.
„Dat folk hat ek altyd hwat oars," seit Fintsje en sjocht moai
lebbich nei it skiep.
72.
De winter komt oer Gaesterlan, bringt slimme earmoede mei foar
arbeiderslju, hwant it wurk by de boer is diem
Losse arbeiders binne net mear nedich, krije salang hjeljoun oant
de mylde waerme tiid.
Hylck priuwt dizze winter de wrange need fan it arbeiderslibben.
Foarhinne wist hja der fan, mar stiet der nou oars foaroer. Noch
priuwt hja it net oant yn de djipste djipten ta. Hja hat noch in sefte
hfishalding. Elk bern, dat blydskip bringt by it kommen, is tagelyk
in triuw yn de bidelte; hja binne der mei tsien, alve, tolve, trettjin

265

bern. Der binne wiken, dat Gerke mei neat thfiskomt en hja moat
dan mei neat nei Ypkje ta. Ypkje jowt it aldernedichste, giet nei,
hwat net op weze hoecht en hwat al, bistjfirt sa de hushalding mei,
distribuearret om eigen bilang.
It leit 'm net oan Gerke, dat er mei lege hannen thfiskomt. Hy giet
alle dagen op wurk fit, freget hjirre, freget Jerre, it is om 'e nocht
en by wist dat foarfit. Derom giet er de bosk yn to priksykjen, de
prikken forkeapet er.
Hy tsjuttelt moarns wit hoe ier nei it Klif en siket njirrekrfid,*) dat
er to Balk forkeapet. Hja brfike it ta de bedden.
It njirrekrfid stiet de winter net tit. Spitich, dat er dit jier gjin bosk
hiere koe ta de lysterfangst, dat jowt in bisfindere byfortsjinste. flare
jier sil er al op syn iepenst weze, mar de aide hierders ha de foarste
kansen. Al koe er mar in bosk krije fier fan de se, der't allinne de leste
lysters deawurch yn delflije. In lytse deihier jowt de fangst altyd.
Skielk kin Gerke op 'e swannejacht gean, as it its tsjok yn de se leit.
Hja lizze dan forskfile efter steapels its of efter de rige swarte
biskoaijingspeallen. Mar dat wurk is net sunder gefaer.
Sneontojouns wachtet Hylck wer stefest de martlersgong nei Ypkje
Steffens. Hja stiet skruten, biskamsum foar de toanbank, Ypkje wis
en keninklik der efter.
Ypkje bisparret har net ien kear it freegjen om in gunst en as elk
der by stiet moat hja it leksum oanhearre. Hylck ribosket, as hja it
inkeld ris oanharkje moat, dat immen oars it boek iependien wurdt
en it minske oatmoedich, soms gfilend tsjinearmetjirret.
Yn de winkel is 't inkeld Ypkje mei it lange boek. Mei breed fortoan
slacht Ypkje it iepen, leit it sa del, dat elk de rige skogje kin. In lange,
lange rige foar Hylck.
Dy machtich moaije sneonen as hja it jild pardoes op 'e toanbank
smite kin, wylst Ypkje it boek al krije sil. Ypkje sjocht dan samar
fleurich.
Moai, moai en wol hja ek ofbitelje?
Ypkje is sa oansjitsk net mear as yn de hjerst, giet mei it doarp
*) Hollansk: adelaarsvaren.
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yn de mande tsjin Hylck. Ut Sfindel wei komt in goarre troch Wikel
hinne waeijen, dy't Hylck skouderet as in forkearden ien. It slacht
sels op Gerke oer, is dat soms net in nuveren?
Mannige winterdei sjocht harren togearre gean. Sa kwikker net
as foar it trouwen. Iivrich gean hja oer de wegen fan it lan nei de
bosken ta, garje der de branje foar de winter dei oan dei.
It bern hat Hylcke antlit justjes skeind, it wezen fan de mem is
der rypjend trochhinne gien. Ek har stal jowt him nei it bern. It wurk
falt har lang net maklik, likegoed is hja op 'e fuotten en de hiele dei
dwaende. It mei har net barre oankomsten to hawwen lyk hja it soms
heart fan boerefroulju, alhoewol, dy kinne ek hurd weze oer harsels.
Mei de Wyldemerke hat Gerke in kluse*) hawn. Hy stie der mei
op de Balkster wei nei Kipenboarch. Hylck hat him frege, oft it sa
moast. Hy hat net folle sein, mar is gien. De sinten rfigelen rij en
rynsk om him hinne. Hyick tinkt werom oan de Wyldemerke fan
forline per, dy brocht him ek gjin goed.
Slachttiid stiet Hylck by harren boer yn de koken op de matte. Hja
sil terms ophelje. Gerke hat har sein, dy binne kostlik, it is in greate
gunst, dat hja se ha meije. Hyick krijt de formoanning mei, fral
freonlik to bitankjen.
Hylck docht dat net op de goede manear. Hja sjocht tofolle nei
de pannen mei smoar en it fleis op 'e tafel en de oerfloed fan spek
en greauwen.
De boerinne sjocht har eagen der oer strikers. En dochs hat Hylck
der gjin argewaesje fan. Hja is net mear in greate iter. De boerinne
tinkt, dat der hwat yn dat sjen left. It frommes hat ek sokke libbene
eagen en de boerinne kin gjin sizzen fele. Hylck krijt ta straf net in
fliderke fleis mei. Dat hat hja dus oan har eagen to tankjen.
Mar de terms hat hja wol krigen.
Gerke striipt se om en spielt se fit. Hylck briedt se yn in kruseltsje
smoar. Der hinget nou in kostlike rook yn de lytse keamer. It jowt it
geniet fan greate pannen fet en briedend spattend spek.
Gerke docht letter in hantaest foar in boer finder Balk. It wie op
*) Obstakel dwars oer de wei.
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Balkster woansdei. De boer is in rejale keardel. Hy bitellet Gerke en
seit, dat er butendat in panfol soad helje litte kin troch 't wiif. Hylck
hat der de jouns net Tolle smjucht mear op. It hat in drokke dei west.
Hja hat fit arbeidzjen west foar fjirtich sinten, it wie lang er swier
wrotten, har eins boppe de macht en hja is oars konstant, mar kin
fornimme, dat de kreften minderje. Noflik jowt hja har del op in
matsjestoel by de kachel! De siikerei hat hja yn de kofjepot dien, it
wetter sil aenst siede, nou efkes tiid foar harsels.
Gerke komt yn, seit it fan de boer. It is skraechwurk in healfire to
gean. Hy forwachtet, hja sil wiis weze mei de gunst. Hylck seit net
ne en net ja, giet oerein. Gerke ornearret in greate panne meinimme,
de boerinne koe skriel weze wolle, dan moat hja der fit fatsoen mear
yn dwaen.
Hylck docht hwat er seit en giet de reis oan. Mei langstme sjocht
hja fit nei de dei, dat hja soun weze sil, is hjoed to slim oanein. De
fuotten hingje har as lead yn de klompen. Krekt as wolle se net fan de
groun, tsjin de skinen sit in wurch gefoel, krekt as sil hja net in stap
mear forsette kinne. Hja is der mislik fan.
En dochs op in stuit stiet hja foar in doar „folk" to roppen. Faeks
mei hja aenst in hoartsje sitte. De frou komt sels by har. Dat treft,
nou hoecht hja har biddelkomst mar ien kear fit to lizzen. De frou
bigrypt har pas nei't hja trije kear ittliz dien hat. Mei in hiel lang
„000!" reagearret hja, mar bigjint to futerjen op de boer, hy kin alles
wol sizze, hy kin elts hjir wol hinne stjure, hwat mient er. Hja skuort
Hylck de panne hast tit 'e hannen wei, freget har net yn. Hylck hinget
efteroer tsjin de muorre oan.
Dat ffiterjen hellet it libben hast CA har wei, 't is nou krekt as giet
alles bitten har om, as is hja it net, dy't stiet to wachtsjen.
Ringen wurdt har de panne wer yn de hannen treaun. Hja grypt
beet, mar forweecht fierder net. Dat leit de boerinne forkeard tit.
Hja moat net sa bigearich weze, de Skrift leart har oars. Hja moast
mar yn de tsjerke komme.
Jit hinget hja in skoft, kald en Onmachtich. It bern yn har wrot
forheftich. Der komt hja fan to harsels. De doar njonken har is tichtskin, miskien hat dy slach bar wekker makke.
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Hylck knoffelt fan 't hiem of. De hiemdogge tjirget him om har
hinne, skuort oan har rok. Nimmen ropt de houn, hja ornearje Link,
it is Hylck fan Gerke mar. As Hylck thus yn de panne sjocht, is de
boaijem krekt bidekt.
„Der driuwt net in krum fet op," seit Gerke. „Hast net fatsoenlik
frege? Mei eigenwizens komst der netl"
Dy jouns wol de sliep net komme.
De wyn waeit sa skrousk om 'e hus. As in gysten hynder jachtet
er boartlik hinne en wer, wrinzget by de hilsmuorre lans. Soms is
it in hoart stil, dan bigjint it fan nijs of oan.
Har fuotten pinigje feninich en ridelje hieltiten. In fortrietlik jfikjen
en stekken narret en de rest komt mar net. Om midsnacht hinne heart
hja folk by de kostersdoar. Dat sil om de wetterbeam weze. It griist
Hylck oan: yn neare nacht, nou't it wetterkald is, de kjeld troch alles
hinne liikt. Miskien in frou, dy't graech swier wurde wol. It minske
mocht efkes yn har fel sitte, soe se it dan noch sa fel bigeare? Wis
wol. Hja soe 't sels net mear misse wolle.
Sa gau't hja bigjint dreamen to spinnen om it bern, saksearje de
senuwen en einlings wylst de wyn beart en rattelet en Mkt oan de
doar, sakket hja woldiedich wei yn in lichte slomme. Alhiel kalm wurdt
hja net, ek net yn de sliep. Hja dreamt fan it berntsje. It rint yn pfirbeste klean, it krijt fan 't alderbeste iten. It mei boartsje, oant it in
grouwe jonge is.
Gerke fortsjinnet in hiel jier lang safolle as yn de ikebosk. Hja
dreamt ek fan Ypkje, mar it is gjin binearjende dream.
It lange smelle winkelboek wurdt wei. It sweeft, licht as in fear
tsjin de souder oan, sjit der trochhinne, giet heger en heger de loft
yn, wurdt wei yn wite simmerwolkens.
Ypkje skattert it tit. As Hylck safier is, wurdt hja wekker. Spitich,

hja hie dat byld graech festhalde wollen.
72.
Doe't der yn Wikel in skipper oan 't kroadzjen wie mei turf, hat
Hylck in briefke skreaun. Hja kin net best mei de pinne omgean, in
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pear wurden mar, dan teart hja it papier ticht.
Efkes hat hja yn bistan stien, master foar 't skriuwen to freegjen.
Mar, it is better fan net.
Hja heint de skipper op. „Skipper, komme Jo yn 't turflan?
„Yn Gitern, fanke, ja!"
„Wolle jo dit foar my nei Stienwyk bringe? Ik sil Jo bitelje."
De skipper sjocht har skerp oan. „Ik hoech gjin jild." Hy stoppet
it briefke under de tabak yn de doaze.
„jo wurde bitanke."
De skipper docht mei de han, „gjin tank." Hylck hie him graech
hwat jaen wollen, by is ek in earm man, dochs is hja tige bliid, dat er
it wegere, hwant hwer hie hja it weisline moatten. Soks kin net op 'e
pof, tinkt hja spotsk. De skipper leit mei 't skip yn 't Swaeigat fan
Stindel, nije wike fart er wer fuort.
Nou sil Totte-om it gau witte. Dat jowt Hylck rest. It makket bliid
to witten, dat der strak ien yn de famylje is, dy't mei har wachtet.
Maeike sil it nou witte en de oare bern.
Hja hoecht net mear folslein allinne it frjemde binearjende geheim
tomjitte.
Der komt in briefke fan Totte-om werom yn in tiid, dat Hylck der
slim oan to is. Al trije wiken hat Gerke neat fortsjinne. Bigoun it
foarjiersterskjen mar.
Hja libje op ierpels en in flut skiepmolke, it skiep moat gau droech.
De ierpels ite hja mei it dreachsel.
Kaem der nou in forlein keal! It fykjen soe hja der binei oerhinne
nimme wolle.
Bolle hat hja stint it trouwen net haven, dat is net slim, roggebrea
is best iten, mar ek dat kin der nou net of.
Ypkje sjocht sa prot en keken, der doar hja suver net hinne om salt.
Hwat wie it by Fouk in prinsebistean! Soe Fouk har alhielendal
forgetter ha?
Totte-omme brief is sinneskyn yn in reinbuije. In lang brief hat er
skreaun, in hiel kantsje fol. Totte-om kin sa skriuwe, hie best skoalmaster wurde kinnen.
Wurd foar wurd staveret Hylck it dfidlike shift, lest it brief wol
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tsienris oer. 't Is krekt as strykt der in woldiedige golle wyn oer har
hinne, as komt hja fit 'e fide kjeld yn in waerme keamer.
Hja kin sjonge, laitsje, is fleurich, bliid, optein!
Fijn is it libben. Dit faget it lijen fit en nimt de soargen wei.
En har bern reagearret op de omsetting fan har cooed. Seldsum hinne
de mominten, dat it libben sa klear to fornimmen is.
Hwerom dizze freugde nou? Totte-om skriuwt, hy kin net komme,
sit mei de skonk rjochtut, hja hawwe it slim earmoedich. As er wer
better is, dan kin er dochs yn gjin moannen de reis nei Hylck findernimme, sa moat er oppasse en Maeike doar der net allinne tsjin oan,
hat ek in feste tsjinst.
Alles liket tsjuster foar har, hwerom dizze finforwachte freugde
dan!
Totte-om syn hertlik meilibjen, syn wurden, spesjael oan har. De
eagen wurde har hyt en wiet. By folle gelegenheden sjocht hja nou
Totte-om foar har, hy, de fortroude fan foarhinne, fan thus.
Totte-om, dy't oan har tinkt, fan har haldt. Hja wurdt sa waerm,
sa bliid, sa moedich! It foarjier is deunby, it wurk bigjint gau en dan
komt har bern. Hoe koe hja sa mismoedich en sleau. Wie hja ien dei
sunder iten? Hat God har in tel forjitten? Yn har skurte leit swier it
bern en it libbet sa.
Hylck sit oandachtich, de tinzen yn harsels bisletten. Ut har eagen
strielet ljocht.
Mei de earmtakken hinget hja op de skurve roune tafel yn har
earmoedich keammerke. Mar dy wente is net earmoedich, dy tafel
is net skurf. Hja wennet yn in foarnaem hfis, hwant it glanzget allegearre like nij. It keninklik libben komt by har yn, yn swide kreft,
yn blide pracht, yn kostlik formogen. It is it libben, dat de rykdom
utmakket en net it jild.
Hja stekt in aide kearse op, de oalje foar de tutlampe is op. It
kearseljocht flikkert oer har antlit en makket har moai.
Yn har slacht it hert, re en willich ta it libben, ta it bistean, hoe't
it ek is.
Hwant it bern komt!
God, it is ommers fan Jo!"
►
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73.
Gadske is de Wikeler baekster. Hja wennet oan de Ybert. Hja
komt fit harsels by Hylck. Gerke' Mem hat it al sein: „Der hast net
oer yn to sitten, hja komt wol."
't Is in tryste dei dizze, de dei is ticht fan grize damp. Der is gjin
fitsjoch oer de ierde, inkeld in koarte eachweiding om har hinne en
dy sutrich, wiet, klam.
Lang hat Hylck oan 't priksykjen west. It wie goed butendoar net.
tsjinsteande de dampe dize. Hja tinkt oan har tsjustere petten, der't
de mist ek oer opstymje koe, der't ek faek de tryste, skiere wale oer
hinne flijd waerd yn it lette en it iere jier. Yn de damp is de Ybert nou
net to sjen. Sa faek al seach hja dy kant oer, om't Gadske der wennet.
Sil dy ek by har komme wolle, by har, dy't safolle minsken skouwe?
Krekt is de kachel oan of der glydt in stal foar de ruten lans. De
bfitendoar yn twaen giet omslachtich iepen en ticht. Hylck stiet noch
roungear mei de tange yn de kachel en wachtet.
As de keamersdoar iepen giet, wurdt hja kjel. In krum ald minske
kipet har oan fan under de wytmfitse wei.
„Hwat in aide tange," dat is Hylcke earste tins. It wyfke liikt de
foarholle stiiffol tearen.
„Hoechst net sa sjen to litten, hwat ast tinkst. Sa fier hastil it mei
dyn tsjeppens ek net brocht."
Hylck skammet har. Dit moat Gadske weze, dy't har skielk hielendal yn de macht hat.
hja is kommen!
En
„Ja, ik bin der al," seit Gadske, „ik lit de slimste huorren net mei

de brout sitte. Fouk hat der by my op oanstien."
„Fouk?"
„Ja, Fouk."
„Fouk!"
„Dat sei ik."
„Wie hja yn Wikel?"
„Hja hie de reis der apart om makke."
„Goede. Dat is moai. Hwerom kaem se net efkes oanl"
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„Du wiest net thus. Fouk sei, .30 wiest net in forkeardenien. Du
wiest in great Bern, eins hwat to sleau foar 't greatminskelibben. Nou,
mei 'k ynkomme?”
„Graech," seit Hylck.
„Dat is oar praet as niis."
„Mar ik haw neat forkeards sein."
„Dyn eagen sprekke."
Dan bigjinne hja oer it oare.
Gadske bliuwt wol in fire.
Einlings giet hja oerein.
„Gerke kin my warskogje. Du krijst it net maklik, bist to smel, mar
wy sille it klearje, ha gjin noed. Bidst wol?"
Hylck jowt net daliks antwurd.
„Ik ha de wurden net altyd."
„Lit dan de siken omheech gean. Dat makket neat fit. It komt to
plak. Wurden binne twirjende wynpfisten, dy bringe inkeld glfipende
argewaesjes. In tsjerkhof is woldiediger."
Gadske stjit mei in stoic op de flier, as hja giet. Hylck moat oan in
tsjoenster tinke. Hja praette ek sa unbigryplik soms. Hylck is bliid.
Gadske moat wol in earlik, rjochtfit minske weze.
Fan nou of oan tinkt hja oan Gadske as oan in Mem, fral yn de
tiid, dat hja bang wurdt foar it tsjustere ein, der't hja troth moat,
dat hja yn gjin gefal fintrinne kin. Yn har tinzen wynt hja in kranse
fan goedens en moaijens om Gadske alde forware holle hinne. Feilich,
fortroud, goed is 't by Gadske baekster. Har baekster.
74.
Einlings, einlings is it Hylck har tiid.
Jouns hat hja tsien kij molken. In stoater yn de tinne han knypt,
giet hja foar it rigeltsje huzen lans. It wie sa smfik bihaechlik yn it
bfithfis, by it earmoedich, mar freonlik ljochtglimkjen. Bfitendoar
hearsket swiid de Noardewyn.
Flak foar it kostershfis fielt hja de earste boade, hja siket hald oan
in linepeal, bficht har oer de skerpe pine. In tel skoddet deadseangst
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forheftich troch har hinne, dan net wer, twa dagen lang net; en al de
wren fan dy beide dagen moat hja grease smerten lije.
Justerjoun, doe't er de baekster helle hie, is Gerke ta doarren fitreage, nei't er de njirrehild ofstien hat.
„Hjir is gjin plak foar manlju," gnaut Gadske.
„Hwer moat ik hinne?"
„Der't alle manlju gean, dy't gjin bed ha, earne yn 't hea. Salang
ik der bin, is dat dyn foarlan. Dit wurdt net in lichten."
Gerke moat dochs dagenlang terskje fan lampeljocht oant lampeljocht, middeis kaem er net fens thus, efkes yn 't strie op 'e knibbels,
hannen gear oer syn stikken iten en dan wer mei de flaeijel, plats,
plats!
Gerke is bliid, dat er it gekryt fan Hylck net hearre hoecht, wol dus
graech fuort.
Ut en troch tinkt er oan har. It is it geheim fan de berte, dat him
neigiet. De hurdste bonken bilge in krilm, as it de earste is, seit
Gadske.
Gadske past bakerwittenskippen en kunsten op Hylck ta. Earst
docht hja de njirrehfid Hylck foar by 't himd yn. Hja left njirrekrad
op 't fuottenein fan 't bed, har leste diveldrek, it is suver net mear to
finen yn Gaesterlan, komt yn de krebbe, der't it bern strak lizze moat.
Dan sit Gadske restich wachtsjend, dodzjend op in stoel, de fuotten
op in waerme stove, de earms oerinoar; it mei komme. Om't hja sa
krilm is, hinget har noas hast op 'e tafel. Fornimt de baekster, dat it
jitte swierder helle wurde moat as hja foarfitsjoen hat, dan toget hja
alles yn 't bed, dat mar helpe kin, in stove om oer to hingjen, de breatromp foar yn de rech. Hja lfikt kriiden of, de braskoer berget folle
soarten: sealje, flear, kamille en ek bearenburch; hja lit ek koartsguod slikje.
Nou is 't midnacht.
„It moat weze," tsjantelt Gadske, en smyt in eachweiding oer de
lijer yn it bedste. „Ik kin der net by wei, mar it moat. Hie ik witten,
dat is safier komme soe! In minske leart aloan."
Foarsichtich giet hja de hits fit, stoattelt it smelle strjitsje del.
Tomilk rint hja om it tsjerkhof hinne en giet der by op. It kin noch.
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De aldste pealtsjes siket hja fit, skrast der mei de neilen op, heint it
waergrien yn de aide wize ban.
„Simmers is der mear of to heijen," seit hja lfidop, „sa kin 't wol
ta, ik moat der gau wer hinne. Tink ris ta, dat de swarte dame my
hjir dwaende seach. Ik bin net spoekbang."
Hja trapet tusken de greven troch, wol hoeden, rint der net oer
hinne, mar mijt se. Nimmen, dy't libbet, mei de deaden tergje.
Hja bistruit Hyicke bed mei it klausel en fortelt it Hylck, mar dy
heart neat.
De moarntiid fan de twadde dei komt. Gadske moat faek nei de
doar, der't buorfroulju nijsgjirrich freegje, har tear bigreatsjen fitsprekke, trilje en riboskje. „Oankomsten," seit Gadske, „tink om de
minsken as hja der hwat oan ha."
De froulju ljuorkje Gadske lit: „Hat hja 't oars hwat foarelkoar?"
Gadske andert der net op, hja ken har minsken, docht de doar ticht
en stiet Hylck by.
„Soest dokter eins ha moatte," ffitert Gadske op har, „mar dat
kinne jim net bitelje. Ne, dy binne foar boeren. Foar jim is Gadske
goedernoch."
It lid fan Hyicke jammerjen is tofolle, to oerdiedich foar de lytse
keamer, hja smyt de klachten wyld fan har of, troch muorren en
finsters hinne, cler't se fierder fleane oant de kreft der at wei is,
torane yn it kreunen fan de wyn. Hwer, hwerhinne?
„Hjir mar," seit Gadske, „byt der mar yn. Gadske hat it sa mannich
kear findergien."
Hylck byt yn de toarre earm as yn hout. Beevjend stean aloan de
buorren foar de doar, knikke elkoar ta, seldsum slim.
Ien seit: „Nea bliuwt de sfinde fingestraft. Hoe lang nou al?"
„Nast twa dagen. It bigoun jouns nei melken."
„It bern sil wol dea weze."
„As hja it mar redt."
De iene: „Wfinderlik, salt de finger des Heare wize kin."
De oaren knikke earbiedich. Hja gean yn 't pertaeltsje, it is laid,
finhuer yn dy Noardewyn. De froulju ha de bopperok oer de holle
wipt. Breed, finbidich stean hja der, de antlitten like bleek wei yn de
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swarte hufte. Untsach foar it lijen, deet de dea njonken stiet.
In stimme efter fit it pertaeltsje seit: „Mar men hat der gjin sizzen
fan." De iene: „God is in strang rjochter."
It lette neimiddeisljocht biskynt harren skrael en skier, ien foar ien
sjammen. In bolbjirken grouwe wyn spant hoe langer hoe finder om
it hoekhiis hinne.
Yn in lange trinten beam efter yn de bleek by de hikke sitte grouwe
swarte roeken as fruchten oan de keale krfin. Op in stuit waeije en
saeije de ffigels fuort yn in hoare felle sike fan de wyn.
Unforwacht noch is 't bard. Yn 'e joun.
Gadske hellet skriemend it bern by Hylck wei.
„Du smycht," bigroetet hja it jonkje. De roune triennen rugeije frij
tit Gadske aide platte eagen op it bern.
„Dii wurdst mei triennen wosken," seit hja. „Bist djiir kocht, du
Tnoatst libje." Hja bfitst der raer mei om, by elke klap stjit hja lilk in
wurd der iit.
„Dfi, moatstil dyn Mem sa pinigje? Wolst wolris fatsoenlik
skreauwe? Gau." Der komt in fyn lfidtsje. Hja hat it ret. „Ne, better,
dat is kokhalzjen." Hja leit it berntsje by syn Mem, giet earst nei 't
pertaeltsje. Strak sil hja it bedste klearje.
Hja wit, dat de froulju wachtsje, swarte sylhouetten yn de skimerjoun. As in profetesse stiet hja yn it doarsgat foar de froulju oer,
wiist harren mei de finger oan, ien foar ien.
„Jim ha har lijen heard. Gjin minskelijen mear, sels gjin frouljuslijen. Jim hawwe it mei wille heard. Dalik allegearre troch de wyn,
elk hellet in stik guod foar it jonkje. Harkje goed, in jonkje. len stik,
al is it ek in dweil. Jim ha hwat krigen, jim moatte hwat jaen. It libben
jowt neat foar neat. Du der, mei dyn sundepraet, du komst mei twa."
Sunder sprekken gean de froulju. It moat. Gadske is frouljusbaes
yn Wikel. Net earder doar ien frou Gadske stean dan as hja oer de
jierren binne.
Binnen de fire bringt elk fan har de seine jefte. In jefte foar it nije
bern. Ta bileanning mei elk it feintsje sjen. It is sa net in moai bern.
Oan it holtsje sit in lange beide. Dat bikomt wol, sizze hja.
Butendoar ha de froulju it wer oer de roeken. De iene hat it sjoen,
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a ja, sa klear. Salang it bern der jit net wie, sieten hja as donkere
wachters yn it heechste fan de tinne beam, wibelen op de fleagen fan
de bluistrige wyn.
It bern kaem, hja wjukkelen fuort. Hwat mei dat dochs bitsjutte?
Der is Gerke, de Heit.
Lyts, koart, geef mantsje, brede foarholle, brim hier. Hy bisjocht
syn soan.
„Wiger hyt er," is it earste dat Gadske fan him heart.
„Ja, jow du him de namme mar." Hja knikt nei 't bed: „Der left hja!"
Gerke giet der hinne.
Hylck sliept.
Gadske haldt de tfitlampe by. „Sjoch, hoe't hja lijd hat, bar antlit
trillet nei. Ik makke it nea sa mei en haw hiel Wikel helle."
Gerke wol wer fuort. Hy moat noch terskje.
Gadske grypt him mei har klaueftige fingers by de blaukile: „Trije
dagen is to koart foar dy der. Hja sil njoggen ha. Alle njoggen,
hearstia? Njoggen dagen lykas boerinnen. Ik bliuw as ik net belle
wurd en hoechst my mar trije to biteljen."
As Gerke noch omskoarret, seit hja: „Kinst gean!"
Mar tsjin sliepende Hylck Ifistert hja: „Dti hast in lot. II bigryp
der in bytsje fan. Stil mar, du silst it utfiere. Du silst it goed by
Gadske ha. Dii en it bern ek. Fouk hie gelyk. Nou bast in bern. Der
hie ik yn 't foarige iinfatsoenlik om wurde wollen, hie 'k safolle moed
hawn as du."
Hja glimket om har eigen wurden, in earnstige, seare glim.
Hylck sliept, kreunt fornoege.
Hiel lichtjes sliepasemt it bern yn de krebbe.
Noch hwat risselwaesjes en ek Gadske krupt by barren yn. De
klean hat hja op in stoel hongen. It koarte jak bongelt wild om har
boppe-ein, as hja op 'e knibbels foar de stoel left yn earbiedige balding.
Hja stapt oer Hylck hinne.
„Ik hie al rekkene op liken," seit hja Ridop. „De Heare hat it goed
makke."
As hja left, oertinkt hja: „It fanke moat wer nei tsjerke ta."
Mei in djippe wurge sucht is hja ynienen wei.
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75.
Hylck wurdt de oare deis wekker, as de keamer baeit yn bloun
sinneljocht.
Gadske left it bern by har yn de weach.
Hja bisjocht bliid it berntsje, der't hja op wachte hat.
It krupt mei 't waerme holtsje tsjin har oan. It wynt hinne en wer,
it siket.
Hoe'n bern sil dit wurde, op hwa sil it lykje? Mar hwat kin 't
skele. Der binne gjin wurden foar, hoe wiis hja mei him is, it is fan
har, har eigen waerm bern. Eins it iennichste der't hja hwat om jowt,
utsein Siertsje, ja, ja.
Hja hat nou har jonkje, dat libbet, sykhellet, de asem licht, fyn
troch 't iepen miiltsje blaest. It is sa lyts, sa finskuldich, helpleas, alles
fan him, it kopke, de lytse lea, de earmkes, de fuotsjes, in wielde, sa't
hja it yn har earm fielt. Lokkich, dat it in jonkje is, hy sil de pinen
fan it bernjen nea trochmeitsje hoege. Skielk sil it jonkje klanken
fitbringe en prate, dan seit it fan Mem. „Mem," hwat heart dat moai,
hwat in moai wurd is dat.
Skielk sil it krupe, wankel stappe, drave, omtoarkje yn it doarp.
Skielk sil it findogensk boartsje op Gaesterlans group. Sil it ek
bodzje moatte sunder lins? Yn earmoede krekt as syn heft, krekt as
hja allegearre, hy is fit it laech. Hwat oars? Der is gjin forwin op of
der moat in wfinder barre. Hwerom dan net op dat wfinder hoopje?
Hja, Mem, wol him in libben to ha sunder swierrichheden en al de
fortrietlike dingen moatte fier I'd 'e wei. Hja soe in kleed utrolje wolle
foar syn fuotten oeral der't er gean sil yn it libben, lyk dat dien wurdt
foar keninklike fuotten.
Gjin earmoede, noch smert. In ljochte, ljochte wei.
Hast fansels siket hja fan de goede dingen de Boarne en bidt foar
it bern.
Hja tinkt him by de fitforkeazenen. Hja hat altyd better oaren yn
de himel prate kinnen as harsels, mar har bern moat der yn elts
gefal komme.
Koe hja altyd by him bliuwe, in lang, lang libben foar him soargje.
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Lyk de himel om de ierde boget, sa wol hja altyd om him hinne weze.
Hja moat der net oan tinke, dat der ien kear in tiid fan skieden weze
sil, foar altyd.
Ne, nou net swiersettich tinke.
Gadske bringt oflieding en de tsjettel sjongt op de liege kolomkachel.
76.
Sa is it ofskie fan Gadske en Hylck.
„DO witst nou alles. Hast it goed foar 't forstan? Goed yn 't pak
sette, stiif de bannen, fral om hantsjes en fuotsjes tinke, by moat net
slaen of skoppe kinne, mei net folle wosken wurde, fan finderen goed
skjin halde, dat is 't foarnaemste. De spjelden foarsichtich ynstekke,
dat er him net sear dwaen kin. Skreaut er folle la la Waal earst nei
de lange spjelden sjen. En ik wenje oan de Ybert.
„Ja, Gadske."
„Goeije dan mar."
„Gadske, lit my jou earm sjen!"
„Dystil toheistere hast? Sjoch." Hja strfipt de mouwe op.
Hylck strykt har wang oer de seare plakken hinne.
„Ik doch gau de mouwe del, tutte."
Dan jowt Hylck har in tut earne op har ronfeltsje-lape fan in wang.
„Dat is foar de seis dagen, oars haw ik neat to jaen."
„Nou, nou, nou, nou!" tsjantelt Gadske foar har fit, „sa kin 't wol
ta," en giet hastich fuort.
„Dat is de earste kear, dat my soks oerkomt," seit hja noch tsjin
harsels. „Fouk hie wol gelyk."
Skodholjend rint hja it strjitsje lam nei de wei. De safolleste kin
fiteinsette om bar.
77.
Yn de foarste wike, as Hylck it fan Gadske oernommen hat, komt
Gerke in kear thus mei de itenspfide fol rogge. Hylck wit, dat er oan
't terskjen is, mar dat er hwat meikrigen hat, kin hja hast net leauwe.
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De hiele del slacht er de rogge, fandelt se, rat se, mar priuwt se net.
It bigreatet har om him. Hat de boer in rynske rite hawn? Of troppe
de boerinne him hwat ta, lusterjend: „Tink der om, de boer moat 't
net witte?"
Sa't Gerke der mei docht, dat is nuver. Hy rfigelt it yn in Vim efter
yn de Jouster spine.
Tsjin Hylck seit er: „Daliks siede."
Hylck jowt antwurd: „Du witst wol, it skiep stiet droech."
„Roggeprip kin skoan."
Eins hat er rest noch dfir, oant it op is. Hy tysket om de doar hinne,
woe 'm eins wol op 'e skoattel dwaen, doar net om Hylck. Hy seit:
„Ik forbyldzje my, dat de doar net goed ticht wol, ik doch de skoattel
der op."
Hylck seit: „De doar sit wol ticht, mar doch de skoattel der mar op.
Skamje dy net."
Gerke seit wer neat. Hylck heart it skouwen fan izer oer izer. Hja
moat dizze joun har man faek oansjen, mei him sa leaver lije, as
hwannear't er it oer de Wierheit hat. Gerke fordraecht har eagen min.
„Is der hwat oan my?"
„Hwat soe der weze!"
Dochs seit er finforwacht: „Hja dogge it allegearre wol," skammet
him daliks, fleuret op fan Hylcke antwurd: „It is gjin Winder."
Hja sjocht yn 't lytse spegeltsje, wurdt kjel fan har eigen byld, it
is meager, ynfallen. Hja moat op kreften komme. Hja fornimt, dat
Gerke bliid is om har wurden, stiet yn studzje en sjocht derby sender
erch Gerke oan.
Hy ropt: „Moatst my net sa oansjen. Dat is dochs in briken, raren
oanwenst fan dy."
It bern forweecht yn de krebbe, jowt Rid. Hylck nimt him der fit.
It holtsje op har earm is sa hyt, mar de hantsjes binne koel sa't it heart.
Hja stiet foar Gerke, mei har bern en sines.
Hja seit: „Moatst it dochs mar net wer dwaen."
„Ne," andert er.
Hja wer: „It leit dy net."
Hja sjogge beide nei it Cinnoazel lyts jonkje. Hylck tinkt: „As it
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altyd sa bliuwe koe. Wied er jimmer sa dimmen. Hja wit dit in fromme
finfruchtbre winsk. Gerke is net ien om altyd lyts man. Frjemd, dat
hja dat ek in forlichting fynt, dat hja de iensens ek net iens bigeart.
Hja Bean efkes noch noflik sitten, ha joun sed haven, dat jowt in
tofreden gefoel. It is Gerke oan to sjen. Hy kin de sliep net keare
en leit ringen op bed.
De oare deis is 't in strieljende dei, in dei fan suvere wyn en blanke
sinneskyn, in dei fan jong, sterk, willemoeds libjen, in dei, dat de
froulju oan himmeljen tinke, in dei, dat de winterpogge fitstrfipt
wurdt, in dei, dat alle, alle wurk leave wurdt. Hja smite mei leppe en
gripe, tille mei de bedden om, sjonge by it swierste wurk en by de
hantaesten. Hja laitsje mei de lytse bern, dogge fitlitten tsjin de aide
minsken.
De ljippen fleane oer de wjuk. Sjonglfiden fan wulp, skries, stranljip, hoantsen beare troch elkoar hinne.
It lan jowt al grien op.
Elk is bliid yn de forwachting fan it griene, blide jier.
Gerke komt efkes thus.
Hwat is der foar bisfinders? Hat er hwat forgetten?
Ne, by moat har hwat sizze, hja moatte maeije forfarre. Hy sjocht
sa fortrietlik en forwachtet fan Hylck itselde.
Mar hja laket.
Hoe kin hja nou wille ha? Hy forwyt har, hja hat gjin earnst.
„Gean wei," seit Hylck, „earne sil in lyts plakje weze op 'e wide,
freonlike wrald. Mar de boer hat it fiersto let sein." Gerke is der
ungeduerich fan wurden, is sa tipelsinnich, dat deselde joune noch
giet er der op fit. Hylck krijt gelyk. Fan syn eigen sweager wurdt er
holpen.
Hwant Rykjen boasket oan in widner mei in bern, dy't yn de
Neurde to Sfindel wenje. Njonken sines stiet in likens hfis en der
komme hja yn to wenjen.
Dus krijt Hylck foar de sedyk de spjirren yn 't plak. Hja sjocht
wer de bran boppe de spjirren sa driigjend en binearjend. Foartsjirmerije? In loge fan fjfir skeat der fit. Wunderlik.
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78.
It bus, der't hja ynkomme, hat lang leech stien. Dat hat syn reden
hawn, hwant der is oars krapte fan wenten. Nuver wurdt der oer dat
hfis Brute. Dat heart Hyick net, hja praet sa'n bytsje mei de minsken.
Hja wenje guodkeap. Tritich goune yn 't jier is himmel, tige skiklik!
Hyick tinkt, dat it skikken is fanwege famyljebannen.
Sawn jier wenje hja hjir. Sawn jier, der't seis bern yn berne wurde.
Gadske is de baekster net mear, to Siindel wennet Roaske; Roaske
is Gadske net. Roaske praet fan 't iene hils yn 't oare. Roaske bringt
Hyick oer 't gea, hat gjin meilijen mei in mem, der't de bern fan stjerre
jier op jier. Nei Wiger komt Tapke, mar Tapke stjert. Nei Tapke
komt wer in Tapke, dy Tapke stjert ek. De fjirde is in jonkje, hy hyt
Harke en libbet skreachwurk in wike. De fyfte is in Tapke, dizze
Tapke hat genoch piid om it libben yn to gean. De sechste is in Harke,
de twadde Harke rekket wei, de sawnde hyt ek Harke en hy bliuwt.
Hwat moat der mear forhelle wurde fan Hyick, sa't hja it bilibbet
op 'e Neurde. Folle jierren passe yn in lyts bistek. Libjen en stjerren,
stjerren en libjen, de beide poalen fan it minskebistean, bihearskje ek
har. De tinzen, it langstme, de hertstocht, it iggewearjen wike. It
wurdt in sleur fan dei yn dei, fan nacht yn nacht, fan wike yn wike,
fan jier yn jier, fan bern nei bern. De soargen tergje, de honger narret, it dragen en bernjen slynt kreften. De freugden binne wiindergreat, in eachopslach fan Wiger, it blide roppen, „Memr, in nij
berntsje njonken har op bed. Sa graech hie hja sa'n libben iepenlizze wollen nei it ljocht, lyk blommen nei de waerme sinne stean. In
skaed, in stfip, de fuotsjes hike, de eachlidden trilje, it wurdt stil yn
it bern, it is wei.
Foar Hyick is wol it fornaemste fan dizze sawn jier it stjerren, it
weibringen fan har lytse berm Allegearre waerden yn in lyts kistke
utdroegen nei it &hideler tsjerkhof ta, der't hja lizze to wachtsjen,
as snieklokjes op it earste strieljen fan de maitiidssinne. Hja lizze
njonken elkoar, twa yn in greatminske-gref, hwant Gerke folk hat
greven der. Griene bultsjes. Net in pealtsje, net in stien of kranse,
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neakene grefkes, deet it gers grien op groeit en kleurleas op toarket.
Hja hearden by Hylck dy berntsjes, ek by Gerke, by bruorkes en susterke. Hja reizgen to gau wer of, fral foar de mem. Hja hie se tear
smfik biwarre yn har skerte, dreamen om harren hinne spoun, hja
seach se yn tinzen boartsjen by de blommen, yn it gers, yn it waerme
giele san fan de Neurde, mar hja kamen, ierploke blommen, to lizzen
yn in houten kistke, wyt yn swart en de lytse hantsjes gear. God garre
har jonge sielen as spruten.
It wurdt sa gau in bigreatlik gefal, mar, der is it spoekjen yn de
his, der't oer grute waerd en Hylck wist fan neat.
Doe't it twadde berntsje in lijerke wie, moast Hylck heale nachten
it yn 'e earmen widzje. Of hja joech it tate, dy't it net nimme woe.
Hark, in lytse poppe ropt lijerich, hat skeel en der is gjin medisyn
ta genezing. Hylck tutet it, susket it, jowt it iten op iten, it bern krijt
sike terms, dat is forkeard foar tateberntsies, der komme terminen
efterwei. It bern leit stiif yn krampen yn Memme earms, de Mem
bilcht wyld fan eangst de holle deroerhinne. It is net dean
Soms skreaut hja it fit: „It stjert, it stjert!" Gerke wurdt der wekker
fan, hat de sliep sa nedich ta it deistich wurk.
„Net sokke oankomsten," seit er en draeit him om. Of by wurdt
nitelich, skelt har fit. Hja haldt har yn. It bern komt stadich by.
It earste bern dat hja forliest, teart de fine fingerprikjes justjes
gear. Dat gebear treastet Hylck, hja hat har nea sa ticht by de
ivichheit witten, nou't der ien fan harres hinne tein is.
Yn dizze snuorje is it har opfallen fan de doar. Hja hat 'm iepen
stean litten, tilt de klink op, lit dy falle, de doar is ticht, draeit har om,
heart hwat, sjoch, de doar stiet iepen. It kearsljocht flakkert spoekich.
Hylck doar suver net hinnegean. In domme eangst grypt har oan,
hja doar net sjen. Dochs faksinearret it, hja moat sjen, hwat stiet
der of ter de kier? Hja is oer- en oergefoelich, al to oerstjfir fan it
bern. Alles docht sear, it tinken ek. Wer slut hja de doar, nou sekuer,
mei omtinken. Der is wer it fine lid, in klink, dy't sunich optild wurdt,
de doar is iepen. Hwa, hwa stiet yn de kier?
Hylck jowt in gjalp fan eangst. Gerke freget forheard, hwat der
is, hja seit it net, hwat moat er tinke? It is in rest, dat er deun by har is,
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hja is net allinne. Hja bidt preuveljend foar it bern en tsjin de doar.
It giet nou om it twadde bern, dat net libje wol.
It bern lijt, tart fit, is in miniatuer ald minske mei fine ronfeltsjes
en sloppe ploaijen.
En de doar stiet fit himsels los.
Is it spoekerij, tsjoenderij? Hja tocht jimmer dat soks gekheit wiel
Hja sjocht it mei har eigen eagen. Har stipet lykwols it helpleas
bern en de ludroftich sliepende man.
As it bern stoarn is yn har earms mei in iinnoazle fine leste sike,
stiet it kistke trije dagen by har oer de keamer. Hja hat letter hast gjin
finderskied mear. Wie it by de earste Tapke, de twadde of wie it in
Harke? By it earste kistke sit har aldste bern en boartet. Hy wiist blier
nei it moaije ding en laket har oan, forwiindert him oer Memme
triennen.
Lyksa mei de twadde Tapke, mar dy is earder wei. Wer is der it
lid fan de klink. Hylck tinkt nou foarfit, it komt net goed, ek dit bern
sil hja misse moatte. Sa swier brocht hja de bern to wrald, folle
swierder wurde se fan har skuord. Wer komt it kistke oer de keamer.
Nou stiet Wiger der by, rikt en laket. Hylck tinkt, der kin gjin krusel
mear oerhinne of hja sil 't bistjerre en hja is fierhinne swier fan it
fjirde bern. De oerdei giet it better.
Hylck set Wiger yn de kroade en giet nei it ierpellan fan in boer,
de prikker leit dwars oer de kroade.
Hja giet gysten oan de arbeid, der sakket it fortriet evenredich
mei of boazet oan, mei' t it wurkjen saksearret. Hja prikt it lan nei,
dat Bold is, der't de fruchten fan al thus binne. Har eigen ierpels
binne to min yn tal foar de winter. Hja stekt sekuer yn eltse roune
frucht, dy't lizzen bleau. Hja is in minske, ffilffileindich op it libben
nettsjinsteande alle swierrichheden. Foar Wiger is 't in feest, by sit
boppe op de ierpels, geit it iit. Hja makket kunstkes mei him, rydt
hurd, haldt yn, rydt hurd, haldt yn. Hoe mear by geit, hoe mear hja
skriemt. De minsken, dy't it sjogge, sizze: „Dy is ek hurd, makket
wine en al har lytse berntsjes stjerre."
Hja moatte by it tsjerkhof laps, it iene grefke is al grien biwoechsen,
it oare tuget farsk.
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It bart yn dizze tiid, dat Hylck bisiket om in kear nei tsjerke ta.
De faden binne kommen. Hwerom hja net yn tsjerke komt?
Hja kinne de frou net bigripe, nimme har foar tige goddeleas. Ien
is freonlik, stelt bilang yn Hylck.
„Ik haw gjin Sneinske klean. Haw alles foar de bern formakke. „Itaidesnkjl" .
„Wy sille der foar soargje, mei de diakens oerlizze," seit de
freonlike.
Hylck sjocht him tankber oan, eins inkeld om de mylde waermte
fan syn stimme. Hja bringe jak en bopperok. It sit har fiersto wiid,
hja mei net keken weze, die it derom oan en is nei tsjerke tein yn 't
flodderich habyt. It is har nosh tige eigen, dat it tsjerkeboek tsjin
de maechstreek drukt.
Doe't hja wer seach it goud by goud, sulver by sulver, neat by
neat, doe is 't har eangstich troch de bonken gien: „dytt neat hat, sil
alles of stean moatte." Fan de preek heart hja neat. Hja hat har to
skoar set, sa goed hja koe, haldt it oan de ein ta fit, mar komt net wer,
fynt dit wer net goed fan harsels.
Hwa ealget de forhoalen wegen fan in soune siel ta God, lit stean
fan in forlijde, forhilddilke?
Doe't de faden kamen om to fornimmen, is hja it antwurd skuldich
bleaun. Wist hja sels eins krekt hwerom?
Leagenje docht hja net, hja hellet de klean, langet se skruten oer.
Hja prate lang tsjin Hylck. Folle wurden komme op har ta, reine
om har hinne, dogge har sear. Hja tinkt, ik kin it ommers net! Hwat
soe ik graech, bitter graech seft, ynmoedich leauwend, yn oerjefte
harkje nei de preek en fral sunder eangst.
Ien jowt har de han, winsket har de romte ta, seit: „Dy komt op 'e
tiid. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar ik heb U uitverkoren."
Hylck krijt de triennen yn de eagen, prottelt harsels fit, hwat is
hja folle weaker as foarhinne.
De faden gean, nimme de klean net mei; litte dus de doar foar har
iepen stean.
Komme hja dan net inkeld om't hja moatte? Is hja wer wolkom?
Altyd? Hja tinkt der oan, hoe moat, hoe great, hoe fineinich ryk it
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weze sil, as nei de dea of op de jongste dei Kristus tsjin har sizze wol:
„Dil ek Hyick, kom mar mei, dil hearst der wierhaftich by."
79.
Der is noch hwat, der't Hyick net tsjin opwoechsen is. Gerke'
suster Rykjen, dy't njonken harren wennet, fan hwa't hja it has
biwenje, narret har safolle yn har formogen is.
Om har postuer? Om har deade berntsjes? Om har earmoede mei
Gerke?
Hwa wit de wei fan frouljushert nei frouljushert?
Rykjen birabbet Hyick, lyk Roaske docht. Folle minsken hearre
graech fan oarmans minne steen, lizze gjin kleed oer oarmans nea.
kenens en sfinden, eigen tokoarten dekke hja ta en stopje dy yn.
Binammen oan de winkelman wurde de forhalen dien. Forhalen fan
lang forlyn, b. g. it suertsje-keapjen by Ypkje Steffens. Lutzen liikt
de noas op, Ypkje is in finforstan, hja sil by him suertsjes krije, tink
ris ta, in post yn 't winkelboek: suertsjes. Lutzen moat lildop laitsje.
De winkelman is foarsichtich mei Hyick. Dat hat wol eigenskip.
Hyick hat Ypkje fan Wikel net safolle ofbitelle as hja skuldich wie.
Der stiet noch in lange rige. Nou't hja Ypkje net alle wiken mear
sjocht, driuwt it har sa net. En hwer moat it weikomme?
By tsjuster ha hja oan't ynpakken west, by tsjuster kaem it guod
op de wein, by nacht gyng de reis oan. Allegearre om de eagen fan
Ypkje Steffens, dy't alle middagen to breidzjen sit foar 't sydfinster,
it swart miltske op de roune holle. Hja ha har sa forrifelje kinnen,
hwant Ypkje sliept swier.
De leste tiid wol Lutzen Hyick hielendal net mear boargje, soms
moasten hja derom mei in daelder koalraep op bed of in mannich kalde
ierpels, waerden nachts wekker fan de hunger. Lytse Wiger bleau sa
tin, skriemde faek, frege syn Mem om iten, krige it, as it der wie.
Soms joech de winkelman dochs, by hie in meilydsum hert mei bern.
Gerke naem it sied fan de Boer mei, altomets in nusje under yn de
breapficle. Hie er der net foar mei de flaeijel beast in dei fan achttjin
Oren soms en hast Min fortsjin.st foar dit winterwurk! Hja ha sa in
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heukerich bistean, dreech earmoedich, sunder fleur.
Bern hoege net mei sinten bilein. Dy't foar de simmer to wrald
komme, bliuwe yn 't libbers, krije in stjit mei om de winter troch.
De leste Harke wurdt healwei de winter berne, mar libbet, ek om't
hja it dy winter in kriim better hiene.
Mar yn alle smerten, yn elke lytse freugde is Rykjen der, dy't
Gerke ophyst. Gerke lit syn earen graech nei har hingje. Is it syn
skuld, dat hja it earmoedich ha. Gerke forskout de skuld! It komt
fan Hylck. Hja smyt it jild der fit, keapet suertsjes, doocht net, is in
forkearde frou, dy't him ynpalme hat.
Kaem hja net slfichsturtsjend by him oan, doe't Siertsje har sitte
liet? Hied er har doe fuortband, forstjitten, forballel Hy wie to goed.
Hy arbeidet lykwols wit hoe lang fan 't tsjuster yn 't tsjuster.
Dagen lang seit Gerke yn de keamer net in wurd, slacht brimstich
en forkeard de lytse bern mei de pet, mei de pook, mei alles, dat him
foar de hannen komt, it binne har bern.
Komt Heit der yn, dan kriipe hja hastich fansiden yn in hoeke, yn 't
skaed fan de spine. Hja binne bliid as hja Heit dagen lang net sjogge.
80
Gerke hat foar de earste kear in lysterbosk krije kinnen. It bosk
sil net folle opbringe, leit to fier fan de se. Der is trouwens plak foar
Wizen bfigels, dat wurdt in drok skoftsje tiid.
Hja sitte fan to foaren jounen en nachten by de tafel to bfigelmeitsjen, tobben en amers fol. It skimerich ljocht fan de tfitlampe
flikkert har oer de hannen hinne, slacht lange swarte skaden op 'e
groun, tsjin 't biskot. Swijend dogge hja it fine wurk, tinke oan de
opbringst, oan jild, oan itenswaren. It moat fluch, it is let yn de tiid.
Gerke is in ynfaller, de hierder waerd siik, sil 't wol bistjerre, dan is
de bosk foargoed oan harren.
Tilzen bugels ophingje!
As Wiger restich sliept en de beide oare streuperts ek, dan Bean
hja twarisom troch de Bremer Wyldernis, derefter is harren bosk,
tichteby de Boekeleane.
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De moanne komt op, segent mei syn wander ljocht alles, dat er
birikke kin. Dizze kear tinkt Hylck net oan foarhinne, hwerom binne
har tinzen effen, hiel oars as foarhinne? Binne de oantinkens utwiske,
weifage fan de tiid? Hja bilge de takken om, meitsje sa ridden of
folgje aide fugelgongen. 't Is in moai gesicht, sa't har bagels oeral
to lokjen hingje mei de read oranje fruchten!
Kamen de fugels noul
To joune en to nacht sil de swarte wolken falle op Gaesterlan, drok,
libben, biweechlik, forheftich. Hja sykje de rest fit de bosk, it libben
fit 'e fruchten, en fine de dea, hwant de strilp knypt ticht om de weake
ffigelhals. Efkes gefladder, gewrot, de lytse lea jowe der har eangstich
hymjend oan oer. Hylck en Gerke kinne de joun net ofwachtsje. Ier
en bitiid al Bean hja der hinne, in lyts famke fit 'e Neurde past foar
in pear sinten op de bern. Gerke draecht de tas foar op 't liif, der
kinne folle fugels yn. Hylck hat in pude mei kwikkebeijen. Hja komme
by de bosk en Gerke ploket de fugels as frjemde fruchten fan de
beammen.
Foarhinne soe 't Hylck bigreate ha om de fugeltsjes, foarhinne soe
hja griisd ha as de strupen om de halskes knypten. Nou net! It giet
om de fortsjinst, om iten, om de bern.
De bosk jowt skriele mjitte.
De efterste, meast hwat sfitrige noarmantsjes saeije op harren
Wizen strikken-boskje del.
Hja komme thus mei de sek skraechwurk fol. Der binne lytse jonge
fugeltsjes by, dat binne de tjoelekes foar de bern. Hylck bisjocht en
birfikt se. Yn de wjukjes sitte al de kleuren fan de hjerstwrald.
Hommels moat Hylck wer oan har deade berntsjes tinke, ek sa fyn
en tear en jong en dea.
De fugeltsjes binne noch waerm. Untidich gyng it libben der fit.
Sa gyng it ek by har bern.
By it leste sike bern hat hja Gerke roppen by de doar en de klink.
Dy doar, dy skriklike doar yn de nacht. Alles is tsjuster. Bfitendoar
binne lfiden fan wyn en filen, fier en hoar!
Yn har earms lei it leste bern, der't de dea nei grypte.
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In lichte tik fan de klink, hja wit it al, raest it fit, Gerke wurdt der
wekker fan, draeit him om, sil wer sliepe. Inkeld bromt er iinfor
steanbre wurden. Hja skoddet him forheftich.
„Dii moatst komme! 1k wurd sljocht fan dy doar."
Gerke giet en sjocht der nei.
„Der is neat," seit er en sil wer op bed.
Hylck pakt him by syn baitsje.
,,Moatst wekker bliuwe. Ik kin 't net mear forneare. Ik wurd
sljocht."
Hy sit by har, de doar stiet yn in kier. 't Is midden yn de nacht
en kald.
It bern stjert, wylst hja it eangstich widzet. Hja hat it sok goed
iten jown, is sels we fan de hunger, is slim meager, de eagen ljochtsje
unnatuerlik yn it bleek antlit.
As in tsjoenster stiet oare moarne Rykjen oer de keamer, sjocht
nei 't forstoarne bern, sjocht nei Gerke en Hylck, skodhollet en haldt
de eagen op Gerke.
Gerke forstiet har wol. Hylck forstiet har wol. Hylck soe it frommes
der fit skoppe moatte. Hja fornielt alle iensens dy't noch yn dit hfis is.
God moat oer har rjochtsje, dat forkearde minske net. Hja is to
wurch, to ynein, docht neat tsjin. Is it de muoite wol wurdich? It bern
is ommers wei; it fjirde berntsje stoar. It hearlike libben is der fitsike
sa't de dei stadich en licht stjert yn de nacht.
Fjouwer bern stoaren yn har earms. Hylck bisjocht dy earms,
wurdt bang fan har eigen lichem. Hja heart Rykjen praten tsjin
Gerke oer de divelbanner fan de Knipe. Gerke wol net, wol God net
forsykje, seit er.
It kistke komt wer oer de flier. Wiger rint der om hinne, fielt der
oan en skriemt, by wit al mear fan libben en dea 6f. Tapke sit op de
flier, wiist mei beide earms der laitsjend hinne.
De doar komt nou ticht. Gerke hat der in houtsje foar fike.
In houtsje op de doar en de doar bliuwt ticht, it spoekjen bikomt
hommels. 0, al dy eangst fan jierren.
„It wie in trilling troch it hus," seit Gerke, „du likest wol net wiis,
skamje dy!"
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De eigners hearre it ek, Gerke is net efterhaldend mei syn &fining,
is der greatsk op.
As it dan oer is, moatte der oare minsken yn. Hja, Rykjen kin dy
Hylck sa min fordrage. Dus krije hja de tynge, mei aide maeije forfarre. Hoe moat dat, der binne gjin huzen oer yn Sfindel.
Dochs kin Hylck der daliks net oan tinke, hja hat oars gjin gedachten as hoe't it weze kinnen hie nei de jierren yn dit hils. Al de
berntsjes boartsjend om har hinne. Nou lizze hja to forgean, siedde
yn Gaesterlans ljochte groun. De bloei en de frucht komme net yn
dit libben, mar skielk, nei hoefolle ieuwen? Sil hja se dan wer kenne?
Tafallich heart hja nou fan Siertsje. Foar it earst nei jierren.
Ynienen is it der wer, fielt hja wer de leafde troch leed hinne. Hja
sykhellet. 't Is sa, Siertsje is der en tichteby. Hja wurdt rom fan moed,
altyd is der de leafde. Hja mei der harsels net om lije, troud wiif en
sa faek al Mem, sa faek al bisocht.
Mar, dat Siertsje de leste tiden nuver wurdt, dat wol har net oan,
al docht Gerke der noch safolle forhalen fan, yn gjin jierren hat er
sa praetsk west.
81.
Hwat soe Gaesterlan weze sunder de spjirren? Dat seat men rounom, cler't hja fan de spjirrebosken witte. De Gaesterlanners sels
stimme it mei, swarre by de unbidige, tsjustere spjirrebosken, hwant
de spjirren binne de gloarje fan Gaesterlan's natuer.
Hwat soe de heide weze, as de dfinkere spjirren har skaed der net
oer hinne sloegen.
En de Kelders, op harsels moai, apart, mar folslein, om't de spjirren
der njonken stean, steech, greatsk.
Hwer soene de spoeken forskill sykje moatte en reste de grille
trochskinende lea, as de spjirren net jimmer har wonken ta in feilich
ste?
Hiel Gaesterlan troch lizze dy manske bosken, fan de se oan de
Nijmarderheide ta en noch fierder tsjin Riichhuzen oan.
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De Ype-spjirren, in lyts bosk, mar ticht biplante; de Pinus Larix,
de moaiste soart; de Leanspjirren, de Kelderspjirren; mar de spjirrebosken fan Mardum, dy binne it moaist, sa't hja anbidich heech tagje
njonken de heide. In greate flakte, dy heide, mei altomets in hichte
of delling.
Geweltich binne de spjirrebosken. Machtich tekenje hja ien breed
donker kontour tsjin de wiidatspande loft. Hja bihearskje it gea en
de kimen, hja bihearskje it libben, dat hja biflappe en ek de minskegeast. Ja, dy fedi, hwant dy bifruchtsje hja mei sombere fantasijen.
By de spjirren wurde de dreamen berne, gjin ljochte lichte optinksels,
mar mankelike, wemoedige, tryste. By de spjirren forliest wol immen
syn forstan, syn bisinning.
De spjirren domineare yn alle jiertiden. Yn de wiete hjerst en de
reinige winter binne hja deadsk stitrich fan oansjen, stean skriemend
yn it unlijige waer. Fortutearzge hingje de taken swier nei de ierde,
der't hja altyd al hinnehingje. It lytse topke, it hert, wiist rjocht nei
boppen ta, nei de himel, hwant sa is it libben ek, fan de ierde opkliuwend nei de himel.
Yn de winter, as it friest, wurde de spjirren der ljochter tsjin oan,
it is har goudene tiid, hja pronkje dan, forwachtsje it wander fan de
snie. Earst titgje hja greatmachtich yn it gegrimel fan tsjokke snieflokken, garje dan de kristallen op har brede wjukken.
Haldt de winter oan en friest de snie ta droege moude, dan wipt de
wyn boartlik tusken har troch en stout de swierhingjende taken skjin.
Nou stean hja neaken en biidzje it nije waerme libben, dat oer har
komme sil as in mearke. Krekt fornimme hja it foarste biwyske fan
in foarjierswyn, dat oer har hinneblaest, of hja jowe har op om it
sigentsje fan heil to fangen, it sykjend yn to heljen. It earste libben
is wekker wurden, slommet wer yn, bliuwt wach.
It is maeijel
In ienfaldich wurd: maeije, mar it omfettet in wrAld fan wyldens,
oerstjarens, unthjittings, skientme.
De maeije komt oer de spjirren, brekt de hoalling dy't it libben
bisletten haldt. Glanzgjend komt it at. De beammen trilje. Nou sil it
oer har komme, it spruten, it waechsen, it pronkjen yn kostlik grien.
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Nei de himel ta biwege hja, rekke dt, al wer in nije krun, al wer
tichterby de himel.
Letter sette hja har del ta de fruchten, ta it dijen, tsjinje sa it
wfindere libben.
Under har bliuwt it jimmer tsjuster, kald, koel, forgonklik. Al wer
byld fan 't libben. Ljocht skynt oer forgonklikens en forguldet de
wemoed ta langstme.
Dizze bosken beammen binne de minske nettsjinsteande teffens
mankelyk byld fan de tsjusternis. Mar by haidt der fan. It is de
paradox. Hy bigeart earder de demon to tsjinjen as it ljocht, dat
him to skerp en to Tolle is, spant lykwols nei dat ljocht en skreaut it
tit, lyk de spjirren soms kreune, kreakje, klije yn moannenachten of
op hjerstige dagen, fan langstme, en langstme is ivich.
De stoarmen moatte dan wol komme. De striid is der, de greate
kreft tsjin kreft. De spjirren stean massael tsjin en elke beam apart
stiet der foar. Hja fiele har bistean fit 'e fynste woartehltrinders nei
alle aide bleddeteisters ta, dy't wachtsje op de dea.
Hja fiele it libben yn de nije kriin, Beef en tear.
Moat ien beam it oflizze, by brekt net of, mar fait oerstaech, skean
nei de ierde. Der hinget er yn de maten, oerwoun, yn gjin gefal
brutsen. Hoe foarsichtich en earbiedich dogge de spjirreboskers fan
Gaesterlan him ut 'e wei, as hja wol in hiele dei piele mei ien beam,
dy't fa 'e groun brutsen is.
Dit is it omtinken fan in Kiel folk foar in hillich bock.
De simmer is in freonlike tiid. De piid fan de maitiid is der net.
It is de tiid fan bloeijen, fan fintjaen, fan it fitdijen.
Inkeld ris gean de simmertwirren skokkend oer de krunen, blaze
troch de fine bledden. It is ta forkuoljen tsjin de bite sinnegloede. Yn
it hytste fan de simmer stean de spjirren forlegen, witte gjin wei mei
dy wielde fan gleije strielen.
Harres is mear de kuolte en de kjeld en de tsjusternis, mar hja
binne great yn alles, dat natuer oer barren bringt, ek yn it lijen.
Derom ek forearje de Gaesterlanners har. De spjirren ha alles,
dat hja bisitte woene, hja binne barren in beech, unbirikber ideael.
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Aldermeast binne de spjirren dit godstsjinstich folk in symboal fan
de Ivige; ungemurken, finbiwust fiele hja it sa oan.
De sneintomiddeis, doe't Hylck op in hichte nei de spjirren seach,
hat hja eat forstien fan de Gaesterlanske spjirreforearing.
Deryn fielde hja har ien mei it folk fan de geasten en de bosken,
hwant de spjirren bitsjoene elkenien, dy't ta harren komt. Mar Hylck
hat winske, dat har doem oer Gaesterlan komme mocht, hwant
Gaesterlan fortarde har.
82.
Doeije, Egge en Merk binne de feste spjirreboskers. De trije
kappers fan Gaesterlan stean foarelkoar oer yn ierdetsjustere nacht.
Alle trije binne hja gelyk fan stal. Ornaris binne de Gaesterlanners
lyts, hja halde de holle yn de skouders nei foaren bugd, ha de eagen
nei de ierde, dy't hja biwrotte, dy't harren mear as eigen is. De
spjirreboskers misse it duknekkige, drage de holle rjochtop, stoarje
yn har gong net nei de groun, mar heger, nei de beammen, hwant hja
binne de spjirrewachters. Hwat docht harren de ierde oars as dat
hja de skerte is, der't de spjirren fit waechse?
De trije spjirreboskers fan Gaesterlan stean foarelkoar oer, it is
ierdetsjuster. Hja binne yn noed om har spjirren. Der is mar ien
ding, dat harren yn biweging bringe kin, de spjirren, de hillige bosken.
Mear binne de spjirren har as de frou, deit hja by sliepe.
Hja halde de bile, dat attribfit, lichtjes beet en oerlizze. Hja slaen
der mei op de han, bitfimkje de sne fit gewoante wei.
De wyn boldert mei faesje fit it noardwesten op de spjirren oan.
Needwaer op 'e Suderse. De dyk boppe Starum en Molkwar stiet
faei! Dy earme skippers, dy earme fiskerlju.
Hwat binne har de skippers en de fiskers, hwat is harren in brutsen
dyk, oer de spjirren mimerje hja en sitte yn swiere pine. Hja jowe
har net in inkeld eagenblik del ta de sliep, toarkje aloan yn 't nachtlik
tsjuster om. Algeduerich stean hja foarelkoar oer en harkje nei de
stoarmwyn en nei it kreunen fan de spjirren. Hja digerje nei de
stjerren, dy't soms skril troch it tsjuster boarje, tinke oan har spjirren,
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har aide slanke spjirren, hoe heger de krUn, hoe alder de beam, desto
faeijer. Elke wynpilst slaen hja acht, lije hja fan. By elts kreakjen,
reagearje hja.
Hja ha elkoar opsocht, de spjirrewachters, sykje treast by elkoar
yn de tamtearring fan it passyf wachtsjen.
Hja ropen elkoar mei it lficl fan de spjirreboskers, it smoarde yn it
helsk lawaei fan de wyn.
By de Leanspjirren moeten hja. Hja oerlizze en ornearje yn it stikdonker, binne it dan swijend iens.
Dy wyn, de oanhaldende, feleindige, geweltige, by kin de bosken
skeine, kin de spjirren utwrotte, kin der sunder lins tsjinoan huffe
oant de spjir it bijowt. len lyts weak forwrigber plakje, de wyn biiket
en slacht, twirret en draeit, rollet en wringt, de hurde groun brekt,
de spjir fait oerside tsjin de maten oan. De rigelmjitte is brutsen,
stikken is it moai evenredich stramyn. De natuer jowt en nimt, lit
waechse en sprute, lit brekke en stjerre.
Jinsen is de swiidste bosk. Hoe sil 't gean mei de Pinus Larix, dy't
de moaiste kegels set? Stadich, ynbannich, forduldich binne de
stappen fan de spjirrekappers. Mar it hert slacht wyld en oerstjfir.
It moed is eang, somber, muoilik. Stiif gean hja yn de wyn, wurde
tamtearre mei de spjirren, mar harren kin de stoarm net deare, hoe
hurd er fljocht, hoe rimpen er skuort, al boazet er oan to in orkaen
yn syn uterste. Tusken de lange fleagen binne har stappen dof mar
sterk. Kinne hja net keare, hja sille ek net wike.
Dizze nacht wurdt it in razende stoarm, de spjirrekappers hymje
der tsjin yn. Dan stean hja wer foarelkoar oer en harkje bigreatlik
noedlik nei it kreunen, it kreakjen fan har beammen. Soms spatte
hurde kluten droege modder har yn it antlit.
Merk fornimt, dat syn antlit wiet is. It binne triennen. Dat healwize gefoel fan him!
Hy, sterke, stilfe, stoere man. Great, breed, foars is er, mar syn
eagen hawwe de glans en de gloede fan in profeet sines. De sin, it
fjfir fan de spjirren baernt der yn, it greate, it ynfierene, it ivige, mar
ek it gefoelige, it biweechlike leit der yn. Dizze nacht is er himsels
gjin baes. „Hjir stean wy mei de bile," raest er, „yn der ivichheit
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kinne wy net op 'e spjirren passe. Kinne wy len, ek mar ien biwarje?"
Hark, der! In bats op 'e groun, in swiere plof. Dus hja bliuwe net
ienris hingjen tsjin de sterken oan. Of falle hja tagelyk? Hy wringt
triljend en oerstjfir de fist, sjocht nei de himel. skriemt it fit, heech
en heas.
„Kinne Jo der it net keare? Jo kinne, mar Jo wane net!!!
Egge stompt him wreed oan.
„Bisfindigje dy net. Der falt net ien to folle!"
„O, myn spjirren, bros as reidstallen brekke hja!" ropt Merk.
De trije raze tsjin elkoar troch de wyn. Dat skreauwen binne hja
wend. Oer de greatske bosken hinne klinkt harren roppen altyd, as
hja de spjirren neigean en forsoargje, elk syn eigen krite. Sa bringe
hja elkoar op 'e hichte mei ienlficlen, &Menden of trijelfiden. Yn al
de doarpen fan Gaesterlan kenne hja dat roppen. It is de lju eigen
lyk it klopjen fan de ikebosk yn de blide maeijetiid.
Merk syn lfid docks kenne hja. Hy hyt Merk mei it fiere Md. Hy
is de man mei it fiere lid.
Nou heart er tsjin de ffile stoarm yn. Hy utert jit in wylde klacht,
dat de spjirren brutsen binne as prikken. De moaijen, de geven, de
jimmer jong en grienen. Alle groei, alle soarch, alle skientme fan
lange jierren en jierren is wei.
len kear dounset Merk it fit, stampt op 'e groun; mei in snok en
in ynholden skreau is er hommels stil.
Krekt as laket de stoarmwyn, in bolderjende laits. Ffilder springt
er, ffilder wringt er. Ien machtige, fantastysk sterke wyn, ien gewel.
tige kreun, lang, taei, oanhaldend! Yn ien lange sike lfikt de stoarm
de spjirren om. Oerstadich falle hja, massael, mankelyk, passyf, great
yn de leste machtige bihearske biweging fan it ranke spjirrebosk.
„Hjir," raest Doeije, „Nit.' kom!" It is in trochdringende skerpe
warskoging. It giet om dea.
Doeije flechtet. Egge flechtet. Merk flechtet net. Merk is biseten
fan de spjirren.
,,Merk, Merk!" balte hja beide, alhiel oerstjfir. Ien kear hearre hja
syn fier lid, as er skreaut tsjin de dea.
Nou leit er foaroer, de spjirren topletterje him, teare de swide
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tfiken wild oer him hinne. It jimmergrien is syn deadsklaed. Hy Is
stoarn oan de spjirren. Ien fan de trije wachters is net mear, leit dea
under de spjirren fan de Leane. De lytse Pinus Larix stean rjocht as
kjersen, net skeind, finforweechlik. De lange reuzen fan de leane
lizze yn ien nacht forslein.
Hja helje Merk der finderwei.
Hy komt yn in kiste fan fjurren hout, hout fan de spjirren, dy't
him forsloegen fan hwa't hja de ofgod wiene. Lyk alle deaden tearden
hja ek him de hannen ynelkoar op 't boarst. Yn dy hannen gear ha
hja de stalle fan syn bile stutsen.
Oer Gaesterlan is de eangst kommen. Deselde eangst, dy't der
lang forlyn west hat, doe't fjfir en draek boarstten tit it Reade Klif.
Deselde eangst, dy't it teken fan it salte wetter brocht yn it Kreiler
Wald. Wytgingen fan fink, warskogings fan natuer. Sil it by ien
forrinnewearre spjirrebosk bliuwe? De spjirren binne ommers de
gloarje fan Gaesterlan. Untnim it lan de kroan, it sil fortutearzgjend,
fortoarkjend undergean. Lyk Merk stoar under it jimmergrien fan de
spjirren, sa sil Gaesterlan fintdien fan skientme undergean, as syn
spjirren net mear binne.
Hark, hja roppe: de spjirreboskers sette fit ein! Twa lficlen klinke,
it tredde is wei. Nou bringe de kappers rou oer Gaesterlan. De man
mei it fiere lfid leit stil yn it gref. Twa lficlen klinke mar.
Rouwe, rouwe oer Gaesterlan.
Twa lfiden mar.
It roppen is sa wyld, long, fleurich net as alear.
In findertoan fan lijen draecht it. Derom skreauwe hja oer de macht,
heas en rau der tsjin yn. °mach. De rouwe giet mei oer de bosken
en oer de lansdouwe.
In huvering biroert Gaesterlan, hwant de melodij fan de spjirreboskers bruts yn ien divelske dwylsinnige nacht.
Drof is nou 't wurk fan Doeije en Egge. De Leanspjirreliken moat
it folk yn mannichten oer gear: brea en waermte foar de earme man.
Moannen en moannen extra wurk foar de spjirreboskers.
En hwa moat foar Merk yn 't plak?
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83.
Hwer sille Hylck en Gerke to maeije hinne moatte, nou't Gerke'
famylje it hfis oan oaren forsein hat? Der binne gjin wennings oer
to Sfindel. Immen hat de gritenij roun west om jild to it bouwen fan
in arbeidershfis foar himsels. Dy't jaen kinne jowe, by krijt in lange
list. Hy is in achtenearre man, mei derom frij oan de kammenetsdoarkes tikje. Hwa wol in goede earme man net helpe mei in lytse
jefte en de iene moat faek om de oare. De nammen digelje oer it giel
pompier, skreaun yn it knoffelich skrift fan netfinderleine lju.
Foar oaren hat de diakonij in hits sette litten op Nijmarder gerjochtichheit. It stiet biskreaun, nea sille dizze lju de Marder diakonij earmlestich wurde kinne, hwant hja stean under spesiale biskerming fan
de Sfindeler earmfadije. Dizze lju fan it diakonijhfis binne trouwe
tsjerkegongers, hja wurde holpen.
Mei Gerke is dat hwat oars.
Hy kin syn eigen hfis net regearje, syn eigen frou kin er net yn
tsjerke krije.
Moatte hja immen helpe, dy't mient de tsjerke misse to kinnen? Ne,
it is goed, dat hja it skerp fielt, dat forkearde minske. It leit oan
harsels, hja moat mar leare. Foar harren sil neat dien wurde, nou't
butendat eigen famylje harren it bus opseit. Dat Bart samar net.
Sa is 't bisprutsen en bisluten op in of fisjele gearkomste nei oanlieding fan de tekst: Doet alle mensen wel, maar bovenal de huisgenoten des geloofs.
Maeije is 't yn in sucht.
Maeije is der gjin hits, gjin tek, gjin taflecht.
Maeije is de iepen frije wrald har dime, mar kalde hinnekommen.
Earne efterfit in lang smel paed fan de wei of stiet in lyts stiennen
him, it hinget hast plat op 'e groun. Foar yn de muorre stiet it brune
wapen fan de skoarstien finevenredich baernd. Twa lytse ruten sjogge
skruten nei de wei. It finderein hat wyt bikalke west. It hfis is net
mear to biwenjen, hoe freonlik biskieden it nei de wei kipet. Wyn en
rein komme frij yn. Dat is it slimste net, mar it hits hat wandluzen.
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Der= stiet it leech. 't Is of freget it fit 'e fierte wei: „Komt der nimmen
by my?" It wurdt Hylck sein: „It hfis mei de wandluzen stiet ommers
leech."
„Gerke," seit hja forheftich, „lit us der hinnegean." Hja tinkt:
Hjir wei, hjir wei, hjir is 't net mear to fornearen. Dat erchtinkende
minske njonken my en altyd dat neigean, dy smeulske en forwitende
eagen!
Alles is better as hjir to stean, &lake en bignyske.
Ha jim gjin plak? Is der net in wenning foar jimme? Sa komt it
noch, dat hja har libbene berntsjes feilich yn 't gref winsket en hja
sels de wrald mar yn, biddelje en skriemend fan langstme sjonge,
al de fierten efternei.
Lit us nei de wandluzen gean. Ik sil se fange, fitroegje. To
arbeidzjen is my neat. Bjinne, waskje, skrobje, hwat soe 't. Better
tsjin wandluzen fjochtsje as tsjin neigeanige minsken.
Der gean hja dan it wite paedtsje del, dat kronkelt yn it bleke gers.
It hfiske laket harren glfipsk oan, it moat der dochs goed wenjen
weze. Net mear is Hylck warleas tsjin tomfike en iepenlike rabberij.
It libbet der frij en by elk fandinne. Rounom op 'e wrald kinne
berntsjes berne wurde en stjerre, it plak sels makket neat fit. Libje
en stjerre is it foarnaemste op 'e wrald, al it oare is der op ta. De
leafde ek! De leafde ek? Hylck laket mei de bern, hja is sa fleurich,
de bern wurde der fitlitten fan. De frijheit winkt by de wandluzen.
As der wer in berntsje komme mocht, hat hja it bus al lang skjin.
84.
De striid tsjin de wandluzen is in healwize fjochterij. Hja binne
fitroege en hja binne der wer. Hommels ploft der ien fit de souder
wei op 'e tafel of op 'e flier. Hja plakke tsjin 't biskot, klibje yn de
bedden, wuolje om yn de tekken fan de lytse poppe yn de krebbe.
Fyn se mar yn it bedste, der't nea it ljocht fan de dei yn falt.
Gewoane minsken meitsje net folle spul fan it plak, cler't hja inkeld
sliepe. Alle dagen hat Hylck de bedden oer de flier, siket se nei op
flieen en op wandluzen. Dan krupt hja mei de tfitlampe yn de han
298

op 'e knibbels it bedste troch en nimt planke foar planke yn studzje,
sjocht de skreven nei; hja nimt in kears as der gjin oalje is. As it eat
kin, bihoffenet hja it mei it lampke, dat nei dit trelit de namme fan
Sibren Wandlfis krijt. Foartiid hiet er inkeld Sibren. Hylck sei sa
faek: „Toe Sibren, baerne! Hoe nou, Sibren, wol 't net? Net sa sleau
Sibren! Moatst wer snute, Sibren?"
Wiger hat der niget oan, blaest der yn en pleaget guodlik syn
Mem. Hy is tige wiis mei syn Mem. Mei Mem en mei Tapke en de
lytse poppe, net mei Heit. „Sibren Wandlfis,” seit er syn Mem nei.
Alle Gaesterlanske tfitlampen krije nei forrin fan tsjinst in eigen
namme, lykas snoarkrige Sjoerd, taeije Baeije.
Dei oan dei sit Hylck mei Sibren efter de wandluzen oan, Sibren
is skriel mei syn ljocht. It is in taeije striid, in wanhopige striid. Hylck
forliest de moed net, hat der wille en argewaesje fan, genietet fan
de frijheit. Frij, by de minsken wei! Hja weidet hjir op tsjin hunger,
earmoede en wandluzen yn. Alles is better as minsken. En Gerke
hat hja gjin argewaesje fan, nimt him, sa't er is. Har deade berntsjes
lit hja reste, jowt har oan it nije libben oer, dat wer yn har waechst.
Wylst roeget hja de wandluzen fit by dagen en by nachten. It kin
barre, dat der nachts in bist op it sliepende antlit falt. Wekker wurde,
deameitsje of oan kant reagje en trochsliepe, hwant de lea binne
wurch. In moanne, twa moanne, it wurdt better, mar in healjier stiet
der foar it slimste.
Forduldich droech Hylck altyd it kommen fan har bern. Sa net dit
nije berntsje. Al wer sa, al wer, al wer! Hja smiet der Sibren fan oer
de groun, doe't hja it fornaem, soalde him, cler't hja him krije koe.
De jobbe wie net iens stikken, allinne in clfik yn kantsje. Bran kaem
der aldergeloks ek net fan. Biroufol siket hja him op. Hja mei sa
net heal. Hja hat har bern ommers leaver as har eigen libben. In
eangst komt yn har om har opstannigens. Sil God har wer mei in dea
berntsje straffe? Moat it skielk yn de rige lizze op it lytse tsjerkhof?
Hylck twingt harsels om fierder underwurpen ek dizze kear to underBean. As it bern der ienkear is, sil it slimme wer wei weze, fttwiske.
To fulder giet Hylck efter it ungedierte oan. It moat allegearre yn
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de frije skoften as hja net fit to melken is of oan 't arbefdzjen yn 'e
hlis en op 'e ikkers. De fortsjinst giet foar.
Dit jier bliuwt it fleuriger. Hja tinkt wer mear oan har jongfammetiid, komt boppe de soargen tit, tinkt ek hoe't it wie op 'e pleats, mar
kin dat restich forarbeidzje. Inkeld fait hja yn fel forset. Hwerom
wie hja earm?
Ta de tiid, dat Roaske komme moat, hat hja selden mear lest fan
in wandlfis. Noch foar't it berntsje komt, is der de tynge, hja moatte
mei Maeije fit 'e hfis. De eigner wit, dat it hfis suvere is, it hat dus
mear wearde krigen. Mear as fiif en tweintich goune kin er Gerke
net of freegje. It moat nou op syn minst tritich dwaen. Hwa sil him
dat kwea ofnimme? Foar fiif goune hat er it hes fit 'e wandluzen
krigen. Is it eins net in skande, dat syn hits tsjinje moat to in wente
fan Hylck? Hy hat der leaver sediger hierders yn.
Maeije dus! Aide maeije der fit. En hwer dan? Hylck tinkt, hja
moat Langer beevje foar de maeije, dy't alle minsken fleurich makket.
Gerke hat it Hylck forwiten: „It is dyn skuld. My jeije se der net ut,
't is om dy. Du bist in ungelok. Giest ommers net iens nei tsjerke tar
Dit treft Hylck dochs, al wol hja it net witte.
Gerke' ffiterjen en skelden heipt net.
Hylcke pine heipt net. Aide maeije komt wis en grif. 't Is noch net
iens Krysttiid. Hwerom nou al soargje?
85.
Wiger dangelt op 'e wei om yn deiske klean en 't is twadde Krystdei. Hy mei fan Mem de sneinske net oan ha, oars binne dy fiersto
gau to'n ein. Men moat sa sunich, seit Mem. Wiger moat ek sunich,
hy wit it sa goed, kin der net altyd om tinke, forjit it sa mar. Sjoch,
hy hat in kram oer syn nije kiompe. Wied er sa wiis mei dy nije wite
kiompen, hy roun hwat hurd, it wie eins draven, mar dat hat er net
tsjin Mem sein, en der batst de kappe der of. Hwat hat er fan Heit
op syn faly krigen. De blauwe plakken sitte him noch op 'e lea. Hy
koe der dochs wier neat oan dwaen, inkeld dat hy draefde. Hy moat

ek om safolle dingen tinke, de fuotten rjocht delsette, net slydskje,
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mar de fuotten optille, net drave! Simmers is 't fijn, dan kin er op
bleate fuotten. Der is neat oan to sliten of sa, dy mei er briike, sa't
er sels wol. Dan hat Mem gjin fortriet, dat wol er net graech, hwant
hy is mal mei Mem. Net mei Heit. Heit is altyd lilk, ek lilk op Mem.
De muoikes binne lilk op Mem en allegearre hast. Pake en Beppe net.
Wiger bigrypt it net, syn Mem is altiten leaf foar him en foar lytse
Tapke en foar de lytse poppe.
Krysttiid is 't. It is wiet waer. Wiger hie graech snie ha wollen,
hat him safolle foarsteld fan de Krystdagen en der is neat oan, neat!
Heit wer ris forkeard. Mem hat gjin iten foar harren, hy krige in
stik brea mei neat der op. En der binne minsken, dy't alle dagen sjerp
op brea krije. Wiger wit it sekuer fan lange Lunenburg dy't wol by
harren komt. Wiger hiel hiel inkeld ris. Der binne bern, dy't seek
op 'e brogge krije. Hja net. Hy wit net iens, hoe't it smakket. Wiger
stiet foar de skoalle. Spitich, dat er net hinne kin; hja ha frij. Hwerom
soe Heit der sa lilk om weze?
Heit sei, dy Master is in loaije stjonkert, rint mei de lange piip oan
op sefte toffels troch it doarp, in swart klotske op! Master smookt
sneins en op hjeldagen. Heit smookt binei nea. Foarhinne die Heit
it wol, mar nou net mear. Foar alle jild moat iten kocht wurde.
Wiger hellet de knikkerponge to de bfise fit en telt syn knikkers.
't Is gjin tiid foar 't knikkerjen, mar der koe ris ien weze, dy't woe.
Der is trouwens net ien jonge yn 'e buorren.
Knikkers binne Wiger syn iennichst bisit. Hy kin net faek mei
dwaen mei de spultsjes, om 'e klean net of om it jild net. Knikkerje
kin er wol mei dwaen. Dat woe er it hiele jier wol dwaen. Hy wint
altyd raek. Hat er ien knikker, hy makket fan dy iene samar tsien.
Wiger telt syn knikkers foar de safolleste kear. Hy hat in hiele soad,
hy stoppet se yn 'e bilse. Wiene dy Krystdagen mar oer. Der is neat
oan en hwat hat er him der op forgappe. Wiger giet de buorren troch.
By Egge timmerman stiet in amer mei kalk bfitendoar. Wiger
gliipt der hurd hinne, skopt der tsjin oan. Rink-kink-klets! In grouwe
kwak kalk left al op de strjitte. Mar hwat moat er nou hurd. As dat
mar wer goed komt mei syn klompen. Baes Egge stie krekt efter it
skot by de pomp to drinken. Op hoassokken komt er der oan.
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Mar Wiger is him foar, fljocht as in pylk fit 'e boge nei 't tsjerkhof
ta, himet der fan. Ne, der is neat mear to sjen, baes hat it oerjown.
Wiger giet nei de bakkerswinkel ta. Der lizze plattekoeken foar 't
rut en in great brea bylket. As hja dat thus ris hiene, dat soe in feest
Jaen! Dan soe 't wol Krystfeest weze, echt Krystfeest. Der is in
frommeske yn de winkel, dy't plattekoeken keapet. Wol in heal fearn.
Hja praet mei de bakkerinne, in hiel lang skoft. De doar stiet al iepen,
noch giet it praet troch, mar einlings komt de frou it strjitsje del.
It is Fokke' Gryt. Wiger sjocht net nei har, hy sjocht yn 't winkelrfitsje. Ynienen is 't: „Wiger!"
Wiger sjocht om him hinne. Is hjir noch in Wiger? Of ropt hja
him! „Wiger," ropt hja, „kom ris harren."
Noch bliuwt Wiger stean.
„Hjir, in plattekoek." Hja lit him ien sjen. Nou sjit er der op of,
as in snoek op it ies, lekt 'm har hast fit 'e hannen wei.
„Nou, nou," seit hja, „moat dat sa?"
Hy stiet wer foar 't rut.
„Kinst net tankje sizze?"
Hy sil de mule der ta iepen dwaen, mar dan heart er har sizzen:
„Yt mar lekker op, silst net safolle ynslach krije, fink!"
Hy wurdt pia. Hwat kin Fokke' Gryt dat skele?
Hja set heupwriggeljend of, sjocht wol twaris om, ornearret, der
hat hja net folle eare fan. Hy set der net in tosk op!
Dan is 't by him thus sa slim net, as de iju wol sizze.
Weismiten jildi
Mar Wiger striidt in striid.
De han wol hyltyd mei de plattekoek nei de mule Bean. Wiger seit
hyltyd: „Ne, ne." Wiger hat net folle iten hawn hjoed, mar Tapke
ek net. En Tapke is sa'n lytse skat. Der is de koek by de mule. It
wetter rint him om de tosken, hy byt net ta, draeft as in wyld fuort.
De plattekoek haldt er fier fan him of, wol him net fens dike. Hy
draeft it kronkelpaedtsje del. Lytse Tapke, dat skatsje, rint boartsjend
op 't hiem om.
„Hjir Tapke," raest Wiger, „hjir foar dy, opite!"
Tapke stiet hommels stil, abslut stil, sjocht stiif nei de plattekoek,
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„Toe dan,” seit Wiger.
Hastich grypt Tapke, set der daelk de wite toskjes yn. Wiger sil
wer fuort.
„len hap," seit er, nimt de koek fit Tapke' hannen, byt der in lytse
hap fit, rint kogjend fuort.
Hy tinkt nei. Nou sil de Heare Jezus him in beste jonge fine. De
Heare Jezus hat ek in lyts berntsje west. Wiger strunt de Neurde yn.
Der is neat to forstriken. Hy hat sa'n honger krigen fan dat stikje
plattekoek, is der hast mislik fan. Nou klattert er boppe op in hege
hikke, sjocht sa it hear oer. Mar ek dat forfeelt him. Hy springt der
Of. Hwat left der to blinken under it toarre gers? Nou sjocht er it
net mear. Hwer wie 't ek wed Wiger leit op de knibbels to sykjen.
Of hat er it him forbylde? Ne, dochs, der leit it. Hwatte? Is it dan
hjoed al feest? Fan 'e moarn hat er bidden, oft der hwat moais barre
mocht. Dat bidt er sa faek en it bart nea. Hjoed bart it al. Hwant
Wiger fynt in kwartsje, in hiel kwartsje, in kwartsje mei de kop fan
Willem I.
Wiger haldt it kwartsje stiif yn de ffist en de ffist triuwt er djip
yn de bfise, wylst fielt er oft de bfise hiel is.
Hwat sil er mei it kwartsje dwaen? Hwat kin er der net foar keapje?
Hommels stiet er foar it rut fan de bakkerswinkel. Brea — plattedkoeken. Plattekoeken of dat hiele greate brea?
It kostet krekt in kwartsje, dat wit er wol, hy hat it sa faek foar
syn Mem helle.
Hy kin ek drop der foar krije by Lfitzen. Drop is sa lekker, hy hat
it fan in boerejonge wolris hawn to priuwen. Hoe sil er? Drop —
drop — drop. It sjongt him yn de holle. Mar hy giet de winkel fan
bakkerinne yn en keapet fan har it brea. Foarsichtich leit er syn,
syn kwartsje op 'e toanbank del. Ne, bakkerinne hoecht it net op
to skriuwen. Hwat left it der moai sulver op swart.
Hast earbiedich draecht Wiger it brea op syn beide earms, hy is
bang, dat it brekke sil. Hea, hoe droech hy oars in brea? Nea hat er
witten, dat in brea sa great is, dat it sa hoeden en foarsichtich droegen
wurde moat om it brekken. Hy docht it under de earm. Ne, dat kin
hielendal net. Hy haldt it foar him id op syn hannen en triuwt der
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syn noas tsjin oan. Hwat rat dat lekker.
Dat is Wiger syn brea.
Doe't de bakker it daei makke en yn de oun sette, hat de Heare
sein, sjoch dat brea derre middenyn, dat is hjoed foar Wiger.
En it kaem krekt sa fit. Fansels, der soarget de Heare wol foar.
Dat er it kwartsje foun, dat hat de Heare ek dien.
Wiger is al tichteby hit's. Sjoch, yn de doar stiet Mem en eaget nei
Tapke. Wiger ropt: „Hui, hui!," by floitet ek in bytsje, hy is in
greate man, dy't foar de kost soarget. Nou sil Mem tinke: „Hwat hat
Wiger der yn 'e hannen?" Mem sil net witte hwat hja der oan hat.
Ja, der is 't al sa. Mem komt nei him ta. Greatsk stiet Wiger foar
Mem, seit neat, laket bliid. Op 't lest seit er: „Pak it my of, Mem,
ik bin sa bang, dat it brekt."
Mem freget: „Hwer hast dat wei, Wiger?"
„Ried mar, Mem!"
„Hast net frege, wol?"
„Ne, Mem, wier net Mem."
Ynienen batst it hiele forhael der ut, hy kin 't net mear ynhalde.
„Ik sprong fan de hikke, ik seach hwat blinken, ik foun in kwartsje,
hjir is it brea."
Mem sjocht him yn syn donkere eagen.
„Wiger, hast it earlik foun, nou?"
„ja, Mem, wier!" It docht Wiger sear, dat Mem him dat freget.
Hwat mient Mem wol? Mem aeit him oer de holle: „Hwat bistii myn
leave, greate jonge."
Wiger is wer bliid.
,,Mem, mei it skiep ek in stik ha?"
„Nou," seit Mem, „ja, toe dan mar, it is dyn brea."
Jouns is it feest yn 'e bus.
Hja sitte om de roune tafel hinne, Heit, Mem, Wiger, Tapke. ja,
Wiger en Tapke ek, hja hoege joun net yn in hoeke to krupen. Lytse
Harke sliept yn de krebbe. Mem snijt it brea, it iene stik nei it oare.
Hja meije sed ite. It is sa fijn!
Heit laket. Wiger sjocht nei Heft; as Heit laket, hat Heft de mule
wiidiepen, dat tosken en kiezen allegearre to sjen binne. Wiger hat
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Heit nea sa fleurich sjoen. Heit slacht Wiger op 't skouder. Dat docht
Wiger sa sear en dochs fynt er it moai. Hy sjocht Mem oan. Mem
knypeaget nei him. Wiger fynt Mem in moaije Mem, Mem har hier
is sa swart, Mem hat leave eagen, dy't him sa waerm meitsje.
Wiger nimt him foar, hy sil it hiele doarp moarn ofsneupe om
jild: kwartsjes, dfibbeltsjes, miskien wol in goune. Hy sil finder alle
gerskes sj en.
Nou moatte hja tankje. Heit hat de pet foar de eagen. Heit bidt,
Wiger kin der nea hwat fan forstean, as Heit bidt.
Hwat nou? Heit haldt by it Amen net op. Heit bidt mear. 0, hwat
wurdt Wiger raer. Heit seit: „Here, wij danken U voor het roggenbrood en voor Uw zegenrijke komst op aarde."
Wiger skammet him sa, sjocht troch de eachshierren nei Mem.
Mem forlfikt har gesicht sa frjemd.
Wiger tinkt: „Nou hat it dochs in moai Krystfeest west." Hy is
sa bliid, dat er gjin drop foar syn kwartsje koft hat.
Leit Wiger letter efter de bedsdoarren, dan heart er Heit en Mem
praten oer Heite klean.
Lytse Hessel moat op bigraffenis, hat frege, oft er Heite klean oan
ha mocht, hy hat oars net mear as in seilbokse en dy bilape.
Mem seit, hja kinne it net wegerje.
Wiger tinkt, ja wis, dat mei wol. Hwat binne wy ryk, dat wy lytse
Hessel helpe kinne. Hy mei se best in kear oan ha.
Wiger leit plat op 'e rech.
Hy hat de han tofreden op 'e mage.
Hjoed is er in stik groeid.
86.
„Hoe alder in minske wurdt, hoe hurder it libben giet," hat Hylck
de moarns tsjin Gerke sein.
Gerke gyng de earste kear fan it nije jier nei de ikebosk.
Wylst de bikende klopsang oer Gaesterlan ropt, dat de simmer
op kommende wei is, sjongt it libben in oare wize foar Hylck. Hja
koe net mei nei de ikebosk, tinkt wol efkes oan it moaije wurk, sa
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meiinoar yn de mande, hertstochtlik, libben, soun, taarbeidzjel
Hylcke berntsje is amper in moanne en hjoed is 't aide maeije. Der
komt in wein hfisrie oan en stiet stil foar it freonlik kronkelpaedtsje.
Hja derre bisjogge it has dat sa guodlik fit lytse eagen sjocht.
Stadich kuijerje hja nei Hylcke doar, in man en in frou. It is toalve
Ore.
Hja komme al fit Tsjerkgaest.
„It is tiid, frou, jo moatte der fit. „Ik wit it, doch in hantaest mei."
Nou bringe hja har mannich bisittings fierhinne nei de wei. Dat
is moai fan harren, hwant it hoegde net. Hja dogge dat, dan hoecht
hja net to togjen, as der in wein komt.
„Der komt net in wein!"
„Hoe dan?"
„Ik bliuw hjir mei 't spul."
„Ha jo dan gjin wente?"
Hylck skodhollet, nimt de lytse poppe op 'e earm, ropt de oare
berntsjes en bringt it leste guod yn de koer nei foaren Der sjocht hja
efterom nei it aerdige hfis. Mar nou liket it dochs nuver mei dy twa
swarte gatten fan ruten. Hja moat oan in deadskop tinke, dy't minskeholle west hat. Alle minskehollen forbergje in deadskop mei swarte
gatten en gnyskjende kaken. Alle hollen, ek de hollen fan harren,
dy't hja leaf hat.
Hylck ribosket. Wie Gerke hjir mar, by moast wol nei de ikebosk.
Gjin hfis en ek gjin jild? Dochs, wie Gerke hjir mar!
De skande is foar ien allinne sa great. De bern hokje om har hinne,
skruten, bang, finwennich, kinne dit net forwurkje.
Hylck moat har poppe fuorje foar it each fan eltensien as in minske
fan de wei. Bytiden is hja gleon fan lilkens, giet opljeppen, par by
har guod Fans, triennen fan ellinde parse yn de eagen.
Sjoch nou om dy hinne, Hylck! Dit hat it libben dy brocht. Dit en
dyn bigearte nei de man, dyst net krije koest. Lokkich, dat Mem der
net mear is. Sjoch, dit hat it libben yn Gaesterlan my brocht, Mem,
in brutsen hert en in biroaide hushalding. Hylck wurdt oerstjfir, wiist
om har hinne, Ditl Sjocht nei boppen: „myn tekl"

Soks bringt it libben earme iju en nea en to ninter sit der forbettering weze. De measte minsken bliuwe of wurde der from by. Mar hja
wurdt opstannich, soe moardzje kinne, flokke. Har bern komme by
har, finwennich deun tsjin har oan.
Hylck sjocht nei 't tsjerkhof. De dea brocht it libben my ek. Is
der wol in God? 't Is der boppe sa stil, sa stil as de dea. Komt der it
libben wei?
Hja eaget nei de &hideler beammen.
De leafde, de suvere leafde brocht it libben har ek, of wie 't de
bigearte allinne? Hylck is forslein fan 't libben, mar Siertsje ek. Der
moat hwat fan oan weze, dat er mealt.
Hja heukert del yn it gers en de bern rinne skriemende om har
hinne. Dy fingelokkige bernesnuten, dy gean har sa oan!
Wiger seit: „Mem, hwer moatte wy dochs hinne, ik wol hjir fannacht net bliuwe." Hja kin him net treaste, seit: „Miskien!"
Hoe guodlik skynt de sinne op it tafriel, krekt as seit er: „it is sa
slim net as it liket."
By it hus binne de nije lju drok oan 't skrippen. Frou, der binne
gjin wandluzen mead Hylck laket
Stil, alles is forgulde fan it giele sinneljocht.
De bern kinne it nearne fine. Hja binne it wend om sunder iten,
mar altyd wie der in hfis om yn to drafkjen.
It is nuver, safolle Sfindelers hjoed om in boadskip moatte, in
defile gelyk.
Elk nimt sines der fan mei: Hylck mei hear en fear oan de dyk.
Thus wurdt it oereide, op forskillende wizen, mei bigreatsjen, mei
spytgnyskjen, mei strange skuldskoging, jit net mei de goede wil to
help, meast forkeard, inkeld goed.
It is dochs fan dy gefolgen, dat de earmfAden en in tsjerkefad der
oer byelkoar komme.
Om seis fire komt Gerke fan 't wurk. Hy sjocht skraechwurk nei
frou en bern, giet ek net by harren sitten, mar in fiks ein der of, yn de
berm. Oare jounen helpt er soms noch in pear wren by de timmerman.
Hjoed net, by hat de moed net, sit mar hwat, de knibbels heech
oplutsen, de holle yn de hannen.
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Brimstich digert er yn de sleat mei it einekroas en de jonge wetterblommen; harket nei it oerdiedich kwekjen fan de froasken. Seit de
natuer him, dat er it op God oankomme litte moat, lyk de natuer sels
docht?
Hylck bringt him in stik iten. Hy seit neat, nimt it iten ek net. Hja
leis in timpe brea njonken him del. Efkes letter ha de bern it opiten
en dat fornimt er net.
Hy hat in hurde kop en is slim earsuchtich. Der sit er foar gek,
foar elks eagen. Wylst wachtsje hja meiinoar op it fallen fan de
nacht, dy't hja bigeare, om't er meilydsum de skande weinimme wol
foar in hoart en dy't hja eangje om it fingeriif foar har lea.
As heidens butendoar, wylst elk minske in hinnekommen hat.
De trije faden komme gear en prate.
„Moat it nou sa?" Hja stean yn 't amt, ha de earme lju op 'e noed.
Dizze lju ek? Dat minske?
Haitsje seit: „Ien nacht finder Gods bleate himel wurdt net in
minske skurf fan."
De oaren knikke foarsichtich. It is wier, hwat Haitsje seit. Hwerom
gean hja dan nou net by elkoar wei? Hwerom stean hja der noch
swijend op in gersraei bitend? Foaroan yn de Neurde stean hja, in
eintsje fan de wei of, sjogge op it hof fan Sfindel lat. As dy minsken
dea wiene, soene hja plak foar harren ha, in lytse romte is dan mar
nedich. Mar hja libje as in hert, allegearre.
„Nuver is 't yn de wrald," seit Rintsje, „dy't in hits ha, stjerre,
dy't net in hias ha, libje." Thys seit: „Haitsje, du hast de kij al yn 't
lan, ha 'k sjoen."
Haitsje seit in skoft neat. Einlings ropt er: „Mar it bfithas is net
skjin." Thys: „Dan samar en moarn himmelje. Hylck is der gauwer.noch trochhinne." Hja wurde it lens oer Haitsje syn brithus. Haitsje'
stadich brein krijt de guit.
Hoefolle kin er yn 't fatsoenlike freegje? Der wurdt noch praet
troch de oaren.
Haitsje wipt der fit: „In kwartsje yn de wike soe dat kinne?"
It fait der to hommels yn, hja sjogge him forheard, mar dan
gnyskjend oan, en forstean him.
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Rintsje seit: „Wis, dat kin, ja dat soe net to min weze."
Hja gean trijerisom nei de minsken ta, om it to sizzen, om it bliid
boadskip to bringen, hja fan de tsjerke: „Der is in bilthits, der't jim
yn kinne!"
Hja binne it noch net der oer iens, oft dizze goede died yn dit gefal
wol forantwurde is. Thys seit: „Gerke is in tsjerkegonger." De oaren
knikke bliid. Hja wolle ek wol goed.
Hylck hat al in tekken yn 't gers fitlein, de berntsjes sil hja goed
ynstopje, hwant der blaest in Noardewyn. Op it boadskip fan de
Wen riist hja wurch oerein, net iens bliid.
Hja fielt har as in minske dy't to folle die, dan hat de geast gjin
spankreft mear ta freugde of ta smert.
Wol freget hja spotsk: „Binne der ek wandluzen?" De Wen
sjogge har noartel oan. Hja freget troch. „Binne der ek spoeken?"
Haitsje kin net folle mear forkropje, wurdt der read fan.
Hja soe lytsman weze en dimmen bitankje foar de greate gunst;
der soe gjin geast mear yn har weze en wrychtich jowt se noch in
greate bek.
„Jo meije butendoar bliuwe, der binne mear spoeken as by uzes."
Hylck seit: „Gjin wandluzen."
Haitsje is put., woe har it bfithfis graech wer finthelje, mar it
kwartsje yn de wike!
„Sawn stfiren yn de wike", ropt er troch de joun. Hy hie hwat
oars sizze wollen, dit past net yn 't petear. De oare faden kinne him
by halde. Hwer is it kwartsje bleaun?
Mar Haitsje hat rinte op rinte frege.
Greatskens moat syn jild opbringe, oars hat it gjin rjocht fan
bistean. Har greate milk komt har op in dilbeltsje yn de wike en
hwat hie Haitsje graech in goede die dien oars, mar dizze is ek
noch best.
Inkelde nijsgjirrige minsken wurde foar in tataest roppen.
Haitsje syn buorkerij stiet oan de Marder kant fan it tsjerkhof.
Hylck ornearret, hja kin jouns in gong nei de lytse greven meitsje.
It spoeket op de greide by de boekehage, hja is nou nearne mear
skruten fan. Haitsje' Teatske komt de hits fitstouwen. „Hwat moat
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dy bringst?" Haitsje leit it har ttt mei sEfte, fatsoenlike wurden,
hwant sa is er yn 't trouwen opbrocht.
Hja freget him lfid: „Wie der net in oar bfithits leech?"
Haitsje andert: „Ik bin earmfad, Teatske." „Hwa seit fan net.
Hwerom moat it hjirre?"
Haitsje lustert har yn 't ear: „Hja bitelje!"
Teatske antlit klearret. „O, nou ja, nou ja
Hylck bigrypt it petear, haldt har yn, hwant de bern moatte tinderdak ha en it is al sa let. Wiger hat krekt syn meagere jongesknust yn
Memme han stoppe. Soed er har treaste wolle?
Hoe't Gerke reagearret fornimme inkeld Hylck en de bern, hwant
Gerke is by in oar frijhwat moaijer as by eigen, dat hat Hylck al
lang observearre.
!"

87.
Yn it tsiende jier fan har boask mei Siertsje Barres is Hinke fan
Jan Roekeboer rest. Har libben is yn de omgong mei Siertsje net
iepenbloeid, mar yn de knop bistoarn lyk by in blom, dy't gjin wet-

ter krijt, de knoppen stadichoan fortoarkje. De fintjowing, der't hja
op tidige hie, is net oer har kommen, likemin as har lichem him tintjaen koe ta folle keine groei. Hoe't hja it libben twong en treau fit 'e
finmacht wei, it bleau har stiif en hurd en ungefoelich. Har jongfammedreamen, dy't hja as winsken de wrald ynstjurde, kamen by
harsels werom fan elke waerme toai untdien. Doe brocht hja se der,
der't se berne wiene, yn de Roekebosk, by de feart, yn heite has. Der
wylken se stil, de bleke forsutere untidich berne wezens, dy't mar
net stjerre koene.
Mei de dreamen, de yllfizjes fintfoel Hinke ek de moed, de span-

kreft, hja libbe iinfruchtber en toar, lyk immen dy't libje moat.
Hwa't nei lichein en geast slein is mei finfolsleinens siket in fitwei,
it sij yn nijsgjirrigens, yn brettigens of oare wei, it spontane stjert, it
ynpulsive fortart. Langstme, der't elk minske fit libje moat, wie har
fintnommen. Hwat Heit safolle jierren foar Hinke forburgen holden
hie, kaem finwearsteanber op har ta, wreed, lomp en ungenedich. Hja
he gjin forwar. Doe socht hja it hoe langer hoe wear yn skerpens.
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yn neigeanigens. De eagen wild en bang, liet hja it libben oer har
komme, woe lykwols de leije halde.
Inkeld Fouk koe har stjfire. Alle fortrietlikheden wurdt net eltse
del en eltse fire oer stroffele, mar it sear giet as sfirdaei yn 't libben
op, finderminet bloei en fruchtberens. Wylst giet Hinke yn de mounegong fan eltse dei, fan 't sliepen oan 't sliepen, fan 't iten oan 't iten.
Hie hja de rike leafde hawn, dy't oer 't forstjitten hinne rikt, hja hie
net tjirme, hwant in hert fol waerm bloed lit de ieren klopje, klopjel
It kalde bloed sil hert en holle krimpe litte yn fortutearzgjend kjeldlijen en de minske giet der oan, der is gjin compromis.
Mocht hy de waermte fine buten himsels, buten minskebistean,
bygelyks by it blide fjfir fan it Godsbitrouwen, dan net. Yn de feilige
herne fan de godstsjinst wurdt it oare libben berne, it libben dat fan
de wrald ofstjert ta in nije leafde, oant it kloppet oan de heechste
libbensier. Uteraerd sil in minske de wei derhinne skraechwurk kieze,
dy wei tsjin flesk en bloed, de wei fan baernende striid of fortrietlik
lijen, doelleas sa op 't each, tizenusten fit harsels.
It gebet giet fit fan de minske nei God. It giet op in twingen, in
tjirgjen, in kroljen fan de hist, in skriemen, in flokken, in bidden. Ut
dizze ween wurdt de frede berne, de oerjefte komt, it streakjen fan
Gods amme makket weak en bliid. Harmonij yn 't minskewezen! It
majestueuze hege, it finbiroerde, it almachtige fan God, hy fielt der
in sprfitsel fan. De minske is by syn Skepper, raent yn Syn wezen wei.
Hwat bliuwt der dan noch oer? Hwat is dan it leavjen fan in man?
Alle bigearte kliuwt hertstochtlik ta God.
Sa is it yn de bate mominten.
It oare is der ek, wint wer. In evenredich op God fortrouwend
libben is net alle dagen in sjongend libben, mar ek nea in leech libben.
Sa wie toneistenby de wei foar Hinke, doe't hja libbe mei Siertsje
Barres. Ek, doe't Siertsje stil waerd, binei sa stil as 't gref, foar't syn
geast alhiel bigoun to doarmjen. It hat wolris goed tusken harren
west, mar nea it rjochte. Bern kamen der net. Net ien hie soks ek
forwachte. Natuer mijt syn minbedielde bern, kin ek nuvere oanslaggen ha, hwant yn it tsiende jier fan har boask moast it lytse
forwoechsene minske in bern op 'e wrald bringe.
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Roaske hoegde der net mei to redden. Hja koene in dokter bitelje,
mar ek de Wikeler dokter koe har it libben net halde litte, hja stoar
yn de pinen fan it bernjen en dy wiene net iens bjusterbaerlik swier.
Doe't har lea al kald wiene, hie de dokter it bern pas belle. Wunder,
it bern libbe noch, hie it libben fit in deade. In wolskepen jonge, miltel
en leaf.
Hinke leste tinzen ha by Siertsje west. Hja hat it oankommen field.
Hertstochtlik naem hja syn ban yn bar lange tinne molkeglezen
fingers. Hja patte dy ban. Hy woe 'm weromlilke, hja die sa dryst
foun er, by gnyske der om foar de dokter. Dy joech him tomilk in
wink. Doe liet er stil gewurde. As in dea ding hong de ban swier yn
har biweechlike fine hannen. Hy, Siertsje, siet stiif en strak en
undergyng it.
Har wie dit in ofskie fan alle felle bigearten, har ylliajes, har moaije
fynkleurige sjippebellen fan forwachtings. Efkes seach hja noch
longerjend nei syn antlit, mar it stie sleau, dom, eangstich. Hy hie
neat foar har west. Efkes hifke hja syn ban, sa swier as lead. Hy lei
har binaud op it boarst. Mei in djippe sucht lei hja dy ban njonken
liar holle del op it reabfinte kjessen.
Hja seach yn de keamer op.
Socht hja noch har Heit? Socht hja hwat eigens? De gledde knopen
fan syn klinkertbaitsje?
Jan Roekeboer jachte as in wyld op in jong hynder nei har ta. Tsjin
de dea koe by net ride.
Wurch fan de pinen, we fan it aide langstme, dat jitris forheftich
yn bar skodde, draeide hja har mismoedich om nei de iensumens fan
it keale skod. Sa koe lit de tsjusternis de poarte fan it ljocht foar har
iepengean. Hja kearde har fan alle ierdske libben of en joech har
ilnbiskromme oer oan de forlossing yn Kristus' bloed.
Kreften ta de ierdske forlossing, ta it bernjen bijoegen har. Yn
de forlittenens foun hja de greate forlossing. Hja die sels de hannen
gear ta de dea. In fine glim lei finwennich har om de forlijde, smeulske
mule. Hja hie sa'n bytsje glimke de leste jierren. Nou, yn de dea,
luts har mule daliks strak.
De eagen wiene sletten, dy eagen, dy't altyd sear en forwitend
312

am har hinne skoge hiene. Hat hja se tichtdien om de dea al har
yngreven pinen net foar to halden? Ek net de leste pine, de smert
om it berntsje, der't hja, hoe graech hja woe, wierhaftich de jaende
kreft net ta garje koe.
„Forjow my berntsje, ik kin net mear. It Bern is lykwols kommen, in nij, in jong libben, re ta deselde
argewaesjes, dy't alle libbens op 'e nij findergean yn einleaze forskate
libbensgongen.

Stint Hinke' forstjerren wurdt Siertsje noch minder. Hat er har
net leave, is er earder swijend oan har hertstochten foarbygien yn
swakkens en iinmanlikens, soms yn wearze, hja hat him wol ta in
fortroude rest west, in steun, in stipe. Hja wie in honk om by to
halden, in herne om yn stil to wezen en to skiiljen. Hy forstie dizze
siel better as Hylck harres. Yn syn djipste wezen hat er Hylck nea
oandoard. Wol bigearde er har, winske er himsels moediger, mar koe
net boppe macht rikke. It jild makke ek safolle forskeel, wjirre mei
om de maklike kant, Hinke' kant fit to gean, fral doe't Hinke gjin
lichten die en Hylck net poene woe.
Nettsjinsteande Hinke' lettere neigeanigens en fillikanigens, bleau
hja tsjin him goed, wie sa in skfilplak foar syn seare tinzen, der't er
net fan geneze koe.
Mei Hinke' dea komt alles wer op him ta yn file faesje.
Fouk seit, by mimeret de ganske dei en wol net oars. Hwerom
arbeidet er net? Wurk by de 'iris! Hy doarmet oer lannen, troch
bosken, wit hoe faek yn de Boekeleane. Der stiet er dan om 't hoartsje
stil. De minsken binne hwat skruten fan him wurden. Tsjin syn heit
docht er, sa't er nea fan to foaren doarst, batsk en finearbiedich.
Barre lit gean. It is ek de Barre fan foarhinne net mear.
88.
De grytman giet by de ikeboskers roun mei in foaropset doel. De
Gaesterlanners witte fan dat doel en binne der finrestich under, it sil
der op oankomme. Soe it harren finforskillich litte, hwa't de nije
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spjirrewachter wurdt, dy't op har spjirren passe moat, op har greate
bosken? Der giet gegrtlt fan troch Gaesterlan. Hja ha net folle lju
op nominaesje.
Hyick wit ek, hwer't it om giet.
Grif soe 't hwat foar Gerke weze, hy is in pfirbeste kapper, in echte
bosker ek wol.
Hja tinkt der net ien kear om, dat it Gerke wurde sil. Foar harren
is gjin goed weilein, hja bliuwe ivich yn de earmoede, yn de iinderwal.
En dochs is Gerke ien fan dyjingen, der't de grytman om komt to sjen.
De grytman freget net nei tsjerkegongen, nei hfishalding, komof of
wente en bisit, hy freget nei it fakmanskip.
Imke docht de pet of, as de hear fan 't slot komt. Allegearre fan de
ikebosk groetsje mynhear, stean stil, de petten yn de han. Hja binne
net forlegen, hwat soe't, mynhear is ek in minske lyk as hja, krilperich
dogge hja net, mar tige fatsoenlik en omskiklik. Hja stean stil efter de
banken, oan't de grytman winkt. Der jildt foar sokke gelegenheit in
feste wizansje.
By de jonge beamkes stiet Gerke kapper. Mynhear komt njonken
him. Gerke moat sjen litte hwat er kin, hy slacht en feecht mei de bile,
hat in goede slach, in feste han en hy liket sterk. Ek is er fan itselde
koarte stal as Egge en Doeije. Wol is er duknekkiger, mar dat left
him oan 't wurk, hy soe der wol bypasse, it rjochte stal komt fansels.
Grytman giet fierder nei oare ikeboskers en hifket der de kappers.
Mar earst stiet er tiden apart by Imke, fier fan de banken of en finderfreget him. Grytman haldt it boekje der by. It komt der op oan. Gerke
sjocht tit 'e eachshoeken nei it foarname reade boekje, de grytman
syn attribut.
Pas oan de ein fan it maeijewurk yn de ikebosken wurdt bikend
makke, hwa't de grytman keazen hat to it singeliere, it hillige wurk.
It is Gerke.
It is Gerke. It is Gerke. Trije sokke lytse wurdtsjes njonken elkoar
meitsje in wrald fit.
't Hie ommers sa maklik in oare namme wurde kinnen.
Mar ne, 't is Gerke.
Nou gjin earmoede mear en gjin fornederingen. Hwa wit, hoe't
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Gerke him fielt, as er troch de Bremer wyldernis giet nei Sundel ta.
Utlittenens falt alhiel buten syn bistek.
Earsuchtich, dat er is, wisket dit de skande fan jierren fit, ek de
skande fan de frou, dy't er boaske hat.
Nou sitte hja fredich yn 't bfithfis. It is der himmel. De kouwerfitsjes
jowe earmoedich ljocht. Hja ite, Hylck bringt de bern op 'e sliepstal.
Hyick is moedich, der binne gjin jildsoargen, it is ikeboskerstiid.
Gerke giet butendoar. Jit hat er it net sein. Yn him baernt it
langstme. Langstme nei syn eigen frou. Sil hja nou fit harsels by him
komme, as hja fan syn greate eare heart? It hat him yn de wei west
oant yn syn djipste gefoel sear dien, hy moast har altyd winne, gripe,
nea kaem hja fit harsels, net ien kear.
Haitsje komt by Gerke efterhils, fiistket mei him. Gerke is nou in
man fan kwizekwansje. Der komt in lildroftich petear. Hylck fangt
klanken op fan „lokwinsk" en „eare. Gerke syn jierdei is it net.
Hwat is der oars? Of soe er... Hja Boar net fierder tinke, dat kin net,
dat is tofolle. En dochs, hwant Teatske komt by har yn 't bilthfis.
Lokkich, dat hja klanken heinde, nou merkt Teatske net, dat hja it
net wist noch, oars soe dat wer troch de buorren gean.
Gerke fortelt it ek letter net, it hat gjin haest. Der't er op wachtet,
yn ieren en sinen op wachtet, dat komt dochs net. Dat frommes sil
nea, nea fan him weze, al is hja noch sa fest oan him forboun.
Dus wurdt der net oer praet. Hyick tinkt, hy kin it har sels sizze,
hja bigjint der net oer.
As de wike om is, seit Gerke: „Tiisdei der hinne."
Hja antwurdet: „Moar
89.
By it slot yn Lycklamabosk, hielendal yn de beammen wei stiet in
wytbikalke hils mei in read tek. In bleekje foar de ruten, mei midden
yn in wielderige linebeam, dy't ta linepeal brat wurdt. Yn dat
aerdige hfiske wenne Merk. Nou sil Gerke der wenje mei Hylck en
Wiger en Tapke en Harke en Willemke, de leste lytse poppe.
Nou sil der in goede tiid komme. Nou is de ein fan 't lijen kommen.
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It hiele ifer troch in bihoarlike fortsjinst, wol likefolle as yn de licebosk, tink dat ris yn, 't is hast to moai. Altyd sed mei it iten en by
tiden nije klean.
De dei komt, dat Hylck de Griene Singel troch moat, dat hja
Siertsje' pleats foar de earste kear wer sjocht nei it trouwen. Frjemd,
der komme net iens safolle tinzen yn har op. Hja skout muoilik efter
de hounekarre oan, it husrie leit der op, mei in tou by elkoar holden.
It alde skiep op trije poaten hipt der njonken, de lytse bern sitte
efterop en de oaren sjuttelje om it gedoente hinne. It hert kloppet har
net iens redder hjir op it bikende ste. Koel, mar butengewoan skerp
nimt hja de bylden yn har op, alles, fedi de greate pleats. Hja sjocht
nimmen. Hoe soe Hinke it foar harsels hawn hawwe? En nou al wet
hja wie sa jong! It bigreatet Hylck dochs. As hja nou ek ris widdou
wie, soe't dan yn oarder komme kinne? Nou ja, yn oarder!
Hja hat de klok lieden heard ta Hinke' bardiging, hat de roustoet
sjoen, cler't Siertsje yn foaroan roun efter de dumny oan.
Nou komt de moard-beam. De wize fan it liet fan Heiltsje njuentet
troch har hinne.
Hoort lieden naar dit woord,
Hoe Heiltsje is vermoord.
It stiet der noch dfidlik: MOORD en it krtis der under, it wurdt
goed byfike. Hwer soe Titte earne weze? Earst kaem er noch wolris,
mar mei Gerke sa ofstjitsk! Soed er noch sa nofteren bliid bernlik yn
it libben stean?
De Griene Singel moat hja troch, dy't liedt nei it Hillichdom, de
Boekeleane, timpel en Godshfis, hwant sa hat hja it altyd oanfield,
eins mar nuver en healwiis. Hja kin dochs wol frjemcl. Nou ek. Hja
krijt in wander gefoel oer har, fan dit is de leste kear, dit is de leste
kear, dit is de leste kear! Trijeris komt it op har ta. Hja tinkt gau oan
hwat oars, it hoecht net sa healwiis. De Griene Singel is net altyd sa
grien en sprutend as hjoed, rukt ek altyd sa lekker net, mar liedt wol
altyd nei de swide pracht fan It Hillichdom der efter.
Hylck bisaut har, hwat is hja swiersettich wurden yn har boask.
Hja forliket har libben mei it libben fan de Griene Singel. Lyk de
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Singel wie har libben earst grien sprutend fan langstme nei hwat
moais, hwat goeds, hwat greats, en is dan saksearre ta it gewoane,
mar wol altyd nettsjinsteande in trochgong, in poarte nei it oare,
moaijere libben. Hoenear? En komt it dan goed? Hja soe 't graech
wolle. Wie hja sa from as Barre Siertsjes of lyk Gerke yn syn goede
riten. Hoenear? Hoenear de ivichheit? Noch lang net, hopet hja, de
bern binne der en noch sa lyts, amperoan fan de memmeskerte loslitten.
Wol is der langstme. It liket op foarhinne, doe't de famkesdreamen
yn har doarmen.
Langstme nei it ran, der't har Mem is.
Der, der't har leave berntsjes binne.
Hja wit net safolle fan de ivige dingen as Gerke, hja wol ommers
net iens nei tsjerke ta. Dat is forkeard, hja wit it wol. Mar as hja
der sa bang wurdt om Gods binearjende Hillichheit, dy't yn al Syn
doem en forwiten op har oankomt, dat hja it ittalje kin fan bangens.
Alle minsken, dochs al sa gau re mei in oardiel, soene dat aljen hearre
en forklearje har foar gek. Hjir yn de Griene Singel komt de Hillich.
heit Gods ek op har oan, mar mylder. De Boekeleane is wer to moai,
to moai, foar har.
Hylck wol bidde, wit net, hwat hja bidde sil, hja hat op 't stuit alles,
dat hja bigeart en tsjin de dea en tsjin har boask kin hja dochs net
bidde. Hwat kreaket dy karre. Op genede moat alle bidden reste, dat
wit Hylck ek. Hja sil der net ien wurd fan sizze yn 'e hits, dat Gerke
it hearre kin, hwant dan slacht de heil fan syn hurde wurden wer
enbarmhertich del. Lyk by it seit, sa kin 't net weze, dat bistiet net.
Kjel en eangstich sjocht Hylck ynienen yn de twade Singel de lange
deakistekarre oan de kant stean. It is as komt wer it Olen fan de
bernjende frou op har ta. Dat hja der doe sa oerstjfir fan wie, it is
sa deagewoan en deisk. Der stiet de rynkranke. Is it forline sa tichteby kommen? Hja ropt de bern, dy't forside boartsje yn de boskjes.
Lokkich, dat hja yn de koele leane gjin lest fan de waermte ha. Hja
sels swit it fit, mar bern fordrage de waermte better as greate minsken.
Of brekt it swit har fit fan oare dingen?
Hja triuwt efter de piipjende karre oan. Hjir yn de Singel is nou
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alles, dat hja yn 't libben Barre hat. Krekt as moat hja it hifkje oan
it forline.
Einlings binne hja by it wite boskhfis mei grieve ferve op 'e kesinen
en in read tek. Sil hja hjir wenje meije? Sa moai?! Hja stean op in
protsje by inoar, fleane hommels sa hurd hja kinne der op ta, de bern
en Hylck mei de karre. Hylck set de karre del, slacht de tinne skonken
fit, springt, djoeit, ropt. De bern boartsje graech mei dy bolbjirken
Mem. Han oan han springe hja om 't has hinne, loere ta alle rutsjes
yn en gean dan troch de efterdoar. Hja stean yn de keamer, yn it
kokentsje en sjogge boppe op 'e souder. As Hylck it dakfinster iepen
docht, heart hja har lytse berntsje skriemen op de karre. Dus is se
wekker wurden. Hja helje de poppe op, gean der mei yn in finsterbank
sitten, deun tsjin elkoar oan, hja sykje hald en treast, hwant it libben
is sa goed op 't stuit. Hja bliuwe sa in hiel set sitten.
Wiger wie stil iinderweis.
Hylck hellet him oan. De oare kopkes komme ek om leaf de.
Wiger seit tsjin Mem:
,,Mem, kin Mem it „Onze Vader" wol bidder
Hylck seit neat werom.
,,Mem, hoe is it „Onze Vader" ek wer?"
„Hwerom fregest dat sa? Du kenst it ommers wol, hast it fan
master leard."
„Ne, Mem, ik ken 't net goed mear, ik wol it graech bidde. Mem,
wol Mem it bidde?"
Hylck giet der net op yn, sjocht troch it sydrut op de tichtgroeide
bosk. Allegearre sizze: „Toe Mem!", ek Tapke en Harke, dy't net
witte, hwer't it om giet. En de poppe jowt lfid. Hylck jowt it daliks
tate, it sil honger ha. Hja dogge gjin lichten, Hylck moat it „Onze
Vader" bidde. Hja kin it net, is der to skruten ta, doar net, der is
tofolle, dat keart.
Ynienen kin hja wol, is der samar oer hinne.
Yn in earmslach hellet hja de bern tsjin har oan en bidt lfid op:
Onze Vader
Die in de hemelen zijt
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Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op aarde.
Geef ons elken dag ons dagelijks brood en
Vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onzen schuldenaren
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van den Boze
Want Uw is het Koninkrijk
En de kracht
En de heerlijkheid
Tot in der eeuwigheid.
Freugde is der yn Hylck, dat hja it oan de ein ta bidde koe, rigel
foar rigel en elke sin syn bitsjutting jaen koe. Mei blide eagen sjocht
hja foar har fit, de lege keamer yn.
Wiger sjocht har tomfik oan.
Sa hat er syn Memme byld by him holden it libben troch. len
skouwe loaits en it is yn syn siele printe as yn moarmer.
Altyd, as hja letter fit syn finthald wie, kaem hja sa op him ta,
wfinderbliid mei it tagediene „Onze Vader."
„Amen" seit Hylck einlings. Greate genede fan God en dat oer
har. Mear is net nedich, ta it libben net, ta de dea net. God is goed,
dat Hy barren omstannichheden fleuriger makke hat.
De earmoede makket de minske siele skurf en kram.
„Oan 't wurk, bern," ropt hja.
Hja wol re weze, as Gerke mei de greate nije bile fit 'e spjirrebosken
komt. Heart hja der net it roppen fan de spjirreboskers? Dat moat
Gerke ek leare, dat fiere roppen oer de wide bosken hinne.
90.
Yn de earste tiid fan de Lycklamabosk hat Hylck folle gelegenheit
om nei to tinken. Hja wit net, hoe rum it is. Hja hoecht net fuort om
to arbeidzjen en it has is samar skjin. Skoften sit hja to mimerjen
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aloan oer it forline. 't Is krekt as wol hja mei alles ta klearrichheit
komme. De earmoede knypt net mear, dus wurdt de Beast frijer,
reshater. Is it wfinder dat hja har libben oertinkt, hwat it west hat,
oft it oars kinnen hie, nou't hja sa deunby it foarste toaniel fan har
striid en bigearte tolanne kommen is? Hja is der jit net oan takommen
om by Geauwe to sjen. Dat moat oars ek, mar earst wol hja harsels
oan kinne en toplak bringe. Is de wei rjocht bleaun, nei de bocht, dy't
hja der ynlein hat mei Siertsje? Om de bern soe hja net werom wolle,
oars hie se dizzen net hawn. Mar sa kin net riddenearre wurde. Om
Gerke wol, it is lang itselde net, hwa't nommen wurdt, as it sin earne
oars is. Om harsels? Och, hald op, hja praet wer yn in rountsje.
Hwerom de rekkening opmeitsje, as der dochs net bitelle wurde kin?
Hie hja gjin bern krigen, dan... mar hja hat bern, hwat jowt sok praet.
Hja kin wol fornimme, dat Gerke opknapt. Hy hat der to swier
tsjin oan moatten, hja hat nou forstien, hoe troch alles hinne earsuchtich by is. Nou't er fitkard is boppe oaren en ta in bisfinder earfol
wurk, wurdt er liniger yn 'e omgong. Hoe lang sil it duorje, oan't
it nijs der of is? Hwant sa is er ek. Hy hat gjin maklik aerd, is wreed
sunder omtinken.
Hylck stiet foarhils by de line. Boppe har de simmerblauwe loft
mei greate wite wolkens.
Der komt immen oan yn de bosk. De stap komt Hylck bikend foar.
It is gjin jeugdich persoan. As er tichteby is, dan sjocht hja, dat it
Geauwe is. Der stean hja foarelkoar oer, bisjogge elkoar nei jierren
en fiistkje.
„Hylck."
„Geauwer
Oars sizze hja neat, bliuwe lang stil, sa stil as de bosken, der stiet
amperoan wyn, sels de lytste bledtsjes jowe gjin kid as in licht
lispelje, in fyn striken, sykheljen.
Hja binne net mei dy stilte oan, hja ha net nedich oerdwealsk en
drok de tinzen forside to bringers.
Op 't lest glimkje hja.
It is wer goed lyk as dy deis, hoe lang ek wer?
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Hat dy del der ea west? Wie it net in dream? Dochs stiet er der
tusken barren yn sa dfidlik, oft er to taesten wie.
Geauwe seit jitris: „Dei Hyick"
„Dei Geauwe," seit Hyick.
„ja,“ seit Geauwe.
„Jai" seit Hyick.
Mei dizze simpele wurden neame hja elkoar it forline. En hja fiele
it yn moarch en bonken.
Tsjin dat forline oan, bisjogge hja elkoar mei skerpe eagen, mei
waerme bilangstelling yn it hjoed.
Hyick tinkt: Geauwe is lytser wurden, sjocht mar geizich to op 'e
gledde plakjes boppe syn lang, krolderich, giel burd.
Mar hwat binne syn eagen noch jong en waerm en libben! Dy lytse
gledde gleone eachjes under tsjokke brede wynbrauwen. It binne de
eagen fan in biweechlik libjend minske.
Hy is gefoelich, dat wit hja wol. Sokken Bean der djipper troch
as gewoane natueren, mar hy is ommers de hearremyt, der't hiel
Gaesterlan op delsjocht. Hy hat it dien, dat hja der wer tsjinop glen
is, hy woe har net by him hfilde. Eins is hja dochs by him bleaun yn
har libben, hja wie syn gelikense, syn soarte al de jierren troch, al
bleau hja net op 'e heide. Hja aeit mei de eagen oer syn greate holle,
der't it bier sa griis fan wurden is. Beste Geauwe!
Geauwe hifket Hyick. Hwat is der fan har wurden, hoe is hja fan
inerlik? Fortutearzge, forkommen, forhurde? Koe hja op hichte bliuwe
by Gerke? Hy hopet it. Sa'n frommes sil sels yn in boask mei Gerke
de libbensstyl biwarje. Hja is itselde moaije fanke, mei deselde eagen,
ja wis, eagen dy't foarfit sjogge, dy't dreamend it ljocht fan de kime
sykje.
Wachtet hja soms noch op de leafde? Baerne dy eagen noch fan
langstme lyk foarhinne op 'e pleats, doe't by it daliks observearre?
Hok langstme tsjinnet hja nou noch? Of is it in brutsen langstme,
dat siket nei de nije foarmi Is de forwachting bilune, of forwachtet
hja it allinne noch foar de Bern en neat foar harsels. Der is hwat
by kommen yn dy eagen. En der sitte al tearkes omhinne. Der wit
Geauwe ek fan. De pine fan 't libben is dat. It docht him sear, der
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nei to sjen, hwant it is as in iepene woune, dy't net hielje wol, om't
de genezing net winske wurdt.
Geauwe sjocht oare wei.
Hy freget, eins mear oan himsels: „En de frede net woun?"
Hja andert: „Mar de heide ek net en nea gjin drank."
Geauwe' for-ware antlit lfikt sear yn knfikels. Moat er him ien
kear ittprate? Tsjin har, dy't er leave hat njonken Fouk, der't er alle
dagen wol oan tocht hat, dy't him sa eigen wurden is, tsjin har seit er:
„Niel inkeld komt it oer my. Op in stuit is 't noch goed en dan
moat ik wol, moat ik wol, al soe de wrald der fan forgean, ik kin 't net
litte, haw rest noch dfir. It is net inkeld Fouk, it is alles troch elkoar
hinne, myn eigen libben, it libben fan it gea en ek wol fan de wrald.
De minsken dogge it ek mei, mar hwat ik sykje, is hjir net. Kristus
genest my hoe langer hoe mear. Hy bifrijt my. Hoechst net sa muoilik
to sjen!
Strak forfal ik to folsleine rest, de wylde buijen stean inkeld noch
yn it Boek fan God en yn it spotske oantinken fan de minsken."
Geauwe seit ek: „Ik bin bliid, dat Gerke dit work krigen hat. It is
foar dy better en foar him ek."
„En foar de bern," seit Hylck daliks.
Hy sjocht har wer oan.
la, dat is it nije ljocht, dat oer har kommen is. Fansels, der hat er
net by stilstien. Bern is ommers alles by froulju?
By dizze dan ek? En fait him dat Of?
Dizze hie it fjfir fan de leaf de yn har en hat dat biwiisd mei eare
en skande. It Memwezen sil har stipe ha en hat oer har antlit dy
glanze strutsen.
Geauwe kin 't net helpe, hy sjocht har earbiedich oan. It is de
earbied foar it goede libben dat ivich is en by dit minske woun is
yn striid.
Wiger komt by harren. stean, hy fynt, Mem en dy man stean sa mar
hwat nuver njonken elkoar, niis sa drok, nou sizze hja saver neat.
„Der yn komme, net Geauwe?"
„Letter ris. Ik kom wolris wer. ,,Goed, Geauwe."
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Sa gean hja by elkoar wei. Elk lit de oar yn syn wezen, mar hja
miene it elkoar.
Geauwe is troch alles hinne bliid. Dit wie de twadde frou ommers,
dy't er leave op 'e ierde, der't er wiis mei wie yn syn iensumens;
hja is der noch en is net minder wurden.
Ek Hylck hat it goed dien dy pear wurden mei him to praten.
Hy hat har safolle sein, mei syn swijend tinken. In man, der't rest fan
Cagle, hy dy't bisocht waerd fan de greate unrest, dy't de drank
wolris gripe moast om to bidarjen. De minsken kinne wol smeulsk
prate. Hwat witte hja fan him, dy't laitsje om syn utsfinderlikens en
dy't him forwitings dogge of oer de skouders oansjogge. Hja, Hylck,
wit hoe goed er is, hoe moai en heech er oer it bistean tinkt, dy
libbensdoller.
En Geauwe leaut sa sterk. As er der oer praet, is 't krekt as skynt
der ljocht fa him.
Rap gean Hylcke hannen om tiid yn to heljen. „Woe dy man Mem
hwat dwaen, Mem?" freget Wiger.
„Hoe komst der by, jonge, dy man, dat is Geauwe fan de heide,
hy is de alderbeste man fan hiel Gaesterlan."
„Mem, hja sizze, dat er wol dronken wie."
„Dat kin derom wol."
Wiger tinkt der oer nei, kin der net utkomme.
„Soks kinst nou jit net by, Wiger. Leau my mar, dat Geauwe
goed is."
91.
Op in moarntiid is Hylck yn 'e hit's oan 't wurk, as de doar iepen
giet en immen ynkomt. Earst tinkt hja, it sil Geauwe wer weze, mar
it is Geauwe net, it is Siertsje.
As hja him sjocht, stiet hja finforweechlik stil. Siertsje, nei safolle
jierren, hwat wol er hjir? Hea, wol er jit om har, troud wiif, stykje?
It skrynt troch har hinne lykwols. Hwerom soe tiid soks foroarje
kinne. Wie hja dizze leaf de kwyt, der soe hwat fan har wezen ofskuord weze. Hwat slacht en bounzet dat healwize hert. Mar hja is
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gjin jongfaem mear! Hja moast har leaver skamje, mar dat hert, dat
wol net wizer weze, it is forheftich bliid. Yn in fisioen sjocht hja nou
de flechtsjende man. Hoe komt er werom? De smert is ek wer gloednij.
Alles komt op har ta, sa't it wie, sa't it weze kinnen hie, sa't it is!
Hja stiet mei beide hannen op it plak fan har hert. 0! ne, net mear.
Ophalde. Wei!
It wee, it ungelokkige machteleaze komt wer oer har, hja soe ierde
en himel brekke wolle om har lok to teppen.
It kin net mear. De feale tiid hat it al nommen. Dan ek de pine
net mear!
„Net wer, net wer!"
Fan syn kant is der oars gjin reaksje as in finnoazele laits. Hy giet
foar in gles sitten, digert yn de bosk op, sjocht har inkeld tomiik en
skruten oan, strykt mei de Ilan oer de foarholle, krekt as wol er hwat
bitinke en wer laket er, by kin 't net bitinke. Helpleas sjocht er Hylck
oan. Nou hat er de eagen net mear fan har of, krekt as jowt it sjen
him rest en geniet. Moetsje har eagen elkoar, dan glimket er forlegen.
Hylck oerleit, oft hja him der ittstjfire moat om de minsken. Hja kin
it ek net best fordrage om him sa to sjen, hat syn sleauwe eagen sjoen,
syn loaits komt fan fierren wei. Hja wist ommers al, dat it net doogde,
wit it nou forgoed, mar hie him leaver, tfizenris leaver soun en
arbeidsum op 'e pleats, fier by har wei, net to birikken, as sa. Dochs
bigrypt hja hjir fit, hoe't er al dy jierren har mist hat. Hwat hat er
himsels dan to fiter hawn, hwat is er tsjin himsels yngien. Nou't der
gjin wearstan is, nou komt er by har werom en sal
Folle wurdt har hommels dfidlik, ek dat er net oars kinnen hat, syn
geast hat der net tsjin oan kinnen, en dan hat syn leafde foar har wol
echt west, dan wie Siertsje fan har, hat altyd fan har west; sa't er
echt is, sa is er fan har.
Dat is dochs great, dat is ivich, hwant it libbet. Hja trillet der fan,
der fait in swiere lest fan har of. Lit alles dan fuortgean, stjerre of
forgean, dit bliuwt oant yn alle tiden op.
Sfintsjes laket hja. Nou kin hja Gerke ek better fordrage. It hie
echt west. Sterker fan holle hied er mei har glen troch alles hinne,
by need hiene hja togearre stjerre wollen. Greate genede, hja hat de
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rykste jefte fan 't libben hawn. Gjin trouring to in symboal, mar de
leaf de sels.
Dit is forlossing.
Der sit Siertsje. Hy is it en hy is it net. It bigreatet har sa grits is
syn hier al. Sjoch syn holle, syn hannen, hja forkeart wer yn 't forline.
Hja woe him wol patsje. It hat nou gjin sin mear, it kin net, en hy is
net by 't forstan. It hoecht ek net.
Dit is teffens de ein foar har langstme. Sa moat it wol weze, as de
dea de skieding lat. Hwat docht dat sear!
Dan slfit hja de tinzen of foar letter.
Hwerom him der fitsjiire as er hjir de rest fynt, as er finwillekeurich
frede fynt by har!
Hwat kinne har de minsken skele! Ha dy har in sprfit skewiele yn
har swiere jierren? Hja ha der har mei oanpiele litten, der noch in
skepke boppe op dien. Hwat ha se har jown, doe't it fit wie mei
Siertsje? Forachting, forspijing, spotskens, hun, narjen, sels de tsjerke
hiene hja sletten. God is genediger as de minsken. Ne, hy kin hjir
bliuwe sa lang er wol, hok praet der ek fan komme mei. Hy kin werom
komme ek. Hja sil goed foar him weze.
It is har in freugde him ek sa't er nou is to tsjinjen. Hylck praet
mei him, krekt oft der neat is, it is sa eigen, hja komme elkoar nettsjinsteande alles tige nei.
Tsjin de joun hyt hja him fuort to Bean en hy giet sunder praetsjes.
Dan is 't krekt as komt ynienen alle ellinde, ek dizze fan Siertsje op
har oan. It wurdt in kleijen fit 'e djipte wei, in skreauwen fit frettend
leed.
Der komt in minne tiid foar Hylck. Mar yn dy tiid groeit har Godsfortrouwen. Earst woe hja God net oan har seare groeden ha. Dan
wurdt it better, hja stelt har yn, wurdt restiger, siket frede mei hwat
God oer har en Siertsje bringt, om't it docks, al is it riedseleftich, in
doel hawwe moat.
Siertsje bliuwt in feste gast by har. FoIle praet komt der net fan,
Siertsje is immen wurden fan God tekene, hja mije him.
Gerke hat him ek oantroffen en lit gewurde. Yn Gerke libbet it
fintsach foar Gods minsken.
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92.
It is in droege simmer. Baernend, forskroeijend suget de sinne yn
it toarstich toarre lan en alle dagen stiet er gielkoper yn de skerpe
suverskjinne blauwe loft. It gers leit read en forwylge op Gaesterlans
hege sangroun. De beammebledden hingje sleau en droech en deadsk.
Leanen en paden binne moude, fruchten kwine en ronfelje, it sied
tjirmet en fortart, de bosk jowt On kuolte mear, hwant de waermte
bliuwt der yn bisletten.
Kaem der mar in sigentsje. Alle dagen op 'e nij drukt de aloan
winnende hite.
De minske giet wol syn wegen ta it wurk, mar mei sloppe earms
en stroeve hannen en in stive holle. It antlit stiet forfeelsum. Hja
binne ek daliks of ter de pfist, loom en swier binne har fuotstappen.
Op it hytste fan de dei gean de bodders lizzen ta in skoft, mar net
earder, as hoenear it jildt: „It is net mear to dwaen, it is om to
bistjerren," hwant iivrich, arbeidsum binne hja yn Gaesterlan fier
boppe mjitte. De spjirrewachters, dy't yn it tsjuster fan har bosken
sktilje kinne, fine by de spjirren de koelens, de frissens en de rest
net. Ek hja jowe har del to sliepen in koart middeisskoft, der, der't
de groun fan de spjirrebosken skuord is fan de hite. Nuodlik sjogge
de spjirreboskers it oan, hwant sa maklik wurde de beammen nou but
fan de stoarmen yn de hjerst.
Der broeit hwat om de bosken.
Der broeit hwat yn it gea, minsken en bisten binne tinrestich as
hounen. Der hinget hwat yn de loft. Sil der iinwaer komme? Der is
net in wolkentsje oan de kime.
It bigjint mei in kou, dy't it yn de kop slacht, dy't losrekket, troch
de leanen balt tsjin waermte en nearens. 't Is gefaerlik foar Bern en
ek foar greate minsken. Der moat hwat dien wurde.
De kou fljocht de Marderheide oer, de donkergriene spjirrebosk
yn. Hy fynt in paed, slacht skerpe pinen gjin acht. Mar de wachters
binne der, de wachters fan de spjirrebosken.
Sunder ark is 't net fortroud it oerstjtire bist to binaderjen. Egge
pellet in aid roastich gewear. Foarsichtich docht er de ktigels der yn,
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syn frou is bearend, eangstich de lift &Rein. Mar Egge is in man.
As in helt stiet er op de heide, warskoget earst Geauwe.
Geauwe giet fuort, hat dochs boadskip yn de buorren. Egge krasket
fierder, in kening mei in ald gewear. De oare spjirreboskers sitte for.
skille. De wylde kou hat harren rat, stoude yn lompe kreft op harren
of, hja klommen in beam yn, wachtsje sa tiden lang, haldend en
kearend op Egge.
Egge is forside gien, sjocht syn maten net. Koed er syn eigen Hid
fan spjirrebosker mar roppe, mar dat soe it bist ek tergje. Der komme
Doeije en Gerke nei finderen gliden, hier en pet finder 't reach. Ut
in herne wei, sjit Egge de kou. Twa kear wegert it gewear, mar Egge
haldt oan, sjit it leech op it wylde bist. Aljend falt it swiere dier
oerside.
Hja litte de kou earst lizze, hy forgiet net yn in heale dei. To joune
sille hja komme mei slipe messen.
It is nou middei. Hja skoftsje hwat langer, sa hyt hat it noch net
west. Hja stekke in piip oan, it is gefaerlik. Hja binne de wachters
oer de spjirren, witte krekt hwat it lije kin. Oan harren binne de hillige
bosken tabitroud, de bosken fan de spjirren, heech, great, ynfieren.
Hja ite in pear stikken brea op.
Hja sitte foarelkoar oer, halde de hollen efter de petten om to
tankjen foar it goede iten.
Doeije sjocht dan in eachweiding oer de loft.
„It is justjes oars," seit er.
„Ja, 't is suver to rfiken," andert Egge.
Gerke knikt, hy hat jit gjin miening, is de jongste fan de wachters.
Hy knikt nochris, hat ommers ek in fine noas foar 't waer. Hja alle
trije dike de foroaring troch de sterke boskrook hinne, alhoewol mei
dizze toarre hite tiid wurde sels de roken fan de spjirren minder. Ne,
dan efter de buije oan! As hja dat wer dike mochten. As it nou ris
reine mocht! Reine, reine, dat is in moai, fynleiclich wurd!
Hja stekke jit ienkear de pipen oan, efkes mar, daliks wer fit en
alles neisjen om 't gefaer foar bran. Har, spjirrewachters komt it net
oer, dat it hjir baerne en logje kin.
Nou gears se fuort, oer de toarre dopkeheide en oer de taeije trossen,
327

trijerisom en njonken elkoar. Trije manlju fan itselde postuer, de
balding, it rjochte stal fan de spjirrewachters. Ek Gerke groeit al
nei de spjirren ta.
De trije manlju hantearje elk in greate bile.
Hja witte fan neat, ealgje gjin gefaer.
Dochs is ien finnoazel blinkje fan in funk der triljen bleaun. Der
is sa'n bjuster bytsje nedich ta in fjfir.
In ffinkje blinkt bleek yn 't heidegers, dat toar lichtbaernend is.
Earst ien tin kronkeltsje reek.
In bytsje mear piid, it flamke krollet al, rikt alle kanten fit, slikket
en krfipt. Bran op 'e heide!
Hokke kant nimt it foar kar? Gjin omtinken oer kar of rjochting, it
baernt, baernt! Hwer binne nou de spjirrewachters? Hja Bean fierder
en fierder de bosken yn, yn tsjinst fan de spjirren, mar sjogge it fjfir
net krupen, kroljen nei de beammen ta.
It rikt al oan de seame fan de greate sombere bosk. It tinne tongeflamke is in fjurke, dat lichtsjes spat en fonken slacht, it fjurke wurdt
in kring fan fjfir, it kronkelt en waddet under de spjirren troch,
boartet by de stammen op, forgriemt de tinne nuddels, dy't yn fine
snjitters knjisterje. It giet fierder yn de bosk op.
0, feest fan dizze fornieljende unbarmhertige kreft. Gau, gau, it is
syn goudene tiid. Gysten, rimpen, red, it kin, it wol, it wol!
't Is jit net to sjen oer Gaesterlan hinne, mar de rook fan it baernen
forspriedt him en de skroeiwalm giet as in twingende warskoging oer
it gea. Earne wurde minsken finrestich. Hja snuve, it is de rook fan
de bosk, fan baernend hout.
It doocht net.
Hylcke bern komme yn 'e hils draven. ,,Mem, it baernt!"
Bern sizze safolle, Hylck slacht it gjin acht. Ynienen hellet hja in
frjemde rook yn.
Wiger komt thus, raest: ,,Mem, de spjirren baerne. Der binne folle
minsken by!"
It slacht hommels troch har hinne: „De spjirren baerne!"
Hja sjocht wer de eigenaerdige sombere loft en de sinne, dy't efter
wolkens wei skynt, in loge Our spat fit 'e spjirren. Hja hat it doe
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bigeard to sjen. Nou net.
De spjirren brochten har in better lot. Ne, lit se net baerne, nou
net mear.
Mar hja wol it sjen. En de bern? Hja bliuwt net lan g, it popke
sliept, it oare lytse berntsje leit ek mei 't waerme waer. Wiger en
Tapke nimt hja by de han, formoannet harren tige fan net ticht der
by komme, en by Mem bliuwe, om't it sa gefaerlik is. As hja nei de
heide giet op 'e rook of, sjocht hja minsken fit 'e Griene Singel weikommen.
Hja stean nou allegearre foar it fjilr, it wide, manske, machtige fjilr,
hja krieme by, sa ticht hja kinne.
Geauwe, Barre, Siertsje, Fouk, Walle, Klaske, froulju en manlju.
Hwer binne de spjirrewachters keard? Hja ha har lfid heard,
heech, fier. De branrook kringt fuort net yn de tsjokke bosken op.
Hark, der hearre hja it wer fan twa kanten kommen, ien led komt
efteroan, it nije led fan Gerke. Hy kin 't al. Hja harkje skerp. Dan
nimt it fjfir harren yn bitsjoening. De forwoasting is kommen oer it
lan. De gloarje fan Gaesterlan sil boarste.
Stiif-strak stean harren eagen op de reade flammen. It folk is
oandien, stil, hja hymje der fan, skrieme it fit, dy moaije beammen,
dy wilnderskiene bosk!
Hylck haldt de bern deun tsjin har oan. 0, dat fjfir, dat wylde fjfir.
Hommels is der it sigen fan hwat wyn, stadich mear en mear.
Hy twirret yn de spjirren om, waeit it fjfir foar him fit, by de
minsken wei.
It jowt in feestlik gesicht, it boartsjen fan de wyn yn it Wit.. Oerstjfir, oerdiedich, grouwelich.
Wyn en fjfir foriene tsjin it jimmergrien. De spjirren trilje tsjin de
dea, it teare hert krimpt wei. Har foarmen stean gouden to forgean
yn de flammen.
It passive sjen is net to fornearen hast. De skogers halde de siken
yn. It kreakjen fan de bosk komt ta harren oer, it kleijende stjerren
fan de griene libbensbeammen. Efkes stean hja noch yn har hiele
lingte. Efkes noch sa't hja pronken, bylken by har libben, keninklik
yn har stjerren. Daliks sille hja ta jiske krimpe, falle ta swarte koal.
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Kjirmjend giet de wyn der wer tuskentroch, by blaest, gfilt, giselt,
wringt demonysk.
De minsken stean machteleas, yn harsels, en sjogge dit fintsachlik
barren beevjend oan.
Hommels hearre hja in skriklike skreau. In donker manspersoan
sjit fit 'e rige.
Skreau nei skreau stjit er fit, it is net minsklik mear.
Yn greate sprongen batst er nei it finbidich fjfir.
Mar it is Siertsje! Yn in flits sjocht Hylck deselde figuer ienris
flechtsjend by har wei.
Net wer sa. Net wer sal
„Siertsje, Siertsje," ropt hja en fljocht efter him oan, de meagere
earms foarfit. „Siertsje, Siertsje!"
Ien tel stiet er stil, deun by de baernende bosk, dan batst er fierder
nei 't fjfir. Yn deadseangst ropt Hylck jitris: „Siertsje, Siertsje!"
Hja is flak efter him, hat him hast. Hy kjirmet, ungelokkich,
brokken lfiden fit. Hja tinkt net om de flammen, sjocht inkeld de
flechtsjende man.
Net wer, net wer!
„Siertsje, Siertsje!"
Efter har klinkt hommels it skriemen fan har bern. „Mem, Mem,
Mem!!" Hja stiet ynienen stil, komt ta bisinning: Siertsje, de bern,
Siertsje, de bern!
As in razende sil hja werom nei dat earmoedich roppen fan de bern.
In wynpfist stjit fan boppen del yn de spjirren. It wurdt in machtige grienmank fan swier fallende, fonkenspattende beammen. In
grouwe wolken fan fjfir en reek en resten stiicht op. adrift klinkt in
felle eangstskreau, in skreau fan fitsinnich lijen, dy't hommels brekt.
„Mem'', kleije lfid de bern, „Mem".
Fjfir en wyn swije in hoart. Tiid en tins stean still Sjoch, de leste,
hege flammen rekke har fit nei de loft, nei de himel ta.
Roeken skrasse, douwen koere bang. In frou jammert en falt flau.
Immen ropt oan God.
Yn dit greate freeslike momint ha Geauwe en Fouk inoar stiff
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beet. Der stiet Barre by. Hy skoddet as in senuwlijer oer de hiele lea.
„Troch it fjcir fortard, - liistert er forheard.
Geauwe hat it forstien.
Heas jowt er antwurd: „Lottere.
Dan kringe Geauwe en Fouk forwezen troch de oerstjure minsken
hinne, gears op it luct of fan de Bern.
Fan deunby nou klinkt it roppen fan de spjirreboskers, twa, en ien
hwat dimmen efteroan.
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