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Hoofdstuk 1

Over de tafel greep hij haar hand, Duurt 
Dekker. In zijn ogen lag liefde, maar tevens 
bezorgdheid, toen hij zacht vroeg: ‘Durf je het 
aan, Remke, samen met mij…?’

Remke blikte op de grote knuist die over 
haar hand lag, toen knikte ze en zei: ‘Als jij 
maar altijd pal naast me blijft, Duurt, dan durf 
ik het aan… Dan kan er immers met mij weinig 
gebeuren…?’ glimlachte ze hem bij dat laatste 
tegen. Die glimlach lag om haar mond, maar in 
Remke Remminga’s jonge ogen lag onmisken-
baar een vorm van angst. Angst voor de toe-
komst, en Duurt Dekker merkte dat.

‘Ben je bang dat je broer of je schoonzus tal 
van bezwaren zal uiten waarop jij geen weer-
woord zal weten te vinden…?’ vroeg hij, terwijl 
hij haar ernstig bezag.

Remke schudde heel beslist het hoofd alvo-
rens ze zei: ‘Johannes en Janet zullen vol be-
grip zijn, en dat enkel omdat ik hen ervan zal 
weten te overtuigen dat wij deze stap nemen 
in een alles overheersende liefde! O, zeker, 
ze zullen best even schrikken als ze het grote 
nieuws vernemen… Het leeftijdsverschil tus-
sen ons, jij met al een heel leven achter je, en 
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jouw twee kinderen voor wie ik als een moeder 
zal moeten zijn, terwijl Johannes en Janet mij 
nog zo graag als kind wensen te zien, dat alles 
zullen ze moeten verwerken! Maar bang voor 
hun oordeel… nee, dat ben ik niet… Ik weet 
dat Johannes en Janet mij het geluk gunnen. Ze 
kennen mij en weten daarom dat ik deze stap 
niet ondoordacht neem…’

‘En toch lees ik in je ogen angst of iets wat 
daarop lijkt!’ En toen Remke zweeg, enkel wat 
schokschouderde, zei Duurt dringend: ‘Je mag 
niets voor mij verzwijgen, kleine Remke…! Ik 
moet weten wat er in je omgaat, want alleen 
dan zal ik voortdurend pal naast je kunnen 
staan om je te helpen als dat nodig mocht blij-
ken!’

Na een lange aarzeling kwam het dan, ietwat 
benepen: ‘Ik zie er, ondanks mijn liefde voor 
jou, wat tegenop om… om naar jullie hoeve te 
moeten… Ik ben geen boerin, Duurt, een ge-
woon arbeidersmeidje ben ik maar… Je vader 
zal mij waarschijnlijk wel willen accepteren, 
maar je moeder…? Daar ben ik bang voor… 
voor je móeder…’ fluisterde ze dat laatste heel 
zacht.

Duurt Dekkers lach was bevrijdend toen hij 
haar poogde gerust te stellen: ‘Maar mijn lieve 
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schat, van moeder behoef jij nu juist niets te vre-
zen! Moeder komt wat koel en afstandelijk over, 
wat pinnig wellicht, maar ik kan je verzekeren 
dat zij het beste met ons voorheeft, hoor! Met 
jou en met mij, maar met de kinderen vooral! 
Je moet niet vergeten, Remke, dat moeder niet 
meer de jongste is! Moeder is drieënzestig 
jaar, en dan valt het heus niet meer mee om de 
jonge woelwaters van je zoon op te moeten voe-
den! Zoiets wordt dan een last die voortdurend 
zwaarder gaat wegen. Moeder zal met liefde die 
taak in jouw handen overgeven, daar ben ik niks 
bang voor!’ knikte Duurt zelfverzekerd.

‘Dat hoop ik dan maar…’ zei Remke glimla-
chend, maar haar stem was nog altijd niet ge-
heel bevrijd van die angstige ondertoon.

Remke kende Mathilde Dekker dan ook heel 
anders dan Duurt haar kende. Niet als moeder 
nog, maar als boerin die in het dorp een niet 
al te beste reputatie genoot! Als moeder zou 
Mathilde Dekker best haar kwaliteiten wel 
bezitten, maar als medemens in deze kleine, 
Groninger samenleving was ze niet gezien. 
Duurt, als haar zoon, voelde en zag dat niet 
zo, maar Remke des te duidelijker. Haar bange 
voorgevoelens waren daarom niet helemaal on-
gegrond.
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‘Het was, achteraf bezien, misschien toch 
beter geweest dat wij onze verhouding niet zo 
lang geheim hadden gehouden…’ sprak Remke 
haar gedachten hardop uit. ‘Ze worden nu al-
lemaal zo plotseling voor het blok gezet. Jouw 
ouders, maar Johannes en Janet evengoed! Het 
komt nu zo totaal onverwacht… niemand die 
dit vermoedt, dit mooie, dat tussen jou en mij 
is gegroeid…’

Duurt was een en al ernst toen hij zei: ‘Maar 
dan had iedereen zich er immers mee bemoeid, 
Remke! Elk voor zich, hoe goed bedoeld ook, 
had dan zijn of haar best gedaan om ons een 
bepaalde richting uit te schuiven die de betrok-
kene het beste leek. Wij hebben het op ónze 
manier gedaan, en volgens mijn opinie is die de 
enige juiste geweest! Wij kenden elkaar zoals 
iedereen hier op het hoge land van Groningen 
mekaar kent. Jij was jarenlang het kleine zusje 
van Johannes, jouw broer, mijn kameraad door 
dik en dun! Ik zag jou altijd als dat heel blije 
huppeltje! Later, toen ik zag met hoeveel liefde 
jij je moeke verzorgde, nam ik in bewondering 
mijn petje voor je af. Jouw jeugd was niet zor-
genvrij, niet zonnig en blij, Remke, maar des-
ondanks behield jij je zonnige karakter. Jij bleef 
dat heel blije, dankbare, leek het me vaak toe, 
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mensenkind, en daar bewonderde ik je enorm 
om!’

Remkes antwoord was eenvoudig en kwam 
regelrecht uit haar warme hart: ‘Juist omdat 
ik een mensenkind ben, realiseer ik me voort-
durend dat dit leven mij is gegeven, en dan is 
het niet moeilijk om dankbaar en tevreden en 
daardoor gelukkig te zijn!’

‘En wellicht kwam het juist door jouw posi-
tieve levensopvatting dat ik van dat blije hup-
peltje Remke Remminga ging houden,’ blikte 
Duurt haar liefdevol aan. Daarna leek het alsof 
hij in gedachten verder peinsde: ‘Ik heb eigen-
lijk maar heel kort getwijfeld of ik jouw liefde 
aan mocht nemen. Mijn leeftijd zat me in die 
tijd behoorlijk dwars! Dertien jaar verschil, 
Remke, dat is niet niks! Dan zag ik jou met je 
vierentwintig lentes, dan dacht ik aan de kinde-
ren en werd ik bang. Om jou! Door mijn liefde 
voor jou gelukte het mij die angsten ver weg te 
duwen. Maar ook, omdat ik van mening ben 
dat alles in een mensenleven van tevoren is uit-
gestippeld, naar beste kunnen geregeld! Jij en 
ik, Remke, we waren voor elkaar bestemd, al 
wisten wij dat jarenlang zelf niet. Wij, doodge-
wone stervelingen, zullen nooit kunnen begrij-
pen welk doel God voor ogen had toen Hij mijn 
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leven met dat van Liesbeth verbond. Wellicht 
omdat jij toen nog kind was? Omdat jij nog 
moest groeien naar de volwassenheid en omdat 
ik intussen levenservaring op moest doen? Wie 
zal het zeggen…?’

‘We moesten maar niet al te diep in die ma-
terie gaan wroeten, Duurt…’ zei Remke zacht. 
‘We moeten alleen maar dankbaar zijn dát 
onze wegen naar elkaar werden geleid. Ik ben 
het met je eens: Alles komt zoals het moet ko-
men, omdat alles voorbestemd is. Het leven van 
elk mens…’ ‘Maar dan moet je ook niet bang 
zijn voor de toekomst, Remke! Dan moet je 
die met een gerust hart in handen leggen van 
de Leider!’ zei Duurt zacht, en Remke knikte 
beamend. ‘Hoe doen we het nu verder?’ vroeg 
Duurt na een kort stilzwijgen. ‘Wil je dat ik 
met Johannes en Janet praat?’

Remke schudde haar hoofd heel beslist toen 
ze antwoordde: ‘Nee, dat wil ik graag zelf doen. 
Straks, als het spreekuur voorbij is, komen 
Johannes en Janet hier in de huiskamer om uit 
te puffen en van hun welverdiende koffie te ge-
nieten. Dan vertel ik het grote nieuws. Ga jij nu 
naar huis en doe daar hetzelfde. Daarna… wel, 
dan zien we weer verder…’

Duurt knikte en toen hij opstond en haar 
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behoedzaam en vol liefde kuste, zei hij zacht: 
‘Niet bang zijn, kleine Remke…! Alles komt 
goed, geloof dat maar van mij! De Dekkers en 
de Remminga’s, twee zo totaal verschillende 
families, zijn op een wonderbaarlijke manier 
met elkaar verweven. Ook dat heeft zo moeten 
zijn en zal voortduren!’

Toen Duurt Dekker vertrokken was en 
Remke alleen achterbleef in de huiskamer van 
het grote huis, gaf ze zich over aan haar gedach-
teloop en belandde ze als vanzelf in vroeger ja-
ren. In de jaren dat zij nog kind was en veel 
dingen nog niet begrijpen kon, maar toen al-
les al een aanvang had genomen. Al die dingen 
en gebeurtenissen waarvan ze nu zeiden: Het 
was voorbestemd, het heeft allemaal zo moeten 
zijn! Johannes, haar enige broer, was nog een 
kleutertje toen vader zich als vastarbeider bij 
boer Reint Dekker verhuurde. Vader, moeke en 
Johannes betrokken toen automatisch het ar-
beidershuisje dat bij de hoeve hoorde en op een 
steenworp afstand daarvan stond. Het huis was 
klein en miste elk soort gerief, maar een echt 
gemis was dat nooit geweest. Als arbeider wist 
men wel wat luxe was, maar men wist ook dat 
dat voor hem niet was weggelegd. Men was te-
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vreden. Vader was tot aan zijn dood vastarbei-
der bij boer Dekker gebleven en had daar nooit 
één dag spijt van gehad. Dekker was een boer 
uit duizenden; vader verafgoodde hem op een 
bijna slaafse manier en niet zonder reden!

Remke wist dit alles niet uit ervaring. Zij was 
nog niet geboren toen die hele grote ommekeer 
zich in het leven van haar broer Johannes vol-
trok. Ze wist het allemaal uit verhalen die in de 
loop der jaren het kleine huisje zo dikwijls vul-
den. En net als bij vader, moeke en Johannes 
het geval was, vulde dan ook haar hart zich met 
ontzag en bewondering voor de medemens die 
boer Dekker heette!

Johannes, als kleutertje al een blij en spon-
taan kind, sloot vanaf de eerste dag dat hij in 
het kleine huisje woonde vriendschap met het 
zoontje van boer Dekker. Met Duurt, die even 
oud was als Johannes. Johannes was dagelijks 
op de hoeve te vinden. Moeke was werkvrouw 
op de hoeve, en daar Johannes nog te klein 
was om alleen in het huisje achter te blijven, 
moest moeke hem wel meenemen. De boerin, 
Mathilde Dekker, had daar geen bezwaar te-
gen. Als moeke het zware werk in het vooreind 
voor haar rekening nam, speelde Johannes met 
Duurt in en om de hoeve, en dat, zo redeneerde 
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Mathilde in stilte, was voor Duurt wel gezond, 
zo’n speelkameraadje van eigen leeftijd. Hun 
hoeve lag ver van het dorp, afgelegen in het wijde 
Groninger land. Kleutertjes als Duurt moesten 
zichzelf zien te vermaken. Dorpskinderen van 
die leeftijd konden nog niet naar de hoeve ko-
men, en kinderen van collega-boeren evenmin, 
want de boerderijen lagen daarvoor te ver van 
elkaar verwijderd. Het leven op een boerderij 
is nu eenmaal wat eenzaam, zeker voor een op-
groeiend en levenslustig kind. Dit bedenkend, 
had Mathilde geen bezwaar in Duurts omgang 
met het kind van een arbeider. Het kon geen 
kwaad en het kwam op deze jonge leeftijd wel 
meer voor. Mathilde wist immers wel dat een 
dergelijk soort vriendschap nooit langer duurde 
dan de lagereschoolperiode. Daarna verhuurde 
het arbeiderskind zich bij een boer en ging de 
boerenzoon verder studeren. Dan was het met 
de vriendschap gedaan, gingen ze elk een eigen 
weg. En zo hoorde dat ook! Doordat de boeren-
zoon in kwestie inmiddels zijn plaats kende, 
kon er van een vriendschappelijke verhouding 
dan geen sprake meer zijn. Dit werd hem al 
jong geleerd. En eenmaal oud genoeg daarvoor, 
wist hij dan ook juist te handelen. Zo zou het 
met de vriendschap van Johannes en Duurt ook 


