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HOOGMOED KOMT VOOR DEN VAL.

I,

Boukje Straatsma kwan: van het d.orp. Ze was otr

haar Zondagsch in de Friesche kleedij, Op het hoofrl
d.roeS ze een ooûjzer met muts. En al noemde meii
nu dit sieraad een << oori,jzer >, het bestond toch u'ri

twee giouden platenn die elke zijd,e van den schedel
bedekten,

Zestig, zeventig jaar geleden moesten de Wesl
Vlamingen niet naar Friesland, dat is gehccl irr 'i
l.loorden van Nederland, reizen om bif vrru'v\/r1r.r eû

rn.eisjes zulke < aorijzers >> te zien.
Die droegen o$ze gfroc,imocdeirs :ran de kanten ,;an

Brugge toen ook.
Als een meisje in 't Vrije van BruSge haar Eer.otr,

Communie deed, kreeg ze Sewoonlijk haar eerste oor.
ijzer, Dil was van nikkel, zilver o{ goud, al naar deu
inhoud van va.ders geldbeurs.

Vreemd is dit niet, want in West-Vlaanderen stami
een deel van het volk van de Friezen af. En de $ilesi
Vlaamsche en Friesche giewesttalen hebben veel gelijl<e
woorden,
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Plots schaftg men in Ïflest-Vlaanderen die oorijzers
af. Een vrouw wist aan Priester Guido Gezelle tri
vertellen, dat zi,i een heele vracht van die sieradel
naar iuweliers te Brugge had zien vervoeren,

De ionge meisies in Friesland dragen ze ook niel
meer en kleeden zich naar de algemeene mode,

Maar Boukie Straatsma was nog in de iandsdracht
Trouwêns in haar dagen sprak men nog niet veel over
veranderen,

Haar kleed was van gioede, deugdeliike stof, En on
ziide hing de beugeltasch met zilveren slot,

Boukie was de vrouw van den riiken boer Straats-
ma, die een half uur buiten het dorp op de hoeve
Tfilgenzate woonde,

Ze was nu op bezoek 6ieweest bii een vriendin, die
haar veriaardag vierde , Ze wilde echter biitiids thuis
ziin, voor het avondwerh.

Ze kwam voorbii een andere hofstede. Daar woon
cie boer.Feenstra,

Veel Friesche namen {aan op a uit, als : Galema
Sietsma, Steenstra, Beekma, en heel wat andere. In
Friesland heeft men ooh zonderlinge voornamen alr
Siouli, Fenna, Gemma, Femma, I7ytske, Fraukie
Aulcie, voor meisies ; Popko, Oene, Siierd, Ebbe
Tiaard, Onno, Seerp, Tieerk, Bokke, Douwe, Minc.,
voor ionSen,

Vrouw Feenstra stond iuist aan het hek, toen Boulcic
Straatsma voorbii stapte en 6ioeden dag knikte.

Itîear boerin Feenstra Sroette niet teruS.
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- Wei zoo, moet de riike boerin van lù(/ilgenzaf;

tevoetvanhetdorpkomen'vroegzespottend'Isde
Uuu"t" gierig om ziinwa$entie en fa.a1d te versliiten ?

Dur, "olgt 
Ài|n *utt beter voor mii !

BoukjeStraatsmaantwoorddeniets,en$in$verder
Z"no"ia.boerin Feenstra noS hoonend lachen'
--il];;ze 

wist het, dat Feenstra's haar man en haar

liaatten. Dit was omc{at boer Straatsma eens een sttrlr

i""i g"fro"frt had, dat ook Feenstra be$eerde' Maar

a" 
"iÀ"nuur 

had het liever aan Straatsma afgestaarr

Ntb""*"urdeFeenstra,datStraatsmabijdenheer
}lwaadvanhemverteldhird,omzoodoerrdedevoor
l.eur te krijgen. Maar dat was een leu$en'

Boukie was soms verclrietiÉ om die oneenigheid' Zii

had alles giaaÉ biigeie$d' Doch de Feenstra's wilden

"i"t. 
ff* il1""t oot nu weer'Boukfe had {oeclen daf

geknikt, En vrouw Feenstra beleedigde haar'

En omdat ze te voel van het dorp kwam ! O' als-ze

h"l g"urutgd had, zou haat man haar wel met het

r"gîtl" 
"f-gehaald 

hebben ! Hii bezat het beste paarrl

d"n" ,rrllrt"n looper, uit de om$evin$' Maar boer

Sir.*t.*" *". tto drr'tk aan 't werk op ziin land' Et ziin

vrouw wilde hem daarin niet storen' 't'$fas aangenaam

een half uurtie te wandelen'

Boukje kwam thuis. Ze verwisselde $auw haar Zon'

ctagsch E"*uud voor de werkkleeren' En dan hielp z':

Tlttske, de meid, bii het avondmaal
'De 

hoeve stond aan een vaart' In Friesland ziin er

reel kanaleo, Twee knechten brachten de emmers in
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een bootje en voerêii naar de weide, om daar de koeier'
te melken. Het vee bleef heel den Zomer zoo bii nach'
als dag, buiten.

De bedrijvigheid op de hoeve < Wiigenzate >> duurde
tot het donker werd. Toen cle boer van het lancl kwam,
stond de tafel gedekt.

Na het avondmaal zaten Straatsma en zijn vrouw itorr

vrat samen in de kamer. Kinderen hadden ze nog nief
De baas vroeg, hoe Boui<je hei op 'tbezoek had gestelri

- O, heel goed, antwoordde de vrouw. 't Silas c'-

gezellig
Ze sprak over egnige kennissen Maar dan vertelde

ze,Eoe vrouw Feenstra haar bespot had,
-_ Welke leeliike manier.en, en dat voor een mensch

dat altijd defti$ wil doen, zei boer Straatsma. Aan de
poort iemand naroepen ! Ja, de Feenstra's haten ons.

- En om dat stuk land ! Hadden we't EevteLen.
we zouden het boer Feenstra gelaten hebhen, hé
Menno I

- Dat weet ik no{ niet ! Iieenslra denkt altiic'
dat zijn haan koning moet kraaien. 't Is tro',scl. bij
h.em Ieder zou voor hem moeten buigen en z'.irt
rrouw is al even zoo ver''r,aand. tr'Xaar Friezcn buioen
riiet $emakkelijk. Veel honderden jareir eeleden, c,ir.
ctervonden de Noormannen dat ook, Die Zeeroover,;
liadden Friesland overwonnen, maar niet het Fries.he
karalrter En om onze vaderen toch te dwingen voor
hun land te buigen, maakten ze in de kerken lage
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ûeurties, die naar de Noordzijde stonden. Als de

b'fiezen buiten gingen moesten ze bt:jgen naar het

Noorden; 't land der Noormannen. T/e hebben ook no{
zoo'n Noormanpoortje in onze oude kerk, maar het is
dicht geinetseld. De Frlezen ziin vrii geworden En

boer Feenstra waant zich zeker ook een Noorman-
vorst;

Boukie glimlachte, Evenals ve,el Friezen hield haai
nlan van lezen en snuffelen in oucle boeken en alma

rr.akken. En hii haalde 6iaarne voorbeelden uit het ver
leden op;

: Veeten tusschen familie en buren zijn dom en

gevaarlijk, vervolgde Straatsma' Daar is al heel veel

kwaad uit voort 6iekomen en in Friesland niet het

minst. Wij noemen de stad I{arlingen nog altiid Harns

En dat komt omdat er vroe$er een state, een kasteel

stond, waarop veel honderden jaren Seleden zekete

Douwe van Harns wooncle. En die douwe l!'as ee!.i

trotsche, opgeblazen kerel, clie alle edelen in de buurt
cle wet wilde stellen. Zoa had hii ook verboden een

weg te gebruiken, bewerend dat cleze alleen voor zlin
gebruik was bestemd.

Sieke van Gratinga, die rlaar in de b':urt rvooncle,

zou toonen, dat hii zich aan zulk een verbod nie'.

stoorde. Hij zei aan ziin zoon dat deze n:'et een hooi-

waSen over den afgesloten weg moest riiden. De ion
gelinS deed het. Douwe van Harns zag het en kwan'
woedend met een zwaard aangeloopen. Hii stak der
airmen iongen dood. 

_ g _

Douwe sloot zich in zijn kasteel op. Sieke van Gra.
tinga was woedend om den clood van zijn zoon, Hi1
riep al ziin lamilieleden en vrienden op : die brachte:r
hun knechten mee. Ze vielen het slot van Douwe aan.
en drongien er binnen, Ze doodden Douwe van Harns
en ziin vrouw en kinderen en verwoestten de gansche
state, Dat is een wreede geschiedenis, vervolgde Men-
rro Straatsrna. En zoo hebben we er zooveel in de boe"
ken van Friesland, Ja, veeten ziin dom en gevaarlij!;.
Ook zal ik den haat met Feenstra niet aanvuren. Iir
ga den man uit den weçi, en gii hebt wijs gedaan,
Boukie, met niets te antrvoordden, toen die dwazc
vrouw u na riep. Maar om nu mij zell le benadeelen
voor Feenstra, dat is ver gezocht,

Zoo spraken man en vrouw noE een poosje.

il.

Jet Feenstra vertelde aan haar man, wat ze lot
Boukje Straatsma {ezegd had. En de dwaze boer lach.
te er om. Juist kwam hun zoontie, Jurjen, binnen
Jurjen was tien iaar, en een stevige gezonde knaap
-- O, vader, ik heb zoo plezierig gevaren ! verteldç

hii. Klaas moest om turf met de zeilboot. En ik mochl
mee

- l/elke Klaas ? vroe{ boer Feenstra.
--Klaas, de knecht van Straatsma Klaas is zoo'r,

{rappige man Hii doet me altiid lachen,
Feenstra keek op eens zeer kwaad,
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*..Jurjen, ik heb u verboden op de hoeve vatt

Straatsnra te Saan I zeihii. En dan rnoogt ge ook nie',

in hun boot varen

- Maar Klaas houdt zoo veel r/an me, vader !

-- Als hii naar u roept, rnoet ge net doen alsof gii
het niet hoort, hernarn Feenstra. 'Wanneer 

Se wil;
zeilen, zal onze knecht rnee gaan, in onze boot. Gii
hebt niets van anderen noodig, Vlij ziin zelf riik ge-

rroe6i. Ge zijt de voornaamste jon$en van 't dorp. De

Straatsma's moeten u veel te min ziin t, Het is slechr

volk, dat uw vader bedrogen heeft,
Moeder knikte toestemmend.
Jtrrjen z.ette een droevig fiezicht. Niet meer mel

Klaas mogien spt'eken O, dat viel hem hard !

- 
Ge kunl hier alles kriigen wat Se wilt, verzeke't-

cle zijn vader, Op school laat ge al de arme kindererr
links liggen, hoort ge, Ge moet u fier houden, \ffi'
ooen voor niemand onder,

Jurjen voelde droefheid in zijn hartje. Arrne r..,[

rijke kihdercn, hij had daaraan nooit gedacht. Hii
bezat op het dorp veel kameraadjes, want Jurien
$'as een vriendeliike knaap. En zou hij nu moeten
vra61en, wie er arrn en wie er rijk rvas. Neen, dat be.
greep hii niet,

En waf later in zijnbedje,lag .Iurjen stil te schrei-
en, omdat hii voortaan juist moest doen alsof hij
hwaad was.op Klaas, den braven, vrooliiken knechl
van boer Straatsma.

Intusschen kwam er uog bezoek voor.Feenstra. Een
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Loopman leidde een paard op de hoeve.
Het werd op stal Sezet en de koopman. cntvin$ darr

in huis eén Éiroote som geld. 'Ioen hii rveer heen was

kwam Feenslra bii ziin vro-ilw en zei I

-- ITel Jet, nu heeft Straatsma niet meer den bes'

ten looper van het ciorp, maar ik bezi't dien"

- 
Ja, ik zap, den kooprr.an het paard bren$en. En

is het waarlijk een goede koop ?

- Donderdag op de rnarkt te Leeuwarden heb ik
het paard zien draven. Fiin hoor en vlug als de winci

* Wat zal Menno Straatsrna iatroersch ziin I

__ Hoe ialoerscher, hoe liever. Hij kan nu niet meer
tegen me op. En in alles zal ik hem de baas worden
Ha, de kerel krijgt er nopi wel spijt van, dat hij m.i
dat stuk land ontfutselde ! Loontje komt om zijn
boontje.

Jet moest nog eens mee naar den stal om het nieuw
paard te bezien. Ook meiden en knechten kwameu
kijken en bewonderden het prachtig dier.

Feenstra had het gekocht om sneller te kunnen rij-
cien dan Straatsma

I TI.

Men had in het dorp veel glesproken en met lof over
cien nieuwen draver van boer Feenslra, è{aar sommi,
fen beweerden, 'dat ze heI paard toch niet voor dit
van Straatsrna zouden willen ruilen.

Als de boeren 's Zondags van de kerk kwamen reed
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Feenstra het wa$entie van Straatsma dikwijls voorbij

O, dan lachte hii van $enoe$en'
Maar Siraatsma zette ziin paard dan niet tot meet

spoed aan. Hii wilde geen wedren houden met den

dommen ruziestoker' Eh Boukje maande hem trou
wens ook tot voorzichtigheid aan'

- 't Zal boer Feenstra no6! giaan als de kikvorsct,
clie zoo dik en zoo groot wilde worden als een os' zer

op een Zonda{ Klaas de knecht van Straatsma, Die
kikvorsch blies zich op, meer en meer en hii keek
pas boven het gras uit, toen hij al door ziin $ewelC
openklakte, Feenstra blaast zich ook op, Verbeeld u,

dat hij ziin jon{en verboden heeft rnet mii no$ te
spreken. En Jurjen schreide, toen hii me dat zei' lk
zag dat de knaap me ontliep en eens vroeg ik, waaronl
hii dat toch deed. Onder snikken vertelde hij het, E'r
Jurien is een braaf kereltje Bah, zoo uw kind op'
stoken ! Ja, daarvoor moet ge een echte blaaskaak
ziin

't Was een herfstdag Klaas, de knecht van

Straatsma, had een leelijken val gedaan. Hij was in dc
schuur van den deel op den dorschvioer getuimeld. En
hij werd bewusteloos in huis febracht. Dadelijk moest
cie dokter komen. Die legde een verband. Maar er
moesten heelmiddelen te Harlin$en, de naburige stacl
gehaald worden.

Boer Straatsma zou er zell om riiden. En nu vloop,
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zijn wagentie wel over den weg I Er moest haast
giemaakt worden ! 't Was voor een zieke.

Toen Straatsma met de gieneesmiddelen terir$ reed.
was hii nauweliiks uit de stad, of ook Feenstra vet'
liet met ziin gespan Harlingen. Jurf en zat naast hern.

Ginds riidt Straatsma, zei de boer. Nu,zet hii door
Maar wii zullen hem eens voorbij vliegel, 'k win
het gemakkelijk van hem. Mijn paard is ioch het
beste.

Feenstra had in de stad kennissen ontmoet en wel
een glaasie te veel met hen gedronken. Hii had ze
getracteerd, want hij rvilde steeds gevleid worden
En dat doen zekere lieden gemakkeliik, als ze voor
rriets moSen drinken.

Feenstra was wel niet dronken maar ioch erg op-
gewonden.

Straatsma wist niet dat Feenstra hem volgde. Men
rro dacht aan Klaas. Hoe eer hij thuis was, hoe spoe.
diger hii ziin trouwen knecht kon helpen. Daarom
moest hii hard loopen. En die kon het. Maar de baas
hield met vaste hand de leidsels. Hii zag de bochteri
en vertraa6ide daar.

Hii bleef Feenstra voor. Deze werd daarom woe-
dend. Hii lefde de zweep over zijn paard.

- 
Luiaard, kunt p1e vandaag uw best niet doen ?

schreeuwde hii. Ge ntlt en moet dien ouden knol gin-
der inhalen. Ik wil het en wat ik wil, gebeurt,.

Aan de bochten van den weg hield Feenstra het
dier niet in, Hii zag di.e krommingen zelfs niet. Nog
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driltiger werd hij toen hij merkte dat de menschen

ruaar hem keken, Men naderde het eiSen dorp, En dap

zou men vertellen, dat Straatsma het van Feenstria

Êlewonnen had ! Neen, dat nooit.

- 
Vooruit, lammeling ! tierde Feenstra en weer

kletste hij de zweep op dén rug van het arme dier
1'oon, dat gij uw gelri waard ziit. Ylin het, al moest
ge'straks aan mi jrr hoe.re neer vallen !

- Vader I riep Jurien, die zich doodsbenauwd aan
rl.en rand vast klemde.

De knaap zag het gevaar, de boer niet,

-'Wat, 
ziit ge bang ? kreet Feenstra.

- J", vader

- BanS met mij ! O{ moet die'akelige Straatma
het winnen ? Moeten de jongens op school u uitlachen
misschien en zeggen dat ons paard minder is dan de
knol van Wilgenzate ?

- Vader, laat me er uit ! smeekte Jurjen weenend

- IJw mond houden ! Niet blaten of ge krij{i
straks klappen ! raasde Feenstra.

Angsti$ staârde Jurjen naat een scherpe bocht.

- Vader ! gilde hij.
Maar 't was te laat. Onder een'nieuwen zweepslaf

sprong het paard 'rooruit, miste de krommingi, rendl
van den weg in een rveide, plofte neer en het wa.
gentfe sloeg om,

Kreten van menschen klonken Buren snelden toe.
Feenstra. stond al overeind. Hij had wel een gat in 'i

hoofd maar dat scheen hem niet te deren.
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* Stom beest I schreeuwde hij tct ziin paarâ.
Eenige kioeke boeren haclden het al overmeestercl

Ancleren trokken .Iurjen uit het voertuig..De arme
knaap r,vas bewusteloos.

- O, mijn kind ! kreet Feenstra, Het is toch niet
doocl ?. 

- Neen, ne?n maar gij hadt zijn moôrdenaa,
l,f,rnnen ziin. En wie ;weet, zei een vrouw.

:- Jurjen, mijn Jurjen I schreide Feenstra 0
hoort ge me niet ?

._ Neen, hii hoort u niet, hernam de vrouw, Laal
hem ergens binnen bren{en

- Naar mijn hoeve we ziin er dicht bij, zet
Feenstra.

Twee mannen brachten clen knaap heen. A,ndere,,
zouden voor hei paard zor$en.

Jet Feenstra hoorde op hei voorhof roepen :

- De baas heeit een ongeluk gehad rnet het Serij i

Verschrikt sr:elde ze naar buiten, Daar stond ee;r
arbeider.Hij had aan het hek het gebeurde gezien.

Meer wist hij niet. Vlu-g liep de angstige moeder.
heen

Doch daar zag ze haar man. Die was toch op de
been

- Jurjen, waar is Jurjen ? vroeg Jet schreiend.
Ze bemerkte haar kind

- O, is Jurjen dood ? kreet ze.
Men stelcle haar gierust I De jon$en beefde. Het wai

een bezwijmingi door den val
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\rVeenend schreed vrouw Feenstra naast de mannen
die Jurjen droegien.

Boer Straatsma had van het ongeluk niets bemerkt
Hii was Feenstra een heel eind voor geweest, want
zijn paard draafde sneller. En hii wist zelfs niet dat
de dwaze ruziestoker hem volgde,

Op Ï(/iigenzate SaI Straatsma het gerij aan den
t",veeden knecht over. Haastig bracht hii de heelmid.
delen in huis, 't TroI goed. Juist was de dokter op de
boerderij teru6igiekeerd en hij kon Klaas dus dadelijk
helpen. Hij mocht den baas en debazin gerust stellen
Klaas was trouwens ai bij kennis, en beweerde zell
dat ziin iizeren bol wel tegen een duw kon. Hij suisde
nu nog wat, doch morgen was dat over. De doktei'
raadde hem echter aan 6;oed te rusten

Plots werd de geneesheef geroepen. Hij trad met
Straatsma mee buiten.

Daar stond een buurman.

-- Of de doktcr eens dadelijk naar Feenstra wil
de kornen ! De baas en de jongen,hadden een ongeluk
gehad met het gerij

'-Met het Serii vroeg Straatsma.

-- Natuurliik En het is niet te verwqnderen I Als
gij beiden om ter snelst reedt ! hernam de buurman

- Heb ik om ter snelst met Feenstra gereden ?

vroeg Straatsma verbaasd,

- Gii kwaamt toch ook van Harlingen ?
.- Ja, waar ik gleneesmiddelen had gehaald voor
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mijn knecht. En ik zette aan orn 6iauw thuis te ziin.
f-n was Feenstra achter mij ?

- Ja Hij wilde u inhalen, maar aan de bocht
dicht bij zijn huis, stortten paard en rvagen in de wei
de. Feenstra heeft niei veel, doch de kleine Jurien
is bewusteloos.

- 
Dat moest er eens van komen, met dien dwa

zenkerel, Ik zal eens gauw gaan zien, zei de dokter.
Straatsma vertelcre het nieuws van Boukie.

' 
- Had ik geweten dat hij achter rîe was, ik zo't

hem doorgelaten hebben, verzekerde hij.

- 
Arme Jurjen O, dat het toch niet erS mocht

zijn I

En dat meende Boukie uit den grond van haar
hart. . .

Men had Jurien in de bedstede (1) gelegd van de
woonkamer, Moeder zat er naast. Zehad het bloeden<l
betjn verbonden. Ze hield nu Jurien's hand vast en
weenend sprak ze allerlei zoete woorden.

Maar Jurjen antwoordde niet.
De boer liep heen en weer, orn te zi,en ol de dok-

ter noS niet kwam De woorden van den buurmatr
gonsden hern door het hoofd : << Ge hadt de moorde
naar van uw kind kunnen zijn ! >> En als het nu toct:

(1) Een bedstede is in den muur gebouwd, en lijkt
wel op een ingemaakte kas. Er zijn deurties aan, Daar
lret ginder heel koud kan ziin, heelt rnen ook bedste-
den in de woonkamer of keuken, waar men stookt,
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eens waar moest worden ! Als zijn jongen eens stierf,
Daar kr'vam de dokier. Fiij knikte goeden dag toi

Feenstra en SinS in huis,

- O, c{okter, red mijn kind ! smeekte de moeder
De geneesheer anderzocht den knaap.

- 
Is het erg, dokter. ? vroeg Jet.

"- Ik denk het wel Maar mei Gods hulp zal ik
,mijn best doen De wonde aan het been zal weiniri
te beduiden hebben Het hoofd is een andere kwes-
tie. Het kon wel een hersenschudding worden

- O, dokter !

En vrouw Feenstra smoorde haar snikken in een
z.akdoek.

_- T(/e moeten dadeliik geneesmiddelen hebben,
dezelide die Straatsma, van middag uit Harlingen Se
haald heeft, hernam de geneesheer. Ga naar Straais-
ma, en vraag er de helft vant zoo wendde hii zich tot
den vader.

- Naar Straatsma maar die zai ze mij niet wil
len geven, stamelde Feenstra.

- Niet willen ? Dan kent gij hem en zijn vrouw
niet. En.neen, ik weet wel dal gij hen niet kent zoo-
als ze waarlijk zijn. Feenstra talm niet Het leven
van uw kind staat op 't spel

- Ik zal gaan ! rigp Jet uit, en reeds snelde ze
heen.

Ze âacht niet aan de ruzie, niet aan de veete. Zehad.
nlr rna-ar een bekommernis ; haar Jurjen.

:- 18 -

Ze kwam op Tililgenzate. Boukie za{ haat op het

voorhoi en Sing haar haasti$ te$emoet.

- Buurvrouw, hoe is het met Jurjen ? vroeS ze.

- 
O, zeer ernstig En de dokter vraagt, of ik de

helft van de geneesmiddelen mag hebben die uw man

r-rit Harlingen heeft gehaald.

Straatsma was ook aan de deur verschenen ?n hoor-
de dit verzoek.

- 
lVel zeker, kunt ge die krijgen, sprak hij. Kom

binnen, vrouw Feenstra, En ik zal terug keeren naa'
cie stad om nieuwen voorraad.

- 
O, wat ziit gij goed ! En wij snikte Jei

- Toe, toe, daaraan derrken we nu niet, zei Boukie
God geneze uw kind !

Jet snelde met de geneesmiddelen naar huis. En de
dokter verzorsde den knaap, die daar zoo stil in de
i,edstede lag.

Wat later hield Straatsma voor de hoeve stil, Hij
riep een knecht.

- Ik rijd naar Harlingen, zei hij. Vraag binner.'
eens, oI er nog w'at anders uit de stad noodig is.

De dokfer traâ zell buiten.
* Ja, ik zou ook ijs moeien hebben, sprak hij. Er,

c{an ware het heel goed kondt gij dokter Douryri.r.:.
rneeLrrengien voor een consult, Ge weet, waar hi ,

woont ?

--Zeker !

Straatsma beloofde de opdracht te vervullen en ver..
trok. Feenstra durfde zich niet te vertoonen . In zi,jn
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hart had hii er nog een hekel aan dat iuist Straatsnia

die boodschappen voor hem deed, maar daarvan dur{-

de hij 6ieen woord zegÊen,

W"fÈ een druk was er over de hoeve $ekomen !

Straatsma reed' weer snel, maar ioch voorzichti$' Err

het was gioecl voor Jurien dat het paard heel vlug koi:

draven, 2oo duurde tret niet lang of dokter Douwma

uit Harlingen bevond zich eveneens op de hoeve' Dc

twee geneesheeren onderzochten nu Jurien' De ka

mer *1rd donker gernaakt' De heer Douwna ontstat

een licht. Hij keek in de oogen van den knaap'
\ùflat was dat allemaal akelig voor de ouders ! En

wat zou straks de uitspraak ziin ! Het onderzoelr

duurde een heelen +.ijd.

Eindelifk zei Douwna, hoe hij veel hoop had, dai

het g;een hersenschuddin$ zou zijn. Volle zekerheid

kon hij niet geven, Mor$en kwam hii teru$' En de

ouders moesten stipt de voorschriften volgen,

Zoo bleven vader en moeder alleen bij den zieke'

Men had aan Steensfta $ezeSd, dal ziin paard eer
poot had gebroken en men het dier ter plaatse moest

afmahen. Het was alleen maar $oed meer voor den

slachter in de stad' De boer droeg de zorS daarvoo'

aan zijn knecht over' Hii keek ook niet naar het Se-

broken wagentje, dat men naar de hoeve bracht'
Hij zat bij Jurien . En ziin hart neep samen vaû

angst O, hii had den jon$en zoo lief ! En hii kon

zijn moordenaar ziin ! jurjen had gesmeekt'om uit
het wagentie te stappen, hii had Seweend en de vader
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dreigde irem te slaan. Dat waren zijn iaatste woorderi
peweest tot zijn kind, Aan zijn hoogmoed en ziin haat
voor Straatsma olferde hii zijn zoontje op t.

Dat alles ging nu den boer door het lioofd. En soms
liromde hii zich van wroeginli,

Maar vrouw Feenstra had ook groote schuld. Ze
had altiid den niid van haar man opgestookt.

De lange, nare nacht be$on Jurjen lag al maar
door stil Soms kreunde hij even als moeder het iis
ververschte o{ het kussen wat beschikte. Maar hii ken
ae zijn ouders niet

Jet bad veel in dien nacht. Ze had het in langen
tiid niet meer 6iedaan, maar de nood leerde het haar.

Eindeliik werd het morgen, Al vroeg was de dorps
dokter daar. En rnet welk een spanning wachtten
Feenstra en zijn vrouw het onderzoek af,

- NoÉ 5ieen verandering, zei de geneesheer, Niet
er6iér, maar ook niet beter, Gecluld menschen, En hoop
op God.

In den voormiddag kwam dokter Douwma. rWeer

werd de kamer donker gemaakt. En de dokters deden
noSf meer akelige maar noodige dingen. Ze tapten
Jurien ruggemergwater af en dit moest te Leeuwarden
onderzocht worden.

No$ moesten de ouders een langen en een sorn
beren nacht doormaken.

En steeds lag Jurien dooclstil. Hij ademde zacht
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en het was ol hij sliep" Maar gieen woordje kwam er'

uit,
Soms liep Feenstra naar buiten, 'en dan stond hil

te schreien in de schuur of in den stal'
Maar den derden dag gaven de dokters meer hooir.

Alle gevaar was nogi niet Seweken, doch ze zaSen lee
kenen van beterschap.

Dien namiddag kwam Klaas, de knecht van.
Straatsma op de hoeve. Hij was beter i hij had het
wel gezegd, dat zijn hoofd teSen een duw kon,

Klaas wilde nu Jurjen eens zien. Hii had altijt!
zoo veel van deir jongen gehouden.

.Iet liet hem binnen, maar Feenstra liep beschaamcl
heen. Ontroerd stond de knecht bii het bed.

- Jurjeri, zeihii zacht.

- Klaas prevelde de zieke en hij opende de oogien

en glimlachte,

- O, Goddank, hii kent u, sprak de moeder ver
heugd, en ze booEi zich over haar kind,

- Moeder, zei de jon$en en hij nam haar hancl
O, mijn hoofd is zoo raar, vervolgde hii.

* Maar dat wordt wel beter, En dan Eiaan we
weer zeilen, hernam Klaas, die de tranen in de oopier.r

had,
Doch veel mocht er niet gesproken worden.
Dat begreep Klaas wel,

-- Vrouw Feenstra, ik wil ook gaarne eens eer
Iiâcht waken, zeihij.
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.' O, ik dank u voor uw vriendeliikheid, antwoord"
cle Jet. Nu herleef ik toch wat.

Klaas ginS heen. En de vrouw vertelde aan haar

man, hoe Jurjen den knecht en haar herkend had

Nu siiep de zieke weer. En Feenstra vond het verve-
lend, dat het juist een van Straatma's hoeve was {e
rreest, tot wien Jurjen het eerst sprak,

Nop een week leefde men in hoop en vrees. Toen

trad de bepaalde genezing in. Jurien herinnerde zicti
den rit van Harlingen, maar sprak er 't liefst niel
over. Aan het eind van de tweede week mocht hij vooi
't eerst eens buiten in het herfstzonnetie.

Feenstra was weer harder geworden, Hij wist d:f.
nren in het dorp zeer strenÉ over zijn gedrag had ge

sproken en dit verbitterde.
Op een avond zei Jet :

-- !7e moeten nu toch maar een$ naar Siraatsn:a
gaan en hem bedanken voor-hun hulp

- 
Ik denk er niet aan, antw-oordde Feenstra. I-Tij

weet wel, waarom hii zoo haastig naar Hariingelr
reed. Hij had ook schuld aan 't ongeluk Ftrij daag<le

rne rrit, Ik naar Straatsma gaan ik denk er niet
aan En spreek er mij niet rneer over.

Maar de Straatma's kwamen zelf cn de oiidei:s
geluk te wenschen met de Senezing van Jurjen. Jet
ontving hen vriendelijk, doch Feenstra liep door de
achterdeur weg en deed net of hij niet thuis was. Maar
hij verbood Jurjen niet meer om met Klaas mee te
gaan.
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IV.

Feensira stond aan het veer bij de vaart. Er zal.

storm in de lucht. En dan was men hiet zoo dicht bii
zee altiid bezorSd voor de dijken. Ginds aan den over'
kant was het veiliger ; daar lag een hoo$te of een

terp, zooals men in Friesland zegt,

- Buurman, kwaad weer op handen ! klonk het
achter den boer,

't TTas Straatsma, die ook eens kwam kiiken.

- Ja, gromde Feenstra. . doch hii verwijderde
zich.

- NoÉ alliid dezelfde verwaande dwaas. En zulk
een les gehad I dacht Menno Straatsma.

Feenstra Ëad in het dorp rondgedstrooid, dai
Straatsma hem bii dien wedren uitdaaSde. Maar ieder
wist qu waarom de boer van lùTilgenzate dien middag
zoo snel reed en te Harlingen had men Sehoord, dal
Feenstra toen menig borreltje had gedronken,

Ieder keurde Feenstra af en dit verbitterde derr

trotschaard nog meer.

Ja, 't werd wild weer, dien avond, En in den nacht
klonk het op den dorpstoren de alarmklok. Ook schoo!.
rrten met een kanon, Dat waren de teekenen, dat er ge.
raar dreisde aan den zeedijk.

'Wanneer de zee hoog slcnd, als nu, lag het land la-
(er dan het water. Dit moest tegenSehouden rvorclerr
door een muur van aarde en steen gebouwd, een diik
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,bn thans kon de stormencle zee een Sat in dien diif.
slaan. Moet dit 5iebeuren, dan straonde het v,rat<tr
over het land, en zou het groote verwoestingen aan_
richtèn.

blijkbaar een zwakke plaats
alarmseinen gyeven. Er moisi

De opzichter irad dus
c'ndekt en liet daarom
hulp komin.
. Fiiesland heeft in den loop der tiiden vledseli;k

cloor overstroomingen geleden, Tal van steden en dor"
pen zijn in den vloed vergaan.

Boer Straatsma hoorde ook het klokgelui en de ira
nonschoten
. -* Gevaar aan den dijk zei hij tot Boukje.* Ja . God helpe ons !

- Ik zal vlug de knechten wekken.
Maar Klaas, die reeds te bed was gegaan, stond ;rlop den trap. Een andere knecht, ai" ai"frl bij de lro"",i

woonde, verscheen toen Straatsma en Klaas haastlq
ledige {raanzakken en gereedschap op een kar laad-
den._Op den we6i hoorde *"n .tË**en. De helpers
snelden dus toe.

Straatsma en zijn knechten spanden een paard incn re-den zoo vlugi mogelijk nu* dnn dijk. ,ùfuu, .l*
zwa-kke 

9l-aats lag, brandde.een vuur.I"a"" *i.t dus, opwelke olek hii ziin moest. Velen hadden zakken mee-gebracht. De opzichter gat ziin b"vul"rr.
En baas of knecht, ied6r werkte- om het hardstMen vulde de zakken met aarde en sleept, die na:t,het bedreigde om den diik t" lr"rrt"rl"rr"'
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- 
O, noodweer was het l, De zee huilde en raasde

en woedend beukten de golven den aarden muttr. 7,,2

hadden aan de buitenzijde reeds een stuk van dc
glooiing weSgeslagen.

Ook Feenstra. was daar met zijn volk. Ziin hoeve
werd het eerst bedreigd, De boer stond veel angst nit

'Wie zou het winnen, de zee of de mensch ?
'Wat zwoeSde men in den giuren stormwincl. En de

opzichter maande no6i tot meer spoed aan.

- 
Mannen, de buitenzijde schuift meer en meei

weg ! waarschuwde hij, Dat aan den binnenkant d.r
borstwerinf sterk zii !

Maar het was of het orkaan nogi feller werd. Een"
klaps sloegen de Solven ver over den dijk heen. D.;
menschen werden door het water als over{oten.

- Redt u ! schreeuwde de opzichter.
Al de arbeid had tof niets {ediend, De nieuw€ rrulrr.

zakte neer. , . De zee overwon
Redt u ! Ja, men moest aan eiçlen behoud denken

De vloed stroomde naar binnen en in enkele oogen.
blikken zou de nog smalle opening een wiide bres
ziin, Vlie hier bleef moest verdrinken !

Straatsma zetle zijn paard aan. Anderen deden het
z.ellde, De karren botsten over den weg

Het water volgde.
Siraatsma lcwam met ziin knechten behouden op

ziin hoeve aan

- De diih is doo4 zei hii tot ziin vrouw.

- De diik door ! herhaalde Bouhie verschriht,
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- Voor ons is er nog! Seen Sroot gievaar, hernanr
de boer, I/ii worden door een binnendijk beschermd
Maar Feenstra krijgt het water op de hoeve Die
woont in den eersten polder

- O, Menno, ga die menschen dan helpen ! smeeh-
ie Boulrie, Zeghtm, da! ze alles maar hier brengen.

- Ja ik zal het doen

- Ik loop mee, sprak Klaas.

- Ik ook, zei de andere ltnecht.
Tegen den wind in trokken ze zao vlug mogelijk

rraar de hofstede van Feenstra.
Reeds vloeide het water over den weg en het

schuimde in de frachten,
Feenstra en ziin volk waren bezig paarden en vee bij-
een te driiven.

- 
\ù7e komen u helpen I schreeuwde Straatsm;,

boven het gehuil van den storm.

- O, ia doet dat Ik weet 6!een raad ! kreet.
Feenstra half schreiend.

Ziin wouw had 't een en 't ander ingepakt en trarJ
buiten met Jurien.

- Ga, naar ons ! zei Straatsma. Boukje venrach,
u,

* O, mag ik ? vroeS Je+, weenend,

- Maar natuurliik tùfii volgen met de beesten't '$/erd hoog tijd, Overal plaste men nu door het
water. En dit steeg y6611durend.

Het vee werd al voort geiaagcl. Men heesch var
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kens en schapen op een waÉien' Deze verttok ook

Een ander voeriuig werd geladen met voeder, dat itr
de schuur op den grond lag' Men redde no$ wat mer
kon. Feenstra scheen het hoold verloren te hebben' En

het was Straatsma, die alles bestuurde, kalm, maar

rastberaden en met goed voordeel.

- Nu moeten we vertrekken, riep hij,
Het water reikte reeds tot o'rer cle enkels Een

nieuwe diikbreuk en het kon in enkele ooSenblikker
lreel snel Âizen.

- 
O, ik laat nog zoo veel achter ! schreide Feen

stra

- Buurman, 't is nu om uvv leven te doen, ver'
rnaande Straatsrna. tanger talrnen moo.{t $e niet,

Men reed met de wagens heen Ja, 't was meet

cian tiid, want zwaarder golven fudsten met hevig ge'

raas aan.
Boukje had Jet en Jurjen reeds rnet lielde ontvazt-

$en. Dan kwam het vee en 1,.'erd binnen ee': omhei
ning g'edreven. Vervolgens reo:n de wagens aan, Ze

bleven voorloopig op het voorhof.
\ùfant nu moest mep. afwachten, of de binnendiik

zou houden.. \ùflankeLde deze, c{an diende ook Straats-
ma te vluchten, rveer aehter een anderen dijk, Deze
clilken liepen zeer grillig. Daardoor was het dorp zelf
beschermd, al iag het vrij dicht tegen de zee,

Straatsma nam alle voorzorgen en bracht ziin vee

ook op 't hof. \fferd de nood grooter, dan kon hii snel
heen trekken.
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In den overstroomden polder stonden nogi iwee hoe"
ven, Ook daar was door dorps6lenooten hulp gebo-

den.
rù7elk een banpe nacht bracht men door ! Geduriq

liep men naar den binnendijk, die insgelijks fel werd
bestookt. Maar hij hield stand.

Tegén den morgien bedaarde het weer. De wind girig
dan zelfs liggen. Het gevaar was voorbii.

Een flauw zonnelie brak door. O, het bescheen ee.l
treurig tooneel. Op Feenstra's hoeve reikte het water
tot halveru'ege de muren. De boer en Straatsma roei
den er heen met een bootje.

Gelukkig was het vee gered. Maar veel graan, vlas
en hooi vyas'bedorven. Ook aan de meubelen zou ei
veel waterschade zijn.

-'t 
i{ad erger kunnen wezen ! sprak Feenstra,

- Ja 't water zal vlug zakken. En ge zu!.|. vcr-
goedinS krijgen

- Ware mijn vee verdronken, ik zou nu een arfil
mensch ziin, hernam Feenstra. O, gii hebt mij door u'z
kloeke hulp daarvoor behoeci.

De eens zoo harcle en jaloersche man greep SLraats;-

ma bij cle hand,
'-..- Ik, die u haatle, die zoo lcelijk dce,1 ! ïreken<{e

hii. En gij, die kwaad met goed ver{eidei. O, Mennc
Straatsma laat mii uw vriend zijn.

- Gaarne, zei Straatsma ontroerd.
En daar in dat bootje, op het overstroomde lanci
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ôioten de twee boeren 
".., u"rbori. 

'

Dien dag no{ herstelde men 'voorloopig den dijlr
Het water zakle en werd geheei wegsepompt door
inolens.'Feenstra, die met Jet en Jurien eenige weken
bij Straatsma woonde, kreeÉ vtlrgoedin6i. Toch hacl
h.ij heel wat verloren. Maar ook won hij een schat r

een gielouterd, menschlievender karakter en trouwe
in de Straatsma's

En Jurjen was nu dikwiils op Vflil{enzatti.
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