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HOOFDSTUK I.
NOVEMBERSTORMEN.

Waar ergens ter wereld is het in gure herfst of bij winterdag beter
dan in de benauwend vochtige warmte van een lange rij puike melkkoeien?
Vraag het oude Bergend, die nu al zestig jaren lang zijn bedstede
heeft in de stalwand van de Warnse en hij zal uit de grond van
zijn hart zeggen: „Nergens."
Oude Berend is zestig jaar geleden als knecht bij de boer zaliger
in dienst gekomen, hij heeft geslachten zien komen en gaan op the
hoeve, geslachten van mensen en van dieren. Hij heeft meegestreden
en meegeleden in het rampjaar, toen de mooiste beesten weg moesten
aan de veepest; hij alleen weet uit herinnering te vertellen, dat Arrta
V precies dezelfde tekening heeft op haar glanzende huid als eens
haar bet-overgrootmoeder Anna I. Hij heeft vol blijde trots toegezien,
hoe Wodan, de geweldige Wodan van nu, de pronk en de glove
van het hele laagland, als een bibberend en nat stierkalfje op hoge,
wankele benen in een leeg hooivak stond. Hij heeft op die da9
gezegd, dat dit het mooiste jongbeest was sinds mensenheugenis
geboren in de streek, — en hij heeft gelijk gekregen.
Oude Berend is nu bijna tachtig, niet vlug meer van begrip en al

even langzaam bij het werk, doch het spreekt vanzelf, dat hij ztin
bedstede houdt in de stalwand en een plaatsje voor zijn klerenkist en
zijn stoel naast Beppe 1 ) in 't warmste hoekje bij de kachel.
Marten zit met bungelende benen op de stalbank uit te rusten van
de verre moeilijke tocht uit school naar huis, door storm en hagelbuien. Wat soezerig kijkt hij naar de grillige schaduwen tegen cie
donkere zoldering en muren. Vleermuis, — hij meent ineens te weter,
waarom zij hun stallantaarn nooit anders noemen dan met die naam.
Als een vleermuis bij zomeravond, — zo zie je me en zo zie je me
niet —schieten licht en donker voorbij, vanavond nog te meer, nu
1) Grootmoeder.
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de storm door alle reten en kieren van het oude huis naar binnen
dringt en in de onzekere petroleumvlam een slachtoffer vindt, dat

zich gewillig Iaat ringeloren.
Grote Tjeerd helpt bij de pomp Wiebe, die bezig is voor de
drinkgoten. Die Wiebe! Hij wipt met twee boordevolle emmers
zonder een druppel te morsen over de brede mestgrup naar de
afzonderlijke stallen. Wiebe is sterk en fors en lenig. Als hij terugkomt bij de pomp, pakt hij Tjeerd in zijn kraag en tilt hem boven
zijn hoofd of het zo niets is.
„Arbeidershanden," lacht hij dan met al zijn grote, gave tanden
bloot in zijn roodverweerd gezicht. „Kijk, daar staat het: „Mens
Werk!" en hij toont de palmen van zijn handen met de diepe groeven
in .het harde eelt. De jongens kijken nieuwsgierig toe, en het is waar:
daar staat een hoofdletter M. in de ene en, omgekeerd, een
hoofdietter W. in de andere.
Zesjarig Marijke kijkt aandachtig naar de twee poesen: Driekleur
en De Cyperse, die ieder aan een kant de wacht houden bij het rijtje
me!kbussen met de zeven nog op hun kop. De poesen kijken omhoog
en likkebaarden; zij zouden een sprong in de hoogte kunnen wagen,
maar zij doen het niet. Van oude Berend zou het best mogen:
„Geen zindelijker ding dan een kattetong," zegt die. Maar de boer
denkt er wat anders over en dat weten ze. Door een misstap zouden
iij hun kans op een lekker warm stokje straks kunnen verbeuren.
De contróleur van de melkcontróle- vereniging heeft net zijn laatste
monster genomen, hij bergt glaasjes en buisjes in een blikken trommel, — popje gezien, kastje dicht! Nu de zuidwester op en de
oliejas aan met de kraag hoog in de nek.
„'n Avond samen!"
„Goede reis en wel thuis!"
Boer Haisma doet de deur voor hem open. Wind, hagel en natte
sneeuw slaan in woeste vaart naar binnen, de dichtstbijstaande
koeien trappen verschrikt terzij. De boer grendelt snel de deur achter
de vertrekkende. En dan kijkt hij even in gedachten naar zijn kinderen, naar de lange rij melkbeesten en naar de bedrijvigheid rondom.
Wat is het goed te weten, dat allen, mens en dier, groot en klein,
op een avond als deze veilig en wel geborgen zijn binnen de muren
van het oude huis, dat hecht en sterk wel langer dan een eeuw de

6

herfststormen over zich heen liet gaan en dat er nog zijn zal wellicht
en weer anderen zal dienen, als mens en dier van heden het niet
meer nodig zullen hebben.
Nu krijgt Wodan nog zijn beurt en Marijke mag mee tot de deur
van de bijstallen, verder niet. Nooit heeft boer Haisma een van
zijn kinderen toegestaan, dichter tot de kolossale stier te naderen.
AI is Wodan mak in de hand van zijn verzorger, men kan nooit
weten ...., hij is maar een stom dier met weinig begrip achter zijn
geweldige horens. Hij gromt diep in zijn keel van tevredenheid als
hij zijn deel ziet komen en schudt de logge kop, zodat zijn keten
vervaarlijk rammelt. Maar hij gaat gehoorzaam op zij voor de boer
en Iaat zich geduldig bedienen.
Als vader en Marijke terugkeren, liggen de Anna's, Grietjes,
Maaikes en Bontjes voor 't merendeel al rustig te herkauwen. Oude
Berend hangt zijn melkerskiel aan een spijker.
„Nu loop ik nog even naar Dirk molenaar," zegt vader.
„Zal ik meegaan, boer?" Maar vader wil daar niets van horen.
„Als Dirk de molen niet meer houden kan, verhelpen wij er samen
ook niets aan, Berend. Blijf maar rustig bij de kachel. Het is alleen
hierom: ik denk, dat Dirk wel graag een beetje aanspraak zal willen
hebben vanavond in zijn eenzaamheid."
En vader gaat op weg naar de man, van wie bij herfst en ontij
en met hoog water als nu, zoveel afhangt voor de belangen der
polderbewoners.
„Als Dirk de molen niet houdt, vliegt hij in brand," weet Tjeerd
te vertellen.
„In brand, hoe kan dat zonder vuur?" vraagt Marten ongelovig.
Tjeerd steekt zijn neus drie centimeters hoger in de lucht dan gewoonlijk, hij heeft er pas van geleerd op school.
„Dat doet de wrijving, maar dat begrijp jij nog niet, komt later
wel." Marten voelt zich op zijn tenen getrapt, maar Marijke is door
iet woord vuur op een idee gekomen en kondigt aan: „'k Heb een
nieuwe vuursteen, een grote, gevonden bij de opslag."
De jongens zijn dadelijk vol belangstelling, Marten vergeet er
Tjeerds eigenwijsheid door. „Laat kijken!"
Ze draven alle drie naar binnen. In één van moeders kasten liggen
hun schatten, ieder heeft er een halve plank voor zijn persoonlijk
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gebruik, de jongens doen samen met één. Als de kastdeur opengaat,
schiet Tjeerd in een schaterlach en met luide stem leest hij voor:
„Dit stuk is mijn stuk en daar mag mijn goed op leggen." Het bewuste
stuk is de plankenhelft van Marten en wordt afgesloten door een
stevige krijtstreep. Marten bijt zich op de lippen, hij heeft het er
gisteren zo keurig opgeschreven en wil niet graag uitgelachen
worden.
„Je lijkt warempel wel een Hollander," plaagt Tjeerd. „Meester
zegt: de Hollanders vergissen zich ook steeds met leggen en liggen.
AI jouw dingen, dat zijn toch geen kippen."
Dit doet de maat overlopen bij Marten, hij wordt heel boos. Voor
Hollander gescholden worden, dat is waarlijk ook geen kleinigheid.
Negenjarige Marten weet nog niet zo precies, hoe Holland er uitziet,
maar in zijn verbeelding is het een land vol grote steden, dus met
duizenden en nog eens duizenden „stadsen" erin. En als iedere
boerenjongen heef! hij geen hoge dunk van de stadsen. Een stadsjongen loopt het hele jaar door met schoenen aan zijn voeten, de
branieschopper, enne .... ja, wat er nog meer voor ergs is met de
stadsjongens, dat weet hij zo gauw niet te bedenken. Maar kale
druktemakers zijn het, dat is wel zeker.
„Als ik een Hollander ben, dan ben jij nog veel groter Hollander,"
zegt hij nijdig en hij steekt zijn tong uit tegen Tjeerd. Beter verdediging weet ,hij zo gauw niet.

„Kom jongens, geen ruzie," vermaant moeder, „er is al storm
genoeg vanavond."
Beppe, in haar hoekje, schrikt op bij het woord storm en luistert
naar de woedende vlagen, die de ijzeren bouten der buitenblinden
doen piepen en knarsen. Ze schudt langzaam haar hoofd en mompelt iets. Dan kijkt ze mismoedig voor zich.
Als Marijke haar steen gevonden hee ft, kiezen de jongens de
wijste partij en ze trekken met z'n drieën naar de karnhoek, de
speelplaats van alle Warnsekinderen, sedert dit bevloerde gedeelte
van de schuur niet meer gebruikt wordt voor het ouderwetse karnbedrijf. En dat is al vele jaren.
Weldra spatten de vonken, alsof het de aanleg van een groot vuur
geldt, een licht-branderige geur komt aan hun kleren en handen.
Bruin, in zijn dankere stal, heft schichtig zijn kop en hinnikt zacht.
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Maar dan hoort hij de stemmen der kinderen, vertrouwde geluiden
van elke dag, — het is goed.
De kinderen gaan geheel op in hun spel, zij vergeten noodweer
en vermoeidheid. Maar de honger toch niet, want als moeder hen
een uurtje later roept voor het avondeten, zijn ze er als de kippen bij.
En als de boer weer thuisgekomen is, zitten ze te zamen bij het
zachte petroleumlicht rond de tafel, het hele gezin van de Warnse:
vader, moeder en Beppe, Berend en Wiebe, Afke, Boukje en de
kinderen. Afke, die jarenlang op de plaats hee ft gediend, is nu getrouwd en komt alleen nog helpen op drukke dagen, maar ze wordt
eigenlijk evengoed bij het gezin gerekend.
„Hoe is het met Harm?" informeert de boer.
„We mogen niet klagen," antwoordt Afko, „maar vooruit gaat het
ook niet veel. Het is een slechte tijd voor zulke zieken als hij en het
duurt nog zolang, eer het weer voorjaar wordt." Ze zucht even; de
hele dag onder het werk zijn haar gedachten in het eenzame huisje
diep in de polder geweest. Zou kleine Jaap ook bang zijn voor le
storm, nu moeder er niet is? Zou er schade gekomen zijn aan huis
en hof, hun kostbaar bezit, waar ze ,hard voor hebben gewerkt met
alle krachten van hun jonge leven? Harm misschien wel wat té hard....
Maar als je jong bent en werken kunt en zo graag vaste voet op
eigen bodem wilt krijgen ... .
Als Afke een poosje later klaar staat om naar huis te gaan, biedt
Wiebe aan, haar door de storm heen te helpen. Maar zij slaat het
aanbod met beslistheid af. „Daar komt niets van in, jongen, één nat
pak is genoeg; ik ben te zwaar om in zeven sloten tegelijk te waaien
en bovendien krijg ik in de polder geen bomen en dakpannen op
mijn hoofd."
De boerinne loopt haar na tot bij de karnhoeksdeur en stopt haar
in het donker van de schuur snel een goed gevulde en stevig gesloten
hengselmand toe. Afke neemt die wat aarzelend aan en een „dank
u" wil haar maar moeilijk over de lippen. Ze weet best, wat er in
zit: allerlei dingen, die ze thuis zo broodnodig heeft, nu haar man
ziek is en de beide koeien maar een schrale opbrengst geven. „De
boerinne is goed," peinst ze, terwijl ze door de dichte duisternis het
bekende pad over het erf loopt, nog in de luwte van het wagenhuis;
„de boerinne is goed ....; maar Afke Wester heeft tot dusver altijd
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zelf haar paadje kunnen schoonvegen, die heeft nog nooit om iets
gevraagd, nog nooit een aalmoes .... Ho, ho, zo erg is het nu ook
weer niet. Men heeft haar wel eens trots genoemd vroeger: „dat
trotse ding van de Warnse." 1a, trots is ze geweest en ze is .het nog,
trots op haar kracht en op haar moed, de twee dingen, die haar door
alle moeilijkheden hebben heengeholpen. Het smaakt een beetje
bitter, iets van je trots te moeten laten varen.
Maar dan vermant ze zich: kom, geen gezeur; het geschenk van
de boerinne zal Harm en de kleine ten goede komen, en tenslotte
heeft ze voor die twee alles over.
Sakkerloot — de storm grijpt haar om de hoek van het wagenhuis, die is niet mis. Nu is er wat anders om tegen te vechten dan
haar eigen trots.
„Kom maar op, ouwe, ik sta je." Ze ,houdt van vechten, ook op
deze manier, het maakt je bloed zuiver en jaagt de muizenissen uit
het hoofd.
„Die Afke is een flinke," zegt de boerinne binnen, en alsof zij
Afkes eigen gedachten heeft geraden, Iaat zij er op volgen. „Die
heeft altijd best haar eigen pad kunnen schoonvegen, zolang ik haar
ken. En dat zal wel zo blijven ook, wanneer ze er de kracht toe mag
houden. Als mijn dochter wordt als zij, zal ik daar dubbel en dwars
tevreden mee zijn."
Zij legt haar .hand even op Marijkes blonde krullen. Marijke begrijpt het niet zo precies, van dat schoonvegen en zo ....Overigens:
ze wil wel worden als Afke en als Boukje en moeder, alles in huis
netjes in orde houden; nu reken maar, ze zal best meehelpen later.
Oude Berend zit op zijn eigen plaatsje en schilt aardappelen, dat
is zijn vrijwillig avondkarwei. „Mooi werk," zegt hij soms, „het mes
draait wel door en de prakkisaties erbij zijn voor jezelf." Hij heeft
het werkelijk nu al zo vaak gedaan in zijn leven, dat het mes wel
doordraait zonder zijn gedachten. Zijn ouderwets kromme pijp puft
blauwe wolkjes door de dop omhoog, oude Berend is in zijn sas.
En hij kan er eigenlijk niet bij, dat Beppe zo slecht op dreef schijnt
vanavond.
„Kom boerinne, zeg ook eens wat," probeert ,hij haar op te monteren. Hij weet best, dat ze met hem nog het liefst een praatje maakt
en dan als het kan over vroeger. Oude mensen praten graag en veel
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over dingen uit het verleden, wat later gebeurde ligt minder vast in
hun geheugen en de gebeurtenissen van het heden glijden voor 't
merendeels laags hen heen.
„Ja Beppe, vertel ons eens wat," valt moeder nu ook bij. „We
hebben geen van allen meer iets om handen buiten de deur en het
kort de tijd."
„Van de leeuw, Beppe?" vraagt Marijke.

Ze weet wel zo ongeveer, wat er gaat komen, de verhalen van
Beppe zijn sedert enige jaren vrijwel altijd hetzelfde. Toch vervelen
ze eigenlijk niemand, het is alles zo lang, zo ,heel lang geleden en dus
nieuw voor de mensen van nu.
„Een dag als vandaag herinnert me altijd aan de tijd toen ik nog
een klein meisje was," begint Beppe. „Jullie weten niet, hoe sterk
dat is en met de jaren wordt het sterker nog. Ik zie alles wat er toen
gebeurde zo duidelijk voor me. Het is nu — laat eens kijken — ja,
al meer dan tachtig jaren geleden, dat ik mijn ouders verloor en bid
mijn grootouders op het schip kwam. Tachtig jaren, — waar blijft
de tijd. Het is me nog zo klaar, alsof het gisteren gebeurde. Vader
en moeder ernstig ziek aan de pokken, — in een paar dagen was
het gebeurd."
Allen zitten een ogenblik heel stil, als Beppe zwijgt. Het is zo lang
geleden, maar met Beppe's woorden komt toch de schrikkelijke ernst
van toen even in hun midden.
„En kreeg Beppe de ziekte niet?" vraagt Wiebe dan. Hij is nog
niet lang op de Warnse en daardoor niet op de hoogte.
„Och ja, jongen, Beppe ook," praat het oudje Boar en ,het is net
of Wiebe voor haar niet ouder is dan Marten of Tjeerd; „kijk maar! —
zo mooi kunnen de dokters ze tegenwoordig de kinderen niet geven."
Ze stroopt de wijde mouw van haar zwarte jakje terug op de magere
gerimpelde arm en toont een rijtje ronde, diepe littekens. „Zo werden
wij getekend in die tijd, ik niet het ergst, mijn gezicht bleef vrijwel
ongeschonden en ik ben daar mijn leven lang innig dankbaar voor
geweest."
De storm schijnt op dit ogenblik een hernieuwde aanval te
ondernemen op de eenzame hoeve in de open vlakte, het oude huis
is vol gerucht, alsof het steunt onder de harde slagen van het noodweer, in de wijde schoorsteen loeit en buldert ,het, vonken schieten

onder uit de gloeiende kachel, het jongvee loeit zacht en angstig in
de bijstallen.

„Nou, nou, het gaat er van langs," merkt vader op.
Arme —arme zeelui," zegt Beppe, „mijn hart gaat altijd met hen
mee als hunne noden kamen. Wat weten de mensen op het land
daar eigenlijk van? Mijn jeugd ligt op het water en ik heb er bange
uren meegemaakt, uren, die een mens oud maken voor zijn tijd en
die nooit, nooit weer vergeten worden.
Wij voeren geregeld met grootvaders schip van Lemmer op
Amsterdam en vóór iedere reis werd alles grondig nagezien. Groatvader was zuinig, maar nooit gierig op het nodige. Dat is mede ons
behoud geweest, want wat zijn er velen, die tegelijk met mij jong
waren, in het zeemansgraf gebleven, och, och ... .
Toen ik ongeveer zo oud was als onz' Marijke nu, voeren we eens
op een Novembermorgen met z'n drieën uit Amsterdam. Met z'n
drieën, daarmee bedoel ik: twee andere zeilschepen en het onze. Er
stond een stevige bries en de lucht was roerig, erv aren schippers
staken de hoofden bij elkaar en waren het er over eens: het werd
zwaar weer. Maar een mens is niet altijd z'n eigen baas, er scheen
haast te zijn bij de vracht, men moet denken: bijna alles ging toen
nog per zeilschip. We voeren dus en het werd een zware dobber
tegen de West- Noordwestenwind in. Toen de bries aanwakkerde,
steigerden de schepen als wilde paarden. En in de namiddag werd
het zwerk zo vuil en stond de zee zo hoog, dat we genoodzaakt
waren in het Val van Urk voor anker te gaan. Daar lagen we dan alle
drie, voort ogenblik vrij veilig geborgen. Op een der andere schepen
was een meisje zo oud als ik, we hadden in Amsterdam samen gespeeld, zij was bij mij aan boord geweest en ik bij haar de vorige
avond nog. We hebben elkaar niet teruggezien ... .
Het werd buitengewoon vroeg donker die avond — ook dat weet
ik nog, ik weet tot in de kleinste bijzonderheden alles van die avond
en de nacht, welke er op volgde ... .
Er viel hagel en natte sneeuw en de storm woedde eens zo hevig,
toen een diepe duisternis boven de zee en rondom ons schip stond.
Men kon letterlijk geen hand voor ogen zien. Maar dit laatste heb
ik van horen zeggen, want ik ben niet weer op het dek geweest, men
sloot mij op in de kajuit. Hek schip begon al spoedig te slingeren
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en te kraken, er dreigde gevaar, dat wij van onze ankers zouden
wegslaan, het ergste wat ons in die omstandigheden zou kunnen
overkomen. Ik begreep dat toen nog niet, maar wei had ik een gevoel, of wij van alles wat er verder leefde op aarde waren afgesneden. Alle hens moesten aan dek: grootvader, de twee knechts,
en grootmoeder — ja, die ook, evengoed als de mannen, in oliejas
en zuidwester. Men bond haar met stevige touwen vast bij het roer
voor de overslaande zeeën.
Laat een kind een gehele nacht alleen in een eenzaam huis, waar
rondom een noodweer woedt, dat het ,huls dreigt te doen instorten.
Het zal zich geen raad weten van angst, maar toch nog hoop hebben,
dat iemand naar hem toe zal komen. — Ik wist, dat men mij alleen
zou laten, zolang de strijd op leven en dood niet gestreden was. Ik
wist na enige tijd niet eens of de anderen nog wel op het dek waren,
het leek bijna onmogelijk zich daar staande te houden.
En de nacht leek eindeloos .... Ik was niet naar bed gestuurd,
niemand had daaraan gedacht. De gehele nacht heb ik op hetzelfde
plaatsje op de vloer van de kajuit gelegen. Toen het licht begon te
worden, lag ik daar nog. De storm bedaarde. Grootmoeder kwam
naar beneden, zij zei geen woord en leek wel een vreemde. Haar
gezicht was bijna zo wit als die muur daar en zij staarde strak voor

zich uit, alsof ze voortdurend iets verschrikkelijks zag. Toen ging ze
bij mij zitten en tilde mij op, ik was geheel verstijfd ... .
In die nacht ben ik jaren ouder geworden. Alleen ons schip lag
nog voor anker, de andere waren weg en zijn nooit aan de wal
gekomen.
In diezelfde nacht is ook de Harlinger beurtvaarder vlak voor
de haven met man en muis vergaan."
Niemand zegt iets na Beppes verhaal. Ze kennen het allen, maar
als altijd houdt een huivering hen gevangen. Moeder kijkt even bezorgd naar Marijke. Is het niet te erg voor haar? Zou ze er straks wel
van kunnen slapen?
Dan staat moeder op, neemt de grote schenkkan van de koperen
theestoof, die achter de kachel staat, en gaat er mee langs een rij
wachtende kopjes.
„Ha, saliemelk," zegt Marten, „lekker!"
Dat maakt alles weer gewoon.
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„En nu nog van de leeuw, Beppe,” vraagt Marijke nog eens. Ze
heeft al een paar maal naar de klok gekeken. Ziet moeder niet, dat
die ai veel verder staat dan zeven uur? Moeder heeft het wel gezien, maar ze denkt, dat Marijke liever niet alleen naar de opkamer
gaat nu. Ze mag wachten tot de jongens ook naar bed moeten.
„Van de leeuw, ja, dat was ook wel erg," praat Beppe door,

„maar dat heb ik zelf zo niet geweten.
lk was toen nog kleiner dan jij, Marijke. We moesten een groot
„spul" overbrengen van Amsterdam naar het Noorden, naar
Groningen, geloof ik, wij en nog andere schepen, want het was een
voornaam spul.
Omdat ons schip het grootst en sterkst was, kregen wij de hokken
met wilde dieren aan boord.
Eén van de leeuwinnen had in die tijd welpen, het was in de
zomer. Ik had de jonge leeuwtjes aan boord zien komen en ik had
er zo'n aardigheid aan. Het waren net mooie, grote poesen.
Toen we eenmaal voeren, werd mij verboden uit de kajuit te gaan,
grootvader vertrouwde zijn kleine meid niet bij al dat gedierte, al
zaten ze dan ook in hokken. En hij had gelijk. Maar ik was nog een
klein meisje en niet altijd gehoorzaam, een kind begrijpt heel dik-
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wijls niet de ernst van een verbod. En ik was bij de hand genoeg om
toch aan waakzame ogen te ontglippen. Zo belandde ik voor het hok
met de jonge leeuwtjes. Wat zal de leeuwin wel hebben gedacht?
Zeker, dat ik hen kwaad wilde doen. En toen, — stak ze een poot
door de tralies. Dat kon. Op dit ogenblik besefte ik nog niets van het
gevaar. Maar de poot sloeg toe en hield vast, in mijn jurkje en de
bek ging open, ik zag vurige ogen en blinkend-witte, scherpe tanden.
Toen gaf ik een schreeuw. Een van de oppassers, die niet ver uit de
buurt was, rende op me toe, greep me vast en trok wat hij kon ....
ik was gered."
Beppe glimlacht even, door haar praten wordt ze allengs leven..
diger en opgewekter.
„Als ik toen een jurk had gedragen, zoals Marijke nu, zo van dat
dunne goedje, waar helemaal geen pit in zit, dan was ik verloren
geweest. Maar wij droegen in die tijd lange rokken, en geen èèn
of twee, van degelijk vijfscha ft . Daar heeft zelfs een leeuw een beetje
langer mee werk. Toen mijn benen aan de beurt zouden komen, was
de oppasser er al bij.
Even later heb ik voor de eerste — en enige keer in mijn kinderjaren een pak slaag van grootvader gehad, dat me nog lang heugde.
Ik geloof, dat dit voor mij het ergste was van het hele geval, ik begreep het eenvoudig niet. Grootvader was een harde zeebonk, maar
voor ons goed en zacht als een lam. En ik was toch wel vaker ondeugend geweest .... Ik zag er een bewijs in, dat grootvader niet
zoveel van me hield, als ik altijd had gemeend. En daar heb ik nog
lang over getobd, al sleet de tijd het zo langzamerhand wel uit.
Maar pas later, veel later, toen ik zelf al kinderen had, heb ik het
geheel begrepen. Grootvader hield van mij meer dan van zichzelf,
ik was zijn oogappel, het enige kind van zijn vroeggestorven zoon.
De gedachte aan het verschrikkelijke, dat had kunnen gebeuren,
heeft hem een ogenblik buiten bezinning gebracht."
Beppe staart voor zich uit, in gedachten verzonken, dan ve rv olgt
ze met een hoofdknik en een zucht: „Ja, ja, zo kunnen wij soms misverstaan wat anderen ons aandoen. "
„En nu van de Franse soldaten, Beppe," zegt Marten. Hij krijgt er
de smaak ook van beet.
„Maar dat heb ik niet zelf beleefd, jongen," antwoordt Beppe. „In
de Franse tijd, toen was ik. er ook nog niet, dat heb ik weer van mijn
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grootmoeder gehoord. In haar jonge jaren kwamen de vreemde
soldaten soms op het schip om een warm bakje drinken en wat
gezelligheid. Zij had een medelijdend hart en dacht altijd: „Als mijn
jongens later ook eens als soldaat naar een vreemd land moeten...."
Zo is een moeder. En die stumperds hadden het niet te best zo
ver van huis. Zij stopte hun toe, wat ze missen kon en de soldaten
waren haar heel dankbaar. Ze wilden wel alles voor haar doen. En
toch heetten het later haar vijanden, de mensen kunnen het raar
bidenken."
„Mijn broer Jacob heeft in '70 nog aan de grens gestaan," doet
oude Berend nu ook een duit in 't zakje. Hij zet zijn schillenbak voarzic,htig op de vloer en ruimt netjes de gemorste stukjes op. Dan wast
hij zijn handen en het aardappelmesje zorgvuldig in de emmer met
water, waarin de geschilde aardappelen liggen. Oude Berend is ook
al in gedachten, naar zijn jeugd teruggekeerd.
„Het was op een morgen heel vroeg, toen Jacob weg moest,"
zegt hij. „De witte dauw lag nog dik boven de graskamp, onze koe
stond er tot het lijf toe in. Ik werd er koud van, toen ik het zag. Of
zou dat van wat anders geweest zijn? Wonderlijk, het was maar zo'n
kleinigheid en dat is me altijd bijgebleven. We waren allemaal al uit
bed, de kleine pop van een .half jaar ook. Moeder hield dat kleine
ding maar telkens aan Jacob voor, alsof hij die het allermeest goeiendag moest zeggen. En met het popje op de arm hee ft ze .hem nagekeken tot hij weg was om de hoek van het Oud-Tolhuis. „Nu
komt Jacob nooit weerom," zei ze. Toen ging ze aan haar werk of
er niets bizonders was. Maar mij viel het op — ik was al zo'n handig
jongmaatje —dat ze zo raar liep, net of ze telkens struikelde. Dan
moest ze zich even aan de tafel of aan een stoel vasthouden. Moeder
was hard voor zichzelf, ze had een zware pluk in het leven en dan
worden de mensen zo.
Gelukkig is Jacob wel weerom gekomen, dat is toen best afgelopen."
„Ik was als kind bang voor soldaten," vertelt moeder nu. „En
weten jullie, waar dat van kwam? Van de Transvaalse Boerenoorlog!"
„ Hè — wat?" Ze kijken moeder allemaal verbaasd aan. Moeder
en Zuid - Afrika, wat hebben die twee nu met elkaar te maken?
„Ik heb wel eens gehoord," vervolgt moeder, „dat de boeren daar
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eigenlijk van Hollandse afkomst zijn. Daardoor kwam ,het zeker, dat
bij ons thuis in die tijd niet zo aardig over de Engelsen gepraat
werd. Als ik nu een soldaat op de weg zag komen, liep ik zo barg
als een haas naar huis en riep: „O, o, daar kamt een Engelsman
aan!" En die schrik hee ft er nog lang ingezeten. Toen ik al beter
wist, had ik het toch nog nooit op een soldaat begrepen."
Ze moeten er allen om lachen.
„Meisjes zijn ook altijd zo bang," zegt Tjeerd minachtend.
„En jongens niet, hè?" vraagt vader. „Zal ik je eens wat vertellen, manneke? Toen ik een jongen was, veel ouder dan jij nu, al
soldaat zelfs, toen is het mij eens zo bang om het hart geweest, dat
ik met mezelf geen raad wist. Dat was in Augustus 1914, in de eerste
dagen van de grote wereldoorlog."
„Zullen we dit verhaal nu maar niet voor later bewaren?" vraagt
moeder een beetje angstig. Ze is bang, dat het te erg zal worden
voor de kinderen zo Iaat op de avond. De wereldoorlog, dat was
een nare tijd!
Maar vader luistert er niet naar, of hij hoort .het misschien niet
eens. Hij is met al zijn gedachten bij die dagen vol spanning, de
eerste Augustusdagen van 1914.
„De ene dag wisten we nog bijna van niets," zegt hij, „en op
de volgende waren we al uit ons werk weggehaald, geheel onverwacht. Enkele uren later reed ik in een trein tjokvol soldaten, naar
het Zuiden, naar de grenzen van Limburg of Noord -Brabant. Waarheen precies, dat wisten we niet eens, dat zouden we later wel zien.
Midden in de nacht ging er een gerucht van wagon tot wagon:
„ De Duitsers zijn in Limburg over de grens getrokken." En op dat
ogenblik drong het voor 't eerst goed tot mij door, wat wij gingen
doen. Nu was er ergens uit Duitsland een trein gekomen met jongens
zoals wij, pardoes uit hun werk gehaald net als wij, jongens, die als
wij, eigenlijk tegen niemand enig kwaad in de zin hadden. Straks,
over een paar uren misschien al, moesten wij schieten op die jongens,
moesten wij .hen doden of zij ons, hoe meer hoe liever. Dat was ons
opgedragen, dat moést.
„ Ik kén het niet, — dat kan ik niet!" ging het maar steeds door
mij heen. De trein joeg in razende vaart naar het Zuiden en iedere
seconde bracht ons dichter bij het verschrikkelijke. Zie, toen heb ik
wanhopig gedacht, dat ik maar liever voor die tijd zelf zou willen
Geertsma, Noordooster - 2
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sterven ...., zo bang, hoor je, Tjeerd, zo bang was ik voor de toekomst.

Toen heb ik ook begrepen, dat de oorlog anders is, dan wij er
dikwijls in boeken van lezen.
Het is ook die keer voor ons best afgelopen. Wij hebben niet
behoeven te schieten. De Duitse soldaten trokken een beetje verder
naar het Zuiden over de Belgische grens. En daar hebben de jongens
van België en van Duitsland elkaar bij duizenden en nog eens
duizenden doodgeschoten. Ik denk, Tjeerd, dat daar ook wel jongens,
kranige jongens anders .... zullen hebben geschreeuwd van angst
en ellende."
Vader staart stil een poosje voor zich uit, hij denkt terug aan die
vreselijke tijd. Het heeft hem soms gehinderd, dat Tjeerd zo graag
geschiedenisverhalen leest met oorlogstaferelen, die wel een beetje
anders zijn dan de werkelijkheid. Daarom heeft hij dit verteld.
Maar nu durft moeder nog niet op naar bed gaan aan te dringen,
de kinderen moeten eerst maar weer wat vrolijker gezichten om zich
heen zien. Ze krijgen elk nog een lekkere bellefleur. De jongens
bijten er gretig in.
nee, niet schillen," vraagt Marijke ook, als
moeder een mes gaat halen
voor haar appel.
„Goed zo," knikt oude Berend, „opeten, zoals Onze Lieve
Heer ze Iaat groeien, dan zijn
ze op z'n best."
„Nu gaan wij ons avondrondje vast doen, Wiebe," zegt de
boer.
Wiebe gaat naar de schuur
en neemt de vleermuis van
de haak, hij weet zijn werk,
door de grote stal en langs
het hooi. De boer neemt zelf
de andere zijde van de plaats.
Bruin krijgt een vriendelijke tik
>„/"
op zijn gebogen nek, dan houdt
^^
E
hij zijn lantaarn hoog voor

„Hè
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Wodan, die ligt rustig, alles is in orde. Het wagenhuis, —deuren en
ramen zijn stevig gesloten; buitenom, —klets, slaat de natte sneeuw
hem in 't gezicht, het licht waait uit, zijn klompen glijden in een weke
modderbrij. Hij moet zich vastgrijpen aan een paal om niet te vallen.
Als zijn ogen aan het duister gewend zijn, kijkt hij op naar het
zwerk. Woeste wolkenflarden jagen voort naar het Oosten. In het
Westen gaat met rustige regelmaat, als een zoekende schijnwerper;
het vuurtorenlicht van Terschelling. Vlak voor is de Amelander, kort
en fel driemaal achtereen en dan een hele tijd niets, verder weg
en weer geheel anders komt Schiermonnikoog. Wachters langs de
kust.
De boer huivert even, en niet alleen van de kou. Met ,het bulderen
van de storm komen vreemde geluiden naar hem toe: een klagend

roepen, een zangerig fluisteren, een lokkend murmelen ...., ginds
is het water.
Er is een oud verhaal, waaraan wel niemand meer gelooft, maar
dat toch z'n zin en betekenis heeft en dat z'n indruk achterlaat.
In de schrikkelijkste stormnachten komen de witte watervrouwen
uit duistere diepten naar omhoog en zingen hun mooiste liederen.
Maar wee de varende, die naar hen luistert, zijn schip is reddeloos
verloren en hijzelf komt in de golven om.
„Arme zeeman," mompelt Beppe zacht voor zich heen, als moeder haar naar bed helpt.
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HOOFDSTUK II.

WINTERBODEN.

Na de hevige storm hangt dagenlang een dichte koude mist
boven de vlakte; de huizen, de schaarse bomen, de hekken en dampalen schijnen te slapen onder een witte watten deken.
Er is geen gerucht dan van een ratelende wagen, die de melkbussen afhaalt voor de fabriek en ze weer terugbrengt, tweemaal
per dag. Nero, de heemhond, blaft tegen onzichtbare dreigingen
buiten zijn kleine wereld en op het paaltje bij de gierput zit een
grijze kraai: „krà-,h, krà-h!"
0 ja, en 's morgens en 's avonds zoemt de autobus van Bakker
voorbij: wat geel en wat rood, wat blauwe damp, dan gaat de watten
deken er weer overheen. Dan is er niets meer.
Als de kinderen 's morgens de deur uitgaan naar school, legt
Wiebe wat gereedschap over zijn schouder en zwaait zijn lange
benen over de sloot naar de melkvenne. De Warnse is dan al achter
hem verdwenen. Een stukje geelgroen gras met molleritten en achtergelaten mesthoopjes, nog zo'n stukje, precies eender, een greppel,
een sloot, een dam, dicht is de watten deken. Dan komt de klaverpol
en de negenmad, daarachter de molenkamp en verder het rietveld:
een stukje geelgroen gras met molleritten en achtergelaten mesthoopjes, een greppel, een sloot, een dam en daarover de witte watten
deken.
Wiebe zucht eens. Dit is nu de vierde dag, dat hij kluitjes en mesthoopjes uit elkaar slaat, tot modder en mest gelijkmatig over het
greidland verspreid zijn voor een betere groei van het gras in het
volgende jaar. Nuttig werk — Wiebe zucht nog eens. Om hem heen
is de witte wa tt en deken en verder is er niets, geen gerucht.
Heen en weer, heen en weer gaat zijn gereedschap, van 's morgens tot etenstijd en van de scha ft tot donker. Hoeveel dagen nog?
Er is geen ander werk voor hem op de boerderij in deze tijd en de
velden met molleritten en mesthoopjes zijn wijd ... .
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Heen en weer, heen en weer ....haast je maar niets, morgen is
er weer een dag, met mist en winters verlaten weiden. Zal die vervelende mist dan nooit weer optrekken? Het is om er weerziek vah
te worden. Een gemakkelijk bestaan heeft een boer in de winter, —
heen en weer, heen en weer, —welja, doch geef mij maar het .hooiland. Dat is niet alles vaak, in de brandende zon een lange zomerdag met een stuk werk voor de vuist, waar het sterkste lichaam van
kromtrekt. Maar het is driemaal heilig vergeleken bij dit!
Zo zijn Wiebe z'n gedachten. De witte watten deken ligt roerloos.
„Mist brengt vorst in de kist!"
Wie zegt dat daar ineens in de meest trieste verlatenheid? Och,
niemand —, het is ook een gedachte, een blijde, hoopgevende, verwarmende, levende gedachte, die dwars door de witte wade regelrecht op de eenzame Wiebe toestormt. Hij blijft er stokstijf van
stilstaan, plant zijn gereedschap in de grond en steunt de steel
onder de kin, zijn handen er in aandacht omheengevouwen.
„ Mist brengt vorst in de kist!"
Oude mensen zeggen en geloven het, — als dat nu eens waar was
deze keer. Reken uit, het is vandaag 1 December, als 't lukt en met
ruim een week de sloten sterk zijn, dan nog een weekje voor het
buitenwater, — Wiebe wil wel ruim rekenen, als het maar komt, —
en dan in de Kerstweek en met Oud en Nieuw op de schaatsen. Stel
je voor, stel je dat eens heel even voor! Wiebe danst in de eenzaamheid een rondje om zijn steel en gooit zijn pet in de lucht ....
Maar voorlopig is het nog zover niet; voorlopig is er niets ander
dan dichte, koude mist.
Gedachten kunnen de hele wereld mooi maken, al ziet die er op
het ogenblik ook nog zo treurig uit. En Wiebe spint daarom verder
aan zijn gedachten, terwijl ,het gereedschap heen en weer gáat,
urenlang.
Hij ziet zich op de wijde, wijde ijsvlakte van het ondergelopen land
onder een stralende winterzon; hij ziet zich met kameraden op een
verre tocht naar 't Oosten, naar 't Westen, naar 't Zuiden; hij ziet
zich op de korte baan met .... stop, dat zal hij eerst nog moeten
vragen. Hij zou het zelf wel graag willen, want Martje Meinderts, die
op het Steenhuis dient, is het aardigste meisje uit de hele streek
tussen Barnwerd en Agum, tussen Westerwiersum en Oosternieuw21

terp. Wiebe is een goede rijder, al zegt hij ,het zelf, een goede voorrijder ook. Hij haakt niet achteruit met zijn schaatsen, hij krijgt geen
knikken in zijn rug onder 't rijden en hij rijdt nooit woest. Bij hem is
een meisje zo veilig als het maar kan. Doch er zijn meer beste voorrijders in de streek. Als Wiebe in gedachten langs al zijn vrienden en
bekenden gaat, ja, dan zijn het er wel een hele- boel, en daaronder
zijn er zelfs nog genoeg, die hem in de schaduw stellen. Och heden
ja, hij rijdt eigenlijk niet zo bizonder goed vergeleken bij die anderen.
En of Martje dus ,hèm kiezen zal, dat staat nog wel te bezien.
Oude Berend zit in de schuur en snijdt voederbieten. Daar is wel
een machine voor op de Warnse, want boer Haisma heeft zijn spullen in orde. Maar Berend meent, dat er niets gaat boven het degelijke,
ouderwetse handwerk en de boer Iaat hem stilletjes begaan. Hij heeft
er de tijd voor, in een lange dag op een slapend boerenerf kunnen
er heel wat voederbieten gesneden worden.
Door het kippenpoortje in de schuurdeur plo ft zoetjes de witte
damp naar binnen, verdwijnt dan meteen in de grote, drogere en
warmere ruimte, maar schijnt zich toch weer vast te zetten op het
ijzerbeslag van de paardenstal en op de sloten en grendels der
binnendeuren.
Witte aanslag op het binnenijzer, het valt oude Berend eensklaps
op, hij tuurt er een ogenblik aandachtig naar over zijn bril ,heen en
moet zich dan even bezinnen op het geval. Witte aanslag op het
binnenijzer, dat betekent immers wat. Welja, dat wijst op ander
weer. Foei, als het maar geen vorst is nog, 1 December is veel te
vroeg. IJs vóór Kerstmis geeft dikwijls een lange, koude winter.
Dan kunnen de oude boerinne en hij zich wel opbergen, want voor
oude mensen is dat niets gedaan.
Overigens — hij mag niet klagen: op de Warnse is het goed voor
oude mensen, er is overvloedig te stoken en gezelligheid binnen de
deur. Dat is een zegen voor de ouderdom. En hij gunt het jongvolk
ook wel een mooie, gladde baan, daar niet van.
Berend snijdt genoeglijk en tevreden verder, hij zal het maar met
gerustheid aan de Lieve Heer overlaten, hoe het nu met de
winter komt. Maar als hij om tien uur naar binnen gaat voor de
morgenkoffie, deelt hij toch dadelijk zijn bevindingen mee aan wie er
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rond de tafel zitten. Er is grif ander weer op komst, dat kan een
vroeg wintertje geven dit jaar.
Beppe valt de oude man dadelijk bij: „De koffie vloog daarnet
onder 't malen in de molen rond, het was een schrik! En dat wil
altijd iets zeggen."
Er gaat een dag voorbij en nog een dag in eendere, grauwe gelijkmatigheid van het late morgenlicht tot een heel vr oe ge schemer.
Maar op de middag van de derde dag komt er een scheur in het
witte dek zo hier en daar, eerst aan de kant van de poldermolen,
die steekt rits zijn wieken er dwars door heen.
Goeie middag, daar ben ik weer! En om drie uur ziet Beppe het
Barnwerder torenhaantje schitteren in de zon.
„Ik zie het nog, dat kan ik nog zien," zegt ze blij verwonderd,
„beter dan een gevallen steek in mijn breikous."
Wanneer de kinderen uit school naar huis komen, is de wereld
ruim als een week geleden, roerloos ligt het slotewater als een donkere spiegel, achter een hek hokken stil een troepje schapen in hun
lange winterpels bijeen. De klompestappen op de harde grintweg
klinken ver in de ruimte.
„Het is horig," zegt Tjeerd, „misschien kunnen ze ons nu thuis
wel horen aankomen." Meteen Iaat hij zich op de knieën vallen, buigt
zich voorover en legt zijn rechteroor tegen de grond.
„St, still"
Marijke en Marten staan er verwonderd bij te kijken, wat doet die

Tjeerd ineens gek.
„Zo doen de Indianen in de prairie ook," legt hij even later uit,
„kunnen ze weten, wat er heel ver weg gebeurt."
„En kan jij dat nu ook?" vraagt Marten niéuwsgierig. Hij wil dan
ook wel eens luisteren en meteen zit hij al naast zijn broer.
„Nou ja — dat is te zeggen — nee, nu ,hoor ik niets," vervolgt Tjeerd.
„1a toch, ik hoar wat, stil eens even, het bromt, het zoemt."
„De bus," zegt Marijke.
„Ja, de bus, en we zien de lichten nog niet en zonder het oor op
de grond is hij ook nog niet te horen, zie je nu wel," Tjeerd knikt
triomfantelijk. Hij heeft gelijk, de bus moet nog heel ver weg zijn.
Dat is een leuke geschiedenis.
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Boven de hof van de boerderij „Het Klooster" staat een ster, een
grote, heldergeel glanzend, flonkerend als .... „Net een electrische
zaklantaarn," vindt Marten. „Het is zeker de allereerste vanavond."
Nee, toch niet, daar is er nog een —, en nog een —, en daar en
daar. Er zijn er al veel meer nu ze goed toekijken. Ze draaien zich
om en om naar alle kanten van de grijsblauwe hemelkoepel, die
al dieper blauw schijnt te worden naarmate zij meer sterren vinden.
0 mensen, er komt geen einde aan, iedere seconde vinden ze er
meer bij., en tellen: ho maar!
„Kijk daar twee kanjers!" roept Tjeerd plotseling. De anderen
draaien zich snel om, en .... lopen er in. Om de bocht van de
weg, waar het varkenshok van het Steenhuis in een wilgenbosje
staat, verschijnen twee vurige ogen ....van de bus.
„Flauwerd!"
Hun aandacht is dan meteen weg van het sterren zoeken, alleen
Marijke praat er nog even over door.
„Er stond een ster boven de stal, waar het Kindje kwam," zegt ze:
„misschien was het wel die grote daar ...."
„Bestaat niet," meent Marten, „dat was immers heel ver weg."
„Bestaat wel," wijst Tjeerd hem dadelijk terecht. „De sterren zijn
op de hele wereld dezelfde, of liever: de wereld draait er maar
tussen rond, tussen al die sterren."
Daar begrijpen Marten en Marijke niet veel van, maar als Tjeerd
dat van meester geleerd .heeft, dan zal het toch wel waar zijn.
„Het was een mooi verhaal, van de ster," zegt Marijke en haar
ogen glanzen de duizenden sterren tegemoet. Maar dat kunnen de
anderen nu niet meer zien, zo donker is het al.
„Ze prikken in m'n oren."
„Wat, wie?"
„AI die gloeiende speldepunten daarboven." Tjeerd wrijft zijn
beide oren eens terdeeg en blaast in zijn handen. Nu merken de
anderen ook, dat het ineens veel kouder is geworden.
„En 't is horig," praat Marten zijn broer na. Hij heeft er nog niet
alle verstand van, maar herinnert zich toch langzaam: als er van
„horig" gesproken wordt, dan kamt er ijs. Za is het in vorige jaren
ook wel eens gegaan.
„Fijn, ijs!"
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Maar de grote broer houdt hem een beetje tegen. „Ho manneke,
dat zit nag."
„Krè-ieh, krè-ieh, kriel"
Als een schrille angstkreet heel uit de verte komt de roep naar de
Warnse toe, als ze een poosje later ,het erf opstappen. Ze zijn dadelijk een en al aandacht, steken hun koude neuzen in de lucht en
zoeken. Niets te zien nog.
„Krè-ieh, krè-ieh, krie!"
„Daar heb je de wilde ganzen al." Met die woorden stapt oude
Berend uit de warme stal en huivert in zijn dunne melkerskiel.
't Wordt menens daarbuiten!
„Die vrezen de Noorman," Iaat hij er een beetje plechtig op

volgen.
„De Oostman dan zeker," meent Wiebe, die er ook bij komt
staan. „Een flink wintertje moeten we uit het Oosten verwachten. Ze
vliegen toch ook Oost -West, kijk maar."
Oude Berend schudt goedig het hoofd. „Die jonge bazen van
tegenwoordig, daar kan een oude man als ik niet meer tegen op."
„Wie achter is moet voorgaan — wie achter is moet voorgaan,"
zingen de kinderen op een eentonige dreun, dat ,hoort er zo bij als
de wilde ganzen overtrekken. Hoog tegen de sterren - verlichte
hemel zijn de donkere vogelfiguren zichtbaar, netjes vliegend in
V -vorm.
„Wie achter is moet voorgaan," — ze schijnen het te horen, want
werkelijk verwisselen ze van plaats, zodat een der achtersten in het
voorste gelid komt.
„Dat hebben ze zeker van de vliegmachines afgekeken, die doen
ook zo, als er een boel bij elkaar zijn," zegt Marten.
„'t Zal wel andersom zijn, jongen," antwoordt Boukje, die net een
emmer water uit de pomp haalt, „de ganzen hebben de oudste

brieven."
Wiebe draait zich om, gaat in de houding staan, pink op de naad
van de broek en de hand aan de pet: „Een tien en een griffel, Bouk,
voor 't goede antwoord. Was je bij meester Wijmenga ook altijd

zo knap?"
Maar Boukje is niet op haar mondje gevallen. „Vast knapper dan
jij, want jij kamt achter je tijd aan, griffels zijn uit de mode, ze
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schrijven op school alleen nog met pen en potlood, niet Tjeerd?"
Tjeerd beaamt het en oude Berend kijkt hem ongelovig aan. „Wat
je zegt, schrijven jullie dan altijd op papier? Zo, dat het niet weer
uitgeveegd kan worden?"
Dat is een ding voor oude Berend om te verwerken. Tjonge,
tjonge, die kinderen van tegenwoordig worden toch veel te weelde.
rig grootgebracht. Pen en papier en inkt, dat waren vroeger kostbare
zaken, lang niet onder ieders bereik. En nu hebben de kinderen ze
maar alle dagen in handen, dat komt niet goed, dat loopt mis in de
wereld. Hij gaat hoofdschuddend naar binnen en vindt daar bij Beppe
als altijd gretig gehoor voor zijn zorgen omtrent de tegenwoordige
tijd. Die twee kunnen samen praten, als het er op aankomt. Beppe
heeft ook al lang gezien, dat het spaak loopt. Eerst de fietsen, nu ja,
daar heeft de mensheid veel gemak van, daar wil ze niets van zeggen.
Maar het was niet mooi genoeg, er moesten stoomfietsen komen
en auto's.
„En vliegmachines, waar ze verschrikkelijke ongelukken mee

houden."
„Enne .... de radio." Nu zijn ze, waar zijn bezwaard gemoed de
oude man altijd weer heenvoert. Het is zijn stille angst, dat te eniger
tijd ook op de Warnse zo'n ding z'n intrede zal doen, het kwaad
kamt gevaarlijk dichtbij. Op het Steenhuis en 't Groot-Bornemeer is
er een en op de meeste andere boerenplaatsen; nu heeft hij gisteren
bij 't Klooster ook mannen bezig gezien op het dak met draden en
dergelijk gerei.
„'t Is zuiver toverije," zegt hij met een zucht en bangelijk ineengedoken op zijn stoel lijkt hij ineens nog kleiner en ouder dan gewoonlijk.
„'k Heb gehoord, een bijster min ding in huis bij zwaar weer, alles
uit de .hemelruimte trekt er op."
„'t Is een verzoeking van de Hemel," antwoordt Beppe stil „Ik
hoop toch zo, dat het mij gegeven mag worden, mijn laatste jaren
hier nog in vrede te slijten."
De boer, die net binnenkomt, hoort nog haar woorden, en hij begrijpt dadelijk, waar het gesprek over gaat.
„Wonderlijk," peinst hij, „zo moet het nu blijkbaar altijd gaan.
Abe Ynzes van het Agumer Oudland ging zijn hele leven op markt26

dag naar de stad met de trekschuit, hoewel de Agumer stoomboten
in 't laatst van zijn leven al jaren in de vaart waren. Dikwijls stond
hij op het punt zijn vrees en tegenzin te overwinnen, maar op 't laatste
ogenblik zei hij dan altijd weer tegen zijn huishoudster, opgelucht,
alsof er een zware last van hem was weggenomen: „Beitske, ik ga
vandaag nog maar met het schip." En dat is zo gebleven tot zijn
dood. Toch was hij een flinke boer en een goed mens."
Boer Halsma glimlacht tegen de beide oudjes in vertedering om
hun op dit ogenblik wat hulpeloos kijken naar hem. Och, hij zal het
hun niet aandoen, dat, waar ze zo bang voor schijnen te zijn. Een
offer is dat wel, want juist hier in de grote eenzaamheid wordt het
wonder van de moderne techniek zo gewaardeerd. Maar hij hee ft
zich vast voorgenomen en dat doet hij nu nog eens weer: hij zal de
ouderdom eren. Het is toch al zo moeilijk voor oude mensen, zich
nog thuis te voelen in een wereld, die eigenlijk de hunne niet meer
is. Bij leven en welzijn zal hijzelf ook eenmaal oud worden en
's werelds vooruitgang zal hem voorbijtrekken en hem niet - begrijpend
eenzaam achterlaten.
Geve God, dat dan het jonge geslacht ook niet over hem heen-

l oop t ....
„Wees maar gerust, Beppe," zegt hij zacht. „De Warnse is te oud
om er al het nieuwe binnen te halen, dat mocht eens gaan lijken als
een vlag op een modderschuit." Hij legt even zijn grove werkhand
op haar doorschijnend - magere vingers. Beppe trekt die snel terug,
de mensen in het Noorden zijn een beetje stug tgen elkaar in de
dagelijkse omgang, al menen ze het ook nog zo goed. Er wordt niet
meer over gesproken, maar de boer weet, dat Beppe en Berend
vanavond met een verruimd gemoed gaan slapen en dat is hem
genoeg.
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HOOFDSTUK III.

EEN TELEURSTELLING EN NOG WAT.

Met ieder een handvol pepernoten voor zich op de vensterbank
van het keukenraam zitten Marten en Marijke uit te kijken over de
velden. 't Is Sinterklaas-Vrijdag en ze zullen met z'n allen naar de
stad gaan. Ze moeten nu opletten of de boot er al aankomt. Wanneer die door de bocht van ,het Oudland vaart, is er nog tijd genoeg
om zich klaar te maken en naar het steigertje te lopen. Ieder heeft
de Zondagse pronk al aan, behalve de schoenen. Die staan nog
netjes op een rij dicht bij de kachel, drie paren op de warme plaatstoof en de andere er naast.
Beppe schudt bezorgd haar hoofd en pruttelt: „Met zulk een kou
en dan toch de schoenen aan, hoe bedenkt een mens het. De kinderen
kunnen er wel wat van krijgen. Wie de gehele winter alleen maar
op klompen loopt, verdraagt zoiets niet. Dat weet toch iedereen.
Maar 't jonge volk moet meedoen tegen heug en meug natuurlijk.
In mijn tijd kwamen bij winterdag de schoenen niet uit de kast, we
hadden Zondagse klompen, zwart gelakt met vergulde streepjes en
die stonden netjes."
Moeder spreekt haar niet tegen. Dit is iets, wat de oude vrouw niet
meer begrijpt: de tijden zijn voorbij, dat men op klompen naar de
stad kon gaan. Zeker zullen ze vandaag wel allemaal geducht last
van koude voeten krijgen, maar dat is niet anders.
Als moeder haar zin krijgt, moet vader nu ook een stijve witte
boord om. Maar vader zet een erbarmelijk meelijwekkend gezicht:
„ O vrede, dan moet ik dus de hele lange dag bij mezelf op visite.
Spaar mij!" En nu weet moeder wel, dat ze het toch niet gedaan zal
krijgen. Vader knoopt zijn wollen das onder de dikke duffel, klaar
is Kees.
In de bocht van het Oudland beweegt iets, laag tegen de grijsblauwe winterlucht, een klein, donker ding. De kinderen turen en
turen .... ja, 't is de pijp van de stoomboot. Dat brengt de hele
28

huishouding in rep en roer. De warme schoenen aan, een groet aan
de thuisblijvers, moeder geeft nog snel goede raad aan Afke en
Boukje voor de kachel, het eten en drinken, Beppe's warme stoof...
En dan gaan ze op stap, weg uit de grauwe, winters verlaten vlakte
naar de lichtende wonderen van de stad. Marijke huppelt aan moeders hand, ze kan wel zingen. Maar de jongens lopen bedaard ieder
aan een kant van vader, als hij de handen diep in de zakken en de
kragen hoog op, een beetje gewichtig zich voelend als kleine boeren,
die naar de markt gaan.
Dit is het jaarlijks terugkerende feest, de reis op Sinterklaas-Vrijdag
met de boot naar ale stad. Alle Warnsekinderen hebben het sedert
vele jaren gedaan en daarom houdt vader zich nog altijd trouw aan
de oude gewoonte: ze gaan met de boot. De bus is goed voor alle
andere gelegenheden, maar bij de donkere, verwachtingsvolle dagen
van eind November en begin December, daarbij behoort de oude,
Agumer stoomboot.
Een sterke, snijdende Oostenwind blaast hun in de rug, de sloten
liggen dicht, het heeft flink gevroren in de afgelopen nacht. Marten
kan de verleiding niet weerstaan om even te proberen, hoe sterk het
ijs al is, even met de punt van zijn klomp .... Maar voor moeder
nog een waarschuwing kan roepen, bedenkt hij zich al, hij heeft
immers schoenen aan, niks waard eigenlijk ... .
Op het steigertje staan ze te wachten en vader zwaait met zijn arm
naar de boot ten teken, dat ze meemoeten.
Dan zegt Marijke, wat dromerig, zoals ze wel vaker kan doen,
maar in haar stemmetje trilt toch een blijde opwinding: „Nu wil ik
eens goed opletten vandaag of ik Pim en Mien ook zie."
Alleen moeder en Tjeerd horen het. „Wat?" denkt moeder, „wat
bedoelt het kind toch?" en ze zoekt in haar herinnering naar de
namen, die haar niet geheel onbekend voorkomen.
Maar dadelijk daarna neemt de boot, al dichtbij, haar aandacht in
beslag en zij vergeet te antwoorden. Tjeerd wil lachend zeggen:
„Malle meid, Pim en Mien zijn toch niet echt!" maar hij ziet ineens
de ogen van zijn zusje kijken met zo'n blijde glans naar de verte,
dat hij snel zijn woorden inslikt en alleen maar zegt: „'k Zal helpen
zoeken, hoor!" Wat een grappige, kleine Marijke toch.
De boot legt aan, even maar, een bootsman slaat een ijzeren haak
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om de houten beschoeiing. Vader springt eerst, steekt daarna zijn
handen uit naar de anderen voor de wel wat benauwde stap in het
ongewisse. Ze komen er veilig, dalen meteen het trapje af en gaan
door de glanzende bruine deur met blinkend koperbeslag naar
binnen in de warme kajuit. De boot vaart al weer.
En dit nu is het knusse, dat de bus toch nooit geven kan: een
zacht - schommelende koperen petroleumlamp boven een lange, glad
gewreven tafel met een dominospel, kranten, een boek, een asbak;
aan weerszijden onder de rijen ronde venstertjes de lange banken
met zachtverende zittingen van warm-rood pluche en in de achterwand een brede spiegel. Deftig lijkt dat alles bij elkaar. Thuis, in de
voorkamer, hebben ze ook een gladde tafel en mooie rode gordijnen
en stoelen met zachte bekleding, maar ....die stoelen zijn niet om
op te zitten. In de voorkamer komen ze nooit, die is louter voor de
pronk.
Hier mogen de kinderen op de knieën liggen onder de ronde venstertjes en uitkijken naar alles wat voorbijtrekt. Want tegen beter
weten in hebben ze geen ogenblik het gevoel, dat de boot vaart, al
bromt en stampt de machine ook. Buiten gaat af en toe een winterse
boerenplaats voorbij, soms staat er iemand op het boenstap aan de
wallekant en wuift goeiendag, dan wuiven ze terug. En verder is er
niets dan het water, waarin geen spiertje ijs nog valt te bekennen.
Daarvoor is het zeker te roerig en de wind schijnt gaandeweg nog
aan te wakkeren ook. Waar de rietzomen niet afgesneden zijn, gaan
de bruine verdorde pluimen in diepe deiningen door de koude
Oostenwind en zo de boot stillag, zouden zij een gierend fluiten
horen in de stoppelstroken.
Vader en enkele andere boeren, die ook de boot hebben verkozen
boven de bus, zijn het er over eens: als de wind zo blijft gaat het
kraken, de temperatuur is laag genoeg en daalt nog.
De kinderen zien naar al het overbekende daarbuiten met een aandacht of ,het alles nieuw voor hen is. Het komt hen voor, dat zij de
hele wereld van een mooiere kant bekijken dan gewoonlijk en eigenlijk is dat ook zo. Hun feestelijk gevoel van binnen brengt het mee.
En moeder, — die breit ondertussen aan een wollen das voor
Marijke. Dat is ook iets, wat bij de bus niet behoort, maar wel bij de
gezelligheid van een warme stoombootkajuit.
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Halverwege de stad komt er iemand van het dek naar beneden.
„Hofmeester, twee koffie en drie chocolade," bestelt vader. Tjeerd
gaat er ineens recht bij zitten, als de volwassenen. Hofmeester,
klinkt. Men kan zich verbeelden, op een grote oceaanstomer —dat +e
zijn en verre reizen te maken. Maar hoe dan ook, de Agumer boot,
hun Agumer boot heeft een hofmeester. Die scharrelt wat rond in
het gangetje tussen de kajuitsdeuren en de trap, daar blijken diepe
kasten te zijn. En weldra komt hij met het bestelde terug, verrekent
meteen de retourbiljetten.
Dicht bij de stad mogen de jongens naar boven. Het vaarwater
wordt smaller en de huigen aan de kant talrijker, al gauw staan ze
aaneengerijd. Een straatventer schreeuwt achter die huizen — daar
is de stad. Het water ligt stiller hier en nu zien ze het toch, verderop
in de stadsgracht ook, er ligt ijs. Een dunne laag nog maar, die de
boot als een vlies opzij schuift.
Voor het veerhuis wordt stevig gemeerd, de machine kan rusten
voor enkele uren. Op de kade staan karren en auto's voor de meegevoerde vracht, de passagiers kunnen Nuns weegs gaan. Maar net,
wanneer ze van plan zijn dit te doen, komt de kapitein in eigen
persoon naar hen toe. Hij ziet er wat verlegen uit en krabt zich eens
onder de pet. „Ja, kijk eens mensen, het ziet er niet te best voor ons
uit, er zit niets anders op, over een paar uren moet u terug, zodra
de vracht gelost is."
Ze kijken allen de kapitein aan, alsof ze het in Keulen .horen
donderen. Over een paar uren? Maar de boot heeft toch eerst nog
middagdienst en de avondvaart is pas voor hen. Ze willen er juist een
fijne, lange dag van maken.
Maar de kapitein legt al verder uit: „We zijn bang voor het grondijs, het vriest er dapper op los en er staat een stevige bries. Tegen
het grondijs is niet te vechten."
0 wee, het grondijs. Daar hee ft nog niemand aan gedacht eigenlijk, maar als de kapitein gelijk krijgt, — en hij heeft verstand van
weer, wind en water — dan moet de boot terug, hoe gauwer, hoe
beter. Met het grondijs valt niet te spotten.
Hoe moet dat nu? „In ieder geval hier niet blijven staan, we verkleumen," oordeelt vader. En daarom trekken ze naar de warme
gelagkamer van het veerhuis om verder te beraadslagen.
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Marten en Marijke staat het huilen nader dan het lachen en ook
Tjeerd ligt de teleurstelling wel een vinger dik op 't gezicht. Geen
wonder, ze komen maar zo zelden uit hun eenzame omgeving, een

dag naar de stad is voor hen een groot feest. En nu moeten ze zo
gauw al terug. Het is wel hard. Ze hopen nog, dat vader er iets op
zal vinden, die weet meestal wel raad. Maar vader ziet er deze keer
ook geen gat in. Ais tegen de avond alle boten stil liggen, worden
de bussen overvol. Op Sinterklaas-Vrijdag, de laatste marktdag
vóór 5 December, blijft geen enkel boerengezin volledig thuis. En zij
hebben geen bus, —maar bootretourtjes. Ze zijn dus lang niet zeker
van een plaats.
„Tjeerd en ik kunnen best lopen, laten moeder en Marijke dan
maar teruggaan," vindt Marten.
Vader kijkt glimlachend naar het dappere manneke. Drie uren in
deze kou tegen de wind in over de vlakte ... .
„Samen uit, samen thuis, we gaan dan later nog eens een hele
dag als het weer open water is, dat beloof ik jullie," zegt hij. De
belo fte is mooi, maar zij kan toch de grievende teleurstelling van het
ogenblik niet wegnemen.
Moeder heeft wel erg medelijden met haar troepje, als schuwe
gekooide vogeltjes zitten ze geheel verslagen bij elkaar. Teleurstellingen gelden mee in het leven, het is niet slecht, daar al vroeg door
gehard te worden, maar iedere m oe der gunt toch zo graag haar
kinderen iets prettigs.
Vader wil de toegemeten tijd benutten door nog even over de
markt te lopen en een paar noodzakelijke boodschappen te doen,
moeder zal dan met de kinderen naar het grote warenhuis gaan, dat
niet ver weg is. Ze kunnen toch niet veel winkels meer gaan zien in
zo korte tijd.
Het warenhuis — dat plan montert de kinderen weer wat op.
Moeder neemt Marijke alvast stevig bij de hand en wat zenuwachtig
drukt ze haar jongens op het hart, toch vooral, vooral dicht bij vader
te blijven. Want nu zullen ze de stad binnengaan en daarmee ... .
het gevaar. Het is verbazend druk in de stad op deze grote marktdag van het Naorden. Mannetje aan mannetje schuifelt men voort
over de trottoirs van de winkelstraten, de winkelramen zijn hier en
daar nauwelijks breed genoeg voor alle kijkers.
Geertama, Noordooster -- 3
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Het warenhuis! Maar om er te komen, dat dient men te weten,
moet men door bergen van ....stadsverkeer eten. Zo zouden ze nu
wel kunnen zingen. Het is waarlijk geen klein hapje. Wanneer ze
over willen steken naar het grote plein voor het Gerechtshof, glijdt
er een bijna onafgebroken sliert van auto's en fietsers voor hun
neuzen langs. Ja, er is wel af en toe een gaatje, waar handige stadsmensen kalmpjes doorheen glippen, maar voor zij hun gedachten
er goed op gespitst hebben, is het gaatje al weer dicht.
„Een deksels karwei," moppert vader, „en geen verkeersagent op
het eilandje, moeten we dan met alle geweld onze nekken breken?"
Alleen zou hij desnoods nog wel du rv en, maar met moeder en de
kinderen op sleeptouw is het ook hem te veel mans.

„Kunnen we niet anders lopen?" vraagt moeder zenuwachtig.
„'k Zou niet weten hoe," antwoordt vader wat ongeduldig. Het is
hem slecht naar de zin, dat hij hier het loodje moet leggen voor
eigenlijk maar een kleinigheid.
„Goeie middag saam!"
Ze draaien zich alle vijf naar de richting, waaruit deze woorden
komen en die, dat voelen ze op slag, voor hen bestemd zijn. Want
geen ,haastige stadsmensen, die meedoen aan het gejacht rondom,
zouden er aan denken, elkaar zo vriendelijk en met zoveel omhaal
te groeten.
„Wel Pier, ook in de stad?"
„Ook in de stad, en jullie net zo, naar ik zie."
Dat zijn nu maar wat dwaze, onbenullige woorden eigenlijk. Want
dat ze inderdaad allemaal in de stad zijn, dat is zo klaar als een
klontje. En toch worden de woorden nadrukkelijk uitgesproken, alsof
er een diepe zin in besloten ligt.
Pier Fokkema is een oud, Barnwerder boertjes. Ze kennen hem
natuurlijk wel, maar ze spreken hem anders nooit. Wanneer ze hem
thuis op de grintweg zouden tegenkomen, dan zou er hoogstens een
korte groet klinken over en weer, meer zeker niet.
Doch nu staat vader ogenblikkelijk met hem te praten, alsof hij een
goede, oude bekende is en alsof ze een heleboel gemeenschappelijke belangen hebben hier.
Pier Fokkenra knikt en glundert en schijnt al evenveel in zijn sas te
zijn over de toevallige ontmoeting met mede -laaglanders.
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Ja, zo is het: hier in het vreemde, drukke stadsgewoel, waarin zij
zich zo slecht thuis voelen, daar trekt onweerstaanbaar al het eigene
uit hun landstreek. Daar wordt dat eigene tot iets heel bitonders.
Het blijkt, dat Pier er ook over moet. En dat die al net zo met de
handen in het haar zit.
„Een heidense toer is het," zegt hij, „de zenuwen slaan er een
mens van in de benen."
„'t Is op 't ogenblik ook buitengewoon druk," antwoordt vader,
alsof hij zichzelf een beetje schoon wil praten. Zijn nederlaag zit ,hem
niet weinig dwars.
Maar er daagt gelukkig redding. Een agent komt kalm en waardig,
met zijn handen op de rug, het trottoir langs gewandeld. En als hij
het groepje weifelende boerenmensen daar ziet staan, begrijpt hij
onmiddellijk, wat er aan de hand is. Het is niet de eerste keer, dat
hij zulk een groepje naar de overkant moet loodsen. Eerlijk gezegd,
hij vindt ook, dat het stadsbestuur hier op marktdagen wel een verkeersagent mocht plaatsen. Men kan nu wel lachen om zo'n stelletje
bange buitenlui, doch dat is goedkoop — en eigenlijk wat dom ook.
Wie zijn verstand gebruikt, weet dit: al is iemand nog zo schrander,
moedig, kalm en lenig, wanneer ,hij niet dag in, dag uit met zulk druk
verkeer in aanraking komt, er dus niet op is ingesteld, dan is het een
te moeilijke opgaaf. Maar stadsmensen hebben dikwijls eerder hun
spot bij de hand dan deze gedachte.
„Moet u naar de overkant?" vraagt de agent vriendelijk en ten
overvloede.
„Als 't u blieft," antwoordt boer Halsma beleefd.
„Asjeblie ft ," zegt ook Pier Fokkenra en „Asjeblieft," klinkt moeders
stem als een echo.
„Kom dan maar mee. Vlak naast mij blijven, dan kan u niets gebeuren."

Zodra de agent ruimte ziet — en dat duurt niet lang —steekt hij
van wal. De hele Warnsefamilie is van plan, om gehoorzaam mee
te gaan. Maar oude Pier Fokkenra vraagt in uiterste spanning, zodra
hij de agent een voet buiten het trottoir ziet zetten: „Nu?"
„Nu," antwoordt de agent kalmpjes. Het oude boertje hoort het
waarschijnlijk maar half. Het is net, of hij plotseling uit een kanon
wordt weggeschoten, zo snel schiet hij de politieman voorbij. Zijn
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armen steekt hij beurtelings
ver vooruit, alsof hij daardoor
sneller zijn lichaam naar het
begeerde doel denkt te brengen, de broekspijpen flapperen om zijn rennende benen
en de slippen van zijn jasje
kunnen al evenmin zijn snelle
beweging volgen, zij komen
minstens een el achter hem
aan. Tientallen gezichten wenE. ^
den zich lachend naar het
dwaze schouwspel.
Boer Halsma grinnikt genoeglijk, blij toe intussen, dat niet zijn
volk het voorwerp van de algemene vrolijkheid is.
„Hè, hè." Hijgend wacht Pier Fokkenra hen op aan de overkant.
De agent glimlacht goedig. Maar hij gee ft toch de wijze raad:
„Dat moet u niet weer doen in 't vervolg, daar kunnen juist ongelukken van komen."
„Ja, ja," zegt de oude boer en het klinkt volgzaam genoeg. Maar
hij denkt erbij: „Laat die stadsmensen maar praten, ik weet mijn
eigen weetje."
Dan neemt hij hartelijk afscheid van het Warnsevolk, waarschijnlijk
totdat ze elkaar weer eens toevallig in de stad zullen ontmoeten, en
ieder gaat zijns weegs.
Wanneer ze dicht bij het warenhuis gekomen zijn, zit er een oude
vrouw op haar hurken tegen een lantaarnpaal. Een bakje met een
paar centen erin staat naast haar. In haar schoot ligt een pakje lucifers, waarvan het buitenste papier
gescheurd is. Wanneer zij mensen
hoort naderen, steekt zij een bevende
hand uit met een doosje lucifers erin.
Zonder daarbij haar hoofd op te
heffen.
„Zeker blind," zegt moeder zacht.
Vader doet snel wat geld in het
Tg
bakje. Marijke trekt een heel ernstig
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gezichtje, ze is er een beetje van geschrokken. Wat is dat
raar, een oud vrouwtje daar zo maar op de straatstenen in de
koude wind. Onwillekeurig denkt ze aan Beppe. Zo oud is het
vrouwtje ook wel haast, denkt ze. Stel je voor, Beppe op de koude
straat, Beppe, voor wie thuis juist altijd extra gezorgd wordt.
En alsof het nu net zo treffen moet, rijdt hen geen minuut later
een invalidenwagentje voorbij. De man, die erin zit, beweegt zich
voort, door met zijn handen gladde stangen op en neer te doen.
Want ....die man heeft geen benen. Daar, waar zijn benen zouden
moeten zitten, zijn z'n kleren netjes toegevouwen.
Nu draaien ook de beide jongens hun gezichten af en Marijke gaat
zo dicht mogelijk naast moeder lopen. Haar gevoelige hartje kan het
haast niet verwerken. Baas schoenmaker loopt mank en zijn rug heeft
een bult, maar een mens zonder benen, zo'n ongelukkig iemand is
er in het hele laagland en ook in Barnwerd niet.
Pieters Jitske is oud en arm —Marijke moet haar wel eens iets
brengen van moeder als ze naar school gaat —maar Pieters Jitske
behoe ft daarom nog niet op de straatstenen te zitten om lucifers te
verkopen.
„Er zijn een boel ongelukkige mensen in de stad," denkt Marijke.
Vader gaat nu alleen op stap voor zijn eigen zaken en moeder kan
ondertussen met de kinderen inkopen doen.
En wanneer ze dan in het warenhuis zijn, als een paleis zo groot
en zo mooi van binnen, dan is er toch ook bij Marijke weer dadelijk
het alles overheersende ontzag voor rijkdom en overvloed van de
stad. Zij staat van louter eerbied en bewondering zo stijf als een
paaltje voor de prachtige juffer, die haar een manteltje aanpast. Een
prinses lijkt ze wel, die juffer. Ze heeft een zijden jurk aan en
schoenen met zilver er op en krullen in het haar, zo stevig en glad,
of ze op haar hoofd zijn vastgeplakt. Haar handen zijn zacht en wit en
wat ruikt ze lekker ....Marijke volgt met grote, ronde ogen al haar
bewegingen.
Marten hangt over de balustrade, om de speelgoedafdeling, die
een verdieping lager is, in het vizier te houden. Moeder wordt er
haast zenuwachtig van en Tjeerd ziet dit. Hij grijpt Marten stevig aan
zijn jasje vast.
„Op je benen blijven staan, jong, of ik smijt je er over," zegt hij
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wat ruw. Maar moeder is nu toch gerust, Tjeerd Iaat Marten niet

weer los.
„Ziet u, Mevrouw, dit past heel goed."
Tjeerd grinnikt plotseling haast luid op. „Mevrouw," zegt die
juffer. Nou .... eh ....zulke flauwsies kan ze wel voor zich houden.
Moeder is geen mevrouw, dat kan iedereen zien. En wie het dan toch
zegt, die meent het niet.
Barnwerd heeft maar één mevrouw, die woont in de pastorie. Het
meestershuis hee ft een ju ff rouw en verder zijn er niets dan vrouwen
of boerinnen. Moeder een mevrouw, 't mocht wat. Maar goed ook,
want wat zouden ze nu eigenlijk met een mevrouw moeten beginnen
als moeder bij hen thuis?
Wanneer Marijke een nieuw manteltje heeft, is het wachten
verder op vader. Die zal hen hier komen afhalen.
„Gaat u zolang naar boven, daar is een gezellig zitje," zegt de
juffrouw. Dat lijkt moeder wel en zo belanden ze in de lunchroom
op de hoogste verdieping van het grote gebouw. De kinderen lopen
er haast stil van, zo werkt de fijne voornaamheid van het geheel op
hen in. Een dikke vloerbedekking, keurige tafeltjes en stoeltjes voor
brede ramen, een buffet met veel blinkende dingen en al weer mooi
aangeklede juffertjes met aardige witte mutsjes op. Maar 't allermooiste ... .

„Kijk eens —óó.h!" Nu zijn ze niet stil meer. Daar ligt de hele
stad aan hun voeten, met torens en daken en een wirwar van straten.
Ze proberen uit te vinden, waar ze langs zijn gelopen straks, maar
dat valt niet mee. De stad lijkt heel anders zo van boven gezien. Ook
mooi en niet minder grappig.
„Eijk, kijk!" Ze schateren om de potsierlijke in elkaar gedrukte
mensenfiguurtjes, die met heel lange stappen lijken voort te benen.
Mooi is ook het gezicht over de hele stad heen naar de velden.
Waar zou Barnwerd liggen? Ze zoeken de horizon af en menen het
kleine torenspitsje werkelijk te zien.
Een trein kruipt als een lange, donkere duizendpoot de stad
binnen. Wat lijkt hid tam nu, dat ijzeren monster. Hij puft dri ft ig, kort
achter elkaar, wat witte stoomwolkjes uit zijn neusgaten. Dat is het
enige krachtsvertoon.
Wanneer er thee en limonade op hun tafeltje klaarstaat, kamt er
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een dienstertje met een grote schaal vol gebak naar lien toe. Moeder
aarzelt even. Taartjes eten eenvoudige boerenmensen alleen bij heel
bizondere gelegenheden. Maar de kinderen kijken er zo begerig
naar, dat moeder de hand over haar hart strijkt. Ze mogen er elk een
uitzoeken.
Marten kan moeilijk een keuze doen. Die lange, platte, daar lijkt
de meeste beet aan te zitten, maar zo'n rondje met veel schuim van
boven zal ook wel erg lekker zijn .... Marten kijkt warempel een
ogenblik diep - ernstig vanwege deze moeilijkheid.
En dan lepelen ze met voorzichtige hapjes de lekkernij naar
binnen.

Vader draa ft meer dan hij loopt door de stad. „Zo druk als een
pruikenmaker met één klant," pru tt elt hij in zichzelf, maar hij vergeet
deze keer om ,het grapje te lachen, de ernst van hit ogenblik is te
groot. Wordt dat haasten? Niettegenstaande de kou moet de grote,
bonte zakdoek een paar keren te voorschijn komen.
Moeder gaf nog boodschappen mee, wat is het ook weer, het staat
op een papiertje. Hij grabbelt in de zakken van zijn duffel. 0 ja, naar
de garen- en handwinkel op de Nieuwstad. En dan nog naar de
goudsmid voor Beppe's oorijzer, dat in de maak moet. Gauw maar!
Hij schiet een winkel binnen en voordat nog iemand op het geluid
van de bel is komen aanlopen, heeft hij al geroepen: „Volk — is hier
volk?" want het gaat hem lang niet vlug genoeg.
Uit de kamer achter de winkel komt nu een keurig geklede heer,
die, wel wat verwonderd om al dat haastige lawaai, niettemin beleefd
vraagt: „Wat is er van uw dienst?"
„1a, kijk eens, meneer," zegt boer Halsma, terwijl hij ijverig op
het verfrommelde papiertje staart, „ik moet vijf meter blauwe wollen
band .hebben, van de beste, heeft de vrouw gezegd."
De heer kijkt hem nog meer verbaasd aan en inplaats van te antwoorden, knijpt hij zijn lippen wat stijver op elkaar.
Alle mensen, dat is nu toch om je bloed tot karnemelk te maken.
Halsma wil fatsoenlijk blijven, maar anders ... .
„ Ikke ... ik heb niet zoveel tijd meneer," hakkelt hij in zijn haast
en opgewondenheid.
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Nu komt de stijve heer een beetje uit de plooi, hij glimlacht, maar

maakt geen aanstalten om zijn klant te bedienen.
Boer Halsma springt haast uit zijn vel, hij kan niet meer stilstaan
van ongeduld.
„Meneer ...."
Maar die doet nu toch eindelijk zijn mond open voor een antwoord
en langzaam zegt hij: „Dan denk ik, dat u beter bij mijn overbuurman
terecht kunt." En ,dij wijst door het etalageraam. Halsma volgt met
zijn ogen de vinger en — o wee! In de etalage schitteren hem de
gouden en zilveren sieraden tegemoet en och heden, rondom in de
winkel ook. Daar heeft hij zich even vergaloppeerd! Hij is bij de
goudsmid ... .
't Maakt hem helemaal beduusd, wat moet die man wel van hem
denken? Zenuwachtig staat hij met het papiertje in de hand te
draaien. „'k Had de verkeerde kant van 't papier, meneer," verontschuldigt hij zich verlegen. En dan zegt hij maar gauw de boodschap
van Beppe's oorijzer, dat staat aan de andere kant. Nu, dat komt
in orde, hoor, verzekert de goudsmid en hij wordt ineens veel toeschietelijker. Hij houdt beleefd de deur voor zijn klant open en kijkt
hem lachend na, als deze al weer over het trottoir draa ft . De garenen handwinkel kan boer Halsma nu verder gestolen worden.
„Die vrouwen ook met haar wissewasjes," bromt hij boos. „Daar
moet ik me nu voor laten uitlachen door zo'n stadsmeneer met
tingelschroten en vijfkwartiersplanken." In zijn kwaad humeur wordt
hij onredelijk, alsof de smetteloze boord en manchetten van de
keurige goudsmid het helpen kunnen.
Waarom koopt moeder dat blauwe band niet van Oepke? Die
komt geregeld eens per maand en die levert alles immers. Hebben
ze daar de stad voor nodig? Het komt niet bij hem op, dat moeder
het band misschien morgen wil gebruiken en dat Oepke zeker pas
over veertien dagen komt.
Nu, hij zal blij zijn, als ze weer thuis achter de kachel zi tten. Een
uur lang met ongemakkelijke schoenen aan over de harde straatstenen van die benauwde stadsstraten voort te hollen, dat is geen
pretje. Hij loopt liever op klompen acher de mestkruiwagen en dan
met de ruimte om zich heen.
Dravend en zwetend komt hij nog een ,half uur vóór boottijd bij
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het warenhuis terug en hij ploft zo zwaar op een der keurige stoeltjes
neer, dat dit er van kraakt. Moeder kijkt bestraffend. Foei, haar man
moest nu toch eens bedenken, dat hij in de stad is. Die trekt zich
maar nergens wat van aan.
Het dienstertje presenteert ook hem gebak. „Dat goedje vertrouw

ik niet bij mijn oude kiezen, juffer," zegt vader. „Maar als ik er toch
aan geloven moet, dan liever wat hartigs."
De juffrouw lacht eens om die grappige boer. Maar het komt in
orde, zoals hij het wenst.
Met keurig afgemeten pasjes trippelt een dame naar binnen, gehuld in een lange bontmantel. Marten geeft Tjeerd een stootje met
zijn elleboog. „Kijk, een zebra," zegt hij tamelijk luid.
Moeder grijpt ,hem onzacht bij een arm. „Wil je wel eens stil
rijn?" fluistert ze boos.
Marten kijkt verontwaardigd. Kan hij er wat aan doen, dat hij
dadelijk bij het verschijnen van de dame moest denken aan het
plaatje op „Zebra kachelglans?"
Tjeerd gichelt. „'t Lijkt meer op een tijger," zegt hij zacht. En dan
begint hij fluisterend een versje op te zeggen uit een geschiedenisboekje:

„Friezen en Bataven
Waren groot en fors,
En hun blauwe ogen,
Zagen woest en nors.
Blonde lokken hingen
Op hun schouders neer,

Beestenvellen dekten
Hen voor 't ruwe weer."
Moeder zit op hete kolen. Hè, die kinderen toch! Die weten zich
iet te gedragen in de stad, net als vader. Marijke zit onafgebroken
naar de wonderlijke dame te kijken. Maar zij lacht niet, zoals de
jongens. Integendeel, ze zet er een ernstig gezichtje bij. Want ze
pijnigt zich een beetje met de vraag: „Waarom wil die juffer toch
zo graag op een beer lijken?" Zie, daar kan ze in de verste verte
niet bij. Ze vindt het helemaal niet mooi om zo dik en zo ruig te zijn
als een beer. De dame voelt het kijken van de drie b oe renkinderen
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wel. Zeer uit de hoogte werpt zij een
blik op hen en zij trekt even haar fijne
neusje op. Dan doet zij langzaam haar
ene handschoen uit en roert in haar
thee.

Maar nu krijgt Marijke een schokje
van schrik. Want stel je voor, die juffer,
de stumperd, zij hee ft geen nagels op
haar vingers. Griezelig -rood plekken de
vingertoppen bij het theekopje.
Er was op school een meisje met een
_
, ^_
zwerende nagel. En toen moest de
,5
nagel eraf, zodat je nog lang het rode
vlees eronder kon zien. Daar heeft Marijke nooit goed naar kunnen
kijken. Nu moet ze kijken, of ze wil of niet, haar ogen worden er vanzelf heengetrokken. Het is maar gelukkig, dat zij haar taartje al op
heeft, want zij zou het nu toch niet meer lusten. Maar bij al haar
griezelen, welt er toch ook medelijden in .haar gevoelig hartje. En
voor de tweede keer die dag denkt Marijke: „Er zijn een boei
ongelukkige mensen in de stad."
De dame drinkt haar thee, onbewust van het feit, dat haar onnatuurlijk roodgeverfde nagels zulk een ontroering teweegbrachten
in een kinderhart.
Als ze bij het veerhuis terug zijn, ligt de boot al weer onder stoom.
De reis naar huis is bij lange na niet zo gezellig als die van twee
uren geleden. De kinderen zijn hun verlangen en verwachting kwijt
en dat gemis is net als een donkere bril. Het maakt de hele wereld
anders en zeker niet mooier.
Marijke merkt ineens op, dat er een scheur loopt over de brede
spiegel, dat hebben ze straks geen van allen gezien. Het valt hun
ook op, dat de mooie, rode banken wel hier en daar verschoten zijn
en danig afgesleten op de randen. En het is koud, brr! In plaats van
op hun knieën voor de ronde venstertjes, zitten ze nu met hun
schoenzolen tegen de stoompijp onder de banken en ze kunnen toch
nog haast geen warme voeten krijgen, een ijzige tocht trekt onder de
kajuitsdeur door over de vloer. Een tweede kop chocolade en boter42

hammen uit moeders tas kunnen de goede stemming ook niet doen
terugkeren.
„Hofmeester," denkt Tjeerd een beetje minachtend, „'t mocht wat.
De man draagt alleen maar een blauwe schipperspet met een gladde
klep en verder een doodgewone jas en broek net als vader."
Nee, het is min of meer een trieste terugtocht.
De boeren praten over de marktprijzen en moeder breit.
De boot vaart. En hoe — of zijn leven er van afhangt, of een onheil hen vlak op de hielen zit.
Ssjoeke, tsjoeke — tsjoek! 't Gaat haast tweemaal zo hard als
daarstraks, ze horen het ineens allemaal.
„Die zet de sokken er in," lacht een der mannen.
„De kapitein ziet het zwerk drijven, denk ik," oppert boer Haisma.
Het Agumer oudje doet zijn uiterste best, alsof hij een record wil
verbeteren. Hij puft en hijgt en stoomt en stampt. Aangelegd wordt
er nergens dan waar het strikt noodzakelijk is, een pakje wordt zo
mogelijk enkele meters uit de wal maar toegegooid aan wie er op
staat te wachten.
„Vangen!"
„AI klaar."
Een jonge boer, die af moet stappen, wordt het ook al niet gemakkelijker gemaakt.
„Je hebt lenige benen, niet?"
Eeg, wat verminderde vaart dicht langs de wal, hupla! „Vooruit
maar!"
En toch — in de Wiersumer bocht, die verraderlijke engte met zijn
luwten en wervelwinden achter het groepje bomen, dat de weidse
naam draagt van „Het Bos", daar gebeurt het.
Ze schrikken er van in de kajuit, de machine geeft rare geluiden,
de boot schommelt, een geloop en gedraaf op het dek .... Wat is
er aan de hand? De mannen staan bijna tegelijk op om te gaan
kijken, de jongens willen ook mee, er valt wat te beleven! Maar
vader stuurt hen terug: „Niks daarvan." Hè toch, vandaag gaat er
zoveel hun neus voorbij. Heel gauw echter kamt vader terug. „Daar
heb je 't gegooi in de glazen al," zegt hij.
„Het grondijs, we hebben de strijd verloren."
De boot kan nog naar de kant komen en het tre ft, daar is net de
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steiger van Winia State, de voorname plaats van de rijke Winia's.
Het Winia's volk heeft zeker onmiddellijk de lucht gekregen van
het ongewone voorval, uit de deftige voorhuizinge, uit de zij-, stal- en
schuurdeuren, overal komt de nieuwsgierigheid naar buiten. Daar valt
iets te beleven en dat wil niemand zich laten ontgaan. Het is een
verzetje in de winterse stilte.
„Komt er maar in, mensen, plaats voor allen," nodigt gul de
welgedane, oude boer Winia. Hij ziet wel, dat de boot zo vast ligt
als een huis en dat de passagiers er geen heil meer van kunnen verwachten.
De passagiers hebben dat zelf ook in de gaten en de kapitein
beaamt het met een spijtig gezicht! Er wordt een loopplank uitgelegd, nu is er ineens geen haast meer. Wie niet springen kan of durft,

schuifelt voetje voor voetje naar beneden.
Wie had deze morgen kunnen denken, dat zij om één uur 's middags in plaats van bij de opgetuigde stadswinkels in de ruime achterkamer van Winia State zouden zijn?
„'t Kan raar lopen in de wereld," merkt een oude boer diepzinnig
op en dan neemt hij met een genoeglijk gezicht, waaraan men kan
zien, dat de rare loperij van het lot ,hem toch niet ontevreden stemt,
een lange Goudse pijp uit de standaard, welke boer Winia hem
voorhoudt.
„Dat is een goede, oude gewoonte," knikt hij naar zijn gastheer.
„Die zijn nog over van de grote herfstvisite, dan houden de vrouw
en ik graag de oude boerengewoonten in ere," glundert Winia.
De boerinne zorgt intussen voor koffie en iets eetbaars. Ze dribbelt stralend heen en weer, geeft orders in de keuken, dat de bootslui
vooral niet vergeten mogen worden. Het is een onverwacht geluk,
dat heer winter hen in de schoot werpt. Het rijke, kinderloze echtpaar wil zo graag de gulle gastvrijheid tonen, welke hun van nature
eigen is, maar ze krijgen daar vooral in de eenzame wintermaanden
zo weinig gelegenheid voor. Deze middag maakt veel goed.
Boer Haisma peinst over de voorhanden zijnde mogelijkheden om
zijn volkje goedschiks thuis te krijgen. Ze zijn nog niet halverwege.
Die mogelijkheden zijn gemakkelijk te tellen. De bus? Een kwartier
geleden reed er een voorbij, tjokvol tot bij de chauffeursplaats. De
bus kunnen ze zijns inziens wel doorstrepen. Konden ze nu maar
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bericht naar huis zenden, opdat Wiebe hen zou kunnen halen met
een wagen. Dat gaat misschien toch met de bus, een lichtpunt!
Boer Winia schijnt de gedachten van zijn gast te raden. „Jammer,
dat ik de rijderij niet beter voor elkaar heb," zegt hij, „dan zou ik
voor jullie kunnen inspannen straks. Met een open wagen gaat ,he!
niet nu."
Nee, met een open wagen gaat het niet. De grauwe winterlucht
blaast zijn ijzige adem over de velden en niemand is het geraden,
zich daarin zonder voldoende beschutting te begeven.
„De vrouw en ik gaan de laatste jaren altijd met de bus van
Bakker, als we uit willen," praat boer Winia verder. ,,,En daa rv oor
deden we het met de sjees, waarin we ook op onze trouwdag naar
't gemeentehuis zijn gereden. We hebben nooit meer zitplaatsen
nodig gehad."
Een aardige gedachte valt boer Halsma in. „De sjees," vraagt hij,
„is die nog „in zijn heer en veer"?"
„Mankeert niets aan, man, die is nog van het ouderwetse, dege..
merk. Men zou er zo mee weg kunnen rijden."
„Dan verzoek ik, dat straks te mogen doen," zegt vader.
De andere boeren zijn allen zonder vrouw en kinderen hier en de
meesten wonen dichterbij dan de Halsma's, de een na de ander zet
de stap er onder op weg naar huis.
Dan wordt Vos, een oude, makke ruin, uit zijn warme stal gehaald en ,het grote wagenhuis van Winia State ontsloten.
Niet lang daarna ziet men de Warnseboer met vrouw en dochter
in warme reisdekens gepakt onder de hoge kap van een ouderwetse sjees door het laagland rijden. Dat is een wonderbaarlijk iets!
Op 't Groot-Bornemeer, het Steenhuis, op „nieuwboersplaats" en
in de arbeiderswoningen, welke bij deze hoeven beharen, overal
schuiven haastige handen de gordijnen terzijde om beter te kunnen
zien. Een ouderwetse, hoge sjees, en daarin zitten Halsma en de
vrouw. Wat hebben we nu?
„Een spul uit Adams tijden," lacht een neuswijs boerenknechtje.
„Daarheen wil Halsma zeker terug, de crisis is hem in zijn bol
geslagen," meent een ander.
„Een ,handeltje in oudheden levert tegenwoordig misschien meer
dan een rij best stamboekvee," zegt spijtig een oudere boer.
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Met alle grappen en opmerkingen worden ze toch het rechte niet
gewaar. In de schemer rijdt Haisma alleen terug en Wiebe is achter
hem met Bruin voor de „glazen-wagen", ook al een oud - gediende,
die niet meer voor vol wordt aangezien.
Hèt onderwerp van gesprek blijft die avond in alle warme stallen, bij alle dampende brijschotels en bij alle gloeiend gestookte
kachels: boer Halsma en zijn wonderlijke rijderij. Wat hij daar toch
mee in de zin heeft?
Tot later nog, zo vlak voor bedtijd, het gerucht gaat van hoeve tot
hoeve: het grondijs schiet, — mensen, het grondijs schiet onrustbarend. Bij de boterfabriek hebben ze met de grootste moeite nog
de melkbussen van de overkant gehaald. Maar alle boten liggen stil.
Dat is de oplossing van het raadsel. De Agumer boot zit in het
grondijs bij Winia State en die kan daar rusten op zijn lauweren, tot
het de Noorman belie ft weer af te reizen.
Onderwijl vader naar huis rijdt met moeder en Marijke, blijven de
jongens gasten der Winia's. De oude boer, weinig gewend met
kinderen om te gaan, slooft zich uit om het hun naar de zin te
maken. Eerst kijken ze nog maar eens bij de gestrande boot. Winia
nodigt de bootslui vriendelijk uit, bij hem in huis te komen zolang ze
verkiezen. Maar de kapitein wil aan boord blijven tot er orders zijn
van de Maatschappij, waa rv oor hij vaart. Ze ,hebben voorlopig wel
alles, wat er nodig is.
Men kan aan het gezicht van de kapitein zien, hoe erg deze gang
van zaken hem in de weg zit. Hij zucht eens. „We liggen hier in
ieder geval met ere," zegt hij dan. „Gestenigd zijn was erger."
„Dat was zeker heel wat erger. In de winter van '90 en '91 lag
hier in de buurt een vrachtvaarder van Amsterdam op Groningen.
Uit Wiersum gestenigd, man. En wat zag die boot er uit, geen ruitje
meer heels toen het weer open water werd."
De jongens begrijpen er niet alles van. Ze hebben wel eens het
klokje .horen luiden, maar weten niet recht, waar de klepel hangt.
De welbespraakte oude boer is dadelijk bereid, het hun uit te leggen,

als ze weer in huis zijn.
„Zie, dat zat zo: het buitenventer was zo goed als sterk, nog één
flinke vorstnacht en de banen konden er doorkomen. De winter had
er, net als nu, ernst van gemaakt en snel de scheepvaart gestremd.
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Dat beloofde dus mooie banen en het jongvolk was er danig over te
spreken. Maar daar kwam van de Groninger kant die vrachtvaarder, een grote, zeewaardige boot met een scherpe voorsteven. Die
wilde nog naar huis, naar Amsterdam. Van hun kant gezien wel te
begrijpen, 't was ook voordeliger voor hen. Ik moest die middag
even in het dorp zijn en van de brug af zag ik dat werk daar gaande.
Stukje voor stukje kwam de boot vooruit. Soms scheen het of hij van
voren op het ijs schoof. Dan brak dit in duizend stukken bijna van
wal tot wal. En de schotsen schoten kris kras door elkaar heen of
stapelden zich boven op elkaar. Het kriebelde mij in de vingers en
in de keel, ik was toen ook nog jong. Een boer vraagt niet veel, maar
als het winter is en ze vernielen je dan willens en wetens de mooiste

baan, die er bestaat, nou!" ....Boer Winia kijkt grimmig voor zich
uit bij de herinnering, de jongens luisteren met zeven paar oren.
„Er waren er meer, die dachten als ik. Op de wal en op de brug
stonden verscheidene jonge mannen. Ik zie hen nog staan, met de
benen wijduit, als bomen daar neergeplant, die kerels. De handen in
de zakken. Die handen waren net zoveel vuisten, dat is te denken.
En niemand zei een stom woord.
De boot kwam al maar dichterbij. Tussen de huizen van het dorp
ging het o, zo langzaam, daar was het ijs dikker. En toch doorzetten)
Toen kon één van die jongens zichzelf niet langer de baas blijven.
Hij bukte zich en nam een steen, een zware, want ze waren net
voor de winter aan een nieuwe walbeschoeiing begonnen, moet je
weten. Rrrang! daar lag die steen een seconde later al in de stuurhut
van de boot. Als er één schaap over de dam is, komt de hele kudde
er zo maar achteraan. Dat was hier niet anders. Och, wat moest die
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Amsterdammer jammerlijk terugkrabbelen. Hij vroor vast hier in de
buurt en toen had hij zichzelf meteen voor de hele winter aan de
schandpaal geslagen en hij bleef mikpunt al die tijd. Die is haveloos
hier vandaan gekomen, hoor!"
De oude boer glundert een beetje. Maar dan ineens kijkt hij wat
verlegen naar de jongens. Ho ho, daar heeft hij mooi werk bij de
hand. Kijk die snuiters met open monden er bij zitten. Nou heeft hij
de rekels een lesje in baldadigheid gegeven, net of ze uit zichzelf al
niet genoeg kunnen. Hij voelt zich schuldig en wil het graag weer
goed maken.
„'t Was niet mooi, wat we deden," zegt hij haastig en verraadt
daarmee meteen, dat hijzelf ook niet vrijuit gegaan is bij het stenigen.
„Maar je moet een jonge, vurige hengst niet tergen en een boer
uit het Noorden niet aan zijn banen komen, dat brengt allebei ongelukken mee."
De jongens kunnen er inkomen, helemaal, die Amsterdammer had
zijn verdiende loon. Nee, boer Winia kan het onmogelijk weer goedpraten. Het water is voor de schippers en bootslui, maar het ijs is
voor de boeren, daar moeten de anderen afblijven. Uit!
't Lukt de oude man niet, zijn schuld te delgen, en dat spijt hem
eigenlijk wel. „Maar goed, dat hun vader het niet hoort," denkt hij.
„Dat komt er nu van, als je zelf nooit jongens hebt grootgebracht."
Ja, hun vader komt pas in de schemer de sjees terugbrengen en
ze hebben dus tijd in ove rv loed om overal in de deftige state rond te
neuzen. Dat ziet er hier heel anders uit dan in de oude Warnse. In
de ruime keuken is de vloer van zwarte en gele tegeltjes, zo glad
als een aal. En net zo is de karnhoek. Daar staat ook een glimmend
gepoetste, koperen pomp. Thuis hebben ze maar een houten pomp
en oude, blauwe estriken. Geloof maar, dat de Winia's rijk zijn!
In de stallen is het precies eender, alles van beton en ruim en licht.
Tjeerd kijkt er naar met de ogen van een kenner -in-den -dop. Hij
wordt er jaloers van. Daar kan de Warnse niet tegen op, bij lange
na niet, ,hoor! De koeien, ja, daar ziet hij geen verschil in. Die zijn
thuis net zo mooi. Enne .... nou dan, dat valt hem als een troostende gedachte ineens in: ze hebben hier geen Wodan.
„Hier staat Wodans Oudger," zegt de boer. „Of hij zo goed zal
worden als zijn vader?"
Geertsma, Noordooster -- 4

49

Dat is waar ook. Boer Winia kocht de zoon van Wodan verleden
jaar van vader. Tjeerd lacht een slim lachje zo stil voor zich heen en
gaat wat rechter er bij staan. Dat kan de boer nu wel hopen, dat
Wodans Oudger net zo goed zal worden als de oude, maar hij weet
wel, 't zal niet gebeuren. Hij heeft er thuis vaak genoeg over horen
praten: er is maar één Wodan. Zo'n stier komt er misschien eens in
de honderd jaar, vaker niet. Nee, 't zal niet gebeuren. Zie, nu kan
Winia State toch niet tegen de Warnse op.
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HOOFDSTUK IV.

SINTERKLAAS, GOED-HEILIG MAN.

Sinterklaas-Vrijdag is Iaat geweest dit jaar, 4 December. Als de
volgende avond alle dingen in huis en hof met Zaterdagse reinheid
het goede van de Zondag verwachten, liggen Marijke en Marten
geknield voor de keukenkast. Het schone schortje en de Zondagje
trui worden dicht naast elkaar gelegd, om ruimte voor Tjeerd te
sparen.
„Toe dan, jij ook!" maant Marijke, die niet begrijpt, waarom
Tjeerd er zo landerig bij staat. Oude Berend lacht fijntjes. „Dat
wordt voor jou dit jaar een zakje zout en een bezemrijsje, j
Precies, Tjeerd heeft het ook begrepen. Hij weet, — het wordt
door ouderen tenminste altijd beweerd — eens komt er een keer,
dan word je „afgezouten". Dat wil dan zoveel zeggen als: „Hoe kom
je er bij, nog mee te doen met de kleintjes, voor „opzetten" ben ie
nu toch te groot geworden." Hij heeft voor zichzelf uitgemaakt, slat
die tijd voor .hem nu gekomen is, dat hij te groot geworden is. Over
enkele maanden zal hij van school gaan. Hij voelt zich al met
been op het pad van de ouderen. Weken geleden heeft hij zich
voorgenomen, dit jaar niet meer „op te zetten" om de vernedering
van het „afzouten" te ontgaan. Hij zal zich bij de neus laten nemen!
Het is ook helemaa' niet erg, te moeten toezien. Natuurlijk niet, ais
je toch groot wordt! Dan is het andere voorbij.
„Een kalfje wordt een jongbeest!" zegt Wiebe veelbetekenend en
hij geeft Tjeerd plagend een por in zijn zijde. Die vliegt op hem toe,
een fikse stoeipartij komt hem nu net van pas. Hij grijpt, stoot, worstelt, verweert zich als een razende. „lij wordt sterk!" bewondert
Wiebe en hij meent ,het.
Maar dan, in zijn haast wanhopige verdediging komt Tjeerds arm
wat ongelukkig in de knel. „Au!"

één
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Het stoeien is meteen afgelopen en Tjeerd schiet langs zijn tegenpartij in één ren door de karnhoek naar de schuur.
Wiebe loopt hem na. „Is het erg? 't Spijt me."

„Och, ga weg," snauwt Tjeerd hees. De tranen springen hem in
de ogen, hij veegt ze driftig weg. Komt dat door de pijn? Och nee,
— ja toch wel.... hij heeft een flinke opstopper gehad. Maar
anders .huilt hij nooit van pijn, hij kan heel wat verdragen.
Hij leunt tegen het hooi, een koude wind komt door de schuurdeur en strijkt langs zijn gloeiend gezicht. Dat frist op, de pijn trekt
nu ook weg. Vlak naast hem staat een lange ladder, hij krijgt een
ingeving.
In het donker voorzichtig tastend met handen en voeten klautert
hij naar boven, Iaat zich vallen in het nog hoog gevulde hooivak en
dekt zich toe met een flinke vracht. Ziezo, hier zal niemand ,hem
zoeken voorlopig, het is nog lang geen bedtijd.
En daar zo achteroverliggend in het hooi en starend in het donker,
wordt het hem langzamerhand goed duidelijk, dat het eigenlijk een
lamme boel is vanavond. Vorige jaren, zover zijn herinnering reikt,
is er altijd geweest de warme verwachting, de feestelijke opwinding
van het geheim. Ook de laatste jaren nog, toen hij eigenlijk al een
beetje „bovenmaats" werd. Hij denkt er zich eens goed in: 't was
overal en in alles, in het gaan van de mensen door het huis, in hun
praten, in het licht van de lamp. „Nu hebben de kleintjes haast buikpijn van de ongewoonheid," denkt hij en daar moet hij in zichzelf
toch even om lachen. „Nu liggen ze vanavond nog lang klaar wakker en weten niet, waar ze met hun benen ,beenmoeten. Ja, zo was
het dan: je was eigenlijk een beetje raar van binnen alleen van de
pret."
Nu is dat voorbij, Sinterklaasavond is voortaan net als alle andere
winteravonden, het is niet anders. Je blijft niet altijd klein, gelukkig
niet. Kom, ,hij zal maar eens opstaan, niemand behoeft te weten, dat
hij hier geweest is. Zachtjes aanvaardt hij de terugtocht, loopt op
zijn tenen naar de karnhoek en slaat bij het flakkerende vleermuislicht zo goed mogelijk de hooipluisjes van zijn kleren. Dan steekt hij
zijn handen in de broekzakken en wandelt bedaard naar binnen,
zacht een deuntje fluitend tussen zijn tanden. Hij wil helemaal gewoon doen.
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De kleintjes zijn naar bed. En moeder praat gelukkig nergens over.
Vader en Wiebe hebben ieder een krant en spreken over de vlieger,
die boven het grote Afrika zoekgeraakt is.
„'t Is onverantwoordelijk," vindt moeder, „nu moeten andere mensen misschien hun leven nog wagen voor iemand, die door eigen
schuld in 't labyrinth gekomen is. Ze moesten zulke dingen verbieden."
„1e kunt het ook van een andere kant bekijken," zegt vader.
„Nieuwe wegen moeten er gemaakt worden en wie er eerst langs
trekt, loopt het meeste gevaar."
Vader vindt weinig bijval, nog het allerminst van Beppe en
Berend. „Foei, zo'n gedoe daar boven in de lucht. Een mens behoort
op de grond."
Ze drinken koffie en eten er voor deze gelegenheid een dikke
snee taai-taai bij. Over Sinterklaas wordt niet gesproken. Tjeerd zit
mee in de kring en voelt het heel duidelijk: wat Sinterklaas betreft,
behoort hij voortaan tot de groten. Onder de invloed van hun gezellig samenzijn wekt dit even een vleugje van trots in hem. Het is
goed, zoals het is.
Maar later, wanneer hij niet zo vlug als gewoonlijk de slaap kan
vatten, dan staat het toch weer duidelijk voor hem: hij is er wel

armer door geworden.
Om melktijd de volgende morgen al zijn Marten en Marijke
wakker en Tjeerd van de weeromstuit ook, doch hij houdt zich
slapend. Hij hee ft er immers niets mee te maken. Tot de andere twee,
die nog lang niet mogen opstaan, het .hem zo lastig maken, dat hij
zijn rol niet langer spelen kan. Het is nog zo donker als midden in
de nacht, maar de haan kraait vijf keren achter elkaar met een

lange uithaal: „ku-ku-kle-66111"
Marten probeert het na te doen, hij staat op zijn tenen en rekt zijn
hals: „ku-ku-kle-661"
„Tok-tok - tok -eh-tóók!" Tjeerd doet nu ook maar mee, verdwijnt
diep onder de dekens en schiet er bij de laatste kippenkreet met
een vaartje weer onderuit. Marijke schatert, hoewel ze de jongens
niet kan zien.
Daar gaat de keukendeur open, er valt licht in de gang. Boos steekt
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moeder haar hoofd om de opkamerdeur. „Willen jullie wel eens
dadelijk stil zijn? 't Is nog veel te vroeg." Dat is geen nieuws, maar
stil zijn ze voor enkele ogenblikken.
In de stal valt kletterend een melkbusdeksel, de pomp gaat met
hese zwengelstoten, een klagend kreuntje komt er elke keer achteraan. Vol is de emmer nu, dat hoor je duidelijk, Wiebe draaft er mee
weg. De deur naar de schuur gaat open en dicht. In de keuken trekt
Boukje het deksel van de doofpot, met een fijn kling -klang geluidje
van het koper komt het er even later weer op.
Poeh! Wat duurt dat allemaal lang. Niet om uit te houden. Er valt
nog maar steeds geen streepje licht langs de gordijnen.
Ze proberen in het donker allerlei spelletjes, Marijke komt voor
de gezelligheid ook maar in het grote bed. „Jonassen?" vraagt ze
vriendelijk. En dan is het lieve leven weer gaande. Tjeerd .houdt haar
onder de armen vast en Marten heeft haar voetjes:
„Vis, vis, wallevis,
Die vannacht gevangen is,
In het zoute water,
Visje, hou je snater,
Visje, hou je ... .
De keukendeur gaat voor de tweede keer open. Koest zijn ze!
Maar moeder heeft nu blijkbaar de hand over haar hart gestreken.
„Komi er dan maar kalm uit en kleedt je op je gemak aan. Ik zet het

nachtlichtje hier!"

Oei, kalm en op je gemak, dat horen ze, maar verstaan doen ze
het deze keer niet.
Alleen Tjeerd, als hij naast het bed staat en zijn Zondagse kousen
van de stoel neemt, wordt ineens heel kalm. Hij doet immers niet
meer mee, wat hee ft hij zich te haasten! 't Is koud, hoor, dat is hem
nog niet eerder opgevallen, 't heeft zeker hard gevroren. Des te
beter, tenminste nog ièts leuks!
Marten en Marijke scharrelen al lang in de keuken rond, wanneer
moeder voor de derde keer in de opkamer kamt. „Trek je daagse
trui nog maar even aan," zegt ze: „de andere had een losse steek."
Hij kijkt verwonderd. Heeft moeder vergeten, dat te maken? Niets
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voor haar anders. 't Is hem best, hoor, hij gaat toch eerst maar een
poosje naar de stal.
Zijn daagse trui, waar is het ding? Hij fluit even als voor de hond,
maakt in z'n eentje een grapje. „Hola, waar zit je?" In de kast niet,
kan ook niet, want hij hing gisteravond alles over deze stoel. Er af
gegleden? Nee, foetsie, naar de maan, naar Spanje met Sinterklaas
zeker!
Wat? — Hij steekt zijn handen in de zakken en drentelt naar de
keuken. Hij kijkt zijn moeder aan. „Mijn trui is er niet," zegt hij.
Moeder kijkt heel verwonderd, maar ze trekt de ogen er wat tè wijd
bij open en ,haar mondhoeken trillen. Ze buigt zich naar de kachel.
„In de Sinterklaasnacht gebeuren er vreemde dingen," zegt ze dan
ernstig.
Tjeerd luistert al niet verder, er gebeurt wat wonderlijks van binnen
in hem. Hij vergeet helemaal, dat hij groot is. Hij loopt met lange
stappen door de keuken, even opgewonden als Marten en Marijke,
springt op een stoel om boven op de kast te kijken, ligt op de knieën
er voor en gluurt er onder. Niets! Achter de turfbak, ook niets! Hij
klimt bij het spekhokdeurtje terzij van de brede schoorsteen.
„Ha, ha, denk je, dat de oude baas er nog in zit? Nee jongen, je
hebt het nakijken. Zoek jij je zoutzakje maar." Wiebe, die net binnengekomen is, trekt hem plagend naar beneden.
Maar deze keer hee ft Tjeerd er maling aan. Hij ziet zijn moeder
telkens zachtjes glimlachen. En hij kent zijn moeder.
„Oóó!'" Een kreetje van Marijke, ze heeft .haar pak gevonden, de
schort zit netjes dicht met wel tien veiligheidsspelden. Er gluurt een
doos door de open plekjes en een pakje en een grote taai -man in
glinsterend „doorkijkpapier", zoals Marijke het noemt. In de doos
ligt een pop, met slaapogen en echt haar.
Heel stil staat het kleine meisje er een ogenblik naar te kijken,
zonder ze nog aan te raken, met een ernstig gezichtje van haast eerbiedige bewondering.
Marten is vijf tellen later net zo gelukkig als zijn zusje, hij kant
aandragen met een mal gebobbeld truilijf, waar de slappe mouwen
potsierlijk langs bungelen, een ronde pakjeskant steekt als een
papieren hoofd door de halsopening. „Pierlala, harlekijn!" schreeuwt
hij met een stem als van een koeiendrijver.
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„Sst, Beppe slaapt nog,” moet moeder hem vermanen.
Tjeerd komt er lang niet gemakkelijk af. Hij zoekt en zoekt e
zucht tenslotte eens, als alle denkbare hoeken en hoekjes doorgesnuffeld zijn en moeder ook nog de lamp uitblaast. Zou hij zich toch
vergist hebben? Maar dat zet hij dadelijk aan kant, moeder zou hem
niet zo en niet zo lang voor de mal houden. Hij kent zijn moeder,
zij is de liefste vrouw op de hele wereld.
„Kom, ik ga het fornuis eens aanleggen," zegt ze, „'t wordt later."
„Het fornuis?" vraagt Boukje verbaasd. Dat wordt des Zondags
nooit gestookt. Maar dadelijk houdt ze zich in, moeder heeft haar
een knipoogje gegeven.
„Wil je wat droge houtjes voor me halen?" vraagt ze haar oudste.
Hij gaat gewillig, komt terug en wil ze voor het fornuis neerleggen.
De ovendeur staat open. En daar ... .
0, die moeder! Tjeerd kijkt ,haar aan en ze lacht met kleine schokjes van ingehouden plezier.
Netjes opgevouwen ligt zijn Zondagse trui in de oven. En er zit
een plat, rechthoekig pakje in, dat voelt hij al. Een b oe k, ha, fijn!
Hij kijkt zijn moeder aan en zijn ogen lachen. „U hebt lekker aejokt straks!" „Ikke?" „1a, m'n trui is immers niet stuk."
„Nu ben je mis, baasje, je trui was wel degelijk stuk, je was zeker
ergens blijven haken. Maar ik heb het eergisteren al gemaakt, zie je.
Dus jokte ik niet, toen ik zei: er was een losse steek."
Tjeerd lacht. „Dat is net een taallesje," wil hij zeggen, maar nu is
het papier losgewikkeld en hij leest:
Jelle van Sipke-Froukjes
door Nienke van Hichtum.

„Wat ben ik daar blij mee, moeder," zegt hij zacht.
En dan stapt hij net als Marten en Marijke, die van 't hele geval
eigenlijk niets gemerkt hebben, naar de wijde keukenschoorsteen.
„Dank je wel, Sinterklaas!"
Het is toch wel prettig om nog eens een keer niet zo héél groot
te zijn.
Boven het Klooster gaat de zon op, de vuurrode schijf staat nog
vlak bij de aarde. Maar het theelichtje op de tafel verbleekt er toch
al van en in de melkbussen, die Wiebe naar de oprit kruit, schittert
het. De Zondag is begonnen.
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Marijke zit met ,haar nieuwe pop en Marten Iaat zijn stoomboot
over de houten vloer varen, tussen de mat en de deur is het kanaal.
Hij heeft het druk, omdat hij kapitein, machinist, bootsman en stoomfluit tegelijk moet zijn. „Achteruit! — Klâáár? —Vooruit maar weer!
Fuuut, fûuut!!" Moeder kijkt bezorgd naar zijn Zondagse broek, die
achter de boot over de ruwe vloer schui ft, doch ze zegt er deze
keer maar niets van. En Tjeerd bladert in zijn nieuwe boek. Een boel
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staat er in te lezen, hoor! Hij bedenkt wat, hij zal het fijn beware
tot de volgende winter. Nu krijgt hij nog iedere week een bibliotheekboek mee uit school, maar dan niet meer natuurlijk. Op school
zijn boeken van dezelfde schrijfster, het zijn prachtboeken. Maar dit is
er niet, dat tre ft .
Hij staart door het raam naar het dode veld in de bleke winterzon.
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Maar hij ziet tegelijkertijd iets geheel anders. Hij ziet zich na het
melken en voeren in de gezellige kring voor de schoorsteen, ook
met de voeten op de warme kachelplaat, als de mannen. En lezend
als zij, in zijn eigen boek, een lange winteravond. Het is toch wel
prettig om groot te worden.
„Hoe Sinterklaas nu toch kon weten, dat ik net graag dit boek
wilde hebben," zegt hij een poosje later.
„Sinterklaas weet alles," knikt Marijke overtuigd.
„Sinterklaas praat ook wel eens met deze en gene," lacht moeder, „ en je weet: meester is altijd te vinden voor een goeie raad."
0 zo, nu begrijpt Tjeerd ,het helemaal.
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HOOFDSTUK V.
BAANMAKER.

In het begin van de nieuwe week staat er alweer in de
krant: strenge vorst. Het kippendrinkbakje wordt achter de kachel
gezet om te ontdooien en de pomp op het erf kijkt met zijn zwengel
uit een kolossale bos stro. Sije-post ziet er uit als de kozakken van
het plaatje uit Beppe's ouderwetse boek, hij draagt een ruige berenmuts ver over de oren. En hij slaat zijn handen klap-klets over elkaar
onder de oksels. 't Is bar koud! Vader en Wiebe doen al net zo,

wanneer ze buiten iets te doen hebben. Moeder pakt Marijke voor
schooltijd in dikke doeken tot ze een rolrond pakje geworden is.
Om negen uur klautert Wiebe zijn ladder op en scharrelt wat rond
bij bed en klerenkist. Aan een hanebalk er boven hangen zijn schaatsen, nagezien en uit het vet, dat heeft .hij de vorige avond al in orde
gebracht. Hij trekt nog eens stevig aan hak- en teenleertjes, nee,
speling zit er niet in. Hij hangt de schaatsen weer op en kijkt er naar,
aandachtig een lange tijd.
Hij zal het dus wagen. Wie niet waagt, die niet wint! Hij heeft er
lang door wakker gelegen deze nacht en toen is zijn besluit genomen, hij zal het doen, als de boer vrijaf wil geven er voor. Op di:
ogenblik overdenkt hij alles nog eens: een goede rijder, een goede
voorrijder zijn, daarmee alleen kom je er niet altijd. Als hij op de
baan naar Martje Meinderts van het Steenhuis toerijdt en hij vraagt:
„Opleggen?", dan moet ze zeggen: „1a!" Want Martje is het aardigste meisje uit de hele streek tussen Barnwerd en Agum, tussen
Oosterwiersum en Westernieuwterp. Maar als hij alleen Wiebe van
de Warnse is en niets meer, dan zal ze misschien „Nee," zeggen en
met een ander wegrijden. Hij moet meer worden dan een goede
voorrijder en daar moet hij iets voor doen, veel voor doen misschien.
Wiebe neemt de schaatsen opnieuw van de spijker, springt de
ladder af en hangt ze naast de vleermuis. Dan loopt hij door de
schuur naar buiten en kijkt uit naar de verte. De volle greppels, nu
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toegevroren, trekken glinsterende strepen in de weiden. Rechts ligt
een stukje ondergelopen buitenland, land, dat niet meer in de polder
werd opgenomen. Het is net een blank, stil meer. Op de tochtsloot naar
de poldermolen hebben de kinderen gisteren gereden, die is sterk
als een dijk. Wiebe loopt langs de gierput, achter de Warnse is .het
wijde water. Ook sterk als een dijk? Hier en daar zéker, overal, dat
weet nog niemand.
Uit de bíjstallen komt de boer naar buiten. Hij ziet Wiebe daar zo

staan. „Denk je erover?"
„'k Wou het eens wagen." Nadere uitleg is niet nodig, ze begrijpen elkaar.
De boer kijkt rond, naar het Noorden, naar het Zuiden, naar het
Oosten, naar omhoog. Boven hen is de lucht diep blauw en zonder
een enkel wolkje, een prachtige winterlucht, naar de kimmen is hij
grijzer. In het Westen ligt laag een „bank", pas op. 0 nee, 't is een
zeedamp, anders niet. Van harde wind met sneeuw zal vandaag
geen sprake zijn.
De beide mannen staan daar stil bij elkaar, elk met zijn eigen
gedachten. Een hongerige, kleumse mus met wijduitstaande veertjes
hipt tot vlak voor hun voeten.
„1e hebt de jaren," zegt de boer dan. „Geluk er maar mee. Wat
is het doel?"
„De Hoge Tille," antwoordt Wiebe snel. Nu hij het genoemd
heeft, dat verre doel, is het hem meteen of het vaster in zijn hoofd
werd geprent. Hij is wat bang geweest, dat hij het zich op 't laatste
ogenblik toch nog te gemakkelijk zou maken. Nu kan dat niet meer.
„De Hoge Tille, geen kleinigheid. Je weet goed, wat je doet, hè?
Niemand vraagt ,het van je."
„Ik weet het," zegt Wiebe zonder aarzelen. Dan draait de boer
zich om en gaat naar binnen.
„Wiebe wil de baan er door brengen naar de Hoge Tille," zegt hij.
Zijn vrouw schrikt een beetje. Naar de Hoge Tille helemaal, wel,
wel! Nu ja, men kan er weinig van zeggen, één moet het toch doen.
Maar zij had liever gewild, dat die éne niet van eigen volk was ... .
De Warnse vooraan, dat is wel een mooi ding, zeker, maar er zit
toch veel aan vast.
„Staat hij op zijn stuk?" vraagt ze.
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„Ja, waarom niet?” meent de boer.
„Baanmakers moeten er zijn," zegt Beppe beslist. De boer glimlacht even.
„Ja Beppe," denkt hij, „baanmakers moeten er zijn, bij het oude
en ook bij het nieuwe." Hun gesprek op Sinterklaasavond schiet hem

te binnen.
Om tien uur bindt Wiebe zijn schaatsen onder bij het stijgerfje
en als hij klaar is, rijdt hij met korte, wat onregelmatige streken, onwennig nog, een eindje langs de kant. Dan in een flauwe boog
terug, de achterste schaatsenpunten krassen, griffen diep in het ijs als
't ware een startlijn. Zó ....dan moet het dus nu maar wezen!
Op de Warnse wordt hij nagekeken, tot hij niet meer te zien is.
„Hij treft mirakels mooi weer," zegt oude Berend.
En verder wordt er maar niet over gesproken. Men is niet gewend
hier, elkaar zijn kleine dagelijkse angsten en zorgen te klagen. Wat
geeft het ook, daar wordt het niets anders van.
Overigens is er niemand, die Wiebe ziet vertrekken. De roggebroodbakker uit Agum met zijn blauw katoenen rugzak, de melkwagen, Sije-post, de bus van Bakker: het is alles in geen velden of

wegen te bespeuren.
Op het Steenhuis vraagt men: „Rijdt daar iemand?" Er beweegt
een donkere stip ergens ver in het stille, blanke uitzicht. Maar dat kan
ook wel een ,hond zijn.
Wiebe rijdt voorlopig vrij dicht langs de rechteroever, zijn gevoel
zegt hem, dat hij zich nog niet geheel in het midden moet begeven.
Na een kilometer ongeveer steekt hij echter over, licht glijdend, met
korte slag, doch zonder een aarzeling. Aarzelen of stilstaan is het
domste, wat hij zou kunnen doen.
Dan maar weer verder op de linkerhelft. Ziezo, ,het trekgat van de
Kloostervaart is voorbij, daarom reed hij zopas ook naar de andere
zijde. Bij de boterfabriek liggen van wal tot wal brede planken. Men
heeft de bussen overgehaald en zich voor alle zekerheid een wat
steviger draagvlak aangeschaft.
Een paar witte mannen bij een melklorrie zien verwonderd op.
Rijdt daar iemand?
„Hallo, Wiebe, wel thuis vanmiddag!"
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Wiebe roept een korte groet terug.
Honderd meter verder staat, vlak aan het water, de koemelkersplaats van Agema, een stal met zes beesten. Boer kan Agema dus
niet heten. Voor .het raam verschijnen twee vrouwenhoofden, een
met een witte gehaakte muts en een met blond, kortgeknipt krulhaar.
Er rijdt iemand! „Dag!"
Daar de wind na die eerste middag van het grondijs ging liggen,
is bij grote gedeelten het ijs toch nog prachtig geworden en glashelder, doordat er geen sneeuw viel. Maar elders zijn de stukken van
het grondijs tegen elkaar gestuwd en daar zal de baan duchtig bereden moeten worden, voor ze vlak is. Hier en daar zijn de golven
in hun gang verstard tot diepe rimpels.
Waar het ijsvlak donker - spiegelglad is, kringelen fijne spiraaltjes en
rondjes in de diepte. Het doet Wiebe denken aan zijn eerste rijdersjaar op 't slootje thuis. „Goed zo, alweer een dubbeltje gevonden."
monterde zijn moeder hem op, als hij gevoeld had, hoe hard .het ijs
was en hoe zeer het kon doen. Werkelijk meende hij dan de dubbeltjes en kwartjes in het ijs te zien.
Niet dromen, Wiebe!
Daar vlakbij, langs de negen -mad van het Hogehof, gevangen in
de wervelwinden rond die plaats, liggen bijna iedere winter de takkebossen in wijde boog rond een verraderlijke plek, een berucht
wak. Zal hij een eindje van het ijs afgaan? Honderd meter is al veel,
hij meet met zijn ogen in de herinnering de lengte van ,het gevaar
ongeveer.
Hij staat even stil, slaat heftig met de punt van zijn rechterschaats
tegen het ijs. Die schaats was een halve centimeter vergleden, nu
zit hij weer.
Nee, hij zal het niet doen. Geen onderbreking van de baan, dat is
half werk. Hij heeft wel verstand van ijs en het gevoel zegt een mens
ook veel. En verder is er de bedachtzaamheid.
Hij rijdt kalm door, vast, doch zonder zich te laten gaan, zijn
zinnen scherp voor alles, wat verdacht kan zijn.
Het ijs kraakt plotseling geweldig, dichtbij, dreunt verderop nog na,
alsof in de diepte een schot afging.
Nu ja kraken is deugd —blaffende honden bijten niet!
Hij komt er en voelt zich toch wel opgelucht.
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Nu is er de wijde, grijze stilte rondom, zonder een mens, zonder
een huis. Heel ver vooruit troont de stompe toren van Agum op zijn
hoge terp. Tussen hem en die toren is geen levend wezen te zien.
Maar hij vermoedt geen grote bezwaren meer vóór Agum en die zijn
er ook niet. Het water wordt smaller en de wallen worden hoger, dat
is meestal zo bij een dorp. In de oude tijden zocht men wel de beste
plaatsen voor ,huisvesting. Dit alles betekent in het heden rustiger
water en dus sneller en steviger kluistering. Hij rijdt op. zijn gemak
het dorp binnen midden op de vaart en wordt met een hoeraatje ontvangen. In de bebouwde kom is de korte baan al in gebruik, het
jongvolk zwiert er rond.

„Aanleggen?"
„Nee, 'k wil verder!"
„Verder? Pas maar op, het Enumer Rek ...."
„1a, ja!" Hij weet het.
Bij de brug is het ijs onbetrouwbaar, er liggen takken voor. Hulpvaardige handen trekken hem met schaatsen en al tegen de steile
beschoeiing op en hij voelt zich als een ooievaar op hoge benen
stappen op het droge.
„Best voor de ijzers, man!"
„Nou."
Dan Iaat hij zich neer aan de andere kant en glijdt opnieuw de
bijna onafzienbare ruimte binnen van grijs verstorven weiden en
blank ijs. Hij weet het, nu komt ,het moeilijkste deel. Voor 't eerst op
schaatsen naar de Hoge Tille is nog heel iets anders, dan voor 't
eerst op schaatsen naar Agum.
Wie de eenzaam voortrijdende figuur zou kunnen zien, zou
weten, dat hij niet roekeloos alle gevaren trotseert. De licht gebogen
houding van zijn forse gestalte, zijn kalme, maar korte streek, zijn
scherpe blik, dat alles wijst op uiterste opmerkzaamheid.
Achter hem trekt zich het spoor van fijne lijnen met scherpe
hoeken op elkaar. Dat is het spoor, waarlangs vandaag misschien nog
enkelen zullen gaan, morgen tientallen, overmorgen en later, zo de
winter het wil, honderden, nee duizenden.
Dat spoor is de veiligheid en van dit spoor zal niemand afwijken.
Ook voor hen, die maar een klein eindje van het grote water nemen,
zal het een vertrouwde weg zijn. Wie niet waagt, die niet wint! En
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waar één voorgaat en de weg baant, is het voor anderen veilig geworden. Vandaag of morgen willen de mensen toch rijden, overal
heen in wijde omtrek, hun ongeduld staat op springen immers. Dat
Iaat zich denken!
De gedachte aan dit alles maakt Wiebe heel rustig. Ergens in een
verborgen hoekje van zijn binnenste was nog wel iets van ontevredenheid met zichzelf tot dusver. Waagt hij niet eigenlijk zijn leven
louter uit eigenbelang?
Nee, nu weet hij, dat .hij ook voor anderen iets goeds, iets noodzakelijks doet. Dat brengt hem met zichzelf volkomen in het reine.
En het is, of daardoor alles nog minder moeilijk gaat. Dat komt van
pas, nu het laatste en gevaarlijkste eindje van de tocht voor here
ligt. Wijd als een meer bijna is het Enumer Rek, de verbreding van
het water, dat eens, eeuwen geleden, een rivier was. Rechts en links
zijn de rietoevers en daarachter is het lage buitenland, sompig of
overstroomd in herfst en voorjaar. Nu is alles hard, overal, en het
vervaagt scheiding tussen diepten en ondiepten. Welke kant zal hij
nemen? Het midden is vanzelfsprekend uitgesloten. Hij Iaat zijn verstand en herinnering werken. Waar stond de wind op de dag van
het grondijs? Waar precies mondt de Enumer vaart op het Rek? Hij
tuurt in de verte. Ginds, twee kilometer verder, is de Hoge Title, de
kleine schippersherberg aan het Kruiswater.
Hij frutselt wat aan zijn schaatsen, een riemeind raakte het ijs. Ziezo, dat zit weer, niets moet kunnen hinderen. Dan glijdt hij weg,
ondanks zichzelf sneller dan tot dusver, het einddoel wenkt.
De winterzon legt schuin, als behoedzaam, haar stralen over de
gladde vlakte. De lange schaduwen van het hoge riet aan de Zuidoostoever reiken bijna tot het midden. Maar links, waar Wiebe rijdt,
is een glinsterende zonnebaan rechtuit in de richting van de Hoge
Title. Ze is als een gouden weg voor zijn voeten, als een triomfweg.
Daaraan denkt hij, daarnaar kijkt hij, hij wil niets anders zien en
ook aan niets anders denken . .. .
Bij de Hoge Title leggen arbeiders een brede „batte" uit van de
wal schuin naar het ijs, dwarslatten worden er op vastgespijkerd, een
leuning komt er langs. Dit is de trap, die door honderden betreden
zal worden in de naaste toekomst, voor een korte rust binnen, voor
een warme dronk of voor een dans bij de fiedel.
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De arbeiders hameren. Hun geklop klinkt ver in het rond, want het
is het enige geluid in de doodstille wereld.
Het enige? ... .
Een der mannen legt eensklaps zijn hamer neer, kijkt op, en

luistert.
„Hoor
Nu luisteren beiden.
Er is een nauw merkbaar dreunen onder hun voeten, alsof heel
diep weg een lichte beroering kwam, er is een gonzen ergens ver.
Van welke kant komt het geluid?
De mannen leggen een hand boven de ogen en turen naar het
Zuiden. Het gonzen wordt een aanzwellend suizen, het ijs kraakt
licht aan de oever dichtbij.
„Er rijdt iemand!"
....II

„Ja.

Zij luisteren en turen. Niets nog.
Maar de dode wereld werd aangeraakt en dit is het allereerste
begin van nieuw en ander leven.
Nu horen zij de regelmatige, forse slagen op het ijs.
„Tjonge, die durft! En die kan het."
Dan komt de rijder achter de laatste rietkraag van het Enumer
Rek vandaan, recht op hen toe, met brede zwier en in suizende
vaart.
„Morgen!"
„Morgen jongkerel, dat is geen reis met het laatste schip, wat?"
Wiebe lacht maar wat, veegt met de zakdoek onder zijn pet, dij
heeft hard gereden op het laatste eind.
Dan klautert hij met de schaatsen nog onder langs de houten
weg naar de kleine herberg en treedt binnen.
De waard, die voor zijn tapkast druk doende is met glazen en
koppen, kijkt om en komt verrast naar hem toe, wanneer hij een
rijder ziet.
„Wel, wel, zo, zo! Goeie morgen!"
Hij wrijft vergenoegd zijn handen en presenteert een stoel.
Wel, wel, de eerste rijder. Dus naar één kant is de baan er door.
„En waar komt de jongkerel vandaan als ik vragen mag?"
„Van de Warnse in het laagland."
66

„Wel zo, wel zo, dat is een knap stuk werk, over het Rek! Geluk
er mee.
Ze geven elkaar de vijf ... .
Dan schikt Wiebe zich bij de kachel, de benen strekt ,hij er omheen, ofschoon hij eigenlijk gloeit. Maar dat is winterse boerengewoonte.
De waard is al weer bedrijvig.
„En wat zal het wezen?”

„Nou, een pittig bakje koffie, dat zou er best invallen."
Wiebe krijgt het en Iaat het zich smaken, terwijl ze praten over ijs
en alles, wat er mee samenhangt.
Maar ondertussen voelt de rijder, dat hij een holle maag heeft en
hij pakt de boterhammen uit, die de boerinne hem meegaf.
't Word een gastmaal, ziet ,hij. Spek van de ham ertussen, dat is
anders Zondagskost. De boerinne heeft het goed met hem voor.
De waard verdwijnt plotseling uit de „tap' s naar achteren.
„Als het spoor," denkt Wiebe.
Daar hoort hij hem roepen: „Vrouw, kom eens hier op aan. Hoever is de snertpot?"
De bazinne komt op klepperende sloffen uit het achterhuis. De
snertpot is klaar, 't is middag, hè, en als de jongkerel er ook wat
van lust ... .
Zo kamt Wiebe achter een bord dampende erwtensoep te zitten.
Naar 's lands wijs krijgt hij er een paar sneden roggebrood bij. Hij
vist de stukken spek uit de soep en legt ze op het brood, dat behoort
zo. Het brood wordt er warm en vet van.
Een koningsmaal! Nee maar, zou één mens op de wereld het op 't
ogenblik beter hebben dan hij? Bediend met het lekkerste, wat er
bestaat, en straks zonder zorgen terug door gouden winterweer. En
dan verder nog ... .
1a, hèt grote ogenblik moet nog komen. Dat breekt aan, wanneer
alles achter de knopen zit.
„En nu moet ik de jongkerel zijn naam en toenaam maar eens
weten," zegt de kastelein met een lichte stemverheffing. Wiebe
„humt" even. Dan antwoordt hij duidelijk en wat plechtig ook:
„Wiebe Gerbens Hoekstra."
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„Zo, zo, een zoon van Gerben Hoekstra van Wiersum? Die was
in zijn jonge jaren ook lang niet min.”
„Dezelfde," zegt Wiebe.
Ja, hij behoeft zich niet te schamen, dat hij een zoon van Gerben
Wiebes is. En hij zegt het er dan obk altijd bij, als het er op aankomt,
zoals nu. Anders heet hij maar gewoon Wiebe Hoekstra.
„Zo, Wiebe Gerbens Hoekstra," zegt de waard en hij scharrelt
zoekend in een laadje van de tapkast, komt dan op de proppen met
een dik, hoekig stuk wit krijt.
„Nu de trap nog."
Een hoge schoonmaaktrap wordt uit het achterhuis gehaa ld en
midden in de gelagkamer neergezet. Maar daar valt de waard meteen iets in. „Wacht even." Weg is hij al en Wiebe ziet hem over
het slootje glijden, dat terzij van de herberg loopt. Dan steekt hij op
een sukkeldrafje het weiland over naar een boerenplaats dichtbij.
Twee minuten later komt hij terug met iemand naast zich.
„&.n soortement heerschap," denkt Wiebe verwonderd. „Wat
heeft die er mee te maken? Ja waarlijk, 't is een b
De kastelein komt binnen met de „boordman" en deze zegt,
terwijl hij Wiebe een hand geeft: „Is dat nu de ,held van de dag?"
Wiebe blij ft zitten waar hij zit, hij is maar vrij wat verlegen. Hij is
niet gewend om met hoog volk om te gaan.
„Best, is 't met meneer ook nog goed?" mompelt hij terug en hij
heeft er geen erg in, dat dit antwoord slaat als een tang op een

varken.
„Dit is de ondermeester van Enum," legt de kastelein uit. „Ik zag
hem straks binnendoor naar onze buren rijden en nu dacht ik zo: dat
komt van pas, een meester kan vast beter schrijven dan ik."
„ Zeg maar, wat ik doen moet." Meester lacht gewillig. Nu, dat
wordt hem gauw uitgelegd.
„Dan wil ik eerst de naam wel even op een papiertje hebben."
Hij legt potlood en papier voor Wiebe neer.
Jongens, dat komt er op aan. Naar schrijven staan Wiebes eeltige
handen niet meer en dan onder de ogen van meester ... .
Het zweet breekt hem er bij uit. Maar het komt, na een mislukt
probeersel aan de ene kant van het papier, aan de andere kant
toch in orde.
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Dan klautert meester de trap op, die op de oude, wat ongelijke
vloer niet zo heel stevig staat. Halverwege werpt hij een angstige
blik naar beneden. „'k Zal hem wel vasthouden," beloo ft de kastelein.
Zie, daar moet Wiebe nu toch om lachen. Hij denkt aan de oude,
uitgesleten ladders in de Warnseschuur en 't geeft hem eigenlijk een
stille voldoening, dat die schoolmeesters ook niet alles goed kunnen.
Meester is intussen bij de zwartberookte zoldering aangeland en
nu kan het grote werk beginnen. Aandachtig volgen de anderen zijn
handelingen, de bazinne en de meid zijn er ook bijgekomen.
Meester diept uit zijn jaszak een mooi rolrond krijtje op, geel van
buiten en wit van binnen. „Zie je wel, dat is andere thee dan die van
tentje!" grapt de kastelein, terwijl hij denkt aan zijn eigen krijthompje.
En nu verschijnt met de mooiste schoonschrijfletters, het volgende op
de dikke balk voor meesters neus:

Voor 't eerst op schaatsen alhier aangekomen op de 8ste van
Wintermaand: WIEBE GERBENS HOEKSTRA van de Warnse.
Daar staat het. Meester heeft er een sigaar mee verdiend en Wiebe
mag natuurlijk ook eens opsteken. Ze zijn vandaag allemaal wijs met
hem, hoor. Eerlijk gezegd, is hij het met zichzelf ook wel een beetje.
't Is geen kleinigheid, dat zijn naam daar aan de balk zal prijken,
zolang de winter duurt, dat honderden die naam zullen lezen en met
bewondering uitspreken, dat velen, die .hem niet kennen, zullen
vragen: „Wie is Wiebe Gerbens Hoekstra?"
Om één uur begint Wiebe de terugtocht. Het wordt een prachtige reis. Hij heeft de baan voor zich alleen en behoe ft zich nu nergens
zorgen over te maken. Hij kan ook rijden zo hard als hij wil. Hij legt
zijn handen op de rug en Iaat zich naar hartelust gaan op de smalle
ijzers, met machtige streken links en rechts. Het is een genot,
de sterke spierspanningen te voelen en diep de koude winterlucht te
ademen.
In een wip ligt Agum al weer vlak voor. Daar komt warempel de
kleine roggebroodbakker met zijn blauwkatoenen rugzak aanrijden.
Die lacht al uit de verte: „Vriendelijk bedankt, dat heb je zeker voor
mij zo mooi in orde gebracht, ,hè?"
„Dat zullen we dan zo maar laten," schertst Wiebe terug. „Maar
pas op, die zware broden, daar heb ik niet op gerekend, hoor!"
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„ik wel, die zijn precies het verschil tussen ons beiden.”
„Ho, ho, die som klopt niet!" De bakker is een tenger manneke
en Wiebe een forse, zware kerel als een boom. Lachend trekken ze
beiden verder. „'t Is een wonder zo plezierig het mensdom wordt als
de ijspret in zicht is," denkt Wiebe.
Op de Warnse die avond hangt er een feestelijke stemming in
de grote boerenkeuken. Wiebe vertelt zijn ervaringen en heeft voortdurend het hoogste woord, dat mag deze keer. Allen zijn blij en
trots, al wordt het geen enkele keer uitgesproken: blij om de
g oe de afloop van het avontuur en trots om de moed, die Wiebe
heeft getoond.
De jongens stellen zich al voor, hoe zij morgen tegen een ieder,
die er naar luisteren wil, zullen spreken over hun Wiebe.
Moeder stookt het fornuis nog eens op en zet een grote ijzeren
pot te vuur. Dan haalt ze een andere pot te voorschijn, die toegedekt is met een schone doek.
„Wat zit daarin?" willen de kinderen weten.
„Kinde rv raag."

Maar zo komt zij er niet af. Drie nieuwsgierige neuzen worden
onder het schoorsteenvalletje gestoken.
„Ha, flutten, oliefluttenl" Marten is de eerste die het begrijpt, als
de doek van het gerezen beslag wordt weggenomen.
Dat wordt een waar winteravondfeest. Warme oliebollen, zoveel
ze lusten!
„'k Ben er wat Iaat mee," zegt moeder, „maar ik dacht: vogels,
die tè vroeg zingen pakt de poes." Het klinkt schertsend, maar toch
met een toon van diepe ernst erin. Daarin ligt al haar onrust en
angst van deze lange dag besloten.
Wat is ze blij, plat haar eigen jongens voorlopig nog geen baanmakers behoeven te zijn.
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HOOFDSTUK VI.

VREUGDE EN LEED.

Half December is de ijspret in volle gang, men kan ,haast zeggen:
er is anders niets dan ijsplezier.
De nauwgezetste boeren en de zindelijkste boerinnen zien eensklaps alles door de vingers. Iedere morgen wordt overal het noodzakelijkste werk haast-je rep -je afgemaakt. Het jongvolk moet naar
de baan, het ijs ligt er voor!
De kinderen van de Warnse rijden elke morgen naar school en
zij weten ook, dat het maar voor enkele uren is. Het boterhammentrommeltje kan thuis blijven. Meester Wijmenga zette gisteren een
bedenkelijk gezicht en zei: „Nu wordt het mij te mal, vandaag is het
doorwerken, hoor!" Ze hebben het geen ogenblik geloofd, je zag
immers de pretlichtjes in meesters ogen!
Marijke rijdt tussen de broers. Na de eerste krabbelstreken van
verleden jaar is ze nu in een paar dagen al flink opgeschoten. En als
ze niet goed meer meekan, dan zeggen de broers ridderlijk: „Laat
je maar glijden, wij trekken je wel." Nu, dan komt het immers vanzelf goed.
1a, alles komt goed door en op het ijs. Men kan zich niet voorstellen, dat er iets niet goed zou gaan. Wie benen hee ft om er op te
staan, die kan immers meedoen op het ijs. Schaatsen heeft een ieder.
Wie er geen nieuwe kopen kan, bezit nog wel oude van grootvader
of grootmoeder. En anders zijn er schaatsen over bij buren, familie en
vrienden. Ook de gierigste wordt in dit opzicht gul. Stel je voor, dat
er iemand met bruikbare benen thuis bij de kachel zou moeten

blijven nu.
De boer en boerinne maken een theevisite op het Hogehof en een
avondkoffiepraatje op een hoeve ver achter Barnwerd. En zij gaan
een nacht !ageren bij familieleden, die bijna een dagreis naar hei
Zuiden wonen. Zij staan bij die gelegenheid op de schaatsen,
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wanneer 's morgens de sterren nog flonkeren en keren terug in de
lichte maannacht na de volgende dag.
Wiebe rijdt naar Martje Meinderts van het Steenhuis en vraagt:
„Opleggen?" Zij zegt natuurlijk: „Ja." Dat heeft Wiebe ook in 't
geheel niet anders verwacht. Hij rijdt met haar naar de Hobe Tille,
want zij moet zijn naam aan de balk zien staan. En dat wil ze ook
graag.
De kinderen gaan hun eigen weg, het ijs is overal betrouwbaar.
Beppe en Berend blijven dikwijls samen thuis en zij praten honderd
uit over de strenge winters in hun jonge jaren. Toen de arresleden
zich waagden op de Waddenzee! En toen er een echte harddraverij
werd gehouden op het ijs! Dat waren nog eens winters! Ze zijn het
er ook nu weer over eens: tegen de oude tijd kan het tegenwoordige toch lang niet op. Dat gaat zelfs voor het ijsplezier door.
Dikwijls houdt Afke de beide oude mensen gezelschap. „Maar als
je liever rijden wilt, eens op familiebezoek, zeg het dan maar, dan
schikken we het wel anders," zegt de boerinne. Ze wil niemand tegen
zijn of haar wil binden in deze dagen.
„Och nee, boerinne, ik heb geen belang bij rijden deze winter."
Afke kijkt een ogenblik mistroostig uit het raam. Zij naar het ijs, haar
hoofd staat er niet naar! Nog altijd is Harm niet beter, het schiet in
't geheel niet op. Hij behoeft niet altijd in bed te blijven en kan op
de kleine Jaap passen, maar meer toch ook niet. Alles vermoeit
hem, soms denkt Afke, dat hij langzamerhand nog zwakker wordt. Ze
durft dit aan niemand te zeggen, ze durft het zichzelf nauwelijks
bekennen, dat ze zulke nare gedachten heeft. Wat moet het toch
worden, eens was haar man zo gezond en zo fiks ... .
Morgen komt de dokter. Ze zal nu toch eens op de man af
vragen, wat dokter er precies van denkt. Ze wil weten, wat Harm
scheelt en of ... of .. .
Met een ruk draait ze zich weg van het raam, ze wil niet verder
denken. Ze grijpt de lege turfbak achter de kachel vandaan en
draa ft naar de schuur, komt even later terug met de bak hoog vol
gestapeld.
„Foei, wat een vracht, vertil je maar niet, Afke," waarschuwt oude
Berend.
Afke bijt zich op de lippen en zet daarna de tanden stijf op elkaar)
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Er drukt iets warm en zwaar achter haar ogen. Nee, ze wil niet! Ze
wil werken, werken ....Hard en zwaar werken, dat is het enige, wat
haar er nog bovenop kan houden.
's Avonds in het kleine .huis is ze de opgewekte vrouw en moeder,
waarnaar Japie en zijn vader de gehele dag zo hebben verlangd.
Ze speelt met de kleine jongen en heeft veel zorgen voor de
zieke. Die volgt al haar bewegingen van uit zijn gemakkelijke stoel
bij de kachel. Wat is ze toch flink, zijn Afke. Altijd maar werken, hard
en zwaar werken. Ze is ook zo gezond en zo sterk. Wat is hij een

stumperd, vergeleken bij haar. Eigenlijk heeft hij nooit goed tegen
haar opgekund. Hij denkt terug aan de winters in de jaren voor hun
trouwen. 't Was toch een wonder, dat ze met hem op de baan wilde.
Maar o wee, wanneer een ander paartje hen voorbijstreek! Hoe ze
hem dan voortjoeg ... . als een furie was ze op zo'n ogenblik. Zijn
lange, slappe benen konden het nauwelijks bijhouden, .hij kreeg het
er soms haast benauwd van.
Ze waren op het ijs wel een heel ongelijk stelletje geweest, hij
niet veel meer dan een „hakkenkruk" en zij een hardrijdster eerste
klas. Wat had ze een triomfen gevierd in die jaren. Overal vandaan
kwam ze met de eerste prijzen thuis. 1a, hij was eigenlijk met een
beroemde vrouw getrouwd, als je het goed bekeek. Maar roem, daar
had men niet veel aan, hoor! Kijk maar naar Afke. Zes jaar
geleden sprak het hele land over haar, stond .haar portret in de krant.
En nu, hoevelen van de honderden, die daarginds reden, zouden
haar naam nog kennen, nog aan haar denken? Stellig niet een. Zij
leefde vergeten in de polder, zij mocht werken, werken ... En háár
ijzers bleven aan de hanebalken.
De zieke zucht eens. Dan vraagt hij zacht: „Afke, zou je ook niet
eens willen rijden? 1e weet, dat klein-lapje en ik ons best een dag
samen kunnen vermaken. En dan zou jij oude Japke -moei eens
kunnen opzoeken, dat zou haar zeker plezier doen."
Afke kijkt op en lacht hartelijk, wat overdreven luid. „Ben je mal?
Wanneer oude vrouwen als ik alleen op het ijs komen, dan wordt het
immers dooiweer. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben, hoor! Naar
Japke -moei fiets ik van 't voorjaar wel eens, dan zijn de dagen ook
langer."
„En jij bent dan weer beter," wil ze er bijzeggen, maar dat houdt
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ze toch binnen. Want zelf gelooft ze het niet en daarom durft ze het
onderwerp niet aan te roeren.
Harm dringt niet verder aan. Och, hij houdt haar immers ook veel
liever thuis. Ze moet al zo dikwijls uit, om er iets bij te verdienen en
dan duren de korte winterdagen zo eindeloos lang voor hem en
lapje.
Afke dribbelt naar het keukentje en naar de kleine schuur. Stil is
het in de kamer. Maar ginds glijden de drommen rijders voorbij. AI
die scherpe ijzers te zamen op ,het harde ijs vormen een machtig
geluid. Het kamt door de namiddagschemer naar hem toe. Dit is het
krchtige leven van een sterk boerenvolk. En hij wordt niet beter,
och
De volgende morgen komt de Agumer dokter voor zijn wekelijks bezoek. Kleine Japie staat voor het venster uit te kijken naar de
grijze auto. Zijn voetjes betrappelen regelmatig de houten vloer en
zijn tuitmondje sputtert drupjes tegen het raam: „tuf-tuf-tuf, — tuf
tuf, tuf." De vuistjes draaien om en over elkaar, hij verbeeldt zich,
dat hij zelf de wagen stuurt langs het smalle polderdijkje. Het is een
feest als dokter kamt! Voor de zieke eigenlijk ook! Hij weet wel, het
zou beter zijn, als ze de dokter nooit meer zagen hier, maar toch....
Hij kijkt naar ,het lege medicijnflesje op de hoek van de schoorsteenmantel, glimlacht en denkt: „Ik weet niet, wat beter helpt, het
bitere drankje of het gezellige praatje. 't Is waar, tot dusver schijnt
geen van beide nog veel uit te werken."
Dokter komt en onderzoekt de zieke lang en ernstig. Hij klopt
met de knokkel van zijn wijsvinger op diens ontblote borst en rug en
luistert dan een hele tijd met zo'n aardig machientje. lapje staat er
met grote, ernstige ogen bij, een duim in de mond, hij kan dat spelletje straks ook eens proberen.
En Afke kijkt toe met een benauwd hart. Dokter hee ft nooit gezegd,
dat er iets aan Harms longen mankeert, maar zij is schrander genoeg
om te bemerken, dat dokter daar zelf ook niet helemaal gerust op is.
„We zullen het nu eens anders proberen," zegt dokter. „We
zullen het Harm nog gemakkelijker maken." Hij neemt zijn vulpen
en schrijft een kort briefje. „Dit is voor het Groene Kruis, nu krijgen
jullie een ledikant thuis gebracht. Dat wordt voor het raam geplaatst
en dan mag Harm daar een groot deel van de dag in rusten en er
74

's nachts ook in slapen. Ik vind het niet goed, dat hij altijd in een
donkere bedstede ligt. En voor het raam is 't gezellig, daar kan hij
het volk zien rijden."
0, wat wordt het Afke nu bang te moede. Zie je wel, dat er iets
ernstigs is! Zij heeft het wel geweten; mensen, die in een ledikant
voor het raam moeten liggen van de dokter, nou, die zijn er slecht
aan toe.
Als ze met de dokter over het erf loopt, kamt het hoge woord
eruit. Ze wil het weten! Ze is altijd gewend geweest, de moeilijkheden vlak in de ogen te zien.
„Ik zou graag de waarheid willen weten omtrent Harm, dokter."
Dokter kijkt naar haar flink, maar nu zo verslagen gezicht. Hij
geeft haar een vriendelijk tikje op haar arm.
„Kom, kom, nu moet je het niet dadelijk zo zwaar opnemen."
Zij wordt haast wat boos om die woorden. „Ik wil niet, dat dokter
er doekjes om windt voor mij." Heftig komt het er uit.
„Dan zal ik je de waarheid zeggen, maar dan moet je me ook
onvoorwaardelijk geloven," antwoordt dokter ernstig. „En die waarheid zal je genoeg meevallen," voegt hij er snel aan toe, als hij ziet,
hoe zij beeft. „Die waarheid is, dat ik zelf aan niets ernstigs geloof.
En dan behoef jij het ook niet te doen. Maar .... we moeten voorzichtig zijn. Harm heeft veel te .hard gewerkt naar zijn krachten. Jullie
hebt samen het hooiland beredderd deze zomer en het bedrijf thuis.
Dan ging Harm ook nog voor een daghuur naar de boeren. Men kan
ook te veel willen."
Afke buigt het hoofd met een schuldig gevoel. Zij zou nu wel
alles willen geven, als ze ongedaan kon maken, dat ze Harm dit
laatste heeft aangeraden. Zij heeft het zo niet ingezien, zij is altijd
zo gezond en zo sterk.
„Harm is overspannen, zoals dat heet met een deftig Nederlands
woord," vervolgt de dokter. „En dat komt met rust en geduld wel weer
in orde. Maar we moeten er aan denken, dat hij tijdelijk minder weerstandsvermogen heeft. Daarom wil ik hem in het volle licht laten
rusten en niet in een kleine, donkere bedstede. Als het raam dan
af en toe nog een poos open kan voor de frisse lucht ...., dat is
gezonder."
Dokter kijkt op naar de muren van het heel oude boerenwoninkje.
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„Wat kon men toch vroeger dwaas bouwen. Het zit niet alleen vast
op de bekrompen slaapplaatsen, maar kijk nu eens aan: de woonruimte voor de mensen ligt op het Noorden, in de Zuidmuur is geen
enkel raam. Warmte en zon achtte men zeker alleen goed voor
het vee.”
Afke luistert en denkt: „Wat zal men daar aan doen, we hebben
nu eenmaal zo'n huis." Overigens is ze .heel blij, dat dokter haar
zoveel hoop geeft. Hè, hè, nu kan ze de toekomst weer vrolijk tegemoet zien.
Dokter is intussen op zijn praatstoel gekomen.
„'t Zou wel beter kunnen," zegt hij peinzend. „Als ik baas was,
liet ik een flink gat maken in de zuidmuur. En dan liet ik er een
kleine serre voortimmeren, je weet wel, zo'n glazen kastje."
0 ja, Afke heeft in de stad wel eens zoiets gezien!
„Dat zou wel wat wonderlijk lijken, zo'n glazen kastje juist aan
een oeroud, degelijk boerenhuis. Misschien kregen we het nog met
de Schoonheidscommissie of met „Monumentenzorg" aan de stok,
ha, ha!" Dokter lacht genoegelijk, ook om het schitterende idée, dat
hij daar zoëven gekregen ,heeft. Het zou een „stuk boter in de brij"
zijn voor zijn patiënt, om maar eens de taal van de streek te gebruiken. Hij ziet niet, dat Afke's gezicht opnieuw betrekt, als hij nog
doorgaat: „Dan leggen we Harm in dat mooie, nieuwe kamertje en
met de zon er de hele dag op en de deuren wijd open, dan zullen
we wat beleven, Afke ...."
Och, dokter schijnt helemaal niet te weten, dat ze arm zijn. Hoe
arm, dat weten misschien weinig mensen. Die van de Warnse, anders
niemand. Zij maken geen schulden en het kleine bedrijf ziet er altijd
keurig uit. Maar verbouwen, ook de geringste kleinigheid, kost geld.
Zij hebben nauwelijks geld genoeg voor eten, drinken en de noodzakelijkste kleren.
„1e moet er eens met Harm over spreken. 't Werd dan op de
duur nog een mooi pronkkamertje voor jou, ha, ha!"
Nu heeft de dokter haar zorgen verlicht, maar er tegelijk een zware
zorg voor in de plaats gegeven. Moet ze daar nu met Harm over
spreken? Dat geeft immers niets. Ze hebben geen geld. Maar als
Harm nu eens alleen hierdoor beter kan worden? Dan moet ze er
toch over spreken. En dan moeten ze misschien wel hulp vragen van
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iemand anders, zij, die nog nooit om iets hebben gevraagd ... .
De boer? Ze weet het wel, de boer zal dadelijk bereid zijn, haar
te helpen. Maar zij zullen misschien nooit in staat zijn, iets terug te
geven. En dat maakt het juist zo moeilijk, dat is voor haar flinke
natuur haast iets onoverkomeoijks.
Afke draait het denkbeeld van de dokter die dag wel duizendmaal om en om in ,haar gedachten en ze komt er nog niet mee klaar.
Ze is er tenslotte meer moe van dan van het zwaarste werk.
Als ze 's avonds de kousjes van lapje zit te stoppen, leest Harm
de kranten, die zij meebracht van de Warnse. Er is een extra blad
bij, waarvan bijna iedere advertentie begint met de woorden: „IJs en
weder dienende ...."
Afke Iaat haar werk een ogenblik rusten en staart voor zich uit.
Wat waren het fleurige winters, toen zij iedere dag de krant nakeek
om iets van haar gading te vinden. Wat had ze zich toen sterk voelen
staan in het leven. Alsof niets haar ooit zou kunnen mislukken.
Wat had ze ook veel kunnen sparen in die tijd. Ze deed immers
tenslotte nog alleen mee bij de zwaarste rijderijen met de hoogste
geldprijzen. Van haar spaarbankboekje waren ze het kleine eigen
bedrijf begonnen. Wat leek dat alles lang geleden, wat was ze toen
nog jong! En toch lag er maar zes jaren tussen toen en nu. Ze was
nag jong, nag sterk ... .
Afke's starende ogen gaan wat wijder open, ze staat langzaam op
en loopt de kamer uit. Er flitst een gedachte door daar heen, een
haast ontstellende gedachte ....Daar moet ze even alleen mee zijn.
Als ze terugkomt, neemt ze ook een stuk van de krant en haar
ogen jagen langs de rijen ijsadvertenties. Rijderijen voor mannen,
voor paren, voor twee mannen en een vrouw, voor vrouwen .....
Agum, Barnwerd, Wiersum, dat zijn de kleine rijderijen. Enum en
Schallum hebben méér naam. En dan komen de grootste, met bovenaan: Nieuwkerk. Het kleine Nieuwkerk aan de zoom van „de
Wouden", op geestgrond al, maar naar het Noorden en Westen
begrensd door ijsvlakten en met prachtige verbindingswegen naar alle
zijden.
Overmorgen is er een hardrijderij voor vrouwen, „ijs en weder
dienende", om geldprijzen van f 100 en f 150. Honderdvijftig guldens,
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wat een som voor iemand, die bijna niet weet, waarvan hij morgen
rond zal komen!
Diezelfde avond Iaat nog klimt Afke zacht naar de zolder, een
stallantaarn in haar hand. Aan de hanebalken hangen twee paren
schaatsen, welke dit jaar nog niet werden gebruikt. Zij neemt ,het
kleinste paar van de spijker, haast met eerbied. De houten zijn
zwart van ouderdom, dun en uitgesleten. Afke's grootmoeder reed
er op, later haar moeder en zij heeft zelf nooit andere gehad. Ze
zou ook liever nooit andere willen hebben. De houten kunnen desnoods eens vervangen worden. Maar die ijzers! Ze moet er wel zelf
om lachen, maar ze kan er toch werkelijk niets aan doen, nu zegt
ze net als Berend en de oude boerinne: daar kan de nieuwe tijd niet
tegen op.
Als ze weer bij haar man terugkomt, zegt ze heel gewoon: „Ik
wil toch overmorgen eens naar Japke -moei rijden. IJs en weder
dienende natuurlijk ...." Wat ze nog meer van plan is op die dag,
dat zegt ze er maar niet bij. Harm zou het vast niet goed vinden.
„Vrouwen zijn zo veranderlijk als 't weer," plaagt Harm. „Maar
ik vind het best, ,hoor!"
(n het licht van de nieuwe dag de volgende morgen staat het
plan als iets geweldigs voor Afke. Hoe durft ze eigenlijk, ze heeft
immers in 't geheel nog niet geoefend. Maar dat zal ze vanavond
doen bij lichte maan op de tocht sloot. Daar kraait geen haan naar.
En als 't nu eens helemaal niets wordt? Als ze het tegen al de
anderen af moet leggen? Ze krijgt een kleur als vuur bij het denken
er aan. Het „trotse ding van de Warnse" staat in haar op. Die verdraagt geen nederlaag.
Niet laf zijn!
Dat zegt Afke nu hard en beslist tegen haar eigen ik. Als ze verslagen wordt, dan is daar nog immers geen beste koe mee om hals.
Dan is er niets anders dan dat ze zelf een gevoelige klap krijgt,
omdat ze haar krachten overschat heeft.
Daar moet je tegen kunnen!
Zij strijdt nu toch niet in de eerste plaats om de eer, zoals vroeger,
och heden nee ... En dus, wat komt het er dan op aan voor haarzelf?
In de loop van de dag komen er echter nog andere problemen.
Het inleggeld .... Ze keert haar daagse en haar Zondagse beursje
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beide buitenstbinnen en dan blijkt er voor zo'n grote rijderij amper
genoeg te zijn. Japie's spaarpot .... ze aarzelt wel; als ze nu eens
met lege handen terugkomt, dan is een deel van Japie's spaarcenten
ook nog weg ... .
En verder zijn er de kleren. Ze kan niet hardrijden in ,haar Zondagse jurk met een lange rok en lange mouwen. Dat is iets onmogelijks. Zes jaar geleden had ze een witte wollen trui en een
blauw plooirokje, gekocht van haar eerste prijs. AI was ze maar een
boerenmeisje, ze wist wel, hoe het behoorde.
Van dat ijspakje is al lang iets gemaakt voor klein - lapje, ze dacht
het immers nooit meer nodig te zullen hebben.
Iets nieuws kopen, daarvoor is er geen tijd en ook geen geld, dat
is dus uitgesloten.
Afke komt tot de ontdekking, dat er onopvallende kleinigheden
kunnen zijn, die plotseling aangroeien tot een onoverkomelijke hindernis. Ze kan niet rijden in een lange, nauwe jurk en ze heeft geen
ijspakje. Vroeger, in haar grootmoeders tijd, zou dit niet erg geweest
zijn. Wat wist men in die dagen van ijspakjes? Men leefde nog eenvoudiger, men kwam, zoals men was, men trok uit, wat hinderlijk
werd op de baan. Hardrijders verschenen in baadje en onderbroek,
rijdsters in lijfje en korte rok van zelfgesponnen „schepengrauw".
Een ieder vond dat heel gewoon.
Nu is het alles anders. Keurig geklede jonge meisjes zullen Afkes
tegenstandsters zijn. En wat blijft er over voor haar? Ze heeft niet
te kiezen. Ze durft er nauwelijks aan te denken uit schaamte: er blijft
voor haar werkelijk niets anders over dan .... haar ondergoed. En
nu zullen de toeschouwers achter de touwen dat niet gewoon vinden.
Men zal het hoogstens dulden, maar er om lachen en haar met de
vinger nawijzen. En haar aard is zo, dat ze nooit een aanmerking op
haar uiterlijk ,hee ft kunnen verdragen ... .
Ze kijkt een poosje stil voor zich uit. Nee, dit kan het leven niet
van haar willen, dat zij zich zo vernedert ... •
Niet laf zijn, Afke!
Zij balt haar sterke handen tot vuisten, zodat de nagels snijden in
het vlees van de palmen. Zij vecht.
Waarvoor heeft ze dit plan gemaakt? Voor haar eigen eer? Of
voor Harms gezondheid, voor hun bestaan, voor hun geluk?
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Met een diepe zucht staat ze op en gaat naar de linnenkast. Ze
neemt er een wollen lijfje uit met korte mouwtjes, van fijne, grijze
wol. En een korte, grijze onderrok.
Dit breide moeder voor haar kort voordat ze stierf. Daarom is ze
er altijd zo zuinig op. „Moeder," denkt ze, „ja, moeder! Die heeft
liet ook niet gemakkelijk gehad ...." Ze legt het ondergoed klaar
op een stoel, dat is haar onherroepelijk besluit.
Dan moet ze ineens lachen.
„Een mens is toch een raar ding," denkt ze. „Toen wij verleden
zomer met een autobus een tochtje over de Afsluitdijk maakten
naar Noord -Holland, toen keken we onze ogen bijna uit naar al de
mensen, die daar op het strand liepen met bijna niets aan. Niets
dan een heel kort badpakje. En dat vond niemand erg. Zal ik mij
dan moeten schamen? Ja, een mens is wel een raar ding."
's Avonds rijdt ze op de tochtsloot. Die sloot is breed, maar haar
nauwelijks breed genoeg. Ze kan het nog, hoor! Ze rijdt een uur
lang heen en weer om goed los te komen.
„Dat is het allereerste wat ik doe achter Harm z'n rug," denkt ze.

En ze is blij, dat ze haar geheim nog maar één dag behoeft te
bewaren.

,.
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HOOFDSTUK VII.

DE HARDRIJDERIJ.

Er hangt een grauwe sneeuwlucht boven het land die morgen
en er blaast een vinnige Noordooster.
„Zou je het wel doen vandaag?" vraagt Harm bezorgd. „Je wordt

niet verwacht."
Nee, Afke wordt niet verwacht in Nieuwkerk, dat is waar, maar
ze kan nu toch niet meer thuis blijven.
„Vóór de wind is iedereen een hardrijder," zegt ze lachend. „Ik
ben er zo." Ze heeft haast om weg te komen, vóór het weer haar
dit kan beletten.
Eenmaal buiten op de baan bemerkt ze het wel, het mooie ijsweer
is op. Grimmig blaast de wind het fijne ijsschraapsel van de baan,
het dode riet terzijde buigt, buigt .... Ze komt bijna niemand tegen.
Toch gaat de rijderij wel door natuurlijk, als er geen sneeuwstorm
loskomt tenminste. Ze heeft de tijd om bij Japke -moei koffie te
drinken en wat te eten, om één uur moeten de rijdsters op de
baan zijn.
Ze wordt ingeschreven als: Afke Bergsma, een volkomen onbekende voor de wedstrijdleiders. Maar dat is niets bizonders, er komen
zoveel onbekende rijdsters vandaag, van alle uithoeken in het waterland komt men naar de vermaarde Nieuwkerker hardrijderij. Van
vroeg in de morgen is het druk in de kleine dorpsherbergen, men
ziet de mensen zitten aan kleine tafeltjes dicht voor de ramen, door
de open deuren komt harmonica- en vioolmuziek naar buiten en het
regelmatige gestamp op de houten vloeren daarachter bewijst, dat
er al gedanst wordt ook.
Tegen één uur trekt alles wat benen en schaatsen heeft en zich
vrij kan maken zo vroeg al, naar de vlakten en de banen. En de
vaarten uit alle richtingen brengen aanhoudend nieuwe bezoekers,
al zijn dit dan ook meest rijders, die er een zware tocht voor
hebben afgelegd. Wie zal ze nu tellen, de honderden, die gekomen
Geertsma, Noordooster — 6

81

zijn? Wie zal bij benadering kunnen schatten, hoevelen er rijden en
glijden op het wijde ondergelopen land?
In het midden is de kampplaats, keurig met strak gespannen
touwen afgebakend. Op de vier hoeken wappert met dri ft ig geflapper in de sterke wind ,het rood, wit en blauw. Er zijn kleine, vierkante kleedtentjes en er is een grotere tent voor de jury en voor de
muziek. Om dat alles heen de brede bijbanen voor betalende toeschouwers.
De rijdsters hebben geloot en dragen haar nummers goed zichtbaar, wanneer zij nog een ogenblik zich mengen tussen het volk op
de bijbanen. Er wordt nieuwsgierig naar elk van haar gekeken en
Afke hinderen die blikken, alsof ze iets op haar geweten heeft. Wat
een dwaasheid, niemand kent hair immers hier. En toch legt ze
telkens de hand over haar nummer, alsof ze wil verbergen, dat ze
meedoet. Ze is zenuwachtig, moet ze zichzelf bekennen. Gelukkig
behoeft ze niet lang te wachten, ze lootte No. 7 en behoort dus al
tot het vierde paar.
Daar klinkt een korte roffel en enkele minuten later gaat de
trommel opnieuw. De kijkers drommen samen langs de touwen en
Afke ziet mee toe in het achterste gelid. Ze weet, voor haar zelfvertrouwen hangt er veel af van deze eerste ritten. Zal ze mooi en
sterk werk zien of zal ze het gevoel krijgen, dat ze althans tegen
enkelen wel opgewassen is?
De eerste ritten geven echter weinig spanning, de krachten der
tegenstandsters zijn wel zeer ongelijk, telkens verliest een van haar
met grote achterstand. En zij, die wint, behoeft nog lang niet te
tonen, wat ze kan. Nu, het publiek verwacht ook nog geen grote
spanning, dat komt straks pas.
De trommel wordt geroerd voor 7 en 8. Zij glijden de tentjes
binnen en Afke heeft daarvóór een ogenblik gezien, tegen wie zij
rijden moet. Het is een klein tenger meisje, in trui en sportbroek,

haar nog niet eerder opgevallen. Zeker, doordat zij zo maar achter
brede rijdersruggen verdwijnt.
„Och heden, dat is geen partij," denkt Afke even, haast een beetje
medelijdend. Maar tegelijk weet ze: zo'n gedachte is zelfbedrog.
Goed rijden hangt niet af van een fors lichaam immers.
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Ze trekt haar mantel uit en dan . . . . de jurk. Maar niet er bij
denken. Haar vingers trillen een beetje . . • •
Kom, vooruit . . . . de tweede trom!
Nu staat ze buiten de kleedtent, de ijskoude wind strijkt langs haar
blote armen. Haar tegenstandster rijdt met snelle, soepele slag een
eindje de baan op, men kijkt er met bewondering naar. En daardoor
let men niet dadelijk op Afke. Het kleine meisje komt terug en lacht
tegen haar. Dan staan zij beiden schrap aan de startlijn.
Nu heeft het volk Afke opgemerkt. Men kijkt verbaasd, men glimlacht. Och heden, wie is dat? Wie komt er nog zo ouderwets op de
baan? Twee jonge meisjes vlak achter het touw stoten elkaar aan
en gichelen luid. Maar Afke hoort en ziet al niets meer van dit alles.
Zij is er in! De wedstrijd heeft haar te pakken. Jaren vallen weg.
Elke spier van haar sterke, gezonde lijf is op zijn post, haar zintuigen
zijn helder wakker.
„Klaar?"
Tot tweemaal foe moeten de beide rijdsters terug, het kleine,
vlugge meisje is telkens iets te snel van honk.
„Toe dan, groter
Het publiek wordt ongeduldig en niemand behoeft er aan te
twijfelen: het moderne sportieve meiske is favoriet.
De spanning is door de ongelijkheid en door de mislukte starten
al dadelijk veel groter dan bij de vorige ritten.
„Zij komen!"
Als een snelle zucht op de wind jaagt dit gerucht tot het einde
van de baan, een stilte valt in de hagen van toeschouwers. Men
buigt over de touwen.
Afke rijdt verre van mooi in het eerst. Haar slagen zijn veel te
kort voor haar forse benen. Maar dat is haar manier om op gang te
komen. Een vierde deel van de baan schijnt zij meer te lopen dan te
rijden. Dan worden haar slagen langer en langer. En over de
helft . . . .
„Toe kleintje!"
Het is een zachte aanmoediging. Het kleine meisje is voor immers,
en zij kan het veel beter, zij is getraind. Zij is een lust voor de ogen,
een sierlijke, ranke, snelle vogel. Het lijkt soms, alsof zij het ijs niet
meer aanraakt.
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Over de helft ligt Afke met heel haar stoere lichaamskracht op de
ijzers. Nee, zij is niet getraind, zij rijdt als zes jaar geleden, zij rijdt

als haar moeder, haar grootmoeder, haar overgrootmoeder vóór
haar.
„Toe, kleintje!"
Nu klinkt dit als een smeekbede haast. De beide rijdsters zijn op
één lijn en geven elkaar geen duimbreed winst meer. Men rekt de
halzen, men ,houdt de adem in.
„Kampi" De vlag blijft rechtop aan de middenpaal en dit is het
teken, dat beiden tegelijk over de eindstreep gingen. Een zucht van
verlichting stijgt overal op. Als het kleintje nu toch eens had verloren
al dadelijk! Wie had dat gedacht van die andere. 't Leek immers
eerst zo'n houten paard. Maar die had merg in de botten, nou! Wie
zou het zijn?
Men gist en vraagt, maar niemand weet er iets van. „Afke
Bergsma van Barnwerd," licht een der juryleden in.
Onbekend, nooit van gehoord! Wonderlijk, ze is toch al zo jong
niet meer. Als ze enige jaren geleden uitgekomen was, zou ze een
ster zijn geworden misschien. Het kleine meisje is nog in opkomst,
de andere in Wedergang.
„Als ze nu Afke Wester heette," zegt een oudere boer, „Die
kwam ook van Barnwerd." Afke Wester wordt het onderwerp van
gesprek. De meesten herinneren zich haar nog wel. Hoe die rijden
kon! Letterlijk niemand reed tegen haar op in haar beste jaren. Maar
ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Roem duurt maar
kort in de regel en na de roem komt het vergeetboek. Afke Wester
heeft haar tijd al lang gehad.
Afke Bergsma en haar tegenstandster staan opnieuw klaar achter
de startlijn. En nu wordt de eerste wel dadelijk opgemerkt. Men kijkt
naar haar, men spreekt over haar, men bekijkt haar.
En dan zegt plotseling de oudere boer langs zijn neus: „Mensen,
ik geloof, dat wij hier achter de touwen allen met elkaar zo stom
zijn als 't achtereinde van een koe. Een vrouw behoudt meestal niet
haar leven lang dezelfde naam.
„Hè, wat?"
Het is een onverwacht en kostelijk nieuwtje, dat daar nu langs de
touwen vliegt. „'t Is Afke Wester["
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Bij deze rit is het kleine meisje niet onweersproken favoriet. De
naam Afke Wester, hoewel bijna vergeten, heeft nog altijd een te
goede klank.
Maar nu —, met de wind in de rug is het tengere vogeltje zo
weergaloos snel. Afke verliest, — och .... Het scheelt niet veel,
maar....
„Het is méér dan partij," denkt ze even moedeloos. Doch het
pleit is nog niet beslist, de kamprit telt immers niet mee. Voor de
derde keer komen 7 en 8 samen in de baan. De Noordooster heeft
er schik in en blaast er lustig op los. Een sterke winte rv ogel geeft
daar niet zoveel om. Maar wat zou een tere zwaluw moeten begin..
nen, zo die nog hier was?
De derde rit is voor Afke. Het scheelt niet veel, maar ... .
„Zeven en acht blijven aan," constateert de jury. Zeven en acht
kijken elkaar eens aan en knikken elkaar toe en beiden hebben het
voorgevoel, dat straks tussen hun tweeën de eindbeslissing zai
moeten vallen.
Als de korte wintermiddag verstreken is en in de vroege
schemer de grauwe sneeuwluchten laag hangen boven de ijsvlakte,
dan blijkt het, dat dit voorgevoel niet bedriegelijk was. Er is goed
gereden en er zijn hardrijdsters geweest beneden de verwachting,
maar ook de besten hebben het tegen zeven en acht of tegen een van
hur beiden moeten afleggen. No. 20 ziet zich op de vierde plaats
en No. 12 wordt de derde prijstoegekend. Zeven en acht staan
klaar voor de eindstrijd.
De spanning, waarin het publiek verkeert, is nu heel groot. Deze
twee zijn aan elkaar gewaagd en eigenlijk gunt men hun allebei de
eerste prijs! Het is zo'n kostelijk gezicht, het tengere, jonge meisje
zo mooi en zo snel te zien rijden. En zij ziet er zo welverzorgd uit
in haar goed passende sportkleding. Zij is een meisje uit de stad.
Maar het boerenbloed kruipt, waar het niet gaan kan. En Afke
Wester is de eerste de beste niet. Men kan haar moeilijk zien verliezen.

Een zucht van verlichting stijgt overal op, wanneer na de eerste
rit de vlag rechtop blij ft aan de middenpaal. Zij komen terug met
de wind achter in razende vaart, niettegenstaande de inspanning
van de hele middag. Het jonge meisje is eerste .... Maar op de
86

derde rit kan zij niet zo als Afke vechten tegen de Noordooster....
Nu weten zij, dat een vierde rit haar wacht, en misschien een
vijfde .... Haar lichamen voelen als geslagen, ,het bloed gonst in
haar oren. Maar zij staan opnieuw klaar.
„Dit is beulen!" zegt er iemand achter het touw.
De jury voelt het ook zo, men beraadslaagt snel, een paar
seconden maar, dan komt er iemand naar haar toe.
Of zij er genoegen mee nemen? 0 ja, — o ja, graag! Zij voelen
nu pas, dat haar krachten ten einde zijn.
Ze geven elkaar een hand, lachend, maar toch ernstig, het verleden en de toekomst, de vrouw in haar Wedergang en het meisje in
opkomst.
Het publiek begrijpt, dat de strijd onbeslist zal blijven en een
daverend gejuich klinkt op. De muziek zet fors een „lang zullen ze
leven" in. Haastig komt een jonge man achter de touwen vandaan
en hij legt bezorgd een mantel om de schouders van het meisje.
Het doet Afke even pijn. Zij is hier alleen, helemaan alleen nu.
Maar het brengt haar meteen tot bezinning. Ze mag geen ogenblik
nog blijven staan zo zonder bovenkleren in de ijzige kou. Haastig
verdwijnt ze in het tentje en als in een droom kleedt ze zich aan.
Niet verslagen, het is haast te mooi! De hoofdprijzen zullen verdeeld
worden, zij zal niet met lege handen teruggaan, dat is het voornaamste, daar is ze eigenlijk voor gekomen immers. En deze gedachte
haalt haar meteen volledig uit de wedstrijd terug, ze is weer vrouw
en moeder, Afke Bergsma en niet de hardrijdster Afke Wester meer,
ze verlangt naar huis.
Als ze uit haar tentje komt, speelt de muziek het oude boerenvolkslied en de toeschouwers zingen mee:
„Blijf immer van de hoge grijze stam,
Een groene, krachtig bloeiende loot ..."
Ze blijft staan en slaat de ogen neer. Want daar komen tranen
in en dat behoeft niemand te zien. Het is zo ontroerend en zo plechtig en zij, Afke Bergsma, is zo moe.
Maar dit is ter ere van Afke Wester!
Zij komt zo gewoon thuis in de donkere en winderige avond
met haar schaatsen in de hand, alsof ze werkelijk alleen maar bij
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Japke-moel op visite was. Harm en klein-lapje zijn blij, dat zij weer
thuis is. De laatste grijpt naar de zak sinaasappels, die zij meegebracht heeft en Harm informeert naar de oude vrouw en hoe het ijs
was. En Afke begint maar dadelijk met de wachtende bezigheden
in huis, zonder eerst een ogenblik te gaan zitten. Ze voelt wel, dat

moet ze maar liever niet doen ook, want bij elke stap zakt een
zware vermoeidheid als lood in haar benen. Zal zij nog op kunnen
staan als zij eenmaal zit?
Maar als Japie naar bed is dan moet het hoge woord er toch uit.
Morgen zal het immers in de krant staan .... Vreemd, dat het nu
zo moeilijk is om er over te spreken. Het is toch een overwinning!
Och ja, maar dat is het nu juist: is 't niet, alsof zij tegenover de
arme zieke pronkt met haar gezondheid en haar kracht?
Dan begint ze zacht te vertellen, over wat de dokter hee ft gezegd
eergisteren en over al het volgende. Over haar moeilijkheden
spreekt ze niet, ze doet het voorkomen, alsof het voor haar alleen
plezier geweest is, nog eens zo te kunnen rijden als vroeger. En als
de winter nog wat blij ft en er meer kansen komen, zal ze het geld
voor de verbouwing bijeenkrijgen. Harm zal zijn gezondheid terugkrijgen en hun huis zal mooier en groter worden.
Harm luistert verrast en verwonderd naar haar. Dit is nu het
laatste, waaraan hij gedacht zou hebben vandaag. Hij weet haast
niet, of hij blij moet zijn of niet. 't Is bijna te erg, dat zij dit alles moest
doen voor hem. Maar als zij er nu werkelijk plezier in heeft gehad?
Onder het praten neemt hij haar hand, die vlak bij hem op de tafel
ligt, in de zijne en drukt die zacht. Hij is zo gelukkig, dat ,hij een
vrouw heeft als zij en hij is zo trots op haar.
Maar hij ziet niet, dat er zich twee diepe lijnen groeven langs
Afke's wangen tot aan haar mondhoeken toe en dat zij hierdoor
plotseling ouder en magerder schijnt geworden te zijn. Zij zit wat
buiten de lichtkring van de lamp, daardoor vat het hem niet op. Die
harde lijnen zijn er anders nooit.
Als Afke de zieke naar bed heeft geholpen en zelf ook gaat
slapen, trekt zij de hoge bedsteedeurtjes helemaal achter zich dicht.
Alsof zij hiermee de gehele wereld buiten wil sluiten. Zwaar en onbewegelijk als een blok ligt zij in haar bed met wijdopen ogen. Zij
heeft het gevoel, dat zij die ogen nooit meer zal kunnen sluiten om
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te slapen. Zij is ondragelijk helder wakker. Haar hart klopt jagend
tegen haar keel als tijdens de snelste rit, het bloed gonst nog in
haar oren, haar hele lichaam voelt, alsof het wreed geslagen werd.
En als zij haar benen maar probeert te verleggen, dan zinkt er onmiddellijk weer de loden last op neer.
Zij denkt aan de woorden van de dokter. „Men kan ook te
veel willen." Zij voelt het wel: zij heeft vandaag eigenlijk tè veer
gewild. AI haar krachten zijn weg, en als een barmhartige slaap haar
niet spoedig komt helpen .... 0, die loden zwaarte en haar bonzende bloed. Als dit niet voorbijgaan wil, dan zal zij ...., dan zal zij
het niet wéér kunnen. En zij heeft zo hoopvol tegen Harm gesproken
over de verdere kansen van deze winter. Zij zal in ieder geval met
minder tevreden zijn, geen grote rijderij meer kiezen, dat neemt ze
zich vast voor. Als dit maar weer overgaat, dit voor haar zo vreemde
gevoel van niets meer te kunnen. Het maakt haar angstig. Het drijft
gaar de tranen naar haar wijdopen ogen en zij schreit stil in haar
kussen, opdat de zieke het niet horen zal.
Zo strijdt die dappere Afke in de kleine, donkere bedstede tegen
haar oververmoeidheid. Terwijl de kranten in ee rvolle vermelding
haar naam afdrukken op ditzelfde uur.
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HOOFDSTUK VIII.

NOG EEN RIJDERIJ.

De grauwe sneeuwluchten trekken voor 't grootste deel weer weg,
van sneeuwen komt niet veel. Maar het blijft winteren.
Alle dagen staat de krant vol met ijswedstrijden, tot iedere grote
— en kleinere — en kleinste plaats zijn hardrijderijen heeft gehad
van mannen, vrouwen, paren, jongens en meisjes.
Nu bedenken sommige ijsclubs iets anders. Te Barnwerd zegt
men: „In de stad, op de verlichte ijsbaan, worden ijsfeesten gehouden, waaraan iedereen kan meedoen, of hij hardrijden kan of niet.
Men verkleedt zich als op een zomerfeest en dat is een vermakelijk
gezicht op de baan."
Zo komt het kleine Barnwerd tot een gecostumeerd ijsfeest en
daar het iets nieuws is voor de streek, verwacht men er veel volk.
Er wordt gezorgd voor een goede verlichting van de vlakte. Dat is
baas smid en zijn knechts, die naast hun gewone werk ook het toezicht hebben over het electrische licht in het dorp, wel toevertrouwd.
En dan steekt het jongvolk de hoofden bij elkaar voor de verkleedpartij. Men heeft nog wel zo het een en ander van de „volksvermaken", die 's zomers tegelijk met het kinderschoolfeest in het
dorp worden gehouden. Hetgeen wat tè zomers uitvalt, welnu, daar
draagt men dan maar een paar dikke borstrokken onder tegen de
kou. En zo staan er al spoedig schoorsteenvegers, zigeuners, waarzeggers, Indianen, Tiroler meisjes, ijscomannetjes, paljassen en
pindamannen klaar voor het ijsfeest.
De Barnwerders hebben schik in zo'n verkleedpartij. Het zijn over
't algemeen goede komedianten. Daar weet meester Wijmenga van
mee te praten. Hij leidt al jaren, net als andere schoolmeesters in
andere dorpen, zijn toneelvereniging. En zijn clubje kan meedoen op
grote toneelwedstrijden, al komen ze dan maar van een klein dorp.
Wie zou dat nu gezocht hebben achter iemand als die Wiebe van
de Warnse, achter zo'n verlegen jongen, die nooit anders dan in 't
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boerenwerk heeft gestaan, dat hij zo verdraaid aardig komediespelen
kan? „Wiebe is de beste," denkt meester. „Als die eens onder werkelijk goede leiding kwam!"
Natuurlijk moet Wiebe zijn bepaalde rollen hebben. Voor schoolmeester of stadsmeneer is hij niet geschikt. Maar boeren en veekooplui of een genoegelijke kastelein, die beeldt hij prachtig uit. 1a,
wie zou dat achter Wiebe gezocht hebben?
't Is Wiebes grote plezier op de lange winteravonden: rollen
Ieren en repeteren met de anderen. En dan tenslotte de uitvoeringen
voor het publiek.
Nu is er het ijsfeest. Wiebe heeft zijn plannetje al klaar en hij
spreekt er in alle stilte met Tjeerd over.
„Waarom jijzelf niet?" vraagt Tjeerd verwonderd.
„Dat is het nu juist, ze kennen mij allemaal veel te goed. En aan
jou zal niemand denken, dat is juist het aardigste."
Nu, Tjeerd wil best, hoor! Als Wiebe denkt, dat hij het zal kunnen
en als Wiebe hem met alles wil helpen. Hij heeft een groot vertrouwen in Wiebe. Die is altijd een goede vriend voor hem geweest.
Zo .hebben ze dan samen hun plan en de hele Warnse wordt
daar verder buitengehouden. Uitgezonderd oude Berend, want die
moet .hen zijn zwarte kerkpak lenen en de hoge zijden pet.
„Ncu, nou!" zegt Berend verwonderd. Zijn kerkpak, daar is hij
erg zuinig op. Maar als hij tekst en uitleg krijgt van 't geval en als
hij alles goed begrepen heeft, dan stemt hij toch goedig toe.
„'t Jongvolk moet plezier hebben op het ijs, daar ben ik vlak
goor.
En oude Berend zal er tegen niemand over spreken, nee, dat zal
hij niet, belooft hij ook nog.
Het pak past Tjeerd uitstekend, hij is al flink uit de kluiten gewassen
en Berend is maar zo'n klein, oud manneke. Nu worden er 's avonds
geheimzinnige reizen ondernomen naar de tochtsloot. Daar is Wiebe
de onderwijzer en ,hij is na enkele lessen best tevreden over zijn
leerling. Die Tjeerd, daar zit ook een toneelspeler in, hoor! Hij doet
het nu al zo aardig, meester Wijmenga moest het eens kunnen zien,
wat zou hij er een schik in hebben. Nu, stil maar, meester Wijmenga
zal het gauw genoeg zien.
Op de avond van het ijsfeest trekt het volk van de hoeven na
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melken en voeren opnieuw naar de banen. Het is een heftig verdriet voor Marten en Marijke, dat ze niet meemogen. Tjeerd gaat
met Wiebe, vader en moeder hebben al begrepen, dat die twee wat
in hun schild voeren. En Tjeerd is nu ook wel groot genoeg voor zo'n
avondfeestje, vinden ze.
Er komt werkelijk veel volk, het is maar goed, dat Barnwerd zo'n
mooie, ruime ijsvlakte heeft. Het Iaat zich aanzien, dat Oepke en zijn
vrouw de .handen vol zullen krijgen vanavond. Oepke heeft tijdelijk
zijn negotie over een andere boeg gegooid, in plaats van manufacturen verkoopt hij nu bij dag en bij avond: hete melk met zoete
pinken of kalfspoten. Pinken zijn vingervormige lekkernijen van
koekdeeg en kalfspoten zijn iets dergelijks in groter formaat. Oepke
en zijn wijfje tronen achter de tafel in hun tent, elk op een stoel met
de voeten op een warme stoof. In afwachting van wat komen zal.
Naast hen ter weerszijden staan de petroleumstellen en vuurkomforen en daarop de buikige ketels. Het ziet er goed uit voor de
klanten en ook voor hen zelf, als om zeven uur de vlakte al vol begint
te worden. 't Is zo'n aardig en ongewoon gezicht; tussen de toeschouwers, die er rijden, het bonte gewemel van de vele gecostumeerden. Ieder van hen heeft zich moeten melden bij de jury, zo hij
mee wil dingen naar een prijs. Tjeerd schrij ft op zijn beurt voor de
jury neer wat hij voorstelt. Zijn letters beven, want hij is niet erg op
zijn gemak. Daar voor ,hem zi tten meester, de boeren van het Steenhuis en het Klooster, baas timmerman en ...zijn eigen vader. Zouden
vader en meester hem niet dadelijk herkennen? Dan is de aardigheid
er meteen al een beetje af. Maar nee ...niemand heeft gezien, wie
hij is. En dat zijn letters beven, hindert nu juist helemaal niets, want
er staat: een oude boer! Je kunt denken, dat het er zo big hoort.
Tjeerd schrij ft vrijwel op de tast, want hij draagt ook een bril van
oude Berend, en die past niet voor zijn jonge ogen. Hij zal er straks
op de baan maar wat overheen kijken, neemt hij zich voor.
„Ophouden, ,hoor!" hee ft Wiebe bevolen. „Anders bederven je
ogen het andere."
En daar rijden ze nu. Drie fleurige boerinnetjes in de klederdracht
uit grootmoeders tijd, trekken al dadelijk veel bekijks.
K'aas de smid met zijn blikken trommel dreunt ijverig: „Pinda,
pinda, lekka, lekka!" Net als in werkelijkheid het geval geweest zou
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zijn, krijgt hij een sleep kleinere jongens achter zich. Klaas is ok
wel geschikt voor pindaman, want hij heeft donker, sluik haar, is niet
groot van stuk en zijn ogen lijken altijd zo'n beetje toegeknepen. Nu
heeft hij ook nog zijn gezicht en handen geel gemaakt. Ja, dat is wel
aardig gevonden, oordeelt de jury.
Het groepje schoorsteenvegers jaagt alle jonge meisjes een schrik
op het lijf met hun malle fratsen. Zij dreigen met een zwarte zoen
en 't geeft een gegil en getier van belang, overal, waar zij verschijnen.
De Indianen op 't oorlogspad stoten een krijgsgehuil uit, waarbij
horen en zien vergaat. Het oude boertje gaat er beduusd van aan de
kant staan en kijkt met benauwde blikken naar hen. Foei, foei, wat
een spektakel toch, daar zou een oud mens het van op de zenuwen
krijgen. Laten ze maar gauw doorrijden. Maar de Indianen zien hem
daar staan en komen allen te zamen op hem af. Het oude mannetje
staat te trillen op zijn benen.
„Hé, baas, wie ben jij?"
't Boertje gaat bangelijk nog wat achteruit en legt dan langzaam
een hand aan zijn rechteroor, ten teken, dat hij een beetje doof is.
„1a —wisse, wisse," piept zijn beverige oudemannetjesstem, „'t is
mooi weer!"
De Indianen rollen haast over elkaar heen van het lachen. Ze
begrijpen natuurlijk best, dat het allemaal maar komedie is. Maar
wie is toch die grapjas?
De jury heeft het gevalletje ook opgemerkt. Indianen op 't oorlogspad mogen eigenlijk niet schaterend over elkaar heenrollen. Maar
dat boertje! Kostelijk, die zullen ze verder in de gaten houden.
Het boertje herademt, als het vervaarlijke spektakel aftrekt. Dan
haalt hij langzaam een rode zakdoek uit de achterzak van zijn
pandjesjas en veegt zich het zweet van 't voorhoofd. Omslachtig
bergt hij de zakdoek weer op, een tipje er van blij ft buiten de zak
en dat is nu verder zo'n lachwekkend rood puntje achter aan de
zwarte jas. Men wijst het elkaar en heeft plezier.
Het boertje legt zijn handen onder de jasslippen en glijdt uiterst
bedaard over de baan, met kromme knieën en wat moeilijke slagen,
als iemand, die het toch eenmaal wel heel goed gekund heeft.
Men wijst en lacht.
„Kijk, die ouwe! Wie zou dat zijn?"
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Als men het meent te weten, dan ontdekt weldra iemand de
genoemde persoon in een heel ander costuum.
Wie zou het toch zijn? 't Is natuurlijk een jonge baas, maar daar
is weinig van te zien. Een pruik, een baard, een bril, een heel ouderwets pak, en dan die manieren! Nee, men komt er niet achter. Het
boertje rijdt onverstoorbaar verder.
Vader Haisma heeft al eens uitgekeken naar Tjeerd. Die ziet hij
de hele avond maar niet, waar zou die jongen toch zitten? Tenslotte wordt hij een beetje ongerust en hij klampt Wiebe aan, die
rondrijdt in een blauwe veekoperskiel met een rode zakdoek om
zijn nek. Iedereen ziet zo, dat dit Wiebe is en Wiebe vindt het best.
Waar Tjeerd zit?
„Zopas nog gezien, boer, aan 't andere einde van de baan!"
„O, nou, dan is 't goed," zegt de boer opgelucht. Hij kijkt de
baan langs, maar ziet nergens zijn jongen. Vreemd, dat je iemand
zo helemaal kwijt kunt raken in 't rijdersgewoel. Hij meende anders
begrepen te hebben, dat Tjeerd zich ook wilde verkleden. En dat zou
hij nu toch wel eens willen zien. Maar nee, nergens is hij, een tureluurs gezoek is dat op zo'n volle baan, ,hoor!
De oude boer rijdt voorbij met zijn kromme knieën en moeilijk
langzame slag. Dat neemt nu zijn hele aandacht tot zich. Kostelijk
doet die jongkerel het! Wie het toch eens is? Nu, dat zal vanavond
wel blijken, want dan moet hij toch zijn kaarten blootleggen voor
de jury.

„Als ze het mij vragen," denkt boer Haisma, „dan kunnen al die
paljassen er een puntje aan zuigen!"
De baan wordt voller dan vol en toch zijn hier op het ijs nog niet
eens alle feestgangers. Oude mensen, die niet meer rijden, moeders,
die thuis moesten blijven voor de kinderen, zij komen toch nog even
over de slootjes gegleden en staan aan de kant van het ijs op het
gras. Even maar, om de kou en omdat ze eigenlijk niet van huis
kunnen. Maar 't is zo'n ongewoon en zo'n aardig gezicht! Kijk die
stokoude boer nu toch tussen al het fleurige jongvolk. Wie zou dat
toch zijn? Men kan hem niet thuisbrengen.
„'n Avond, oude baas!"
„'n Avond samen," knikt het boertje ernstig.
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„Dag Pake!” 1) roept schuchter een kleine jongen, die nog even
met zijn moeder meegekomen is.
Er wordt braaf gelachen en Pake zelf krijgt het bijna te kwaad. Nu
moet hij nog stilstaan ook, want de moeder zegt: „Geef Pake maar
een handje!" Pake Iaat zich gewillig een handje geven en komt zo
dicht bij de vrouwen. Men kijkt haast door zijn degelijke, zwarte
kerkpak heen, ,hij voelt het. Maar nee, men kan hem toch niet thuisbrengen.
„Die Pake heeft net een baard als Sinterklaas," hoort hij het jongetje nog zeggen, terwijl hij wegrijdt. Hij is blij, dat hij weg is.
Het feest heeft zijn tijd gehad tenslotte. De juryleden in de tent
steken hun hoofden gewichtig bijeen, want de prijzen moeten worden
toegekend en dat is geen gemakkelijk werk. Van de dames: nou, die
drie ouderwetse boerinnetjes vielen over 't algemeen wel het meest
in de smaak. En dan was er het kleine meisje van de dominee als
Roodkapje. Wolf dribbelde de hele avond maar geduldig mee, ook
een aardig spa
Van de heren.......
Tjeerd zit aan iet uiterste einde van de vlakte, daar waar de
kunstverlichting van baas smid niet aan toereikt, op een graspolletje
uit te blazen en meteen wat te verhapstukken aan zijn schaatsen. Zijn
knieën en rug zijn moe van het gedwongen in elkaar gezakt zijn de
hele avond. Niemand ziet hem hier, veertig meter voor hem slierten
de rijders en rijdsters achter elkaar door de nog net verlichte bocht.
Daar komt plotseling iemand met een brede zwaai uit de bocht vrij
dicht langs hem heen.
„Schiet op, jong, er is naar je gevraagd," hoort ,hij Wiebe zeggen
met harde fluisterstem. En weg is die al weer.
Tjeerd komt dadelijk opnieuw in actie. Er is naar hem gevraagd,
hij moet nog even zijn beste beentje voorzetten dus. Als hij weer
in het licht rijdt, komt er al gauw een afgevaardigde van de jury
naar hem toe.
„Wil de oude boer even voor de heren komen?"
En Tjeerd komt voor de heren en hij ziet dadelijk aan de gezichten
van meester en vader, dat die werkelijk nog niets in de gaten hebben.
1) Pake =grootvader
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„We willen nu de oude boer z'n naam wel eens weten,” zegt

meester vriendelijk.
Tjeerd kijkt een ogenblik wat schuchter opzij naar de omstanders,
die niet ver af zijn en van wie sommigen al gretig staan te luisteren.
Hè, moet hij nu zijn naam zeggen, dat is jammer. Meester begrijpt
ineens, wat er in hem omgaat. „Die jonge baas hee ft de hele
avond zijn rol zo mooi volgehouden, die verdient een beetje geholpen te worden," denkt hij en hij schuift haastig potlood en papier
naar voren. Ha, dat is een uitkomst! De oude boer buigt zich over
het papier en schrijft met bevende vingers zijn naam er op.
„Tjeerd Siegers Halsma," daar staat het voluit. En nu is hij ineens
0, zo benieuwd, welke gezichten meester en vader zo meteen zullen
zetten.
Meester leest het briefje eerst en die zet ogen op als theeschoteltjes bijna. De oude boer staat te trillen op zijn benen, maar nu van
trots en van ingehouden plezier. Het briefje reist verder en telkens
komen er een paar ogen als theeschoteltjes bij. Tot ze hem allemaal
aan zitten te kijken alsof hij het achtste wereldwonder is. Vader doet
al net precies als de anderen.
Maar daar barst de dikke Kloosterboer los in een daverende lach
en hij gee ft vader, die naast hem zit, een kletsende klap op zijn knie
van louter plezier.
Dan lachen de anderen maar mee en het volk is er niets wijzer
door geworden. Tot morgen, als de krant komt, zal de vermomming
nog strikt geheim blijven. Maar wel maakt de jury bekend, dat van
de heren aan de oude boer de eerste prijs wordt toegekend.
Wat een triomf voor Wiebe! Die is er toch zo blij mee, alsof hijzelf met een eerste prijs naar huis kan gaan. Onderweg houdt hij
haast niet op met Tjeerd te prijzen. „Je deed het best, jong, jammer,
dat je 't zelf niet kon zien."
„Maar jij hebt me toch alles voorgezegd."
„Ja maar, jij moest het doen. Ik zou je niets verbeterd hebben."
Ho, ho, dat weet Tjeerd wel beter, nu overdrijft Wiebe toch. Maar
ondertussen is hijzelf ook zo blij, alsof hij vanavond kampioen hardrijder van 't hele land is geworden.
En thuis ...., daar moet hij 't hele geval nog eens zachtjes over96

doen. Oude Berend lacht, tot de pijp hem uit de mond rolt en hij
er van begint te hoesten en te proesten.
En vader raakt er haast niet over uitgepraat, wat meester er na
afloop wel allemaal van heeft gezegd.
„'t Was mirakels mooi van zo'n jongen," zei meester, „mirakels
was het!" En dat vertelt hij telkens weer.
„Jullie bent er helemaal van overstuur," constateert moeder tenslotte, „en vader heeft het haast nog erger te pakken dan de jongens."
Als ze wat tot bedaren zijn gekomen, gaat de mooie prijs van
hand tot hand om aandachtig bekeken te worden. 't Is een zakportefeuille van soepel en sterk leer. Daar heeft Tjeerd voorlopig nog niet
veel aan, maar wie dad ook kunnen denken, dat een jongen van
dertien jaar met de eerste prijs zou gaan strijken?
„Maar hij behoe ft gelukkig niet in 't zout, alleen een klein beetje
veiligheid er op en dan kun je hem best bewaren voor in je trouwpak," zegt oude Berend ernstig.
Daar moeten ze opnieuw allen onbedaarlijk om lachen en Tjeerd
wordt er zowaar verlegen van.
Marten en Marijke, door 't rumoer wakker geworden, mochten uit
hun bed komen en zij springen nu in hun hansoppen rond.
Marten begint maar meteen uit de beschikbare schoolvriendinnetjes een aanstaande vrouw voor Tjeerd te zoeken, tot Marijke beslist
zegt: „Ik trouw met Tjeerd!"
Ze heeft altijd veel van haar grote broer gehouden, maar nu is
ze toch ineens ook zo verbazend trots op hem.
„En dat mag lekker niet eens," bitst Marten terug.
„En van wie mag dat dan niet?"
„Van de Koningin niet." 0 zo, daar kan Marijke niet van terug
hebben.
Maar Marijke Iaat zich niet zo maar verslaan, tenminste niet door
Marten. „De Koningin is geen baas over mij, ik doe wat ik wil
later," zegt ze fel.
„Hoor nu toch zo'n vrij boerinnetje eens." En vader trekt haar
lachend op zijn schoot.
„Maar Marijke," plaagt Wiebe, „je hebt laatst beloofd, dat je met
mij zou trouwen, hoe moet ik nu?"
Och heden, nu wordt Marijke glad verlegen met de boel, ze was
Geertsma, Noordooster -- 7
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die belofte helemaal vergeten. En ze lachen haar ineens allemaal uit.

„Als jullie zo flauw doen, nou ....dan trouw ik met niet een, dan
blijf ik bij vader." Ziezo, nu heeft ze de eer aan zichzelf gehouden.
„Dat lijkt mij best toe, pop," zegt vader. En dan stuurt hij de hele
familie naar bed, want .het is ongewoon Iaat geworden vanavond.
Wiebe zit nog met Tjeerd z'n mooie prijs in zijn handen en hij
schijnt er maar moeilijk afstand van te kunnen doen. 't Is ook zo'n
mooi stuk, zoiets moois bezit een boerenknecht als Wiebe niet.
Tjeerd ziet hem daar zo zitten en dan ineens bedenkt hij wat.
Wonderlijk, de gedachte geeft hem een geweldig groot plezier en
toch komt die op dit ogenblik pas voor 't eerst bij hem op. Hij zou
wel dadelijk willen zeggen, wat hij denkt, maar dat durft hij toch niet
goed. Moeder moet het eerst maar weten. Hij drentelt achter moeder aan, om even alleen met haar te kunnen praten. En dat lukt
eindelijk.
„Moeder," vraagt hij snel, „zal ik Wiebe mijn prijs maar geven?
Toe, ik wil ,het zo graag." Hij is haast bang, dat ze het niet goed zal
vinden.
Maar moeder begrijpt volkomen, wat er in haar jongen omgaat.
Zie, dat kent ze in haar zelf immers ook zo goed: de behoefte om
te geven aan anderen, van haar eigen geluk.
„Doe jij maar, hoor," antwoordt ze zacht, „Wiebe zal er blij mee
zijn, en ik zal 't wel aan vader vertellen."
Wiebe is juist bezig, de mooie prijs in het dunne vloeipapier te
wikkelen, als Tjeerd terugkomt.
„Wil jij de portefeuille hebben, Wiebe?" probeert hij heel gewoon te vragen, maar het klinkt wat opgewonden.
„Hebben wel graag, maar krijgen is de kunst, als hij aan een
ander behoort," lacht Wiebe, want hij denkt natuurlijk aan een
grapje.
„Hier, neem hem, toe maar!" Tjeerd zegt het daast smekend. En
nu begint Wiebe te begrijpen, dat het geen grapje is en hij krijgt er
een kleur van. Hee ft hij dan zo begerig naar het ding gekeken, dad
wist hij toch zelf niet.
„Nee, nee, ben je?" weert hij snel af.
„'t Mag van vader en moeder en ik wil het zo graag." Tjeerd wordt
al net zo vuurrood en is bang, dat Wiebe zal blijven weigeren. „Jij
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hebt me zo geholpen, zonder jou zou ik toch niets gewonnen
hebben en jij kunt er wat mee, ik niet. En ik wil het zo graag!" Dat
laatste moet de doorslag geven, begrijpt hij wel.
Wiebe komt er langzamerhand ook achter, hoe het zit. Dat Tjeerd
het werkelijk graag wil en dat hij hem verdriet zou doen met een
weigering.
„Nou, dan moet ik je maar bedanken, jong!"
Wiebe klautert met zijn mooie, nieuwe bezitting naar boven en
knielt voor zijn kist om er een extra goed plaatsje voor uit te kiezen.
Want natuurlijk zal de portefeuille maar zelden gebruikt worden.
Maar dan komt hem iets in de gedachten en hij lacht een beetje.
Hij steekt zijn hand diep in de kist en haalt een klein, plat pakje te
voorschijn. Er zit een dun koordje omheen. Voorzichtig maakt hij het
koordje los en het pakje open. De inhoud is een smalle, witte enveloppe zonder adres of postzegel. Maar ze is wel dichtgeplakt geweest
en later aan de bovenkant opengesneden. De twee enveloppehelften liggen dicht tegen elkaar en Wiebe's dikke vingers peuteren
er onhandig aan. Zulk papierspul is niets voor zijn handen. Hij
blaast er maar eens tegen en dan gaat het beter. Voorzichtig haalt
hij een klein portretje te voorschijn met een vriendelijk lachend
meisjesgezicht er op. Hij kijkt er een poosje stil en aandachtig
naar. „Welterusten," zegt hij dan zacht.
Het portretje gaat weer in de enveloppe, het papier er omheen,
het koordje wordt vastgeknoopt. Maar het pakje komt niet weer op
de bodem van de kist, doch in een vakje van de nieuwe portefeuille.
„Ziezo, daar heeft het een beter en waardiger plaats," denkt
Wiebe, „En het is toch goed en veilig opgeborgen." Want natuurlijk
gaat het geen mens op de wereld een zier aan, dat hij nu al zo'n
mooi portretje van Martje heeft gekregen, terwijl de winter nog maar
een paar weken duurt.
Tevreden en gelukkig gaat hij slapen.
En dat doet Tjeerd ook, hoewel niet onmiddellijk. Het zou ook
slecht gaan na zo'n ongewoon feestelijke avond. Hij denkt genoegelijk over al het beliefde nog eens na. Gek, nu is hij zijn hele prijs
kwijt en het kan (hem niets schelen. Eigenlijk is hij er nog blijer
mee zo. Die Wiebe, wat zal hij stappen met zo'n mooie portefeuille
in zijn Zondagse pak. Je kon zien, dat hij er echt gelukkig mee was.
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Maar ....och, van dat „maar" schrikt hij nu toch wel wat. Zou
hij zijn prijs ook aan Wiebe hebben gegeven als het iets anders was
geweest, iets, dat hij wel dadelijk zelf had kunnen gebruiken? Een
mooi boek of iets dergelijks? Hij denkt het zich eens goed in.
„Ja," zegt hij dan bijna hardop tot zichzelf, „Ja, toch) Als ik ook
geweten had, dat Wiebe er zo blij mee zou zijn. Wiebe is mijn beste
vriend."
Hè, hè, dat is een hele verlichting.
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HOOFDSTUK IX.

DONKERE DAGEN VOOR KERSTMIS.

Aan alle goede dingen komt een einde, het is deze keer niet
anders dan gewoonlijk. Vijftien dagen heeft het ijsplezier geduurd en
niemand verveelt dat natuurlijk nog. Maar jawel — uit! En het
bizondere van 't geval is, dat dit nu eens niet komt van dooiweer.
integendeel!
's Morgens merkt niemand het nog. En daar het Zondag is, worden
er honderd plannen gemaakt voor dit en voor dat, ,het meest voor
verre tochten.
De kerkgangers zijn thuis, de koffie is binnen, het eten zit tenslotte
waar het wezen moet en oude Berend heeft zijn „knipperjé' uit. Hid
wordt huiverend wakker en voelt zich koud tot op zijn oude beenderen. „Hè, hè?" Hij kijkt verbaasd om zich heen en naar de klok. Heeft
hij zolang geslapen? Het wordt warempel al schemerig. Maar nee,
de klok wijst toch nog maar drie uur. Ziet hij het goed? De oude man
komt er werkelijk een beetje door in de war.
Nog zo vroeg en dan al zo donker, straks scheen de zon toch nog.
Is hij dan zelf niet helemaal goed misschien? Zijn ogen ....Hij is ook
zo koud! Wat ongerust over 't hele geval staat hij op en loopt naar
het raam. Laag hangt een grauwe lucht boven de velden, zo laag en
zo grauw, dat men zou denken: „Nu komt er toch eindelijk een pak
sneeuw!" Dat zal het dus zijn. 't Is te hopen, dat het nog even wacht,
er is juist vandaag zoveel volk onderweg. Afke, Boukje, Wiebe en de
kinderen ook.
Boer Halsma komt de keuken binnen. „Wat we nu zullen krijgen,
weet ik niet," zegt hij ook al min of meer ongerust. Hij denkt, net als
Berend, aan wie er ver weg zijn en het allereerst aan eigen volk
natuurlijk.
Marijke ging met vriendinnetjes mee naar het dorp, ze redt zich al
zo best alleen op het ijs, dat kleine ding.
Tjeerd is met een jongen van het Steenhuis naar een rijderij in een
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dorp ver achter de stad. 't Is een heel eind en terug hebben ze de
wind tegen. Gelukkig heeft vader geen toestemming aan Marten
gegeven om mee te gaan. Marten zeurde er van morgen wel om,
maar nee .... 't mocht niet. Jongens van negen jaar moeten voorlopig dichter bij honk blijven.
Maar waar is Marten dan nu wel? Met andere kleine jongens mee.
Maar waarheen? Dat Iaat zich moeilijk bedenken. Het waterland is
zo wijd, er zijn ontelbare vaarten en vaartjes, in een ijswinter als nu
zijn er duizend en één mogelijkheden.
Ongerust kijkt boer Haisma nog eens naar de lucht. Die is grauwer dan grauw en hangt onheilspellend laag, meer valt er niet van te
zeggen. De boer loopt ongedurig ,het erf op, hij weet niet goed
waardoor, maar hij gevoelt zich precies als in de zomer, wanneer
er zwaar weer op komst is en het allerbeste vee volkomen onbeschermd in de open wei loopt. Nog maar twintig passen hee ft hij
afgelegd op het erf, of hij loopt snel terug. Een bijtende kou vreet
dwars door zijn binnenshuiskleren heen. Haastig schiet hij zijn dikke
duffel aan en is in tien tellen terug op het erf. Want nu heeft hij het
terdege begrepen: er is iets ongewoons gaande buiten! En zijn volk
is daar ..., zijn kinderen zijn er ... .
Marijke is in Barnwerd op de baan of bij vriendinnetjes thuis of
misschien al onderweg naar de Warnse. Hij loopt op een draf naar
het steigertje en tuurt langs het ijs. Nu valt het hem ineens op, hoe
wonderlijk verlaten de baan daar ligt. Een enkele rijder stuift voorbij,
met hoogrood gezicht, een hand tegen een oorschelp. Enkele rijders...
geen vrouwen! En waar zijn de drommen, die vanmorgen vertrokken?
Boer Halsma draait zich om en loopt op een draf terug naar huis.
Hij gaat door de schuur en grijpt onder 't lopen zijn schaatsen. Hij
hijgt van de haast en van dwingende onrust, maar probeert toch zo
gewoon mogelijk door de zijdeur te roepen: „Ik ga voor 't melken
Marijke nog even ophalen, 't is vroeg donker vanavond!" Hij
wil moeder niet angstig maken, maar o ....!
Als .hij de grintweg oversteekt, komt er van de Barnwerder kant
een auto. Niettegenstaande zijn onrust, kijkt Halsma even op zij.
Want een auto is op het stille landweggetje nog altijd een vrij zeldzaam ding, waarbij men zich afvraagt: „Wat zou die moeten?"
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Daar schijnt de auto vaart te minderen. En nu staat hij warempel
stil vlak voor de hoeve. Dat is wel heel bitonder! Halsma blijft staan,
er wipt iemand achter het stuur van de auto vandaan. Dat is dominee
zowaar in eigen persoon! Nu is het portier al open en ... „Dag
vader!" roept vrolijk Marijke's stem.
Dominee helpt haar uit de auto. „Vlug naar je moeder," zegt hij.
En dan draait hij zich handenwrijvend en trappelend om naar boer
Halsma.
„ ' k Dacht de kleine meid maar even veilig thuis te brengen.
't Wordt gevaarlijk weer, de barometer staat onrustbarend laag en
daalt nog ieder kwartier."
Nog voor de boer van zijn verbazing bekomen is en de dominee
heeft kunnen bedanken, is deze al bezig de auto te keren. Vlug maart
De gebeurtenissen volgen elkaar nu snel op. De bus van Bakker
zoemt voorbij en de mensen zitten er in als haringen in een ton, men
ziet schaatsen over hun schouders. Wiebe komt in looppas van het
steigertje, de handen aan zijn oren.
„Zijn de jongens er al?" is zijn eerste vraag.
„Nee."

Zij zwijgen en voelen elkanders onrust. Bij beiden gaan de gedachten en vragen vliegensvlug. Hoe nu? Wat kunnen we doen? Er
dreigt gevaar.
„Hoe was het op de baan?" vraagt de boer tegen zijn weten in,
alsof hij toch nog een geruststellend antwoord verwacht.
„Bar! 't Is zelfs geen mannenwerk meer! En de jongens ..."
„St. voor de boerinne," zegt de b oe r nog. Maar als ze binnen
zijn, kunnen ze toch onmogelijk zwijgen. Het moet besproken
worden en vijf weten er meer dan twee. Waar zijn de jongens nu en
wat kan men toch doen?
„Ik ga vast naar de beesten, dan kan ik 't misschien alleen af,"
zegt oude Berend.
Dat is een best idee! Dan kunnen vader en Wiebe er op uit om
de jongens. Er op uit! Genadige Hemel, waarheen? Zij hebben ieder
maar één lichaam en er zijn duizend en één mogelijkheden.
„Ik ga naar het Steenhuis," beslist vader. Ze weten niet wat ze
moeten beginnen, maar niemand kan werkeloos blijven zitten.
„Zal ik naar het Klooster gaan?" vraagt Wiebe en hij loopt al.
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Wanneer de jongens niet gauw thuiskomen, moet men naar vele
richtingen.
Op het Klooster staat men om een klein knechtje heen, als Wiebe
daar de keuken binnenstapt. Het knechtje is net thuisgekomen. Nu
zit hij doodsbleek op een stoel te klappertanden. En hij huilt zachtjes
van akeligheid. De boerinne schenkt hete melk in een kop en druppelt er wat anijsspiritus in. Ze wil de jongen laten drinken, maar die
wendt snel zijn hoofd af. Hij wordt er helemaal onpasselijk van.
„Eerst maar wat bijkomen van de schrik," oordeelt de boer. „Hij
is vast wat bevangen, hij had niet dadelijk in zo'n warme keuken
moeten zitten. Nou, nou, die kou kan vanavond nog heel wat mensen
te na komen."
„Onze jongens ...," begint Wiebe zijn boodschap, maar dan stokt
zijn stem hem in cie keel. Het wordt hem zo benauwd, nu hij dat
knechtje daar zo ziek ziet zi tten. Tjeerd en Marten zijn immers nog
veel jonger.
Door deze paar woorden van Wiebe en door zijn onthutst gezicht,
begrijpt men wel, wat er gaande is en er vaart een geduchte schrik
door het hele gezelschap.
„Wat? Zijn de jongens van de Warnse nog niet thuis? Waar zijn
ze dan naar toe?"
„Wij weten niet, waar ze zijn, en daarom ..."
„Dat een ouder nu niet weet, waar zijn kinderen naar toe zijn op
het ijs," stuift de boer op. Maar hij is toch dadelijk bereid, alle beschikbare volk mee te laten zoeken. En hijzelf zal ook meegaan, het
vee moet dan nog maar een poosje wachten.
„Misschien zijn ze intussen thuisgekomen."
Och ja, dat hoopt Wiebe toch ook zo, terwijl hij terugdraaft naar
huis. Het zweet staat hem op het voorhoofd, maar toch voelt hij de
venijnige kou opkruipen onder de mouwen van zijn jas. Waar maar
even een opening is, gluipt ze naar binnen en knijpt verraderlijk.
Nee, thuis zijn ze nog niet. De reis van de boer naar het Steenhuis is zonder resultaat geweest, de jongens zijn daar niet aangekomen. Men was er ook in grote onrust en nu zal men allen te zamen
gaan zoeken. Het is geheel donker geworden zonder een enkele ster
en uit de zware lucht stuift een lichte neerslag, is dat sneeuw? Nu,
regen is het in ieder geval niet. Toch zijn het ook niet de volle vlok-

ken, die zo weldadig kunnen neerdwarrelen en die ontspannend de
ergste kou meenemen. Men zou het voor uiterst fijn verdeeld ijsgruis
kunnen houden, nauwelijks zichtbaar voortjagend met de aanwakkerende wind. Het snijdt in de ontblote huid.
Er is kans, dat Marten op een der hoeven in de omtrek wordt
vastgehouden tot men hem komt halen. Hij moet toch ergens naar
toe zijn gegaan met andere kleine jongens. Ja, zo zal het wel zijn.
Eén der mannen zal daarom overal gaan informeren.
De grote jongens kunnen langs vier, vijf, zes omwegen van hun

tocht terugkomen. Wie zal zeggen, welke zij daarvan genomen
hebben? Zij, die zoeken willen, moeten dus wel op goed geluk in
verschillende richtingen gaan.
„Ze hebben geld op zak." Het is moeder, die op deze troostende
gedachte komt. De bus van Bakker is al tweemaal teruggeweest om
mensen op te halen uit de stad, meest vrouwen en kinderen. En er
was ook een vreemde bus, daar kwam Boukje zopas mee thuis.
„Drommen mensen staan er te wachten of ze zitten in de herbergen," zegt Boukje. „Want het is op straat bijna niet uit te houden.
De treinen naar het Zuiden, daar moest men wagens aanhaken, heb
ik gehoord."
Ja, het kan best zijn, dat de jongens ook proberen een plaatsje te
krijgen in een der bussen, ze hebben immers geld op zak. Het is inderdaad een troostende gedachte.
Maar vader gelooft er niet veel van, dat Tjeerd en Marten zo verstandig zullen zijn. „Het zijn jongens," zegt hij, „die gaan op pad
en kijken naar geen bus." Nu, daar kan hij wel eens gelijk in hebben.
Boer Halsma rijdt daarom maar snel weg met de wind achter.
Thuis doet men het werk van elke avond, zwijgend en met een
zwaar hart. Boukje helpt oude Berend maar wat in de stallen en
moeder snijdt boterhammen voor een ieder.
Het is angstig stil in de keuken, de hoeve lijkt wel uitgestorven.
Marijke zit met lome leden en gloeiende wangen van het schaatsenrijden wat slaperig in haar hoekje bij de poppenwieg. Beppe trekt
haar wollen schouderdoek wat steviger om zich heen, rillerig draait ze
nu eens haar rug, dan weer haar gezicht naar de kachel, doch het
helpt niet veel. Beiden hebben geen lust om te praten, al weten ze
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nog niet in welk een verschrikkelijk gevaar de jongens misschien

verkeren.
Moeder d oe t haar werk haast zonder er bij te denken, zo angstig
is het haar te moede. Maar als ze de bordjes van de jongens klaarzet, dringt het ineens goed tot haar door, wat ze eigenlijk doet. De
jongens, och ...! Het mes valt uit haar hand en zij moet zich met
alle kracht beheersen om het niet uit te schreeuwen van akeligheid.
Ze houdt zich nog goed voor Beppe en Marijke, maar ze kan ,het
in huis niet meer uithouden, zij loopt de keuken uit en trekt de karnhoeksdeur open. Hoe dikwijls heeft ze dit niet gedaan op een donkere winteravond! Want Tjeerd gaat al bijna zeven jaren naar
school. Altijd luisterde ze naar de klompestappen in de verte. Die
kwamen op het gestelde uur, nooit later, daar heeft ze altijd gerust
op kunnen vertrouwen.
„Ze hebben jonge ogen en vaste grond onder de voeten." Dat is
altijd zo'n geruststellende gedachte geweest.
Nu is er geen enkele geruststellende gedachte. Wat vermogen
jonge ogen en vaste grond onder de voeten tegen dit onverwachte
gevaar?
Er dwarrelt wat witte neerslag in
het vleermuisschijnsel buiten de deur.
Het stui ft over de verlichte drempel, als fijn zand ziet het er uit.
Gierend gaat de wind door de dode
meidoornhaag, de deur van het
wagenhuis knarst klaaglijk in zijn
scharnieren. En de strenge koude
nijpt met wrede vingers, moeders
hand Iaat moeilijk los van de ijzeren
klink, het geeft haar een pijnlijke
schrik.
Dit zijn de dingen, welke het
dichte duister rondom de hoeve niet
verborgen houdt.
Maar het andere: waar zijn de
jongens? Daarop geeft het geen
antwoord.
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Ze zijn zo vrolijk en welgemoed vertrokken midden op de dag,
toen de volle winterzon nog scheen. Eerst met z'n beiden, doch
voorbij het Steenhuis met z'n drieën. Hoe hard de grote jongens ook
reden in hun frisse kracht, Martens korte, stevige benen hielden hen
best bij. En daar was hij wat trots op.
Intussen mokte hij echter wel stilletjes nog wat na over het verbod
van vader om mee te rijden op de verre tocht. Hij kon toch
immers net zo hard als de anderen, kijk maar! Wat wist vader daar
nu eigenlijk van, die zag .hem bijna nooit rijden.
Wanneer een hele sliert nog grotere jongens, jongens uit een
vreemde plaats, die zij niet eens kenden, hen met een vaartje
trachtte voorbij te stuiven, dan zetten Tjeerd en Rienk van het Steenhuis hun tanden op elkaar. Geen vreemdelingen voor! Ze hielden
het en Marten bleef bij.
Tot Barnwerd reed Marten mee en dat sprak vanzelf. Hij zou in
het dorp wel vriendjes vinden.
Maar toen de grote jongens al een heel eind weer buiten het dorp
waren, bemerkte Tjeerd tot zijn verbazing, dat Marten nog altijd
achter hen was, hoewel op een eerbiedige afstand. Hij bleef staan
en wachtte hem op.
„1e mag immers niet met ons mee."
„Dat doe ik ook niet, ik rijd toch alleen."
Tjeerd moest wel even lachen om die gevatheid van zijn kleine
broer, maar dan zei hij toch dadelijk overredend: „Je moet nu teruggaan ,hoor!"
Doch Marten was door het prachtige ijsweer en door hun pittige
rijden tot dusver, waaraan hij zo best mee had kunnen doen, in een
overmoedige stemming gekomen. Hij scheen allerminst van plan, een
bevel van zijn grotere broer op te volgen. Die was lekker geen baas
over hem, vond hij op dit ogenblik.
Tjeerd wist eigenlijk eerst niet goed, hoe hij nu verder moest. Naar
een bevel van hem zou Marten niet luisteren, dat begreep hij wel.
Maar hij zou er hem aan kunnen herinneren, dat vader niet gemakkelijk was, waar hit ongehoorzaamheid betrof. Hij scheen dat in zijn
overmoed een beetje vergeten te zijn. En vaders verbod was toch zo
nadrukkelijk geweest.
Ook zou hij hem aan het verstand kunnen brengen, dat zij zich
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vanmiddag niet verder met hem zouden bemoeien, en dat hij dus ook
in het vreemde dorp geen kaartje voor de bijbanen zou krijgen. Dan
zou zijn plezier in de verre reis toch wel zakken.
Ja, als hij wou, kon hij Marten best terughouden. Maar hij wou het
niet ernstig. Hij was ook in een veel te luchtige ijsstemming om tegen
zijn broertje op te treden, al zou dit dan ook voor diens bestwil zijn
geweest. Dat laatste zag hij echter in 't geheel niet in. Hij vond het
evenals Marten een onzinnig verbod van vader. Marten reed zo goed
voor zijn leeft ijd, hij kon het opnemen tegen wie dan ook uit de zesde
of zevende klas. Maar dat wist vader natuurlijk niet.
Als Marten toch meeging, zou er wellicht geen haan naar kraaien.
En als vader het wel gewaar werd, wie weet, of hij dan nog niet trots
zou zijn op die kleine Marten.
Zo praatte Tjeerd zichzelf gerust over 't geval en het einde van 't
lied was, dat Marten meereed naar het verre, vreemde dorp en zich
daar feestelijk-gewichtig voelde met net als de grote jongens een
ijsclubkaartje op zijn muts.
De pret duurde daar echter niet zo heel lang. AI vroeg kroop de
zon weg achter een grauwe lucht en de wind werd veel sterker. Dat
maakte het plotseling vinnig koud.
Achter de touwen staan kijken was al spoedig geen plezier meer,
ze bleven maar liever op de bijbanen zoveel mogelijk in beweging.
Zó konden ze alleen nog behoorlijk warm blijven.
Maar op de bijbanen werd het snel stiller, het publiek begon weg
te trekken. Ze merkten dit niet in het eerst, maar toen de wedstrijd
bekort werd, omdat ook de deelnemers en de ju ry leden naar huis
verlangden, toen kregen de jongens zo langzamerhand, hoewel toch
te Iaat, in de gaten, dat het hun tijd werd om terug te gaan. Dat het
werkelijk te Iaat was, begreep Tjeerd pas goed, toen ze het dorp al
achter zich hadden en dapper tegen de ijzige wind optornden. Het
werd zo snel donker en een scherpe neerslag joeg ,hen vlak in 't
gezicht.
Tjeerd hield zijn linkerhand in de zak van zijn jas om zijn vingers
te warmen. Maar toen bemerkte hij plotseling, dat zijn linkerarm
vreemd stijf begon te voelen. Snel trok hij zijn arm los en slingerde
er weer mee onder het rijden als met de rechter. Het stijve gevoel
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trok weg. Maar dit had toch de eerste werkelijke onrust in hem
gewekt.
Hij keek angstig om naar zijn broertje, die moedig acher hem
voortbeende. Hij had ineens medelijden met het kereltje. Marten leek
zo klein in de schemerende ijswereld, waaruit de venijnig koude wind
plotseling alle goedheid en vrolijkheid had weggeblazen.
Bezorgd keerde Tjeerd zich naar hem om en bleef staan.
„Zal ik je doek om je hoofd binden?"
En toen verbaasde hij zich er over hoe gedwee Marten zich liet
helpen en hoe stil hij was. Er werd ook verder geen woord meer
gesproken. Tot de lichten van de stad hen wat opmonterden. Voor
een ogenblik schenen de moeilijkheden minder zwaar te wegen. Zij
waren alle drie heel moe en heel koud, doch de een zei hierover niets tegen de ander. Wat gaf het ook! Ze hadden maar
één verlangen: zo gauw mogelijk naar huis. Wonderlijk genoeg bedachten ze geen ogenblik, dat er nog wel een andere weg was om
thuis te komen dan het ijs. Vader had gelijk: het waren jongens,
moedige jongens, die het zich niet konden indenken, dat de natuur
hen ook wel eens de baas zou kunnen worden.
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Buiten de stad wordt de tocht eerst recht zwaar. Als een muur,
welke hen niet door zal laten, staat het duister voor hen.
Reden ze een half uur geleden nog af en toe in het „zog" en dus
in de luwte van oudere rijders, nu bestaat daarop vrijwel geen kans
meer. Het ijs is zo goed als verlaten. En het is onheilspellend donker,
zonder een enkele ster, terwijl de jagende ijssneeuw striemt in de
ontblote huid. Elk deel van het lichaam, dat niet voortdurend in beweging is, kan het niet uithouden tegen de strenge kou, dat bemerken
ze best. Hun oren hebben ze zo goed mogelijk bedekt, het geeft
echter niet genoeg. En hun lippen en wangen voelen verstijfd.
Daar bemerkt Tjeerd met schrik, dat Marten begint af te zakken.
De grote jongens nemen ,hem snel tussen zich in en houden hem
ieder aan een hand. Maar Marten wordt te moe of hij Iaat de moed
zakken, want het is net, of hij zich niet meer voldoende inspant.
„Toe dan, jong, schiet op," snauwt Tjeerd in zijn onrust harder en
bozer dan hij eigenlijk bedoelt. Maar Marten heeft geen bits
antwoord terug, hij zegt helemaal niets. En dit is zo vreemd, dat een
grote angst zich van Tjeerd meester maakt.
Was Marten maar niet meegegaan vanmiddag. Was hij toen maar
harder tegen hem opgetreden, nu helpt het niet meer. Als ze Marten
mee moeten trekken, zullen ze zelf ook gauw niet verder kunnen. Ze
zijn nog lang niet thuis. En nergens is er een mens, wie zij om hulp
kunnen vragen, de baan is geheel leeg. Het komt niet bij hen op, dat
er hier en daar een boerenplaats dicht bij het ijs is en dat zij daar
hulp zouden kunnen krijgen.
„Het zijn jongens," zou boer Haisma wel zeggen.
Zo worstelen ze nog een tijdje zwijgend verder, maar komen
slechts langzaam vooruit. Marten doet niet meer mee tenslotte, hij
Iaat zich maar een beetje glijden tussen de anderen. Die twee
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spannen wanhopig al hun krachten in. Ze zijn al voorbij Winiastate,
het is niet meer zo heel ver naar huis.
Nog een klein poosje flink volhouden!
Maar dat is gemakkelijker gedacht dan gedaan. Ze kunnen niet
anders tenslotte, ze moeten even rusten. Met Marten tussen ,hen in
laten zij zich naar de kant van de baan glijden in het walletje van
ijsschraapsel, door de baanvegers daar verzameld. En daar staan ze
een ogenblik met hun ruggen in de wind.
„Ben je erg koud, Marten?"
Geen antwoord.
„Toe dan, zeg dan wat!" Tjeerd huilt bijna van angst en hij schudt
zijn broertje heen en weer. Als die toch maar één woord zeggen
wilde.
„Ben je zo moe?"
„Nee — ee," zegt Marten langzaam en met een vreemde stem. Het
is net, of hij er zijn gedachten niet bij heeft.
De grote jongens begrijpen, dat ze niet lang mogen blijven staan.
Het is hen, alsof ze geen kleren aan hun lijf hebben, de scherpe kou
snijdt overal doorheen.
En daarom sukkelen ze maar gauw weer verder. Tjeerd voelt al
spoedig niet meer, dat hij nog vingers aan zijn handen heeft, toch
houdt hij die van Marten krampachtig in de zijne gesloten.
Ze bereiken Barnwerd. Alle ramen van de herberg aan het water
zijn helder verlicht, maar de deur is stevig gesloten. Het is een ding,
dat hun opvalt, want op alle voorgaande ijsdagen stond de deur wijd
open tot Iaat in de avond, ja misschien wel tot diep in de nacht.
Ze zouden er wel om kunnen huilen, het is zo wreed! Alles is wreed
op 't ogenblik, ze kunnen er haast niet meer tegen op immers.
Nu is het dorp weg in de nacht, het melkerslicht van 't GrootBornemeer flikkert flauw in de verte. En dat geeft toch even nieuwe
moed. Ze zijn al dichtbij. De grote jongens kunnen weer beter,
harder trekken zij Marten voort.
Maar dan ineens glijdt de kleine jongen uit met een hulpeloze beweging, naar voren, naar achteren ...Tjeerd probeert snel, hem nog
op de been te houden, maar het lukt niet. Zwaar valt zijn broertje
op de knieën tegen hem aan.
„Stil maar — 't is niks, kom maar!" Als een moeder zo zacht praat

Tjeerd tegen hem, terwijl hij hem met de handen onder de oksels
probeert overeind te helpen.
Maar Marten werkt niet mee, bewegingloos hangt hij in Tjeerd z'n
armen. En die geeft plotseling een schreeuw van angst en ontsteltenis.
„O, vader, moeder!"
Rienk van ,het Steenhuis vlucht, alsof iets vreselijks hem vlak op de
hielen zit. Hij weet maar één gedachte: naar huis en iemand halen.
Want Marten ...., Marten ...., misschien is die wel dood!
Zwart is de nacht, ijzig giert de wind, wreed nijpt de koude.
Tjeerd zit op het ijs met de kleine Marten in zijn armen, voorovergebogen weert hij de felste wind af van zijn broertje. Hij kan
niet denken, wat er nu verder zal gebeuren, het is, of alle ellende
van dit ogenblik hem helemaal suf maakt. Hij weet alleen nog, dat hij
Marten goed vast moet houden. Marten is zijn broertje, hij moet op
hem passen ... .
Er stuift wat van de jagende neerslag over hen heen, als dijn
zand dringt ,het tussen hun kleren. Maar Tjeerd voelt dat niet.
Misschien zal men hen komen halen, denkt hij.
Misschien ook wel niet ... .
Het is niet erg, dat zij hier op het ijs moeten zitten, het is immers
niet meer zo koud als straks, lang niet ... .
Hij zou nu wel kunnen slapen ...., hij is zo moe . .. .
Zach glijdt een weldadige rust door zijn hele lichaam. En hij doei
zijn ogen dicht.
Boer Haisma rijdt snel weg met de wind achter. Hij heeft waarschijnlijk in zijn ,hele leven nog nooit zo hard gereden. Angst om de
kinderen doet hem al zijn krachten inspannen ergens voor, al weet
hij dan ook niet, of dit harde rijden hen helpen zal. Misschien zijn zij
niet eens op deze zwarte, koude, lege baan. Het lijkt hem eigenlijk
geheel onmogelijk, dat zij daar wel zullen zijn. Er staan huizen genoeg
in het laagland, er moet toch wel ergens een barmhartige deur voor
hen zijn opengegaan. Maar waar —waar?
Kwam hij nu maar iemand tegen, die de jongens kan hebben gezien. Maar zo een is er natuurlijk niet. Het ijs, enkele uren geleden
nog vol leven en bewegen, ligt zo triest verlaten als het maar kan.
En toch, —daar maakt zich opeens een vage gedaante los uit het
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donker en die schuifelt moeizaam langs hem heen. Haisma is in zijn
razende vaart al lang voorbij, voor het goed tot hem doôrdringt. Maar
dan zet hij onmiddellijk de schroeven in het ijs en keert terug.
„Hola, wie daar?"
Tot zijn verbazing ziet hij een jongen aan de kant van de baan en
die jongen barst in snikken uit bij het horen van een bekende stem.
Dat is warempel de jongen van het Steenhuis!
Haisma grijpt hem bij een arm en schudt hem onzacht heen en
weer.
„Waar is Tjeerd?" Zijn stem beeft van uiterste spanning.
„Daar —niet ver!" De jongen snikt en wijst in het ondoordringbare duister.
Haisma is al weg. „Rijden — gauw!" roept hij nog hard achter
zich. Dan boren zich zijn ogen in de nacht. Maar hoewel ze aan
het donker gewend zijn, ziet hij geen vijf meter vooruit. Het wordt een

wanhopig radeloos zoeken.
Tot hij plotseling gebogen staat over iets, dat stil, o zo stil tegen
het ijs ligt.
„Tjeerd, jongen!" roept hij zacht en angstig.
„1a — a." Het klinkt bijna als een zucht. Vader trekt hem overeind
en probeert, of .hij nog op zijn benen kan staan. 1a, het gaat.
„Rijdl" hoort hij vader zeggen. Wezenloos gehoorzaamt Tjeerd,
hij verzet zijn voeten. Die zijn zwaar als lood. Hij begrijpt in 't geheel niet, wat er nu gebeurt, het is alles net een droom.
Marten ligt nog op het ijs. En hij komt niet in beweging. Hoewel
vaders hart bijna stilstaat van een wanhopig makende schrik, trekt
dij ogenschijnlijk kalm zijn jas uit, de jas, welke hij een uur geleden
meende niet te kunnen missen buiten. Hij wikkelt Marten er zo goed
mogelijk in en draagt hem als een heel klein kind dicht tegen zich
aan. Zijn warme adem gaat over 't gezicht van de kleine jongen.
„Rijtien, Tjeerd! Rijd dan toch!"
Met zijn vrije hand grijpt hij een arm van Tjeerd en duwt hem zo
snel mogelijk voor zich uit. Maar die snelheid is niet groot. Zij komen
slechts heel langzaam vooruit in de sterke, ijskoude wind. Eén
enkele minuut schijnt wel een uur te duren tenslotte.
Het is een kleine, droeve stoet, welke kort daarna door twee
mannen van het Steenhuis met een slee wordt opgehaald. Het is een
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treurige thuiskomst even later op de Warnse. Daar is men op het
ergste voorbereid en in de algemene verslagenheid uit niemand een
woord of een klacht. Wiebe is al op weg naar de Agumer dokter.
Voorzichtig legt vader Marten neer in de schuur, hij durft hem voorlopig niet binnen te brengen in de warmte.
Tjeerd moet voor alle zekerheid ook in de schuur blijven, tot de
dokter komt. Hij staart maar suf en bleek voor zich uit.
„Lopen, jongen!" zegt oude Berend en hij neemt hem bij een
hand. Gewillig als een oud, mak paard Iaat hij zich leiden, heen en
weer door de schuur, heen en weer maar steeds door, tot het wezenloze uit hem wegtrekt en hij krimpt van de pijn in zijn bijna bevroren
handen. Oude Berend wrij ft ze zacht en voorzichtig met wat fijne
sneeuw. Boukje komt met een kop warm drinken naar hen toe.
Dan stui ft er een auto het erf op en even later stapt Wiebe de
schuur binnen met de Agumer dokter naast zich. Die zal nu wel
zeggen, hoe ,het verder alles moet.
Het worden donkere dagen, die twee laatste voor Kerstmis, zowel
buiten als binnen de Warnse. Uit de grauwe luchten jaagt een
woedende sneeuwstorm over de velden. Die rukt en trekt aan het
oude rietdak, aan de windvaan, aan de rammelende staldeuren. Die
is als een zware Novemberstorm, met dit verschil, dat nu een vinnige
vrieskou mee door reten en kieren glipt. De fijne jachtsneeuw ligt
binnen alle ramen en deuren, mensen en dieren hebben het koud,
niettegenstaande da kachels gloeiend worden gestookt. Beppe klaagt,
dat zij nu al in geen drie dagen en nachten
goed warm is geweest. De voortjagende
sneeuw is zo dicht, dat men nauwelijks
meer de dingen op het erf kan zien. En
van wat er verder is helemaal niets. De
wereld is weg en de Warnse schudt en

kraakt, alsof hij het niet lang meer vol zal
kunnen houden zo.
In het wagenhuis jankt Nero af en toe
met een lange, klaaglijke uithuil. Hij rekt
zijn hals en legt zijn kop ver achterover.
Zijn ogen kijken treurig door het raampje
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boven de deur. Sneeuw plakt aan de binnen- en aan de buitenzijde
van het raampje. Een rilling trekt door zijn oude lichaam, als hij zich
weer neerlegt. Het is zo koud ... .
Maar als oude Berend de hond zo hoort janken, kan hij niet meer
op zijn stoel blijven zitten. Hij staat op, gaat naar de schuur en drentelt daar wat heen en weer. Met een onzegbare angst in zijn hart,
waarover hij met niemand durft spreken.
Hij weet het immers wel, het jonge geslacht geloo ft er niet meer
aan. En in goede dagen heeft .hij er zelf ook wel eens een glimlach
voor over gehad. Maar nu niet ...., nu niet!
In zijn jonge jaren geloofde iedereen er aan in het boerenland,
ook de verstandigste onder de mensen. Zou men dan alles vroeger
zover misgehad hebben? Als een hond zo huilt, zo langgerekt en met
regelmatige tussenpozen, terwijl er eigenlijk geen reden voor bestaat,
— nu ja, het is koud, dat is waar ....Maar vroeger zou men het toch
„spookkuilen" hebben genoemd.
Oude Berend huivert, doch niet het meest van de kou.
Spookkuilen betekent, dat er spoedig een dode zal zijn in de allernaaste omgeving.
En in een bedstede van de pronkkamer ligt kleine Marten ernstig
ziek, zo ziek, dat de boer en de boerinne zich bijna niet meer in de
keuken laten zien.
Zestig jaar geleden is oude Berend op de Warnse in dienst gekomen. Hij ,herinnert zich nog zo goed de dag, toen de jonge boer
geboren werd. En de dag, toen die de kleine-kinderjurk uitkreeg en
voor 't eerst in een broek rondstapte. Van die dag af wilde hij niet
meer op Berends knie „naar Dokkuur" rijden. Daar voelde hij zich
te groot voor, zo'n parmantig baasje was dat! Precies als de kleine
Marten nu. Die is net het evenbeeld van zijn vader vroeger.
De kinderen van de jonge boer zijn ook alweer te groot voor
de oude speelversjes.
„Ja, ja, zo gaat de tijd voort ...," denkt oude Berend.
„Naar Leeuwarden om een ham,
Naar Sneek om een wittebrood,
Zo jagen wij alle paarden dood.
Op twee na, op één na,
Op het witte paardje na,
Waar ons kindje op rijden mag."
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Oude Berend glimlacht bij de herinnering, hij vergeet een ogenblik zijn angst.
Maar zelfs Marijke wil niets meer van de ouderwetse rijmpjes
weten. En toch vond zij ze eens mooier dan de schoolversjes nu. Dat
weet hij wel heel zeker.
De kinderen moeten alle drie nog melken Ieren, dat is waar. Dat
is zijn werk. Dat hoopt hij nog te kunnen doen. Als hij het nog maar
beleven mag ... .
Fluitend komt de wind door het kippenpoortje. De fijne sneeuw
stuift mee naar binnen. Sneeuw ligt op de hanebalken en op alle
richels en roeden van deuren en vensters.
Bedachtzaam loopt een kip door de schemerdonkere schuur, zij
tilt beurtelings een poot hoog op. De
andere kippen zitten ineengedoken op ^
stok, alsof het reeds avond is. En de
morgenkoffie is nog maar net op.
In het wagenhuis jankt Nero luid en
langgerekt. Oude Berend schrikt er van
terug naar de droeve werkelijkheid. Hij
staart door het raampje naast de schuurdeur met een onzegbare angst in zijn
hart. En hij ziet niets van de fel jagende
sneeuw daarbuiten. Zo staat hij daar
een hele poos. En dan neemt ,hij langzaam de pet van zijn hoofd.
Het gebeurt niet dikwijls, dat oude
Berend de pet afneemt. 's Avonds,
wanneer de slaapmuts opmoet en des
Zondagsmorgens in de kerk, anders
bijna nooit.
Maar nu gaat er iets in hem om,
waarbij het behoort.
„Goede God, Iaat mij het zijn, ik ben
al zo oud immers, ik kan wel gemist
worden ...."
. Dat denkt hij met heel zijn hart, met
al zijn liefde voor de mensen van de
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Hij voelt niet eens, dat een ijzige tocht met zijn dunne, grijze
haren speelt. Even tater gaat hij naar het wagenhuis. De hond springt
dol van vreugde om dit bezoek in zijn eenzaamheid tegen hem op en
likt zijn .handen.
„Stil! — koest maar! — best beestje!"
Dan maakt hij Nero los en brengt het dier naar een warmer
plaatsje in de schuur. Het mocht toch nog eens helpen.
Warnse.

Wanneer Marten zijn ogen opendoet, kijkt hij verwonderd naar
het mooie, rode pluchen tafelkleed en naar de gordijnen met hun
stille, strakke plooien. Tussen die gordijnen blinkt iets, heel wit. Hij
weet niet goed ....het komt hem bekend voor, maar ... .
Stoelen staan op een rij, als soldaten zo stijf en zo stil .... Wat
moet dat toch? Och, hij kan het niet bedenken ....Het maakt ,hem
bang! Onrustig schuift zijn hoofd heen en weer op het kussen en hij
kreunt zacht. Het is ook alles zo naar!
Dadelijk staat moeder op van haar stoel voor het bed en neemt
zijn hand in de hare. Lekker koel is die hand. Hè, dat helpt! Het
wordt er lichter van voor zijn ogen. 0 ja, nu ziet ,hij het ineens weer
goed, — nu weet hij het ook: hij ligt in bed in de pronkkamer.
Vreemd! Hij komt anders haast nooit in de pronkkamer. Zou moeder
nu niet bang zijn, dat het hier stoffig wordt?
Een lekkere geur is er in de hele kamer. Dat komt van de goudreinetten, die in de diepe muurkast liggen te rijpen, herinnert hij zich.
Hij kan het zich goed voorstellen: in keurige rijen liggen ze daar, met
de steeltjes omhoog. Een enkel steeltje heeft nog een klein verdord
blaadje.
Vooraan in de eerste rij ligt die grote, welke vader voor de aardigheid gewogen heeft. Wat een kanjer is dat! Hij zou er wel zo in
willen bijten, lekker zuur is die appel! Hij heeft dorst, zijn mond is
zo droog!
Zijn vrije hand maakt een onzekere grijpbeweging in de bedstede.
Och, hij kan er niet bij! Nu ligt de appel hoog op de plank, waar ook
zijn drankje staat. Hij rolt mal heen en weer, net of er leven inkomt.
Plof! daar valt hij naar beneden, met een bons op Martens benen.
Au, zijn benen!
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Een andere appel rolt er dadelijk achteraan, nog een, en weer
een ....Plof, plof, bom — bom!
„Au, au, moedert"
Met wild- starende ogen probeert hij zich op te richten. Maar vader
buigt zich over hem heen en drukt hem zacht in het kussen terug.
Moeder maakt .haastig een doek nat in een kom met ijskoud water.
Ze legt hem de doek op het gloeiende voorhoofd. Hij wordt er
dadelijk wat rustiger van. En als moeder hem een kopje voorhoudt,
drinkt hij met gulzige teugen. Daarna doet hij zijn ogen weer dicht.
Zo gaat het nu al twee dagen en nachten.
Hoge koorts, ijlen, en zo'n pijn! Marten is ernstig ziek en moet
veel lijden.
Vader en moeder lijden mee met hun jongen. Zo graag zouden ze
het van hem wegnemen en het zelf doormaken. Maar dat kan nu juist
niet. Ze kunnen erbij zitten en naar de kleine jongen kijken en naar
zijn kreten van pijn luisteren, niets, niets anders!
En als Marten slaapt, en een tijdlang stil is, dan wordt vader nog
door andere gedachten gekweld, gedachten, waar hij maar niet mee
klaar kan komen.
In de eerste uren van verbijstering na het ongeluk is de vraag niet
bij hem opgekomen, hoe de twee jongens daar tegelijk op dezelfde
plaats op het ijs gevonden konden worden.
Maar later is het vermoeden plotseling tot hem doorgedrongen:
Marten is meegeweest met de grote jongens.
Tjeerd heeft dit vermoeden bevestigd, toen vader er naar vroeg.
En vader heeft geen enkel boos woord geuit, waar Tjeerd toch we!'
een ogenblik erg bang voor was. Hij heeft zich stil onmgedraaid en is
teruggegaan naar Martens bed.
Met een zorg meer in zijn hart.
Misschien zou die zorg niet zo groot zijn geweest, wanneer het
alles niet zulke noodlottige gevolgen had gehad. Nu drukt de gedachte zo zwaar: hij kan zijn jongen, zijn oudste, in 't vervolg niet meer
vertrouwen.
Hij weet het wel, dat kinderen niet altijd gehoorzaam zijn, ook niet,
waar het ernstige verboden betreft. Maar eigenlijk — het wordt hem
nu eerst goed duidelijk —eigenlijk heeft hij gedacht, dat Tjeerd
anders was. Tjeerd, zijn grote jongen, die wijzer en bedachtzamer
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lijkt, dan hij nu blijkt te zijn. Hoe komt het toch, dat hij Tjeerd zo
onvoorwaardelijk heeft vertrouwd? Misschien wel, doordat hij in vele
opzichten lijkt op grootvader Haisma, wiens naam hij ook draagt. 1a,
dat zal het zijn.
Vader kijkt op naar het grote portret van
de oude boer, dat hier in de pronkkamer
hangt. Een streng gezicht, zo met die volle,
witte baard rond een beslist gesloten mond.
„Hij was een rechtschapen man," denkt
boer Haisma, „hij was in de hele streek bekend om zijn onkreukbaarheid." Nog hoort
hij het hem zeggen: „De mens heeft één ding
van grote waarde te verliezen: dat is zijn eer.
W : P ' iin eer

verliest, die is de kroon van het

hoofd gevallen."
Ja, dat zal het zijn.
De kinderen zijn de hele dag van huis, de kleintjes ook. Er zijn
ongelukken, die niet voorkomen kunnen worden en daar moet
men zich bij neerleggen. Maar waar wel op te passen valt, dat heeft
hij tot dusver zo zeker in de handen van zijn oudste gelegd.
Indien dit ongeluk niet gebeurd was, zou hij misschien nooit hebben
geweten, dat Marten tegen het verbod toch meeging. Nu is .het toevallig uitgekomen. Wie weet, — en het is zo erg, dit te moeten
denken, —wie weet, wat er al niet eerder achter zijn rug gebeurde.
En Marten is zo ziek. Ze zijn wel heel danker, deze laatste dagen
voor Kerstmis.

Tjeerd is, wat zijn lichaam betre ft , er best afgekomen. Hij is weer
helemaal opgeknapt. Doch nu loopt hij maar wat rond en hij hee ft het
gevoel, dat hij zichzelf en ieder ander in de weg staat.
Want Marten, och Marten ....als die nu eens .... En dan is er
weer dat verschrikkelijke gevoel van binnen in hem: het is zij n
schuld .... z ij n schuld.
Nee, nee, Marten had toch anders ook datzelfde ongeluk kunnen
krijgen. Maar dadelijk zet hij zichzelf terecht: onzin, dan zou Marten
natuurlijk al veel eerder thuis geweest zijn. Het is z ij n schuld!
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Vader denkt er ook zo aver, hij weet het zeker. Die is niet boos
geworden, zoals hij had verwacht. Was hij .het maar wel geworden.
Had hij hem maar een ongenadig pak slaag gegeven. Nu ja, daar
zou Marten ook al niet beter van zijn geworden. Maar nu zegt vader
niets tegen hem, geen woord. En dat is ondragelijk. Hij zou wel willen
schreeuwen, luid schreeuwen. Dat zou hem zeker helpen in zijn
ellende. Maar Marten zou het niet helpen. En het moet stil zijn in huis,
zo stil mogelijk.
Tjeerd staat daar maar wat bij de pomp in de stal, doodsbleek en
met vertrokken mond. Hij is hier heengegaan om bij Wiebe te zijn.
Wiebe is zijn vriend, die meent ,het altijd goed met hem. Daarom
gaat hij naar Wiebe, zoals iemand, die het koud heeft, een beetje
warmte zoekt en dicht bij de kachel kruipt.
En Wiebe legt eensklaps de hand op zijn schouder.
„Kom jong," zegt hij wat fors, „d'r moet wat gebeuren. Wil je mij
voor alles alleen laten opdraaien? Hierzo, gauw een emmer water!"
Tjeerd pakt gretig de emmer aan. Het lijkt alles niet meer zo
ellendig, wanneer je gewoon, net als anders, een emmer water pompt.
„En pak dan de nieuwe spantouwen eens netjes bij elkaar en
breng ze naar de schuur.'°
Tjeerd draaft en werkt, het doet hem zo goed.
„Dit melkstoeltje moet maar eens flink afgeboend worden. De
Muis, die smeerkanis, heeft er vanmorgen weer wat overheen gedaan. Of die ouwe nog ooit een beetje fatsoen zal Ieren?"
Wiebe lacht gewild. Och, hij wil zo graag Tjeerd wat afleiden, hij
hee ft zo met hem te doen. Zeker, het is voor een groot deel Tjeerds
schuld, dat het er in huis zo lelijk voorstaat. Maar eigen schuld,
nou, die is zwaar te dragen. Die vermoordt je van binnen. Het is veel
gemakkelijker, als een ander je iets ergs aandoet.
Wiebe verzint maar het ene na het andere. Hij Iaat zijn vriendje
niet los. En dat vriendje is er hem zo dankbaar voor. Hij denkt:
„Zoder Wiebe zou ik het niet uithouden."
Marijke heeft nog geen verre herinnering aan Kerstmis, maar wel
een duidelijke. En die ziet er zo uit: zon, —blijheid, — twee dagen
achter elkaar de Zondagse jurk aan, — 's avonds door het donker
met vader en moeder naar de boom met wel duizend lichtjes in de
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kerk, — het verhaal van ,het Kindje in de kribbe, — en dan heel Iaat
weer naar huis met een prentenboek, een grote sinaasappel en een
zakje vol amandelen en rozijnen. Dat is Kerstmis.
Nu moet het morgen Kerstmis worden. Maar hoe kan dat? De zon
heeft al vele dagen achter elkaar niet geschenen, die is er niet meer,
moet men haast wel denken. Niemand in huis is blij. Zal moeder er
nog aan denken, dat de Zondagse jurk aan moet? Misschien wel niet
eens, moeder denkt aan niets anders immers dan aan Marten, die
ziek is. Ze komt bijna geen keertje in de keuken kijken, het is verdrietig.
En dus zullen ze ook wel niet naar de kerk gaan. Zij zullen de
prachtige boom niet zien. Het Kindje zal niet geboren worden en in
de kribbe liggen .... en geen prentenboek, geen sinaasappel, amandelen en rozijnen deze keer.
Marijke is jaloers op Marten en zij heeft medelijden met zichzelf.
Zij is de enige in ,huis, die geen zorg heeft om Marten, zij weet er
nog niet van, wat ernstige ziekte betekent.
Nu zou ze eigenlijk zelf ook wel een beetje ziek willen zijn. Want
dan zou toch wel iemand zich om haar bekommeren en nu kijkt geen
van allen naar haar om.
Stil in een hoekje pruilt ze haar verdriet uit tegen de poppen. Die
luisteren met ernstige gezichten. Ze kijken al net zo bedrukt als Afke
en Boukje, die zwijgend en haast zonder gerucht haar werk doen.
Nu Boukje voor allen en voor alles alleen moet zorgen, komt Afke
haar iedere dag een poos helpen. Maar 't gaat niets gezellig toe

tussen die twee, zoals anders wel eens.
En toch zou Afke heel wat te vertellen hebben, als ze er maar
lust toe gevoelde. Want het is een gezegend wintertje voor haar geweest. Na die zware rijderij te Nieuwkerk ,heeft ze het wat gemakkelijker opgenomen. En in de kleine wedstrijden gaf ze niemand
anders een schijn van kans op de hoofdprijs. Lachend is ze er hees
eerlijk voor uitgekomen: „Ik rijd alleen om het geld mensen, nergens
anders om." Tegen wie zich daar zichtbaar over verwonderde, heeft
ze een gezicht gezet, alsof ze zeggen wilde: „Zo ben ik nu, zo
schraperig." Sommigen ergerden zich daaraan, anderen begrepen
het half en enkelen geheel. Afke maalt er niet om, wat men van haar
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denkt, net zo min als ze er vroeger om maalde, dat men haar „het
trotse ding van de Warnse" noemde.
Wanneer de vorst uit de grond is, kan men aan de verbouwing
beginnen, o zo! En ,het is net, of Harm door de plannen alleen al wat
opknapt. Wat een zon, wat een fleur na de radeloosheid van twee
weken geleden.
Als het nu hier maar niet zo slecht ging. Dat is een kink in de
kabel. Want als het hier niet goed gaat ...., zij behoort toch ook
nog tot de Warnse.

T
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HOOFDSTUK XI.
KERSTMIS.

De zon schijnt. Het is nog wel een bleke zon, die af en toe
schuchter tussen vervaarlijk uitziende flarden van de grauwe sneeuwlucht heengluurt, maar ze is er toch.
Als Marijke wakker wordt, hangt haar Zondagse jurk over een
stoel en het schone schortje, glad en krakend van veel stijfsel, is er
ook. In de keuken, kijk, — daar ligt op ieders bordje, op de dikke
snee roggebrood van elke morgen, een grote ronde beschuit. Het

wordt dus toch een feestdag.
Hoewel de zon nog maar af en toe even komt kijken, sneeuwt het
niet meer. En het is heel stil buiten. Roerloos ligt de sneeuw, in grillige vormen, zoals de storm ze opjoeg. Hier en daar is het erf er
schaars afgekomen, daar gluurt de harde grond bijna door het uiterst
dunne laagje heen. Maar andere plaatsen hebben veel meer dan hun
deel ontvangen. De pomp is bijna niet terug te vinden en een witte
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muur sluit het wagenhuis volkomen van de buitenwereld af. De bermsloot langs de weg is een ondiepe vallei geworden en achter de
gierput is het, of wild schuimende golven plotseling zijn verstard. Hun
toppen krullen. Van de karnhoeksdeur loopt een spoor dwars over
het erf, daar waar Wiebe de melkbussen kruide, maar verder is alles
nog ongerept tot aan de einder. Hekken en dampalen steken er
amper boven uit.
Zo ligt daar de Warnse, als een groot, donker ding, dat er niet
hoort. De hoeve lijkt verdwaald in al het wit.
Wanneer allen aan tafel zitten voor het morgenbrood, breekt plotseling de zon volop door. Er wordt ruim baan gemaakt daarboven,
een diep blauw veld zal de zon althans voorlopig ongehinderd laten
voortgaan. En ineens schittert en blinkt het op de witte wereld, alsof
al de sterren van de hemel daarover werden uitgestrooid. Edelstenen, niet te tellen zoveel, kleuriger en heller dan de juwelen,
welke de vrouwen van schatrijke boeren in hun gouden mutsveren
dragen.
Ze worden er allemaal stil van, zo mooi is het. Net op dit ogenblik gaat de keukendeur open en moeder kamt binnen, bleek en
zichtbaar wel moe, maar met een glimlach van geluk om haar mond.
„Marten is veel beter," zegt ze zacht, „de hoge koorts is weg en
hij siaapt rustig."
Zie, dit is nu nieuws, waar wel een ieder een vrolijk en dankbaar
gezicht bij zal zetten. Ear misschien gebeurt dat ook wel, maar Tjeerd
kan het niet zien. Zijn ogen branden eensklaps. Nu zal hij gaan
huilen, hij, die in al zijn ellende van de voorafgaande dagen nooit een
ogenblik hee ft geschreid.
Maar hij zet zijn tanden stijf op elkaar, want dat wil hij niet. Hij
vecht er tegen met al zijn kracht. Als ze nu maar niet allemaal naar
hem gaan kijken.
Doch Wiebe vindt ineens voor ,hem het reddende woord. „Nou
boerinnen" zegt hij, „dan mogen we vandaag zeker wel een extra pijp
roken, het mooie is nu toch van de gordijnen af."
Heel verwonderd kijken allen tegelijk naar de gordijnen, want
niemand begrijpt zo gauw, wat die snaak van een Wiebe bedoelt.
Maar meteen zien ze het: Wiebe heeft gelijk. De propere, witte
gordijnen, waar de boerinne altijd zo keurig op is, hangen als groe125

zelige, grijze lappen voor de ramen. Zo verblindend wit is het buiten.
„Witter dan wit," meent Boukje, die zich net als de boerinne toch
wel een beetje in haar eer voelt aangetast. Daarom zegt ze dit als

een verontschuldiging.
„1a," antwoordt de boerinne, „de zindelijkste huisvrouw kan er
haar goede naam mee verspelen, als ze haar was op een bleek met
zulke sneeuw legt. Tegen de natuur kunnen we niet op. Er is nog
altijd baas boven baas."
„Wel, wel," lacht de boer, die net binnenkomt, „wie erkent er
daar zo grif een baas boven zich? De boerinne? Dat mag morgen
ook wel in de Agumer krant."
Zo is er daar ineens een blije, vrolijke stemming op deze Kerstmorgen. De donkere dagen zijn voorbij.
Oude Berend staat haastig op. „Barnwerd luidt al," zegt hij. Hij
moet zich nog kleden voor de kerk en dat kan hij niet meer zo vlug.
„'t Is Agum," verbetert de boer zijn woorden.
„Allebei," zegt Wiebe, nadat hij even scherp geluisterd heeft.
Allebei? Dat kan haast niet, want ze horen anders altijd alleen die
klokketoren, welke de wind meehebben. Barnwerd ligt in het
Zuiden en Agum in het Noorden, er waait dan wel een wonderlijke
wind.

Toch heeft Wiebe ook nu weer gelijk. Marijke en Tjeerd gaan naar
de zijdeur om het beter te kunnen horen. 1a, dat is Barnwerd. En die
zwaardere, dat is Agum. 't Lijkt wel, alsof ze elkaar roepen en antwoorden: „Bim — btml — „Bam —bami"
Luister, wat is dat? Licht en fijntjes, als huppelend over de sneeuw
met vrolijke passen, komt ver uit het Oosten de stem van nog een
andere klok.
„Vader, kom eens!"
Vader komt bij hen staan. „Schallum," zegt hij na enig nadenken.
Ook hij blijft luisteren, geboeid als de kinderen. En als ze een poosje
heel stil zijn, dan blijkt er nog een te zijn, in het Noordwesten.
„Enum!"

Weldra is ook Agum niet meer alleen in het Noorden en Barnwerd
niet in het Zuiden. Maar het is heel moeilijk, precies uit te maken,
welke dorpen zich mengen in het koor. Er zijn er zoveel tenslotte. De
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lucht is vol klokkeklank, vrolijk of ernstig, luchtig of zwaar. En buiten
dat horen ze geen enkel geluid.
„Hoe komt dat nu, vader? Anders is het nooit zo," vraagt Tjeerd.
„Ik weet ,het niet precies, jongen. Alle andere geluiden worden
gedempt door de sneeuw, en het is windstil, daar ligt het misschien
ten dele aan. En dan zou men haast denken, dat de lucht zuiverder
is geworden door de sneeuwval, zodat ze de klanken beter doorlaat. Net of alle ongerechtigheden ineens weg zijn."
't Is Kerstmis," zegt oude Berend achter hen.
„Ja," antwoordt vader ernstig, „'t is Kerstmis."
„Wonderlijk," denkt hij, „hoe die oude Berend, dat eenvoudige
en eigenlijk maar wat domme mannetje, de dingen soms raak en wijs
kan zeggen."
.
Ineens dringt het tot Tjeerd door, dat hij daar met vader staat te
praten, zo gewoon, of er niets ergs geweest is in de voorafgaande
dagen. Zelfs heeft hij daar een poosje in 't geheel niet aan gedacht.
En vader zeker ook niet, want die scheen in de laatste tijd niet tegen
hem te willen praten, en nu is alles weer gewoon. Vaders woorden
klinken nog in hem na. „Net of alle ongerechtigheden weg zijn."
„'t Is Kerstmis," zou oude Berend wel zeggen. Tjeerd wordt helemaal warm van binnen door een groot geluk. Hij heeft nog nooit zo'n
mooie Kerstmorgen beleefd.
En vader misschien ook niet. Maar ze worden dat niet van elkander gewaar. Ze staan daar onbeweeglijk en zwijgend naast elkaar op
de drempel uit te kijken naar de zuivere, ongerepte sneeuwwereld,
die grote en die kleine Warnseboer met ,hun stugge, haast wat norse
gezichten en de harden diep in de broekzakken.
„Nu gaan we toch naar de Kerstboom, hè?" vleit Marijke met
haar krullekopje tegen moeders schort.
„Dat durf ik nog niet te beloven, we zullen zien," zegt moeder.
Och, Marijke zet opnieuw een bitter teleurgesteld gezicht. „Het is
ook wel ,hard voor haar," denkt moeder, terwijl haar hand troostend
over het blonde kopje gaat. „Maar komaan, daar moeten we maar
doorheen, Kerstmis zal nooit mooier voor ons kunnen zijn, dan het nu
al is, ook voor Marijke, al begrijpt ze het zelf nog niet."
„Zal ik een grote sneeuwman voor je maken?" vraagt Tjeerd.
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Met stralende ogen geeft hij zijn zusje een hand, hij zou wel ieder
mens op de wereld een plezier willen doen op dit ogenblik.
Marijke's stemming slaat dadelijk om. Ze is al in draf om haar
klompen en manteltje op te halen. Tjeerd zoekt ondertussen schoppen en een paar emmers. En dan gaan ze aan het werk met een
volhardende ijver, waar meester Wijmenga afgunstig op zou kunnen
worden, als hij nu hier was.
Het is ook geen klein karwei. Er is allereerst een stevig onderstuk
nodig van vastgestampte sneeuw. En daar is heel wat voor te doen.
Eén emmer vol zet maar een onbenullig klein zodetje aan de dijk.
Ze zwoegen en sjouwen met de tintelende vrieslucht in neus en
longen. Dat is prikkelend en opwekkend, met de zon er bij en de
wind .haast helemaal weg. Ze krijgen kleuren als boeien en gloeiende
handen en voeten. En het bouwwerk schiet flink op. Het wordt een

reus, die sneeuwman.
„'t Wordt Grote Pier van Kimswerd," zegt Tjeerd. Marijke wil
weten, wie dat is.
„Grote Pier leefde lang geleden. En die was zo sterk, dat hij een
ijzeren ploeg met één hand uit de modder omhoog kan tillen. Zo
sterk was hij. En vechten, dat hij kon. Hij had een verschrikkelijk
groot zwaard, dat bewaren ze nu nog in een museum. Alle vijanden
waren doodsbenauwd, wanneer hij er aankwam, want hij sloeg ze
allemaal neer. Tegen hem kon niemand vechten.
Wanneer hij met zijn schip op zee voer en dan een ander schip'
tegenkwam, dan hield hij dit schip aan en liet de mensen allemaal
een rijmpje opzeggen in zijn boerentaal. Konden ze dit niet goed
opzeggen, dan wist hij, dat het geen landslui van hem waren, en dan
gooide hij ze een, twee, drie in het water. Tegen zijn sterke armen
kon niemand op."
Marijke staat stil en met grote ogen te luisteren, terwijl Tjeerd
praat en ondertussen maar doorwerkt. Hij ziet niet, dat haar gezichtje
betrekt.
„Ik wil geen Grote Pier," roept ze plotseling, he ftig en boos stampt
ze met haar klompje op de sneeuw.
Ho, ,ho, zo heeft Tjeerd het niet bedoeld. Hij wilde Marijke allerminst boos maken. Kan hij het helpen, dat die Grate Pier zo'n
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wreedaard was? Maar hij had er zijn zachte zusje liever niet van
moeten vertellen, begrijpt hij nu.
„Goed, dan geen Grote Pier," zegt hij sussend. „Een reus van een
baanveger wordt het, we zullen hem een bezem in zijn arm geven."
Dat vindt Marijke best.
„Kijk, we zijn net theeketels," zegt Tjeerd plotseling, om haar nog
wat op te monteren. Voorzichtig blaast hij zijn warme adem voor
zich uit. Er komen witte dampwolkjes van in de koude lucht. Dat is
aardig, vindt Marijke. Net moeders theeketel.
Als Wiebe zijn Zondagmorgenwerkjes heeft opgeknapt en zijn
neus door een kier van de staldeur steekt, krijgt hij een niet te weerhouden zin om met de kinderen mee te doen. Hij haalt een extra
grote schop uit de schuur en graaft en schept een poosje later, alsof
hij een akkertje smeuige, vette klei onderhanden heeft.
„'k Zal een huis voor je maken, Marijke. Dan ben je de boerinne."
Het huis wordt gebouwd tegen het wagenhuis, met een mooie,
effen vloer en stevige muren. „Dit is de keuken, en dit de pronkkamer! Zal ik daar „verboden toegang" op schrijven?"
Marijke lacht maar, een dankbaar en gelukkig lachje. Het gebeurt
niet vaak, dat Wiebe en Tjeerd zo fijn met haar willen spelen.
stal en een schuur ook
bij," zegt Tjeerd, als de
sneeuwman klaar is.
Wiebe begint er al
ijverig aan, och, hip heeft
zo'n uitbundig plezier in
't hele geval. „Een mens
blij ft een kind," denkt hij
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wijs. „En dat is niet kwaad ook. Wat een prachtige Kerstdag"
Tjeerd bedenkt ineens wat. Hij draaft naar binnen en komt terug
met een grote kartonnen doos. „Nu word ik de boer, Marijke!"
Dan pakt hij al zijn schatten uit. Wat is het lang geleden, dat hij
hier voor het laatst mee speelde. Zelfs hee ft hij al eens tegen Marten
gezegd, dat die de hele „rommel" wel krijgen kon. Hoe is het
mogelijk!
In de doos ligt Tjeerd z'n volledige veestapel, goed schoongemaakte beenderen en beentjes, sommige vergeeld of gebruind van
ouderdom. Dat zware paard, een Belg is het, daar heeft vader vroeger
nog mee gespeeld. De paarden worden netjes op een rij gezet. Het
zijn lange, gave pijpbeenderen, met de gewrichtsknobbels en holten
aan weerszijden, beenderen van koeien, die lang geleden geslacht
werden. Het slanke, witte paard met zijn gespikkelde rug krijgt een
aparte box. Dat is nog een jong ding en zo Bartell
De grote stal herbergt al spoedig de melkkoeien, zware, gedrongen beenderen, van dezelfde vorm, maar korter dan de paarden.
Dan volgen de jongbeesten, kleiner en dunner en tenslotte, teer en
van geheel onvolgroeide vorm: de kalveren.
De allerkleinste daarvan zijn pasgeboren, „nuchter" zegt de boer.
Zij worden in een leeg hooivak gezet om wat van hun nuchterheid
te bekomen en misschien om op een koopman te wachten.
„Wil de veekoopman er een goede prijs voor geven?" Kletsend
slaat Tjeerd in Wiebe zijn eeltige hand. „Au," dat voelt hij zelf ook!
Onder in de doos ligt nog een kudde schapen. Grote bikkels, dat
zijn de rammen en ooien en dan nog een rist lammeren, hele kleintjes ook. Daar mag de boerinne een paar van, om er op te passen.
De boerinne kwijt zich heel ernstig van die taak. Wat heeft ze
overigens ook nog een boel te doen. De tuin moet in orde, prachtige
slingerpaadjes krijgt die. Wiebe maakt nog een breed pad naar de
oprit. Dat is dan zoveel als de grintweg langs de plaats.
Wiebe heeft de karnhoeksdeur opengelaten en in de donkere
gaping daarvan verschijnt het mollige lijfje van de Cyperse. Heftig
knipperend met haar spleetoogjes tegen al het wit, snuffelt ze even
naar de ijle vrieslucht. Dan zet ze voorzichtig een poot over de
drempel — en nog een. Maar dadelijk daarna tilt zij ze beurtelings
hoog op en schudt met een nuffig gebaartje de sneeuw eraf. Niets
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gedaan, hoor, dat vreemde, koude goedje! Waardig draait poes zich
om en verdwijnt weer in de veilige schuur.
Vader en oude Berend komen thuis uit de kerk. De sneeuw zit tot
boven hun knieën. Stampend gaan ze het pasgeveegde pad langs.
En zorgvuldig trekken ze vlak voor de deur hun schoenen uit.
„Koffie!" roept Boukje naar buiten met haar neus net even door
een kier van de zijdeur. Verder waagt ze zich niet, want Wiebe heeft
haar de hel morgen al met een fris sneeuwbad bedreigd. En de
sneeuw ligt zo hoog.
Hè, jammer, nu gaat Wiebe in huis. Maar die houdt toch het spelletje nog even vol.

„dan zal ik eerst maar eens met de boer hiernaast praten," zegt
hij, „misschien heeft die nog wat te handelen. En — zoals afgesproken
is, vanmiddag worden de kalveren gehaald."
Boukje brengt de kinderen elk een dikke snee koek. Nu Wiebe
binnen is, durft ze. Maar als die voor het raam een beweging maakt,
alsof hij haar wil volgen, maakt ze als een haas rechtsomkeert.
De kinderen gunnen zich nauwelijks de tijd, hun koek op te eten.
Hoog en helder klinken hun stemmen tegen de muren van de Warnse
op. De klanken dringen door tot waar Marten in de pronkkamer ligt.
„Wat doen ze, moeder?"
Moeder vertelt er van. Gezellig is dat! Marten is nog veel te moe
om naar meedoen te verlangen, maar hij kan het zich goed voorstellen zo en dat is ook genoegelijk. Als hij weer inslaapt, droomt hij van
bergen sneeuw en een hele rij sneeuwmannen en sneeuwhuizen.
Maar hij wordt er niet angstig door.
Het lijkt er veel op, dat deze Kerstdag in alle stilte en gezelligheid
zal voorbijgaan. Marijke vergeet zelfs een tijdje het gaan naar de
Kerstboom. Men behoeft ook niet te verwachten, dat er nog iemand
uit de omtrek een buurpraatje zal komen maken, want op alle paden
door het veld liggen de sneeuwduinen tot halve manshoogte. Er
schijnt hier en daar geen doorkomen aan te zijn.
En toch, — in de beginnende schemer slaat Nero plotseling
heftig aan, ten teken, dat er vreemd volk op het erf is. Haastig komt
een man om de hoek van het wagenhuis. Het is de koemelker van
De Valom, een heel oud boerenplaatsje in een verre uithoek van
cie polder. Hij vraagt een beetje gejaagd naar de boerinne.
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AI gauw begrijpen de kinderen, wat er gaande is. Moeder wordt
opgehaald. Hè toch, dat is niets leuk, net op Kerstavond. Maar moeder zal het zeker niet doen, ze hebben immers zelf ook een zieke.
Het gebeurt wel vaker, dat moeder plotseling weg moet, soms
midden in de nacht. De boerenplaatsen en andere huizen liggen zo
ver van elkaar en zo ver van het dorp. Wanneer er hulp nodig is voor
een zieke en de Agumer dokter bevindt zich net kilometers ver aan
de andere zijde van .het dorp, dan is goede raad wel eens duur. De
polder heeft geen net van telefoondraden. Het is zo prettig, wanneer
er dan iemand is, die kalm en vastberaden kan doen, wat er te doen
valt, in afwachting van de dokter.
Daarom wordt de boerinne van de Warnse zo dikwijls opgehaald.
AI zou men het haar niet aanzien, die stille en zo zachte vrouw, dat
zij flink met raad en daad kan bijstaan, waar het nodig is, in wijde
omtrek hebben de zieken haar toch altijd het liefst bij zich.
Maar moeder zal het nu zeker niet doen. Dat denkt vader ook.
„Kom, kom," zegt hij wat ongeduldig, „er zijn toch mensen genoeg, die dichter in de buurt wonen. Het pad is vrijwel onbegaanbaar."
„Ja, daar heeft de boer wel gelijk in," zegt de man en het klinkt
zo onderdanig, maar hij kijkt ondertussen de boerinne haast
smekend aan. Die zoekt al enkele benodigdheden bij elkaar en bespreekt haastig een en ander met Boukje.
„Ik ben er niet voor," vult de boer nog aan, „je hebt het hard
nodig eens extra vroeg naar bed te gaan na de vermoeiende laatste
dagen." Pruttelend loopt hij achter de boerinne aan. „En dat net op
Kerstavond, het kan ook niet slechter treffen, wel?"
Zijn vrouw kijkt hem glimlachend aan. „luist op Kerstavond, kan

ik ,het dan weigeren?" vraagt ze.
„Nu ja — nee ...., dat is te zeggen ...." De boer voelt zich
schaakmat gezet. Die vrouw van hem, altijd cijfert ze zichzelf weg,
wanneer anderen haar hulp vragen. Natuurlijk heeft ze gelijk, dat
weet hij wel. Eigenijk denkt hij er ook wel net zo over als zij, al praat
hij er tegen in. Maar 't zal zo zwaar voor haar worden, dat is het.
En dan ook nog, hij wil er voor zichzelf wel eerlijk voor uitkomen:
dij houdt niet van het volk van De Valom. Dat is waardeloos volk in
zijn ogen. Nog nooit zijn ze daar goed voor het eigen bedrijf ge132

weest, nog niet eens in de goede tijden, Iaat staan in de slechte
tijden zoals nu.
En daar, in die haveloze boel, daar zal zijn vrouw zich nu uitsloven, terwijl zij al zo moe is. Boer Haisma kan er maar geen vrede
bij vinden. En 't wordt nu ook wel helemaal een ongezellige Kerstavond voor de kinderen.
Maar die bemerken er voorlopig nog niet veel van. Alleen Marten
zeurt een beetje, of vader nu asjeblieft de hele avond bij hem
komt zitten. Tjeerd en Marijke blijven buiten, tot ze nog maar nauwelijks de omtrekken van hun bouwwerken kunnen onderscheiden.
lammer, zo'n winterdag is toch wel erg kort.
Marijke, heel moegespeeld, staat stilletjes te wachten tot Tjeerd
zijn veestapel in veiligheid heeft gebracht. Wit en wijd ligt de wereld
rondom. Er is nu niets meer dan de sneeuw, wat er donkerder bovenuit steekt, verdwijnt in de nacht. Maar door al die witte sneeuw kan
men toch verder zien dan gewoonlijk. Dat valt Marijke op.
„Zo wit, — en zo ver," denkt ze en ,huivert, ze weet niet waarom.
De sterren zijn terug waar ze behoren. Zijn ze altijd zo van goud
als nu? En wat een blauw daarboven! Het is Marijke, alsof ze nog
nooit eerder zoveel en zulk mooi blauw heeft gezien.
Wit, —blauw, —goud! Zij staart er naar en haar ogen gaan wijd
open. Zij kan het niet laslaten. Maar toch gaat ze een stapje achteruit, dichter naar het .huis toe.
„Nu — nu droom ik," denkt ze. „Wat een wit, blauw en goud! 1a,
ik ...., ik droom een beetje."
En dat denkt ze nog, als ze even later dicht naast Tjeerd in huis
gaat, bescherming zoekend bij een, die groter en sterker is dan zij.
Maar daar in huis .... Moeder! Marijke wordt bleek van schrik,
ze heeft het wel geweten, maar nu weet ze het pas goed, nu ze zo
graag regelrecht naar moeder wil lopen: moeder is er niet. Ze vergeet haar manteltje uit te trekken, ze staat maar stil, nog altijd
met grote ogen.
Beppe ziet het. „Wat nu, wat scheelt er aan, Marijke?"
Marijke neemt de uitgestoken hand en Beppe trekt haar naar
zich toe.
„ Het was ... zo wit, en zo blauw. En de sterren zijn van goud.
Ik .... ik droomde een beetje." Er komt een glimlach op haar
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strakke gezichtje en met een zucht keert ze terug tot de petroleumlamp en de boterhammen op tafel. Dat is alles veilig en gewoon.
„Zo'n kind toch," denkt Beppe en ze klopt bemoedigend en geruststellend op het handje, dat in haar schoot ligt.
„Zo'n kind toch..., maar gelijk ,heeft ze." Ja, zo was het, Beppe
heeft het zelf ook gezien, in de schemer voor het keukenraam. De
sneeuw zonder einde, niets dan de sneeuw, en de blauwe hemel met
al zijn gouden sterren. Daar wordt een mens stil bij.
Marijke blijft er ook werkelijk de hele avond stil van. Vader
denkt, dat dit alleen door moeders afwezigheid komt en hij wil haar
wat afleiden en opmonteren.
„Nu moest mijn kleine vrouwtje eens een zakdoek voor vader
zoeken. Kan ze dat?"
0 hé, dat kan Marijke best. Ze gaat met vader mee naar de
pronkkamer en knielt voor de onderste Iade van het ouderwetse
kabinet. Haar armpjes reiken nauwelijk over de afstand tussen de
beide koperen ringen. Maar de la schuift heel gemakkelijk, moeder
houdt de wrijfranden altijd goed glad. Wat dom, dat vader niet eens
weet, waar zijn eigen zakdoeken liggen. Ze zoekt een mooie voor
hem uit: wit met paarse ringen en stippeltjes erin.
Wat ruikt .het lekker boven zo'n la. Naar zeep, naar stijfsel en
naar harde wind. Niet naar kamfer, zoals achter de deuren. In de
la ligt alleen gewassen bontgoed: zakdoeken, boezeroens, jongenskielen, haar eigen schortjes, moeders schorten ... .
Ineens tuurt ze nadenkend naar de verste hoek van de la. Maar
ze kan niet goed bedenken, wat er is voor bizonders. Toch is er wat.
Ze zit een poosje heel stil voor de la en zoekt in haar herinnering.
0, nu weet ze het ineens. Moeders ruitjesschort is er niet. Die ligt
altijd daar, altijd, want in huis draagt moeder ze nooit. Dan heeft ze
een donkere voor met bloemetjes of figuurtjes er op. Deze is haast
wit met een klein blauw ruitje.
Maar als moeder naar een zieke gaat, neemt ze de ruitjesschort
ook niet altijd mee. Alleen maar soms.
Er komt een rimpel van diep nadenken tussen Marijkes ogen.
Toen ...., en toen ... .
Ze ligt nog op haar knieën met de handen stil in haar schoot. Een
warme verwachting gaat er door haar heen ... .
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Dan gaat de la dicht en brengt ze vader z'n zakdoek bij Martens
bed. En nu moeten de poppen gaan slapen, het is hoog tijd. Ze dekt
hen toe als een klein, wijs moedertje. Zacht spreidt ze de dekentjes
en stopt ze dan zorgvuldig dicht. Met aldoor de warme verwachting
en stille blijheid in haar hartje als bij een heel mooi verhaal. Dat
blijft ook als ze zelf later in bed ligt en nog later in haar droom. De
sneeuwman met zijn kromme pijp en benen lijkt net oude Berend.
Hij knikt haar eens vriendelijk toe en geeft haar een hand. Nu kijken
al die gouden sterren haar niet meer zo vreemd aan als straks. Zie,
die grote daar boven het Klooster! Nee, boven het huis van Harm en
Afke staat hij. Toch niet, hij is verder weg, ze kunnen het niet goed
zien, want alle huizen zijn verdwenen in de nacht, er is alleen nog
de verre, witte sneeuw.
Ineens hoort ze vader en moeder zacht met elkaar praten. Ze doet
haar ogen open. Het is heel donker in de kamer. Alleen door de
openstaande deur schijnt een beetje licht van het nachtlampje.
„Het kindje is geboren," zegt moeder, „een zoon."
Vaders antwoord met gedempt zware stem verstaat ze niet.
„Het is er zo arm!" Marijke knikt tegen het donker. Ja, het is er zo
arm ....Dat is het, wat ze de hele avond al heeft verwacht.
„Moeder!" Hoeder komt haastig naar de opkamer en houdt het
licht boven Marijke's bed. Ze kijkt in Marijke's wijdopen ogen.
„Ben je wakker?" Dat is iets ongewoons.
„Moeder, waar is .het Kindje nu?"
Moeder kijkt eerst verwonderd, maar dan begint ze lanzamerhand alles te begrijpen. Ze kent haar kleine meisje wel.
„Bij Jitze en Maaike op de Valom," zegt ze. „Ga nu maar gauw
slapen, als het morgen mooi weer is, mag je het kindje zien, hoort"
Hoort ze het goed? „Zien," zegt moeder, „zelf zien!" Nu is
Kerstmis mooier nog dan anders geworden.
„Nacht, moeder!" Zacht en innig klinkt dit door het duister.
„Nacht, Marijke!" En moeder stopt haar nog eens lekker toe.
In het eindeloze wit ligt de Warnse als een vreemd, donker ding,
dat daar verdwaalde. Onmetelijk wijd en hoog is de klare hemel
erboven, met zijn millioenen stralende sterren, als stille, trouwe
wachters. De Kerstnacht!
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HOOFDSTUK XII.
DE TOCHT.

Op de middag van de volgende dag ondernemen ze de reis:
moeder, Marijke en Tjeerd, die een mand moet helpen dragen.
„Nou, nou, De Valom vaart er wel bij, dat ze moeder daar nodig
hebben gehad, dunkt me," merkt vader op, wanneer ze klaar staan
om te vertrekken. Hij zegt het lachend en met een knipoogje naar
de volle mand, doch moeder hoort iets in zijn stem, dat daar niet
bij past. Het is jammer, want hij gunt anders immers zo van harte wal
aan een arm mens. Ze begrijpt het echter best. Het volk van De
Valom heeft geen goede naam in de streek en dat kunnen de meeste
mensen geen ogenblik van zich afzetten, vader ook niet. En zijzelf
ook lang niet altijd, moet ze zich eerlijk bekennen.
Maar het onschuldige pasgeboren kindje kan het toch niet helpen,
dat men niet zo'n hoge dunk van zijn vader hee ft . En de moeder is
zo zwak. Dan mag men toch bij al het andere niet blijven stilstaan,
nee, dat mag niet.
Zo denkt de boerinne van de Warnse er over.
Tjeerd helpt graag een handje bij hei dragen 'Van de zware
mand, wat zou hij niet willen doen in deze gezegende Kerstdagen?
Overigens stelt hij maar matig belang in de reis naar De Valom.
Wat moet hij daar doen zolang? Marijke schijnt er dol op te zijn urn
het kleine kind te zien, nu, daar liep hij geen half uur voor door de
sneeuw, hoor! Een klein kind is een klein kind, altijd gelijk en niets
aan. Verder, — er zal in de stal daar ook wel niet veel te beleven
zijn. Hij heeft er genoeg van gehoord thuis: een stuk of wat schrale
beesten, die eigenlijk nooit genoeg gevoerd worden. En toch kan de
lijnkoekenkoopman daar soms amper zijn geld krijgen, al is het nog
zo weinig. Vader zegt: „Een luiwammes is het, die koemelker van
De Valom."
Het heeft deze laatste nacht weinig gevroren, de hevige sneeuwval schijnt de kou meegenomen te hebben uit de lucht. Nu, in de
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zon, vriest het in 't geheel niet meer, hoewel men ook nog niet van
dooiweer kan spreken. Maar de sneeuw, gisteren nog droog en
krakend bij iedere voetstap, koekt nu bij de minste aanraking te
zamen tot een stijve massa. Dit geeft bij het lopen nog meer moeilijkheden dan de hoge sneeuwduinen van gisteren. Bij iedere pas kleeft
er een laagje sneeuw onder hun klompen en al gauw zijn ,het lastige,
harde ballen geworden, waar ze op moeten lopen. Als 't niet verder
gaat, staan ze eerst weer stil om die keiharde ballen te verwijderen
door stoten of kloppen. Soms moet Tjeerd z'n zakmes er zelfs aan te
pas komen.
„We hadden wat zout mee moeten nemen," zegt moeder. „Af en
toe wat onder de klampen strooien, dat helpt zo goed."
„Hè, nee, dit is juist leuk!" vindt Marijke. Dat moeder nu niet
begrijpt, dat zulk lopen veel aardiger is dan gewoon lopen.
Ze gaan langs het smalle pad van drie gele klinkers naast elkaar,
dat om de poldermolen heen dwars door de velden loopt. De gele
klinkers zijn nu natuurlijk niet te zien, maar Jitze van de Valour heeft
gisteren de weg voor hen gebaand en door de hoge sneeuwduinen
met een stok een smalle doorgang gemaakt. Ze lopen netjes achter
elkaar, Tjeerd voorop. Marijke kan het al gauw niet laten, af en toe
even terzijde te stappen. In een ogenblik staat ze dan op een paar
kleine stelten van sneeuw. Maar zwaar zijn die stelten, ze kan niet
meer voort! Dan grijpt ze Tjeerd bij zijn jas voor een steuntje.
Moeder Iaat haar maar begaan. Als het kind er nu zo'n schik in
heeft, de sneeuw zal toch gauw genoeg weer verdwenen zijn voor
een jaar of nog langer.
Dan wachten ze maar weer, tot Tjeerd zijn zusje van haar stellages
heeft afgeholpen. „Breek je benen voorzichtig," waarschuwt hij. Zelf
zou hij best plezier erin hebben om mee te doen. Als hij de mand
maar niet had. Nu, op de terugweg kan het ook nog.
Daar ligt de oude Valour met zijn rechtopgaande puntgevel, van
boven gekroond door een zware, zwartberookte schoorsteen. Er
zijn twee kleine, scheefgezakte ramen in de gevel, ver van elkaar
verwijderd. Midden ertussen is een vuil-bruine baan in de stenen van
de muur; dat is zo gekomen van het doorlekkende roetwater uit de
rookgeleiding, die aan de binnenzijde loopt. Overigens is deze gevel
nog het beste en stevigste van 't oude plaatsje. Ze staat tenminste
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rechtop en is gaaf, dat kan men van het andere niet zeggen. Het
lange, lage rietdak is bulterig of heeft diepe kuilen, deuren en
kozijnen zijn verveloos en hier en daar geheel vermolmd.
Marijke moet ineens lachen. „De Valom lijkt op de heks van Hans
en Grietje."
Dat kunnen moeder en Tjeerd zo gauw niet vatten. „Nou, ik zie er
niet veel van, hoor!" zegt Tjeerd. Die malle zus!
„Wel waar," verdedigt Marijke haar mening. „Die heeft ook niets
dan stukjes tanden in de mond." Ze ziet zo duidelijk het oude,
lelijk-grijnzende gezicht met het afgebrokkelde gebit. Zo stond het
op de plaat en dat vergeet ze nooit weer.
„De Valom heef geen mond en ook geen tanden," plaagt Tjeerd.
„Dommerd." Dit is het enige woord vol minachting, dat Marijke
nog over heeft voor haar wijze, grote broer.
„Bedaar wat, we zijn er zo, we willen niet met ruzie op visite gaan,
wel?" zegt moeder sussend.
Nee, natuurlijk niet. „1e hebt gelijk, Marijke, ik voel de horentjes
van domheid al op mijn hoofd groeien," gee ft Tjeerd toe. Daar moet
Marijke om lachen, ze gelooft er niet veel van.
„Ze kan het toch grappig zeggen," denkt Tjeerd.
En moeder denkt onderwijl, dat de gordijntjes voor de scheve
ramen van de oude gevel proper zijn, zelfs nu bij de sneeuw. Wat
men ook zeggen kan van het volk daar, in ieder geval niet, dat de
vrouw slordig of onzindelijk is. Neen, dat vrouwtje is haar best meegevallen, hoor! Daar is niet veel op aan te merken. Dat zal ze tegenover anderen ook niet onder stoelen en banken steken, wanneer het
te pas komt. Ere, wie ere toekomt! Dat vrouwtje hee ft ,het al slecht
genoeg getroffen met zo'n man, die niet flink is in het boerenbedrijf.
Ze trekken hun klompen uit op het straatje voor de zijdeur. En
binnen, in de schemer boven de stenen vloer vol gaten en oneffenheden, is daar ineens weer in Marijke de warme verwachting van de
vorige avond. Ze zullen het Kerstkindje zien! Er hangt een zware,
doordringende stallucht om hen heen, er loeit een koe met laag,
zeurend neusgeluid.
Tegelijk gaan er twee deuren open; links verschijnt de boer zelf en
rechts een oude baker met een witte muts op en een lage, bonte
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schort voor. Zij noodt hen vriendelijk-bedrijvig en met veel goede
woorden binnen.
„Kom, zijn de Enderkes ook meegekomen? Dat staat mij aan. De
kleine poppe ligt er al op te wachten."
Tjeerd draait zich maar om naar links, dat lijkt hem het beste.
Want dat de baker hem onder de kinderkes rangschikt, bevalt hem
maar heel matig.

In de stal voelt hij zich wel wat verlegen tegenover de man, die
hij eigenlijk alleen maar van gezicht en van naam kent. En de man
is ook niet op zijn gemak. Zo'n boerenzoontje van een voorname
plaats, als de Warnse is, wat moet die wel denken van zijn armzalig
gedoetje? Ze doen als twee mensen, die elkaar geen nieuws weten
te vertellen.
„'t Is mooi weer vandaag."
„Ja."
„Het vriest niet veel meer."
„Nee. •,
Dan valt er een stilte. De man roert met een stok een brijachtige
massa in een emmer. Tjeerd staat er naar te kijken, alsof hij nog

nooit varkensvoer heeft zien roeren. Wat gekookte aardappelschillen
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zijn het, wat etensafval uit het voorhuis en dan een beetje meel
misschien. Geen al te best voer, daar zullen de varkens wel niet zo
vet van worden.
De man kan het stille kijken van de jongen bijna niet verdragen.
„Geen rijkelui's kost ,hier, hè?" zegt hij plotseling hard en hij lacht.
Maar 't is geen vrolijke lach.
„Nee — ee," antwoordt Tjeerd verschrikt. Meer weet hij ook niet te
zeggen. Hij voelt zich onbehaaglijk en zou wel graag nu dadelijk
naar huis terug willen. Hij begrijpt wel, dat hij de ander hindert met
zijn kijken, maar hij kan zijn ogen toch niet in de zak steken. Als
hij de wens in zich voelt opkomen om dit wel te kunnen, ziet hij
juist zo scherp allerlei dingen, die hij nu liever voorbij had moeten
zien. Er staat wat gereedschap in een .hoek, waarvan geen enkel stuk
meer gaaf of heel is, verscheidene stalvenstertjes hebben gebroken
ruitjes of zijn met een plankje dichtgespijkerd.
Hun zwijgen wordt heel pijnlijk. En daarom misschien begint de
man te praten, zoals hij wellicht tegen niemand anders zou doen,
zoals hij ook nog nooit tegen een vreemde heeft gedaan, norse en
stugge kere' als hij is.
Maar ook, — al weet hij dat zelf niet eens goed, in deze wonderlijke Kerstdagen, nu zijn zoontje geboren werd, nu zou hij toch zo
graag tegenover het volk van De Warnse een beter figuur willen
slaan, dan in de regel tegenover anderen het geval is.
Zijn stem is ruw en .hard in het begin, maar wordt gaandeweg
zachter. Tjeerd luistert met stijgende belangstelling en denkt tenslotte: „Wat kan die man vertellen!"
„Zie je," zegt de man, „'k heb mijn hele leven in de armoede en
de rommel gezeten en dan valt het niet mee, je daar boven uit te
werken, vooral niet in deze tijd. Maar ik wil mezelf niet schoonpraten, ik ben niet volhardend genoeg, ik ben geen boer in hart en
nieren. Dat is bekend genoeg, ik ben een boer, die men met de
vinger nawijst."
Hij lacht dezelfde bittere lach van daarstraks.
Tjeerd zou nu wel graag een troostwoord willen zeggen: dat het
zo erg niet is of zoiets dergelijks. Maar dat zou ten eerste een leugen
zijn en ten tweede is hij er ook te verlegen voor. Het is toch al zo
vreemd, dat zo'n grote man zichzelf beschuldigt tegenover hem.
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De boer Iaat zijn roerstok rusten en kijkt in gedachten voor zich
uit. „Ja," zegt hij, „toen ik zo oud was als jij, droomde ik van heel
wat anders dan van een kleine melkerij hier in de polder. 'k Had
naar zee gewild ...., en dan reizen, de hele wereld over. Wat heb
ik daar naar verlangd in mijn jonge jaren. Het zat mij in 't bloed.
Mijn overgrootvader voer, maar grootvader is op het land verzeild
geraakt. En mijn vader, och, dat is ook nooit een boer geweest, al

zat hij hier zijn hele leven."
Hij zwijgt weer een poos en vervolgt dan zachter: „Aan vader
hebben we dit te danken, —door hem heb ik als kind de ergste
armoe geleden, die er bestaat, — hij bracht onze schrale verdiensten
naar de herberg. Dat was erg, — maar erger nog is het, dat men van
zo'n vader niet meer houden kan. Ja, het is waar: soms heb ik hem
toen gehaat."
„Maar later, — o, het is niet goed te praten, dat weet ik wel, —
later, nou, toen kon ik het toch vergeven. Zie je, men moet het eerst
zelf goed gevoeld hebben. Het opgesloten zitten hier, het snakken
naar de vrijheid, je kunt er naar schreeuwen soms. Dan kan een mens
tot domme dingen komen. Zo is het met mijn vader gegaan."
„Toen ik zo oud was als jij, ging ik op een vrije schooldag vaak
naar de zeedijk ...."
„Naar de zeedijk? Dat is een eind," verwondert Tjeerd zich. Hij
ziet de donkere lijn voor zich, die bij zomerdag en goed helder weer
is waar te nemen in het Noorden. Dat is ver!
„Drie uren gaans, maar wat zou dat, als je een hele vrije dag
hebt en als je er naar toe getrokken wordt? Halve dagen heb ik aan
de dijk gezeten. Jong, dat is zo mooi! Die ruimte, en dan bij hoog
water en een stevige wind die machtige golfslag. 'k Zag de vissersschepen uit varen, en dan stelde ik me voor, dat ik meeging, ver weg,
ook met andere, grotere boten, naar vreemde landen en veel wijder
zeeën nog. Als de dag om was, dan had ik weer voor een heleboel
dagen genoeg er aan."
„En waarom bent u dan niet gaan varen en reizen?"
Tjeerd kan er wel niet goed inkomen, hij verlangt in 't minst niet
naar de zee. Hij wil niets liever dan boer worden op de Warnse net
als vader. Stel je voor, weg van alles, waar je zoveel van houdt, nee
hoor! Maar als iemand nu toch liever wat anders wil, waarom dan
niet?
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De boer aarzelt. Zal hij die jongen alles vertellen? 't Is toch
al wat vreemd, dat hij zich zo heeft laten gaan. Hij kent die jongen
nauwelijks, en dan — 't is ook eigenlijk nog een kind. Ook heeft hij
nog nooit zo tegen iemand gesproken, behalve tegen zijn eigen

vrouw. Maar eigenlijk ,heeft het hem toch goed gedaan.
En men kent zijn schande hier in de streek, mag men dan ook niet
weten, wat geen schande voor hem is?
„Ja," zegt hij aarzelend, „dat was tenslotte toch zo gemakkelijk
niet, als ik dacht. Wat zal ik daarvan zeggen ...., men meent dan
maar alles achter te kunnen laten, hè?" De boer zoekt naar zijn
woorden, dat heeft hij nog niet eerder behoeven te doen.
„Mijn broer heeft het gedaan, die is er uitgetrokken. Hij was de
oudste en dus ook het eerst aan de beurt. Als ik ook wegging, dan
zouden vader en moeder alleen achterblijven. Vader was te vroeg
oud geworden, door zorgen en door zijn ongeregeld leven, die kon
niet veel meer. Wie moest, als ik er niet meer was, de verwaarloosde boel nog zo'n beetje bij elkaar houden, opdat ze tenminste
konden leven? Vrienden hadden ze niet in de streek. En 't waren toch
mijn ouders .... nou, zo zit dat! En nu moet ik gauw naar de
varkens!"
Hij grijpt de emmer en loopt er snel mee weg, alsof hij zich met
alle geweld de dagelijkse plichten wil opdringen.
Tjeerd ziet hem met heel andere ogen gaan dan straks. Dat is
wonderbaarlijk, dat is mooi! Dat een mens het kan, zo maar alles
opgeven voor je hele leven, wat je het liefste wilt, voor anderen, voor
een vader nog wel, waar je eigenlijk niet eens van houden kunt. Als
andere mensen dat eens wisten! Als ze het thuis eens wisten!
Hij drentelt ook naar de varkenshokken. In plaats van een grote
verlegenheid is er nu een stille eerbied in hem. Het lijkt ineens zo erg
niet meer, dat er hier en daar wat kapot is en dat de hele boel er
wat verwaarloosd uitziet. Hij zou wel graag meer willen horen en
meer willen praten.
De boer schijnt chit te begrijpen.
„'k Zal je zo meteen iets laten zien," zegt hij hartelijk, „'t kan nog
net voor 't melken."
Even later gaan ze naar binnen, door een smalle, donkere gang
met krakende plankenvloer naar een kleine, kille opkamer. Er is maar
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een smal raampje in de muur, er ligt een verschoten mat op de
vloer en er staat geen kachel voor de schoorsteen. Het geheel maakt
een armoedige indruk.
Maar midden op de kale tafel .... „Oooh!" Tjeerd kan zijn bewondering niet binnenhouden. Daar staat een prachtig schip, een
driemaster, met alle touwwerk eraan en sloepen op het dek. Hij heeft
wel niet zoveel verstand van schepen, maar begrijpt toch wel, dat dit
een heel mooi stuk moet zijn.
„Hebt u dat van uw broer gekregen? Wat prachtig!"

De koemelker van de Valom richt zich een beetje op en hij lacht
zachtjes. Dan zegt hij niet zonder trots: „Nee, niet gekregen, maar
gemaakt, hier met mijn eigen handen. 't Was een geduldwerkje,
hoor! Maar 't is dan ook mooi geworden. Zie je, dat is nu mijn

herberg."
„Herberg?" Daar begrijpt Tjeerd niet veel van.
„1a, ik bedoel: een mens wil wat hebben, als hij zich opgesloten
voelt. Mijn vader ging naar de herberg, ik heb dit, — en dit ...."
Hij trekt een kastdeur open. Op de planken ziet Tjeerd drie stapels
dunne, grijze boekjes liggen. De boer neemt er een paar van en Iaat
ze hem zien. „De aarde en haar volken" staat er op.
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„Die heb ik eens op een boeldag voor een zacht prijsje op de
kop getikt. Het is een kostbaar bezit geworden. Als ik ze uitgelezen
heb, nou, dan begin ik maar weer van voren af aan. Er zijn drie
jaargangen, dat is veel.”
Tjeerd kijkt van het schip naar de boeken en omgekeerd. Hij is
ineens in een andere wereld terecht gekomen. En hij voelt duidelijk:
hier behoort de koemelker van De Valom, niet in de oude, rommelige stal. Hier is hij een ander mens.
De man bladert in een tijdschrift. „Kijk, dit is geheel over Indonesië. Een foto van de Minahasa, een deel van Celebes. Kleine,
keurige mannekes wonen daar, ze lijken wel wat op de Japanners.
Hier, de Dajaks uit de binnenlanden van Borneo, dat zijn andere
snuiters. Rare schutters lijken het, hè? 't Zou best meevallen, dunkt
me, als je ze goed kende. Als we maar eens een dag naar hen toe
konden gaan „te praten". Dat zou nog eens wat anders zijn, dan de
grote herfstvisites van de boeren hier.
Java, de Preangerl Mooi is het daar, man. 't Is een van de mooiste
streken op de hele wereld. Hier Sumatra! Weet je, dat ze daar goud
hebben gevonden op de Westkust? Ja, vroeger al in het Zuiden, maar
nu Noordelijker, bij de Boekit ... . drommels, nu ben ik de naam
vergeten. Boekit betekent heuvel. De rest weet ik niet meer. Dat staat
hier niet in, zie je, ik heb het pas in de krant gelezen."
Hij praat maar door, met een verhoogde kleur en schitterende
ogen, terwijl hij een ander tijdschrift openslaat. „De Zuidpooltocht
van Byrd. Die wil binnenkort weer scheepgaan, weet je dat? Wat een
kranige man, hè?"
Tjeerd luistert met steeds groter 'verbazing. Wat weet die man
veel! En de moeilijkste aardrijkskundenamen zegt hij net zo vlot als
meester. Dat moest vader nu eens horen.
Daar verschijnt het hoofd van de baker door een kier van de deur.
„Thee!" zegt ze.
De boer legt de tijdschriften weg. „'t Is melktijd." Tjeerd meent

een lichte zucht te horen.
In de kamer zit Marijke op een stoof naast het nestje van de kleine
pop. In de hoge bedstede ligt de jonge vrouw van De Valom, moeder
zit er vlak voor. De baker schenkt de kopjes vol, een dikke poes ligt
te slapen vlak bij de kachel. Op een oude theestoof staat gezellig
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het theewater te zingen, er komt wat wasem uit de tuit van de ketel.
De jonge boerinne roept de baker bij het bed en zegt zacht iets
tegen haar. De baker gaat naar de kast en haalt er een grote
sinaasappel uit voor Marijke.
„Ze zou een „poppebeschuit" moeten ,hebben, maar die is er
niet," klinkt het zacht en verlegen uit de bedstede. „Sinaasappels
moest ik eten van de dokter, dat treft ze." De vrouw is bang, dat de
boerinne van de Warnse haar niet zuinig genoeg zal vinden, daarom
zegt ze dit.
Marijke vindt het niets vreemd, dat zij hier in plaats van een
poppebeschuit een sinaasappel krijgt, natuurlijk niet. Ze zou alleen zo
graag iets willen vragen. Maar ze durft niet recht. Hebben ze het
Kerstkindje in de stal gevonden? Midden in de nacht? En hoe? Ze
twijfelt er niet aan, dat het zo is, ze zou er alleen van willen horen.
Maar niemand van de anderen zegt er ook maar een woord over.
Dat behoort zeker niet zo. Het is er misschien mee als met alle
andere dingen van de kerk: daar wordt in de kamer bij het theedrinken niet over gepraat. Ja, zo zal ,het wel zijn. En Marijke durft er
niets over te vragen. Ze zit maar stil met de sinaasappel in haar
schort, geheel gevangen in de zachte vriendelijkheid van een kamer,
waar een pasgeboren kindje ligt. Tot moeder zegt, dat ze naar huis
moeten.
Terwijl de baker hen over het erf uitgeleide doet, begint het
kleintje in de wieg zachtjes te huilen.
„Geef hem maar aan mij, voor je naar de beesten gaat," zegt de
vrouw.
0 weel De boer, die grote man met zijn sterke, brede handen,
kan nu niet best zeggen, dat hij dit eigenlijk niet durft. Verlangend
kijkt hij uit het raam, of baker nog niet terugkomt. Niets te zien nog.
Hij zal er dus aan moeten geloven. Want zeggen, dat hij niet durft,
nee, dat is ,hem toch ook te klein. Hij gaat naar de wieg en kijkt neer
op het onbenullig kleine hoopje mens. En van dit mensje naar zijn
grote, harde handen.
„Toe, Iaat hem niet te lang huilen," dringt de vrouw aan, die niets
van zijn aarzeling begrijpt.
1a, dan zal het nu toch moeten wezen, er zit niets anders op.
Uiterst voorzichtig schuift hij zijn beide handen onder ,het witte
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bundeltje, waaruit een rood gerimpeld en griezelig slap hoofdje naar
buiten steekt. En dan onderneemt hij de reis naar de bedstede, met
knikkende knieën en een bang hart. Hij weet bijna zeker, dat hij zijn
vrachtje zal breken of het minstens zal laten vallen. Hij durft immers
zijn grove vingers er niet stevig omheen te leggen.
Toch, —wonder boven wonder komt hij zonder ongelukken bij
zijn vrouw.
„Andersom, hè?" vraagt ze vriendelijk, „zo kan ik het immers niet
aannemen.
„Andersom? .... andersom .... hoe ... eh?"
Volslagen hulpeloos kijkt hij haar aan en zij moet lachen om zijn
onnozel gezicht. Och, och, zo'n kleine pop brengt moeilijkheden mee,
waar het verstand van een man niet op berekend is. Het zweet breekt
hem uit. Andersom, heeft ze gezegd, nou dan ..., schielijk maakt
hij een halve draai naar links en staat nu met zijn brede rug naar
haar toe, het bundeltje nog altijd ver voor zich uit op zijn bevende
handen. De vrouw schatert.
„O ..., o ..., Iaat me niet zo lachen! Ik kan niet meer!
Andersom!"
„Wel heb ik van mijn leven!" Houdt ze hem nu voor de gek met
haar „andersom?" Helemaal verlegen met de boel draait hij snel
terug en legt het gevalletje naast haar neer. „Daar dan!" Opgelucht,
kan hij nu zelf ook meelachen.
„'k g edoelde, je moest het kindje andersom vastnemen," legt zijn
vrouw uit, terwijl ze haar tranen wegveegt.
Het kindje is er stil van geworden en het kijkt naar zijn vader en
moeder. Nu ja, ze weten wel, dat een kind van één dag nog niets
kan zien, maar men kan het zich toch verbeelden. Het heeft helderblauwe ogen. Wat verstandig lijken ze en wat zijn ze groot!
Die ogen blijven de boer bij als hij weer in de stal werkt. De
ogen van zijn zoon. En hij denkt aan de grote, flinke jongen, die
vanmiddag bij hem was. Zo zal zijn kind ook worden, een boerenzoon. Maar geen voorname boerenzoon, och nee, de jongen zal wel
altijd hun armoede moeten delen.
Zal ,hij dat?
De boer staat lang in ernstige gedachten verzonken. Zal hij dat?
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Zal het kleine, tere kindje in de wieg een jeugd van armoede tegemoet gaan, zoals hij zelf heeft gehad?
„Met Gods hulp —neen!" zegt een stem van binnen in hem. Want
nu staat er ineens in die boer op een krachtige wil, om meer, veel
meer te bereiken, dan waartoe hij tot dusver in staat was. Het moèt,
het zal .... om het kind!
Hij heeft wel vaker goede voornemens gehad, die maar voor een
klein deel tot een goed einde werden gebracht. Maar hij weet ook:
goede voornemens zijn nooit geheel tevergeefs. Zij moeten er toch
altijd eerst zijn. Voortaan zal zijn Kerstkindje met de grote, blauwe,
verstandige ogen hem helpen.
En als de jongen varen wil, later, dan .... goede reis, naar de
verste stranden! Dan zal niets hem in de weg staan.
's Avonds zitten vader, moeder en Tjeerd nog met z'n drieën bij

elkaar. Tjeerd heeft een boek voor zich, maar hij betrapt er zich
telkens op, dat hij van de inhoud weinig begrijpt. Er brandt hem
iets op de tong, doch hij durft er niet goed over te beginnen. Hoe
zal vader het opnemen?
Moeder schijnt zijn gedachten te raden, want ineens zegt ze: „Het
is me al met al op De Valom toch meegevallen."
Vader glimlacht. „Zou niet alles hard meevallen met jouw ogen
gezien?" Hij kent zijn vrouw, die is zo zacht in haar oordeel. Die
weet veel goed te krijgen, waar een ander niet overheen kan.
Maar nu helpt Tjeerd zijn moeder dadelijk. Hij praat rad, alsof hij
bang is, tegengesproken te zullen worden. En hij vertelt alles van
die middag.
Vader zegt een paar keer: „Zo, zo," en als het verhaal uit is, zegt
hij nog eens: „Zo, zo." Het heeft hem overrompeld, hij kan het
haast zo gauw niet verwerken.
„Zo, zo, maar een goede boer zal hij toch wel nooit worden."
„Een goed mens is meer dan een goede boer," zegt moeder zacht
en beslist.
Vader kijkt .haar aan. Ze heeft gelijk, dat zeker. Maar je moet
wennen aan het denkbeeld, dat daar op De Valom iets werkelijk
goeds zou kunnen zijn, de mensen hebben al zolang een minder
goede naam gehad.
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En als Tjeerd naar bed is, begint vader ineens te praten over zijn
tobberijen bij Martens ziekbed, alsof dit er iets mee te maken heeft.
Eigenlijk heeft het er ook wel mee te maken.
Nu de oude fleur in huis terug is, lijkt het niet meer zo erg als
enkele dagen geleden, maar geheel vergeten kan hij het toch niet.
Moeder kan er echter om glimlachen.
„Och," zegt ze, „Iaat ons blij zijn, dat de straf voor Tjeerd niet
erger geworden is, dan ze nu al is geweest."
Vader stribbelt nog tegen: „'t Is alleen maar: ik had het niet van
hem verwacht."
„Geloof je dan." vraagt zijn vrouw, „dat onze kinderen ook maar
in één enkel opzicht volmaakt zouden zijn? Dat is immers geen
mens. Het is niet alleen Jitze van De Valom, die telkens struikelt,
maar bij hem gebeurt het met de heel gewone dagelijkse dingen, en
daardoor valt het zo erg op, dat wij er ons allemaal een beetje op
verkeken hebben."
1a, dat moet vader wel toegeven.
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HOOFDSTUK XIII.

OUD EN NIEUW.

Het tweede oliebollenfeest van de winter is in zicht. Oliebollen
met „zonder wat", zoals Marten ze noemt, oliebollen met krenten en
rozijnen, oliebollen met schijfjes appel erin. Moeder heeft zoveel
schalen vol gebakken, dat ze denkt: „Daar lust ik nu zelf niet een
meer van." Ze heeft al een volle maag van de baklucht. Maar gelukkig is de smulpartij pas morgen.
In de keukenkast ligt een groot suikerbrood, zo zwaar en zo zoet
als alleen de Barnwerder bakker ze maakt, met zoveel suikerklonten
en kaneel, dat men van het eigenlijke deeg weinig terugvindt.
En voor de tweede maal in deze zelfde week komt Oepke met zijn

blauwe beschuittrommels rond.
„De boerinne nog wat nóóó-diiiig?" klinkt het aan de zijdeur. Hij
maakt er een wijsje van en dat gaat altijd op precies dezelfde
toon. Marten kan het hem zo aardig nadoen. „De boerinne nog wat
nóóó-diiiig?" echoot hij prompt in de gang.
„Stil toch jongen," zegt moeder verschrikt. Ze is bang, dat de
oude man het horen zal en dat vindt ze niet prettig. Het is immers
zo'n goeie Oepke!
Maar die heeft het al gehoord en hij lacht er wat om in zijn grijze
schippersbaardje. Voorzichtig zet hij zijn trommels binnen de deur
op de gangmat en maakt ze dan omslachtig open. Hij is zorgvuldig
met zijn broze koopwaar. Er blijkt echter voor deze gelegenheid ook
nog wat anders in de trommels te zitten.
„Hierzo, een „pofké', om de grote mond mee te stoppen!" zegt
Oepke en duwt Marten en Marijke elk een krentenbol in de hand.
Dat is vanwege de feestelijkheid van Oud- en Nieuwjaar.
Dan maakt hij nog een praatje met de boerinne, over het weer,
over de winter en over de slechte tijden en zegt tenslotte: „Ziezo
nu zullen we maar weer eens zien, dat we het einde van de reis
vinden!"
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Daar moeten ze allemaal om lachen, moeder ook. En Oepke lacht
zelf maar mee, hij is zo'n blijmoedig, tevreden manneke. Het is
bekend genoeg, dat op alle boerenplaatsen, bij alle boerinnen, deze
regel zijn slotzang is, ook al 's morgens op de allereerste hoeve, waar
hij komt. Als men Oepke ziet gaan met zijn blauwe beschuittrommels, altijd op een half sukkeldrafje, omdat zijn korte beentjes de
lange weg door de velden anders niet snel genoeg afleggen, dan
zegt men tegen elkaar: „Kijk Oepke eens lopen om het einde te
vinden!" En men lacht erom. Maar het is toch zo'n goeie, vriendelijke Oepke, waar een ieder van houdt.
Het is wonderlijk gesteld met alle dingen
om je heen op Oudejaarsavond. Wanneer
`
Wiebe na melken en voeren nog wat gemorste hooidotjes bij elkaar veegt, zo met
hier een streek en daar een streek, en dan
de .hooivork en de bezem wegbergt achter
de hooivaksdeur, dan schijnen die twee zo
duidelijk te zeggen: „Ziezo, we zijn klaar,
afgelopen!"
De mestkruiwagen ligt onderstboven naast
de gierput. Ja, die ligt daar wel veel vaker
T B.
zo, dat is waar. Maar nu schijnt hij er terdege
N
zijn gemak van te nemen: het is gedaan,
hoor! Uitl
Zwaar en ernstig ligt de rust over de Warnse op deze avond.
Het spreekt wel vanzelf, dat voor ieder de Zondagse kieren klaarliggen na het melken en voeren. Nu kan de werkplunje uit, de arbeid
van een heel jaar is volbracht.
Behalve Beppe en Marten zullen alien naar de kerk gaan. Afke
komt de thuisblijvers zolang gezelschap houden. Ze doet dit met alle
plezier, ze is zo dankbaar gestemd op deze Oudejaarsavond, het
Nieuwe Jaar lacht haar toe.
Beppe zit met een oude Bijbel op haar schoot. Ze wil daar straks
wat in lezen onder kerktijd.
Marten komt eens bij haar neuzen. „Wat een rare letters," zegt
hij. Hij kan ze warempel haast niet eens opnoemen.
„'t Is oude druk," antwoordt Beppe. „Zo zagen de kerkboeken er
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vroeger allemaal uit." Ze leest hem een regeltje voor en Marten
luistert verwonderd. Nu is Beppe nog knapper dan hij, dat had hij
niet verwacht.
Beppe begint voor zichzelf maar vast bij het allereerste begin en
dat is het familieregister van de Halsma's. Naar oude gewoonte zijn
op de eerste bladzijden wel gedurende honderdvij ft ig jaar de namen
geschreven van hen, die geboren zijn op de hoeve of die er overleden.

Tjeerd komt er ook bijstaan. Aardig is het, te bedenken, dat die
eerste namen een anderhalve eeuw geleden geschreven werden. Wat
stijf staan de letters er, maar met sierlijke krullen eraan, alsof de
schrijver er uitermate zijn best op heeft gedaan. Nu, het was ook wel
de moeite waard, wanneer het honderdvijftig jaar dienst moest doen.
„De eerste namen hebben nog geen „van"," zegt Beppe. Ze
lezen:
„Geboren den 6 September 1785
Sieger, zoon van Tjeerd Siegers en Fimke Bouwes."
„Achternamen kwamen er pas in de Franse tijd," weet Tjeerd.
„1a," zegt Beppe, „daar hebben we ook nog een and papier van."
Ze zoekt achter in het grote boek. „Kijk maar." Tjeerd mag voorlezen, wat er op het gele perkament met verbleekte inkt geschreven
staat.
„Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het District
Barnwerderadeel, waarnemend de functie van Maire der Gemeente van Barnwerd, canton Agum, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Siege r
Tjeerds, wonende te Barnwerd, heeft dezelve verklaard, dat
hij aanneemt den naam van Halsma voor Familienaam
en dat hij hee ft navolgend kind: T j e e r d, oud 3 jaar, en heeft
deze met onzen President en Secretaris vertekend den 27 December 1811.
De comparant verklaart niet te kunnen schrijven."
„Kon die oude Pake van ons niet schrijven?" vraagt Marten
verwonderd. Dat valt hem een beetje tegen.
„In die tijd behoefden de kinderen nog niet naar school," vertelt
vader, die geluisterd heeft. „Er waren ook nog weinig goede scholen
in het boerenland. Zo kwam er van Ieren niet veel."
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„Niet naar school, dat was anders wel wat voor onze Marten,”
plaagt Wiebe.
Marten lacht verlegen. Hij weet niet goed, hoe hij hiermee aan
moet. Niet naar school hoeven, dat is fijn, maar dan ook niets Ieren,
dat vindt hij nu toch wel wat bedenkelijk. Stel je voor, dat je helemaal
niet zou kunnen lezen en schrijven.
„Voortmaken," vermaant moeder, „we kamen nog te Iaat!"
En nu wordt er voortgemaakt en weldra zijn ze met vele anderen
op de anders zo stille grintweg, die ineens druk geworden is met
bedaarde wandelaars. Ja, bedaard lopen ze allemaal, want het past
niet, met haastige stap naar de kerk te gaan. De mannen geven de
toon aan, die lopen voor, en daarachter volgen de vrouwen en
kinderen.
Marijke vindt het iets feestelijks, zo op een avond in de week met
haar Zondagse goed aan naar het dorp te mogen. Met gezellig veel
mensen er bij ook nog.
In de kerk is er weer de rust en de ernst van het Oude laar. De
lampen branden, het orgel speelt zacht en alle banken en stoelen zijn
bezet. Het is ook net, of alle mensen vriendelijker kijken dan gewoonlijk. Zelfs de grimmige, oude koster, die zo bars kan optreden tegen
de schooljongens, trekt zijn gezicht nu in een beminnelijke plooi.
„Om nog gauw even op deze laatste avond een heleboel goed
te maken uit het voorbije jaar," denkt Tjeerd. En daar moet hij weer
aan denken, als er in de kerk gesproken wordt over allerlei, wat er
in het afgelopen jaar gebeurd is. Want .het is echt waar, nu voelt hij
het bij zichzelf ook duidelijk: je zou veel dingen nog wel gauw willen
goedmaken, als het kon.
Na kerktijd verlaten ze in een grote groep het dorp. Van afstand
tot afstand scheiden zich enkelen af om langs een landpad naar de
plaats midden in het veld te gaan, waar zij thuis behoren.
„'n Avond!"
„' n Avond!" Het klinkt over en weer. In dat éne woord, met meer
nadruk uitgesproken dan anders, vriendelijk, ernstig en o, zo welwillend, ligt eigenlijk al een zegenbede opgesloten. „Zalig uiteinde" zou
het kunnen zijn. Maar die woorden gebruikt men niet. Wel nee, het
is immers nog geen Nieuwjaarsmorgen! Dan mag men zijn heilwensen desnoods uitschreeuwen naar alle zijden, zo hard als men
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wil. Maar de Oudejaarsavond is een avond van stille ernst en daarbij
past geen luidruchtigheid.
Als de torenklokken van het laagland de eerste slagen in het Nieuwe
daar doen horen, slaapt men op de Warnse.
Bij allen is het echter geen diepe, vaste slaap. De kinderen hebben
zich een beetje onrustig op één oor gelegd, bang, dat ze de volgende morgen niet vroeg wakker zullen zijn.
„'t Valt wat mee," heeft moeder gezegd, „als je er maar op gaat
liggen." Nu, ze zijn er op gaan liggen, d.w.z. ze hebben in hun slaap
de gedachte aan vroeg op stevig vastgehouden.
Marijke wordt dan ook buitengewoon vroeg wakker, maar ze denkt
er niet eens aan, eerst te luisteren of er al iemand anders opgestaan
is. Ze wipt muisstil uit haar bed en loopt sluipend op de tenen naar
dat van de jongens.
„Zegen in het Nieuwe laar!" De harde fluisterstem dringt regelrecht en diep in Tjeerd z'n oor, dat niet in het kussen ligt. Hij schrikt
er geweldig van en vliegt overeind. Maar dan dringt het tot hem
door, wat er gaande is. „Gewonnen," fluistert hij terug en staat meteen ook al naast het bed om samen met Marijke de anderen te
verrassen.
Hei is doodstil in huis en donker, nergens brandt nog licht. Tjeerd
weifelt: alle mensen, misschien is het nog veel te vroeg! Nergens is
een morgengeluid. Daar begint de keukenklok zijn zeurig toontje, dat
altijd aan het slaan voorafgaat. Zij luisteren: Ene, —twee, —drie!
Nou dan ... .
„Hoor eens, Marijke, 't is nog nacht, we gaan weer slapen, hoor!"
„Geldt het dan niet?" Dat klinkt een beetje angstig.
„Wel natuurlijk geldt het." Marijke is zo blij met haar eerste overwinning, die kan Tjeerd haar toch moeilijk weer afnemen.
Om melktijd al begint het geheimzinnig sluipen door ,het huis en
het zich verschuilen om elkaar een schrik op het lijf te jagen met de
telkens herhaalde triomfkreet: „Zegen in het Nieuwe laar!"
Marten mag zo vroeg nog niet opstaan en dat is een hard gelag
voor hem. Maar moeder zet de deur van de pronkkamer wijd open
en vader loopt opzettelijk, maar alsof hij zich vergist, er een beetje
te dicht langs, later Wiebe ook.
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„Zegen in het Nieuwe Jaarl” klinkt het juichend uit de bedstede.
Zo heeft Marten toch ook een paar punten behaald.
En als oude Berend de keuken binnenschuifelt: „Zegen in het
Nieuwe Jaar," zegt Beppe's stem achter de keukendeur. Ze heeft
haar blauwgeruite nachtjakje nog aan en haar zilveren haren komen
onder het witte nachtmutsje uit. Zo staat ze daar, steunend op het
stokje, waar ze niet meer buiten kan bij het lopen.
„Hoe ouder, ,hoe maller!" plaagt Berend, maar hij Iaat er dadelijk
hartelijk op volgen: „Ook zo, ook zo, boerinnel" Hij vindt het een
goede ouderwetse gewoonte, dat allen zo vroeg en zo uitgeslapen
het Nieuwe Jaar beginnen.
Wanneer de kleine werkzaamheden in het bedrijf aan kant zijn,
kan het eigenlijke feest beginnen.
„'k Heb uit voorzorg al twee nachten mijn maag op de leest
gezet," kondigt Wiebe aan.
Moeder en Boukje, die met de tafel bezig zijn, schuiven gauw
allerlei lekkernijen naar hem toe.
„Stumperd, begin dan maar vlug, je mag wel een rit voor hebben
op de anderen met zo'n uitgerekte maag."
Wiebe Iaat zich dit geen tweemaal zeggen en hij eet alles op, wat
er onder zijn naaste bereik komt. Eindelijk echter schijnt hij genoeg
te hebben, hij leunt achterover op zijn stoel, legt zijn handen tegen
zijn maagstreek en zegt uit de grond van zijn hart: „Hè, hè, ik plof I"
Tjeerd zit peinzend naar hem te kijken.
„Waar prakkizeer jij over, prefester?"
„Ik zou wel eens willen weten, hoeveel pond eten jij nu in je maag
hebt." Dat is ook een vraag! Hoeveel pond eten verorbert een mens
zowat in één keer? Daar weet niemand een behoorlijk antwoord op.
„We hadden Wiebe van te voren moeten wegen en nu weer,"
zegt vader.
Dat is een idee, voor uitvoering vatbaar op een dag als deze, nu
het op een malle grap meer of minder niet aankomt.
„Straks bij het middageten!"
„Maar dan ik niet alleen," verweert Wiebe zich, „dan allemaal,
hoor! Kunnen we zien, wie hier het duurst is in de kost."
Zo gebeurt het. Onder uitbundig plezier moeten ze stuk voor stuk
in de schuur op de meelbascule, Beppe ook, al stribbelt ze wat tegen.
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„Tachtig pond, op de kop af,” zegt de boer, als het Beppe haar
beurt is geweest, „nu, dat is lichtgewicht, hoor!"
„Tachtig pond, zoveel weegt Marten haast." Tjeerd kan het niet
begrijpen, dat een volwassene, al is het dan ook een heel oud
vrouwtje, zo licht kan zijn.
„Och, och, 't is zuiver niks meer met mij," zegt Beppe wat mistroostig. „Vel over been!" Ze neemt de gerimpelde huid van haar
magere pols tussen duim en wijsvinger.
„Een winterappeltje, dat rimpelig en taai wordt, duurt het langst,"
meent moeder.
„Die oude, schatrijke meneer uit Amerika, hoe heette hij ook
weer ....," begint Boukje.
„Rockefeller," helpen Wiebe en Tjeerd tegelijk.
„Net zo, Rockefeller. Nou, die was ook zo rimpelig als Beppe en
zo mager als een telhoutje. En zo moest hij blijven ook, hadden de
dokters gezegd, want hij wilde graag honderd jaar worden. Het
stond in de krant, met zijn portret er bij."
„Nu hoort Beppe het dan eens. En in Amerika weten ze alles het
best immers," lacht vader.
„1a, ja," zegt Beppe, nog niet helemaal overtuigd.
Dan gaan allen naar binnen om de Nieuwjaarstafel eer aan te
doen. 't Is een gastmaal, want voor de feestdagen zijn de lekkerste
beetjes van eigen slacht bewaard. En het blijkt, dat moeder ook
overigens nog wel wat in haar mars heeft gehad.
„'t Valt erin, vrouw!" zegt vader een paar keer vergenoegd. Zelfs
Beppe schept tenslotte nog een heel klein extra schepje rijst met
rozijnen op haar bord.
„Zo'n vogelprutsje," plaagt Wiebe, „dat kan in een holle kies."
En hij bedient zich nog eens terdege. Onbescheiden zijn, dat mag
vandaag.
Het grote ogenblik is aangebroken, waarop bepaald zal worden,
wie nu het meeste van het goede genoten heeft. En ,het komt uit,
zoals allen hebben verwacht. Wiebe spant de kroon met vijf pond.
Hij wordt niet weinig uitgelachen en geplaagd.
„Pas maar op je Zondagse pak," zegt moeder, „ 't zou zonde zijn
van 't mooie goed, als je er uit knapte."
„Ik zal er eens over denken, of er ook wat van je loon afmoet, dat
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gaai zo niet, jongetje/' zegt de boer met zo'n ernstig gezicht, alsof
hij het meent.
„ B e p p e is er nog niet." H é , daar heeft niemand op gelet, maar 't
is waar, wat Marien beweert, Beppe is niet meegekomen naar de
schuur.
Beppe wordt opgehaald, geen spelbrekers, hoor! Even later staan
ze elkaar verwonderd aan te kijken. Hoe nu? Acht en tachtig pond,
zegt de bascule.
,,'k Heb me straks toch niet vergist," meent de boer. „ E n nu vergis
ik me toch ook niet, kijk maar."
Beppe glundert, ze beeft toch zo'n plezier, kan men wel zien. „ N u
val ik toch nog mee, h è ? "
„ D a n heeft Beppe acht pond eten gehad."
„Ik begrijp er niets van."
„ D e boer zal zich straks toch wel vergist hebben."
„ N e e , nee, ik heb het ook goed gezien," zegt Wiebe.
Ze kunnen er niet uitkomen, uit dit onoplosbare vraagstuk, 't Is een
groot raadsell
„ N u moet ik mijn woorden van de loonsverlaging maar intrekken,
want ik vertrouw de bascule niet meer," zegt de boer.
„Eerherstel, o zo!" Wiebe steekt zijn buik vooruit en stapt zo
parmantig als een burgemeester door de schuur. Marten en Marijke
met lange stappen achter hem aan, tot Wiebe zich plotseling omdraait, zich bukt en hupla, met een lenige zwaai de kinderen aan
weerszijden op zijn sterke schouders zet. Juichend gaat het naar
binnen, 't is feestl
Maar als ze weer terug zijn in de keuken, dan is daar iets vreemds.
Ze horen wat ongewoons! Of liever, ze horen niets, maar ieder voor
zich denkt: „ W a t hoor ik toch?"
„ D e klok staat stil." Moeder merkt het op en ook: ,/t Gewicht
•
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is weg.
Ze denken natuurlijk het eerst aan een breuk in de ketting. Maar
de ketting is helemaal gaaf en het gewicht ligt niet op de vloer.
Beppe zit zich te verkneuteren in haar stoel, alle rimpeltjes van
haar gezicht lachen.
„Beppel"
„ D i e weet er meer van!"
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Er gaat hen allen heel langzaam een licht op.

„Douane!" roept Wiebe plotseling met de handen als een toeter
voor zijn mond.
1a, daar zit niets anders op, Beppe zal aan den lijve onderzocht
moeten worden, als ze niet gauw uitleg geeft van 't geval. Allen
komen dreigend op haar af.
„Nee, nee, ik zal wel ...."
Beppe tilt haar wijde bovenrok op. Op de tweede rok draagt ze
een grote, ouderwetse, zware zijzak van ijzersterke stof. En
daarin zit, bij een bos gladde sleutels, een „geldknipke", een brillehuis, een doosje pepermunt en een zakdoek .... het verloren gewicht, het massieve koperen gewicht van wel bijna vier kilogram.
„Men zou toch zeggen, zo'n oud mens al, en dan nog zo zondig
het nieuwe jaar beginnen ...."
Oude Berend schudt zijn hoofd, alsof hij het meent.
Maar Beppe heeft er geen berouw van, ze heeft hen lekker
allemaal een poosje voor de mal gehouden.

..
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HOOFDSTUK XIV.
DAPPERHEID.

De poldermolen heeft het druk. Het piept en knarst en zoemt in
zijn binnenste na de lange rust der sneeuw- en ijsperiode.
Sedert enige dagen moet hij alle zeilen bijzetten om een zwakke,
voorjaarsachtige lauwe wind te vangen en te benutten, want de
wereld lijkt te zullen verdrinken in smeltwater. Aanhoudend murmelt
en klokt het in de dakgoten rond het voorhuis van de Warnse en in
de afvoerpijp, waardoor het water zijn weg vindt naar de al lang
boordevolle regenbak, verder door de uitlaat naar lager gelegen
delen van het erf en tenslotte naar de bermsloot. Langs de stammen
en van de takken in de hof lekt en druppelt het in gestadige regelmaat. De greppels in het veld staan boordevol.
De zon schijnt. „Een droge dooi is een wisse dooi," zeggen dc
boeren.
Vanmorgen vroeg heeft de Noordstar, een grote vrachtboot, met
veel geraas ruim baan gemaakt, al spoedig kwiek en bijdehand
gevolgd door kleinere boten en schepen.
Een schipper, wiens schip daar wekenlang vastlag in de buurt van
de Warnse, steekt zijn blote hoofd uit het vooronder, schuift zijn
tabakspruim eens van links naar rechts en lacht in de milde lucht. „Zo
gaat-ie goedl"
Het ijs in de sloten staat al enkele dagen zover onder water, dat
men er niet meer over kan zonder kletsnatte voeten op te lopen. Maar
nu ploseling, zonder dat men het merkt, wordt overal de verbinding
verbroken met de wallekanten en daar drijft de ijsvloer weer aan de
oppervlakte en ziet er betrouwbaarder uit dan ooit. Nog een paar
dagen en er zullen grote gaten in komen, dan is het uit met de
ijswinter.
Maar nu komt eerst het schotsenlopen nog en dan het schotsenvaren. Dat zijn twee dingen, die natuurlijk absoluut niet mogen.
Vaders en moeders zijn 's avonds blij, wanneer ze ,hun jongens veilig
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weer thuis hebben en meester houdt zo goed mogelijk een oogje in

het zeil. Doch meester heeft maar één paar ogen en kan niet overal
tegelijk zijn.
Schotsenlopen en schotsenvaren zijn gevaarlijk. Vooral het eerste
is dat. De jongens weten het en vinden het daarom juist nog wat
prettiger. Tjonge, men moet zo op „z'n openst" zijn, zoals ze het zeil
in hun boerentaal noemen. Dat wil zeggen: men moet wijd openstaan
met al z'n gedachten voor durf, snelheid, nauwkeurigheid, lenigheid
en vastheid.
Anders behoeft men er niet eens aan te beginnen. Want dan wordt
de kans voor kopje onder groot met de kans erbij, onder de rest van
het ijs te schieten en er niet weer onder uit te kunnen.
Dus: een prachtige sport, die ze eenvoudig niet laten kunnen, de
jongens. De meisjes zijn over 't algemeen te bang voor het ijskoude
water.
Aan de voorkant van Barnwerd is de school met het meestershuis, maar aan de achterkant heeft het dorp vrijwel geen ogen. Daar
staat de „kerkeplaats", een boerderij, verhuurd door de kerk en om
de grote appelhof van die plaats is een hoog opgaande esdoornhaag. Het smalle, ondiepe slootje langs de haag is voor de kleinste
jongens, die kunnen daar hoogstens een paar natte voeten halen.
Maar de groteren en grootsten zoeken het verderop. Het Molenwijd heeft de voorkeur, want het is om z'n breedte de moeite waard.
En in het dorp heeft men geen vrij uitzicht op het Molenwijd, de
kerkeplaats staat er te veel voor. Dus ....!
Het ijs heeft nog geen schotsen, maar het ligt er op te wachten
om ze te krijgen. Dat zie je zo!
De grootste en zwaarste jongens gaan voor, dat helpt het meest.
Met een aanloop springen zij op het ijs en dan gaat het met grote
passen naar de overkant. Ze zorgen er voor, dat hun klompen zo
,hard mogelijk neer komen. Stuk moet het, nu dadelijk!
De eerste jongens bereiken nog niet veel. Pas als de tiende er
opspringt, komt er met hevig gekraak een flinke scheur. Een juichkreet klinkt op. Verwoed springen en trappen de volgenden. Als de
eersten weer aan de beurt komen, zijn er een paar kleine schotsen.
naast de scheur. Het begin is er dus.
De jongens lijken nu wel een troep wilden, die een oorlogsdans
Geertsma, Noordooster -- 11

161

uitvoeren. Ze zijn in ieder geval even opgewonden. Het aantal
schotsen wordt steeds groter en dus de kunst om het er goed af te
brengen ook. De stoutmoedigsten aarzelen nog geen ogenblik, maar
zo langzamerhand zijn er enkelen, die zich een paar tellen bedenken
voor ze de sprong wagen. Zij worden natuurlijk uitgelachen.
Tenslotte zijn er, die werkelijk niet meer durven. Ja, het is niet
prettig, voor bangschaap gescholden te worden, maar ,het is misschien nog minder prettig, er in te glijden en er niet weer uit te
kunnen.
Jolleboers Jetse trekt ineens met een energiek gebaar zijn klompen
en kousen uit. Hij denkt er niet aan, voorlopig nog op te .houden,
maar hij is gisteren tot zijn knieën door het ijs gezakt en de thuiskomst was niet mals. Zo blijven in ieder geval klompen en kousen
droog. Het ijs is koud, zo koud als ijs, dat is waar, maar als je wat
wilt, moet je er wat voor over hebben. De dapperen volgen het voorbeeld van Jetse. Zo kunnen ze er nog wat langer opblijven. Alleen
moeten ze nu voorzichtig zijn met scherpe punten en randen. Voort
gaat het maar weer, op blote voeten en de broekspijpen hoog opgetrokken. Het water spat, het groepje moedigen slinkt. De anderen
bewonderen en houden soms de adem in.
Op het schoolplein zijn er om kwart over één nog haast niets
anders dan meisjes. Marijke kijkt naar de grote, gele wijzers van de
torenklok. Als de grootste van de twee recht naar het water wijst,
komt meester uit het tuinhekje. Dat weet ze van alle vorige
middagen. Dan zijn de meeste kinderen al op het plein. Nu is het
plein vreemd leeg. Tjeerd en Marten zijn er ook nog niet, die zijn
de hele middag al weg en ze weet niet waarheen. Maar nu zullen
ze toch wel gauw komen.
Ze komen niet. De wijzer kruipt hoe langer hoe verder naar
beneden. Als hij naar de grond wijst, zal de school beginnen.
Er zijn nu al veel jongens op het plein, maar de broers niet.
Marijke trekt een lipje. Als ze te Iaat komen, zullen ze moeten schoolblijven en dat is naar. Liever nog kreeg ze zelf straf. 't Zijn ,haar
broers ... .
De wijzer is er bijna en nu begint Marijke te huilen. Een jongen
ziet het. „Hé, waarom grien jij zo?" Hij vindt het blijkbaar beneden
162

zijn waardigheid van grote, forse schooljongen, om wat vriendelijk
te zijn tegen een klein, huilend meisje.
„Tjeerd en Marten ....zijn er niet!"
„O, die," de jongen lacht plagend, „die ....nou, die hebben we
zopas in het water gegooid."
Marijke kijkt hem een ogenblik aan met ogen, groot van een ontzettende schrik. En dan begint ze luid en jammerend te snikken.
Net stapt meester uit het tuinhekje. Hij is veel later dan gewoonlijk
en zijn gezicht staat somber.
„Wat is hier te doen?" vraagt hij wat ongeduldig. De grote jongen
zou nu wel graag een halve e) korter willen zijn om minder op te
vallen, hij kijkt benauwd naar de grond en stamelt wat. Een meisje
vertelt het gebeurde.
„Zo," zegt meester langzaam, „dat is kranig werk, ik wist niet, dat
ik zulke flinke jongens op school had." Hij draait de grote jongen
de rug toe en geeft Marijke een hand. Maar Marijke Iaat zich
moeilijk troosten. Ze moet het eerst zelf zien, dat er met Tjeerd en
Marten werkelijk niets gebeurd is. De klok slaat halftwee, de school
gaat aan en ze zijn er niet.
Want zij behoren tot het groepje allerdappersten, dat nog op het
Molenwijd rondspringt. De minder moedigen zijn weggegaan om
niet te Iaat in school te komen, maar dezen vergeten hun tijd. Hun
gedachten worden geheel in beslag genomen door de toestand van
het ijs, welke voortdurend slechter en dus gevaarlijker wordt. Prac,htig is dat!
De school! De schoolt....
Jolleboers Jetse aarzelt een ogenblik, als het zijn beurt is. Hij durft
niet goed meer. 0 ja, schotsenlopen wel, daar niet van! Maar....
hij durft niet met een nat pak naar huis. Daar denkt hij aan. Hij
wandelt naar een damhek dicht bij en trekt zijn buis en bovenbroek uit.
„Wat doe je nou, Jetse?"
„Mij uitkleden," zegt tetse, „ik wil voor nog zoveel mijn goed niet
nat hebben."
Bedaard hangt hij zijn boeltje aan een hekkepaal, alsof dit een
kapstok is. Die Jetse is vindingrijk vanmiddag. Want het is waar; als
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je alle kleren uittrekt, kunnen ze onmogelijk nat worden, wat er ook
met jezelf gebeurt.
En zo ziet het Molenwijd even later vijf spiernaakte jongens over
zich heenspringen, vijf waaghalzen, die met hun leven spelen. 't Valt
niet mee eerst, 't is koud, uitgepeld als ze zijn uit een paar dikke
borstrokken met lange mouwen, zoals in het boerenland gedragen
worden. Maar alles went! En ze zouden zich bovendien schamen,
erover te klagen tegen elkaar.
Totdat .... Daar heb je het!
De schots, waar Jetse's rechtervoet op neerkomt, breekt in
tweeën en de rappe voet is niet^1
k. ..1; ear"'N,
".;'2,1
sill

rap genoeg om het
ongeluk te keren.
,^i
Plons! tot zijn hals
ligt tetse op 't zelfde ogenblik in het ijs- T8 G--koude water. En onmiddellijk staat zijn
gezicht allesbehalve dapper meer, van schrik en van kou. „Help ...,
help mij dan toch!" roept hij bibberend.
De jongens steken hun handen uit, Jetse trappelt een beetje naar
de kant, gelukkig, ze kunnen hem grijpen.
En daar staan ze nu, de drenkeling klappertandend en blauw van
kou. De pret is meteen uit. Gauw naar de kleren! Met zakdoeken
wordt de ergste nattigheid verdreven.
De school! .... 't Is waar ook, 't zal al Iaat zijn. Aandachtig
luisteren ze, 't is verdacht stil aan de andere kant van de kerkeplaats. Gauw maar!
't Zijn vijf bedeesde knapen, die een poosje later zachtjes de
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schooldeur openmaken en op kousevoeten met hun klompen in de
hand door de gang sluipen. De klompen worden voorzichtig in de
bakken gezet. Nu aankloppen. Weg is alle dapperheid)
Meester Iaat hen binnen, maar zegt niets en gaat dadelijk weer
aan zijn werk.
Is er iets onbehaaglijkers, dan daar te staan in je volle lengte en
eigenlijk niet te weten, hoe je moet staan? Er wordt geen notiti
je genomen, dat wil zoveel zeggen als: je bent nul, niks, lucht l....
.. .
Verdwijn! .... En je voelt je juist nog langer, breder en ronder
dan gewoonlijk.
0 wee, de dapperen, zo pas nog heersers over een gevaarlijk
stukje ijswereld.
Na het koude luchtbad van allen en het waterbad van Jetse, na het
harde lopen terug, voelen ze zich benauwd warm worden in het
schoollokaal. Hun huid prikt en gloeit overal, nu hij weer ingebakerd
is in verscheidene lagen lekkere, dikke wol.
Zij wachten; het duurt lang ... .
Meester zegt nog niets. Hij begrijpt best, dat die weergase jongens
aan 't schotsenlopen zijn geweest. Terwijl hij juist vanmiddag onmogelijk een ronde door het dorp heeft kunnen maken, er zelfs niet
aan heeft gedacht. Och nee .... Maar in zijn hart is hij dolblij, ze
alle vijf weer springlevend en gezond voor zich te zien.
Dan ineens wenkt hij hen, te gaan zitten. Zonder een verhoor, een
barse toespraak of strafoplegging. 't Is een onverwachte opluchting,
maar verwonderen doet het alle kinderen.
Meester houdt Tjeerd nog even tegen. „Ga jij naar het andere
lokaal en droog de tranen van je zusje. 1e hebt haar de hele
middag alleen gelaten, denk je daar wel aan? 'k Verwachtte meer
gevoel van verantwoordelijkheid bij jou."
Deze woorden treffen Tjeerd haast nog erger dan het zwijgen van
straks. Beschaamd buigt hij het hoofd en volgt haastig en helemaal
letterlijk het bevel op. Hij gaat naar Marijke en veegt met zijn zakdoek over haar kletsnat gezichtje. Och, 't spijt hem nu toch, dat die
kleine zus zo heeft moeten huilen. Hij heeft daar helemaal niet aan
gedacht.
Marijke voelt niet eens, dat de zakdoek kil en vies is van het slootwater. Er valt wel honderd pond van haar hartje, ze lacht al tegen
Tjeerd.
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„Marten ook terecht?” vraagt de juffrouw. En als Tjeerd knikt,
denkt ze: „Gelukkig, nu komt dat kind eindelijk eens tot bedaren."
Het is geen prettige middag in school. Komt dat door het huilende
meisje, door de storende laatkomers of door meesters somber gezicht? Met meester is er vast wat: ,hij kijkt af en toe zo wonderlijk
alle kinderen voorbij.
Buiten schijnt de zon, maar binnen is er de beklemming van iets
ongewoons.
Midden onder de leesles van de grootsten gaat plotseling de deur
open. Er staat een jong meisje op de drempel. Zij leunt tegen het
kozijn en is heel bleek. Zij steekt haar beide handen uit naar meester.
Meester legt snel zijn boekje neer en gaat naar haar toe. „Nu ... .
nu ....moet meester maar komen," zegt ze in een snik. Zonder een
woord, zonder zelfs nog om te kijken naar de kinderen, gaat meester
met haar mee.
Het is doodstil in de klas. Men kan meesters horloge, dat op het
tafeltje ligt, horen tikken. Dat jonge meisje was Anna, de grote
zuster van Alderik Sonnega. Alderiks bank is sedert enige dagen
leeg. Hij is ziek, longontsteking! Dat weten ze.
Nu is meester naar Alderik toegegaan, midden onder de les,
zonder een woord of waarschuwing voor hen.
De groten kijken in hun boekjes zonder te lezen, de kinderen van
de lagere klassen maken fouten in hun schriftelijk werk.
Het is doodstil in het lokaal. Er huivert een bange ontzetting door
allen heen. De lege bank staat daar groot en koud, een vlek naast
het inkpotje lijkt angstwekkend zwart.
Na een kwartier, dat bijna wel een uur duurt, komt meester terug.
Hij is ook bleek en toch lijkt het, of zijn voorhoofd nat is van zweet.
Hij doet de deur zacht achter zich dicht en zijn handen beven daarbij. Hij gaat naar de lessenaar en een ogenblik is het net of het werk
maar zo gewoon door zal gaan.
Maar dan schuift meester het boekje opzij en kijkt de kinderen
allen tegelijk aan. „Ja," zegt hij en zijn vreemd-zachte stem schijnt
van veel verder weg te komen dan achter de lessenaar vandaan:
„Ja, kinderen .... r Alderik zal nooit meer bij ons terugkomen ...."
Ze hebben het begrepen, een kwartier geleden ook al: Alderiks
bank zal leeg blijven. Maar het is bijna een ontspanning, dat meester
166

het uitspreekt. Het lijkt ook haast iets minder erg, nu meester weer
terug is in school.
Alderik heeft niet zoveel betekend in het schoolleven: hij was niet
knap en niet sterk en niet groot en eigenlijk ook een beetje bang
uitgevallen. Nu herinneren de meesten zich echter, dat hij een vriendelijke en vrolijke jongen was, die graag wat voor anderen deed.
„Hij was een aardige kameraad, wij zullen nog vaak aan hem
denken," zegt meester.
Bij het uitgaan van de school staat het huis der Sonnega's zo
droevig-duidelijk aan de kant van het water. Met alle blinden dicht.
De kinderen lopen er stil langs, geheel aan die zijde van de weg,
welke niet het huis raakt.
„'k Verwachtte meer gevoel van verantwoordelijkheid bij jou,"
heeft meester gezegd. Die woorden blijven Tjeerd bij onder het naar
huis gaan en verder de gehele avond. Ze zouden misschien al
vergeten zijn geweest, indien er deze middag niet zo iets treurigs
was gebeurd. Want dit brengt hem aan het denken over dingen,
waar hij anders niet bij stilstaat.
Ruim een week geleden speelde Alderik nog op het schoolplein,
alsof hem niets gebeuren kon. Toen werd hij ziek en al gauw ernstig
ziek, en nu ....Maar niemand heeft hier schuld aan, niemand!
Toen Marten zo ziek was ...., wat lijkt dat al weer lang geleden.
En het is toch nog maar vier weken na Kerstmis. De ellende van die
dagen is niet veel meer dan een vage herinnering. Toch voelt hij zich
nog wel dankbaar bij het terugdenken er aan.
Meester bedoelde vanmiddag, dat hij Marijke niet zolang alleen
mag laten. Nee, dat was niet goed. Moeder zegt iedere morgen,
wanneer zij voor de gehele dag weggaan: „Goed oppassen,
jongens!" Dat is al haast een gewoontewoord geworden, ze horen
het maar nauwelijks meer. Misschien antwoorden ze wel telkens:
„1a moeder!" Dat herinnert hij zich niet eens.
Ja, nou, maar hij kon Marijke toch niet meenemen het land in. Stel
je voor, dan zou het kind nog veel harder geschreeuwd hebben.
En dit is nu een ander punt, een heel ander. Het schotsenlopen!
Dat staat ineens niet meer in het oude licht van vandaag, van gisteren
en van vorige ijswinters. Dat oude licht is het licht van heldhaftigheid.
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Het is zuiver toeval geweest, dat ze Jetse hun handen konden
toesteken. De brekende schots was vrij dicht aan de kant. Als die in
het midden had gelegen — de naam Molenwijl is niet zonder betekenis, — wat dan? Ja dan, — Jetse had moeilijk zelf naar de wal
kunnen komen. Hij zag in die paar tellen ook al blauw van kou, hij
zou het niet lang volgehouden hebben met zijn naakte lijf in het
ijskoude water. Ja dan ...
Het huis der Sonnega's stond daar zo droevig-duidelijk met zijn
gestoten blinden ... .
Zou hij thuis durven vertellen, wat ze bij het Molenwijl hebben
gedaan? Nee, natuurlijk niet. Om de boze woorden en de straf niet?
1a daarom .... en om nog wat anders misschien. Stel je voor, als
moeder het wist, zou ze geen rustige dag meer hebben, zolang er
nog een stukje ijs te vinden is. Daarom ook niet ... .
Het komt door Alderiks dood, dat Tjeerd nu duidelijk ziet, welk een
wonderlijke dapperheid zij er eigenlijk op na houden. tetse durfde
niet met een nat pak naar huis en dat durven ze geen van allen. Ze
durven niet voor hun daden uit te komen. Wat ze wel durven? Hun
leven wagen tot het uiterste voor wat gedachteloos plezier. En
daarmee hun ouders misschien het ergste aandoen, wat er bestaat.
't Is dapper!
„Ik doe h et nooit meer. En Marten verbied ik het," denkt Tjeerd.
Hij neemt zich dit vast voor.
Maar wat zullen de andere jongens er van zeggen? En wat moet
hij hun zeggen? 1a, dat weet hij eigenlijk niet. Hij verschuift het graag
tot morgen. Dan maar eens weer zien.
In het heldere daglicht zijn de narigheden van de mensen in de
regel'niet zo groot als in het donker van de nacht.
Als Tjeerd enige uren geslapen ,heeft, wordt hij wakker door een
geluid dichtbij. Hij is meteen ook zo klaar wakker, alsof het reeds tijd
van opstaan was. Marten hoestte, dringt het scherp tot hem door. En
dit geef hem ineens zo'n pijnlijke schrik, da hij zijn hart sneller
voelt kloppen en het zweet hem in de handpalmen komt. Marten
hoestte ....Tergend dringen geheel nieuwe gedachten aan het gebeurde van gisteren zich aan hem op. Marten, die nog maar een
maand geleden zo ernstig ziek was, heeft spiernaakt op het ijs ge168

lopen. En hij was er bij ...., en hij heeft het niet verhinderd. En hij
is toch oud en wijs genoeg om te weten, dat een zo grote, plotselinge
temperatuurswisseling als zij gistermiddag hebben ondergaan, de
ergste gevolgen kan hebben. Tenminste voor een jongen als Marten,
die misschien nog niet voldoende sterk is na zijn doorgestane ziekte.
Dat van gisteren, daar kan hij wel ....Tjeerd durft het niet eens
te denken, maar plotseling schijnt als met vurige letters het woord
geschreven te staan in ,het donker. Longontsteking)
Hij sluit zijn ogen ervoor, maar dat geeft niets. Longontsteking! ...
Marten! .... Alderik! Het is ondragelijk. Alle ellende van vier weken
geleden komt terug en bijna zwaarder nog. Toen wisten tenminste
alien thuis er van, nu is hij er alleen mee. Als men het thuis eens
wist! Het leven lijkt Tjeerd plotseling heel moeilijk. Zal er wel ooit
een tijd komen, dat hij er aan zal denken het goede te doen, voor het
te Iaat is? Hij wanhoopt aan zichzelf. „Ik verwachtte meer gevoel van
verantwoordelijkheid bij jou." Zwaar wegen die woorden. Als
meester eens wist, dat het nog veel erger is dan hij denkt.
In doodsangst bijna luistert hij naar Martens ademhaling. Het is een
urenlange kwelling. Maar Marten hoest niet weer. En tegen de
morgen valt Tjeerd toch nog in een lichte slaap.
Maar hij kijkt verwonderd als Marten fris en fleurig en gezond opstaat, niet anders dan anders. Dat had hij niet verwacht. In het licht
van de dag lijkt toch alles niet meer zo erg.

Wanneer het de volgende middag zover is, zegt Tjeerd resoluut
tegen de andere jongens: „Nee, Marten en ik doen niet mee."
„Hebben jullie op je baadje gehad?"
Als dat het geval is, kunnen ze het begrijpen. Zij denken aan de
stevige Warnseboer. Als die zijn handen uitsteekt zal hij wel niet
mak zijn.
„Nee, dat is het niet," zegt Tjeerd wat onwillig.
Maar hij heeft een hekel aan een leugen. Nee? Hoe nu, — dan
weten ze niet, hoe ze het hebben. Tjeerd is anders zo voor 't oog
wel een bedaarde jongen, maar als er wat hachelijke te ondernemen
valt, is hij toch altijd haantje de voorste, als grootste en oudste van de
zevende klas hun erkende leider. Van dat leiderschap is Tjeerd zich
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ook wel bewust en daarom zegt hij ineens hard en als een bevel:
„We scheien er allemaal mee uit, 't is te gevaarlijk."
Een deel van de jongens kijkt strak en ernstig van louter verbazing,
anderen lachen en joelen.
„Bangschaap, —hangschaap! Moeders pop!"
Tjeerd voelt zich gloeiend worden. Zijn handen in de zakken
ballen zich. Bang is hij nog nooit geweest bij wat ze samen uithaalden. Maar hoe kan hij dit uitleggen?
Hij kan het niet uitleggen voelt hij op 't zelfde ogenblik. Met geen
enkel woord kan hij ook maar een klein stukje uitleggen van wat hij
doorgemaakt heeft. Dat is onmogelijk. Hij moet hen in de waan
laten, dat hij heel gewoon bang is.
Het valt niet gemakkelijk, dit te slikken. En het zou een klein
kunstje voor hem zijn, de brutaalsten het zwijgen op te leggen, hij is
de grootste en sterkste van alien. Hij ,heeft ook niet voor niets zo vaak
met de grote Wiebe geworsteld.
Maar gisteren leerde Tjeerd de betekenis van hun dapperheid. En
daar denkt hij nu aan. Schijnbaar onverschillig draait hij zich om en
slentert dwars over het schoolplein.
„En als we 't nu toch doen?" roept een der jongens. „Kom, we
gaan!" Het klinkt zo uitdagend mogelijk.
Tjeerd draait zich nog eens om. Heel stil en heel recht staat hij
daar een ogenblik. Hij lijkt nu nog groter dan gewoonlijk.
„Als jullie het toch doet ..., dan bel ik onmiddellijk bij meester
aan." Ziezo, nu is de nederlaag volkomen. Nu is hij niet alleen een
hangschaap, maar ook een klikspaan. En dat laatste is wel het verachtelijkste, wat men zich denken kan in de schoolwereld.
Wonderlijk, hij heeft nooit kunnen denken, dat hij dit zou kunnen
verdragen. Minachtende blikken en schamper gemompel achter zich.
En dan geheel zonder verdediging.
In dit uur leert hij, dat de grootste dapperheid is: geheel onbegrepen recht door zee gaan. En dat dit de beste weg is.
Gemakkelijk valt het niet. Geheel uit het evenwicht geslagen zoekt
hij een houvast. En dat vindt hij in ,het openstaande raam van baas
schoenmaker. Nou ja, hij ziet dat raam toevallig op dit ogenblik er,
daarom stapt hij er regelrecht naar toe. Om maar iets te doen te
hebben.
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Baas schoenmaker zit achter zijn tafeltje met stukjes leer en gereedschap. Er liggen kapotte schoenen naast het tafeltje. Erg kapotte
schoenen, waarvan je zou denken: „Die kunnen onmogelijk weer
heel." Het is er zo mee, dat men de allerslechtste schoenen hierheen
brengt. Schoenen, waarvoor men zich schaamt, ze naar een keurige
schoenwinkel te brengen. Het is baas schoenmaker maar!
Tjeerd denkt hieraan, terwijl hij ,het vriendelijke knikje van de
oude man beantwoordt. Hij ziet ineens ook, dat baas schoenmaker
een buitengewoon hoge rug heeft en een akelig smal en ingezakt
borstje. Dat is hem nooit zo opgevallen als nu. Daardoor is zeker zijn
stem zo zacht en zijn ademhaling dikwijls
J,,,, .--.
piepend. 't Zal wel niet meevallen om zo'n ongelukkig lichaam te hebben. Hij is ook nog mank
aan zijn ene been. En men brengt hem het
slechtste werk ....Het raam staat wijd open, de
volle zon schijnt naar binnen. In de vensterbank
staan drie potplanten. Twee er van bloeien al
bijna.
„Zo, jongkerel."
„Baas."
„Ja, ja, de wereld draait maar weer door, hè,
en wij draaien mee." Dat is een van baas schoenmakers duistere gezegden, waar de kinderen
om lachen, maar die ze niet begrijpen. Misschien
begrijpt hij ze zelf ook niet. 't Is baas schoenmaker maar!
Die heeft met zijn ongelukkige lichaam nog nooit volledig in zijn
eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarom woont hij in een der
armenkamertjes en de gemeente steunt hem ook verder wel. Want
er zijn zoveel dagen, dat hij niet werken kan aan de allerslechtste
schoenen van de mensen. Om zijn zwakke borst niet.
Maar vandaag kan hij het wel. En de zon schijnt door zijn raam
en twee van zijn planten bloeien bijna. Het is zacht in de lucht, de
voorbijgangers .houden soms even stil voor een praatje.
De ogen van baas schoenmaker lachen tegen de zon, de bloemen,
tegen heel de draaiende wereld. Ook tegen Tjeerd.
Zijn hand tast in een klein bakje op het tafeltje. „Hier, jongen!"
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„bankje baas!”
Tjeerd steekt het glimmend-zwarte stukje pek in zijn mond en begint er op te kauwen. Lekker is dat! Lekkerder dan de zoetste drop
of de sterkste pepermunt. En je doet er zolang mee. Een hele dag
wel. Pas als het korrelig begint te worden moet je het wegdoen. Dan
is de pit er uit. En je moet oppassen, dat meester het niet merkt.
Dan is de pret ook uit. Meester vindt die pekkauwerij een beetje vies,
of niet te pas komen in school. In ieder geval gaat hij met een kommetje rond, wanneer hij merkt, dat baas schoenmaker weer aan ,het
uitdelen geweest is, Maar straf krijgen ze er niet voor. Meester denkt
zeker: dat is het enige, wat baas schoenmaker geven kan en hij geeft
zo graag. Laat hem maar)
„Heb je 't al gehoord?" vraagt het kleine manneke plotseling. Zijn
ogen tintelen. Hij is om een praatje verlegen, hij is ook altijd zo
eenzaam in zijn kamertje.
„Nee," zegt Tjeerd belangstellend.
„'t Schip met geld is op komst. Of liever, het was op komst, want
het ligt voor de Nieuwe Zijlen, maar nu kan het er niet door. 't Zijn
me de knappe koppen ook wel daar in Den Haag. Ze hebben de
sluiskolk te nauw gemaakt. Tja, nu gaat het onze neuzen weer voorbij, hè?"
Die baas! Zijn zonnige vrolijkheid zet alles in Tjeerd terecht. Nog
nooit heeft iemand baas schoenmaker treurig gezien. Overal maakt
hij grapjes op. Hij is armer dan de mieren, hij heeft kind noch kraai
en hij heeft een ongelukkig lichaam. Het slechtste werk brengen de
mensen naar hem toe.
Maar baas schoenmaker is een dapper mens.
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HOOFDSTUK XV.

TROTS.

Marten Haisma is een pienter en levedig kereltje. Eerlijk gezegd:
meester Wijmenga wel eens wat ta levendig. Maar de eigenschap
van het niet-gemakkelijk-stil-kunnen-zitten heeft toch ook een voordeel. Hij verzet veel werk, tenminste, als men er voor zorgt, dat hij
werk genoeg heeft.
En dat spant er een enkele keer wel eens om in de school van
meester Wijmenga. Want daar zitten alle kinderen van de vierde,
vijfde, zesde en zevende klas samen in één lokaal en het spreekt
vanzelf, dat meester zich altijd maar kort met een en dezelfde klas
kan bemoeien. Elk van die klassen maakt net een rij banken vol.
Marten zit als vierdeklasser in de rij vlak bij de deur. Er is een smal
paadje tussen hem en dominee's Wim, die in de vijfde klas zit. Als
hij wil, kan hij wel meekijken in Wims leesboekje, zo dicht zitten ze
bij elkaar.
Marten heeft zijn sommen af. Wat zal hij nu eens gaan doen?
Tekenen? —Dat mag. Maar hij heeft daar op 't ogenblik niet zoveel
aardigheid aan. Ook niet aan plaatsen Ieren uit het kleine atlasje, dat
ze zelf mogen bewaren. Hij wou maar, dat meester tweemaal zoveel
sommen op het bord had geschreven. Want sommen maken, daar
houdt hij van!
Maar de sommen zijn schoon op, er valt niets meer te rekenen. la,
wat zal hij dan gaan doen? Het is uitgesloten, dat hij netjes met de
armen over elkaar kan zitten wachten. Dan moest hij Marten Halsma
niet zijn.
Appelpitjes laten springen? Er komt een overmoedige tinteling in
zijn ogen en hij grabbelt al in een broekzak. Daar bewaart hij zorgvuldig alle pitjes van opgegeten appels. Dat is zulk kostelijk speelgoed. Je maakt ze even nat met de tong en neemt ze dan stijf tussen
duim en wijsvinger. En dan ineens laten spatten! Als een kolossale
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vlo, net zo onberekenbaar ook, hipt het donkerbruine dingetje weg
in de ruimte.
Pitje, pitje, spruit!
Welke kant woont mijn vrijer uit?
Dat versje hoort er bij. (n school kan hij dat er alleen bij denken.
En ook nog wel wat anders. Hij kan proberen te denken, waar het
pitje terecht zal komen. 't Komt altijd anders uit, dan hij denkt.
„Tik," bijna onhoorbaar springt ,het eerste tegen 't zwarte bord
van de zesde klas. Meester leest net met zo'n luide stem, dat niemand
het zachte tikje opmerkt.
He tweede treft bakkers Gjalt tegen zijn achterhoofd. Ha, die zit!
Maar Gjalt is zo verdiept in zijn sommen, dat hij alleen maar met zijn
linkerhand een beweging maakt naar zijn nekharen, alsof hij een
lastige vlieg weg wil jagen. Verder niets!
Veel is er niet aan vandaag, hoor! Na vijf minuten zijn er nog
geen, die met verwonderde gezichten om zich heen kijken. En daar
is het nu toch eigenlijk om te doen. Nee, hij kan de overige pitjes
beter sparen.
Ineens weet hij wat leuks. Hij zal de sommen proberen, die op het
bord van de vijfde klas staan. De vijfde klas heeft ook net schriftelijk
rekenen nu. Ze zijn moeilijk, die sommen! Breuken met gewone getallen erbij, met drie cijfers boven en onder de streep en ook breuken
met een komma er in. Die laatste zijn het moeilijkst, die hebben de
vijfdeklassers ook nog maar pas geleerd.
Nu is het met Marten zo, dat hij meestal zijn oren en ogen vrijwel
overal tegelijk heeft.
„Zwaluwtje wipstaart," noemde moeder hem wel eens, toen hij'
nog wat kleiner was. En net zo rap als zijn ledematen zijn, zo rap
zijn ook zijn ogen en oren.
Als Marten een taallesje schrijft, kan hij ondertussen zo fijn
luisteren naar de leeslessen van de zesde en zevende klas. Of hij
gaat met meester en de grote kinderen op reis door vreemde landen
of naar vroeger tijd terug. Moeten die bij de ramen jaartallen opzeggen, dan zegt hij ze zachtjes mee. Proberen, of hij ze ook kent. Lukt
het, dan voelt .hij zich zo trots als een pauw.
Die sommen, daar komt hij ook mee klaar. Natuurlijk zijn ze
moeilijk, hij moet er zo bij denken, dat zijn hele hoofd er van gloeit.
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En het puntje van zijn tong moet voortdurend meehelpen. Maar dan
gaat het toch ook.
„Ben je nog niet klaar, Marten?" Hè, daar schrikt hij van. Alle
kinderen hebben de pen neergelegd en meester wil het werk gaan
ophalen.
Meester vindt het wat ongewoon, dat Marten zijn sommen nog
niet af heeft. Hij is anders nooit de laatste. En daarom stapt lij naar
Marten toe en bekijkt het rekenblaadje.
Dikke, blozende Marten wordt door de geweldige spanning haast
nog ronder en roder. Zijn strak gespannen manchester broek maakt
malle piepgeluidjes bij het schuren over de bank. Want nog minder
dan anders kan hij nu stilzitten. Het kriebelt hem in alle stukjes van
zijn levendige lijf. Daar pakt meester hem lang niet zacht bij zijn
blonde kuifje. Maar Marten lacht er om met heel zijn wezen.
„Zo, rakker!" zegt meester. En dan zoekt hij een rood potlood uit
zijn vulpenzakje en schrijft een grote, zwierige G door de moeilijke
sommen.
De naaste buren hebben al begrepen, wat Marten heeft gedaan
en het wordt verder gefluisterd. Marten voelt zich de koning te rijk.
Zegevierend kijkt hij om zich heen. Net als hun Barnevelder haan,
wanneer die bij zomerdag 's morgens om vier uur boven op een
hekkepaal staat.
„Wie kan tegen mij op?" vragen zijn ogen. „Ben ik jullie niet
allemaal cie baas?" Nu zullen de andere vierdeklassers vol eerbied
naar hem opzien, meent hij. Nu heeft hij laten zien, dat hij veel meer
kan dan zij. Wie weet, misschien zet meester hem morgen wel zo
maar in de vijfde klas. Ja, dat zou best kunnen.
Als de school uitgaat, is het hem, of ,hij bij iedere stap wordt opgetild. Hij steekt zijn neus in de wind, nu moet heel Barnwerd wel
aan hem kunnen zien, wat er gebeurd is.
„Hé, op zij, dikke Warnseboer!" Een flinke stoot in zijn rug tilt
hem nu niet op, maar doet hem bijna voorover vallen. Vliegensvlug
draait hij zich om en kijkt in plagend-lachende gezichten.
„Wat een poeha, niet?"
„Kruip morgen in meester zijn zak, dan is hij nog wijzer met je."
Het is Marten nu, of ze hem allemaal met elkaar even onder de
pomp houden. Dit heeft hij ,helemaal niet verwacht. Hij kijkt beduusd'
van de een naar de ander.
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„Hij heeft vast van Wim afgekeken.”
Dat nemen de overigen dadelijk en grif aan. Natuurlijk, zo is het!
Hij heeft vals gedaan om bij meester in de gunst te komen. Marten
staat stokstijf stil. Tranen komen hem in zijn ogen, tranen van teleurstelling en van drift. 0, die treiteraars, die mispunten! Ineens springs
hij naar voren en zijn kleine, harde vuisten delen naar alle kanten
rake klappen uit. Hi! slaat er in blinde woede op los, daar ...daar .. .
hij zal ze!
Tot een hand hem achter in zijn buisje pakt. 't Is de hand van
Tjeerd. „Vooruit, jong, naar huis. Laat ze toch." Tjeerd heeft wel
gezien, dat dit een ,heel ongelijke strijd dreigt te worden. Eén tegen
allen, dat gaat niet. Marten zou straks als een ruiende kip naar huis
moeten. 't Is beter, hem er dadelijk maar uit te halen. Morgen is het
dan aan beide kanten wel weer vergeten. Za gaat het altijd, als je
schooljongens met elkaar bent.
Het lukt hem de tegenstribbelende Marten met sussende woorden voor zich uit te drijven naar de grintweg. Nu zal hij onderweg verder wel tot bedaren komen. Maar dat duurt lang. Het kereltje is geheel uit zijn voegen, hij is ook uit de zevende hemel in een
diepe put gevallen en dat doet zeer.
„Ze liegen het toch! Ze liegen het gemeen!" Dat zegt hij maar
telkens weer en dan wrijft hij .heftig met zijn mouw langs zijn ogen.
Tjeerd heeft wel met hem te doen. 't Is ook geen kleinigheid, hoor(
Hij probeert zijn broertje te troosten. „Wat kan het jou schelen,
ze zeggen het maar uit nijd, omdat ze het zelf niet kunnen."
„Maar ze liegen het."
„Maar je weet toch zelf, dat het niet waar is."
„Nou!" Marten z'n ogen kijken hem aan, zo eerlijk als goud.
„En meester weet het ook. Wat geeft het dan. Zie je, je moet er
niets om geven, wat anderen zeggen. Dat is toch maar klets."
Maar van die wijsheid .heeft Marten nog geen pap gegeten, hij
geeft er wel om, wat anderen zeggen, heel veel zelfs. 't Ziet er naar
uit, dat hij voorlopig nog lang niet over zijn verdriet heen
zal zijn.
„Zal ik vertellen?" vraagt Tjeerd tenslotte als laatste toevlucht.
Hè ja, dat wil Marten wel.
Het gebeurt een enkele keer, dat Tjeerd onderweg naar huis
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vertelt. Meestal van wat hij zelf gelezen heeft, hij leest zo erg
graag. Men zou het eigenlijk niet van Tjeerd denken, dat hij goed
vertellen kan, hij is anders maar wat stil en zelfs een beetje stug.
Maar ja, hij zou het ook niet graag in gezelschap doen en vooral niet
bij grote mensen. Op de stille weg naar huis met alleen die twee
kleintjes er bij is het natuurlijk ,heel anders. Dan is het hem net of hij
tegen zichzelf praat. Werkelijk vergeet hij soms de kleintjes en dan
doorleeft hij zo heerlijk het hele boek nog eens opnieuw.
Marten leest nog niet veel. Hij kan niet goed stilzitten met een boek
voor zich. Er zijn altijd zoveel dingen, die er om vragen, gedaan te
worden. Maar zo op weg naar huis, dan loopt hij toch. En als Tjeerd
vertelt, heeft hij alles tegelijk. Het verhaal leeft met Tjeerds woorden,
't is prachtig.
„Oehoehoe in de wildernis" hebben ze helemaal gehoord. En
„Robinson Crusoe ook. En dan nog geschiedenisverhalen van heef
lang geleden. Van „Rulaman", die met zijn vader en moeder in een
hol in de grond woonde.
En van „Grote Pier", de vechtersbaas.
„Nou dan," begint Tjeerd, „heel lang geleden behoorde ons land
aan een rijke koning, die hier ver vandaan woonde."
„In Spanje," weet Marten.
„1a, stil nu maar! — Het duurde lang, voor hij de streek had, waar
wij nu wonen. De mensen hier waren niets op hem gesteld. Zij
zeiden: „Dit is ons land en dit zijn onze .huizen en het is ons vee.
Wij hebben hier altijd gewoond en op het land en het vee gepast,
wij zijn er baas over en niemand anders."
Maar de koning wilde het land hebben en op 't laatst moesten ze
wel toegeven. Want hij had al zoveel landen en volken onder zich.
Eén tegen allen, dat is geen partij. Het is eigenlijk ook geen eerlijke
strijd. Toen behoorde deze streek dus aan de koning, maar de
mensen hebben dat nooit goed kunnen verdragen. Ze bleven er in
hun hart altijd ontevreden over. De koning was in naam wel hun
heer, maar ze dachten er bij: „Wij zijn ons eigen baas."
Marten knikt ernstig, dat zijn woorden naar zijn hart.
„Nu moesten er uit de verschillende streken wel eens mannen bij
de koning komen. Want de koning woonde zover weg, hij kon niet
overal zelf naar toe. Zij moesten dan vertellen hoe het thuis was en
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de koning kon zeggen, hoe hij alles hebben wilde. Dat bericht namen
zij dan weer mee naar hun streek.
Eens ging er hier vandaan ook een edelman naar de koning. Hij
had plezier in de reis, hij wilde dat verre land wel eens zien en het
prachtige paleis, waarin de koning woonde. Toen hij er aankwam,
zei hij beleefd goeiendag. Hij was een fatsoenlijke man en hij wist
best, hoe of het behoorde.
Maar de deftige dienaren van de koning zeiden hem, dat het niet
goed was, zoals hij deed. Hij moest voor de koning neerknielen,
zeiden zij. Omdat het zo'n rijk en machtig vorst was.
Daar hoorde de edelman vreemd van op. Hij keek er de koning
eens op aan. Die
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in de kerk, onder het gebed. En
Alk dat was goed, vond hij. Natuurlijk,
God staat immers boven alle mensen. Hij dacht er nog eens goed over
-(/ na en zei het toen precies zoals het
was. „Nee," zei hij, „dat doe ik niet.
Dat zijn wij bij ons thuis zo niet gewend.
Wij knielen daar nooit voor andere
mensen. Wij knielen daar alleen voor

God."
En hij bleef rechtop voor de koning
staan, hoor, ze konden verder zeggen,
wat ze wilden."
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„Enne,” vraagt Marten in spanning, „hebben ze hem toen wat gedaan?" Hij ziet er uit, alsof hij ze nu nog wel allemaal te lijf wil, als
dat waar mocht zijn.
„Dat weet ik niet," antwoordt Tjeerd, „ik geloof het niet." Hij
heeft dit verhaal in enkele woorden gelezen in een oud geschiedenisboek en hij heeft het oververteld, zoals hij zich voorstelt, dat het
gebeurd moet zijn.
„Nee, dat zal wel niet, ik denk, dat de koning het best aardig heeft
gevonden, dat hij zulke fiere onderdanen had."
Ja, dat denkt Marten ook. Zo moet het wel zijn. Die vreemde
koning moest het lef ook eens hebben gehad om er anders over te
denken. Want natuurlijk was het waar. En dat is het nog. De boeren
van dit land zijn hun eigen baas, die behoeven niet voor anderen te
knielen, voor niemand. En Tjeerd is het roerend met hem eens. Het
zijn zulke echte zonen van het Noorden, die twee.
De dagen lengen. Het is nog een hele tijd licht, nadat zij thuis
zijn uit school.
Wiebe helpt de pomp uit zijn dikke strooien pak en vader spit de
bloemperkjes voor het huis. De pioenrozen spruiten al onder hun
dek van blad en strooisel, de rozenstruikjes krijgen enkele fijne,
lichtgroene blaadjes. Dat is gevaarlijk vroeg.
Tjeerd mag een touw helpen spannen voor de rechte zijkanten
van de perken. Hij drijft de gepunte paaltjes, waaraan het touw is
vastgemaakt, stevig in de grond. Zo kan vader er gemakkelijk langs
spitten.
Dit zijn de kleine karweitjes, welke ze eerst opknappen, voordat
het eigenlijke werk aan de winkel komt.
Terwijl hij op vader staat te wachten, kijkt hij uit over de velden.
Het is mild in de lucht, boven het gladde water van de bermsloot
dansen al enkele muggen. In het Westen, boven de maden, zijn er
gouden wolkenranden van de ondergaande zon. 's Avonds rood,
's morgens mooi weer aan boord! Het zal morgen wel weer een
zachte, zonnige dag zijn. En het zal niet zo lang meer duren, clan
vliegen de kieviten, de grutto's, de tureluurs en de leeuweriken weer
boven de maden. Wat een rijk leven is het daar dan. Om er uren
Raar te kijken en te luisteren. Want de vogels hebben daar vrij spel,
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de maden moeten ongerept blijven, totdat de maaiers komen. Zij zijn
uitsluitend voor hooiwinning.
Het meeste vee loopt aan deze kant van het water. Binnenkort
komen de eerste lammeren en dan ander jonggoed. En later worden
op een mooie dag de jongbeesten naar de wei gedreven. Hij ziet in
zijn verbeelding hun staarten kaarsrecht in de lucht en de wonderlijke toeren van hun stramme achterpoten. Men houdt er zijn hart bij
vast, zij zouden zichzelf de poten wel kunnen breken. „Breinroer,"
zegt oude Berend. 1a, men zou denken, dat het hun in de kop
geslagen is van plezierigheid.
Plezierig is de opgaande tijd! Ze is ieder jaar ,hetzelfde en toch
lijkt het, of men dit heel lang geleden een keer eerder beleefde. Zo
nieuw is het telkens weer.
Een machtig gevoel voor het rijke, eigen land gaat er door de
jongen heen. De maden daar behoren voor een groot deel bij de
Warnse. En dan hier de melkvenne, de klaverpol, de negenmail, de
molenkamp, het rietveld .... En midden in staat de Warnse, hun
thuis. Met al het dure en edele stamboekvee daarbinnen. Hij
voelt zich als een koningszoon in dit kleine rijk.
„Vader," vraagt hij plotseling, „zou dat nu echt waar gebeurd zijn,
dat van die edelman hiervandaan, die niet voor de koning wilde
knielen?"
Vader houdt even op met zijn werk. Het is een hele stap, van zijn
aardkluitjes naar ,het vroegere Spaanse hof. Maar hij kent het verhaal
ook, want het oude geschiedenisboek, waarin het staat, is hier op de
Warnse. Het dringt dus wel tot hem door, wat Tjeerd bedoelt.
„Dat is moeilijk uit te maken. Maar het kan natuurlijk best waar
zijn." Boer Halsma kijkt onder het praten naar zijn zoon en het valt
hem op, hoe groot die al wordt. Hij zal er een stevige steun aan
krijgen over niet te lange tijd, de jongen heeft gelukkig hart voor
het bedrijf.
„'k Zou alleen wel eens willen weten," vervolgt hij, „of die edelman zich aan zijn trotse woorden ,heeft gehouden. Want daar komt
het toch maar op aan."
Dat begrijpt Tjeerd eerst niet goed. Hij denkt haast, dat vader er
een beetje de gek mee steekt. Dat is niet aardig.
Maar vader kijkt ernstig genoeg. „Zie je, ik bedoel het zo: het valt
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niet mee in het leven om alleen maar te knielen voor God en nooit
voor iets of iemand anders. Geheel volbrengen zal wel geen mens
dat. Je begrijpt dat nu misschien nog niet goed, doch onthoud hef
maar eens. Later zul je er dan nog wel eens aan denken."
Maar Tjeerd meent het nu toch wel te begrijpen. „Dat is van letterlijk en figuurlijk," zegt hij, „dat hebben we net vandaag in een
taalles gehad, ook toevallig."
„Dat zal dan wel zo zijn," lacht vader, „maar met die grote
woorden daar ben ik niet mee op de hoogte, hoor!"
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HOOFDSTUK XVI.
VREEMD BEZOEK.

Wanneer ze de volgende Woensdag vroeg uit school komen,
zien ze al uit de verte iets vreemds op hun erf. Ieder ding uit hun
omgeving, ieder plekje grond, iedere struik, iedere paal is zo overbekend, dat het donkere ding tegen de kale meidoornhaag, welke
nog grijs het licht doorlaat, wel dadelijk opvallen moet. Maar wat het
is, zien ze niet. Hoewel hun ogen goed gewend zijn aan het uitkijken
naar de verte, kunnen ze dit toch niet terechtbrengen.
„Een auto," zegt Marten eindelijk. 1a waarlijk, nu kunnen ze de
omtrekken al goed onderscheiden. Een auto? Het is niet die van de
Agumer dokter, want hij is heel donker van kleur. En de dominee
heeft een Fordje op hoge benen.
Nu ze snel dichterbij komen, zien ze, dat deze een heel andere
vorm heeft. Het is een fijne, een deftige auto met ronde hoeken en
uitgerekt naar beide kanten.
„Stroomlijn," zegt Tjeerd. Hij weet al heel wat uit de krant.
Wie kunnen daar nu op de Warnse zijn met zulk een deftige auto?
Marijke's fantasie staat, als altijd, dadelijk klaar.
„De Koningin," raadt ze.
„Ben je? De Koningin heeft wel wat anders te doen dan bij ons
te komen."
Maar Marijke houdt het niet voor onmogelijk. „Vader zegt: de
Koningin is ook al eens in de stad op de veemarkt geweest. Nou,
dan kan ze net zo goed bij ons naar de koeien komen kijken."
Marijke is al zover, ze weet best, dat het vee van de Warnse er
zijn mag.
De jongens geloven er niet veel van. Maar iets aannemelijkers
bedenken kunnen ze ook niet. Ze zijn er alle drie vol van en onderstboven. 't Is ook geweldig.
Onderstboven zijn de kinderen niet alleen. Wiebe rent als een
haas bij de gierput vandaan, zodra hij het geval ziet zwenken naar
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de oprit. Hij is eigenlijk doodsbenauwd, dat de inhoud van die voorname auto hem aanklampen zal.
„Boer! —boer! .... daar zijn .... daar is een auto, een piekfijn spul!"
„En wat zou dat?" vraagt de boer bedaard.
„Ik weet niet. Ze komen er uit .... een, twee, drie, vier stuks.
Allemaal vilthoeden." Hij kijkt zenuwachtig door het raampje naast
de karnhoeksdeur.
„En wat zou dat dan?" vraagt de boer nog eens weer. Hij kijkt een
beetje uit de hoogte naar Wiebe. Wat moet die met zich zo mal aan
te stellen. AI was het de Koningin in eigen persoon, de Warnse is klaar
om haar te ontvangen, hoor! Daar behoeft niemand van zijn volk zich
zenuwachtig over te maken.
Boer Halsma voelt zich op eigen grond zo stevig staan, als het maar
kan. In de jachtende stadsdrukte, ver van alles, waarbij hij behoort,
ja, daar is het wel eens anders met hem gesteld. Maar hier behoeft
hij voor niemand een stap op zij te gaan, in ieder geval niet voor
een handjevol deftig aangeklede meneren.
Oude Berend stapt uit het wagenhuis en hij kijkt verbaasd naar
wat er uit de auto komt. Drie kleine, schrale heertjes en een, die een
aardig stuk groter en dikker is. Die laatste zegt: „Goeie middag!"
tegen hem. De anderen hebben blijkbaar hun mond onderweg verloren. Oude Berend draait hen daarom zijn rug maar toe en zegt
uitsluitend tegen de fatsoenlijke heer: „Ook goeie middag!"
„Zouden wij de boer kunnen spreken?"
„Wisse, —wissel" Bedrijvig loopt de oude man al voor het gezelschap uit.
De boer ontvangt en begroet hen bij de zijdeur. In afwachting van
wat zij zullen zeggen, neemt hij een wel erg stugge houding aan.
Maar als de leider van het viertal vertelt, wie zij zijn, dan trekt er
toch bijna onmerkbaar een trilling over zijn gesloten gezicht. En er
gaat een vage onrust door hem heen. Zijn gedachten gaan vliegensvlug en hij heeft al begrepen, waarvoor die heren hier komen, lang
voor zij hun boodschap hebben gezegd. Maar hij Iaat niets merken.
„Ga maar naar binnen en vraag de boerinne of zij een goed
bakje koffie wil zetten," zegt ,hij tegen Berend. En dan gaat het gezelschap rond door de stallen en bewondert stuk voor stuk het
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kostelijke melkvee en de nakomelingschap van dit laaglandse sieraad.
Bij Wodan staan zij het langst stil. De kolossale kop draait zich naar
hen toe, woeste ogen zien hen wantrouwend aan.
De leider zegt enige prijzende woorden en de anderen redeneren
tegen elkaar met een radde tong in zulk een wonderlijk koeterwaals,
dat boer Halsma moeilijk een glimlach onderdrukken kan, niettegenstaande de ernst van dit ogenblik.
Zij maken er drukke gebaren bij met hun kleine, beweeglijke
handen.
Wiebe is naar de keuken gevlucht en wacht in spanning om meer
van oude Berend gewaar te worden. Maar die weet ook niet veel.
Die grote, dat was een vriendelijk heerschap, maar de anderen
mochten nog wel een beetje fatsoen Ieren, vindt hij. Hij is wat
beledigd, dat ze hem voorbij ,hebben gezien, dat is hij niet gewend
lier in de streek, waar ieder de goedige tachtiger zo hartelijk is
gezind. Wat ze wilden? Nee, daar weet hij niet van.
„'t Zijn de Japanners, Bukt me," zegt de boerinne.
„De Japanners ...?"
„De boer heeft kort geleden bericht gekregen, dat er misschien
eens wat van dat volk hier naar toe zou komen."
„Om het vee te zien?"
„1a ...., vanzelf! Wat anders?"
Wiebe kijkt grimmig uit het raam, oude Berend gaat er bij zitten
en zucht eens: „Och, och."
De boerinne is ondertussen met Boukje samen druk doende voor
de koffietafel in de pronkkamer. Zij haalt de ouderwetse, koperen
kraantjes-koffiekan uit de kast. Zij weet wel, dat vreemdelingen
dikwijls die mooie, oude dingen op een hoeve zo aardig vinden, en
als iedere huisvrouw pronkt zij graag een beetje met ,haar huishouding.
Beppe, Berend en Wiebe zwijgen. Niet in beslag genomen door
haastige bezigheden voor dit bezoek, voelen zij een stille dreiging om
zich. Het is onplezierig!
Wat willen die mensen? Die komen met een deel, dat is zeker. Die
maken geen verre reis om alleen maar eens even te zien. Maak dat
de kat wijs! Die willen wat hebben ook, hou ze in de gaten, die
vreemde snoeshanen.
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Er groeit een vijandige stemming tegen de kleine, pientere, beweeglijke Japannezen en hun tolk.
„Als 't maar niet om Wodan begonnen is . ..," zegt oude Berend
angstig.
„'t Zou niks geen wonder wezen." Wiebe bijt deze woorden zo
vinnig af, alsof hij het over een misdaad heeft, waartoe hij de vreemdelingen wel in staat acht.
Oude Berend Iaat zijn pijp er bij uitgaan. Hij had gehoopt, dat
Wiebe .hem zou tegenspreken. Maar die vermoedt het dus ook,
och, och ... .
„De boer zal wel weten, wat hij aan het vaderland verplicht is,"
zegt Beppe hoopvol. Oude Berend kan die woorden niet zo gauw
verwerken, zijn gemoed wordt er niets ruimer door. „Ja, ja," zucht
hij nog eens. En als het gezelschap na de ommegang bij de
boerinne in de pronkkamer is aangeland, gaan hij en Wiebe maar
weer naar hun werk, ieder met zijn eigen gedachten, welke nu niet
bepaald vrolijk zijn.
In de ruime pronkkamer van de Warnse, op rechte, hooggerugde
stoelen met donkerrood pluche bekleding, zitten de drie afgevaardigden der Japanse regering. Het lijkt een beetje dwaas. Zij passen niet
op deze oude hoeve, waar alles groot en stevig gebouwd werd, in
deze omgeving, waar sedert eeuwen stoere, sterke mensen woonden
en rondgingen. Men zou .hen wel ieder een stoofje onder de voeten
willen schuiven.
Aan de andere zijde van de tafel zitten de Nederlandse tolk en
boer Halsma. De boerinne, kalm naar het uiterlijk, maar met felle
blosjes op haar wangen van het ongewone, houdt een voor een de
blauw porseleinen kopjes onder het glimmende, koperen kraantje
van de koffiepot. Daarna houdt zij een kristallen schaaltje aan de
bezoekers voor. Hoog opgestapeld liggen er donkerbruine kandijklontjes in.
De vreemdelingen kijken elkaar eens aan en dan naar hun leidsman. Die weet gelukkig, wat hij er mee doen moet. Hij neemt een
klont tussen duim en wijsvinger en Iaat ze voorzichtig in de kokend
hete koffie glijden. De klont is zo groot, dat ze een flink eind boven
het geurige vocht uitsteekt.
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De anderen volgen nu het voorbeeld. Het knapt en knistert gezellig
binnen al die wanden van blauw porselein.
De boerinne heeft ook nog een bus fijne, broze drabbelkoeken. Zij
weet, wat de bestelling van „een goed bakje koffie" inhoudt.
Door het zijraam valt een brede streep zonlicht. Als een sterke
straal van goud staat zij schuin neergeplant in de kamer, millioenen
fijne stofjes dansen er in. De zware koperen ringen van het oude
kabinet schieten vonken, fors en breed hangt daar het portret van de
boer zaliger in het volle licht.
Er wordt niet veel gesproken. Men heeft aan weerszijden de tijd.
De vreemdelingen zijn er op voorbereid, dat hier mensen wonen van
weinig woorden en dat zij die schaarse woorden nog terdege wikken
en wegen, voor zij ze uitspreken.
Namens de Japanse regering wordt een prachtig bod gedaan op
Wodan, de beroemde fokstier. Men wil daarginds de veestapel
veredelen door invoer van goed Westers rundvee. Er gingen reeds
eerder zendingen uit Nederland naar Japan. De dieren verdroegen
de overtocht uitstekend en pasten zich in hun nieuwe omgeving snel
aan. De Japanse regering schroomt moeite noch geld voor het bereiken van haar doel.
Boer Haisma vertrekt geen spier van zijn strakke gezicht, wanneer
hij de boodschap en het bod verneemt. Men zou zo denken, dat het
hem niet veel raakt, wat er gezegd wordt. Maar dat is zo niet. Er
gaat in enkele minuten heel wat in hem om. Hij heeft de mogelijkheid
van zulk een bod nooit goed onder de ogen gezien en nu staat hij
er voor. Hij moet er even verstandig over nadenken om er klaar mee
te komen.
„Nee," zegt hij tenslotte, zo'n beetje als terloops. Het zou ook wel
om een kruiwagen of iets dergelijks kunnen gaan, zo klinkt het.
„Nee, och nee, hij staat mij nog niet in de weg."
De anderen verwonderen zich niet. Zo'n boer slaat niet dadelijk
toe, dat kun je begrijpen!
Er wordt nog wat over en weer gezegd, over vee in het algemeen,
over Wodan in het bizonder. Er wordt ook een beetje aangedrongen
op de verkoop. Maar men komt daar niet verder mee, geen stap.
Tenslotte wordt het bod verhoogd. Ja, de Japanse regering
schroomt moeite noch geld voor het bereiken van haar doel.
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Boer Haisma knikt langzaam. 1a, dat heeft hij nu ook begrepen.
Nou, nou, de Japanse regering durft het wel aan, hoor! Er kan toch
onderweg of daarginds ook wat gebeuren met zo'n kostbaar dier.
Nu ja, men kan het goed verzekeren, dat is waar. Maar als er wat
gebeurt, dan heeft men toch met de verzekeringssom ,het prachtige
fokdier niet terug.
„De heren moeten denken, men gaat er niet zo maar toe over, het
mooiste wat men heeft te verkopen."
Daar denken de heren wel aan. Maar de boer krijgt zeker nooit
weer zulk een hoog bod. Hier kan er ook iets mee gebeuren en de
verzekeringssom zal toch zo hoog niet zijn. Tenslotte kan de boer
ook niet alle fokmateriaal zelf houden.
Er wordt gewikt en gewogen. Men heeft het boer Haisma niet gemakkelijk gemaakt. Hij haalt even diep adem. Dan zegt hij kalm: „Wij
moeten er maar niet verder over praten. Kom vrouw, schenk nog
eens in." De laatste woorden ,houden in, dat de zaak is afgedaan wat
de boer betreft.
Maar aan de andere zijde wordt de zaak niet als afgedaan beschouwd. In het wonderlijk - onbegrijpelijke koeterwaals van het Oosten
vliegen woorden door de stille statigheid van deze voorname
boerenkamer als driftig gonzende insecten.
De Japanse regering schroomt moeite noch geld voor het bereiken van haar doel. Men heeft alles tot in de puntjes voorbereid
en overdacht. Men heeft er de verre reis voor gemaakt. Men heef! de
zinnen gezet op het edele dier van hoge afstamming, met de ongeévenaard zuivere bouw en de schitterende melktekens. De
dochters van Wodan zullen in haar blanke uiers dragen de welvaart
van gans een volk.
De tolk zegt langzaam en nadrukkelijk: „De Japanse regering wil
gaan .... in liet uiterste geval ....tot tienduizend gulden."
Er valt een lange stilte, vol spanning aan de ene zijde, van bijnaniet- begrijpen aan de andere kant. De boer en de boerinne buigen
het hoofd, het duizelt hen een beetje. Tienduizend guldens voor een
sterfelijk, stom dier uit de stal van de Warnse. Het is een som!
De tijden zijn slecht. Er is have en goed, maar de waarde daarvan
is sterk gedaald. En er komt maar heel weinig geld binnen
tegenwoordig.
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De Warnsemensen zijn eigenerfden van een heel oud geslacht.
Zij boeren op een uitstekende plaats. Maar rijk aan geld zijn zij niet.
Tienduizend guldens, — het is een som!
Dit wordt een onverwacht harde strijd voor de boer. Het geld
kan hij op de Warnse zo goed gebruiken nu. Het is waar, het mooiste
stamboekdier zal dan weg zijn. Maar hij kan voor het tiende deel van
de prijs Wodans Oudger terugkopen op Winia State. Die belooft
ook goed te zullen worden. Hoewel niet zo als Wodan, nee, dat bij
lange niet. Wodan is een eenling, zo'n stier zal er misschien in de
eerste vijftig jaar niet weer komen in het land. Dus, — ,hij zal de
veestapel van het vaderland het allerbeste ontnemen wat hij heeft?
Nee ...., Ja, hij heeft er het volste recht toe, het is zijn eigen bezit
immers. En in het vreemde land zal Wodan de veestapel veredelen,
het komt toch eigenlijk op hetzelfde neer, waar dit gebeurt. Overal is
,het dier van onschatbaar nut.
Boer Haisma gaat met een heftige beweging wat verzitten op zijn
stoel, hij schrikt van zijn eigen gedachten.
„Larie-farie," denkt hij streng, „ik lieg mijzelf wat voor. De Japanse
veestapel kan mij geen sikkepit schelen. Het is mij om het geld te
doen en nergens anders om. Ik denk alleen aan mijn eigen voordeel.
Geld is een deksels mooi ding!"
Voor 't eerst dwalen zijn blikken door de grote, stille kamer, zij
zoeken een houvast. Fors en breed hangt het portret van de boer
zaliger in het volle licht. De gesloten mond boven de volle, witte
baard heeft iets hards. De strenge ogen doen het gezicht leven.
Het is de boer, of hij er nu niet goed naar kijken kan, zijn blik
glijdt er langs en door ,het raam. In de volle zon ligt de rulle, zwarte
aarde van de pas gespitte bloemperken. En .... boven die rulle,
zwarte aarde staat een herinnering.
„Het valt niet mee in het leven om alleen maar te knielen voor
God en nooit voor iets of iemand anders."
Boer Haisma heeft daar gezeten met de rechterhand in de zak van
zijn blauwe werkkiel. Die hand balt zich tot een vuist. En dan ineens
komt die hand te voorschijn ... .
„Néé!" Een daverende slag op de tafel begeleidt het kleine, felle
woord. De boerinne krijgt een straal hete koffie over haar handen. Zij
189

schrikt geweldig. En zij schaamt zich. Foei, haar man ,had zich zo niet
mogen laten gaan. Wat moeten de heren wel denken I
De heren houden zich echter kalm. Zij trekken alleen maar een
scheef gezicht en kijken elkaar eens aan en zij denken er alle vier bij:
„Nu kan men toch weer zien, dat men met een onbehouwen boer te
doen heeft. Een boer blijft toch maar een boer!"
Doch het „nee" is onherroepelijk. En dat is wel erg, erg spijtig.
Oude Berend kan het niet harden bij zijn werk. Och nee, hij loopt
heen en weer als een eizieke kip. Hij neemt een hooivork in de hand
bij de schuurdeur en hij zet die bij de karnhoeksdeur weer neer.
Helemaal doelloos.
Hij kan niet zoveel meer hebben, die oude Berend. Hij is gauw uit
z'n centrum als iets de dingen raakt, welke hem na aan het hart
liggen. Het is hem nu wel zo klaar als een klontje, — ,het gaat er naar
toe: Wodan moet weg. Dat koffiedrinkt daar maar in de pronkkamer
en dat weet van geen weggaan. En een gladde tong van wat ben je
me natuurlijk. Ze hadden in hun heidens land moeten blijven, die
onder-de-maatse gauwdieven. Wat hebben ze hier te maken? Niets
— niets! Een onredelijke haat tegen de kleine Oosterlingen groeit.
Het doet ook zo'n pijn aan het oude hart. Bevend over al zijn
leden schuifelt hij de ruime stal binnen, waar Wodan staat. Die
gromt eens achter in zijn keel, Iaat zijn ketting rammelen en stapt
achteruit. Hij wordt vandaag nogal eens gestoord in zijn rust. Oude
Berend legt een hand op de glanzende, zachte huid van het dier. Hij
kijkt naar de zuivere, rechte lijn van de rug, naar de brede, diepe
borst, naar de edele tekening en de krachtige, maar fijn gebouwde
poten. Zijn ogen drinken de vormen van het dier.
„Dat had de boer mij nu niet meer moeten aandoen .... Ik ben
al zo oud immers, hij had nog even moeten wachten ...."
Het kleine stalvenstertje voor Wodans vochtige neus is een vierkant plekje gouden zon. Hij snuift er eens naar.
„De oude boer zou het zeker niet gedaan hebben, nee, die niet . . .
Maar het jonge geslacht ....dat denkt niet zover ....als het maar
geld ziet ...."
Door de schuur komt een stevige stap naderbij. Oude Berend heft
zijn hoofd op. Er is wat in die stap, dat hem weer een beetje moed
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geeft. Hij luistert

De deur gaat open. Hij kijkt de boer vlak in

de ogen.
„ N e e , " zegt die en hij glimlacht.
„ K o m , " zegt oude Berend. En na een lange stilte: „ D a t is best/
Hij zou nu wel woorden van innige dank willen zeggen, hij zou
de boer z'n beide handen willen grijpen en die drukken, zo stijf, als
zijn oude krachten het nog toelaten.
Hij doet niets van dat alles. Hij zegt alleen tegen de boer: „Ik
maak nog maar even een kuierke naar Dirk molenaar. Het is zo mooi
buiten en ik heb niets meer om handen."
Want hij moet de ruimte hebben voor zijn blijdschap.
1

Beppe steekt voor 't eerst sedert weken haar neus weer eens buiten
de deur. Leunend op haar stokje stapt ze voorzichtig het paadje langs
om de pomp heen. Driekleur kuiert mee. Die heeft net een heerlijk
dutje gedaan in Beppe's wollen schort. Zij zet rug en lijf in twee
sierlijke halve cirkelboogjes, de staart wijst recht omhoog, de vier
pootjes staan stram dicht bij elkaar. En het bekje met de bloedrode
tong en de melkwitte, scherpe tandjes gaat wijd open.
jij," praat Beppe zacht, „ g a a p je bek niet uit de
„Pas maar op jij,"
j^Hfi
hengsels. Luiwammes!"
Poes rekt zich behaaglijk. Het wordt voorjaar.
,/kZou maar wat in de hof gaan," roept
moeder door de zijdeur, ,/tis hier nog te
schraal."
Ja, dat zal Beppe doen. Zij trekt haar zwart
wollen tipdoekje wat steviger om de schouders.
In de hof zou men kunnen denken, dat de
Mei niet ver meer is. Ho, ho, 'tis nog maar
•yjjp eind Februari, er kan nog heel wat gebeuren.
/ ' * Maar overal zitten de knoppen tegen het barJ
sten aan. 't Is haast jammer, want er zullen nog
/
heel wat andere dagen komen en wat nu te
haastig is, moet het dan dubbel ontgelden.
^
De weiden groenen. Een heel klein beetje
nog maar, doch het is duidelijk te zien. Dat
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heeft het aanhoudende zachte, zonnige weer der laatste dagen
gedaan. Nog maar enkele weken, dan schiet het gras met een vaart
de grond uit. Zodra het er maar volledig op weert. 't Is een mirakel,'
ieder voorjaar opnieuw.
Beppe legt haar vrije hand als een dakje tegen ,haar voorhoofd en
tuurt voor zich uit. Haar oude ogen beginnen er van te tranen, de zon
staat al scherp op de vlakte. Nee, zij kan het niet volhouden, zij moet
de ogen neerslaan.
Och, kijk, daar zijn de „lijderkes"! Witter dan de wol van jonge
lammeren zijn hun tere klokjes en dapper pieken de stevige, heldergroene blaadjes naar de zon.
Beppe zal „bij leven en welzijn" negentig jaar worden deze
zomer. Iedere herfst van de laatste jaren nam zij stilletjes afscheid
van alles wat er groeide en bloeide. 1a, chat kon niet anders. Als men
al zo oud is ... .
Nu staan de sneeuwklokjes daar. Beppe kijkt er een hele tijd naar
en 't wordt haar zo wonderlijk te moede. Dan ineens rollen er twee
grote tranen over haar rimpelwangetjes. Maar nu zijn het echte
tranen. En die brengen haar meteen weer tot zichzelf. Zij zoekt
haastig haar zakdoek.
„Foei, foei," denkt ze, „ik kan weten, dat ik oud word, hoor! Een
oud mens wordt weer een kind gelijk, foei, foei!"
Berend komt ook door de hof. „Het is zuiver een Meidag,"
zegt hij.
„Ja, ja, men zou er haast anders van worden," knikt Beppe ernstig.
„Dat komt van de verandering in 't bloed, boerinne. Dat krijgt
een ieder in de opgaande tijd."
Oude Berend meent, wat hij zegt. Hij kan het zich niet anders
denken, dan dat het zo moet zijn: alles, alles zal nieuw worden boven
de aarde, nu de winter weer voorbij is. Ook zelfs het bloed van de
mensen. En daarmee hun leven.
Hij heeft het niet zo ver mis, die oude Berend.
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