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Dat de skriuwer fan dit boek in man wie dy't hiel syn libben 
niget hân hat oan it fjild en alles wat der mei gearhinget, wie 
oan 'insiders' wol bekend, mar dat er ek noch yn steat wêze 
soe op sa'n treflike en kostelike wize it libben fan Dum, de 
murd, yn alle fasetten wer te jaan, dat hie ik nea efter dizze, 
yn Grou hikke en teine, fjildman socht. 

Dit is net in boek om te lêzen, men moat it priuwe, de sketste 
sfear yn un opnimme, ûndergean, blêd foar blêd, side foar 
side, de siken somtijds ynhâlde, koartom dit is in prachtich 
boek. 
Myn wurdkar sjit fierstente koart, om didlik te meitsjen hoe 
ynmoai ik it fyn. 

S. Span 
âld-foarsitter B.T.V.W. 





1. Strijd 

Om mids april hinne liket in ein te kommen oan de lange rite fan kâld en skraal 
waar, want ynienen is der sêfte siidweste wyn en in oerdied oan waarme sinneskyn. 
Op de noch sa wintersk oandwaande skiere greiden, om de Soarremarster Mar hin-
ne, komt al ringen nu grien foar 't ljocht en blinkt wrachtsjes al hjir en dêr it goud-
giel fan in foarlike djerreblom. It lit him oansjen, dat no de wiere maitiid kommen 
is, want alles liket sa nij en oeral is wille en tier fan it fûgelt. It pakt lykwols hiel oars 
it, want de loft kin dizze iere foarjierswaarmte net ferneare. Op 'e neimiddei fan 
de tredde moaiwaardei, komt in fetlike loft gromjend fan it suden t'it wei opsetten. 
De sinne krûpt wei en nei in pear fûle wynpûsten stoart de buoi al syn grouwel oer 
it ierdryk iit. Tongerslaggen bolderje de loft lâns, oerstjelpende rein en heilstien-
nen slane mei fûle krêft op d' ierde del en op de, krektlyn noch sa fredich hinneliz-
zende Mar, rôlje wyld skomkopjende weagen. Wannear't de buoi oerdreaun is en 
ek de lêste iisknikkerts fan it lân fuortteid binne, folget in wynleaze, mar slim kâlde 
nacht. De nije dei, wêrop it gea noch in hiel skoft yn in izige ryp beklonken leit, 
bringt goar waar mei in noardweste wyn, dy't yn 'e rin fan 'e dei benei ta stoarm-
krêft oanhellet. Twa etmel oanien hâldt dit vage geweld oan en dêrnei hat april 
noch mear rarichheden yn 't fet. In hege wyn draacht tsjokke wolkens oan, dêr't 
no en dan wat snie it falt, sadat it lân koart dêrnei ûnder in tin winterkleed bedob-
be leit. Wol komme der wer in pear dagen dat it in bytsje hânsumer is, mar it bliuwt 
kâld. Pas yn 't !êst fan de gersmoanne slacht it waar radikaal om. Foar minsken, 
dy't wat ferstân fan 't waar ha, is it wol dtidlik, dat der yn de atmosfear in striid 
geande is. Der rust in bankige loft üt de westekym omheech, mar omdat de noarde-
wyn opdat stuit tige oanhellet, ferdwynt dizze smoargens ek wer. De oare deis bart 
itselde opnij en dan is de hinjende wyn net yn steat om de oare ynfloed te ferdriu-
wen. Yn it jûnsskoft wurdt it blêdstil. De loft stiet as in brijwein en yn 'e foarnacht 
remt it wol in pear oeren oanienwei, mar de ûnbidige kjeld is ferdwûn. 
Ut de skierens fan de nije moarn wurdt in ynmoaie foarjiersdei berne! 
Nearne sil it geunstige omslaan fan it waar mei mear blidens belibbe en utere wurde 
as yn de wide romte fan it Soarremarster Gea. Wille is der op dizze moarn boppe 
it spegelj end wetter fan de Mar. Briinkoppige kobben krite en krasse yn glydzj ende 
flecht troch de loft en steane altemets, drok bûgjend, te frijen by de noch lege 
nêsten op it lytse eilantsje, dat heech ût it wetter opriist. Bylâns de reidkraach keffe 
en sneppe markols in boartlik spul fan wettertraapjen, wylst it hjerringslyn-
derspear mei heech iitrutsen hals en wiid iitsteande nekfear, skodkopjend harren 
houliksseremoanje hâldt. In iensum rûndoarmjende jerke sjocht tige waaks om 
him hinne. Yn syn dimmene rop oan it wyfke, dat yn 'e reidkraach sit te brieden, 
leit in toan fan leafde, noed en soarch besletten, mar as efkes letter in oare grien- 
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kop flakby him deistrykt, feroaret syn lûd yn in iitdaagjend kweakjen, dat fier oer 
de wide romte fuortdraacht. 
Oan 'e sildwestkant fan de Mar, yn it beamt om de pleats hinne, sjonge klysters en 
tsjotterje blokfinkjes it heechste liet, wylst mosken gâns drokte meitsje op it fan 
sinnewaarmte wazemjende dak en de protters boppe op de wytbesmotske pannen 
by de naald mei slop-hingjende wjukken de lûden fan oare fûgels neibauwe. Boppe 
de greiden klinkt de kleare rop fan rûn-dûkeljende ijippen, kleie skriezen heech yn 
'e loft en jodelet in turk syn swietlûdige trilders. Altemets bletteret it wjerlamke 
syn heimich oandwaand lûd en klinkt it skelle 'tepie' fan de strânljip de dei bliid 
temjitte. 
De hiele moarn is de loft fol fan dy blide uteringen en fleurige lûden fan de grutte 
fûgelbrulloft. It is allegearre wille en tier en dat net allinne by it fûgelt, mar ek by 
it jongfee, dat fan 'e moarn foar 't earst yn 'e finne, njonken de pleats, iitlitten is. 

As de skrille, lang iitrutsen, toan fan it Grouster hout fabryk op dizze wynstille dei 
alhiel oan Soarremarre ta trochkringet en witte lit, dat it middeisskoft oanbrutsen 
is, dan hat it der in boel fan dat alle libbens yn dat gea harren ek oan dat skoft fan 
rest hâlde. It jongfee, dat him earst op sa'n balstjurrige wize oer de grutte frijdom 
utere hat, skynt wurch te wezen fan al dat mâltjirgjen, want de keppel, dêr't it feale 
swart en it briinkoarstich wyt op 'e kont sa klear de lange stâltiid fan ferriedt, rint 
no ferspraat en rêstich fan it nije gers te fretten. Ek de greidefûgels litte harren net 
mear hearre. Ta fier yn 't rOn leit dizze wrâld der fredich hinne. Om dizze stilte 
noch djipper en ûngewoaner te meitsjen, is der op de nij-oanleine ûntslutingsdyk 
op dat stuit net iens in auto of bromfyts, dy't mei it wenstige lawaai foarby jach-
tet. 
len fûgeltsje hat lykwols noch gun skoftsjen yn 't sin. Dat is in ljurkje, dat sjon-
gend omheech fladderet. Rimpen geane de lytse wjukjes op en de!. Soms ns efkes 
stilsteand, kliuwt de iverige solist al mar heger de blauwe loft yn. Op 't lêst is it lytse 
ding hast net mear te bedikerjen, mar syn bliere liet, dat it wyfke jildt en grif ek in 
jubel oan de moaie foarjiersdei is, klinkt noch klear nei de ierde troch. 
Dan ynienen wurdt it leaflike ijurkeliet oerstimd troch de noartske rop fan in 
skries. As in raket fijocht de fûgel de kant nei de Mar dit. De frjemde gjalp fan de 
langpoat is in warskôging foar kommend gefaar, want yn in omsjoch binne in 
protte greidefûgels de loft yn en rekket it fjild gâns yn ûnstj oer. De oarsaak fan diz-
ze opskuor is de komst fan twa swarte krieën, dy't beslist net wolkom binne no 't 
der al aaien yn 't fjild lizze. Dat wurdt de ynkringers ek goed dûdlik makke, want 
in hiele kloft ljippen en skriezen falle de beide aairôvers sûnder ûnderbrekking 
oan. De twa ha it swier te ferduorjen en moatte alle war dwaan om de oanfallen fan 
it greidefoikje te ûntwiken. Wannear't ek noch in pear strânljippen ta aksje oer-
geane, krije de twa swartrokken it sa krap, dat hja hastich i'itwike nei de ûnmjitlike 
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hichte boppe harren. ,,Kroa, kroa", ropt it pear mekoar ta en dat kin oars net be-
tsjutte as: ,,Kom mar mei, want we kinne it hjir diz' kear dochs net klearje!" 
Heech yn 'e loft, fier beëasten it 'Kathûs' lâns, ferdwine dy twa as lytse donkere 
stipkes tsjin de ljochtblauwe eftergrûn. 
De striid is foarby en de oerwinning leit dizze kear alhiel by de greidefûgels, want 
de ynkringers hawwe gjin kâns krigen om op 'e grûn del te striken en gau efkes in 
pear aaien op te fretten. De rest yn it gea komt dêrnei fluch werom, mar de stilte 
fan foarhinne, lit noch op him wachtsje, want in pear skriezen lêbje noch in set nei 
oer de bretale oanfal fan de beide aaidieven. 
De krieën sette op in nij doel ta. Foar harren it stiet in boerespultsje mei heech 
beamt der om hinne. Miskien kinne hja dr wol wat lekkers fine sûnder dat der sa'n 
opskuor fan komt. Op feilige hichte fleane hja earst in pear kear oer it doel hinne 
en strike dan op de heechste tûke fan in âlde popel del. 
Hutseljend fan eigen swierte, poetse hja it swarte fearrepak tige eptich op en hâlde 
ûnderwilens in skoar petear oer harren folslein mislearre rôftocht. Fan it hege plak 
yn 'e beam ôf kinne hja it hear nei alle kanten ût oersjen en dat is o sa wichtich, 
want hja moatte aloan op eigen libbensbehâld betocht wêze. Jagers hiene al in pear 
kear besocht om harren te deadzjen en ek op in oare wize waard harren in protte 
lêst oandien. Earjuster bygelyks, hiene hja dat, ta grut fertriet, ûnderfine moatten, 
want harren nest yn in beam oan de Markant, wie fernield wurden. It hechte bousel 
fan tûken en klaai, dêr't hja dagen oanien oan arbeide hiene en wêryn't de fiif aai-
en hast oan 't iitkommen ta wiene, waard troch in pear opslûpen jonges earst leech 
plundere en dêrnei ek noch ût 'e beam stjitten. Fan in distânsje ôf hiene hja mach-
teleas tasjen moatten, dat harren ynleave besit yn koarten tiid ferneatige waard. 
Dat fertrietlik barren leit harren noch farsk yn 't ûnthâld en de twa binne it folslein 
mei mekoar iens, dat it libben in grutte striid is! 
Skean ûnder de krieën, yn 't bûthi'is fan de âlde pleats, is noch immen dy't der grif 
ek sa oer tinkt. It is in rier, dat it iitâlet fan pine, wannear't it bist, nei oeren oanien 
krewearjen, opnij besiket har earste telch te wrâld te bringen. 
In eintsje fierderop, de piindyk de!, stiet it der net oars foar. Ek dêr wennet immen, 
dy't it trochstrings nochal dreech hat en op dit stuit ek in hiele striid troch makket. 
Dat is in murd, dy't dêre ûnder in manshege heabult tahâldt. It hea, dat yn 'e nei-
simmer fan sinne en droechte slim misdield wie, hie men op 't lêst dochs mar by el-
koar skrabbe en nest de sleat oan 'e bult set. It fertoarke guod ferskimmele sa, dat 
de kij der net in bek op sette woene. Dêrfandinne is de bult, no oan 'e ein fan 'e stâl-
tiid, noch altyd net opromme. 
Neidat, in pear wiken ferlyn, de libbensmaat fan dizze murd troch in hûn deabiten 
waard, is it bist alhiel fanit it Goaijingahûster gea wei nei dizze kontreien ôf-
dwaald. Slim iensum hat it rôfdier har doe ûnder de heabult ta wenjen set. Net  in 

minske yn 'e omkriten hie der weet fan dat se hjir tahâlde en dat wie net sa'n grut 
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wûnder, want de murd gong yn alles tige hoeden te wurk en wie allinne by tsjuster 
op 'en paad. 
Yn de ôfrûne nacht wie it rôfdier earder as oars nei har wenstee werom gien, want 
se fielde har lang net noflik. Yn it nêst koe it bist it ek net fine. Fan ütrêsten en slie-
pen kaam neat terjochte, want har kwaal boaze mar oan. Yn 'e rin fan 'e moarn 
waard de murd al pleage fan pynlike bertefleagen en dat liigde der net om. It wie in 
hiele striid, mar in strijd, dy 't it bist mei blidens ûndergong, omdat it lang om let 
beleanne waard mei de rykdom fan it 'mem'-wêzen. 

2. Berte 

Fan de pleats ili, dêr't de beide krieën op delsjogge, streamt de skerp-prykjende 
lucht fan hea, kûle, stront en kowewasem troch de iepensteande bûtht'isdoar nei 
bûten ta. Yn 't bûthis is it op dizze moarn tige ûnrêstich. De kij lizze net lyk as oars 
om diz' tiid noflik te wjerkôgjen, mar steane allegearre ûngeduerich op 'e stâl te ri-
deljen. De swart-bûnte rige hat foargoed de maitiid yn 'e kop. De bisten fiele it 
noegjende fan de ynmoaie foarjiersdei en wolle nei bûten ta. Langst nei de wide 
romte mei syn jonge grien, bringt de bisten ta in ûnrêst, dy't hja altemets uterje yn 
in sêft grinen, mei in freegjende ûndertoan, dy't sa no en dan einiget yn in lûd en 
twingend balten. 
Dat it fee fan 'e moarn sa oerstjoer is, komt ek mei fan it lûde kreunen en stinnen 
fan it rier en omdat de boer en de frou, op dizze ûngewoane oere, beide yn it bûthi.is 
omskarrelje. Hja binne dwaande om ien en oar ree te setten foar de oansteande 
berte. 
Foar dy beide minsken op 'e pleats is keallerij eins in hiel gewoan barren, mar diz' 
kear wachtsje hja it dochs mei mear as de wenstige spanning ôf, want it rier is in 
bist, dêr't hja yn 'e takomst in hege ferwachting fan ha. It is ien üt harren alder-
bêste laach en der hinget dus hiel wat fan ôf oft alles aanst goed ferrint. 
Der komt lykwols al goed skot yn, want de foarpoaten fan it keal stykje al in eintsje 
nei bûten ta. Oan de dikte dêrfan lit it him oansjen, dat de befalling gjin bûtenge- 
woane swierrichheden opleverje sil. Foar alle wissichheid bringt de boer dochs mar 
in strûp fan sêft rizelich tou efter de giele kleikes oan. As it al nypt, dan kin hy dêr-
oan makliker lûke om it ferrin fan de berte te befoarderjen. As it bist no mar ns 
goed trochset, dan . . ? 
In pear tellen letter stint it rier wer omraak. It komt der tige op oan, mar no slagget 
it. Mei lûd gebear fan pine bart der wer ien fan dy grutte wûnders fan de Natuer! 
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In moaitekene kokeal glydt efter it it rier oer de groppebarte op 'e bûthisflier. De 
swiere reis is foibrocht! Oerdutsen fan gieleftich slym, leit it jonge libben in amerij 
ûnferweechlik, mar besiket al ridlik gau om 'e kop op te tillen. 
De jonge mem, noch gâns ferstuivere fan it sa pynhik barren, bliuwt hymjend op 'e 
stâl lizzen, mar hat wol daliks it benul om oer de rêch hinne om te sjen nei it troch-
wiete gefal, dat krektlyn berne is. It sa heipleaze libben op 'e bûthi.sflier ropt by it 
rier opslach de oerwet fan de Natuer wekker. Se wol oer dit jonge libben weitsje 
mei de leafde en soarch, sa't allinne in mem dit oanfielt en foibringe kin. Dat foar-
rjocht wurdt it rier lykwols ûnthâlden. De noed en soarch om en oer it keal nimt de 
boer foar syn rekken. De man is beslist tige wijs met de nije oanwinst, mar syn leaf-
de foar it keal sil, krekt-en-allyk as foar al syn fee, in slim saakhike ynslach hawwe. 
Foar oare dingen as in goede behannehing en de fersoarging fan wiet en droech, sil 
by him grif net in soad terjochte komme. 
De boer syn earste died fan fersoarging bart op in tige ienfâldige wize. Mei in toppe 
skjin strie fan efter de barte, rost hy de rûchste slimen fan it keal ôf. 
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As de man dat dan moai genôch fynt, smyt hy de wiete strieprop foar de bek fan it 
rier de!. It bist rûkt der wakker oan en it noasket har blykber wol. De rook fan wat 
har leaf is, rûkt it rier en p1izjendewei begj int se der fan te fretten. Underwilens 
drage de boer en de frou it kealtsje, mei de kop moai tusken de foarpoaten, nei bû-
ten ta en sette it tusken twa apelbeammen op it hiem oan 't tsjoar. Tige tefreden oer 
it ferrin fan dizze berte en bysûnder bliid mei it besit van in kokeal it harren bêste 
laach, sjogge de boer en boerinne noch in amerij glimkj end op it brok nije takomst 
de!. Dêrnei giet eits wer oan syn eigen wurk. 
Fanitt de djipblauwe loft struit de sinne har waarme gloede gol oer dit jonge libben 
üt. Idele wasem wâlet kronkeij end fan it trochwiete feltsje omheech, om daliks ta 
neat op te droegjen yn de skyn fan it freonlike sinneljocht, dêr't de hiele wrâld mei 
oergetten is. Rydboskjend oer de hie!e lea, is dy einleaze romte, dy't sa blier te 
pronk leit, foar it kealtsje oars net as in ynkâlde wrâld. In wrâld, dêr't it iensum en 
alhiel ferstutsen fan de memmesoarch yn efterbliuwt. 

Skean tsjinoer de pleats, ûnder de heabult, hat de maitiid wilens ek syn blide boad-
skip brocht. Al trije kear is dêre in jong murdsje berne. Dizze trijekaart leit tige te-
freden by mem oan 't jaar te loarkjen en fielt him op dit stuit grif nofliker as de âlde 
sels, want by har is noch in lytske ûnderweis. En dizze berte ferrint sa flot net as mei 
de oaren. Dat lêste jong leit ferkeard en dêrtroch hat de âlde der mear muoite mei. 
Lokkich rêdt it bist it op 't lêst dochs op en benei op itselde stuit as op de pleats it 
keal berne wurdt, komt dit fjirde murdejong te wrâld. 

Dat lêste jong is 'DUM'. 

- Yn de berte fan it keal en dy fan de jonge murden binne in bu!te oerienkomsten 
oan te wizen, mar de wize dêr't de wrâld dizze nije libbens yn opfangt, dêryn kom-
me grutte ferskillen nei foaren. - 

Dum is mar in o sa'n neatich protsje, net mear mânsk as in lytse bernefûst. Boppe-
dat sit der ek hast gjin libben yn. Wol besiket it skiterige bistke te sykheljen, mar 
it slagget der net yn om libbenslucht op te snuven. Oer it kopke hinne leit in flues 
fan taai slym en it ûntbrekt it lytse ding oan de krêft en it benul om dat lestige spul 
kwyt te reitsjen. Hoe sil dit komme? Sil it dochs deagean? Gjin noed!! Hjir is in 
soarchsume mem dy't ttkomst bringt! Wo!beret, nimt de â!de it lytse protsje yn 'e 
bek en leit it flak foar har del. Mei in pear halen hellet se it taaie flues fan it kopke 
ôf en slikket mei de tonge de noasters fan it jong skjin. No't der gjin tûkelteammen 
mear binne op it paad nei de longen ta, kin Dum sykhelje. Der komt dan stadich-
oan ek wat mear libben yn, mar o, wat moat dit lytse ding fier weikomme. De mem 
hat lykwols alle betrouwen yn de takomst fan har lêste teich, want it hummeltsje 
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kriget fan har inselde waskbeurt as de oare jongen ek hân hawwe. Dum wurdt fan 
kop ta tean skjin en droech slikke en by dizze behanneling wurdt der eins mar frij 

rûch mei it lytse ding om heineballe. 
Kwea kin it grif net, want de wize mem wit wol hoefolle it liie kin en wat goed foar 

har jongste is. 
De waskerij duorret in hiel skoft, mar as ien en oar goed en wol efter de rêch is, kin 
Dum de earste stappen op it libbenspaad sette. - Stappen? - No, dat mei sa wol 
hjitte, want wêr moat it lytse ding de krêft weihelje om iit stee te kommen? It leit 
tafallich ek noch op 'e side en it liket der earst net op dat de lytse hummel der yn 
slagje sil om oerein te kommen. 
De âlde murd fernimt skoan hoe muoisum as ien en oar mei har jongste ferrint en 

dochs docht de wize mem neat om it jong op gleed te helpen. Dum moat har sets re-
de en ek sels Otfine wêr't se hinne moat. Wat it lêste oangiet komme der grif gjin 
problemen, want de Natuer hat dy wei as in ûnfeilbere wittenskip oan it bist mei-
jûn. Lykwols liket it in heikerwei te wurden. Dat de mem alhiel neat docht om it 
jong te helpen is gjin ûnferskilligens of in foarm fan wredens. Nee, beslist net! It 
heart no ienkear thds yn de hurde learskoalle fan in murdelibben, dat elts himsels 
rede moat. Al hoe stumperich as Dum earst ek mei de poatsjes om har hinne 
skrept, it lytse ding hâldt moedich fol en slagget der op 't lêst dochs yn om op it liif 
te rôljen. Stadichoan skarrelet se op it fêste doel ta, dat wol hiel neiby is, mar noch 
in toer wurdt om dat te berikken. It bistke moat op har paad oer in foarpoat fan 
mem hinneklatterje en it wiist der op, dat dizze stân-yn 'e-wei harte folie mânsk is. 
Nei lang en stoef wrotten, komt se op 't lêst dochs oer dizze hinderpeal hinne en rô- 
let dan meiïens tsjin har beide broerkes en har suske oan, dy't sa kreas op in rige by 
mem oan 't jaar lizze. 
De ein fan 'e reis is lykwols noch net folbrocht. Mei it sndtsje taast it lytse ding 
wakker om har hinne, mar dêr 't se om siket, kin se net fine. It docht dêrby bliken, 
dat Dum in echte trochsetter is. Noch wat wrotte en wrame en dan leit er ynienen 
dwers oer de oare jongen hinne, wat fansels gâns tsjinwar Onder har jout. De oar-
der yn 't nest is in hoartsje hielendal fuort. It is in wrimeljen en piipjen fan komsa, 
mar de lytse trochsetter hâldt fol en lit har net fan 't stik bringe. Fannijs siket se it 
memmeliif ôf en fynt lang om let in lyts oerke. Dat is it hâldfêst, dêr't it krigele ding 
de boarne mei fûn hat fan de waarme molkestream, dy't har grutter en sterker 

meitsje moat. 

Under de heabult is fan de sinnige foarjiersdei neat te merkbiten. Ojin strieltsje 
deiljocht komt oan de kreamkeamer ta. Yn en om it nest hinne is it neare nacht. It 
let de âlde murd net in sprit, dat se mei de fersoarging fan har jongen neat sjen kin. 
Ljocht hat it bist net nedich, want se kin folslein betrouwe op har oare sintugen. 
Noas en earen binne sa skerp ynsteld, dat, by al har hannelingen, it geriif fan it 
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ijocht mar in bykomstichheid wêze soe. De natuer hat har no ien kear sa itrist en 
dat is goed, want it bist ferkeart benei altyd yn tsjusterens. 
As de jongen allegearre tefreden oan it jaar lizze te ioarkjen, hat de mem it tige nei 
't sin. Har langliddige lea bûcht as in heairûn om it kroast hinne, dat sadwaande in 
tige smûk plakje yn it nêst hat. Pine hat de âide no net mear. Alle lêst en ûngemak 
fan earder op 'e dei is foarby en ek al fergetten, want boppe alles iit fielt de murd 
it 'memmelok'. 
It oars sa swijsume rôfdier, dat by al har dwaan sa min mooglik leven makket, sjit 
fan klinkkieare blidens alhiel üt 'e slof. Efter it har kiel wei komt in sêft oanhâl-
dend gromjen. It hat in boel fan protteljen en it heart hast wol of soe 't har allegear-
re mar min nei 't sin wêze. It is foar de nije mem lykwols oars neat as in utering fan 
har blidens oer it lok, dat de maitiid har skonken hat. 
De jongen, dy't by de berte alhiel keal ijken, feroarje in bytsje fan kleur as hja goed 
opdroege binne. Oer it teare reade feitsje komt in bytsje sniewyt poddehier oerein. 
It oansjen heilet dêrtroch mear oer nei roazich. De Natuer sjit yn dizzen ek al wer 
neat te koart, want dit tinne hier hâidt de waarmte fan de lytse beaichjes goed fêst. 
It behinderet dat de lytse hummels te folie ôfkuoije troch de frij lege temperatuer, 
dy't ûnder de heabult is. Mar goed ek, want it fjouwertal kin net altyd troch de 
mem bakere wurde. By nacht moat de âlde der op tt om har kostje op te skarreijen. 
Foaral no't it bist ek noch fjouwer jongen ûnderhâide moat, sil se goed op 't foer 
bliuwe moatte. Lokkich is der om dizze tiid fan 't jier foidwaande bût te finen, mar 
it slagget fanseis net altyd om yn koarten tiid in goed miel op te dwaan. De jongen 
siiie it dêrom soms oeren oanien sûnder de memmewaarmte stelle moatte. 
As de skimer fan de nije nacht üt it easten wei oansiûpen komt en in tinne dize üt 
'e sleatten wei him stadichoan oer it gea ferspraat, dan fielt de âide murd ynstink-
tyfoan dat it tijd wurdt om op jacht te gean. De honger en foarai de toarst pleagje 
har sa njonkelytsen gans. Hoeden giet it bist oerein, triuwt mei de snüt de jongen 
op in khitsje, sadat it kroast ek noch fan mekoars waarmte profitearje kin en ferlit 
dan it nest. Earst bringt se har eigen pels goed op oarder en giet dan op 'en paad. 
Bûten de heabult kommen, sniift se mei omtinken de fochtige jûnioft open makket 
dêrnei in koarte rûnte om de heabult hinne, om de neibye omkriten op feiiigens te 
ûndersykjen. Pas as it bist derwis fan is, dat der nearne ûnrie is, set se op 'e sleat 
ta, dy't fiak efter de buit iâns rint. Op in leech weisakke plakje yn 'e wâl, drinkt se 
mei smaak fan it frisse sleatswetter en giet dan op 'e sneup om in mie! iten. 
It docht bliken, dat dizze nacht net sa geunstich is foar de jacht of dat it lok net mei 
de murd is, want it bist kin fuortdaliks net in smaaklik boutsje yn 'e wacht slepe. 
Gjin mûs iit him fange en in fûgei kin se ek net oer 't mad komme. Aioan fierder 
dwaalt it rôfdier fan 'hûs' ôf en it sjocht der lang nei it, dat it dizze nacht by in kâi-
de froask biiuwt of in mannich krobben en toarren, dy't yn 'e lichte fan de sieats-
wâl grif wol te finen binne. 
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Op 'e weromreis slacht de tsjinslach fan de jacht lykwols ûnferwachts om yn in ta-
faller. Midden yn in stik lân fangt har skerpe noas de lucht op fan in fûgel, dy't 
flakby ferskûle sit. De, foar de murd sa lokjende, rook komt fan in skries, dy't yn 
in hege gerspôle sit te brieden. Hoeden slûpt it rôfdier nei dat plak ta, dêr't de kost-
like bût ferskûle sit. De skries fernimt it grutte gefaar, dat har libben bedriget, net 
earder as wannear't de, neat mijende, rôver al flak by it sa treflik, beskûle nêst 
stiet. De skrik, dy't de fûgel foar in tel ferlammet, is foar de murd foldwaande om 
it har aksje it heechst tinkbere sukses te heljen. 
Op itselde eagenblik, dat de skries ta besinning komt en omheech fleane wol, slacht 
de wrede dea ta. Moardnersklauwen en -tosken falle swier en pynlik op de fûgel del 
en behinderje in rdende flecht. It wylde ferset om oan 'e dea te ûntkommen, duor-
ret mar koart yn dizze ûngelikense striid. Al gau falle de bringrize fûgelwjukken 
machteleas del op it fan dau bestrutsen grien. 
Mei nocht drinkt de rôver earst fan it waarme skriezebloed en smikkelet dêrnei de 
al bebrette aaien op. Yn in omsj och is de bluodrige ynhâld dêrfan yn de murdema-
ge ferdwûn. De nije moarn sil fan it moaie briedsel dan ek neat oars werom fine as 
it leechplundere nêst mei de griene aaidoppen ferspraat der omhinne. 
De murd nimt de deade skries yn 'e bek en sûnder ûnderweis ek mar ien kear it te 
rêsten, wurdt dizze bût nei de heabult ta tôge. Flak by it nêst fret de murd har sêd 
oan it smaaklike fûgelfleis. Itjinge, dat fan de fûgel oerbliuwt, wurdt bewarre foar 
letter, mar it measte sil wol ferrotsje, want yn de kommende nachten kin it rôfdier 
fêst wol wat fine, dat har better noasket as kâld fûgelfleis. 
As it, benei oerdiedige, miel behimmele is, moat der earst noch hiel wat barre, 
foardat de murd har mei har kroast bemuoie kin. Foar alles moat har eigen pels op-
kreaze wurde, want yn dat opsicht is se sa skjin en eptich as 't mar kin. As ien mei 
oar nei 't sin is, dan krekt begj int de rôver oan de taak, dy't se as mem te folbringen 

hat. 
Yn it nêst !eit it jonge stel noch altyd deun tsjin mekoar oan en it liket der in boel 
op, dat it kwartet noch djip yn 'e sliep is. Wannear't de mem lykwols tige hoeden 
by harren yn it nêst stapt, begjint de roazige klute op slach te libjen. De !ytse poat-
sjes taaste om harren hinne, de kopkes komme ûnredsum omheech en dimmen pi-
perige lûdsjes klinke de âlde temjitte. Beweging yn it nêst, betsjut foar de jongen 
oars net as dat der wer dronken wurde kin. De !ytse hummels moatte lykwols noch 
in skoftsje geduld hawwe foar dat it sa fier is, want mem nimt harren stik foar stik 
ûnder hannen. Fan kop ta tean wurdt elk jong skjin en leech slikke fan smoargens 
en focht. Pas as de âlde dat kerwei goed en sekuer berêden hat, kin it kroast har be-
gerzje oan it lekkers, dat by mem iit it liif komt. 
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3. Lytse duveltsjes 

De âlde murd, dy't nea moederaasje mei oare libbens hat, fersoarget har eigen jon-
gen mei grutte leafde en tawijing. Fan 'e oare kant is it bist ek wer hurd oer har 
kroast, want as bygelyks ien fan de jongen ûnderstboppest rekket en yn ûnmacht 
lizzen bliuwt, sil de âlde neat dwaan om it lytse ding oerein te helpen. Murden 
moatte fan jongs ôf oan leare harren sels te rêden. Tidigje op stipe fan in oar is der 
net by. 
De Natuer hat de jongen fansels wol de eigenskippen meijûn, dy't by de soarte pas-
se. Hja moatte mekoar duldzje, mar fierders hat elk allinne foar himsels te soar-
gjen. 
Wannear't hja skylk âld genôch binne om in eigen libben te lieden, moat eits him 
rêde kinne. De snoadsten en bretaalsten, dy't tagelyk by alle dwaan ek hoeden te 
wurk geane, ha de bêste kâns om yn libben te bliuwen. 
Al hoe lyts en stumperich as de jongen yn 't earstoan ek binne, it is oan de pro-
testen, dy't no en dan i.t it nêst weikomme skoan te hearren, dat it stel beslist wol 
fan dy 'goede' eigenskippen op it libbenspaad meikrigen hat. Bytiden wurdt der 
omraak kriuwt, wylst der eins gjin inkelde oanlieding is om mei-elkoar ûnklear te 
wêzen, want de bisten krije goed harren gerak. 
De âlde murd is sels in tige redsume rôver en fan aard o sa foarsichtich. By dci-
ljocht komt it bist eins nea op 'e lapen. Pas as yn 'e jûntiid de skimer him did1ik 
oankundige hat, giet it bist op rôf ût. Har miel bestiet yn haadsaak iit mazen, dy't 
se daliks mei hom en grom opfret. Ek fangt it bist gauris in rôt, mar fan sokke bût 
fret se net graach. Fûgels binne de murd altyd wolkom, want se binne in smaaklike 
ôfwikseling yn it wenstige miel. Sokke fertintsjes tôget it bist lykwols steefêst nei 
it skûlplak ta en wurde dan yn de tsjusterens flak by it nêst opfretten. De murd lit 
nea opsichtige oerbliuwsels fan har dieden yn it iepen fjild efter, want dat soe de 
fijannen mooglik op har spoar bringe kinne. 
It liepe rôfdier hat yn de aloan koartere skoften fan tsjusterens trochstrings net in 
soad muoite om sêd te wurden. Yn it gea is genôch bût te finen en benammen sa-
lang as der noch aaien yn it fjild lizze, sjit it bist neat te koart. 
Dat de âlde murd nachts soms in hiel skoft fan 'hûs' is en de jongen it dan sûnder 
de memmewaarmte stelle moatte, is net sa'n grut beswier. It is wol frij koel ander 
it hea, mar it siicht der net en it wite dûnshier beskermet harren treflik tsjin kjeld. 
Wannear't de jongen in goed wike âld binne, falt dat poddehier stadichoan üt en 
komt der ljochtbrün hier, dat koarter is mar folle tichter op 'e hûd waakst, foar yn 
't plak. Troch dizze feroaring krije de lytse hummels in hiel oare skôging, mar it 
binne en bliuwe noch in hiel set fan dy lytse popkes, dy't beslist net sûnder de 
soarch fan de âlde kinne. Ek in wike of trije nei de berte is dat noch krekt gelyk. 
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Wol is it dan sa fier, dat de bistkes de rûnte fan de klok net mear mei allinne sliepen 
en drinken fol meitsje kinne. Benammen nachts as de âlde murd op 'e strün is, hat 
it fjouwertal faken gjin sliepen yn 't sin. Hja tyspelje dan wat yn en om it nest hin-
ne. Elk grypt dan wakker mei de poatsjes om him hinne en de lytse bekjes haffelje 
oeral op om. Dat boartsjen ferdriuwt net allinne de tijd, mar hat ek ta doel om de 
lea en benammen de sintugen te ûntwikkeljen. 
It komt by murden foaral oan op sekuer rûken en skerp hearren. By it opspoaren 
fan bût en it waarnimmen fan ûnrie, is it fan it grutste belang dat de bisten op noas 
en eareri betrouwe kinne. Skerp sjen is foar murden minder wichtich, want de 
bisten komme eins allinne by donker op 'e lapen, en it hat dêrom net folie sin as de 
eagen ek goed ûntwikkele binne. 
Foar de jongen, dy't yn foisieine tsjusterens ferkeare, hat it sjen hielendal noch 
gjin doel, want hja binne noch folslein blyn . . . Pas in wike of fiif nei de berte 
wurde de eagen ijochtgefoelich. Yn dizze snuorje ûndergiet harren deistige bestean 
in grutte feroaring. 
De âlde hat eins gjin molke genôch om de slim tierige jongen goed sêd te jaan. De 
bistkes moatte der oar fretten by ha. As oanset soene tuorkes of slakjes miskien it 
meast gaadlike foer foar de iytskes wêze. De maachjes koene dêrmei alfêst wat 
wenne oan dregere kost. De wize mem hat lykwols in hiel oar resept foar har 
kroast, want op in nacht komt de âlde mei in jong mûske oantôgjen. It slachtoffer 
libbet noch wol, mar is troch de âlde sa tramtearre, dat it net mear stean of rinne 
kin. Dizze bût leit de âlde tusken de jongen yn it nest del. De lytse 'helden' hawwe 
it yn earsten hielendal net op dat frjemde ding stean. Skruten skikke hja allegearre 
sa fier as 't kin fan siden. As it 'ding' dan ek noch ferweecht en in bytsje lûd jout, 
wurdt it der net better op. De murdsjes piipje it iit fan benaudens. De mem, dy't 
flak by it nest stiet en drok dwaande is om harsels wat op te kreazjen, docht neat 
om de eangst by har kroast wat del te bêdzjen of harren in bytsje op gleed te helpen. 
De jongen moatte sels mar ütfine hoe't hja hjir mei oan moatte. As it mûske in 
skoftsje stil lizzen bliuwt, bedarret de eangst al gau wat. 
Linkendewei komt it stel wat tichterby, want de lucht fan it frjemde ding stiet har-
ren oars wol oan. Omdat it bistke der hiel stil hinne leit, doare hja op 't lêst al efkes 
mei de snit oan it flewielich sêfte mûze-feltsje te kommen. As it slachtoffer yn syn 
deastriid noch efkes wyld mei de poatsjes om him hinne skrept en it dêrnei mei in 
pear fûle skokjes troch de lea en in dimmene snok de lêste siken ütblaast, stoot it 
stel daliks wer eftertit. De opdiene skrik duorret no lykwols net lang, want it mûske 
binne in pear drippen bloed ta de noas iitrûn en de rook dêrfan makket by de jon-
gen wat wekker, dat oan no ta noch slomjende wie. It is de natuerlike langst fan dy 
soarte nei fleis en bloed. 
Troch de bloedlucht reitsje alle remmen by de jongen los. De eardere bangens fer-
dwynt op slach en de, sa oanfallige, brune bistkes feroarje yn lytse duveltsjes. 
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Ynienen doare hja no fan alles oan. Ferwoest falle hja allegearre op it kadaver oan 
en elk mient, dat it lekker rakend ding allinne foar himsels ornearre is. Der wurdt 
fan alle kanten oan skuord en roppe. It giet der dêrby sa mâl en wyld om en ta, dat 
it teare mûzefeltsje ander de bealch al gau brekt en it yngewant nei bûten ta prottet. 
De hikke rekket dan foargoed fan 'e daam. As wylden falle hja allegearre op dat 
'lekkers' oan. It wurdt in grauwen en snauwen fan komsa. It wiere aard fan de 
bisten komt boppe. Net  ien gunt de oare eins wat en hja skrokke sa hurd as hja kin-
ne. Dat 'feest' duorret sa lang, oan't fan it mûske neat mear oer is. 
De frede yn it nêst komt pas werom, as hja letter by mem oan 't jaar lizze te drin-
ken. Dat neigesetsje hawwe de lytse woastlingen ek noch nedich om goed te waak-
sen. De sliep dy't hjirop folget, is wat ûnrêstich, mar duorret mei de folie mage 
gâns langer as de foarôfgeande dagen. 

4. Dum 

By de berte wie Dum fierwei de behindichste fan de fjouwer jongen. Yn 'e earste 
wiken, as it stel oars net kriget as molke, bliuwt it lêstberne jong ek noch de lytste 
fan de fjouwer. Dat feroaret lykwols yn it tiidrek, dër't de âlde murd alle nachten 
ien of oar fleismiel nei de jongen bringt, want al is Dum minder mânsk en ek sa 
sterk net as har broerkes en suske, oan fûleindigens stiket it lytse ding fier boppe 
rit. Ek oan bretalens en snoadens wint se it fan d' oaren. Fan dizze bûtengewoane 
eigenskippen wit it bist goed gebrûk te meitsjen, want alle kearen as der bût te fer-
partsjen falt, sjocht de lytse fûlekaan fêst kâns om dêrfan mear as it har takom-
mende part op te easkjen. Dat mear oan krêftfoer, makket dat Dum har efterstân 
yn grutte flecht ynhellet en al gau moai by de oaren oprikt. 
De Natuer hat Dum noch mear op har libbenspaad meijûn dr't it bist mei boppe 
har beide broerkes en it suske itstekt. It is har bûtengewoane nijsgjirrigens nei alles 
en noch wat. Dizze eigenskip falt al op as it nêst de jongen wat te lyts wurdt en hja 
in beheinde romte by it kreambêd brûke om te boartsjen. It nijsgjirrich Aachje 
moat yn dy nije lytse wrâld elk strieke, elk takje, elk holtsje en bultsje sekuer be-
rûke en ûndersykje. Se is net earder tefreden as wannear't se wit hoe't alles der 
krekt &sjocht en hoe't it rûkt. Omdat it bist foar al dy dingen sa'n belangstelling 
hat, tsjinnet de langst om in wider terrein te ferkennen, him twingjend by har oan. 
Lokkich weaget se it net om op eigen manneboet op ûndersyk tt te gean. It ynstinkt 
warskôget har mei klam, dat soks wolris kweade gefolgen ha kin. 
Dy grutte nijsgjirrigens fan Dum kin beslist net yn alle opsichten as in deugd oan-
murken wurde. Wol wurdt it bist dêrtroch wat flugger wiis as de oare jongen, mar 
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fierders past in slim nijsgjirrich aard eins alhiel net yn it libbenspatroan fan har 
soarte. Murden, dy't der in tige ferhoalen libbenswize op nei hâlde en by alle 
dwaan en litten altyd hoeden te wurk geane, sille de bêste kâns ha om te ûntkom-
men oan it kwea, dat harren yn sa'n soad foarmen op ierde bedriget. 
Yn de skoften dat de jongen gun sliepen yn 't sin ha, boartsje hja wol ns mei harren 
mem. Sa leare hja boartsjendewei fan de âlde de technyk fan oanfallen en ferdigen-
jen. Mar meastentiids moatte de bisten harren lykwols mei mekoar fermeitsje, 
want de âlde hat der net altyd nocht oan en moat troch 'en dei har rêst ek ha. It is 
ek gjin beswier om sûnder mem dwaande te wêzen, want it stel fynt altyd wol ien 
en oar fit, dat harren wille jout. Somtiden wrimelje hja yn it nêst wat oer en om el-
koar hinne en in set letter hawwe de bisten faak wer hiel wat oars by 'en em. Mei 
in spultsje, dat in boel fan krijboartsjen hat, kin it stel him tige fermeitsje. Wyld 
jachtsje hja dan efter mekoar oan troch de smelle paadsjes om it nêst hinne. It 
naait der dan iit as âld smoar, want ek by dit spultsje bliuwt it sabeare fjochtsjen 
net benefter. 
Op in middei, as de âlde murd in eintsje besiden it boarterspiak fan de jongen leit 
te sliepen, is it jongfolk wer tige yn aksje en hellet alderhanne healwize fratsen i.t. 
Mem noasket dy drokte beslist net, mar se lit it stel dochs mar stikem har gong 
gean. By dy lûdroftige boarterij is Dum lykas altyd, de grutte opporteur. It tierige 
jong wit fan gjin ophâlden en sjocht aloan kâns om de oaren ta aksje oan te setten. 
Sa no en dan sit se ien fan de broerkes of it suske nei en al dy wylde jachten om it 
nêst hinne, einigje steefêst yn it bolbjirken wrakseljen meielkoar. 
It bart fansels ek wol, dat de rollen krekt oarsom lizze en ien fan de oaren efter 
Dum oansit. Op in kear, as dat wer it gefal is, sjocht de lytse fûlekaan gjin kâns om 
de efterfolger fan har ôf te skodzjen en ûngemurken earne yn it hoaltsje wei te krû-
pen om fan dêrût wei de oare ûnferwachts op 'e hûd te springen. De oare sit har tige 
nei op 'e kont, sadat er har elk momint wol yn 'e sturt bite kin. Om hjir oan te ûnt-
kommen sjit Dum ûnferwachts de gong yn, dy't de âlde meastal brûkt by 't nei bû-
ten gean. Dat besoarget Dum in lytse foarsprong. Mar it broerke, dat se sa moai te 
fiter naam, lit it der net by sitte en is har daliks efternei rûn. De twa sitte elkoar da-
liks wer deun op 'e hakken. It wenstige wrakseljen ta besktt fan dizze ûngewoane 
flecht, liket oansteande. It komt der diz' kear net oan ta, want as de twa hast oan 
'e ein fan 'e gong binne, skrikke hja alderheislik fan it deiljocht, dat harren dêre 
temjitte blinkt. 
Alhiel oerémis stowe de twa yn sân hasten werom en stjitte sokke mâle eangstlûden 
tt, dat ek de oaren ûnder de bult dêrfan oerstj oer reitsje. Benammen harren mem 
wurdt tige fan 'e wacht reage. Wat is der geande? Hawwe fijannen it skûlplak mi-
skien ûntdutsen en driget der libbensgefaar? De jongen, dy't ûnderwilens allegear-
re wer yn 't nêst binne, jout se mei in brimstich grommeljen te ferstean, dat hja 
deastil wêze moatte. Dat is eins in oerstallige warskôging, want it, krektlyn, noch 
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sa oerdwealske stel, leit mei wyldslaande hertsjes stijf tsjin elkoar oan en doart fan 
bangens mar amper te sykheljen. 
As in stânbyld, sa ûnbeweechlik bliuwt de âlde murd in setsje by it nêst stean te 
hsterjen nei mooglike lûden fan bûten wei. Beret, om har libben en benammen dat 
fan har jongen, tsjin alle kwea, hoe grut as dat ek wêze mei, te ferdigenjen, wachtet 
it bist mei spanning ôf wat der barre sil. 
Fan bûten wei komt lykwols gjin inkeld teken fan ûnrie. Allinne it sêfte risseljen 
fan it hea oan 'e wynkant fan 'e bult, is by fleagen te hearren. Fan in lucht, dy't 
kwea foarseit, is ûnder de buit ek neat te rûken. Der bart neat, dr't ûnrie i.t op te 
meitsjen is, sadat de skrik en eangst by de âide al gau wat bekomme. Gerêst is it bist 
dêrom noch lang en de lang net. Se wachtet noch in hoartsje en giet dan op ûnder-
syk üt. Hoeden en op alles betocht, rint it bist de gong yn, dêr't de beide drokte-
makkers sa oerstjoer dtkommen binne. De âlde heart en rûkt noch altyd neat ûnge-
woans. Oan 'e ein fan it paad stekt de murd de kop efkes bûten de bult, mar ek dêre 
is alles gewoan en falt fan kwea neat te bekennen. It wurdt de âlde no wol dddlik, 
dat de grutte skrik mei alle noed en soarch, har sûnder reden troch de jongen oan-
dien is. Om har ûnnocht hjiroer kenber te meitsjen, lit de soarchsume mem opnij 
in tige brimstich grommeljen hearre. Dat ferwyt mist syn dtwurking net, want it 
stel bliuwt noch in hiel skoft deastil yn it nëst lizzen, neidat de âlde har eigen sliep-
plakje wer opsocht hat. It liket der in boel op, dat it fjouwertal troch de, mei rjocht 
en reden, dtdielde skrobbearring noch ns yn 'e sliep falle sil. 
Grif soe dat ek bard wêze, as Dum mar net by harren west hie. De lytse ichel hat üt 
noch yn sliepen yn 't sin, want se kin har tinzen mar net losmeitsje fan it frjemde, 
dat se niiskrektsa waarnommen hat. Nijsgjirrich as it bist fan aard is, wol se hjir 
mear fan witte. Nei in skoftsje glûpt se temûk dt it nêst wei en rint hoeden deselde 
gong yn, dêr't se sa oerstjoer átkommen is. 
Al hoe behindich Dum ek te wurk gien is, se hat it dochs net ûngemurken dwaan 
kinnen. De oare jongen rize ek oerein en geane efter it sa aventoerlik oanleine suske 
oan. Ynwindich goed benaud, rint it stel oant flak foar de lêste bocht ta, dêr't it 
deiljocht heal en heal oan ta blinkt. Mei niget stoarje hja dêre nei dit frjemde fer-
skynsel. Nuver, dat hja no ynienen dingen waarnimme kinne, sûnder dy earst mei 
de foarpoaten of de teisters oan 'e sndt ôf te taasten. 
De belangstelling foar it nije, dat by de bisten opkommen is, triuwt de bangens fan 
earder al gau nei de eftergrûn. Hja doare sels al fierder te gean en efter Dum oan 
nei de ein fan 'e gong ta te rinnen. Op dat stee toverje sinneskyn en wyn weveljende 
skaadbyldsjes, dy't op slach it omtinken fan de jonge bisten krije. Hja besykje dy 
triljende bylden mei de poatsjes te gripen en mei de bek nei harren ta te heljen, mar 
it sa boartlik spul fan ljocht en skaad lit him net fange. It hat gjin ynhâld, it is sûn-
der rook of smaak en it bliuwt dêr't it is. Dochs is it hjir o, sa'n wûnderlike wrâld, 
want hja kinne mekoar ek sjen en mekoars dwaan waarnimme sûnder dêrby noas 
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en earen te brûken. Noch in hiel skoft bliuwe de fjouwer neist elkoar lizzen op 'e 

grins fan harren eigen lytse wrâld en de ûnmjitlike romte dy't der efter leit. 
Njonkelytsen begjinne de eachjes sear te dwaan fan it sjen nei it skerpe ijocht en 
giet de ien nei de oare nei it nêst werom. Se reitsje nochris yn 'e sliep en wurde pas 
wekker as mem al risselwaasje makket om op rôf iit te gean. Wylst de âlde har pels 
fersoarget, bliuwe de jongen sa lang yn it nêst omhingj en. Fan boartsjen komt let-
ter ek neat, want it stel hat hiel wat oars yn 't sin. Mem is dan ek noch mar krekt 
fuort of it stel giet opnij de lange gong yn. Op it plak, dêr't hja de middeis in skoft 
tahâlden hawwe, wachtet harren no in teloarstelling, want it is dêr hiel oars as foar-
hinne. Ljochtens is hast net mear waar te nimmen. Pas as de eachjes der wat op 
ynsteld reitsje, kinne de bisten dochs ien en oar ûnderskiede. Dat kostet no wol fol-
le mear ynspanning en de foarmen fan alles binne ûnditdlik ôfbeakene. Lykwols is 
it ek no noch de muoite wurdich om op dit stee te ferkearen. De ûnbedoarne nacht-
lucht, dy't harren oanwaait, sinnicht it stel wol en nijsgjirrich harkje hja nei lûden, 
dy't fan fier yn de midsimmerjûn oandriuwen komme. 
Stil en deun tsjin elkoar oan, bliuwe de jongen hjir lizzen, oant op 't lêst de sliep 
harren oerfalt. Sadwaande merke hja ek net, dat in hiel skoft letter de nije dei al 
wer dwaande is om de skimer fan de nacht te ferdriuwen. Ynienen skrilje hja alle 
fjouwer wekker fan in sleeplûd, dat al flakby harren is. Sliepdronken rijst it stel 
ferheard oerein. De bisten hawwe in pear tellen nedich om te beseffen wêr't se bin- 
neen wat harren wekker makke hat. Wer in bytsje by sûpe en stiit, komt de natuer-
like reaksje om iit te naaien. Ta in flecht komt it lykwols net, want krekt foardat 
dat wêze sil, waait harren de rook fan mem oan. 
Dizze lucht is foldwaande om de skrik en eangst op slach yn betrouwen om te set-
ten. Tagelyk ûntdekke hja ek de âlde, dy't flak foar de yngong stiet. De jongen, 
dy't no foar 't earst harren mem libbensliif oanskôgje, rinne bliid nei bûten ta. Op- 
tein en mei bewûndering springe hja om it, yn harren eagen sa machtich grutte stâl 
hinne. Dat duorret mar in pear tellen en dan slacht dy bewûndering oer nei wat 
oars. Mem hat bût meinommen en dat is foar it hongerige stel wichtiger as al it 
oare. De âlde hat in healwoeksen jerke fongen en dizze alhiel by de Boarn wei nei 
de bult ta sleept. De fjouwer hongerige murdsjes meitsje daliks oanstalten om op 
dat miel oan te fallen, mar dat feest giet net troch! 
De âlde fynt it net sa slim, dat it stel ander har tafersjoch efkes bûten de besker-
ming fan it skûlplak komt, mar dat de bût hjir opfretten wurdt, nee, dat kin de âlde 
net tastçan. De fûgelfear, dy't lizzen bliuwt, soe oan fijannen ferriede kinne, dat 
hja hjir ander it hea tahâlde en dat risiko mei se net nimme. Troch in, net mis te 
ferstean, gromjen fan de âlde, komt der neat fan om in oanfal op 'e bût te dwaan. 
De hongerige jongen wifelje en as hja dêrnei jitris inselde lûd hearre, docht it stel 
it ienichste goede, dat hja dwaan kinne. Hastich stowe hja de gong yn en wachtsje 
by it nêst de buoi ôf. De bisten fiele goed oan, dat hja wat áthelje soene dat net mei. 
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De âlde murd berûkt earst sekuer it plak dêr't de jongen lein hawwe en priuwt dër-
nei, in eintsje fan de bult ôf, mei alle omtinken de lucht. De fredige moarnswyn 
draacht gjin inkeld kwea oan, mar it wurdt heech tijd om sels wei te krûpen, want 
it ljocht wint hurd oan. Beret nimt it bist de kop fan de jerke yn 'e bek en sleept, ef-
terûtrinnend, de bût de gong yn. 
Flak by 't nêst meie de jongen harren wille op 'e einepyk itlibje. Dat wurdt foar it 
stel in wier feestmiel. De fear stoot alle kanten it. Der wurdt kriuwd en fochten, 
graud en snaud dat it sawat docht. En wêrom? Dizze kear hat dat alhiel gun sin, 
want foar elk is der foldwaande om goed sêd te wurden. 

5. De wrâld yn 

Oan 'e ein fan de simmermoanne binne de jonge murden al safolle mânsk, dat lij  
mei mem it fjild yn kinne. De bisten moatte de wrâld ek kennen leare en it wurdt ek 
heech tiid, dat de jongen sels meihelpe om it fretten op te skarreljen, want de âlde 
is mar amper by steat om foar de slim hongerige knapen foldwaande bût oan te 
tôgjen. 
As it stel foar 't earst it fjiid yn mei, wol de âlde yn de jûntiid earst de omkriten fer-
kenne. As it sein op feilich stiet, giet de foarsichtige rôver nei de buit werom om it 
jongfolk op te heljen. De fjouwer bysfeinten binne wakker op 't snjit dat mem sa 
gau werom is, want de honger oppenearret him wer. Harren blidens bekuollet al 
gau en draait op in teloarstelling üt, want de âlde hat gjin bilt meibrocht. 
Se berûkt de jongen stik foar stik en set dan opnij ôf. It biddeljend folkje folget har 
oan 'e ein fan 'e gong ta. Fierder doart it stel net, want de oanberne natuerwet fer-
biedt harren om bûten de beskerming fan de heabult te kommen. Dochs fernimme 
de snoade jongen wol, dat it dizze kear wat oars as oars is, want mem ferdwynt net 
daliks yn it skimerljocht, mar bliuwt op koarte distânsje foar de ttgong stean om 
har pels jitris skjin te slikjen. Dat is in iitdaging, dy't syn doel net foarby sjit. It 
duorret dan ek net lang of de jongen komme op har ta en draaie ferlegen om de âlde 
hinne. De skrobbearring, dy't it stel eins ferwachtet, bliuwt üt. De âlde berûkt har-
ren opnij en giet dan tige demonstratyf as in mantsje oerein stean om de lucht op 
feiligens te priuwen. As de âlde dêrnei in pear meter fierder fuort rint en dan fan-
nijs stean bliuwt, komme de jongen skruten op har ta. Ek dan folget der gjin 
ôfstraffing. Mem fynt it dizze kear bêst, dat hja sa fier it de beskerming fan de 
heabult geane. 
De jonge murdsjes springe en dûnsje om de âlde hinne en as dizze efkes letter fuort 
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rint, dan docht it bliken, dat de natuer ek yn dizzen oan de jongen it goede meijûn 
hat, want hja foigje allegearre, op benei gelike distânsje, yn it spoar fan harren 
mem. It paad giet bylâns de sleat, troch de ûnderwâl de kant üt nei de Boarn. Yn 
it skimerljocht fan de heech-simmerjûn, liket it krekt oft der in lange brune slang 
foarby glydt. De lytse dingen hawwe der alhiel gun muoite mei om de âlde by te 
hâlden. Sa no en dan stroffelet der wol ns ien op it ûnsljochte paad, mar de wetter-
flugge bisten reitsje daliks wer yn it goede spoar en geane sa folchsum efter harren 
mem oan, as hiene hja dizze earste reis yn de wide wrâld al withoefaak ynstudearre. 
It gea leit der yn dizze nacht wûnderlik fredich hinne en botte tsjuster is it net. Frij 
leech oan de si.dloft stiet klear en blier in grut healrûn fan de opkommende moan-
ne en yn it noarden wol it ljocht fan de ôfrûne dei mar hiel muoisum wike. Ut de 
lânssleatten wâlet in tinne wite dize omheech, dy't him stadichoan oer it gea 
ferspriedt en al gau wer ta neat fertart. Oan gers en blomt bliuwt in wiet spoar fan 
dizze wite wazem hingjen en it is om dizze wietens, dat de âlde murd in sa keal 
mooglik paad giet. Oer twa dammen hinne in stik lân yn, dat krektlyn ûngetide is. 
Op dat koarte gers hawwe de murden net in soad lêst fan de wiette en de âlde murd 
wit by ûnderfining, dat it hjir faak goed mûzefangen is. Sûnder dat de âlde harren 
dêrta in merkbere oanwizing jout, bliuwe de jongen in bytsje benefter. Deastil en 
ticht tsjin mekoar oan, sjogge hja nijsgjirrich en net sûnder eangst om harren hin-
ne. Dêrby passe hja wol op, mem net iit it each te ferliezen. Troch dat sa foarbyl- 
dich hâlden en dragen, lit de jacht fan de âlde der net ûnder. It earste sukses bliuwt 
dan ek net lang i'it. De âlde fangt in jong mûske en bringt dizze bût nei de jongen 
ta. It is dan ynienen itt mei de eardere oarder. As hongerige wolven falt it stel op 'e 
bût oan en lyk as wenst is, draait it op kriuwen ût. Dy heibel duorret krekt sa lang, 
oant der neat mear fan it slachtoffer oer is. In koarte tijd letter krije de fjouwer wer 
sa'n knager taskood. Ek hjir op it lân slacht Dum wer foar master op. De lytse fûle-
kaan eigenet har safolle fan de bût ta, dat se hast al sêd is. 
Neidat it stel in skoft letter noch in mûs krigen hat, fynt mem dat it moai genôch 
west hat. 
De reis werom nei de heabult ta, giet likernôch lâns itselde paad en ferrint sûnder 
ûngemakken. Goed en wol wer ûnder 'dak', makket eits syn of har pels skjin. Dat 
kerwei nimt de nedige tijd yn beslach en it jongfolk hat drnei gjin sin mear oan 
boartsjen. De lange reis, dêr't hja safolle nije yndrukken by opdien hawwe, hat de 
jongen slim wurch makke. It duorret dan ek net lang of hja fersile yn in djippe 
sliep. Underwilens is de âlde murd der noch ns allinne op üt tein, want it bist hat 
sels noch gjin fretten h.n. De koarte simmernacht lit net safolle tijd mear foar har 
oer, mar it betûfte rôfdier slagget der yn om sêd te wurden. 
De oare nachts geane de murden opnij mei-elkoar der op fit. Ek dan leit it gea der 
fredich hinne, mar it is lang sa ijocht net as de foarige nacht, want de loft is berûn. 
De jacht slagget ek minder goed. It sjocht der lang nei tt, dat de murde-famylje 
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mei healsêd tefreden wêze moat, want de mûzen litte harren net fange. Nei in hiel 
set omswalkjen, giet de famylje dochs mar op 'hûs' ta. Under de heabult is altyd 
noch wol wat te finen om de slimste honger te ferdriuwen. 
Underweis, net sa fier fan 'e heabult ôf, hawwe se nei dy teloarstellende jacht, ûn-
ferwachts dochs in fertiintsje. De âlde murd merkt in seefûgel op, dy't mankemint 
oan ien fan 'e flerken hat. It rôfdier sjocht hjir har kâns en giet der daliks op ôf. De 
fûgel, dy't it gefaar fernimt, kin noch wol in ein fuortfladderje, mar it giet tige 
muoisum en nei in meter as fyftjin falt er wer op 't lân del. Noch fjouwer kear kin 
de fûgel op 't nipperke oan de klauwen fan de moardner ûntkomme, mar dan kri-
get de murd him te pakken en komt der in ein oan syn lijen. 
It roppige jongfolk, dat efterbleaun is, komt al gau opdaagjen, mar hat üt de les 
mei de jerke goed ûnthâlden, dat se hjir net op sokke bût oanfalle meie. De âlde 
nimt de kob yn 'e bek en sleept 'm nei de heabult ta. En pas flakby it nêst mei it stel 
oer dit feestmiel gear. 
Yn 'e fjirde nacht, dat de murden op 'en paad binne is it hâlden en dragen fan 'e 
jongen al gâns oars as op 'e earste reis. Hja hawwe al aardich betrouwen krigen yn 
de ûnmjitlike romte fan it gea, want it aloan bang en deun by mekoar omhokjen is 
der net mear by. De bisten geane al ns allinne in eintsje op 'e sneup of boartsje mei-
elkoar yn de rage greppels. Yn dizze nacht is de famylje opnij nei it keale stik lân 
ta tein, mar de jacht ferrint net sa flot. As de âlde einlings en te'n lêsten dochs suk-
ses hat, binne trije fan de jongen op in distânsje fan sa'n 20 meter drok oan 't 
boartsjen. Dum, dy't allinnich op 'e swalk gien is en op dat stuit flak efter de âlde 
omskarrelet, stoot der daliks hinne, skuort har de mûs bretaalwei iit 'e bek en naait 
der mei iit. De oare jongen, dy't dochs wol fernommen ha, dat der wat te ferpart-
sjen is, komme in telmennich letter oandraven en krije al gau troch dat Dum mei de 
bût iltnaaid is. Dat giet fansels samar net!! Alle trije sette hja de efterfolging yn. 
Hjirby geane de jonge dingen alhiel net oerlein te wurk. Elk foar himsels besiket 
om as earste by de dief te wêzen. Hja rinne wol de goede kant iit, mar kinne Dum 
net gewaar wurde. Dat snoade bist hat harren wer ns te fiter naam, want nei in sets-
je is se fansiden yn in greppel sprongen en hat sadwaande yn in oare rjochting har 
flecht ferfette. Se rint nei de daam ta, dêr't 5e earder op 'e jan lâns gien binne. 
Hjir springt se fan de daamlegger ôf yn 'e ûnderwâl, rint in eintsje by de sleat lâns 
fierder en giet dan oer de bût gear. De teloarstelde kon kurrinten fine lang om let it 
rookspoor fan Dum op 'e greide en komme sadwaande ek by de daam fit. Hjir is it 
stel der wer grôt mei oan, want it spoar hâldt hjir op. De bisten fergrieme nochal 
wat tiid mei hin en wer rinnen, oant op 't lêst ien fan harren nêst de daam yn de tin-
derwâl rint en dêr it fierdergeande spoar fynt. It suske, dat harren sa te fiter naam, 
is dan gau fûn, mar foar de trije oaren is fan de bût oars net mear oer as wat bonk-
jes en in pear stikjes fel. Likegoed wurdt der noch kriuwt om dat oerskot. As der 
neat mear is om rûzje oer te meitsjen, giet it stel yn sân hasten op wei om de âlde 
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murd op te sykjen. Dum is troch har woislagge aksje al aardich sêd wurden en is 
sadwaande ek net fan de partij as in skoft letter wer wat te ferpartsjen falt. Op net 
al te fiere distânsje fan de oaren fermakket se har mei alderhanne spultsjes en is ef-
kes letter fol earnst oan't sabeare mûzefangen. Se hat fan de âlde ôfsjoen hoe't dy 
dêrby te wurk gie. Plat oer de greide slûpt se hiele einen fuort, bliuwt dan ynienen 
stil stean te listerjen en springt dan nei it plak, dêr't se yn har ferbylding it ien en 
oar ferwegen sjoen hat. Letter yn 'e nacht komt it bist mei har ûnskuldige boarterij 
ynienen foar de wurklikheid te stean. Wylst se oer it lân slûpt, heart se ûnfer-
wachts, besiden har, in dimmen piipjen. It boartsjen wurdt opslach djippe earnst. 
Al har sintugen komme op skerp. Hark, dêr is it wer! En no wit de jonge rôver 
krekt wêr't it lûd weikomt. Hoeden slûpt se wat tichterby en wachtet mei grutte 
spanning ôf, hoe't dat ôfrinne sil. Minuten lang stiet Dum ûnferweechlik stil en 
stoarret nei it plak, dêr't it lûd niis krektsa weikaam. It piipjen komt net wer, mar 
nei in skoftsje ferklappe de earkes har, dat dêr wat op 'e grûn omskrarrelet. Fuort 
dêrnei ferriedt in slypj end snij lûd oan Dum dat in argeleas mûske earne oan 't miel 
is. De jonge murd trillet fan de spanning, no't it sa hommels opkommen aventoer 
benei syn hichtepunt kriget. Hoeden bringt se de efterpoaten sa fier as't kin einder 
de lea, sa dat de rêch as in bôge omheech stiet en dan . . ? As de wjerljocht sa fluch 
springt it jonge rôfdier op it plak del, dêr't se de bût mient te witten. Har berekke-
ning hat goed west, want ûnder de iene foarpoat fielt it sêft en waarm oan en komt 
der in tige earmhertich piipjen ûnder wei. Dizze himelske muzyk klinkt de jonge 
rôver net lang yn 'e earen, want ynienen wurde de rollen omkeard. It healwoeksen 
slachtoffer hat nei de earste skrik syn besinning werom krigen en fjurret no goed 
fan him ôf. De flymskerpe mûzetoskjes bite troch it tinne fel fan it murdepoatsje 
hinne, sadat Dum in skreau fan pine iitstjit. Har reaksje op dizze pynlike ûnderfi- 
ning, is lykwols treflik, want in tel letter makket de brein-roere rôver mei in pear 
fikse gnauwen oan alle wjerstân in em. De oerwinning is behelle en Dum hat har 
earste mûs fongen!! 
Mem en de oare jongen hawwe de lûde gjalp fan Dum heart en komme hastich oan-
setten om te sjen, wat der geande is. It ljocht fan de nacht is foidwaande om fan 
neiby de situaasje oer te sjen en treffe de grutte heldinne fan dizze nacht oan, dy't 
mei de mûs yn 'e bek, grutsk en tagelyk iitdaagjend, har opwachting makket. 
Ut de hâlding fan de âlde murd is net te merken of it bist ek grutsk is op it sukses 
fan har foarlike telch. De broerkes en it oare suske dêrtsjinoer, reagearje gâns dCid- 
liker. It stel hat gjin slimme honger mear, mar no't hja fernimme dat Dum yn it be- 
sit fan bût is, meitsje hja oanstalten om harren part dêrfan op te easkjen. It bliuwt 
lykwols by dat foarnimmen, want as hja tichterby komme, lit de fertünlike jager 
sa'n driigj end gromjen hearre, dat net ien fan it stel de moed hat om neierby te 
kommen. Op in distânsje bliuwe hja wachtsjen oant Dum it lekkerste fan de bût 
opfretten hat en it oerskot oan 'e oaren lit. 
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Oan 'e Boarnstream 

As de heamoanne hast om is, binne de jonge murden in fearnsjier âld. De bisten 
hawwe goed oanhelle yn it skoft, dat se alle nachten yn it fjild omdoarmen. Se bin-
ne allegearre ek sa tierich as 't mar kin, dochs noch lang net goed ûnderlein om al 
op harren sels te stean. De bisten witte noch te min ôf fan it kwea, dat de wrâld foar 
harren benefter h-âldt. De toarnangel leit ek noch yn it fretten sykj en. Yn 'e omkri-
ten fan 'e heabult leit in jachtfjild, dat genôch bilt opleveret, mar sûnder de stipe 
fan mem kinne de jongen de honger noch net op in distânsje hâlde. 
As Dum nachts foldwaande fretten opdien hat om it wer in etmiel lang iit te hâlden, 
dan sûnderet it bist har trochgeans fan de oaren ôf. Meidat se in boel omdoarmet 
en dêrby alles goed yn har opnimt, leart Dum de wei yn it jachtfjild al gau kennen. 
It bist wit krekt, wêr't de dammen lizze om fan it iene stik lân yn it oare te kommen 
en omdat har oriëntaasjegefoel ek neat te winskjen oerlit, kin se de oaren meastal 
maklik yn it fjild werom fine en as it sa itkomt ek allinne it paad nei de heabult ta. 
De oare jongen bliuwe meastal in bytsje yn 'e buert fan mem omskarreljen en 
boartsje tuskentiden in boel meielkoar. De bistjes hawwe dizze tier en fleur beslist 
net fan frjemd, want de âlde murd hat der sels ek nocht oan om ns oer de tried te 
springen. As de jacht flot ferrint, sadat der noch tiid oer is, dan stiet it meielkoar 
boartsjen steefêst op it program. Faak reizget de murdefamylje dan nei de Boarn 
ta, want de smelle stripe lân tusken de âlde rivier en de ferhege reed, dy't der by lâns 
rint, lient him by ütstek om alderhanne wylde spultsjes te dwaan. Soms dogge hja 
in foarm fan krij-boartsjen. It naait der dan üt as âld smoar en dizze wylde jachten 
einigje meastal yn in wrakseljen. Like mâl giet it om en ta by it sabeare fjochtsjen, 
dêr't de âlde murd ek steefêst oan mei docht. Elkoar fêsthâlde en nea loslitte skynt 
by dizze sport wizânsje te wêzen, want soms rôlet de hiele kliber as in fladderjende 
bal by de reed del yn 'e snilen oan 'e wetterkant. Dat mâltjirgjen is de âlde murd ti-
ge nei 't sin, mar har wekjen fersloppet nea. 
Altemets giet it bist oerein stean om de lucht te priuwen en te histerjen nei de lûden 
dy't fan fier oandriuwen komme. As de âlde it ien en oar rûkt of heart, dat se net 
rjocht fertrout, dan begjint se op in aparte toan te gromjen. Dat is foar de jongen 
it sein om daliks mei it wylde gedoch op te hâlden. Elts dûkt dan op slach yn it gers 
wei of siket beskûl tusken de rûchte fan de reidwâl. De bysfeinten, dy't geandewei 
mear fan de âlde har hoedenens oernimme, bliuwe dan deastil lizzen en komme net 
earder wer foar 't ljocht as wannear't hja oan mem fernimme, dat it ornearre ûnrie 
neat om 'e hakken hat. 
In pear kear bart it, dat de murden sa yn it boartsjen by de Boarn opgeane, dat de 
tiid harren in bytsje ûntkomt. It is dan al frij ljocht as hja yn 'e moarntiid op 'hûs' 
ta sette. De âlde is dan dûbel foarsichtich, want it bist wit, dat harren by deiljocht 
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mear kwea yn it fjild driget as by tsjusterens. Om sa min mooglik op te fallen, 
loadst se de lytse karavaan dan lâns leechlizzende sleatswâlen en troch droege grep- 
pels, nei de heabult ta. By dizze riskante reizen hawwe de bisten lykwols it lok oan 
harren side, want nea sjogge ferkearde eagen de famylje thüskommen. It feilige 
skûlplak wurdt sadwaande net troch d' ien of d' oare fijân ûntdutsen en nimmen 
yn it gea rekket dêrtroch fan harren bestean op 'e hichte. 
As it om 'e tiid kin, giet Dum ek gauris lykme allinne nei de Boarnstream ta. As it 
bist dêre allinne tahâldt, is har hâlden en dragen hiel oars en eins yn tsjinstelling 
mei it balstjurrich uterjen, as wannear't de oaren der by binne. Fan oerdwealsk 
jachtsjen en draven is dan gun sprake. It tierige bist sneupt graach yn alle earnst de 
Boarns-igge ôf, want oeral rûkt it al like lekker. Ek kin sein skoft stil op 'e reed sit- 
te of op in keal plakje oan 'e wetterkant lizze en neat oars dwaan as dreamerich 
foar har iit stoarje nei dy brede wetterstream, dy't yn sa folle foarmen libbet en 
sa'n bytsje fan syn geheimen priis jout. 
Yn wynstille nachten leit de Boarns-igge der yn leaflik oandwaande rêst hinne. Un-
der de bleke stjerreloft blinkt de rimpelleaze stream ljochtsj end op tusken de don-
kere wâlen, dr't reid en snilen ûnferweechlik stean te dreamen, oant de earste 
moarnssigen harren wekker skoddet. 
Op in oare nacht, as ûnder in tsjustere wolkenloft in twirrige wyn oer it gea strykt, 
sjocht it der by de Boarnstream faak wer hiel oars iit. It wetter fan 'e Boarn sjocht 
der dan noch swarter it as de nacht. Op de oars sa fredige stream rôlje dan wylde 
weachjes yn in einleaze rige mei haast foarby. It snileguod oan 'e kant bûcht dan 
djip foar de krêft fan de bluisterige fleagen en üt de dynjende begroeiïng rûst dan 
in sti.mjende sang fan protest op. 
Op ien fan dy wûndermoaie simmernachten is Dum wer lykme allinne nei de wet-
terkant ta gien. Sûnder euvelmoed reizget it bist dizze kear fierder de Boarnster 
kant ût. It jonge rôfdier ûntdekt oeral nije en frjemde luchtsjes yn 'e reidwâl en giet 
sa yn har sneuperij op, dat de tijd fan ophâlden har ûntkomt. Mei skrik ûntdekt de 
iverige sneupster dat de moarnsdage al oan 'e loft komt. Op slach staakt se har 
nocht en wille en rint, springerich, nei it plak werom der't se earder yn 'e nacht by 
de Boarn kommen is. Underweis skrikt Dum ynienen fan in lûd, dat fan it wetter 
ôf oandriuwen komt. 
Daliks ûnderbrekt se de hastige reis en giet efter de snilen as in mantsje oerein stean 
om dat lûd op kwea te ûndersykjen. Noch ien kear fange har earkes in bytsje lawaai 
fanit 'e fierte op en dêrnei bliuwt it in setsje folslein stil. Hjirtroch gerêststeld en 
dreaun troch de needsaak om sa gau as 't kin 'thiis' te kommen, ferfettet se de reis 
wer. 
In eintsje fierderop komt it bist yn in flauwe bocht fan 'e stream by in stik wâl, 
dêr't alhiel gjin snileguod waakst en de murd in frij átsjoch oer it wetter hat. De 
skrik slacht har om it hert, want skean foar har ût komt fan neiby in domp lûd en 
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sjocht it bist tagelyk wat donkers op it wetter. Bang dat it miskien ûnrie is, drukt 
Dum har daliks plat tsjin 'e grûn oan en stoarret nei de donkere skym, dy't stadich-
oan neierby komt. De murd rekket noch mear fan 'e wize, want de moarnssigen 
draacht ynienen in rook oan, dy't it bist slim ferkeard op 'e lea leit. Dat is de lucht 
fan in minske en dy fan in hûn. Sûnder dat de jonge murd ûnderfining fan beide 
opdien hat, wit it bist ynstinktyf, dat dizze rook fan fijannen komt, dêr't se lang en 
de lang net tsjin opwoeksen is. Dum makket slim eangstige eagenblikken troch. 
Eagenblikken, dy't oanfiele as in ivichheid, mar dan merkt it bist, ta har grutte fer-
romming, dat it gefaar net fierder op har takomt, mar op koarte distânsje foarby 

glydt. 
Itjinge, dat Dum sa fan 'e wize brocht, is Haaie de fiskerman, dy't boomkjend yn 
syn skou de dôbers ophellet, dy't er de foarige jûns iitlein hat. Op it uterste puntsje 
fan de houten klappe, dy't de foarein fan in fartüch alhiel beslacht, stiet syn wet-
terhûntsje alle kanten it te sjen, want neat mei de trouwe kammeraat fan Haaie 

ûntkomme! 
Ta Dum har gelok hat 'Fanny' har net ûntdutsen. Mar de hûn koe it wyld ek net rû-
ke, omdat de sigen fan de boat ôf nei de wâl taluts. 
Mei't de skou foarby glydt, sakket de eangst by Dum ek like fluch as it har earder 
oanfleach. Oermoedich en benammen tige nijsgjirrich nei itjinge, dat har krektlyn 
sa fan 't hynder brocht, giet it bist oerein stean om de donkerte nei te eagj en. Folie 
wizer wurdt de murd net, want it gefaarte ferdwynt yn in waas fan skimer. De fer-
dwinende skym besoarget har opnij in grutte skrik, want de stilte fan 'e iere moarn 
wurdt ynienen rou fersteurd troch it skelle blaffen fan Fanny. In markolpearke is 
wettertraapj end flak efter de skou lâns flein en omdat it hûntsje dizze fûgels beslist 
net itstean kin, is de freon fan Haaie daliks nei it skoushüske ta rûn om dy swarte 
droktemakkers yn slim lûde taal ût te skellen. Troch it skeile blaffen fan de hûn, 
hat Dum har fuortendaliks wer plat yn it gers del drukt. Pas as de sa beëangjende 
lûden fierder weikomme en it dan stil wurdt, doart de murd oerein te kommen. Yn 
sân hasten ferfettet se de reis nei 'hûs' ta. It foarnommen paad lâns en sûnder ûn-
derweis mear trammelant te belibjen, komt Dum by de heabult oan op 't stuit dat 
de sinne, grut en read, al oan 'e fiere kym stiet. 
Oft Dum it dat noedlik aventoer yn dizze nacht, wat leard hat en tenei de hoede-
nens yn it fjild noch better yn acht nimme sil, moat yn 'e takomst noch bliken 

dwaan! 
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7. Ferballe frijerij 

Wylst de murden ander it hea yn in foisleine tsjusterens ütrêste, wurdt de wrâld 
dêrbûten de hiele dei mei freonlik sinneijocht oergetten. In lije sudewyn is yn it 
moarnsskoft oanhelle ta in stive pûster, mar op 'e neimiddei hat dizze wyn wer 
gâns yn krêft ôfnommen. Op 't momint dat de sinne as in fjoerreade bal efter de 
beammen fan 'e âlde strjitwei yn 'e grûn weisakket, is it wrachtsjes blêdstil 
wurden. 

Nei it lette thiskommen yn 'e moarntiid, hat Dum har ridiik gau del jan. Troch it 
rûnsneupen by de Boarn lâns en dêrnei de hastige flecht nei hûs ta, hat it bist de em 
goed yn 'e bek krigen. It noediike aventoer mei de dôberfisker wurket ek noch nei, 
want de sliep lit lang op him wachtsje. Sadwaande komt se op dizze dei ek folie let-
ter as oars wer op 'e lapen. De sinne rikt al nei de weste-grûn, foardat de jonge 
aventurierster it ûnfrisse sliepplak ferwikselet mei in ütkykpost oan 'e westkant 
fan 'e heabult. De lêste tijd fermakket Dum har hjir jûns mei it bytsje, dat de eagen 
waarnimme kinne, wat de earkes opfange en it noaske har ferteit. 
As it jûnsskoft sa fier foardere is, dat de skimer de fiere fierten yn him opnommen 
hat, dan is foar Dum de tiid oanbrutsen om nei it nêst werom te gean en risselwaas-
je te meitsjen foar de nije jacht. In jacht, dy't grif wer smaaklike bût en miskien ek 
wer nije aventoeren opleverje sil. 
Op it momint dat de jonge murd oerein giet om it noflike stee te ferlitten, fange har 
earkes lykwols in lûd op, dat besiden har stee wei komt. Noch efkes bliuwt it bist 
sitten. Hark, dêr is it wer en no is it ynienen ek folie tichterby! Wat soe dat betsjut-
te? Lang bliuwt Dum net yn it ûnwisse, want op frij koarte ôfstân giet in skaad foar 
har lâns en waait har tagelyk in lucht oan, dy't in soad oerienkomst hat mei de rook 
dy't har earder by de Boarnstream sa fan 'e wize brocht. Aihiel oerémis en deabe-
naud, stoot de jonge murd nei it nêst werom. Har dimmene eangstlûdsjes bringe de 
saak dêre yn opskuor, want de oaren hawwe daliks troch, dat der wat bysûnders 
geande is. 
Mem is opslach goed waaks. Ut it lilkaardich gromjen fan 'e âlde, fersteane de jon-
gen, dat hja deastil wêze moatte en net fan 't plak komme meie, om't der gefaar 
driget. De oare jongen hawwe der earst gun flau benul fan wat der bart. Sa no en 
dan hearre de bisten wol in bytsje leven oan 'e südkant fan de bult, mar dêr hawwe 
hja net de measte soarch oer. Harren bangens komt pas as in swym fan minske-
lucht troch de gong hinne nei it nêst ta lûkt. Krekt lyk as by Dum, is it ek oan 'e oare 
jongen op it libbenspaad meijûn, dat dizze rook fan in gefaarlike fijân ôfkomstig 
is. 
Harren mem hat net in amerij yn twivel ferkeard. De âide hat daiiks troch, dat der 

30 



minsken yn 'e buert binne en dat betsjut gefaar! Unferweechlik en alle sintugçn ta 
it uterste spand, wachtet it bist ôf. De grimmitige i'itdrukking fan 'e kop tsjûget fan 
berettens. As de needsaak twingt sil se har eigen libben en foaral dat fan har jongen 
ta it uterste ferdigenje! Underwilens tinkt de snoade rôver koartsich nei oer in 
mooglikheid om it kwea te ûntrinnen. 
De kâns om ûngemurken troch ien fan 'e gongen te ûntkommen, moat slagje kinne 
mei de opkommene tsjusterens. Dochs krijt de gedachte, dat de flnferwachte besite 
net mei kweade bedoelingen kommen is, geandewei mear fêste grûn by de âide 
murd, want der bart neat. Langiêsten hiene der ek minsken in godgânske dei flak 
by yn it iân omslein en der wie gun sprüt kwea üt fuortkommefl. Dat hie har wol in 
soad last besoarge, want it lawaai om it skûlplak hinne, wie bytiden hast net te fer-
nearen. De jongen wiene doe noch te lyts om lêst fan dy opskuor te hawwen en se 
woe har kroast ek beslist net yn 'e steek litte, mar oars hie se doe, fanwegen it nitel-
jend kabaal, grif besocht om ûngemurken üt te naaien nei in rêstiger oarde. 
Underwilens feroaret de situaasje net en giet de tiid syn gong. De minuten fan 
wachtsjen riigje oanien ta benei in heal oere en al dy tiid hâidt de 'besite' de murden 
op it honk fêst. Foaral foar it jongfoik begjint de saak stadichoan goed ferfelend 
te wurden. De spanning en bangens fan earst wurde stadichoan ferdreaun troch de 
iangstme nei de wide romte. Honger is dêr fanseis ek net frjemd oan. 
Foaral Dum is it wachtsjen mear as sêd. It snoade bist is fan betinken, dat se no 
miskien de kâns hat om de fijân, mei syn kwea-rûkende lucht, ns fan neiby op te 
nimmen. Stikem giet de nijsgjirrige aventurierster oerein en siûpt hoeden nei de 
sid1ike itgong ta. Op dat stee rûkt en heart se dy wûndere wêzens didliker, mar 
fierders wurdt it bist neat wizer. Want wat se fan neiby besjen wol stiet krapoan in 
meter besiden de ütgong en in pôle hege raaien behinderet har it ütsjoch. Om mear 
gewaar te wurden, sil se har bûten de beskerming fan 'e heabuit weagje moatte en 
doart se dat wol oan? In ynwindige stim warskôget har mei klam, dat net te dwaan. 
Oan 'e oare kant is it de nijsgjirrigens fan Dum, dy't oantrunet om dy frjemde we-
zens ns goed op te nimmen, no't dêr de kâns foar is. Nei in amerij fan twivel docht 
it bliken, dat de nijsgjirrigens it fan better witten wint. 
Hoeden slûpt de dryste rôver it 'e gong wei, mar foardat it bist nei de gedaanten by 
de heabult omsjen kin, bart der flak efter har wat, dêr't de hiele Ondernimming 
troch mislearret. De oare jonge murden stjoere de boel yn 'e bulten. It lange 
wachtsjen, ear't se op jacht kinne, is harren ek te folie wurden. Sa stil as mazen 
binne hja Dum efternei reizge. Benei oan 'e ein fan 'e gong, wurde dy trije lykwois 
fjoersiach deilis, omdat d' iene d' oare net foargean litte wol. De warskôging, om 
deastil te wêzen, dy't de âlde murd harren earder mei klam oplein hat, wurdt troch 
dizze rûzje alhiel oerboard smiten. Dy trije meitsje in heibel fan komsa. It stel pipet 
sa lûd, dat dat op in distânsje klear te hearren is. 
Hoe fier as it lûd fan de fjochtersbazen giet yn 'e stille simmerjûn, docht der net ta, 
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mar fan hiel neiby wurdt it yn alle gefallen wol di'idlik heard. It slacht der yn, lyk 
as de bekende tongerslach üt 'e kleare loft, want it jonge pearke, dat üt it eachweid 
fan eitsenien, sa noflik tsjin 'e heabult oan stiet, skrikt har in lytse beroerte fan it 
trelit, dat flak neist harren Onder it hea klinkt. De 'sij' stjit fan alteraasje in troch 
ieren en sinen geande gjalp üt, dêr't Dum en de oare jongen op harren beurt sa kjel 
fan wurde, dat hja eangstich piipj end nei it nêst werom stowe. Dizze benaude lû-
den lokje in twadde needgjalp by it fanke 'it. 
It pearke, dat fan skrik in pear tellen alhiel ferlamme stie, komt dêrtroch ynienen 
wer by sûpe en stiït. Yn sân hasten ûntflechtsje hja it oard, dat sa hommels fan leaf-
lik en himelsk yn yslik en wansilligens feroare is. As hja goed en wol om 'e hikke 
hinne binne en de pindyk wer Onder de fuotten hawwe, fielt de 'hij' him al wer in 
hiele keardel, mar it fanke is noch oerstj oer. It bern is wyt weilutsen en hja stiet te 
triljen op 'e skonken. Tsjotteljend rinne hja de dyk del, op it noegjend lantearne-
ljocht fan 'e bewenne wrâld ta. De jongfeint besiket wakker om syn 'leaf' wat ge-
rêst te stellen, mar it paad nei Nes ta blykt te koart te wêzen om de opdiene skrik 
en eangst by it fanke fuort te praten. Pas Onder it giele lampeljocht tusken de beide 
brêgen fan Nes yn, rekket it bern wer in bytsje op dree. Mar de fredige simmerjûn, 
dy't sa moai ynsette, is wol raar en sneu ôfbrutsen. 
En dat troch it ûnrant, dat Onder it sa gaadlik frijerspiakje hüsmanne! 

Fan dat ferfiokte ûnrant, hat de âlde murd daliks troch dat de ûnwolkomme besite 
ôfset is. Wat krekt de oarsaak fan dizze ôftocht is, sil it bist miskien net folslein be-
grepen hawwe, mar wat dêr oan foarôf gong, dat is har wol dûdlik en dat noasket 
de âlde hielendal net. De jongen, dy't wol troch hawwe, dat hja dizze kear goed oer 
de skreef gien binne, dûke bang yn it nêst wei. De dogeneaten sille dêre no wol 
krekt sa lang stil lizzen bliuwe, oant se tastimming fan mem krije om oerein te 
kommen. De mem kin it jongfolk foarearst ek net om har hinne hawwe, want it 
bist wol earst ûndersykje oft it bûten yndied wol feilich is. 
Alle ütgongen wurde troch de foarsichtige rôver sekuer ûndersocht en it bist berûkt 
ek tige lang it plak, dêr't it jonge steltsje stien hat. Dan giet se it spoar nei fan it sa 
hastich i.'itnaaide spantsje en trochkriist dêrnei it lân yn alle rjochtings. len en oar 
kostet wol in soad tijd, mar it resultaat fan dit ûndersyk falt nei 't sin üt. De mur-
den kinne dan sûnder beswier op jacht gean! 
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8. Yn tûzen noeden 

Fanwege it belet is de murdefamylje wat letter as oars it fjild yn gien. Dum hat yn 
dizze nacht yn earsten it fertin goed oan har side. It bist is by de oaren weigien en 
fangt ridlik gau in grouwe mûs. Dat kostlike miel is foldwaande om sêd te wurden. 
Wylst de oare jongen yn 'e buert fan mem omskarrelje en der op longerje, dat de 
âlde wol bût foar harren fange sil, set de ferflïnlike jager nei de Boarnstream ta om 
dêr fertier en geniet te sykjen. 
Ut it aventoer mei Haaie fiskerman, hat it bist net folie learing opstutsen, want 
ynstee dat se no wat foarsichtiger te wurk giet en yn bekend gebiet bliuwt, reizget 
it aventoerlike murdsje aloan fierder by de stream lâns, de kant dt nei it doarp mei 
de skeve toer ta. 
Krekt foar de earste huzen oan 'e oare kant fan 'e Boarn, sieddet it rôfdier panyk 
ûnder de einen, dy't op 'e wâiskant yn 'e nachtrêst lizze. De fûgels, dy't ornaris wol 
ns wat sleau en dom oerkomme, lizze hast allegearre mei de kop yn 'e fearren, mar 
binne dochs wol wach, want by de earste alarmrop fan in âlde jerke, siket de hiele 
keppel de feiligens fan it wetter op. Foar Dum leveret dizze aksje dan ek oars neat 
op as de wittenskip en de foldwaning dat dy fûgels gâns respekt foar har hawwe. 
It is lykwois al ferfeiend, dat dy feardragers, dy't no midden op 'e Boarn en tichte 
byinoar rûnswimme, sa'n heislik kabaal meitsje. Harren lûde kwêkjen jout safolle 
opskuor, dat alle libben yn 'e omkriten dêr wol wekker fan wurde kin. Dat nitelet 
de murd sa, dat se gau besliit om dizze oarde fan lawaai te ferlitten. In tige ferstan-
nich besht, want oan 'e kym yn it easten sjitte de earste ijochtpylken fan 'e nije dei 
al omheech. 
Op wei nei 'hûs' ta docht it bliken, dat de jonge rôver noch fiersten te min fjild-
ûnderfining opdien hat. Ynstee dat Dum it maklik te folgjen paad by de stream 
lâns werom giet, rint se rjocht tit rjocht oan op 'e heabult ta. De lytse ichel kin dêr-
by wol folslein op har oriëntaasje betrouwe, mar it bist hâldt gjin rekken mei de 
sleatten en mooglike oare tûkeiteammen, dy't se op har wei yn it ûnbekende fjild 
fine sil. Gauris moat se dan ek einen omrinne en mei it sykjen nei de daam om yn 
it oare stik lân te kommen, giet noch al wat tijd ferlern. 
In hiel ein fierder skrikt Dum ynienen fan in iûde 'heu-heu' rop. Dat lûd kent de 
murd werom as de stim fan in minske. Mar it ûntgiet har net, dat yn dizze klanken 
gâns mear drigirig skûlet, as yn de flisterjende stimmen, dy't se yn 'e jûntiid by de 
heabult beldstere hat. De murd mient, dat se it no ek wol weagje kin om dy wûnder-
like fijân ns fan tichteby op te nimmen. Under in hikke troch en foar in stikman-
nich kij lâns, rint Dum op it lûd ôf, dat fluch neierby komt. Noch efkes en dan hat 
it bist har doel berikt. Op frij koarte distânsje sjocht se dy wûndere mins rjocht op 
har takommen. 
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It lûd, dat de stilte fan 'e iere moarn sa noen dan ferbrekt, komt fan Klaas, de jon-
ge boerefeint, dy't lyk as wenst is ek op dizze moarn de kij nei de jister ta driuwt. 
Sleau en sa't it liket tsjin 't sin, geane de Hiltsjes en Jeltsjes of hoe't de bisten dan 
ek hjitte meie, oerein. Hja rekke harren ns noflik it, moatte dan perfoarst skite of 
mige en sette dan mei gjin grevel haast de kant tit nei de jister ta. Soms bliuwt in ko 
ek wol ns stokstiif stean. It bist docht dan krekt of wit it beslist net wat der fan har 
frege wurdt. As Klaas dan yn 'e neite is, kriget sa'n dreamer it leksum foargoed op- 
sein. Mâle skelwurden by de rûs, dy't sa bot yn tsjinstelling binne mei de fredige 
rêst, rôlje dan wiid oer it gea ût. 
Dum giet as in mantsje oerein stean en nimt mei nijsgjirrige eachjes it frjemde wê-
zen op, dat op koarte ôfstân oanrinnen komt. Ferbouwerearre bliuwt de jongfeint 
stean as hy ynienen de murd yn dy ütdaagjende hâlding gewaar wurdt. De jonge 
hat nea earder in murd sjoen, mar it 'e ferhalen, dy't hy oer dizze fûle rôfdieren 
heard hat, kin it net misse of dit moat in murd wêze. It ikelglêde brune feltsje, mei 
wat wyt oan 'e siden fan 'e ôfplatte kop en yn 'e fang, de lange ütrutsen lea en de 
fûl ljochtsjende eachjes, dat komt allegearre oerien mei itjinge sa as hy him sa'n 
bist foarsteld hat. 
It falt him allinne ôf, dat sokke rôvers net grutter binne, want eins is dit bist mar 
in bytsje mear mânsk as in harmeling. Wacht, hy sil dat bretale stjonkbist daliks ns 
efkes op 'e tosken nimme. Mei faasje stoot hy op it rôfdier ôf. 
Dum taksearret de bedoeling fan Klaas hiel goed. As de wjerljocht draait se har om 
en spilet fan ruten. It bist kriget al troch, dat se it mei dizze tsjinstanner lang net 
oprêde kin. De swiere trêd fan 'e man, dy't de grûn triljen docht, is al flak efter har 
en it wurdt de murd dêrtroch diidlik, dat se harsels goed yn it laberet wurke hat. De 
gedachte, dat se miskien wol yn libbensgefaar ferkeart, bringt har efkes yn panyk. 
Har rie te'n ein, stjit se in tige benaud oandwaand 'gi-gi-giii' iit en springt meiïens 
fan siden, op hope, dat se op dizze wize oan de efterfolger ûntkomme kin. 
Dizze ûnferwacht iitfierde sydsprong, bewarret it bist yn alle gefallen foar in soad 
lêst en miskien rêdt it har wol fan 'e dea, want op itselde momint ûnderhellet Klaas 
syn foet, mei de bedoeling om it stik ûnrant op 'e klomp te nimmen. Troch de ûn- 
ferwachte taktyk fan de murd, strykt de skonk mei de hurde ûnderein no in pear 
tomme efter it doel lâns. De feint kin syn hurde rin fansels net samar ynhâlde en 
dêrtroch kriget Dum, no't se dwers oer de ekers rint, wer in lytse foarsprong. It 
Jout har net in soad, want it paad wurdt har al gau ôfsnien troch in âlde tochtsleat 
mei oan beide kanten in weake ûnderwâl. Hoe moat se no fierder? Tiid om nei te 
tinken is der net, want de jongfeint is al wer flak by. Har rie te'n ein flechtet Dum 
troch de ûnsljochte ûnderwâl, de kant nei de ptindyk ttt. Klaas kin de murd no 
maklik ynhelje en byhâlde, mar de jonge sjocht gjin kâns om it wetterfiugge bist 
mei sukses te pakken te krijen. Lykwols kriget er wer in kâns, want op 'e hoeke fan 
't lân kin de murd net in kant mear üt. Neist har is de wide tochtsleat, foar har üt 
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de sleat, dy't by de pündyk lâns rint en op it lân is it de fijân dy't har it paad ôfsnijt. 
Wat moat se no dwaan? Wêr moat se yn 'e goedichheid hinne? Fan benaudens giet 
se oerein stean en stjit in driigjend systerjen üt! Dizze mirakels helje har beslist net 
iit 'e pine wei, want Klaas rekket dêr per foarst net fan ûnderstboppest. Krekt oars-
om! Wat mient dat ferhipte kring hjir wol?! 
Beret springt de feint by de murd yn 'e ûnderwâl en ûnderhellet meiïens de foet, om 
it bist in fikse traap tejaan. Ek diz' kear meant de skonk efter it doel lâns, want in 
tel earder is Dum yn har deadseangst hommels yn 't wetter sprongen en swimt 
hastich nei de oare kant ta. Feilich foar de teloarstelde efterfolger is de murd it 
noch yn net. Spitigernôch foar Klaas, is de tochtsleat mei syn weake wâlen in te 
grutte opjefte om der oer hinne te springen en it rôfdier fierder nei te sitten, mar de 
jonge hat noch in pylk op 'e bôge dêr't er de striid miskien mei winne kin. Hy kin 
altyd noch syn fuotark yn de striid smite. Wylst Dum dwaande is om oan 'e oare 
kant fan 'e sleat op 'e droechte te klatterjen, kletst Klaas syn earste klomp flak ef-
ter it bist op it wetter del. In weach fan wiette spielt oer de murd hinne. Mear as lêst 
en in nije skrik, rjochtet dy oanfal net it. It twadde projektyl fan Klaas is minder 
goed roaid en docht alhiel gjin kwea. Mear as in meter besiden it doel komt de 
klomp yn 'e weake blaumodder terjochte. 
Dum slacht net folle acht op dizze mislearre oanslach en ek it lûde rachen fan Klaas 
kringt net goed ta it bist troch. 
De fertwivele jonge rôver, dy't it op 'e hals helle hat om oan dy kweade mins te fint-
kommen, sit noch wol yn noed oer harsels. Hastich flechtet se t'it 'e lichte wei heger- 
op en skoddet rinnendewei de rûchste wiette iit har pels. Goed en wol op it hegere 
flakke lân, wit it bist net wat te dwaan. De wei nei de heabult ta is har ôfsnien en 
wêr earne kin se, yn dizze foar har ûnbekende oard in ûnderkommen fine dr't se 
feilich is? Op aventoer rint Dum by de dykssleat lâns fierder. Senuweftich sjocht de 
bange murd om har hinne en kriget ynienen wer hope op rêding, want benei rjocht 
foar har iit, bespeurt se in wazich donker plak oan de al tige ljochte kym. Is dêr 
miskien in feilich ûnderkommen te finen? 
De murd hat ien en oar goed taksearre, mar de feiligens dy't yndied wol op dat plak 
oanwêzich wêze kin, is noch lang net berikt, want Klaas hat ûnferwachts help kri-
gen en it sjocht der foar Dum noch net sa bêst iit. 
Twa arbeiders fan it wetterskip binne op 'e iere moarn op wei nei 't wurk, fan Nes 
ôf de ptndyk delfytsen kommen en sjogge dat Klaas as in wyldeman oer 't lân 
draaft. Nijsgjirrich, nei wat dy jonge átspoeket, stappe hja foar de tochtsleat oer 
fan 'e fyts en ûntdekke dan wat der oan 'e hân is. Hja roppe Klaas withoefolle 'goe-
de' rie ta, mar sjogge dan dat dat sinleas wurden is as de murd yn it wetter springt 
en nei de oare kant fan 'e sleat ta swimt, want dêr kin de jonge net komme. Under-
wilens binne de beide manlju al sa troch dat ûngewoane jachtaventoer oanstutsen, 
dat hja ek ta dieden oergeane. Hastich fytse hja in fyftich meter fierder, smite de 
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fytsen yn 'e dykswâl del en geane om 'e hikke hinne, mei it doel de murd werom te 
jeien of om it bist dea te skoppen. Jen fan beide moat dochs mooglik wêze, want it 
bist sit no goed yn 'e besnijing. 
Goed en wol om 'e hikke hinne, liket it der op, dat it de mannen tige maklik makke 
wurdt om it bist op 'e tosken te nimmen, want de murd komt, sûnder earne op be-
tocht te wêzen, by de sleat lâns rjocht op harren ta rinnen. Stean bliuwe dus en it 
goede momint fan yngripen ôfwachtsje! 
Dum hat al har omtinken op dat donkere plak foar har iit. Pas op in meter as fiif 
fan 'e hikke ôf, kriget se de lucht fan de nije fijannen yn 'e noas. Se bliuwt daliks 
stean om dat gefaar op te nimmen. Wat moat se no dwaan? Weromgean kin net en 
it lân yn flechtsje hat ek gun  sin, want se hat krektlyn ûnderfûn, dat se op it lân net 
heal mei sokke kweade fijannen opmjitte kin. Mar wat kin se dan wol dwaan om 
oan dizze tsjinstanners te ûntkommen? It sjocht der faai foar de lytse rôver üt! Har 
rie te'n ein, giet it fertwivele bist yn dit eagenblik fan it aldergrutste libbensgefaar, 
wer oerein stean en lit tagelyk in lilkaardich siferjen hearre. Dat makket dizze kear 
mear yndruk as earder op Klaas. De beide mannen besauwe harren oer it seldsum 
bretale dwaan fan it rôfdier en bliuwe ferstuivere yn it gat beneile stean. Ynstinktyf 
wurdt it Dum ynjûn, dat dit it eagenblik fan hanneljen is. As in skym sjit se tusken 
de beide tsjinstanners troch, springt behindich oer de Onderste hikkeplanke en rint 
daliks nei de oare kant fan 'e pindyk. 
Har beide fijannen reagearje te let op dizze frjemde en alhiel net ferwachte reaksje. 
Hja traapje al nei de flechteling, mar sûnder sukses. Mear tsjinslach is harren diel, 
want de iene syn ütfal einiget mei sa'n fûle klap tsjin 'e hikke oan, dat 'e kap fan 
syn klomp ôfspat. Beteutere bliuwt de man wurkleas by syn tehavene fuotark 
stean. 
De oare rôfwyldjager is fan plan om de murd te efterfolgj en, mar by it om 'e hikke 
gean, bliuwt syn jas yn in roastige spiker heakjen. As hy dat mankemint ferholpen 
hat en dan de dyk oprint, sjocht er de murd in ein fierder yn 'e barm rinnen. Noch 
in pear meter fierder en it bist rint oer de homeie it hiem fan 'e pleats op en is dan 
ynienen üt syn eachweid ferdwûn. It hat gjin sin mear om der noch efter oan te 
gean, want it rôfdier kin dêre oeral beskûl fine. 
De manlju prottelje gâns oer harren domme tsjinslach en kinne der mar net by, dat 
it allegearre sa healwiis ferrûn is. De ûnfertiinlike klompskopper bynt mei in stik 
tou syn fuotark wer oaninoar, wylst syn maat Klaas iit 'e need helpt. Hy fisket de 
jonge syn klompen op en smyt se oer de sleat nei him ta. Hja wikselje noch in man-
nich minder ljuenske wurden iit oer dat bretale stjonkbist en dêrnei giet elts syn we-
gen. 
De beide arbeiders fytse fierder en Klaas komt ta de Ontdekking, dat de kij ek sûn-
der syn lûde oantrünjen de jister ûnderwilens al fûn hawwe! 
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9. Allinne 

As Dum op har flecht de daam oer is set it bist daliks op 'e beamwâl ta, dy't de cast-
kant fan it hiem ôfsh'it. Tusken de tinne beamstammen en de rûchte oan 'e râne fan 
in smel en ûndjip sleatsje, is spitigernôch net in gaadlik skûlplak foar de flechteling 
te finen. In ein fierder by de sleat lâns, belânet de murd efter in pear kûlbulten yn 
in smelle stripe fan hege brânnettels en yn dizze wyldernis leit in poarsj e âld hout 
en oare rommel. Op slach krûpt Dum hjir sa djip mooglik ander. Yn har noed en 
haast om oan de belagers te ûntkommen, is it net iens ta har trochkrongen, dat se 
net mear efterfolge waard. Deabenaud, dat se daliks wer mei dy kweade tsjinstan-
ners te meitsjen kriget, wachtet it wiete rôfdier mei eangst en spanning de kommen-
de dingen ôf. 
Der bart lykwols neat efter de kûlbulten. It bliuwt stil en fredich op dit ferlitten 
hoekje fan it hiem, sadat de bangens fan 'e murd ek wer ôfsakket. Mei it ferstriken 
fan de tiid, wurdt de hoop dat se noch foargoed oan har fijannen ûntkommen is 
grutter. Dat jout wol wat ferromming, mar it bist fielt har dêrom mar djip ûnge-
lokkich op har nearzich plakje ûnder it hout. It wiete en smoarge fel plakt har hin- 
derlik oan 'e lea fêst en se hat gjin romte om har hinne om der wat oan te dwaan. 
Njonkelytsen begj int dat ûngeriif sa bot te pleagjen, dat it net langer tit te hâlden 
is. Tige hoeden ferlit Dum har skûlplak en giet op 'e sneup nei in better ûnderkom- 
men. Ridlik gau fynt se, op neigenôch in foet hichte fan 'e grûn ôf, in hoaltsje tus- 
ken in pear âlde plankjes. In ideaal skûl- en slieppiak is it hyn ofte nei net, mar it 
is der droech en rom genôch om de pels in goede beurt te jaan. Fol oerjefte giet 
Dum dêrmei te set. Dat kerwei duorret lang, mar dan is it tige fersutere oansjen fan 
earder foar in grut part fuortslikke. Sels fielt de murd har wer sa goed, dat se leafst 
daliks op stap gean woe nei it bertestee ta. Lokkich is it bist dizze kear sa ferstan-
nich om net oan sa'n noedlike ûndernimming te begjinnen. 
Se hat no ûnderfûn, dat de wrâld by deiljocht in tige gefaarlik plak foar har is. Der 
sit dan ek oars net op, as dizze ynmoedige winsk üt te stellen oant de tiid, dat de 
nacht de ierde wer yn besit nimt. 
It sil noch in hiel skoft duorje alear't it sa fier is, mar it lit him oansjen, dat se hjir 
op dit stee salang wol feilich is. Twongen ta neatdwaan, sit der foar de murd dan 
oars net op as har mar del te jaan. 
Yn it hoaltsje, sûnder in sprüt eigens om har hinne, lit de neiklap fan de mear as ge-
woane ynspanning en it rare aventoer yn it iere moarnsskoft, net lang op him 
wachtsje. Gaueftich befalt harde lea, mar de sliep op it hurde hout, wurdt tige ûn-
rêstich. Benaude dreamen oer minsken, dy't as dwylsinnige meunsters op har ôf-
komme, wylst se nearne in feilich ûntwyk fine kin, meitsje dat it bist gauris wekker 
wurdt. Nei sa'n nachtmerje is it faak wer in hiele toer om wer yn alle silligens fuort 
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te silen. It docht by dit alles wol bliken, dat de murd tige wurch west hat, want pas 
let op 'e neimiddei wurdt se wer wekker. De wurgens is dan i'it 'e lea wei en it is dien 
mei de dreamen, mar dêrfoar yn 't plak komt de langst nei it bertestee har wer 
geandewei mear pleagjen. De ûnwennigens fan mem en foaral it 'seilige' fan dat 
stee, dêr't se op dizze oere fan 'e dei faak mei de oare jongen oan 't boartsjen wie, 
wurdt in besiking foar har. Om de sinnen wat te fersetten, weaget Dum har hoeden 
tusken de wylde begroeiïng by de rommelbult. Dizze sneuperij tusken de stive 
brânnettelstâlen soarget wol foar wat ôflieding en it ferslyt de tijd, mar de ûnwen-
nigens giet der net fan oer. 
Pas wannear't de skimer merkber opsetten komt, kriget it bist har draai wer in 
bytsje. It tinken oan mem en it bertestee wurdt ferdreaun troch in libbensneed-
saak, dy't him geandewei mei klam oantsjinnet. Dat is de honger nei waarm fleis 
en bloed. 
As it einlings en te'n lêsten tsjuster genôch is en de wrâld om har hinne yn djippe 
rêst leit, doart Dum üt 'e beskerming fan 'e brânnettels wei te kommen. Bang, dat 
der ek no noch fijannen op 'e dyk of by de hikke binne, doart se it flechtpaad, dat 
se yn 'e moarntiid gien is, net werom te gean. It bist rint fierder by it sieatsje lâns 
en komt dan op 'e ithoeke fan it hiem rit. De sleat makket hjir in heakse bocht en 
efkes fierder, nei't Dum in stik fan it keale efterhiem oerstutsen is, komt se by de 
finnehikke oan. De reis nei de heabult ta kin begjinne. 
It liket der alhiel op dat oan de langst om har sêd te fretten oan waarm fleis foldien 
wurde sil, want noch gjin Mindert meter fan 'e pleats ôf, fangt Dum in jong mfiske. 
Dat behindige priuwke is gau behimmele en smakket nei mear. Dat 'mear' lit lyk-
wols op him wachtsje, want alles wat de murd dêrnei ûndernimt, mislearret. Gun 
knager lit him fange en in pear fan dy ûnnoazele lytse tafallichheden binne der de 
oarsaak fan, dat har smaaklike bût ûntkomt. 
Wylst de murd yn 'e sleatswâl rûnsneupt, heart se foar har i'it ynienen wat op 'e 
sleatseker omskarreljen. It binne twa jonge haskes, dy't altemets in soppich gerske 
snippe en fierders de tiid mei boartsjen ferdriuwe. Hoeden siûpt Dum op dizze bût 
ta. De lytse springers hawwe gjin euvelmoed yn it grutte gefaar, dat harren bedri-
get, mar krekt foardat de murd ien fan harren op 'e hûd springe sil, drave de twa 
in ein fierder de eker del. 
De hongerige murd giet der daliks efteroan en komt gau wer yn in posysje, dêr't in 
sukses folie oanfal i.t dien wurde kin. Ek no spilet it neediot har parten, want krekt 
foardat it wêze sil, fijocht in ielreager mei in ûtgjalp it 'e sleatswâl omheech. De 
beide haskes kieze as de wjerljocht, sawol letterlik as figuerlik, it bekende hazze-
paad. Langer as in healoere besiket Dum om de slim begearde bût opnij op te spoa-
ren, mar dat slagget har net. 

Fertrietiik oer safolle tsjinslach, tsjinnet de langstme nei mem en it bertestee him 
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ynienen wer mei klam oan. It is ek noch net te let om dat plan üt te fieren, alhoe-
wol't de murd, troch har jacht op 'e haskes, nochal wat tijd fergriemd hat. 
Fan doel om efter de pleats lâns mei in grutte bôge om it lân hinne te gean, dêr't se 
safolle trammelant mei de minsken belibbe hat, giet it jonge rôfdier op 'en paad. 
Mei it sykjen nei de dammen yn dit, foar har folslein ûnbekende, fjild giet nochal 
wat tijd ferlern, mar it bist hat allinne it fêste doel yn 'e kop en taalt oars nearne nei. 
It needlot wol lykwols, dat se op har paad in jonge strânljip oantreft. Dizze heal-
woeksen pyk, dy't as ienichste fan in tige let briedsel oerbleaun is en noch net iens 
goed flechtich is, skrikt sa bot fan it brune rôfdier, dat it lûd alarmearjend fuort-
fljocht. De murd fielt ynstinktyf oan, dat hjir miskien in kâns is om de honger kwyt 
te reitsjen. Yn it skimerljocht fan de nacht kin it rôfdier de fûgel i.t noch yn net mei 
de eagen folgje, mar omdat it jonge ding aloan oan 't roppen bliuwt, wit Dum 
krekt wêr't de bût deistrutsen is. As de wjerljocht rint de murd nei dat plak ta. De 
fûgel fladderet wer in ein fierder en it rôfdier soarget wol dat it jonge bistke net in 
tel ta rêst komt. Noch twa kear docht him ditselde foar. It proastige fûgeltsje kin 
hast net mear. Ta syn gelok is it by de lêste flecht oer in frij brede sleat fladdere en 
dêrtroch yn feiligens, want der is net in daam tichteby. Tige sneu foar Dum. 
Se wol de reis nei it bertestee wer ferfetsje, mar dêr kin foarearst neat fan komme. 
It âlderpear fan 'e jonge strânljip is op de needgjalpen fan it jong oanfleanen kom-
men en ûntdekt, nettsjinsteande it healtsjuster, al gau wat der geande is. De fûgels 
krije it lytse rôfdier oan 'e sleatskant yn 'e gaten en besykje mei masterlik iitfierde 
dûkflechten om it kweade bist te ferdriuwen. It rôfdier lit har troch dy sabeare-
oanfallen net fan 't stik bringe, want as it nypt is se dizze gruttere fûgels ek wol oer-
mânsk. It lawaai, dat de feardragers meitsje nitelet de murd lykwols nammerste 
mear. Harren skelle 'tepie' is yn 'e stille nacht grif fan fierren te hearren en kin 
mooglik fijannen oanlokje, dêr't se net tsjin opwoeksen binne. Dum rint 
fuort, mar de fûgels folgje stiifsettich en krije wrachtsjes ek noch help fan twa oare 
lûde roppers. Lokkich bringt in wetterpypke, ûnder de reed troch, itkomst. Mei 
muoite krûpt de murd yn dat ferskûl. No't se net mear te sjen is, sette twa fan 'e fû-
gels ridlik gau ôf, mar de âlden fan it jong bliuwe noch in hiel skoft yn 'e neite en 
lêbje mar troch. 
Pas as it mei ferrin fan tijd stil om har hinne wurdt, komt Dum wer te foarskyn. It 
is ûnderwilens no te let wurden om it foarnommen plan iit te fieren, want de nije 
moarn tsjinnet him al oan. Der sit neat oars op, as mar nei it stee werom te gean 
dêr't se fan 'e jûns weikommen is. 
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10. Unwaarsnacht 

Sûnder dat him ûnderweis wat bysûnders foardocht, komt Dum by de houtbuit 
oan. De nacht is op dit stuit noch net alhiel foarby, mar dochs komt de wrâid oan 
alle kanten ta libben op 'e iere moarn. Earst fan fierôf en dêrnei ek fan neiby, komt 
de ientoanige rop fan 'e kij-ophellers mei ûnregeimjittige setten oandriuwen. Ek 
op it hiem, dêr't Dum foar de twadde dei har taflecht fûn hat, komt der aksje. By 
de syddoar fan 'e skuorre wurdt de rêding foar de melkerij op in plat weintsje set-
ten en dan oan it tiksel nei de dyk ta lutsen. Op it ûnsljochte paad dinderje de bus-
sen en amers oan ien trie wei tsjin mekoar oan en meitsje gâns leven. Lûd en fier 
klinkt dat metaallûd oer it fredige gea en ferkundiget yn alle didlikens, dat der wer 
in nije wurkdei foar it boerefolk oanbrutsen is. 
De murd is ûnderwilens wakker dwaande om harseis wat op te kreazjen. It bist 
skrikt net sa bot fan it leven, dat fan neiby komt. In lyksoartich lûd hat se op it ber-
testee ek gauris heard, sadat it har net frjemd oandocht. It jonge rôfdier ûnder-
brekt har wurk wol efkes, mar as de stilte-fersteuring geandewei fan fierren klinkt, 
wurdt it skjinsiikjen fan 'e pels ferfette. 
De nije moarn ûnthjit ek dizze kear dat it in moaie simmerdei wurdt. Fjoerread 
rijst de sinne üt de fiere kimen omheech en begj int har deistige paad iâns in kleare 
loft. It wurdt al gau tige waarm efter de kûibuiten, want de wyn lit it diskear alhiel 
ôfwitte. It is tillerich oer it fjiid. Boppe de rommelbuit dûnsje en gûnzje grutte 
kioften michjes. Letter op 'e moarn wurdt it sa gleon efter de buit, dat de brânnet-
tels mismoedich de kop hingje iitte. 
Nei it opkreazjen hat Dum har ridiik gau yn 'e rêst jûn. De sliep iit net lang op him 
wachtsje en it ferrint diskear gâns better as de foarige deis. De ütsfinderlike waarm-
te pleaget har net bot, want se hat har deijûn yn in hoaitsje flakby de grûn en oan 
'e skaadkant fan de buit. Benaude dreamen oer fijannen en opstigings fan ûnwen-
nigens pleagje de lytse rôver, mei de freegjende mage, altemets noch wol. 
As Dum yn 'e lette neimiddei de sliep üt hat, biiuwt se noch efkes neislûchjen en 
giet dêrnei op ferkenning iit tusken de brânnettels. Dy reis ieveret neat bysûnders 
op, mar de stilte en rêst op 'e üthoeke fan it hiem, jouwe har safolle betrouwen yn 
feiiigens, dat se dêrnei net wer yn it hoaitsje weikrûpt, mar langit boppe op 'e buit 
iizzen giet. De hege begroeiïng oan alle kanten behinderet it ütsjoch nei alle siden, 
sadat it bist de tijd fan wachtsjen op 'e nacht, mar ferslyt mei michjes fangen en it 
harkjen nei de iûden, dy't sa no en dan oandriuwen komme. 
Underwiiens iûkt in tinne grize waas foar it hege blau lâns. De sinnegioede wurdt 
stadichoan timpere en al ringen ferdwynt de grutte gieie bol hielendal efter de skie-
rens boppe de westekym. De waarmte biiuwt iykwois op 'e ierde hingj en. It kuoliet 
net in sprût ôf. 
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Tsjin skimerjûn skrikt de murd ynienen op fan minskestimmen. Dat lûd komt efter 
de kûlbulten wei en dêr skrikt se sa fan, dat se daliks tusken it hout weikrûpt. 
Yn it tsjuster fan dat beskûl, wachtet it bist yn tûzen noeden ôf, wat har no wer te 
wachtsjen stiet. Want minsken sa tichteby, hâldt grif kwea yn. Nei ferrin fan tiid 
docht bliken dat de murd har ûnnedich ûngerêst makke hat, want der bart neat by-
sûnders. De praterij op it efterhiem is in tafallige gearrin. It hat neat mei de oanwê-
zichheid fan de murd it te stean. De neiste buorman is gewoan efkes delkommen 
om in praatsje te meitsj en, want mei dit himske waar soe it te gek wêze om nei mel- 
ken noch wurk op 'e lapen te heljen. 
De beide boeren hawwe earst efkes by de keallen yn 'e lytse finne, oer de dyk, west 
en binne doe yn drok petear nei de pleats werom kuiere. Op de omkearde houten 
jarrebak, tsjin 'e muorre fan it 1yts-bûthiis oan, geane hja sitten om fierder te 
buorkj en, want it sit, mei dit broeiske waar, bûtendoar gâns nofliker as yn 'e hûs. 
As de murd de taal fan 'e minsken ferstean en begripe kinnen hie, dan wie it bist dy 
jûns mei ferskate boeresaken op 'e hichte rekke. Dan hie se hearre kinnen, dat it ge-
maak op beide pleatsen eins neat te winskjen oerliet. De kij wiene al wat yn 't sak-

jen, mar joegen noch bêst. De molkpriis wie spitigernôch eins oan 'e lege kant, 
want de ûnkosten yn it bedriuw liigden der tsjinwurdich net om. It goede molkfee 
wie wol prizich, mar wat jout jin dat as men neat ôf te setten hat? De murd hie dan 
ûnder oaren ek hearre kind, dat it hjoed oer de 80 graden fahrenheit wie yn 't skaad 
en dat sûnt fan'e middei yn it bûthis de muorren wiet itsloegen. Der wie grif ûn- 

waar op til! 
Al hie Dum dat praat ferstean kinnen, dan hie it bist der fêst gjin sprût belangstel- 
ling foar hân. Wat har grif wol ynteressearre hie, wie it ferhaal oer de murd, dat 
buorman opdiste. 
Klaas, syn lytsfeint, bie earjustermoarn, by it kij-opheljen yn 'e sechte'heale in 
grouwe murd yn 't lân oantroffen. Dat wie in âldfader! It bist stie ynienen foar de 
jonge en it hie him tige ûtdaagjend oansjoen. Klaas, dy't fansels net sa gau benaud 
is, skeat op it rôfdier ta en doe pas wie it bretale ding iitnaaid. By de efterfolging 
hie de jonge it kring wol in pear goede opkipers mei de klomp ferkeapje kinnen, 
mar it bist wie him dochs ûntkaam, omdat it oer de tochtsleat nei de lange five ta 
swommen wie. Grutte Grult fan 't wetterskip en Jelte fan Hindriks-Gryt, hiene dy 
hiele tramtoarje fan 'e piindyk ôf foigje kinnen en de beide mannen hiene dêrnei ek 
noch besocht om it stik ûnrant te pakken te krijen. Hja hiene it bist omtrint, mar 
it rûn dêrnei allegearre like healwiis. By de hikke fan 'e five, wie de murd bretaal-
wei op harren tarûn. Flakby wie it bist stean bleaun en woe Grult doe nei de kiel 

fleane! 
Omdat de mannen tegearre wiene, doarst de murd dat dochs net oan. It bist wie 
doe tusken harren troch ûnder de hikke troch sketten en de dyk op rein. Grult bie 
it ûndier noch in goede opneuker mei de klomp jûn. It klapte der oer, mar taai as 
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sokke murden binne!! Nettsjinsteande dat, wie de klap nochal wat oankommen, 
want it kring wjukkele dêrnei goed sydwyn by de berm lâns. De mannen hiene it 
nei-eage en sjoen, dat it hjir oer de homeie rûn en op it hiem weiwaard. 
De jonge boer heart tige ferheard op fan dat ferhaal. In murd hjir op it hiem? Nee, 
dat kin hast net, want wêr soe sa'n bist him hjir ferskûlje kinne? Och, miskien wie 
it bist al lang wer fierder reizge. Dat wie fansels al te hoopj en, want sok ûnrant tich-
teby hûs, dêr komt ornaris oars net as lêst üt fuort . 
De beide boeren bliuwe ek net lang mear efterhûs. Yn de no fluch opkommende 
skimer kuierje hja nei de pindyk ta. Op 'e homeie taksearje hja nochris de broeie-
rige loft en it ferwûnderet harren eins, dat der noch net in teken fan ûnwaar te sjen 
is. Mei in 'wol te rêsten' geane de manlju üt elkoar. 
Buorman panderet de pindyk del en wurdt al ringen troch it tsjuster opnommen. 
De jonge boer giet nei de pleats werom en set op it giele lampeljocht ta, dat troch 
de ruten fan 'e wenkeamer nei bûten strielt. De oaren yn 'e hûs sille grif al oan 'e 
tee sitte en nei him ütsjoen hawwe. Spitich dat hy, no't fan 'e middei krekt in itfan-
hûzer kommen is, tafallich op 'e earste jûn al sa'n belet krije moast. Hawar, it is 
noch net sa let. It kin wol lije om noch efkes gesellich bymekoar te sitten. Mei dit 
broeiske waar lokket it bêd ek noch net oan! 
Dum heart noch it taslaan fan in doar en it ferskowen fan in skoattel en dêrnei leit 
it boerehiem en de wrâld der omhinne yn folsleine swijsumens. As de murd fuort 
letter üt it skûlplak komt en itselde paad lâns giet as se de foarige jûns it hiem ferlit- 
ten hat, is it neare nacht wurden. De loft spant fan kym ta kym as in inketswarte 
bôge oer de ierde hinne. It mank oan in lyts sigentsje, de ûngewoane soelens en de 
djippe stilte oan alle kanten, meitsje, dat de wrâld wat ûnwêzenliks hat en suver 
wat ûnbetrouber oandocht. Nearne falt ûnrie te bespeuren, mar dochs is it krekt of 
it iene of it oare kwea driget. 
Dum ûntkomt net oan it benearj ende, dat de donkere nacht yn him hat. By de jacht 
op bût, reizget in net te ferklearjen ûnrêst oan har side mei. Faak bliuwt it bist stean 
om te harkjen en de lucht op feiligens te priuwen. Gjin lûd en gjin rook jouwe oan-
lieding om der kwea efter te sykjen en doch kin de murd it gefoel, dat ien en oar net 
yn 'e heak is, net fan har ôfskowe. Dy ûnrêst by it bist is ien fan de oarsaken, dat 
de jacht neat opleveret. 
It is al in skoft nei hynstemiddei, as de earste tekens fan de ferwachte ûnwaarsbuoi 
harren oantsjinje. Fier yn it westen sjitte oan ien tried wei oranje-giele ljochtflitsen 
it 'e kimen wei omheech. It oanhâldend dompich gromjen fan de fiere tonger 

docht oan as soe in fintefreden en lilkaardich meunster efter dy fiere tsjusterte fer- 
skûle sitte. 
De murd hat it net op it ûnwaar stean. De komst fan it frjemde natuerbarren, dat 
har earder al sa'n benearing joech, besoarget har in bangens, dy't noch oanboazet, 
neidat de buoi mear opsetten komt. De wjerljocht wurdt geandewei skerper en de 
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tonger fan earstoan is net mear in dompich gromjen, mar in bolderjen, dat lûd en 
driigjend boppe it gea i'itrôlet. len en oar ymponearret Dum sa, dat se de foarnom-
men reis nei de heabult ta farre lit en werom rint nei de houtbult tusken de brânnet-
teis. Foardat de buoi syn grime oer de ierde t'itstoart, soe it bist al yn har beskûl wer-
om wêze kinne, mar ûnderweis docht him wat foar sadat it oars iitpakt. Op goed 
hûndert meter fan 'e pleats ôf waait it bist in lyts sigentsje oan, dat de prykjende 
lucht fan einen yn him hat. It sa goed ûnderleine noaske lit Dum witte, dat de fûgels 
flakby en grif by de sleat tahâlde. De honger, dy't troch de bangens net yn 't omtin-
ken wie, oppenearret him troch de lokjende rook ynienen mei klam. It is eins net te 
fersitten om in skoat op dizze bût te weagj en, want it foariitsjoch om in etmiel lang 
mei in slim hongerige mage om te krusen, lokket ek net oan. 
Fluch rint it rôfdier nei it plak ta, dêr't se de bût ferwachtet. Op in distânsje fan in 
meter of fiif foar de sleat dûkt se plat op 'e grûn del. Yn it tsjuster kin it bist foar 
har iit neat gewaar wurde en by de folgjende wjerljocht is de murd ek net by steat 
om yn dy pear tellen ien en oar goed op te nimmen. It ienichste, dat har opfalt en 
al har omtinken freget, is wat wyts, dat tige skerp ôfstekt tsjin it swart fan de ûn-
derwâl. Wylst de wrâld in setsje net beljochte wurdt en de tonger boppe yn 'e loft 
in protte lawaai makket, siûpt Dum noch wat tichter nei dat wite plak ta. It gelok 
is oant no ta tige mei de murd, want sûnder dat it bist der wis sens oer hat, is der yn-
died bût flak foar har üt. In âlde ein mei fiif krekt flechtige piken, sitte ferspraat op 
'e sieatswâl en it wite plak, dat har doel is, blykt in tige ljochtfearrige pyk te wêzen. 
Net  ien fan de fûgeis hat de kop yn 'e fearren. Djip ûnder de yndruk fan it natuer-
barren, merke hja net, dat fan neiby in folie grutter gefaar op harren ôfkomt. 
It linige rôfdier is der ûnderwilens ree foar om har kâns te weagjen. Dy oanfal 
komt op 't stuit, dat in ferbiynjende ljochtpyik in amerij op 'e westegrûn dûnset. 
Mei twa koarte spronkjes springt de murd boppe op har doel. De skrik by de eine-
famylje lit him yntinke. Aihiel oerémis stoot de keppel yn disoarder en lûd roppend 
it mekoar. Aliinne dy iene, tige ljochtkieurige, pyk kin net fuortkomme, want in 
ûngenedige rôver behinderet dat. Wyld slacht de fûgei mei de flerken en besiket fûl 
om yn 'e sleat te kommen. It brune rôfdier kin lykwols foidwaande skrep yn 'e 
ûnsljochte ûnderwâi fine om dat te behinderjen, ek al omdat har skerpe tosken da-
liks goed hâldfêst krigen yn 'e hals fan de pyk. Yn it koarte skoft dat de wylde tsjin-
war efkes fersloppet, byt Dum de haiswringe fan har slachtoffer troch en is de 
striid fuort besijochte. De pyk hat belies jfin. 
Under dat koarte gefjocht hat de murd fansels gjin omtinken oan it waar jaan kin-
nen. In slim skrille ljochtpylk mei fuort dêrop in knetterj ende tongerslach, makket 
de murd mar al te didlik, dat it no dochs wol de heechste tiid is om nei it skûlpiak 
te gean. Hastich lûkt se de fûgel iit 'e ûnderwâl by de hichte op en mei de bût efter 
har oan tôgjend, set se sa fluch as 't mar kin op har skûlplak ta. 
Flak by de hiemshikke oankommen, reaget in ûnferwachte fûie wynpûst de murd 
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heal en heal fan 'e reed ôf. Safolle geweld giet it rôfdier dochs te mâl! Ynienen 
stjerrende benaud, sil Dum sûnder bût ütnaaie. Omdat de wylde twirre ek like 
fluch wer oer is komt se ek daliks wer by har sûpe en stdt. Hastich skrept se om de 
deade fûgel ûnder de hikke troch te wrotten. Hjirmei geane wol in mannich kostbe-
re sekonden ferlern, mar it doel is no hiel neiby. De murd hoecht allinne noch in 
stik fan it keale efterhiem oer te stekken en in lyts eintsje by in kûlbult lâns te rinnen 
om tusken de brânnettels te ferdwinen. 
By it oerstekken fan it stikje keale efterhiem, barre lykwols in soad dingen tagelyk. 
In lûd driigjend gerûs komt mei faasje efter de pleats wei oansetten. Foardat de 
murd ütmeitsje kin, wat dat mâle gebear betsjut, is it ek al by har. Machtich grou-
we heilstiennen slaan yn mannichte en ek pynlik op har de!. De fûle wynpûst, dy't 
dizze pleach foar him ütfaget, nimt in dakpanne by it ûleboerd mei en smyt dy flak 
neist Dum op 'e grûn de!. 
Tagelyk sûcht de stoarmwyn in koweriitsje fan 't lyts-bûthüs üt de ferroaste knie-
ren wei. It izeren ramt kletteret mei in bulte lawaai op in blikken amer delen om de 
ferskrikking noch slimmer te meitsjen, spat in heale tel letter in fjoerbal mei each-
ferblynjend blau-wyt ijocht flak boppe de pleats üt elkoar. De troch alles hinne fû-
le knal, dy't der tagelyk op folget, is tefolle foar de murd. Alhiel fan 't sintrum 
stoot se nei it skûlplak ta en krûpt djip wei ûnder de rommel. Wol fei!ich foar de 
wylde eleminten kin it bist dêr dochs net bekomme fan de opdiene skrik. De swiere 
tongerslaggen boppe yn 'e loft, it mâle gebear fan de stoarm en de heilstiennen, 
dy't flak boppe har op it dak delkletterje, benearje har tige. It i.itsûnderlike natuer-
geweld duorret gelokkich net lang. Mei't de buoi mear nei it easten ta ôfsakket giet 
it hageljen oer yn reinen en bekomt ek de stoarmige wyn. De murd kin dêrtroch al 
wat rommer sykhelje, mar dat se de bût net meinommen hat nei it skûlplak sit har 
tige dwers. It is net allinne omdat se no neat te fretten hat, mar benammen omdat 
de har goed yndroege natuerwet net tastiet om bût iepen en bleat omtoarkje te lit-
ten. As in set letter de tongerbuoi alhiel oerdreaun is giet Dum hoeden op 'en paad 
om de earder makke flater te ferhelpen. Omtrint by it doel oankommen rint it op-
nij skeef. De murd skrikt ynienen alderheislikst fan lûde minskestimmen oan 'e si-
de fan 'e pleats. Deabenaud, dat dizze fijannen har sjen sille s!ûpt se yn sân hasten, 
sûnder bût, nei it skûlplak werom. - De einfûgel bliuwt sadwaande op it hiem hz-
zen, want dêrnei doart de murd by deiljocht net wer nei dat gefaarlike oard ta te 
gean -. 
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11. It grutte ûnk 

As de tongerbuoi yn it easten ferdwûn is, sjocht de opfriste ierde yn it moarnsskoft 
hiel efkes in wetterige sinne tusken de wolkens blinken. Dat is op dizze dei de ie-
nichste glimp fan 'e dei-keninginne, want aloan jachtsje leadkieurige wolkens yn 
sletten rige oan it swurk foarby. De heech-westewYn hellet oan ta stoarmkrêft en 
draacht in huverjende kjeld oan, dy't benammen bot oankomt yn de koarte sto- 

wers, dy't altemets op d' ierde deislaan. 
Op 'e pleats, dêr't Dum op it hiem tahâldt, rekket de boerfanwegen it ûnwaar wol 
in heal oere letter as oars oan 't wurk. Omdat syn frou foar diskear meigiet te mel-
ken, komme de bussen mei molke dochs noch op tijd oan 'e dyk te stean, sadat de 
altyd hastige molkrider net hoecht te wachtsjen. 
Nei it melken giet de frou yn 'e hûs oan har eigen wurk, wylst de boer foar brea-iten 
noch kealleboarne moat. Foar dat kerwei moat de man wat rêding efterhûs weihel- 
je en dêrby falt syn each tafallich op it ferbrizele koweritsje. Op 'e keale grûn, tus-
ken de hikke en de kûlbult, sjocht hy ek de stikkene dakpanne lizzen en dêrnêst wat 
wyts. Wat dat is kin de man net rjocht bedikerje. Dat liket wol in deade fûgel te wê-
zen. Nijsgjirrich rint de boer der hinne en wrachtsjes . . . dat is in deade em! 
De boer skoddet de holle ns, sjocht noch in amerij op de fûgel del en wipt dan mei 
de punt fan 'e lears it bist op'e oare side. De mei bloed besmoarge hals komt dêr-
troch bleat en dat jout te tinken, dat de ein grif net ût him sels dea rekke is. Miskien 
troch in hûn of in kat deabiten? Wa soe him dat flikt hawwe? Nee, dat is ek net it 
gefal, dat de ein sa oan syn ein rekke is, want op 'e weake swarte grûn is nearne in 
print fan in hûn of kat te sjen! Mar wachtsje ns . . ! Ynienen komt it de man yn 't 
sin, wat buorman him justerjûn oer dy grouwe murd ferteld hat. Dat sil't wol wêze, 
murdewurk!! Wat in grutte smearlap, wat in bretaal kring om samar in ein te fer-
moardzjen. En dat fansels iit klearebare moardsucht, want der mankearret oars 
neat oan dy hiele fûgel. As dy moardner honger hân hie, dan hie er de bût wol oan-
fretten en oars meinaam nei syn skûlplak. Troch alles hinne bretaal fan sa'n 
meunster! Hy moat aanst mar ns mei buorman oerlizze, hoe't er hjir mei oan 
moat. Sok ûnrant kin yn koarte tiid alle wyld om hûs en hear wol iitmoardzje en 
dat moat fansels net! It ûndier moat sa gau mooglik fan kant makke! 
As de boer nei 't kealleboarnen yn 'e hûs komt, sitte de oaren al oan 'e breatafel op 
him te wachtsjen. Dy oaren binne syn frou en de goed twa jier âlde stamhâlder lytse 
Durk. Dan ek noch de frou har heit, dy't al sûnt in heal jier by harren ynwennet. 
D' âld man is tige besocht mei nimmetyk en kin dêrtroch eins neat mear üt 'e wei 
sette. As lêste yn 'e rûnte is der noch de ütfanhûzer. En dat is de boer syn ienichste 
en krapoan fiifjier jongere suster, Sjouk. It fanke is ferpleechster yn it sikehûs yn 
't Hearrenfean en hat in pear ekstra frije dagen krigen, fanwegen de nachttsjins- 
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ten, dy't hja foar kollega's waarnimme moast. Sa'n koarte fakânsje bringt Sjouk 
graach op 'e pleats troch. Net  allinne om't se op dit stee hikke en tein is en it boere-
libben har 0 sa nei leit, mar foaral üt langstme nei har broer en de lytse muoikesiz-
zer. 
Under 't brea-iten giet it praat fansels earst oer it ûnwaar. It fjoer hie bytiden hast 
net fan 'e loft west en dêrom soene der wol wer in protte ûngelokken bard wêze. De 
boer en de frou hawwe hjir al it ien en oar fan sjoen en heard. Doe't hja fan 'e 
moarn bûtendoar kamen wie noch te sjen, dat dy âld heabult, skean foar Hielke-
Fetsjes pleats oer, ôfbaarnd wie. Dat koe beslist gjin grutte ramp neamd wurde, 
want dat hea wie dochs gjin stoer wurdich. It hie foar 't selde ek de pleats wêze kind 
en dat hie net sa best west! 
Doe't Grutte Grult letter lâns fytste, rôp dy harren ta dat by Jan-Oeges-widdo twa 
kij deaslein wiene en Keze-Sytskes-jongens hiene in hokkeling en in skiep dea. Grif 
wiene der op mear plakken rarichheden bard. De krante soe jûn wol wer healfol 
stean mei ûngelokken, dy't de buoi op syn paad efter litten hat. 
It seiskip om 'e tafel heart ferheard op as de boer fertelt wat hy efter op it hiem fûn 
hat en dêrby yn 't koart ek werjout, wat buorman him justerjûn oer dy grouwe 
murd ferhelle hat. De boerinne hat wolris praat oer murden heard, mar kin har am-
per foarstelle hoe't sokke bisten der ûtsjogge. It binne kweade rôvers en dêrom is 
hja it mei har oare helte iens, dat der alles oan dien wurde moat om dit rare bist 
kwyt te reitsjen. Stel, dat it hjir ns yn 'e hûs komme soe! Brr . . ., de grize giet un 
oer de grauwe. Hja moat der net oan tinke! Pake laket hjir wakker om. Syn fanke 
hoecht gun noed te hawwen, dat de murd yn 'e hûs komt. Sokke bisten hawwe it 
grau oan minsken en botte kwea binne se ek net. Se moatte fansels net yn 't hinne-
hok komme, want dan giet it mâl. It binne ek aaidieven, mar se ferdylgje ek in prot-
te rotten en mûzen en dat is in grut pluspunt. 
Foar dy deade ein op it hiem, hat Pake lykwols daliks ek net in ferklearring. As de 
murd dizze moard al op syn gewisse hat, dan hat der wat bysûnders mei it bist oan 
'e hân west, want se litte ornaris de bût, dy't se fange, net iepen en bleat omtoarkje. 
Sjouk tinkt der hiel oars oer as har broer en skoansuster. Wêrom sa'n bist dea-
meitsje? Sokke dierkes moatte dochs ek frette om yn 't libben te bliuwen? Dat se 
fûgels pakke en aaien rôve, is fansels net sa moai, mar sa't Pake seit ferdylgje se ek 
rotten en mûzen en dat hellet alle oare kwea wol wer oer. Gjin minske hoecht bang 
foar in murd te wêzen, it is krekt lyk as Pake seit, de murden binne bang foar mins-
ken. 
Itjinge dat Sjouk net seit, mar har hillich foarnimt is . . . om tenei dochs mar net 
allinne by tsjuster op it hiem te kommen. 
Fan lytse Durk bliuwt it oardiel oer de murd benefter. De lytse beuker hat dêr noch 
gun weet fan en yt lekker troch. 
Nei it brea-iten set de boer daliks de stap nei buorman ta. Omstannich docht hy dê- 
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re it ferhaal oer de einemoard en wol graach rie hoe't er hjir mei oan moat. ,,Sûn-
der twivel, murdewurk", mient buorman en de man is ek fan betinken, dat hjir wat 
aan dien wurde moat, want it skynt in slim kweade rakker te wêzen! Op 'e bûthiis-
souder hat hy noch in âlde houten murdefâle te stean en it moat besocht wurde om 
it bist hjiryn te fangen. Dat apparaat wurdt foar 't ijocht helle en bûten op 'e wyn 
wurdt de rûchste stof, fan gâns jierren, mei in biezem der ôffage. It ding is wol wat 
ferrêde, mar it docht bliken dat it noch goed wurket. Men hoecht mar krekt oan de 
'wip' te kommen en de klappe falt del. De beide boeren bringe de fâle nei it plak 
dêr't de deade ein leit. Mei in stôk wurdt de fûgel efter de wip skood, want neffens 
buorman mei der beslist gjin minskelucht aan 'e fûgel komme. Opnij wurdt de fâle 
op skerp setten en fierders is it ôfwachtsjen oft de rôver him fange litte sil. Buor-
man hat wol moed en wrachtich, as de jonge boer nei it middeismiel in skeppe ef- 
terhûs weihellet om in ferstoppe ôfwettering wer gongber te meitsjen, sjocht er al 
fan fierren dat de klappe delfallen is. Soene hja no al sukses hawwe? It is hast net 
te leauwen! Wylst de man op 'e fâle ta rint, merkt er, dat der libben yn sit. De bak 
skoddet der oer, of soe dat fan de hurde wyn komme? Nee, beslist net, want yn-
ienen sjocht hy efter de traaljes wat ferwegen. Dat lucht der ek net om, want it is 
gâns in bist! 
Wûnderlik, dat it sa gau slagge is! 
By de fâle oankommen, docht bliken dat it ding tige goed wurket, mar dat it sukses 
wat oars is as wat hy yn earsten tocht. Hy moat der ynienen lûd om laitsje, 
want . . . harren eigen kat sit yn 'e fâle. De boer stiet noch efkes yn bestân om 
Sjouk op te heljen en har dizze wûnderlike fangst sjen te litten, mar it 'e fâle wei 
wurdt sa'n twingend berop op syn help dien, dat hy gau de klappe omheech lûkt 
om poeke frij te litten. As in raket stoot de donkere trijekleur dt de finzenis wei nei 
de skuorre ta. ,,Dat bist komt der grif net wer yn", prevelet de boer yn himsels en 
mei in glimp fan wille set hy de fâle opnij op skerp. As hy om tee-tiid hinne thiis 
komt en it skjinmakke ark efterhûs by de muorre opset om te droegjen, maat hy 
nochris de fâle sette, want it hiele gefal is troch de hurde wyn op 'e side fallen. 
Dum hat har tusken it hout yn it ûngesellige sliepplak wol deljûn, mar se kriget net 
sa'n noflike dei. De honger en it feit, dat se wat dien hat dat kweade gefolgen foar 
har hawwe kin, pleagje it bist tige. De sliep wol net rjocht komme, mar itjinge, dat 
him no noch sterker oantsjinnet as foarhinne, is de langst nei mem en it bertestee. 
Lokkich kriget it dea-wurge bist de sliep op 't lêst te pakken, mar yn it skoft tusken 
wekker wurden en de komst fan de nacht, tsjinje dy pleagen harren op 'en nu en 
noch sterker oan. Tusken de brânnettels fynt it slim wanige rôfdier in pear slakjes 
en tuorren, dy't gau yn 'e lege mage ferdwine, mar dy't de honger hyn ofte nei net 
ferdriuwe. 
De tsjusterens op dizze kâlde en rûzige jan is noch net iens foislein of Dum giet al 
op 'en paad. Se is fan doel om earst de einfûgel op te heljen en wat der fan dy mâns- 
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ke bût oerbliuwt, wol se yn 'e houtbult efterlitte. De teloarstelling is grut as it bist 
efter de kûlbult wei efter op it hiem komt en har bût net lizzen sjocht. De ijocht- 
fearrige fûgel op 'e donkere grûn soe har daliks opfalle moatte en dat is net it gefal. 
Benei op itselde plak, dêr't se de bût efterlitten hat, stiet no wat donkers, dat dêr 
earder net wie. Tichte by de kûlbult lâns wol Dum mei in bôge om dat frjemde ding 
hinne rinne, mar as in wynpûst oer de fâle hinne strykt en rjocht op 'e murd ta 
waait, kriget it bist ynienen de lucht fan de efterlitten bût yn 'e noas. Dat is wer 
krekt in bytsje tefolle foar it hongerige rôfdier. De ferlieding, om it fermiende 
kwea fan neiby te ûndersykjen, wurdt te grut. 
Hoeden slûpt se op 'e fâle ta en ûntdekt har bût flak efter de ticht neist elkoar 
steande traaljes fan 'e fâle. It is in rare situaasje foar de hongerlijer. Mei de sniit 
kin Dum de fûgel hast berikke en dochs kin se de bût net oanhelje. In bytsje dryster 
wurden, rint se om de bak hinne en ûntdekt dan oan 'e oare kant in iepening, dêr't 
se rom en breed troch kin om by de bût te kommen. Krekt boppe dy iepening stiket 
lykwols de klappe donker en driigjend ôf tsjin de ijochte boppeloft. Dat stiet de 
murd net oan! Har ynstinkt warskôget har mei klam, dat der dochs gefaar yn dit al-
les bes kûle sit en diskear li'isteret de rôver dêr nei. Hastich rint it bist fuort, mar net 
lyk as oars it wenstige paad lâns en ûnder de finne-hikke troch, mar oer it hiem nei 
de homeie ta. Hjir bliuwt se efkes yn bene stean, stekt dan tige beret de pimndyk oer 
en rint troch de berm fierder it easten yn. By de earste daam set Dum it lân yn, mei 
it doel de Boarnstream op te sykjen. 
Sadwaande giet se in ein om it plak hinne, dêr't se earder it sa noedlike aventoer 
mei de minsken belibbe hat. Sa no en dan bliuwt Dum stean om de omkriten op 
mooglik ûnrie te ûndersykjen en fansels ek om wat bût op te dwaan. Oft it him oan 
de fleagerige wyn leit of oan de murd sels, docht der minder ta, mar it slagget har 
net om bût te fangen. Mear sukses hat it bist mei har oanfielen fan de goede rjoch-
ting, want sûnder dat se noch ommelânske reizen hoecht te meitsjen, komt se by de 
Boarn oan. Har wei giet dan by de stream lâns, de westkant iit en njonkenlytsen 
komt se by it plak, dêr't se, noch net sa lang lyn, safolle oeren fan bliid geniet 
trochbrocht hat. 

Dum hat diskear alhiel gun oanstriid om oan 'e wetterkant te bliuwen. Se giet da-
liks it har sa bekinde jachtfjild yn, op hope hjir de gnauwende honger kwyt te reit-
sjen en de famylje oan te treffen. Alles draait op in teloarstelling it. De kâns om 
bût te bemachtigjen docht him net foar. Mem en de oare jongen moetet se ek net 
en sels in waarm spoar fan de famylje, dat in oanwizing jaan kin om harren te fi-
nen, treft se op har paad net oan. Troch al dizze fertribelings alhiel fan 't sintrum, 
giet Dum op 'e heabult ta om alfêst de ynmoedige langst nei it bertestee yn te los- 
sen. 

Tichte by dat doel oankommen, rûkt Dum in frjemde lucht, dy't hjir oan 'e grûn 
kleeft. Wat hâldt dat yn? Stiet har hjir miskien gefaar te wachtsjen? Heal omheech 
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en gâns ferstuivere, bliuwt it bist stean. De tsjusterens is te tsjok om ien en oar mei 
de eagen waar te nimmen. 
De earkes fange oars neat op as it bluisterich bearen fan 'e wyn en de noas fan de 
murd rûkt oars net as dy frjemde en sa near oandwaande rook, dy't fan it plak 
komt, dêr't Dum sa nei langet. It bekrûpt de jonge rôver. Se is in skoft yn 't gat be-
neile, mar op 't lêst wint de langst nei it bertestee it fan de bangens, dy't har sa hom-
mels oerfallen hat. Süntsjes en op alles betocht, giet Dum dochs op har doel ta en 
dan . . . dan is de teloarstelling dy't it bist opdocht noch folle grutter as har bange 
foargefoelens fan earder. It hege bestek fan de heabult is der net mear! Op it stee, 
dêr't ienris dat feilige smûke plak en de sa betroude lucht foar de murd wie, leit no 
in plat swart-baarnd steal, dêr't neat fan de eardere oantinkens yn werom te finen 
is. 
Foar Dum is 't in gelok, dat har dierlike fermogens de omfang fan it drama, dat 
him hjir ôfspile hat, hyn ofte nei net befiemje kin. Dat it bist alles sa oars oantreft 
as it oantinken har ynjoech en dêr't har langst sa nei ttgong, is net oars as in nije 
teloarstelling yn dizze ûnsillige nacht. Noch in hiel skoft trochkrist Dum dêrnei de 
omkriten, mar se fynt gjin spoar fan de oaren. Op 't lêst komt se wer by de Boarn-
stream iit, mar yn dizze kontreien fynt se ek gjin treast. It wetter leit der swart en 
yn wylde beroering hinne. Balstjurrige twirren raze ferwoest oer de smelle snilestri-
pe en de bolderjende stimme fan de hurde wyn sprekt fan drôvens en geweld. 
As de murd in skoft letter by de pleats werom komt is de lege mage wilens foar it 
bist sa'n grutte pleach wurden, dat it eins net langer fol te hâlden is. Fan doel om 
de ein no dochs ût de sa gefaarlik oandwaande bak te heljen en dizze bût yn it feili-
ge beskûl tusken de brânnettels op te fretten, set Dum daliks nei it efterhiem ta. 
By de fâle oankommen bekuollet de moed om dat snoade plan itt te fieren, gâns. 
De eangst, dat dat frjemde obstakel dochs in kwea foar har benefter hâldt, komt 
opslach werom. In kearmannich rint it rôfdier om de fâle hinne en fergearret op 't 
lêst safolle moed, dat se har ander de driigjende klappe weagt en de kop foaroan yn 
'e fâle stekke doart. Der bart alhiel gjin slims, sadat it betrouwen yn dizze noedlike 
ûndernimming tanimt. As tagelyk de lucht fan de ein de murd oansiicht, is dat 
foldwaande om de noch altyd oanwêzige twivel en bangens fierder werom te driu-
wen. 
Op 't momint dat it rôfdier de foarnommen died ittfiere sil krijt se lykwols ek de 
rook fan de kat yn 'e noas. Dat falt ferkeard it! Hokfoar bist as foar har yn dizze 
romte west hat, wit de murd net, mar se fertrout de saak dan ynienen net mear. Ti-
ge skruten om har hinne sjend, rint se ander dy driigjende klappe wei nei it skûl-
plak, op hope tusken de brânnettels in mannich slakken en toarren op te skarreljen 
om dêrmei de slimste honger te stilj en. De twa kinkhoarntsj es, dy't it rôfdier yn dy 
wyldernis opdocht, binne tige wolkom, mar ferdriuwe dy lestige honger abshit net. 
Omdat de nacht noch net om is, giet de murd noch in slach om 'e pleats hinne, om 
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mear fan sok gnob op te sykjen. Dat slagget boppe ferwachting, al wurdt it net it-
jinge, dêr't it bist tige op longeret. Op de frij smelle hiemstrook oan de noard- en 
westkant fan 'e pleats, fangt se in kâlde froask. Wer op wei nei it skûlplak ta, rint 
Dum oan de si.'idkant by de muorre lâns en foar de wenkeamersruten oer moetet se 
ûnferwachts de kat, dy't in skoft yn de murdefâle opsletten sitten hat. De moeting 
tusken de beide rôvers, rint beslist net oer fan freonlikens. By de kat, dy't op har 
wenstige iitkykpost op it platte finsterbank sit, komt it hier fuortynienen oerein 
stean. Mei in rûne rêch en in sturt fan komsa, hâldt poes de frjemde ynkringer goed 
yn 'e gaten. De murd rekket hjirtroch alhiel net fan 'e wize en is ek beslist net yn in 
stimming om krimp te jaan foar dat ûnfreonlike meunster. Unferweechlik stoarje 
dy twa mekoar in hiel skoft oan. Hja polskje mekoars gefoelens en komme dêrby 
grif ta de konklizje, dat in gefjocht tusken harren, net ien fan beiden fertuten 
dwaan sil. 
Om't de kat gun oanstalten makket om oan te fallen, doart Dum noch wol in bytsje 
tichterby te skikken. Dat noasket de kat net! Poeke docht de bek wiid iepen en 
blaast ferfaarlik nei it frjemde bist. Dum rekket alhiel net ûnder de yndruk fan diz-
ze meneuvels. Krekt oarsom, se is bretaal genôch om noch in stapke neierby te 
kommen. Dat sinniget Poeke hielendal net. Beret en mei de behindigens, dy't har 
soarte eigen is, springt se fan it finsterbank ôf, rint foar de murd lâns en kladderet 
fluch yn 'e linebeam dy't besiden de keamersglêzen stiet. Beteutere sjocht Dum de 
kat nei. It is har net mooglik om yn it opkommende moarnsljocht te ûntdekken, 
wêr't de flechteling bleaun is, mar it docht har deugd te witten, dat dit mânske bist 
foar har iitnaaid is. As de murd dêrnei it plak berûkt, dêr't de kat sitten hat, giet 
der noch wat oars troch har hinne. Se wit dan ek, wa't dy frjemde lucht yn de bak 
by har bût efterlitten hat. 
As dat bange bist, sûnder kweade gefolgen yn dy, sa gefaarlik ütsjende ingte kom-
me doart . . ., dan doart Dum dat ek wol oan! 
Beret giet se opnij nei de fâle ta. Under de klappe, dy't no noch driigjender as foar-
hinne tsjin de ijochter wurdende loft ôfstekt, bekrûpt har wer in bang gefoel. Ek 
no warskôget in ynwindige stim om net fierder te gean, mar de oermoedige murd 
histeret net. En dan stiet it bist al mei de foarpoaten op de mei stoart besleine fier 
fan 'e fâle en noch bart der neat slims, ek net as de linige lea alhiel yn de bak fer-
dwynt. Noch efkes fierder rikke en Dum kin mei de bek in flerk berikke. Rimpen 
lûkt se de bût nei har ta en dan . . ? Dan bart it grutte ûnk! 
Mei in fûle slach falt de klappe del ...  
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12. Ta de dea ferwiisd 

Op 'e pleats, dêr't it wurk op dizze moarn wer syn gewoane gong gien is, freget Pa-
ke Onder brea-iten oan syn skoansoan oft hy fannacht de murd ek fongen hat. De 
boer moat ta syn skande bekenne, dat hy der net oan tocht hat om efkes by de fâle 
te sjen. Mei in knypeachje nei Pake, ornearret hy, dat it bist der no grif wol ynsitte 
sil. Sjouk soe der wol efkes hinnegean kinne om it leave bistke der it te heljen. Hja 
moast it dan wol yn 'e hannen nimme en it is hjir foar 't finster sjen litte. Sjouk giet 
op dizze rûkappei yn mei te sizzen, dat har broerke dat sels better dwaan kin. Hy 
is njonkelytsen al goed betûft yn it fangen fan katten, sadat hy him grif ek wol mei 
in murd rêde kin. Goed kûgeis, heakket it fanke der noch oan ta dat se it skande 
fynt om bisten, dy't yn 'e frije natuer thiis hearre, mei sokke fernimstich itttochte 
apparaten te fangen. 
Oan de toan, dêr't Sjouk him dizze snuter op jout, heart de man dat syn suster ek 
beslist mient, wat hja sein hat. Eins docht him dat alhiel net frjemd oan, want it 
bern hat altyd tige meilydsum mei bisten west. It fanke wit yn alle gefallen net heal, 
hoe kwea as murden wol binne, want oars soe hja der wol oars oer tinke. It muoit 
him no ynienen, dat hy dat net-miende grapke sein hat, want it wie perfoarst syn 
bedoeling net om it fanke te narjen mei eat, dat sa'n grut plak yn har herte ynnimt. 
Dêrom slacht hy mar gau yn oar praat oer. 
Nei it brea-iten giet de boer daliks nei it hiem efterhûs. Fan fierren sjocht er al, dat 
de klappe deifalien is. As dy ferdealde kat der no wer yn sit, dan fertel ik der yn 'e 
hûs neat fan, nimt de man him foar. De fâle bring ik dan fuort wer nei buorman 
werom, want ik wol sa'n gemier net langer ha! Wyist de boer sa tinkt en tichterby 
komt, sjocht er efkes in brune skym efter de traaijes lâns sjitten. Wat soe der no yn 
sitte? Dat is harren trijekleur beslist net, want dit bist is folie lytser. Soe it miskien 
in grouwe rôt wêze? 
In pear meter foar de fâie knibbelet de boer op 'e grûn om de fangst wat better op 
te nimmen. De finzene biiuwt spitigernôch no aloan deun tsjin 'e klappe oansitten 
en omdat it dêr efter yn 'e fâie wat skimerich is, kin de man eins noch gun goed 
each op it bist krije. 
In rôt is it ek net, dat sjocht hy wol en it ikelgiêde ding is mear mânsk as in wezeling 
en in harmeling. Soe it dan dochs in murd wêze? It kin hast net oars, mar wat falt 
it him ôf, dat sa'n rôfdier net grutter is. Hy moat dit aardige bistke earst noch mar 
ns wat better besjen! De man skeukt neierby en mei de holle flak foar de traaljes, 
loert er tige belangstellend yn 'e fâle op. De nijsgjirrigens noasket Dum hielendal 
net. It bist fettet de net kwea bedoelde belangstelling op as in oanfai op har libben. 
Yn panyk stoot se aloan by de kant op en stjit in sifeijend lûd üt, d&'t sawoi ban-
gens as driging yn te behsterjen falt. Fan klinkkleare benaudens komt tagelyk ek 
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it aparte ferdigeningsmiddel, dat de Natuer har soarte op it libbenspaad meij out, 
by Dum yn wurking. 
- Dat middel, dat de murden yn libbensgefaar brûke om sa mooglik in fijân ôf te 
skrikken, is de stjonkklier, dy't efter by de sturt sit en dêr't in giel etterich focht üt 
komt, dat ôfgryslik stjonkt. Dêrfandinne de siswize: 'Hy stjonkt as in murd'. - 
De boer hat him neat oanlutsen fan it driigjende lûd dat Dum makke, want it bist 
kin dochs net by him komme en kwea dwaan. Mar hy springt lykwols hastich oer-
ei as him de stank fan de etter yn 'e noas komt. Walgich, sa'n lucht! Om der 
mislik fan te wurden! Yn alle hasten rint de man in ein by de fâle wei om de ûnbe-
doarne moarnsdauwe wer op te snuven. Wylst prottelet er wakker op dat ferhipte 
bist om, dy't him dy loer draaid hat. Syn earder oardiel, dat it wol in aardich bistke 
wie, is troch dizze ûnderfining feroare yn: 'Wat in rotsak, wat in aaklik stjonk-
ding. Dêr is 't net byte hurdzjen!' As de man bekommen is fan syn argewaasje, giet 
er opnij nei de fâle ta, tilt it hiele gefal oan it kantige hânsel op en rint der mei fuort. 
Foar de keamersruten oer set hy syn slim ferwinske fangst del en ropt de hiisgenoa-
ten efter it glês, dat er wat fongen hat en dat hja komme moatte om te sjen! 
As fuort dêrop de boerinne en Sjouk mei de lytse jonge oan 'e hân troch de doar nei 
bûten komme, knie hja meiïens de warskôging taroppen om net al te tichtby te 
kommen, want it bist stjonkt as in kring. Benammen foar de boer syn frou is dizze 
oansizzing oerstallich. It minske bliuwt skruten yn 'e doar stean, want har man sil 
no dy grouwe murd wol fongen ha en it griist har yn 't foar al oan om tichte by dat 
gefaarlike bist te kommen. Wannear't de frou it brune bist in pear kear slim senuw-
eftich efter de traaljes lâns jachtsjen sjocht, bêdet har bangens gâns del. Is dat no 
dy grouwe murd, dy't hjir op 't hiem tahâlde soe? Dêr hat se har hiel wat oars fan 
foarsteld, want dit is ommers mar in hummeltsje en it bist liket mear bang as kwea. 
De manlju hawwe juster mei harren praat oer de murd fansels tige oerdreaun! 
Underwilens is Pake ek nei bûten ta krukt om it 'wûnderbist' te sjen. De âlde man 
kin de omstanners fertelle, dat it bist yn 'e fâle in noch net folwoeksen murd is. 
Grif noch in jong fan dit jier, want it hat noch gun angel. Omdat de man fernimt, 
dat hy in fakterm brûkt hat, der't net ien wat fan snapt, leit hy iit, dat in folwoek-
sen murd oer de rêch in stripe stikelige hierren hat, dy't op 'e üteinen swart binne. 
Dat bist yn 'e fâle is op it wyt oan 'e kop en yn 'e fang nei, noch egaal brin en dat 
is it bewiis! 
Sjouk is mei lytse Durk op koarte distânsje fan de fâle delknibbele en docht it swij-
en dêrta. 
Mei niget sjocht it fanke nei it slim ûngeduerige dierke. It falt har ek tige ôf, dat in 
murd net mear mânsk is. En dat dit no sa'n neat-mijend rôfdier is, wol har eins ek 
net oan. De lytse eachjes fan it bist flikkerje wol wat kwea, mar ja, hoe kin 't ek 
oars as men yn it romme fjild this heart en dan ynienen yn sa'n inge finzenis opslu-
ten sit! Yndachtich dat dit warbere bistke aanst miskien deamakke wurde sil, giet 
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by it fanke de grize oer de grouwe. In soad tijd om allinne mei har eigen tinzen 
dwaande te wêzen, krijt Sjouk net. It fanke docht alle war om de lytse baaifanger 
by har te hâlden. It jonkje skrept aloan om los te kommen, want hy wol per foarst 
nei dat moaie boartersbistke ta. Omdat Sjouk him dat belet, begjint de lytse knaap 
op 't lêst te moartsjen as in bargebigge. Dikke triennen rôlje him oer de wangen. 
Mei beide hantsjes rikt hy nei de fâle, ferdüdliket syn winsk mei aloan it roppen 
fan: ,,Dum ha, Dum ha." 
De omstanners begripe allegearre wol, wat it lytse mantsje mei dizze wurden be-
doelt, mar dêr kin fansels net oan tajûn wurde. Wat nimmen fan it selskip witte 
kin, is, dat lytse Durk oan de murd de namme jûn hat, dêr't it bist al fan syn berte 
ôf mei oantsjutten is. 
Omdat it jonkje him sa lûdroftich oanstellen bliuwt, ferdwine de beide froulju mar 
gau mei him yn 'e hûs. De mannen bliuwe noch efkes trochpraten oer de wolsiagge 
fangst. De boer freget syn skoanheit hoe't hy it bist no it bêste deameitsje kin. De 
âld man sjocht syn skoansoan tige ferheard oan by dizze stomme fraa.ch, want it is 
ommers sa ienfâldich as 't mar kin! As it sa'n liepe âlde knaap wie, no ja, dan soe 
men fansels wol hoeden en beret te wurk gean moatte, mar mei dit jonge ding, 
hoechde men oars net te dwaan as de klappe omheech te lûken en sadree't it bist nei 
bûten kaam, it mei in foarke of oar stik ark dea te slaan! De boer sjocht lykwols 
gâns beswier yn dizze metoade. Dat bist is ommers sa fluch as wetter en it soe him 
miskien dochs noch ûntkomme kinne. Nee, dat liket de man beslist net ideaal ta. 
Der sil dochs ek noch wol in oare wei wêze, dy't minder risiko meibringt? Dy twa 
eamelje noch in skoftsje troch oer it deameitsjen fan de murd, mar wurde it net 
iens. Wat de iene o sa simpel fynt, sjocht de oare as te riskant. 
Skodholjend, krukt Pake wer yn 'e hûs. As de doar efter him taslein is, prottelet d' 
âld man wakker oer dy jongkeardels fan tsjinwurdich, dy't neat mear kinne en 
oandoare. As hy mar net sa krebintich wie, dan soe hy it dy jonge wol efkes foar-
dwaan hoe oft it moast! 
'Dy jonge' kin net it 'e rie komme oer it probleem, dat hy him eins sels oandien 
hat. De boer beshit op 't lêst om buorman der mar by te heljen. Dy man hat faker 
mei murden te dwaan hân en sil grif wol in bettere oplossing witte as Pake. De died 
by it wurd, set de boer it gat op 'e fyts en komt in foech kertier letter mei buorman 
en Klaas op 'e pleats werom. De nije taskôgers sjogge ek mei niget nei it, nea ta rêst 
kommend, bist yn 'e fâle. Krekt lyk as Pake is buorman ek fan betinken, dat it in 
noch net folwoeksen murd is en Klaas, dy't it mei syn aventoer yn it lân altyd oer 
in grouwe murd hân hat, kin no net bêst oars sizze, as dat hy dit ek mar in lyts bist 
fynt. Dêr't hy mei te dwaan hie, wie hast twa kear safolle mânsk. Miskien wie dat 
wol de mem of beppe fan dizze!! 
Oer de takomst fan de finzene binne de maniju it gau iens. Sa'n rôver en moardner 
komt oars neat ta as de dea. Oer de wize dêr't dit fonnis op ütfierd wurde moat, kin 
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it trijetal net maklik iit 'e rie komme. It bêste soe eins wêze om Melle Moalsek mei 
syn murdehûn, iit Akkrum, beskie te dwaan. It grutte beswier hjiroan wie, dat diz-
ze man grif net earder as jûn nei 't wurk komme koe en foar dizze tsjinst faaks ek 
noch jild freegje soe, want neffens buorman wiene murdefellen om diz tijd fan 't 
jier, net in stoer wurdich. 
Ynwindich begjint it de boer geandewei mear te spiten, dat hy dat stjonkding fan 
'e moarn net daliks loslitten hat. Mar, ja, hja ha dat bist no ienkear fongen omdat 
it sa'n kweade rakker wie en no sil it ek dea moatte. It sil lykwols in toer wurde om 
in oplossing te finen, dêr't elk frede mei hat. Dat probleem wurdt der foar it trijetal 
ek beslist net makliker op as Sjouk nei bûten komt om in pear wiete skûlken op te 
hingjen. Om by de line te kommen, moat se tusken de maniju troch rinne. Fan har, 
oars altyd sa bliere antlit, strielt diskear net in glimke ôf en buorman en Klaas krije 
fan har alhiel gjin bliid goemoarn taroppen. ,,Dy koe wol in min sin ha", tinkt 
buorman en dêrfan krijt de man efkes letter it dûdlike bewijs. Wylst it fanke harren 
op 'e weromreis allegearre striel foarby rint om wer yn 'e hûs te gean, draait se har 
op 'e drompel ynienen om en freget op in goed stikelige toan oft 'de Hearen fan de 
Hege Rie' al in besliit nommen hawwe, oangeande de straf fan de finzene. Buor-
man anderet, tige beret, dat it Heechachte kolleezje de deastraf ütsprutsen hat, 
mar it noch net iens is oer de wize dêr't dat op barre sil. It wurdt deaslaan of fersû-
pe! ,,No, no", anderet it fanke, ,,jimme moatte al tige foarsichtich wêze hear, 
want it is 'gâns' in bist enjim' binne mar mei jimme trijen!" Tige ferwitend sjocht 
hja de maniju oan en ferfettet dan: ,,dat jimmejim net skamje om sa'n lyts dierke 
te fermoardzjen. Jou it de frijdom, dat is pas keardels-wurk!" Mei dit pleit foar de 
finzene, dêr't net in wurd frânsk by is, giet Sjouk yn 'e hûs en slacht de doar fûl ef-
ter har ta. 
Ferbouwerearre sjogge de manlju mekoar ns oan en binne der in eagenblik stil fan. 
Buorman is it earst wer himsels en fynt it iitstel, om de murd wer los te litten, echt 
dom frouljus-praat. It soe in moaie rotsoai op 'e wrâld wurde as men alle ûnrant 
mar libje liet! Nee, sok praat roait igge noch seame! 
Fuort dêrnei wurde de mannen yn 'e hûs roppen te kofjedrinken. Under dizze gear-
sit wurdt it plan om de murd yn 'e dykssleat te fersûpen, in fêststeand besht. 
Sjouk hâldt har alhiel bûten it petear. It fanke hat wol troch, dat hja dochs neat 
mear foar de finzene berikke kin. Miskien hiene de manlju ek wol gelyk, dat sokke 
rôfdieren deamakke wurde moasten. Mar de gedachte, dat it warbere brune bistke 
aanst fersûpt wurde sil, griist har oan. 
Nei de kofje geane de mannen nei bûten ta om it 'plan' daliks mar iit te fieren. By 
dat wurk kinne hja fansels gun pottekikers brûke. Hja hoege lykwols gun noed te 
hawwen, dat dy opdaagjen komme. Foar Pake is it paad nei de daam, by de 
dykssleat, te fier en de beide froulju prakkesearje der net oer om tsjüge te wêzen 
fan dit wrede barren. Dat it foar ien fan harren oars iitpakke sil, is net te foarsjen! 
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En dat komt troch lytse Durk. 
It jonkie hat ander kofjedrinken, mei safolle drokte om him hinne, wakker op 't 
snjit west en mient dat hy dan ek beslist mei dy grutte keardels nei bûten moat. As 
de keamersdoar foar syn noas taslacht en nimmen oanstalten makket om dat ûn-
rjocht te ferhelpen, set i.'is maat in kiel op fan komsa. De beide froulju besykje fan 
alles om de lytse trochsetter del te bêdzjen, mar Durk lit him nearne mei paaie. Hy 
wit, dat it brune boartersbistke bûten is en dêr wol en sil hy hinne. Syn mem hâldt 
foet by stik. Itjonkje moat op 't lêst ek leare, dat er net yn alles syn sin trochdriuwe 
kin, mar nei ferrin fan tiid, beswykt muoike foar syn lûdroftich protest. Hja lûkt 
it jonkie jas en learskes oan, droeget syn grutte triennen en giet mei him nei bûten 

ta. 
Sjouk is fan doel om efkes mei him by de kealtsjes te sjen, dy't foar hûs, oer de dyk, 
yn 't lân rinne. It liket der op, dat har opset slagget, mar as hja by de maniju lâns 
de daam op rinne, set de lytse baas it wer yn 'e kant, want hy wol nei de manij u ta, 
dy't flak nêst de daam by de sleat steane en noch drok yn petear binne. De lytse 
man raast moard en brân en stelt him sa oan, dat muoike, yn 'e goed ichheid de lyt-
se dwerskop mar op 'e earm nimt en har by de manlju oansh'it. It let no miskien ek 
neat, want sant de mannen iit 'e hûs gien binne, is al sa folle tiid ferrûn, dat dy fer-
sûperij no grif wol oan kant wêze sil. It is in misrekken fan Sjouk. 
De 'Hege Rie' hat fannijs oan 't debattearjen west, want de jonge boer hat it titstel 
dien om it bist midden yn 't lân los te litten en it dêr ôf te meitsjen. It bist soe dan 
in koartere deastriid hawwe. Buorman fynt dat ütstel mar ûnnedige drokte. Nef-
fens syn sizzen hoecht nimmen moederaasje mei sa'n rôfdier te hawwen. Sels spar-
je sokke bisten ek neat as hja op 'en paad binne. Wat hja benei komme en oan kin-
ne, giet perfoarst dea. Honger of gjin honger, dat makket foar dizze rôvers gjin 
ferskil. Dat koe men wol oan dy einfûgel sjen. Dy fûgel wie allinne deamakke üt 
klinkkleare moardsucht. 
Tsjin dizze, skynbere, wierheid kin de boer neat ynbringe en dêrom sil it fonnis it-
fierd wurde lyk as earder ôfpraat is. Klaas krijt de wink, dat it oangean kin. De 
jongfeint nimt de fâle oan it hânsel op en giet dêrmei nei it stalt. Op dat grien oan-
sette hout, knibbelet hy del en triuwt de fâle ander wetter . 
De swijsume tsjûgen op 'e wâl sjogge, dat de tinne koarste fan giel-grien einekroas 
stikken brekt op it plak, dêr't de fâle weisinkt. In gat fan inketswart wetter stiket 
efkes hiel skerp ôf tsjin it kleurige, dat dêr omhinne driuwt, mar al ringen floeie de 
lytse wetterplantsjes wer oer de ûntstiene wûne hinne. 
De taskôgers op 'e wâl binne stil en allegearre mei harren tinzen by de striid, dy't 
him no ander wetter ôfspilet! 
len fan harren lûkt it slim kâld oer de lea ...  
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13. Op it nipperke 

Mei't Dum yn 'e neinacht de fâle ynrûn en doe de einfûgel oanluts, kaam har bût 
tsjin de saneamde 'wip' oan en foel de klappe opslach del. It rôfdier rekke slim yn 
panyk, omdat se doe opsluten siet. Se biet no en dan op 'e izeren traaljes om en 
skrabbe wakker mei de neilen oeral op om, mar de kâns om iit dy inge romte wei 
te kommen krige it bist net. Wannear't de boer letter mei syn antlit flak by de traal-
jes komt, wit it bist har gun rie. Fan benaudens komt har stjonkklier yn wurking. 
Letter foar de keamersruten oer, komme noch mear fijannen om har hinne en sak-
ket har hope om ea üt de sa benypte situaasje wei te kommen, noch fierder wei. En 
dat is mei rjocht en reden, want Dum is oerlevere oan de genede fan fijannen, dêr't 
gjin moederaasje fan te ferwachtsjen falt. It fonnis, dat oer har ütsprutsen wurdt, 
lit gjin kâns iepen om har fan de dea te rêden. Der moat in grut wûnder barre of in 
misrekken yn 'e plannen fan 'e fijannen ferskûle sitte, want oars sil op dizze freon-
like simmerdei in ein komme oan it koarte en sa aventoerlike libben fan dat warbe-
re rôfdierke. 
Letter, by de dykssleat, fernimt Dum, dat se de lichte yngiet. Fuort dêrop komt in 
weach fan wetter op har ôf en in pear tellen dêrnei wurdt se alhiel fan dizze wiette 
ynsletten. Troch de natuerlike drang nei libbensbehâld, taast it bist de boppekant 
fan de fâle ôf en rekket dêrby mei de sni.t yn de fear fan de einfûgel, dy't omheech 
dreaun is. De murd skrikt sa bot fan dizze frjemde fertizing, dat se yn panyk nei 
anderen dûkt. Har hurde feart einiget mei in fûle bats tsjin 'e ûnderein fan de klap-
pe, sadat dizze in bytsje ferskoot. Nettsjinsteande it wanhopige fan har tastân, 
ûntgiet it de murd net, dat der ynienen wat oan har finzenis feroare is. Gysten taast 
se om har hinne en fint dekt oan 'e side fan de klappe in lytse iepening, dy't der ear-
der net wie. Se wringt de kop tusken de smelle skreef, dy't dan maklik wijd genôch 
wurdt om der troch te glûpen. Op koarte distânsje komt Dum tafallich krekt ander 
it stalt prûstend boppe wetter. Daliks swimt se nei in stripe droechlizzend stikje 
grûn tsjin 'e wâl oan. 
De murd krijt it dêr noch efkes goed krap, want se hat wetter yn 'e longen krigen 
en kin dêrtroch amper sykhelje. Mei hoastjen en rocheljen rekket se dy pleach ge-
lok kich gau kwyt en hat dêrnei de kop der ek daliks wer goed by, want se beseft mar 
al te goed, dat se noch lang net feilich is foar har fijannen. Under it stalt is it wol 
wat skimerich, mar dêr is fierders alhiel gjin beskûl en it bist mient beslist earne 
weikrûpe te moatten. Mar hoe sil se hjir ûngemurken weikomme en wêr moat se 
hinne? Oangeande dat lêste beriedt de murd har net lang. De bult tusken de brân-
nettels is it ienichste gaadlike skûlplak, dat se wit en boppedat is dat net sa fier dêr-
fandinne. Mar om dêr te kommen is in grutter probleem, want it bist doart har by 
deiljocht net heal op 't hiem te weagjen, mar om te wachtsjen oant it wer tsjuster 
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wurdt, hat alhiel gjin sin. Troch har goed ûntwikkele oriëntaasje-gefoel krijt it bist 
lykwols in oar plan. Oer it wetter kin se ek by de brânnettels komme en dy wei liket 
har gâns feiliger ta. Tinken en dwaan is ien by Dum. 
Hoeden krûpt se ander it stalt wei en hat it gelok, dat se op de smelle stripe grûn 
tsjin 'e wâl oan, sûnder op te fallen, fuortskarrelje kin. In meter of fiif fan 'e ho-
meie ôf moat se lykwols swimmend fierder. Gelokkich driuwt dêr gjin einekroas, 
mar dit hat dit tsjin, dat har flecht dan ûntdutsen wurdt. 

Nei't Klaas earder de fâle ander wetter treau, fernaam de jonge daliks, dat de fin-
zene it slim krap hie. It stjitten fan de murdekop tsjin de boppekant oan, geane as 
dtidlike trillingen oer yn syn hân en lit gun twivel bestean oangeande de wanhopige 
striid, dy't him ander wetter ôfspilet. It giet der mâl om en ta, mar dan ynienen fielt 
de jonge neat mear. Nei dy earste, sa düdlike tekens fan tsjinwar, bliuwt it him eins 
fiersten te lang stil yn 'e fâle. Soe it bist no al wurch wêze en de striid tsjin de, net 
te ûntkommen, dea oerj-an hawwe? Nee, dat koe dochs net, want murden hiene 
ommers sa'n taai libben! It bist soe krektlyn wol sa fûl mei de kop earne tsjin oan 
stjitten hawwe, dat it yn 'e sas lei. 
De grutte mins ken op 'e wâl dogge noch altyd it swijen der ta. Elk is mei syn tinzen 
by itjinge, dat him ander wetter ôfspilet en nimmen belibbet dêr wille oan. De lok-
kichste ander harren is lytse Durk. It mantsje hat gun flau benul oer wat der gean-
de is en wurdt alhiel net pleage mei gedachten oer dea en deastriid. Sa by muoike 
op 'e earm en flak by heit en dy, is it him tige nei't sin. Hy sjocht fan alles en tsjân-
selet oan ien trie wei. Sjouk besiket nochris om him fan dit stee wei te loadsen, mar 
de lytse stiifkop fynt it hjir fiersten te moai. Muoike wurdt sadwaande twongen om 
it hiele drama fan de fersûperij by te wenjen. 
As de beide boeren tinke, dat de murd sa njonkelytsen wol dea wêze sil, is it dizze 
lytse jonge, dy't foar opskuor soarget. De mannen hawwe earder alhiel gun omtin-
ken jan oan it meastal ûnfersteanbere getsjânsel fan 't baaske, mar as it jonkie 
oanhâldend 'dum-dum-dum' ropt, hawwe se troch, dat dit dochs in betsjutting 
hawwe moat. Dy lytse snaak kin dochs net witte, wat hjir geande is? Benei tagelyk 
draaie de mannen harren om nei it jonkje, dat hieltyd mar 'dum' ropt en mei syn 
beide hantsjes nei de daam ta wiist. Unwillekeurich dwale dan alle eagen dy kant üt 
en wat hja dêre sjogge, hat neigenôch inselde iitwurking as de bekende kneppel yn 
it hinnehok. ,,Ferrek, noch in murd!" ,,Nee, blikstiender, it is is eigen!" ,,Pak 
cm, krij cm, slaan him dea!" ,,Hy mei iis net ûntkomme!" 
Mei noch mear fan sokke ûtroppen, komme de earder sa liddige en swijsume man-
nen ynienen yn aksje. Buorman rint hurd nei de daam ta en besiket mei lûde gjal-
pen en mâle gebearten de murd op te kearen. Dat hellet neat iM. Dum lit har net ôf-
skrikke en swimt de brede dûker yn, dy't ander de daam troch leit. ,,Der moat ark 
komme", raast buorman en tagelyk stowe beide mannen nei de pleats ta en komme 
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fuortdaliks noch hurder werom rinnen. De iene hat in snij seine en de oare in lodde 
meinommen. Dizze frjemde wapens stiene foar 't gripen tsjin de lytsbûthi.'ismuorre 
oan en dêrmei kin alteast wat i.itrjochte wurde. De flechteling sil harren net ûnt-
komme! 
De tijd, dy't de mannen nedich hiene om it ark op te heljen, is foar de murd fol-
dwaande om it meast kwetsbere diel fan de foarnommen wei ôf te lizzen. 
Op it momint, dat de belagers mei de wûndere wapens by it wetter oankomme, 
swimt Dum it smelle sleatsje yn, dat in ein fierder flak bylâns de houtbult rint. Ek 
no doart de murd net nei de oare kant fan 'e sleat ta te swimmen en dan oer de finne 
fierder te gean. It bist mient feiliger te wêzen deun tsjin de hiemswâl oan, dêr't se 
ander de oerhingjende rûchte har paad siket. Dat giet allegearre sa behindich 
mooglik om en ta, mar dochs net hielendal ûngemurken. 
No en dan ferweecht de rûchte in bytsje of in rimpeltsje op it spegelglêde wetter fer-
klapt, wêr't de flechteling tahâldt. Fanwegen it tichte beamt, tichte op 'e wâl, kin-
ne de mannen eins neat iitrjochtsje mei harren ark. Buorman hat it troch dat it sa 
neat wurdt en rint in eintsje fierder, dêr't hy gjin lêst fan de taken hat. Hjir wachtet 
hy de flechteling op en syn kâns komt al gau, want ynienen snijt de seine as in 
skearmes troch it wetter en dan in ein yn 'e wâ! op. Dizze slach moat de murd wol 
yn twaën spja!ten hawwe, alteast . . . as it rekke west hat. Buorman hat lykwols in 
bytsje te let taslein, want fuort dêrnei is oan it ferwegen fan de rûchte te sjen, dat 
it bist al fierder skarrele is. De man nimt hastich in nije posysje yn en sil no better 
oppasse. Op it nu ynnommen plak hinget ek wat minder gers en snileguod oer de 
wâl hinne, sadat de murd him hjir wol bleat jaan moat. En sa komt it ek. Buorman 
sjocht it bist troch it tinne beskûl oankommen en wachtet no it goede momint ôf. 
It avensearret net sa bot mear mei de flechteling. It liket wol, dat it bist mei muoite 
de kop noch boppe wetter hâlde kin. Noch in pear tellen wachtsje en dan. . ! Dan 
falt it blinkend stiel opnij fûl op it wetter del! 
Dizze roai is beslist goed, mar buorman hat wer tsjinslach, want it seineblêd rekket 
in, ander wetter ferhoa!en, beamstamke en skampt sadwaande fan siden. It skerpe 
swurd, dat de murd oars grif midstwa snien hie, snij t no sûnder kwea te dwaan flak 
efter it bist lâns. 
Troch de fû!e klap op it ynwettere stamke, dat sa hommels it 'e rêst helle is, draait 
it wol in kwart slach om. In mannich syd-tûken springe dêrtroch ût de ûndjipte wei 
omheech en grûnje it wetter goed om. len sa'n syd-tûke, dy't oan de hiemswâl ta 
rikt, slacht op pynlike wize ander tsjin 'e bealch fan Dum oan. De efterein fan de 
murd wurdt omheech tilt en dêrtroch rekket it bist efkes mei de kop ander wetter. 
Troch dizze rare gewaarwurding rekket de murd sa fan 'e wize, dat it bist it ûtpipet 
fan skrik. Har earmoedzjen bringt de belagers yn 'e waan, dat hja no sukses boekt 
hawwe. Hja ferkringe mekoar heal en heal op 'e wâlkant, want elts is tige nijsgjir-
rich nei it resultaat fan dizze lêste oanslach. Fan eachhichte ôf kin lykwols net ien 
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fan trijen wat yn it omgrûne wetter gewaar wurde. Dat liket dochs ferdealde mâl! 
Wêr is dat ferflokte bist dochs keard? Klaas knibbelet op 'e kant fan 'e wâl om ien 
en oar ns better te besjen. De jonge kin de dea-waande murd ek net ûntdekke en it 
falt him eins ek ôf, dat it wetter net readkieure is fan it bloed. Om noch better sicht 
op alles te krijen, skuort de jongfeint in stikje wâl keal en ûntdekt flakby in mânsk 
rottegat, dat rjocht yn it hiem oprint. 
Soe it bist hjir miskien yn krûpt wêze? Dat moat hast wol, want it rotding is yn-
ienen spoarleas ferdwûn. Noch in amerij bliuwe de mannen wifeljend ôfwachts-
jen. Hja hâlde dêrby foaral it each op 'e sleat en de wâlkant. 
Mar as dêr gjin inkeld teken fan libben waar te nimmen is, wurdt it foar allegearre 
oannimlik, dat it rôfdier yndied yn it rottegat ferskûle sit. De ein fan 'e jacht is yn 
sicht, want hja beslute om it bist daliks üt te graven. Klaas krijt oarder om noch 
grutter stik wâl keal te klauwen, want mocht it bist al iit it gat weikomme, dan kin 
it net ûngemurken iitnaaie. De boer draaft wilens hurd nei de skuorre ta om noch 
in lodde op te helj en. Sadree't de man mei it ark werom is, kin 't oangean. De lêste 
akte fan de murdej acht sil syn beslach ha, want it bist sil no dea!! 
It sjocht der no wol tige slim it foar Dum, want wat har fijannen tinke is ek wier 
bard. It bist is yn it rottegat ferdwûn. De kâns, om har hjiryn te ferskûljen, komt 
as de rêding yn de heechste need. Mar goed ek, it bist hat de ein yn 'e bek. Op de 
lêste meters fan har frjemde flecht docht it bliken, dat se har eigen krêft te heech 
oanslein hat. Har lange lea lûkt as lead sa swier nei ûnderen ta en it wol dêrtroch ek 
net mear opsjitte. Nei de ûnferwachte klap fan de tûke, sadat it bist noch in skof- 
tsje mei de kop ûnder wetter rekket, wol it hielendal net mear. Se is mar amper yn 
steat om de kop boppe wetter te hâlden en yn it gat te kladderj en. Mei muoite krûpt 
se troch de inge gong en komt in pear meter fierder yn in âld rottenêst üt. Dêre is 
it wat rommer om har hinne, mar it flechtpaad rint spitigernôch net fierder. Benei 
alhiel ütteld bliuwt it bist dêr lizzen en heart yn tûzen noeden nei de lûden boppe 
har. De belagers sille har grif sykje en as se fûn wurdt, sil se mar amper yn steat wê-
ze om fan har ôf te fjurjen. Oan it har tatochte lot is dan net mear te ûnt kommen. 
Dan ynienen wurdt it ûnwêzenlik stil boppe Dum . 

Sjouk hat tige tsjin 't sin de fersûperij fan de murd fan neiby bywenje moatten. 
Neidat it brune rôfdier op ûnferklearbere wize üt de fâle ûntkommen is, wurdt it 
fanke, lyk as de oaren, oangrepen troch de opskuor, dy't de jacht op de flechteling 
meibringt. De winsk fan it fanke oangeande de iitslach fan dizze jacht is alhiel 
tsjinoersteld oan dy fan de oaren. Bliid is Sjouk, as de murd, krekt foardat de 
manlju mei harren frjemde wapens oandraven komme, it smelle sleatsje ynswimt 
en efter it beamt ferdwynt. It bist kin dêr miskien earne weikrûpe? It pakt oars iit 
en it bern hâldt de siken yn, as de snij seine efkes letter op it wetter delslacht om it 
moedige dierke te ferneatigjen. Sjouk sucht fan ferromming as bliken docht, dat 
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dizze oanslach gun kwea iitrjochte hat. By de twadde oanfal mei it moardnersark 
Mikt it har kâld oer de lea as hja it earmoedzjen fan de murd heart. Yn gedachten 
sjocht se it bist al, slim ferwfine, yn it wetter weisinken. Har herte kloppet wer wat 
rêstiger, as Klaas neat yn it wetter fine kin en de mannen ornearje, dat de flechte-
ling grif yn it rottegat weikrûpt is. 
Gelokkich mar, want no is it bist dan dochs noch ûntkommen! It plan fan 'e man-
nen om it 'kring' tit te graven, makket dat har meilibj end herte wer goed yn opstân 
komt. Hoe kinne de maniju dat dwaan? Hat it bist no noch net syn frijdom fer-
tsjinne? Nee, dat is gun spul, dat is net rjochtfeardich! Mar wat kin hja dwaan om 
dat foarnimmen te kearen? De mannen wolle dochs net nei har harkje en op in oare 
wize kin se ek neat foar it earme bist dwaan. 
Of dochs?? 
In ein fierder de sleat del, neigenôch op 'e hichte fan de houtbult, springt in froask 
fan de finnewâl ôf midden yn it wetter en skarrelet nei de oare kant ta. Tinken en 
dwaan komme by de redsume pieechsuster like hommels opsetten as in simmer- 
twirre. ,,Sjoch dêre", ropt Sjouk, ,,dêr fierderop swimt wat!" De mannen sjogge 
ferheard op en wierliken, de ittrôljende weachjes op it spegelglêde wetter, bringe 
harren yn 'e waan, dat de murd al sa fier fuortskarrele is en dêr grif yn 'e wâl wei-
krûpt is. Hja stowe der daliks hinne, slaan in poarsje brânnettels platen sykje wak-
ker om de flechteling. Grutte kâns, dat de murd al Onder de rommelbult ferskûle 
sit, wurdt der ornearre, want nearne kinne hja in gat fine, dat wiid genôch is foar 
de murd om der yn te krûpen. 
De mannen begjinne dêrom de buit ôf te brekken en fine al ridiik gau wat lytse 
plôkjes briïn hier op it plak, dêr't Dum lein hat. Dat bewijs jout harren de oertsjû- 
ging, dat hja op it goede spoar binne. De hiele buit wurdt oeral helle, mar de murd 
fine hja fansels net. Der is ek gun  begjinnensein oan om yn dizze wyidernis fierder 
te sykjen, sadat se mar besiute om mei de jacht op te hâiden. 
Klaas giet opnij nei it stalt. No om de fâie op te heljen en it ark skjin te meitsjen. 
De beide boeren romje ûnderwiiens it âlde hout wer in bytsje op en reitsje net üt-
praat oer de snoadens en fluggens fan dat ferfiokte Ondier, dat harren goed foar 
skut setten hat. As de houtrommel oprêden is en it ark wer kreas by de iytsbûthiis-
muorre opstiet, om te droegjen, giet elts syn wegen wer. 

Nimmen is it opfallen, dat Sjouk der daliks tuskenüt knypt is, neidat se sa meihol-
pen hat om de murd wer op te spoaren...  
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14. Bekentenis 

Op 'e pleats kriget de boer by it middeismiel ek noch wat oars te fertarren as de kost 
dy't syn frou op tafel set. Dizze tajefte komt fan Pake en wat dy weijout is nochal 
krûdich. Hy fûteret gâns op syn skoansoan, omdat dy mei help fan twa grutte kear-
dels de murd dochs noch ûntkomme litten hat. Hiene hja syn rie mar opfolge, dan 
hie it rôfdier al lang dea west! Mar nee, it moast fansels oars, omdat dat folie wisser 
wie! No, dat hiene hja dan ek goed ûnderfûn!! Dy fersûperij hiene hja ek ferkeard 
oanpakt. Stomme ezels as hja binne! Hiene hja foarôf mar in stik tou om de fâle 
hinne bûn, sadat de klappe net iit syn ferbn reitsje koe. In lyts bern koe wol begri-
pe, dat it ding omheech driuwe soe, as it ander wetter hâlden waard! Ek dêrnei hie-
ne hja fansels grutte kloatsekken west. Dat de murd op syn flecht oer it wetter sa 
fier fuortskarrelje koe, is foar Pake in ûnbegrypiike saak. Der hiene grif wol mear 
as hûndert kânsen west om it bist ûnderweis dea te slaan, mar net ien fan harren hie 
it ferstân brûkt! Allinne de murd hie de kop der wol by hân en syn kâns op it goede 
momint waarnommen. 
It bist wie grif yn it rottegat weikrûpt en hie dêr sa lang wachte, oant it gefaar foar-
by wie. Frij wis soe it rôfdier no wol in oar hinnekommen opsykje en hjir nea wer 
in poat op it hiem sette! 
Dat lêste is dan ek wol it ienichste profyt fan de aksje, dêr't trije man in heal 
moarnsskoft oan fergriemd hawwe. 
Letter op 'e dei, ander it wurk, moat de boer noch gauris oan de murd tinke. It 
pleaget de man net, dat it bist ta eintsjebesldt noch ûntkommen is, mar it is alle-
gearre dochs wol healwiis ferrûn, tinkt him. Yn dy hiele murdeskiednis kaam 
nochal wat foar, dêr't samar net in oannimlike ferklearring foar jan wurde koe. 
Dêr hiene jo no dy deade ein. Wêrom wie de fûgel op it hiem lizzen bleaun? It wie 
ommers gjin wizânsje fan sokke rôfdieren om de bût, dy't se fongen, omtoarkje te 
litten? Soe de murd miskien troch 't ien of 't oar ferjage wêze, doe't se ûnderweis 
wie nei it skûlplak? Sa moast it wol wêze, mar wat wie der dan bard? It andert hjir-
op sil foar altyd wol in geheim bliuwe. Dat it bist raar fan 'e wacht reage wie, lei wol 
foar de hân en it hie ek wol honger hân, want oars wie it net yn 'e fâle telâne kom- 

men. 
Dat mei dy fersûperij, dêr hie Pake fansels grut gelyk oan. Stom, dat net ien fan 
harren der oan tocht hie, dat de klappe ander wetter omheech driuwe soe! 
Wat dêrnei allegearre bard is, stelt de man ek foar riedseis. Wat langer wat mear hy 
der oer neitinkt, nammerste ûnbegrypliker wurdt it, dat hja it bist net te pakken 
krigen ha. Dy earste mep mei de seine hie in misser west, mar de twadde kear hie de 
murd wol in goede opdonder krige, want it bist pipe it ommers iit! Ynienen wie it 
spoarleas en fuort dêrnei krapoan fyftjin meter fierder. Hoe koe dat sa gau? Soe it 
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miskien oer it hiem ütnaaid wêze? Sa sil 't west hawwe, want hja hiene allinne it 
wetter yn 'e gaten hâlden en eins hielendal net om it hiem tocht. 
Mar nee, dat rymde ek wer net mei elkoar. It bist hoegde dan ommers earst net yn 
'e sleat te springen en dêrnei wer by de wâl op te kladderjen? Mar Sjouk hie it dochs 
sjoen? No ja, sa hie it fanke it net krekt sein, mar . . . Ho ns, hjir doocht eat net! 
Wêrom hie syn suster harren der eins opmerksum op makke? It fanke woe ommers 
sa graach, dat it aardige bistke syn frij dom werom krige? En dat it mienens fan har 
wie, hie hy fan 'e moarn wol murken oan de kiezzige toan en it lekjend praat, doe't 
hja meielkoar noch yn bene stiene, hoe't de murd dea moast. Soe it fanke harren 
miskien mei opsetsin ferrifele ha? Wat langer wat mear de man hjiroer neiprakke- 
searret, nammerste diidliker wurdt it him dat dit ek it gefal is. Sjouk hat besocht 
om harren op in ferkeard spoar te setten en it blikstienderske fanke is dêr mar al te 
goed yn slagge ek. Trije grutte keardels hat hja stnder muoite yn 'e ruften lein! In 
moaie bak! De man hat der ynienen in soad wille om. No komt it him ek yn 't sin, 
dat Sjouk nei dy ferkearde oanwizing, stikem wei wurden is en him letter ek net fre-
ge hat, hoe't de jacht ôfrûn is. Sels ander iten hat it fanke mei gun wurd oer de 
mislearre murdefangst rept en it leit net yn har aard, om sa'n moaie kâns om him 
te narjen net waar te nimmen! Dat dy ferdealde pleechsuster diskear gun pleach-
suster wie, lei him der fansels oan, dat it fanke har skurf fielde. „Wacht mar suske-
leaf, jan nei melken nim ik dy wol efkes geweken. It sil my nu dwaan, watst' dan 
te fertellen hast, want sa maklik komst net fan my ôf!" 
Dy jûns ander brea-iten ûntbrekt Sjouk yn de rûnte. It fanke hat foarôf in brochje 
iten en is ander melken al op 'e fyts nei Nes gien om dêr in 'âld' skoalkammeraats-
ke op te sykj en. Hja hat ûnthjitten foar tsjuster wer this te kommen, want dan kin-
ne hja op har lêste fakânsjejûn noch gesellich byinoar wêze. 
Sadwaande kriget de boer daliks gun kâns om syn suster yn 't ferhoar te nimmen. 
Utstel is lykwols gun ôfstel, want de man wol perfoarst witte hoe't de foarke yn 'e 
stôk sit. Hy wol mei har prate sûnder de oaren der by. Om dy kâns net te fersitten, 
skarrelet hy nei it wenstige jûnswurk noch in skoftsje bûtendoar om en knapt wi-
lens in pear lytse kerweikes op. It wurdt al skimerich as hy Sjouk oankommen 
sjocht. De jonge boer hat him foar it kommende petear goed tarist en giet yn 'e 
skuordoar stean om syn suster op te wachtsjen. It hege wurd sil der no ût! Fuort 
dêrop komt Sjouk fleurich it hiem op riden en sil âlderwenst, sûnder ôf te stappen, 
de skuorre yn fytse. . . . Tafallich . . . dammet har broer dat paad alhiel ôf. 
Breedt'it stiet dy grutte keardel midden yn 'e doariepening en docht syn bêst om tige 
earnstich te sjen. Dat slagget him net bot, want in glimp fan ynwindige wille wol 
net alhiel fan syn ferware antlit ferdwine en syn eagen ljochtsje lang net kwea ge-
nôch. Sjouk hat der sadwaande gjin erch yn, dat har noch wat te wachtsjen stiet. 
Lyk foar har broer stapt hja fan 'e fyts en ferwachtet net oars of de man, dêr't se 
no sa by op sjen moat, sil wol oan 'e kant gean en de fyts fan har oernimme. 
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Frjemd, dat bart net. Har broer giet net in stap fan siden, stekt gun hân iit en seit 
net in stom wurd. Sels in bliid wolkom kin der net ôf. Sjouk wit net wat hja der oan 

hat. Sa kin hja har broer net. 
Omdat har broer swijt as it grêf, giet de pleechsuster, dy't nea botte ferlegen mei 't 
bekje is, sels ta de oanfal oer. ,,Toe jong, gean ns in bytsje oan 'e kant. Dyn leave 
suske kin der sa net lâns, of better noch, wês in hear en set myn karke efkes yn 'e 
skuorre, wolsto?" In pear tellen bliuwt it noch stil en dan hat de broer syn andert 
klear. ,,As dat leave suske fan my earst ns fertelle wol, oft hja fan 'e moarn 'echt' 
wier sjoen hat dat de murd efter de kûlbulten yn 'e sleat swom, of dat it mar in 
smoesje wie, dan sil dizze domme boer besykje him as in hear te gedragen!" 
Dizze wurden oerf alle Sjouk lyk as in tongerslach it in kleare loft. Yn de toan leit 
wol gun lilkens, mar dochs in bytsje ferwyt besletten. It is Sjouk ynienen di'idlik, 
dat de list, dy't se brûkt hat om it brune rôfdier fan de dea te rêden, minder folslein 
west hat, as hja de hiele dei miende. Har broer hat it troch, dat hja harren te fiter 
nommen hat. De tanimmende skimer kin de kaam fan it fanke net besiden hâlde en 
bewust fan har skuld, sakket de holle in bytsje foardel. 
It wie de hiele dei sa rom om har herte en no ynienen wurdt dat blide gefoel bes kade 
troch dy lytse leagen, dy't nedich wie om dat krigele dierke fan de dea te rêden. It 
hat fansels net earlik fan har west om de jagers mei opsetsin op in ferkeard spoar 
te bringen, mar de misliedende oanwizing wie der al üt, foar't hja der oer neitinke 

koe. 
En soe it de oaren wol sa bliid makke hawwe as hja it dierke deamakke hiene? Dat 
bestie dochs net? De dea, dy't hja al sa faak fan tichteby oankommen sjoen hat, 
bringt ommers altyd fertriet mei? Dizze oertsjûging ropt in fûle tsjinwar by it fanke 
wekker. Mei in hoart komt de holle fan de skuldige wer omheech. Under it ljocht-
krolderige hier wei blinke de grutte man twa fochtige blauwe eagen ta. Yn it tanen-
de jûnsljocht lykje it donkere puollen fan einleaze djipten. Puollen, dêr't skuld en 
tagelyk ek fertriet yn te lêzen is. ,,Haw ik der slim ferkeard oan dien, Jelle?", fre-
get it fanke mei in sêfte stim. ,,Ik woe sa graach, dat it bist libjen bleau." 
It andert fan de broer, dy't it ynienen tige yn 'e wei is dat hy syn suster sa bot oan-
pakt hat, nimt opslach alle fertriet by Sjouk wei, mar der rôlje wol in pear triennen, 
mar dan fan blide ferromming oer de râne fan dy puollen hinne. ,,Wolnee fanke, 
do hast der alhiel gjin ferkeard oan dien. Dyn leagen wie folle earliker as it ûn-
rjocht fan iis. Ik woe allinne mar witte oft . . ." Mear kin de man net itbringe. 
Twa sêfte hannen lûke syn holle mei faasje oan. In smok op in stikelich wang klinkt 
boppe it skuorj end lûd fan in ûnder'itglydzjende fyts iit...  
Wylst de nacht yn frede en berêsting syn tsjuster skaad oer it gea ûtspriedt, kuierje 
broer en suster, beide bliid en lokkich, hân yn hân oer it smelle pinpaad bylâns de 
skuorre op it ljocht ta, dêr't de oaren op harren wachtsje ...  
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15. De swerver 

Nei de twadde oanslach mei de snijseine, dêr't Dum de opkiper fan de beamtûke 
troch krijt, rekket it rôfdier noch mear yn it laberet. De dweiltrochwiete pels lûkt 
har as lead sa swier nei ûnderen ta, sadat se de grutste muoite hat om de kop boppe 
wetter te hâlden. It is in grut gelok, dat se dêrnei yn it rottegat weikrûpe kin, want 
se ûntrint dêrtroch in nije oanfal mei it yslike boerewapen. As bliken docht, dat de 
hoalegong net iens twa meter yn it hiem op rint, dan betsjut dit, dat de murd noch 
lang net yn feilichheid is. Eins is it bist opnij yn in soarte fan fâle terjochte kom-
men, want se kin gjin kant üt. Werom gean en besykje om fierder te swimmen, soe 
gelyk stean mei seismoard, want de lange wetterreis hat tefolle fan har ferge. Alhiel 
üt 'e li ken bliuwt se yn it rottenêst lizzen en wachtet yn dy nearzige romte, yn tûzen 
noeden ôf, wat it lot har fierders bringe sil. Want as de mannen de murd hjir fine, 
dan sil it, oars sa fûleindige en wetterflugge, rôfdier mar amper fan har ôffjurje 
kinne en beslist ek net by steat wêze om eat te dwaan, dat har miskien rêde kin. It 
sjocht der noch altyd tige faai foar Dum üt, omdat de manlju fan doel binne om 
dat 'ferhipte kring' üt te graven. 
Krekt foardat dat oangean sil, komt Sjouk mei har snoade set op'e lapen. Har 
mûklist slagget alhiel. 
Ynienen wurdt it stil boppe it rottenêst. 
De bange murd komt troch dizze geunstige omkear linkendewei wat ta harsels. De 
moed om in better skûlplak op te sykjen, hat it bist noch net. Dêrfoar is se te 
wurch. Boppedat jout it lawaai fan 'e fijannen, dy't fierderop by de houtbult om- 
slaan, mar al te düdlik oan, dat it te riskant is om no foar 't ljocht te kommen. Der 
sit net oars op, as salang te wachtsjen oan't de kust feilich is. Underwilens fer- 
driuwt Dum de tiid om har wat ôf te slikjen. It ûngemak fan de wiette is lykwols 
mei gjin mooglikheid wei te wurkjen. Gelokkich falt it bist nei in skoft yn 'e sliep. 
It wurdt iit noch yn net in rêstige, mar wol in sliep, dy't de murd goed docht, want 
as it bist yn 'e skimerjûn foar de safolste kear wer wekker skrikt en dêrnei net opnij 
yndodzet, is har wurgens foislein oer. Wilens is ek de pels hast droech wurden, sa-
dat it dan wol sin hat om der wat oan te dwaan. 
Yn de beheinde romte fan it rottenêst is it net mooglik om har op te kreazjen lyk as 
wenst is. De tiid dêrta ûntbrekt Dum ek, want it is al tsjuster genôch om op paad 
te gean en dat driuwt mear as al it oare. De honger pleaget har as nea te foaren en 
dat euvel moat sa gau as 't kin ferholpen wurde. Foardat it bist it fjild yn kin, moat 
der earst noch in tige ferfelende lêst oerw-an wurde, want it is har net mooglik om 
fanitt de hoalegong wei by de oerhingjende hiemswâl op te kladderjen. It griist de 
murd oan om wer wiet te wurden, mar der sit neat oars op, as oer it smelle sleatsje 
nei de oare kant ta te swimmen. Yn in pear tellen is dat lêst gelokkich oerwûn. 
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Goed en wol it de ûttrape ûnderwâl wei op de heger lizzende eker kommen, skod-
det it rôfdier de slimste wiette fan har ôf, sjocht noch ienris efterom nei de oarde, 
dêr't har sa'n bulte ellinde oandien is en giet dan de werom wûne frijdom temjitte. 
Yn in wide bôge rint it bist efter de pleats lâns en dwaalt dêrnei sa fier de westlike 
kant iit, dat se op 't lêst yn 'e omkriten fan it 'Kathûs' telâne komt. De flecht iit de 
oarde fan ferskrikking, ferrint yn alle opsichten fertdnlik, want nearne wurdt har 
in strie oerdwers lein en se kin har ek sêd frette oan waarme bût. Ek yn de nachten 
dêrnei komt it rôfdier frij maklik oan 'e kost, want yn dizze omkriten binne mear 
mûzen as yn har eardere jachtfjild. It is dêrom dûbel spitich, dat Dum der net yn 
slagje kin om yn dizze kontreien in skûlplak te finen, dat har sinniget. 
Earst nei in goed wike ûntdekt Dum in gaadlik plakje. By tafal komt se op in nacht 
yn in droechlizzende houten goate ûnder in daam terj ochte. Yn dizze smelle wetter- 
gong is healwei in gat op 'e side en it docht bliken, dat der foldwaande romte foar 
in sliepplak is. Grif hat hjir earder al ns in rôt tahâlden, want nei twa kanten i.t rint 
in gong, dy't mei in bytsje byhelpen ek troch de murd as yn- en ütgong brûkt wurde 
kin. Al daliks tôget Dum droege rûchte tit 'e sleatswâl oan en jout har letter yn it 
nijmakke nêst de!. It foldocht mar wat skoan op dat stee. Fan neat en nimmen 
wurdt it bist hjir op 'e romte yn 'e sliep steurd. 
Spitigernôch kin Dum net lang yn dat nije skûlplak wenjen bliuwe. Op 'e twadde 
dei begjint it fûl en oanhâldend te reinen, sadat it wetter yn 'e lânssleatten hurd op- 
setten komt. Tsjin 'e jûntiid is it al sa heech, dat it nêst yn it wetter leit en de murd 
net iens mear droech boppe de grûn komme kin. Nei dizze teloarstelling moat it 
bist opnij op 'e sneup nei in ûnderkommen. 
Mei al har omdoarmjen ûnderfynt de murd, dat de meast gaadlike plakjes foar ûn-
derdak, te finen binne tichteby de minsken, by de pleatsen. Dêre is faaks wol in 
skûlplak, dat min ofte mear oan har easken foldocht, mar lytse bykomstichheden 
kinne it wenjen op sa'n plak lykwols wer bedjerre en eins ûnmooglik meitsje. It bist 
ûnderfynt dat, wannear't se flak by in âld pleatske ûnder in ôfdutsen heaberch in 
sa't liket ideale taflecht fûn hat. Fan alle kanten kin Dum iit en yn dat, sa feilige, 
skûlplak komme en dochs kin se it dêr net langer as twa dagen ithâlde, omdat in 
hûn it har te lêstich makket. Dizze gielkleurige fertsjinwurdiger fan it jiskebakke-
ras striint de godgânske dei om de berch hinne en hellet de murd om 't hutsje it 'e 
sliep mei syn kefjen. 
In deimannich letter kriget Dum op in oar stee opnij mei in hûn te dwaan. Dat is in 
frij jonge hardershûn, dêr't, lokkich foar de murd, it oerynstinkt fan de jacht op 
lyts rôfwyld net bot yn sit. It treffen mei dizze hûn bart let op 'e neimiddei, doe't 
Dum de moarns beskûl socht hie yn in âlde einekoer. De koer hinget sawat in meter 
fan 'e grûn yn in beamstrûk op de uterste hoeke fan it boerehiem. Net  sûnder muoi-
te is de murd yn 'e koer kladdere en it foldocht har skoan op it bêd fan strie en 
dûnsfear. Krekt foar skimerjûn wurdt se lykwols hommels fan 'e wacht reage. De 
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hardershûn, dy't op dy pleats thtis heart, hat de fêste gewoante om foar de nacht 
'syn' hiem noch ns te ynspektearjen. Sa ek op dy jûn en by de beamwâl kriget er 
ynienen de lucht fan de murd yn 'e noas. De Min wit net krekt wat dizze rook yn-
hâldt, mar syn ynstinkt seit him, dat it fan in frjemd bist is. It jout fansels gjin 
foech, dat in ynkringer samar op dyn domein komme mei en dêrom moat hjir wat 
oan dien wurde. By it grutte bist geane de opsteande earen daliks plat lizzen, rize de 
donkere boarstels op 'e rêch oerein en flikkeret in lilkaardige glâns yn syn brune ea-
gen op. 
Treflik goed ûnderlein yn it opspoaren fan frjemde luchtsjes, fynt de hûn sûnder 
muoite it, dat de rook, dy't him net oanstiet, it 'e einekoer weikomt. Hoeden 
slûpt de grutte hiemhoeder ûnder de koer en omdat hy der sa net by kin, giet er op 
'e efterpoaten stean en set de foarpoaten op 'e ûnderein fan de koer del. It heal te-
rotte reid kin dizze swiere druk net ferdrage en de koer falt dan ek pront iit elkoar. 
Omdat syn poaten op 'e koer net it ferwachte hâldfêst krije, sjit de hûn in lyts em-
tsje troch en de sa noflik neislomjende murd glydt him oer de rêch hinne op 'e grûn. 
Yn minder as in tel hat de Min him omdraaid, om daliks mei dy ynkringer ôf te rek-
kenjen. It bliuwt lykwols by in grau en in snau, want op it alderlêst komt it de har-
der yn't sin, dat er de bek eins net oan sa'n minderwaardich bist smoarch meitsje 
wol. Dum is sa hommels en dwers fan 'e wacht reage, dat se alhiel ferbouwerearre 
stean bliuwt. Se kriget lykwols benei de deaskrik, wannear't dy hûnebek mei syn 
grutte wite tosken op har ôf komt. Fan benaudens jout se lûd en fjurret tagelyk in 
flinke snjit etter iit 'e stjonkklier op 'e fijân ôf. 
Har belager skrikt hjir sa bot fan, dat er in telmannich ferstuivere stean bliuwt. Dat 
koarte eagenblik is foar Dum mar amper foldwaande om har by de wâl delglydzje 
te litten, want krekt foardat se yn 'e sleat glydt slacht dy ferskriklike hûnewaffel 
flak efter har mei in fûle klap ta. Lokkich sûnder skea oan te rjochtsjen. 
Sa hurd as 't kin skrept it rôfdier nei de oare kant en by de wâl op en rint oer it lân 
fuort. 
Dizze flecht oer it wetter hie de murd neat jûn, as de harder de goede eigens kip net 
hân hie om nea fan 't eigen hiem ôf te gean. Ek no, op dit foar him wol tige ferlied-
like momint om oer de sleat te springen en de flechteling yn it lân te pakken te nim-
men, ferlit de hiemhear syn domein net. Hy bliuwt foar de sleat stean te skellen en 
tjirget him dêrby sa ferskuorrende lûd, dat it eltsenien yn 'e omkriten wol opfalle 
moat, dat der wat bysûnders op it hiem geande is. De bewenners op 'e pleats slaan 
lykwols alhiel gjin acht op 'e hûn syn mâle gebear, omdat it bist him withoefaak sa 
oanstelt. It sil wol wer neat om 'e hakken ha. 
Dum kin sadwaande ûnbehindere átnaaie en ferdwine yn de wide romte fan it gea, 
dat linkendewei mear troch it skaad fan 'e nacht oerdutsen wurdt. 
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16. Teplak? 

In deimannich letter belibbet de murd in noch folie noediiker aventoer mei in hûn. 
Dat bart op sa'n moaie nei-simmerjûn as de, omtrint folie, moanne syn paad by in 
loft sûnder wolkens lâns giet. De wrâld leit der mei sulveren skyn oergetten hinne 
en hoewol't Dum eins it grou hat oan sok oerdiedich ijocht, giet it bist earder as 
oars op 'en paad. Dat komt fan de grutte ûnrêst, dy't yn har is. It rôfdier is der 
noch altyd net yn slagge om in gaadlik skûlplak te finen. In fêst wenstee, dêr't se 
oerdei rêstich sliepe kin is tige wichtich, sa wol needsaaklik foar har eigen feiligens. 
It bist moat in plak ha, dêr't se har by mooglik ûnrie ferskûlje kin. Boppedat hat 
de Natuer har de wittens kip op it libbenspaad meijûn, dat in tiidrek op kommende-
wei is, dat se om it waar wolris net op jacht gean kin of dat der omstannichheden 
komme, dat der alhiel gjin bût te bemachtigjen is. Om yn sa'n tiid fan krapte de 
honger op in distânsje hâlde te kinnen, is it needsaaklik om fretten te hamsterjen 
en dat flak by it fêste slieppiak op te slaan, sadat it ûnder alle omstannichheden te 
berikken is. De tijd begjint stadichoan te driuwen en dêrom is Dum fan doel om in 
nij fjild te ferkennen, op hope dat se earne sa'n fêst honk fine kin. 
Besiden it 'Kathûs' lâns, dwaalt it bist de westlike kant it en komt sadwaande al 
ringen by de Sylroede üt. Dat farwetter behinderet har om yn dy rjochting fierder 
te reizgjen. Se sneupt in skoftsje by de wâl yn 'e snilen om en rint dan troch it lân 
de kant op nei Nes. Sadwaande komt se op 't lêst iit efter de trije boerespultsjes dy't 
tichte oan de Sylroede steane. By ien fan dy pleatskes rint Dum efterhûs it hiem op 
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en hopet dat dêr har ynmoedige winsk ferfold wurde sil. It bist hat har sinnen lyk-
wols net goed byinoar, .want tsjin har gewoante yn nimt se net de foarsoarch om by 
de daam de grûn op mooglik kwea te berûken. Sûnder earne acht op te slaan, rint 
de murd besiden de spoarige reed bylâns in houten weinhok, op 'e pleats ta. 
Earst op 'e ferhurde romte foar de skuordoarren oer, bliuwt se stean om nei de lû-
den te harkjen en de lucht op kwea te priuwen. It docht bliken dat it op dit stee lang 
net kouster is, want der hinget in skerpe hûnelucht. In skûlplak sykje, dêr't sa'n 
kweade fijân tahâldt, hat fansels gun sin en dêrom rint de murd fuortendaliks wer-
om. Dat is in tige ferstannich besldt, want de murd is noch gjin tsien meter fuort of 
de h-an, dy't op 'e pleats thiis heart komt besiden de skuorre wei it hiem oprinnen. 
It is in swartbûnte stabij en dus ien fan it soarte dat tige tûk is yn it opspoaren en 
fangen fan rotten en lyts rôfwyld. Dizze bij ke, dy't noch mar in goed jier âld is, fer-
saket syn komôf ek net. Sadree't de hûn om 'e hoeke komt, krijt er de, foar him 
noch Onbekende, rook fan it wyld yn 'e noas. Hy komt fuort yn aksje. Mei de noas 
op 'e grûn folget er it waarme murdespoar. De prykjende wyldlucht bringt it bist 
sa op ien em, dat er no en dan dimmen keflûdsjes ütstjit. Dum heart de fijân oan-
kommen en siket oan 'e reedkant fan it hok wakker nei in mooglikheid om wei te 
krûpen. Dat slagget net en ek oan 'e fierste sydkant kin it rôfdier dêrfoar net te-
rjochte. Oan 'e efterkant, op de smelle stripe grûn tusken it hok en de ûndjippe 
dreksleat, heart de fertwivele murd it gystend hymjen fan 'e h-an al flak efter har, 
sadat de situaasje al tige krityk wurdt. Gelokkich komt op it eagenblik fan de 
heechste need rêding yn sicht, want foar har it is de wâl sa bot dtsakke, dat de leg-
ger dêre alhiel bleat leit. Under dy balke is in gat dêr't se mooglik troch kin om yn 
it hok te flechtsjen. It docht spitigernôch bliken, dat dy iepening te nau is om der 
flot troch te krûpen. As de murd der al mear as foar trije-kwart yn ferdwûn is heak-
ket it efkes en yn de pear tellen, dy't it bist noch nedich hat om har der yn te ber-
gjen, slacht it neediot ta. Bijke sjocht yn it kleare moanneljocht wat der foar him 
dt geande is, docht in wylde sprong en kin noch krekt syn tosken yn it fel fan de 
murdekont sette. Troch syn wylde wraam nei de bOt, rekket de hûn mei de efterpo-
aten wat ûngelokkich by de wâl del. Dum wurdt dêrtroch nei in fûle hoart ût it gat 
weiskuort en pipet it üt fan pine en benaudens. Omdat har fijân stadichoan fierder 
yn 'e weake drek weisakket, is dy net by steat om de bOt better yn 'e bek te nimmen. 
De murd krijt sadwaande de kâns om har linige lea om te draaien en har skerpe tos-
ken yn 'e hûnesntt te setten. De rollen binnen meiïens omkeard. Bijke jankt it ût 
fan pine. Om syn skeel net slimmer te meitsjen, dan it al is, kin it hûntsje de kop ek 
net hin en wer skodzje om de pleach kwyt te reitsjen. As tagelyk ek noch ien fan syn 
foarpoaten it hâldfêst op 'e wâl ferliest, rekket it hûntsje sa yn ûngenede, dat er de 
bût loslitte moat. Dum, dy't troch dizze befrijing har kâns sjocht, lit op slach har 
tsjinstanner los en kin gelokkich oan in nije oanfal fan de ferskriklike hûnebek 
ûntkomme. Bijke besiket wol om syn flater wer goed te meitsjen, mar omdat him 
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dat net slagget, kin Dum opnij nei it gat gean en rêdt it dan op om ûnder de legger 
troch yn feilichheid te kommen. De breinroere hein skrept hurd om i.t 'e drek wei 
te kommen en begj int dan ferwoest by it flechtgat te graven. No en dan jankt er it 
iit en dat net allinne fan opwining en lilkens, mar ek fan pine as hy mei syn teskein-
de noas earne tsjinoan stjit. Altemets stekt er de kop sa fier as 't kin yn it gat om te 
rûken oft de bût der noch wol is. Hy blaast dan sa'n ferfaarlik oandwaand lûd 
troch de noasters, dat de murd der benei de deaskrik fan kriget. 
Dum is sa fier as 't kin fan it gat wei rûn, mar kin fierders neat iitrjochtsje om har 
posysje te ferbetterjen. Wikkerdewik is se oan de fijân ûntkommen, mar roaskleu-
rich is har situaasje net, want hoe moat se hjir wer weikomme? It docht lykwols bli-

ken, dat by alle ellinde op dizze jûn, it gelok har wer goed tagedien is, want Bijke 
syn baas helpt har ûnwittend it 'e need. 
De boer op 'e pleats hat de melkkij nachts al op stâl en is de jûns om goed njoggen 
oere nei 't bûthûs gien om ôf te ljochtsjen. As de man it wurk dêr oan 'e kant hat, 
docht hy de lytse skuordoar iepen om syn hûntsje yn te litten, want hy wol per-
foarst net, dat it bistke nachts bûtendoar omtoarket. Meastal wachtet Bijke him al 
op en stiet dan bliid sturtgiseij end klear om ynhitten te wurden, mar op dizze jûn is 
it hûntsje der net. Ek neidat de boer him in pear kear roppen hat, komt it, oars tige 
stjoersume bist net opdaagjen. Wol lit Bijke mei syn keffen hearre, wêr't hy ta-
hâldt. Nijsgjirrich nei itjinge de hûn sa let noch by de ein hat, rint de boer it hiem 
ôf en kin gewoan op it lûd ôfgean om Bijke te finen. As de man by de sleat om it 
hok hinne kipet, sjocht hy yn it kleare moanneljocht hoe'n grutte ferwoasting syn 
swartbûnte freon dêr yn 'e wâl makke hat. 
Bijke, dy't de baas no tichteby wit en help fan him ferwachtet, begjint op dat stuit 
mei fernijde iver fierder te graven. Mei beide foarpoaten tagelyk klaut er de losse 
modder efter him iit de sleat yn. Mar dat roait fansels nearne nei! De h-an sil wol 
wer efter in rôt oansitte ornearret de boer, mar dêrom hoecht de hiele wâl net fer-
rinnewearre te wurden? Dat moat op slach üt wêze! Op 'en nij ropt de man de hûn 
by him. Hy moat dat lykwols noch in pear kear en op in lûd-twingjende toan oer-
dwaan, foardat Bijke der einlings en te'n lêsten nei harket. Plat oer 'e grûn, de 
plomsturt tusken de poaten en de earen plat op 'e kop, sa krûpt Bijke efter it hok 
wei en giet dan flak foar syn baas op 'e rêch lizzen. 
Bang ôfwachtsjend, slacht hy de brune eagen nei de foarse man op. Ynstee dat er 
in bemoedigj end klopke en in wurd fan treast te hearren kriget, wurdt it bist by 't 
nekfel oerein setten en mei in goed brimstige toan de skuorre ynstjoerd. Fuortda-
liks wurdt de doar skoattele, it ijocht iitdraaid en bliuwt it bist iensum yn 't tsjuster 
efter. Mismoedich rint de hûn wat hinne en wer, bliuwt noch in skoftsje sêft jan-
kend foar de skuordoar sitten en jout him dërnei mar del yn syn hoaltsje ûnder tsjin 
'e golle oan. 
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De iûde en driigj ende stim fan de mins sa neiby, hat Dum benei yn panyk brocht. 
Mei noch sa'n kweade fijân der by, wurdt de kâns om hjir mei de hiele hûd wei te 
kommen, noch lytser. Gelokkich pakt it foar de murd hiel oars iit, want de hûn giet 
by it gat wei en dêrnei wurdt it deastil om it hok hinne. Troch dizze geunstige fer-
oaring kriget de murd wer moed. It duorret lykwois noch wol in kertier foardat it 
bist sa folie betrouwen yn 'e nije situaasje hat, dat se har bûten de beskerming fan 
it hok doart te weagjen. Ek dan giet it bist noch tige hoeden te wurk, want al docht 
de wrâld om har hinne no wer betrousum oan, de murd hat it der net op begrepen 
nochris ander de wyn fan de fijân te kommen. 
Neidat in ferkenning om it hok hinne alhiel nei 't sin itfallen is, doart Dum it hiem 
te ferlitten. Yn sân hasten rint se de daam oer en ferdwynt yn de wide omkriten. It 
plak op 'e rêch, dêr't de hûn har te pakken hân hat, docht yn 't earstoan wol tige 
sear. De hûd is gelokkich net bot skeind en wat langer it bist yn beweging is, wat 
minder har dit skeei pleaget. 
Op feilige ôfstân fan it gefaarlike boerehiem, dwaalt Dum op goed gelok it noar-
den yn. Njonkelytsen komt se by de Bokkumer Mar iit. Rûnom de stjelp oan de ig-
ge fan dit ynmoaie marke, sntift de murd opnij in hûnelucht op en flechtet mar gau 
de, efter de pleats lizzende krite yn. Op in stik krekt meand lân, fangt se twa mûs-
kes en dwaalt mei in tefreden mage noch fierder de eastlike kant üt. Se stekt de pûn-
dyk, tusken Pean en Nes, oer en komt letter by de mânske pleats ût, dy't op sa'n 
oardel hûndert meter fan de Soarremoarster Mar ôf stiet. Goed foarsichtich wur-
den troch it mâle aventoer yn 'e foarnacht, doart it bist hjir samar net it hiem op te 
rinnen, mar bliuwt by de daam stean om ien en oar earst ns op mooglik ûnrie te ûn-
dersykjen. De omstannichheden dêrta binne net geunstich, want it sigentsje, dat 
skean efter har weikomt, fertelt neat oer de iuchtsjes, dy't op it hiem binne. Tige 
sekuer besnift Dum de daam en al falt dat ûndersyk alhiel nei't sin it, dan noch 
doart de murd net fierder te gean. Yn it moanneskaad fan in daampeal giet se heal 
oerein stean om de situaasje foar har iit noch ns op te nimmen en nei de lûden te 
harkj en. De stilte en rêst om har hinne, jouwe it bist geandewei mear betrouwen yn 
de feiligens fan dit oarde, sadat se it mar weagje sil om fierder te gean. 
Krekt foardat Dum de stap sette sil, heart se rjochts fan har yn 'e ûnderwâl fan 'e 
opfeart in sêft risseljen. It skerpe gehoar fertelt de murd, dat dit lûd net fan 'e wyn 
komt, mar makke wurdt troch in bist, dêr't se har grif net foar hoecht te hoedzj en. 
It foarsichtige rôfdier wachtet lykwols dochs mar efkes. In pear tellen letter krijt se 
al it bewiis, dat de earkes har goed ynljochte hawwe. In mânske rôt komt üt 'e ûn-
derwâl wei en dat bist sil, sûnder ek mar earne acht op te slaan, foar Dum lâns rin-
ne. Troch it driigjend sifeljen fan it rôfdier skrikt de rôt sa bot, dat it bist stokstiif 
stean bliuwt. In momint sjogge de twa, dy't troch de natuer ta aartsfijannen or-
nearre binne, mekoar oan. De murd heal rjocht oerein yn in hâlding, dêr't krêft en 
macht fan iit giet en de rôt yn deadseangst as in minderwaardich skepsel, plat tsjin 
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'e grûn oan drukt. Dat duorret mar in amerij en dan is de rôt oer de skrik hinne. It 
bist springt oerein en rint hurd en lûd jammerjend bylâns de sleatswâl fan it hiem 
fuort. In hiel ein fierder hâldt it jammerjen ynienen op. It bange bist, dat grif yn 'e 
waan wie, dat de dea him op 'e hakken siet, is yn in feilige hoalegong weikrûpt. 
Dum is net in stap fan 't plak gien. It rôfdier hat, alhiel tsjin har aard yn, net be-
socht om de rôt lêst oan te dwaan. Op dit stuit steane der foar har oare en wichtiger 
dingen op 't spul as in rôt ôfslachtsje. Efternei muoit it har, dat se dizze earmherti-
ge skriemer net daliks te fiter nommen hat, want troch syn earmoedzjen kin alle 
libben yn 'e omkriten wol wekker skrokken wêze! Deastil bliuwt de murd dêrom 
noch in set tsjin 'e daampeal stean. 
It skynt allegearre wat ta te fallen, want der bart neat bysûnders. De wrâld om har 
hinne is en bliuwt like rêstich as foarhinne. 
Nijsgjirrich, om te witten wêr't de bange skriemer bedarre is, nimt Dum it maklik 
te folgjen rottespoar op. Dat bringt har by in stiennen hok, dêr't yn 'e ûnderwâl by 
de sleat in treflik moai beskûle hoale ûnderop rint. De rôt is dizze gong ynflechte 
en omdat it paad ek wiid genôch is foar de murd, wol it rôfdier dat ûnderierdske 
stee ns neier ûndersykje. De gong rint sa'n meter of fiif striel rjochtit. Alhiel oan 
'e ein is op 'e side in iepening. Troch dat gat komt Dum yn in frij platte romte. De 
rotten ha<vwe dat plak grif brûkt as kreamkeamer, want oan 'e iene kant is in nêst 
fan rûchte en fûgelfear. Oeral ferspraat lizze oerbliuwsels fan lytse fûgeltsjes en 
aaidoppen. len mei oar jout in ferganklike lucht ôf, mar dat stiet de murd beslist 
net tsjin. Wat har net noasket, is de stank fan rottemiich en -stront. De bewenners 
hawwe de iene hoeke fan 'e romte gewoan as rûchskerne brûkt. In fierder ûndersyk 
bringt oan 't ljocht, dat der noch in oare gong op dizze romte itkomt. Troch in gat, 
dêr't de murd har krekt troch wringe kin, komt it bist yn in heal-fergongen houten 
goate, dy't oan 'e noardkant fan it hiem by de sleat ütkomt. Dat paad is ek goed te 
brûken, sadat it gehiel wol aardich oerienkomt mei de easken, dy't Dum oan in ei-
gen fêste wenning stelt. Ek in ferkenning op it hiem falt goed nei 't sin iit, want 
nearne snMt de murd de lucht fan in hûn op. It plan, om it rottenêst mar foar har 
sels yn beslach te nimmen, wurdt al gau in fêst beslit. 
Om dêr mei nocht en nei 't sin yn te ferkearen, moat der earst wol it ien en oar yn 
feroare wurde, want yn sa'n gribus as de rotten der fan makke hawwe, wol Dum 
net ferkeare. Daliks giet it rôfdier oan. 'e slach. De rottestront klaut se allegearre 
nei in deade hoeke fan de hoale en bedobbet it mei de rûchte ót it nêst. 
Foar har sels tôget se in poarsje droege snilen i'it 'e ûnderwâl oan, sadat se al daliks 
op 'e earste dei yn it nije ferbliuw op in sêft en 'fris' bêd sliepe kin. As ien en oar 
har op 't lêst nei 't sin is en de murd har pels der wer foar top by stean hat, jout it 
bist har noflik del om ût te rêsten en te sliepen nei dizze lange, aventoerlike en tige 
noedlike nacht. In nacht, dy't har ta beslüt ek de lang begearde winsk fan in eigen 
'thiis' brocht hat. 
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17. Yn 'e slach 

It nije ûnderdak fan Dum foldocht spitigernôch lang en de lang net oan 'e ferwach-
ting, sa't de murd har dat foarsteld hat. Alteast op 'e earste moarn al docht se in 
boel argewaasje op, want in rstige sliep, dêr't it bist nei de ynspannende en aven-
toerlike nacht sa'n ferlet fan hat, blykt net mooglik. 
Dat sit 'm net oan de frjemde kontreien mei syn nearzige stank fan fergonklikens 
en rottestront. It komt ek net fan it nije 'frisse' nêst, want hjiryn leit it sa noflik as 
't mar kin en soarch omtrint har feiligens hoecht it bist op dit treflik beskûle ûnder-
ierdske stee ek net te hawwen. It moarnsskoft wurdt lykwols ien bonke ergernis 
foar it rôfdier, want om it hurtsje wurdt se troch de rotten wekker makke! Alhiel 
tsjin harren gewoante yn hat dit ûnrant him mei de komst fan it deiljocht net del-
jûn. De bisten bliuwe tichte by de kreamkeamer omhingjen en meitsje meielkoar 
sa'n hinderlik lawaai, dat Dum der beslist net om sliepe kin. Benammen yn it hok, 
flak boppe it nêst, snijt it der by tiden ût, krekt as wie de grutte famylje dêre oan 
it merkehâlden. De bisten reagje dêr alles wat los wol ûnderstboppest, jachtsje in 
boel efter mekoar oan en piipje dêrby sa earmhertich en lûd, oft hja fjoerslach dei-
lis binne. Yn it earstoan is Dum fan betinken, dat it healwize geheister wol gau op-
hâlde sil, mar dat bart net. It niteljende lawaai bliuwt en it boazet geandewei mear 
oan. Dat ien en oar mei opsetsin bart en ta doel hat om it de besetter fan harren 
'stins' sa lêstich te meitsjen, dat dy wer opkroasket, dat hat Dum net troch. In pear 
kear is it rôfdier fan doel om ns rjochtdei ûnder de rêstfersteurders te hâlden. It 
bliuwt lykwols by it plan, want it bist wit net iens hoe't se yn it hok komme moat 
en om har by deiljocht op it hiem te weagjen, wurdt har te riskant. 
By de murd, dy't uteraard al gjin rotten itstean kin, waakst op dizze moarn in ûn-
fatsoenliken haat tsjin dat ûnrant. Se sil mei dat folk ôfweve, dat stiet fêst! Stik 
foar stik sil se dy lestposten skielk ôfmeitsje! 
Gelokkich foar Dum komt der om 'e middei hinne ynienen in ein oan it lawaai. As 
op kommando set it rotte-folk ôf en it bliuwt dêrnei de hiele middei rêstich yn 'e 
neite fan it nêst. De murd kin sadwaande noch hiel wat sliep ynhelje en krêft op-
dwaan foar itjinge har noch te wachtsjen stiet. Want it leit wol foar de hân, dat de 
rotten nei de mislearre lawaai-aksje it wol op in oare wize besykje sille om harren 
hillichdom wer yn besit te krijen. 
It docht yn it jûnsskoft al gau bliken, dat de rotten it net op 'e lange baan skowe om 
de frjemde ynkringer te ferdriuwen. Yn 'e foarjûn komme hja al wer opdaagjen. 
De binde komt no net yn 't hok, mar bliuwt bymekoar oan 'e ein fan de houten 
goate omskarreljen. It doel is no om de besetter iït it nêst wei te lokjen en it rare bist 
hjir te oerfallen. Dat plak lient 'm dêr it bêste foar, want op 'e lêste meters fan 'e 
gong hawwe de rotten in protte sydgongen troch it terotte hout groeven. Faniit dy 
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hoalen wei kinne hja de ûnwolkomme gast fan alle kanten tagelyk op 'e hûd sprin-
ge. As 't heal kin, moat it ûndier daliks ôfmakke en oars wol sa goed tramtearre 
wurde, dat it foar altyd üt dizze oarde ferdwynt. 
Dum is fansels net op 'e hichte mei dat plan. It rôfdier hat der beslist gjin euvel-
moed yn, dat se noch ns lêst fan dat ûnrant krije sil, mar bang foar dat folk is it bist 
perfoarst net! Hoe soe 't ek, want elke rôt, hoe mânsk ek, doart se ommers wol 
aan? Twivel, oangeande de dtslach fan de moeting mei dy rotten, hat se net, want 
se fielt har sterk! Njonkelytsen krijt de murd it dochs troch, dat de rotten ien en oar 
tsjin har ûndernimme wolle. 
It rôfdier rekket fuortendaliks net fan 'e wize, mar hoe langer se ta yntinken komt, 
krijt de hege dunk fan har eigen kinnen dochs in grutte knoei. Tinks ns ta, dat dy 
bisten fan doel binne om har allegearre tagelyk op 'e hûd te springen, hoe komt it 
dan? Se sil dan wol by steat wêze om in pear tsjinstanners te deadzjen, mar hoe sil 
it harsels yn sa'n ûngelikense strijd ôfgean? De gedachte oan sa'n situaasje leit de 
murd lang net noflik op 'e lea. Dat makket har senuweftich, mar tagelyk ek yn-
dachtich, dat de rotten har üt it nêst wei lokje wolle. It ûnnedige en ütdaagjende la-
waai fan it ûnrant wiist alhiel yn dy rjochting. It wurdt de murd geandewei didli-
ker dat dit de opset is, omdat no en dan der in rôt sûntsjes neierby slûpen komt. 
Wannear't sa'n spion omtrint aan 'e iepening fan it nêst ta is, begjint er lûd en nar-
jend te piipjen en stoot dêrnei daliks, sa hurd as er kin, nei de oaren werom. De fer-
lieding is grut om sa'n loeder ns goed te fiter te nimmen. Dat Dum it net dacht, leit 
him aan de inge iepening nei de goate ta. Foardat se har dêr goed en wol troch hin-
ne wrotten hat, is sa'n bangeskiter al lang ilinaaid. 
Omdat de murd nearne op yngiet, wint it bist ûnwittend de earste omgong fan 'e 
strijd. It twingt de rotten eins om de ynkringer yn it nêst op te sykjen en aan te fal-
len. Dat wurdt fansels in minder maklike opjefte, mar mei-inoar fiele de rotten 
harren sterk genôch om dat kerwei aan te kinnen en ta in goed ein te bringen. Sa'n 
oanfal maat lykwols goed taret wurde en ûnder kundige lieding stean. Dat jout gjin 
probleem, want hja hawwe in lieder, dy't dizze taak grif wol aan kin. Dat is de 
stamheit fan de rotte-famylje, yn syn soarte in almachtich grut bist. Fan kop oant 
en mei de sturt mjit dit eksemplaar hast 35 tomme. De aartsfader is de ûnbetinge 
hearsker oer de oaren en hat de swipe der goed mnder! Syn wichtige posysje hat it 
bist net allinne te tankjen aan syn jierren, mar foaral aan syn geweldige krêft. De 
keale plakken op 'e h-ad tsjûgje dat dit hearskip al ytlike kearen mei oaren yn 'e 
slach west hat, mar neat en nimmen hat him oant no ta fan 'e troan stjitte kinnen. 
Yn syn lange libben hat de aartsfader noch nea te dwaan hân mei sa'n saarte fan 
bist, dat no besit nommen hat fan 'e kreamkeamer. De âlde kin de krêft fan dizze 
tsjinstanner net en dêrom laket it him beslist net aan om alhiel allinne de striid mei 
de ynkringer oan te gean. Meielkoar kinne hja dat bist grif wol oan! 
No't der wat wichtichs barre sil, makket de âlde potintaat earst regaad ûnder syn 
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eigen foikje. Hjir en dêr dielt hy in grau en in snau it en it wurdt dêrtroch dalik stil 
op 'e ein yn 'e goate. De jongere rotten ferdwine aliegearre fan it toaniel. Lang om 
let bliuwe der noch acht gruttere knapen oer. It docht bliken, dat der by dizze rotte-
miens kip wol regel en oarder hearsket, want tsierderij Onder elkoar is der net en eits 
wit syn plak yn it leger, dat fan doel is om de ynkringer fuort te bannen. Mei de 
aartsfader foarop, slûpe hja hiel stil en hoeden efter mekoar oan nei de kreamkea- 
mer ta. 	 - 
De ûnferwachte stilte warskôget Dum, dat der wer it ien en oar barre sil. Wat der 
op til is, krijt de murd al gau troch, want hoe hoeden en stil it rotteleger it ek besiket 
om neierby te kommen, it skerpe gehoar fan it rôfdier fertelt har wol wat dêr yn 'e 
goate geande is. Noch is it tiid om üt te naaien, mar tsjin better witten yn mient 
Dum it dochs tsjin dizze oermacht opnimme te moatten. 
Under benei ûndraaglike spanning wachtet it rôfdier it momint ôf, dat se al har op-
gearre haat tsjin dat ûnrant bod jaan kin. 
De aartsfader komt al ringen by de yngong fan it nêst oan. Mei kwea-ljochtsjende 
kraaleachjes kipet hy foarsichtich troch de iepening hinne. Hy kin fansels neat 
sjen, want it is neare nacht om him hinne. Lykas syn tsjinstanner moat hy alhiel te 
seil gean op syn oare sintugen. En dy litte him witte, dat de besetter der noch is en 
it fielt him goed oan, dat it bist ek tige wach is. It Ondier dêre foar him iit, dêr't hy 
de grutte en 't bestek net fan kin, omdat hy dat bist noch net sjoen hat, liket him 
wol in kweade tsjinstanner ta. De stamheit is beslist net bang iitfallen, mar hy is 
wijs genôch om net sa mar domdryst op alles ôf te gean. Hy beseft no ek, dat hja 
der noch hiel wat klauwen oan hawwe om de foarnommen aksje ta in goed ein brin-
ge te kinnen. De yngong nei it nêst is sa nau, dat der mar ien fan harren tagelyk 
troch kin. Wannear't hysels de foarstap dêrta nimt en dat moat hast wol fanwegen 
syn posysje, dan sil dat rare bist him ek grif as earste oanfalle. Dat foarütsj och la-
ket de âlde beslist net oan. Ek sjocht er no yn, dat it in flater is om it bist mar fan 
ien kant oan te fallen. Hy hie syn legermacht oer beide gongen ferdiele moatten, 
dat hie gâns makliker west. De aartsfader is der op 't stuit suver mei oan, want om 
no sûnder wat i'it te heljen werom te gean, kin ek net. Hy soe by de oaren gâns sakje 
yn oansjen. Nee, hy moat der earst ns efkes oer neitinke oft it ek mooglik is, dat it 
risiko fan 'e oanfal net allinne op him oan komt, mar mear oer harren allegearre 
ferdield wurde kin. 
Underwilens wachtsje de oare rotten yn skroeven op it sein ta de oanfal. Net  ien fan 
de bisten hat der erch yn mei hokker swierrichheden harren 'generaal' te dwaan hat 
en wurde al ûngeduldich. Wêrom bart der neat!? Wêrom geane hja net fierder en 
wurdt der net oanfallen!? Benammen de rôt, dy't as tredde yn 'e rige rint, duorret 
it wachtsjen fierstente lang. Dat eksemplaar is wat jonger en minder mânsk as syn 
beide foargongers, mar doch wol in knaap, dy't der wêze mei. It bist is net botte 
leep en slim oergeunstich fan aard. It sit him tige dwers dat de oaren net folie 
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respekt foar him hawwe en hy him altyd skikke moat nei de winsken fan de aartsfa-
der. Troch it wifeljen dat hy by de lieder merkbyt, mient it domme bist no ynienen 
in kâns te hawwen om wat mear yn oansjen te kommen. As hy der no ns yn slagje 
koe om dy ynkringer ôf te meitsjen, dan sille de oaren him grif as lieder oannimme! 
Mei dizze waanwizens yn 'e kop, wringt hy him nei foaren ta en set, sûnder bene, 
syn beide foarpoaten oer de drompel fan 'e yngong. Tagelyk lit hy mei in skel lûd 
de oaren witte, dat hy de oanfal ynsetten hat. 
Dum, dy't fanwegen it grutte tal rotten sa neiby, benei yn in steat fan razernij fer-
keart, rydbosket fan 'e senuwen. It rôfdier hat de sinnen lykwols goed byelkoar. 
Der ûntkomt har neat fan itjinge dat yn 'e goate bart, want op it momint, dat in rôt 

heal troch de iepening is, grypt se yn. In slim driigj end 'giiii' komt üthar kielen ta-
gelyk sjit se op de dryste knaap ôf. De oanfal, dêr't al de opkroppe haat tsjinoer it 
ûnrant yn besletten leit, is lykwols sa ferheftich, dat se har feart net op tijd ôfremje 
kin en oer de rottenekke hinne glydt. Foardat it slachtoffer goed en wol beseft, wat 
der geande is, plantet Dum har tosken flak efter de kop yn 'e rottenekke. 
De rôt, dy't al dalik ferkrampt fan 'e pine, kin troch dizze byt syn kop hast net fer-
wege en fan him ôffjurje. Omdat Dum de knaap meiïens op 'e side drukt reitsje 
him de poaten Onder de bealch wei en kin it bist gjin skrep krije om dt stee te kom-
men. It waanwize bist, dat mei sa'n blier fisioen foar eagen de foarstap naam om 
de ynkringer te ferdriuwen, stoart fanit dy blide gedachte pront yn in hel fan ellin-
de. It bist moartet ôfgryslik. De rotten yn 'e goate hearre ûntset nei dat beëangj end 
lûd. Ferbjustere bliuwe hja in telmannich stokstiif stean, oant hja ta besinning 
komme en allegearre tagelyk nei de yngong ta kringe om de ûngelokkige maat üt 'e 
need te helpen. It draait lykwol op grutte disoarder üt yn 'e goate. De bisten stowe 
byelkoar op, net ien kin it helpe, want de yngong is folslein ôfdamme. It is beslist 
net mooglik om by it spinpoatsjende slachtoffer lâns yn it nêst te kommen en de 
fijân dêr op 'e hûd te springen. 
Underwilens gnirret de murd har tsjinstanner mei grutte nocht. It mâle gûlen fan 
it slachtoffer docht har deugd. It ferlichtet de opkroppe haat op 't stuit gâns. 
Dêrtsjinoer is it foar de rotten yn 'e goate in ferskrikking om dat gejammer oan te 
hearren. De bisten kinne it fan aard al net ferdrage as ien fan harren syn need sa lûd 
uteret. No falt it harren dûbeld swier op 'e hûd, want hja kinne neat ûtrjochtsje om 
de kammeraat iit syn ellinde te ferlossen. Ferslein steane de bisten byelkoar op en 
reitsje geandewei mear oerstjoer. En as koart dêrop de troch ieren en sinen geande 
deaskreau fan it slachtoffer klinkt, is dy mâle gjalp foldwaande om harren folslein 
yn panyk te bringen. Hommels en dwers naaie hja fit. Oft de duvel efter harren oan 
siet, dan koe 't net hurder om en ta gean. Alhiel oerémis springe de rotten ût 'e goa-
te wei yn 'e sleat en sykje Onder wetter troch in hinnekommen yn ien fan 'e gongen, 
dy't yn 't hiem oprinne. 
De wiere reden wêrom it ûnrant op 'e loop gien is, sil wol nea ta it dierlik brein fan 
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de murd trochkringe. It docht der ek net ta. It rôfdier hat allinne te dwaan mei de 
situaasje sa't dy op 't stuit is en dat jout alle reden ta tefredenheid. It ûnrant hat no 
blykber ynsjoen wa't hjir master is. Gjin rôt sil him wer yn 'e neite fan dit stee 
weagje. Dat is mar goed ek foar dy bisten, want mem Natuer, dy't de murden en 
rotten foart'it al ta aartsfijannen bestimd hat, jout dddlik oan, dat beide soarten net 
njonken elkoar op itselde hiem libje kinne. 
De murd waant har nei de staf-oer-nacht behelle oerwinning sa sterk, dat se alle 
oermachten no wol om en oer kin. Har nochris mei dat ûnrant te mjitten, soe har 
op 't stuit suver wol oanstean. Der bart lykwols neat. Wannear't it al in hiele set 
deastil bliuwt om en by de eardere rottestins, sleept Dum de deade rôt troch de 
koarte gong nei bûten en lit it kring by de wâl del yn 'e sleat rûgelje. Dêrnei bringt 
se har slieppiak en de romte dêr omhinne wer kreas op oarder en ferlit de hoale, mei 
it doel om it nije jachtfjild ns te ferkennen en wat fretten op te skarreljen. 
De nacht is wakker gelyk as de foarige. Der stiet wol in bytsje mear wyn, mar de, 
omtrint rûne, moanne giet opnij syn wei bylâns in sûkerskjinne loft en op 't lân 
hinget in lichte dize. De wide wrâld, dy't der sa rynsk yn 't moanneljocht hinne leit, 
docht sa betrousum oan, dat de murd meiïens de stap set. Lâns it paad, dat se ear-
der gong om te witten wêr't de bange rôt bedarre wie, ferlit it bist oer de daam it 
hiem. 
In pear oeren wol dwaalt de murd troch de krite, dy't noard-westlik fan 'e pleats 
leit. De oerdied oan moanneljocht en it wiete gers, is har beslist net noflik, mar 
fierders is de earste reis troch it nije jachtfjild wol nei 't sin. Nearne komt se op har 
paad kwea tsjin. It liket allegearre sa feilich as wat. It is foar it bist foaral in ge-
rêststelling, dat se nearne âlde of farske hûnelucht op 'e grûn rûkt, want nei it 
nuodlike aventoer mei Bij ke, hat se grut respekt foar dit soarte fan fijannen krige. 
Wichtich is ek, dat se sa yn 'e gong wei foldwaande bût opdocht om it wer in etmiel 
lang sûnder honger stelle te kinnen. It lit him oansj en, dat hjir ek yn 'e takomst ge-
nôch bût foar har te finen is. Tige tefreden oer de opdiene ûnderfining, giet de 
murd werom en nimt dan in paad, dat mear de eastlike kant dt giet. Sadwaande 
komt se al ringen by de Soarremoarster Mar it. Fan de reis nei 'hûs' ta, komt dêr-
troch neat, want de stripe lân, dy't yn wikseljende breedte tusken de Mar en it 
greidlân yn leit, hat in protte bekoarlikens foar de murd. Op 'e feangrûn, bylâns de 
markant, is in bulte reid en strewiel woeksen dêr't, tige ferspraat, de donkere 
teisters fan eis of wyich boppe ttstykje. Op plakken dêr't toarnbeistrûken en spoe-
keblommen de oerhân krigen hawwe, is de igge ta in benei ûnbegeanbere wyldernis 
iitdijd. 
Al mei al in oarde, dêr't de murd har tige yn thüsfielt. It heimsinnich risseijen fan 
'e wyn yn it al wat fersutere reid, de prykjende lucht fan de feanige grûn en de 
swietrook fan it fertoarre krûd, foldocht de murd sa skoan, dat se mei wat langer 
wat mear nocht yn dizze wûndere wrâld rûnsneupt. 
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Aloan komt se op plakjes, dêr't frjemde luchjes hingje. Plakjes, dêr't foar Dum 
geheimen yn beskûle lizze, dy't se hyn ofte nei net bedjipje kin. Op 't lêst komt se 
by de opfeart, dy't rjochtit rjochtoan nei de pleats ta rint, dêr't se yn 'e foarnacht 
it stee op de rotten bemastere hat. No't se dochs net fierder de markant lâns üt- 
swaarmie kin, krijt de murd ynienen sin oan de fredige rêst yn it nije skûlplak. It 
wurdt njonkelytsen ek tijd, want de moanne is yn 'erin fan syn lange reis al fier nei 
de westekym ta delsakke. Sûnder omdrealjen set it bist dalik op it oanlokjende doel 
ta. It docht lykwols bliken dat it foarearst noch net oan it skoandere foartitsjoch 
fan sliepen ta is, want de nacht, dy't it rôfdier yn mannich opsicht goed tagedien 
west hat, hat noch mear foar de murd yn 't fet. Noch mar krekt hat se de Mars-igge 
ferlitten of der springt in grouwe froask foar har iit. Oanstriid om dit kâlde miel 
fuort te behimmeljen hat Dum net. Dizze bût is har lykwols tige wolkom, want it 
hat no sin om dit bist mei te nimmen, foar as it fretten ns krap wurdt. De griene 
springer wankt in noch slimmer lot dan de direkte dea, want Dum tegnaut de lange 
efterpoaten fan de bût sadanich, dat de froask folslein ferlamme rekket. Troch 
dizze slim pynlike operaasje bliuwt it slachtoffer wol yn libben, mar kin no nea op 
eigen krêft üt stee komme en oan de wrede moardner ûntkomnie. It kin noch in hiel 
skoft duorje foardat de genedige dea him i'it 'e benearing ferlost. De murd hat gun 
moederaasje mei it bist. Grutsk rint se mei de bût, yn in wide bôge om 'e pleats hin-
ne, nei it stee, dêr't se de foarige nacht by it hiem oankommen is. Dizze grutte om-
bocht troch it lân ferrint sûnder ûngemakken. Goed en wol op 'e daam by it hiem 
oankommen, bekrûpt har ynienen it gefoel, dat it foar har üt gun suver spul is. 
Wat it is, dat har sa hommels foar kwea warskôget, kin de murd ynearsten mei gjin 
mooglikheid gewaar wurde. It rynsk beljochte hiem lit der neat fan sjen of hearre 
en de ôfwaaiende wyn kin it rôfdier ek net ynljochtsje oer itjinge, dat har sa ûnge-
rêst makket. Dum kriget it gefoel, dat frjemde eagen har fan in distânsje ôf yn 'e 
gaten hâlde. De murd bliuwt in hiel skoft ûnferweechlik op'e daam stean, mar der 
bart neat. Lang om let rint se hoeden by de hiemssleat lâns nei it âlde hok ta. Ek no 
bart der neat, mar goed en wol by de yngong fan de hoale oankommen, wurdt it 
har didlik en klear, wat har krektlyn foar in gefaar warskôge hat. De rotten! II 
Dat ûnrant is fannijs op 't oarlochspaad! It hawwe dizze bisten west, dy't har be-
loerden. Alles wijst dêr op, want hjir by de yngong hinget in tige farske lucht fan 
dat ûnrant en Dum heart ek, dat der in pear fan harren hastich de houten goate yn 
flechtsje. Gromjend fan lilkens, rint de murd nei de yngong fan 'e kreamkeamer ta 
en bliuwt dan tige ferbjustere stean. Dat, wat dêr yn dy romte bard is, makket de 
murd poerrazend. De rotten hawwe alles wer oer de kop helle. It nêst is teroppe en 
de rûchskerne, dy't se sa kreas oan kant brocht en ôfdutsen hie, leit no wer oer de 
hiele romte ferspraat. Dêrby stjonkt it alderheislikst wer nei much en rottestront. 
Hat dat ûnrant noch net genôch ôflear hân en wolle hja wer opnij besykje om dit 

stee werom te winnen? 
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Dum bliuwt hjiroer net lang yn 't ûnwisse. De rotten hawwe yn 'e foarnacht wol in 
grutte teloarstelling opdien, mar de bisten litte it der noch net by sitte. De aartsfa- 
der wol syn flater fan earder goed meitsje en de ynkringer no fan twa kanten tage-
lyk oanfalle. It moat al mâle bryk rinne as hja mei harren grutte oermacht net wer 
baas yn eigen hûs wurde kinne! 
In lange tarieding om it kweade bist oan te fallen, hawwe de rotten diskear net ne-
dich. Dum heart it foikje al wer op 'e ein fan 'e houten goate omskarreljen en 
fuortdaliks fernimt se dat der ek guon yn 'e oare gong binne. Dat de rotten grif ek 
fan dêri.'it wei aanst op har ôfkomme, beëanget har wol, want it is net mooglik om 
beide yngongen tagelyk te ferdigenj en. Tijd foar bene, hoe't se dat probleem klear- 
je moat, krijt it rôf dier net, want de fjouwer rotten yn 'e koarte gong, dêr ûnder de 
aartsfader, wurde al dalik tige dryst. De machtige rottelieder komt sels al gau efkes 
om 't hoekje kypjen om te sjen hoe't it der by stiet. Djzze bretalens noasket Dum 
net. It breinroere rôfdier sjit daliks op de mânske knaap ta. Ta in treffen komt it 
net. De âlde rôt is goed yn 't sâlt bebiten en hat der op rekkene, dat hy op sa'n wjze 
ûntfongen wurde sil. It bist is al fuort foardat Dum by him is. Tiid om fan dizze, 
neat opsmiten aksje in bytsje te bekommen, krijt de murd net, want ynienen heart 
se, dat troch de oare goate in rôt neierby slûpen komt. It poerrazende rôfdier moat 
har grime beslist earne op ôffjurje en wringt har op it geunstige momjnt troch de 
inge iepening, mei it doel om dizze spion ns goed op 'e tosken te nimmen. 
De rôt, dy't der by de aksje yn 'e foarnacht ek al ns op itstjoerd wie om it rare bist 
it it nêst wei te lokjen, rekkenet der hielendal net op, dat hy no sukses hawwe sil. 
Hy skrikt him benei in beroerte as de gefaarlike ynkringer, flak foar him it, de kop 
om 'e hoeke stekt. 
Hy draait him op slach om en wol i'itnaaie. Under gewoane omstannichheden soe 
syn reaksje dochs te traach wêze om it libben der ôf te switten, mar omt de murd 
te lang wurk hat om har troch de iepening te wrotten om de spion op 'e hûd te sprin- 
gen, slagget de murd der no allinne yn om in efterpoat fan 'e rôt beet te pakken. De 
gnau fan it poerrazend lilke rôfdjer komt lykwols sa bot oan, dat de poat midstwa 
brekt. Mei't de rôt him op itselde momint as Dum syn poat pakt fûl ôfset, hat dat 
brike tafal fan gefolgen, dat it tinne fel om de brek stikken skuort. It ûnfertiinIike 
kjifdier hinket, lûd moartsjend fierder en Dum bliuwt in telmannich ferbjustere 
mei it stik poat yn 'e bek stean. As de murd efter de flechteling oan sil, oerfalt har 
it ûnnoflike gefoel, dat se hjir yn 'e goate oan noch grutter gefaar bleat stiet as by 
it nêst. De tsjinstanners kinne har no fan foaren en fan efteren tagelyk oanfalle. 
Hoe slim de murd troch de ûnferwachte foarfallen ek fan 't hynder rekket, it bist 
hat de kop der yn alle gefallen noch goed by. Fan de ienichste kear, dat se dit paad 
gien is, komt it har yn 't sin, dat der flakby in dea-rinnende gloppe oan 'e side fan 
'e gong is. As se har hjiryn ferskûlet, kin se yn alle gefallen net yn 'e rêch oanfallen 
wurde. 
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Tinke en dwaan is ien. Efterstefoaren krûpt Dum yn dat ferskûl. Se past der krekt 
yn en fielt har no feiliger en better yn steat om ferwar te dwaan tsjin it ûnrant. Dat 
it al dalik oan dat lêste ta is, komt fan de wûnderlike ôfrin mei de spion. Uit it lûde 
moartsjen fan dat bist hawwe de rotten yn de koarte gong opmakke, dat de oare 
ploech mei de ynkringer yn 'e slach is. It kin net misse, want de kreamkeamer is no 
ek ferlitten. Hoeden, mar op alles betocht, geane hja op wei om de oaren yn 'e 
striid by te stean. Goed en wol yn 'e houten goate oankommen, hearre hja it mâle 
bearen fan de 'fjirdel-poat-maat' en meitsje dêrit op, dat it gefjocht him oan 'e em 
fan dit paad ôfspilet. Moedich sille hja dêr op ta, mar nei in pear meter stuitet har-
ren feart ûnferwachts op Dum ôf. It rôfdier is krekt op it goede momint heal üt har 
beskûl wei sketten en falt de foarste rôt oan. Dat is de aartsfader, dy't it ûntjilde 
moat! Foardat it grouwe bist troch hat wat him sa hommels oerkomt, hat Dum him 
flak efter it fierst fan har ôfkearde ear te pakken. Troch dizze, net berekkene, mar 
lykwols tige gelokkige greep, kin se de foarein fan har slachtoffer in bytsje op 'e si-
de lûke en stiif tsjin 'e grûn oan drukke. Dêrby is it net mooglik foar de rôt om de 
tsjinstanner mei de skerpe snijtosken te berikken. 
De murd set alles op alles, mar sjit lykwols oan krêft te koart om it brok oerkrêft 
op 't stee fêst te neiljen. De rôt, dy't troch de slim pynlike greep daliks lûd moartet, 
kin foldwaande skrep krije om syn oanfaller foar him üt te skowen. It bist leit lyk-
wols sa fier it 'e roai, dat er de murd pront yn har ferskûl werom drukt. Syn fûlein-
dige ferwar bringt him noch mear yn 't laberet, want hy rekket mei de kop in eintsje 
yn 'e gloppe op en kin dan net fierder. It fertwivele bist skrept wakker om los te 
kommen. Dat slagget fansels net, mar hy wrot de kop stadichoan üt 'e gloppe wei. 
Hoe't Dum ek tsjinakselet, it is net foar te kommen, dat de rôt har al gau heal it 
it ferskûl weilûkt. It sjocht der suver nei üt, dat de murd diskear har master fûn 
hat. Ta har gelok hat ek de tsjinstanner sa fûl skrept, dat hy efkes bekomme moat. 
Dy pear tellen, dat de tsjinwar gun namme hat, benuttet it rôfdier om har greep nei 
Onderen ta te ferpleatsen. De kundige moardster set mei alle krêft dy't yn har is, de 
bek flak efter de Onderkaak yn de gefoelige rottehals. Dêr rekket ien fan har tosken 
de halsslachier by en wurdt de strôte fan de rôt meiïens behoarlik skansearre. De 
reaksje op dizze oanfal tsjinnet him op slach oan. De machtige rottelieder is yn-
ienen wer taalles yn steat. Mei in fûle hoart skuort hy syn belager alhiel üt 'e gloppe 
wei en wylst in fyn strieltsje bloed by de bek fan it rôfdier lâns nei bûten ta spuitet, 
skarrelet it sterke bist mei de krigele lêst op 'e rêch, stadichoan fierder de goate del. 
Der is wilens ek al wat bloed yn 'e longpiip fan 'e rôt kommen. It bist kin dêrtroch 
hast gun siken mear krije en is dwaande om yn syn eigen bloed te smoaren. Fan be-
naudens krôlet de rôt him yn alle bochten en hy docht it sa mâl, dat Dum him net 
langer fêsthâlde kin. Dat is ek net mear nedich, want neidat geandewei mear uh-
bensfocht üt 'e rôt weistreamt, fersloppet ek it ferset tsjin de oansteande dea. In 
aaklik oandwaande deaskreau kundiget de ein oan. Noch in pear kear lûkt in 
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krampeftige stûp troch de foarse bealch hinne en dan is it dien mei de machtige rot-
tekening fan it boerehiem. 
Dum hat de ein fan de aartsfader net ôfwachte. Se is noch altyd fan betinken, dat 
se noch goed faai stiet en hat har daliks wer yn 'e gloppe ferskûle. It gefjocht hat 
in soad fan har ferge, mar it rôfdier is beret om it fannijs tsjin in tsjinstanner op te 
nimmen. Yn skroeven wachtet se op de foigjende striid. Der bart lykwols neat. It 
bliuwt deastil om har hinne. It ûnrant is krekt lyk as de foarige kear op 'e flecht 
gien. De rotten, dy't efter de aartsfader oan kamen, koene yn earsten net by de 
oanfaller komme en rekken, troch it lûde moartsjen fan harren lieder, sa fan 't sin-
trum dat hja hastich fan ruten spilen. De ploech op 'e goate-ein fergong it net oars. 
Net  ien koe de moed opbringe om op it gefjocht ôf te gean. 
It duorret noch in skoft foar't Dum troch hat, dat alle ferset oer is en dat de strijd 
op dt'idlike wize yn har foardiel besljochte is. No't de rotten harren lieder misse, sil 
de murd gun lêst wer oandien wurde. Net  ien fan de eardere bewenners fan de rot-
testins sil de rjochten, dy't de murd befochten hat, tenei noch bestride. Oarsom sil 
it rottefolk in aartsfijân oan rôfdier oerhâlde. Hja sille oan de lêste ta ferdylge wur-
de troch it bist, dat as moardner berne is en dy't harren ûnfermoedsoene fljân 
bliuwt! 

Opnij rjochtet Dum it nêst yn ta in foar har begryp kreaze wente. De froask, dy't 
se yn 'e smoargens werom fynt, bestoppet se flak by it nêst ûnder in laachje mod-
der. Dêrnei sleept de rôver de deade rottekening nei de ein fan 'e goate ta en lit it 
kring dêre lizze. De alles-regeljende Natuer sil him der wol mei rêde. Dyselde Na-
tuer ûntfermet har dêrnei ek ridlik gau oer in slim wurge murd, dy't no in hiele lan-
ge dei ütrêste en sliepe kin sûnder dêrby ek mar ien kear fan 'e wacht reage te 
wurden! 

18. Hjerst en winter 

Foar it rôfdier brekt in tijd oan, dy't alhiel strookt mei in libben sa't 'mem-natuer' 
it harren soarte tatocht hat. Op 'e romte en goed ferhoalen wenje en oan neat en 
nimmen each jaan. Dum hat it dan ek wakker nei 't sin op dit stee, dat se lang om 
let op de rotten bemastere hat. Nei de lêste kamp mei it ûnrant, is it foargoed ta in 
iitdragen saak kommen, want gjin rôt weaget him mear yn 'e neite fan 'e kream-
keamer. De minsken op 'e pleats, dy't alhiel ûnkundich binne en bliuwe mei itjinge 
dat him op it hiem ôfspile hat, lizze de murd ek gun strie oerdwers. Komselden giet 
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der immen nei it âlde bargehok ta, want dizze romte tsjinnet allinne foar it opberg-
jen fan reau en materiaal, dat hast nea brûkt wurdt. 
Net allinne it skûlplak, mar ek it nije jachtfjild is de murd tige nei 't sin. It lit him 
oansjen, dat de hiele krite in feilige oarde is, want nearne komt it bist wat tsjin, dat 
libbensgefaar ynhâldt. Problemen om oan 'e kost te kommen binne der ynearsten 
ek net. Nee, krekt oarsom. Dum fangt genôch mazen om goed sêd te wurden en it 
bist slagget der yn 'e earste wike wrachtsjes ek noch yn om trije froasken te fangen. 
Dizze bût wurdt pront nei de hoale ta tôge en tichteby it nêst Onder in laachje mod-
der bedobbe. De oandrang om noch mear fan sokke wintertarring te garjen is der 
wol, mar nei in pear fikse nacht froasten is der ynienen net mear in froask te finen. 
Ek de Iêste griene springers binne yn 'e modder fan de lânssleatten weikrûpt om d-
re it tiidrek fan kjeld en tsjusterens yn in djippe dodze te fersliten. 
It ljocht fan 'e dagen koart geandewei mear yn en gauris hâldt in klamme wite dize 
de fierten ferside of is de loft igaal tsjok fan leechhingjende grize wolken. Bytiden 
jachtet in fûle wyn mei balstjurrige ûtsjitters oer it gea hinne, of der falt it 'e lead-
kleurige wolkens yn koarte tiid in protte wetter op d' ierde del. Oan 'e Markant fer-
lieze beamt en strak stadichoan alle blêd. It krûd en snileguod ferliest de bliere grie-
ne kleur en aloan heger krûpt de giele dea yn de tinne reidstâlen omheech. 
Alle nachten giet de murd koartere of langere skoften op 'en paad om fretten te 
sykjen. It bist komt noch net oan 'e krapperein. Se kin mazen genôch fange, mar 
hoe fierder yn 'e tiid, nammerste grutter toer wurdt it om de mage tefreden te stel-
len. De rotten op it eigen hiem, dêr't de murd yn 'e earste nachten wol ns ien fan 
fong, mar dêr't it bist fierders net in bek op set, wurde njonkelytsen al in wolkom-
me oanfolling foar de altyd freegjende mage. Mar se docht ek noch wolris in fer-
tûntsje op. lenris kin Dum in wraks ketten jerke bemachtigje en letter fangt se noch 
in sike seekob en in markol mei in stikkene wjuk. Al dat fûgelark tôget it rôfdier nei 
de hoale ta en behimmelet dat flak by it nêst. Sadwaande bliuwt der net in spoar 
fan har oanwêzigens yn it fjild efter. 
Krekt-en-allyk as memme-gewoante lit ek Dum alles wat net ytber is fan dizze f0-
gels, by it nêst omtoarkje, sadat der nei ferrin fan tiid yn har ûnderierdske deifer-
bliuw inselde lucht fan ferganklikens hinget as op har berte-stee. 
Nei de jacht giet de murd noch graach in skoftsje nei de Mars-igge ta om yn dizze 
wyldernis wat rûn te sneupen. 
As it droech waar is en de begroeiing dêr net te swier bedauwe is, dan kin it rôfdier 
yn dizze oarden mei syn ûntelbere geheimen, noch tiden mei nocht omskarrelje. 
Tusken reid en strewiel docht Dum komselden bût op. De mazen en rotten, dy't 
dêr hûsmanje, krûpe dalik yn 'e grûn of dûke yn it wetter sadree as hja ûnrie fer-
nimme. De einen en markols, dy't oerdei meast op 'e Mar omdobberje en nachts 
rêst sykje op 'e droechte, ferkeare altyd op keale plakken, tichteby it wetter, sadat 
dizze waakse fûgels nea ûngemurken benei te kommen binne. Op it noardske wet- 
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terwyld, dat njonkelytsen yn mannichte oer komt, is noch minder slach te krijen. 
Dat fûgelt leit altyd fier iit 'e wâl op 'e Mar te snetterjen of fijocht ûnberikber 
heech oer. 
Dum hat noch gun fjirtjin dagen op it nije stee ferkeard of it bist hat de hiele igge 
oan de Soarremoarster kant al ns ôfsneupt. Oan 'e si.dkant fan 'e opfeart einiget 
har paradys yn in danich grutte reid- en ruskepôle. Op de langere wâl, dy't neige- 
nôch yn noard-westlike rjochting rint, stiet op healwei in komelkersspultsje deun 
oan 'e Mar. Fierderop is de igge frij keal en hat dêrom minder bekoarlikens foar de 
murd. Op it plak dêr't de Mar ophâldt en it 'Moarchhoarntsje' begjint, wurdt it 
ynienen wer oars. Oan 'e südkant fan de brede sleat, dy't de Mar eartiids mei it bû- 
tenwetter ferbûn, leit in brede sodzepôle dêr't heech reid op waakst. Dit plak hat 
foar de murd grif ek in protte geheimen, mar fanwegen de sterke oerjierrige 
reidstoppels, dy't leech by de grûn ôfsnien binne, is it net sa noflik om hjiryn ta te 
hâlden. Oan de lâns kant fan de reidpôle foldocht it Dum gâns better. Hazzen sykje 
wol gauris in taflecht yn de smelle seam fan snilen en krûd, dy't tusken de reidsodze 
en de greide yn leit. Meastal net fanwegen de honger, mar inkeld en allinne om de 
sensaasje fan de jacht te belibjen en de oanberne moardsucht te befredigjen, be-
siket Dum wolris om sa'n hazze te beslûpen. It slagget har nea om sa'n bist oer 't 
mad te kommen, want dizze hurddravers binne goed wach en har altyd te fluch ôf. 
lenris, yn it begjin fan de wintermoanne, krimpt de wyn yn in lyts skoftsje tijd fan 
west nei sideast. Dizze lânwyn faget de loft alhiel skjin, sadat de sinne oerdei har 
skyn wer ns oer it ierdryk ütstruit. Yn de lange nacht ljochtsje ûntelbere stjerren 
oan it hege swurk. It wurdt kâlder. Al nei dy earste nacht lizze de greiden der rûch-
ferzen hinne en letter komt der ek in tin laachje iis yn 'e sleatten te lizzen. Lang 
hâldt dat winterke gun stân, want fjouwer dagen letter driuwt in seewyn de kjeld 
wer fier nei it easten werom. 
Mids desimber komt de winter werom en no mei mear oertsjûging. Nei in dei mei 
no en dan heilbuoien ût it noardwesten sjit de wyn yn 'e jûntiid ynienen in 
kwartslach omheech. De stive noardeaster draacht dalik safolle kjeld oan, dat it iis 
op 'e lânssleatten nei de twadde nacht al in behoarlike swierte drage kin. 
De froast mei de flymkâlde wyn bynt de murd net oan hûs, want it rôfdier kin der 
wol tsjin. It bist ferkeart net allinne yn bûtengewoan goede kondysje, mar de Na-
tuer hat har boppedat goed tsjin winterkjeld ütrist. Har pels is glânzich en sa ticht 
as in pôt. Ek de fûlste winterkjeld giet der net troch hinne. 
Dum is no likernôch trije fearnsjier âld en noch net folwoeksen. Se hat lykwols al 
hast it oansjen fan in âldere murd, want se is goed oan 'e mjitte. De kop mei de 
linich-lange bealch mjit al 32 tomme en de rûge sturt hellet omtrint de 12 sintime-
ter. Ek har pels is al wat fan kleur feroare. 
Wol oerhearsket it briin noch by it rôfdier, mar dizze kleur hat mear djipte krige en 
de fariaasjes hjirop binne sprekkender wurden. Oer de rêch skûlet it brtn heal en 
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heal ûnder in strook fan stikelige dekhierren, dy't oan 'e ttteinen swart binne. Op 
'e siden, by de fang, giet it brün oer yn wytgriis en ûnder de bealch is it koarte fle-
wielich oandwaande hier, donkergriis mei in blaueftige wjerskyn. Tige opfallend 
binne de sniewite rânen fan de koarte earskelpen en de grize bân, dy't oer de ôfplat-
te kop tusken de eagen troch nei de pikswarte noas rint. It uterste puntsje fan dat, 
sa wichtige, sinti'ich is lykwols wer wyt. Dat allegearre makket mei de wite lippen 
en it ljocht-griis op 'e ûnderkaak, it aparte en opfallende masker fan de fûleindige 
rôver foislein. 
De winter, dy't de grûn hurd makket en op it wetter in begeanbere fier tsjoent, 
bringt Dum perfoarst net üt 'e skroeven. It rôfdier nimt dat natuerbarren oan, as 
bie se dat al folie faker belibbe. Al yn de twadde froastnacht brûkt Dum de hurde 
iisflier op 'e sleatten. It bist kin har no ynienen folie makliker yn it fjild ferpleatse 
en de jacht op bût soe dêrom ek giêd fan 'e trie rinne moatte. De murd ûnderfynt 
iykwois, dat it mei de komst fan dizze kjeld in noch gruttere toer wurdt om oan 'e 
kost te kommen. De mûzen komme net safolle mear boppe de grûn en oare bût is 
der ek net, want it is samar stil wurden yn it gea. Foaral oan 'e Markant is it no tige 
deadsk. In lyts tal fan de einen hat oanhâld socht by soartgenoaten, dy't it hiele jier 
troch by de doarpen hiismanje. De oaren binne mei de measte markols en it noard-
ske wetterwyld ôfset nei de seekust. It ynstinkt hat harren it paad wiisd nei it plak, 
dêr't iepen wetter en dus fretten te finen is. In stikmannich tige âlde en wrakke ek-
sempiaren binne iensum efterbieaun en sille grif fan honger en kjeld omkomme, as 
de winter lang oanhâldt. 
Yn 'e fjirde froastnacht hat Dum it gelok om sa'n winterslachtoffer yn 'e wacht te 
slepen. Yn 'e nacht is de fûle eastewyn gâns bekommen en dêrtroch fielt it minder 
kâld oan, hoewol't de froast noch tanimt. Mei de jacht sit it goed slim, want de 
murd fangt mar ien mûs. Noch tige hongerich dwaalt it rôfdier âldergewoante yn 
'e neinacht wer nei de Markant i.it. Wyist it bist oan de lijkant fan 'e reidkraach 
wakker har bêst docht om wat ytbers te finen, heart se ynienen, boppe it ientoanich 
skuorjend lûd fan it losse grûniis iit, in skreau, dy't fan tichte by de Mar komt. It 
heart in boei op de rop fan in fûgei, dy't yn need sit. 
Dum is opsiach ien en al aksje, want mooglik is dêr no bOt foar bar te heljen. 
Hastich rint se troch it reid en de rûchte hinne en giet op 'e grins fan lân en iis heech 
rjochtop en skerp harkjend stean. Nei in skoftsje heart se nochris it lOd, dat bar sa 
opwûn hat en no wit it rôfdier krekt op hokker hichte as se wêze moat om mear 
diidiikens te krijen oer itjinge, dat him neiby op 'e Mar ôfspilet. In eintsje fierder 
bliuwt it bist wer harkjend oan 'e Markant stean. De wyn, dy't har oanwaait, 
strykt krekt oer it plak hinne, dêr't it lûd weikomt. By setten heart de murd in dim-
men earmoedzjen en ien kear wrachtsjes it slaan fan fûgelwjukken. Dat lûd komt 
iit in bizepôltsje wei, dat sa'n tweintich meter itt 'e wâl leit. It rôfdier siikket har al 
om 'e bek, want dêrieit grif smaaklike bOt op har te wachtsjen. Oer de ûnsljochte, 
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mar wol goed oanelkoar fêstferzen, iispankoeken, slûpt Dum hoeden op har doel 
ta. 
Goed en wol by de bizepôle oankommen, docht it bliken, dat al har hoedenens in 
oerboadige foarsoarch west hat, want de fûgel, dy't dêr yndied tahâldt, is net by 
steat om iit te naaien. It is in markol, dy't mei beide poaten oan it iis fêstferzen sit. 
De earme fûgel is te swak om himsels itt dizze behyplike posysje te befrijen. It lange 
lij en, dat him oars noch te wachtsjen stiet foardat de ûnferbidlike dea komt, wurdt 
troch de komst fan 'e murd yn inkelde sekonden ynkoarte. It rôfdier bespringt de 
fûgel, byt fuortdaliks de hals troch en drinkt genietsjend it waarme markolbloed. 
As it libben üt 'e fûgel wei is, skuort Dum har bfit mei in pear fûle hoarten iit it ijs 
wei en rint der fuort mei nei de hoale ta. Yn de platte tsjustere romte einder de fier 
fan it bargehok, hat de murd in wier feestmiel oan dizze brânhout-meagere mar-
kol. Der bliuwt neat oer foar letter, mar it oersêde rôfdjer kin har dêrnei tige tefre-
den en noflik deljaan op in bêd, dat no stoffearre is mei in protte donkergrize mar-
kolfearren. De murd sliept oan ien trie wei troch, oant let yn 'e oare jan. 
Dum rekket dan ek yn de kommende nacht frij let op 'en paad. De honger pleaget 
har ek net sa bot, mar in waarm hapke soe har lykwols tige wolkom wêze. In pear 
oeren oanjen streupt de murd de greiden ôf, mar it bist kin net in mûs fange. It 
sjocht der lang nei rit, dat se de mage mei in kâlde froask tefreden stelle moat. It ge-
lok, dat de murd yn 'e ôfrûne nacht mei hân hat, stiet ek no wer oan har side, want 
op 'e weromreis by de Markant lâns treft se in wrakke ielreager oan. 
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Dizze fûgel is der al sa min oan ta, dat hy net iens mear op 'e wjukken komme kin 
om dêrmei syn, al fststeand, lot noch in skoftsje iit te stellen. It wurdt sadwaande 
in tige maklike proai foar de murd. Neidat se de fûgel deamakke hat, docht him in 
probleem foar, dat it rôfdier noch net earder meimakke hat. It meagere skarminkel 
is te ûnhânsum om it yn syn hiele hear en fear nei de hoale ta te slepen. It is de murd 
ek net nei't sin, dat se diskear fan har libbenstrant ôfwike moat, mar der sit oars 
net op as de bût hjir op dit stee oan te fretten. Dum giet der oer te set en it waarme 
fleis falt der tige goed yn. De bût is lykwols te mânsk om him yn ien kear alhiel te 
behimmeljen. Wat der fan oerbliuwt, wurdt troch it snoade rôfdier tusken de rûch-
te sleept, mei it doel om it letter ns better te bepk'izjen. 
Dat letter komt de oare nachts al, mar it draait op in teloarstelling üt, want as Dum 
nei in foislein mislearre jacht op it stee komt, dêr't se de oanfretten fûgel bestoppe 
hat, docht it bliken, dat der kapers op 'e kust west hawwe. In trijetal swarte krieën 
binne de dieders. Doe't dizze fûgels yn 'e moarntiid oerfleagen, foel harren de üt-
waaide fear efter de reidkraach op en de swartrokken, dy't ek gâns skroei hiene, 
gongen doe hoeden op ûndersyk üt. Hja hiene net folle muoite om Dum har bût op 
te spoaren en de hongerige krieën lieten fan dat meagere kadaver ek oars net oer as 
de fearren en de bonkjes. De bekaaide murd moat it yn dizze winternacht dan ek 
dwaan mei de lêste froask üt de wintertarring. 
It is net de lêste kear, dat de honger by de murd om 'e hoeke kypjen komt, want yn 
it gea is soms alhiel gjin fretten te finen. Op it eigen hiem is ek al net folle mear te 
heljen, want it tal rotten is njonkelytsen gâns ynkoarte. Tichteby it skûlplak is 
noch al wat, dat de murd wol graach hawwe woe, mar dêr't se dochs net oankom-
me doart. It binne de fjouwer hinnen, dy't oerdei bûtendoar omskarrelje en nachts 
yn harren hok boppe de bûthiissouder tahâlde. 
Om yn dat nachtkertier te kommen moatte de fûgels by in planke op, dy't bylâns 
de muorre skean omheech giet en boppe de goate mei in heakse bocht yn it dak op 
rint. Dum hat dizze hinnen noch nea sjoen, mar iit 'e rook, dy't de fjouwer op it 
hiem efterlitte, priuwt de murd deksels goed, dat dit fûgelt in seldsum smaaklike 
bût wêze moat. It rôfdier hat al iitfûn, wêr't dat folkje te finen is, mar it komt der 
nea fan om ns in skoat op dy fûgels te weagjen. De hinneloop, dy't in eintsje fan 
de grûn ôf mei latwurk en gaas omklaaid is, stiet har net oan. It liket allegearre te-
folle op 'e fâle. Boppedat is der noch in oare en wichtiger reden foar de murd om 
de hinnen mei rêst te litten. De oerwet, dy't elke murd op it libbenspaad mei kriget, 
stiet net ta om deun by it fêste skûlplak it ien en oar iit te heljen, wat opskuor jout 
of spoaren neilit. It soe fan gefolgen hawwe kinne, dat de fijannen dêrtroch oan 'e 
weet komme, dat se hjir by om tahâldt. Ek Dum, dy't har grutte fijân, de mins, sa 
tichteby wit, wol net riskearje, dat har oanwêzichheid op it hiem troch eigen ûn-
soarchsum hanneljen ûntdutsen wurdt. 
It bliuwt noch in pear dagen moai winterwaar. Yn 'e kleare nachten friest it soms 
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mear as acht graden en oerdei stiet de sinne op har koarte paad oan in smetleas 
blauwe loft. It bliere ljocht, dat sa skean op d' ierde falt, docht woldiedich oan, 
mar is net by steat om yn it middeisskoft de froast oermânsk te wurden. Nei in goed 
wike komt der op in moarntiid ynienen in tsjokke mist opsetten en tagelyk falt de 
wyn wei. Dizze klamme dize feroaret de bliere wintermoarn opslach yn in nearzige 
wrâld, dêr't de deadske stilte en it sa beheinde sicht in beklamming yn lizze op eits 
en alles, wat dêryn ferkeart. By it timpere deiljocht komme de dampeallen yn it lân 
en de donkere beamtûken bylâns de Mar as spoekbylden iit 'e tsjokke dize te foa-
ren. De inkelde lûden, dy't op dizze hoarige dei sa no en dan fan fierren oandriuwe, 
komme meastal teskeind oer en faken is net iens mei wissens fêst te stellen, wêr't se 
weikomme. 
Grut is de tsj instelling as de oare moarns de mist yn koarte tiid oplûkt. De wrâld is 
dan ynienen wer wijd en rom. De beklemming is fuort en as letter op 'e moarn ek 
noch de sinne troch it heechdriuwende waas fan skierens hinnebrekt, dan wurdt dy 
mankeljke wrâld fan juster troch dat goudene ljocht omtovere ta in mearkelân. 
Wijd en sijd lizze de greiden yn flonkerj end sulver beslein. De wyt-beripe taken fan 
beamt en strak stykje as glinsterjende negativen skerp ôf tsjin it sêfte blau fan de 
fiere kym. It reid oan 'e Mar, dat sa ûnferweechlik stiet te dreamen en bûcht einder 
de swierte fan ûntelber blinkende iiskristallen, makket de paleistin fan Kening 
Winter folslein. 
Dat ynmoaie mearkelân haldt net lang stân. De sinne hat noch net sa folle macht, 
mar it grutte ljocht is yn it wynstille middeisskoft dochs yn steat om de froast efkes 
yn teiwaar om te setten. By brokken falt de ryp it beamt en reid del. De keale taken 
krije wer de donkere kleur en it reid mei syn brune plommen komt wer oerein. De 
grejden lizze der wer grien en grijs hjnne en dêrmei is ek it mearkebyld wer fer-
dwûn. 
Foar't de sinne har wei alhiel ôflein hat, komme lykwols al wer spjelden en nillen 
op 'e wetterdobben en yn 'e foarnacht friest it wer flink. It liket der op, dat de win-
ter nei dy koarte ûnderbrekking trochsette sil, mar yn 'e neinacht komt der in si-
gentsje iit it sûdwesten en dan sakket de froast hurd ôf. 
Yn it moarnsskoft set de sinne de eastlike loft efkes oerdiedich yn fjoerreade flam-
men, mar as it grutte Ijocht wat heger oan 'e loft komt, ferskûlet de giele bol har al 
gau efter in matglês fan skierens en letter op'e dei ferdwynt de deikeninginne alhiel 
efter donkergrize wolken. 
It is dan dien mei de winter. De tekens, dat it tiidrek fan winterkjeld oan ein is, wur-
de aloan d'idliker. De muorren fan 'e pleats slane wyt iït, de bleekreade dakpannen 
kleurje ynienen wer folle donkerder en de reek ût 'e skoarstien fan 't hûs slacht in 
ein fierder op it lân del. Oan 'e Markant stykje de beamtûken tige swart ôf tsjin it 
blau-wite waas boppe it ijs fan 'e Mar en it is tige hoarich itt it westen. Yn skimer-
jûn tsjoent in fize griemer in spegelglêde iisflier oer it hiele gea. 
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Op dit winterke folget in rite fan slim ûnlijich waar. De sinne lit har komselden 
sjen, want de loft is oanienwei berûn mei tsjokke wolkens, dy't fan de see üt wei 
oandriuwen komme en de wyn tjirget him sa no en dan mâl. Hurde wyn let de murd 
net bot by it sykjen nei bilt, mar it bist hat it grau oan reinich waar. Yn in dweil-
trochwiete pels fielt Dum har slim behelpsum mar it is net altyd mooglik de wiette 
te ûntrinnen. Want no't de wintertarring opbrûkt is, moat it bist der nachts per-
foarst op i.it om fretten te sykj en. Foaral yn de earste nachten nei de winter is 't in 
toer om in bytsje droech te bliuwen. De froast sit noch yn 'e grûn en it lân is dêr-
troch besiedde mei wetterdobben, dy't hast net te mijen binne. Earst nei in dei of 
trije wurdt it wer wat nofliker om yn it fjild te ferkearen en nei in goed wike, as de 
Mar wer iisfrij is, komt der ek wer mear fertier oan 'e wetterkant, De wetterfûgels 
komme stadichoan werom fan harren itstapke nei de kust. 
De earder sa beëangjend oandwaande stilte yn it gea is der dan net mear, mar dat 
betsjut net, dat de murd no wer maklik oan 'e kost komme kin. Fûgels binne net 
benei te kommen en om noch ns in wrak eksemplaar te bemachtigjen, dy kâns 
docht 'm ek net foar. It bliuwt dêrom in toer foar it rôfdier om altyd foldwaande 
fretten te finen. Fakentiden wurdt it bist mar heal sêd, mar hongerlapje hoecht hja 
net, want it mûzefangen slagget no dochs better as yn it tiidrek fan 'e froast. 
Op in roettsjustere en foislein wynleaze jûn, om mids jannewaris hinne, is Dum pas 
let ree om op jacht te gean. Fan stenen ôf oan hat it rôfdier de gewoante om by it 
ferlitten fan 'e hoale, earst by de ûtgong en dêrnei oan 'e side fan it hok, de feilich-
heid te ûndersykjen. Ek op dy jûn bart soks, mar it nimt mear tijd yn beslach as 
oars. Itleit it bist mar by, dat der ien en oar net yn 'e heak is. Noas en earen komme 
goed op skerp te stean, mar de murd wurdt neat wizer. It is frjemd, want de tsjuste-
rens en yndjippe stilte oeral soene betrouwen jaan moatte en dochs . . . dochs fielt 
it rôfdier, dat der earne gefaar skûlet. 
De langst nei fretten wint it op 't lêst fan de twivel, sadat Dum, nettsjinsteande de 
ûnbekende driging, it fjild ynset. Yn 'e krite efter de pleats bart der neat ûnge-
woans. It betrouwen yn de feiligens soe dêrom werom komme moatte, mar de yn-
derlike ûnrêst by it bist boazet earder oan as dat it wat delsakket. It hat har sa te 
pakken, dat in pear kânsen om in mûske te fangen, op in mislearring iitdraaie. Al-
derwenst dwaalt Dum wer nei de Markant ta. It gesnetter fan it noardske wyld, dat 
as in ientoanich gerûs fan 'e Mar ôf oandriuwen komt, docht o sa eigen oan, mar 
it ûnfersteanbere fûgellûd befrijt de murd net fan har benearing. 
Op 'en nij set it rôfdier de krite yn. De wynstilte feroaret ynienen yn in sigentsje it 
it noardeasten en dat komt de jacht te'n goede. De earste de bêste kear dat Dum 
lucht fan bût yn 'e noas krijt, leveret har in mûske op. Hjir bliuwt it ek by, want it 
waar, dat har efkes better tagedien wie, wurdt opnij spulbrekker. In tinne iisrein 
falt iit de swarte hichte wei del en dat hâldt de lytse kjiffers ûnder de grûn. De fine 
stikjes ijs binne ek de oarsaak, dat Dum by in daam de sprong nei in rôt mist. De 
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knager kin syn hachje rede troch by de daam del te springen en ander wetter troch 
nei in feilich hinnekommen te swimmen. De teloarstelde murd is fan betinken, dat 
de ûntkommen bût wol wer ferskine sil en wachtet dêrom op koarte distânsje fan 
'e daam. De rôt komt spitigernôch net wer foar 't ljocht en ûnderwilens giet de fine 
iisrein oer yn snie. Earst binne it mar inkelde tinne flokjes, mar al ringen falle de 
dûnzige winterfruchten tsjokker en machtich del, sadat de wrâld yn koarte tiid mei 
in wite tekken tadutsen wurdt. 
Mei niget ûndergiet Dum dat frjemde natuerbarren. Oan 'e iene kant hat it bist 
oanstriid om mei dy rûndwarreljende flokken te boartsjen, mar oan 'e oare kant 
oppenearret it gefoel fan ûnnoflikens him no noch twingender as foarhinne. De 
bangens foar it kwea, dat de murd sa diidlik fielt, mar dat se net sjen, net hearre en 
net rake kin, boazet sa oan, dat de belangstelling foar de ûntkommen rôt omslacht 
yn in net mear te betwingen langst nei it skfilplak. Beret, lyk as altyd, giet Dum oer-
ein, skoddet de snie fan har pels ôf en set dalik de stap nei 'hûs' ta. It rinnen oer it 
snietek is lykwols sa'n frjemde gewaarwurding foar it bist, dat se al nei in pear tre-
den beteutere stean bliuwt. By elke stap sakket se oan 'e bealch ta yn it sêfte tapyt 
wei. It is net om dêr oer yn te sitten, mar it bist beseft ynienen dat se no in diidlik 
spoar nei lit. In spoar dat net allinne har oanwêzigens yn it gea ferriedt, mar dat in 
oanwizing wze kin foar har skûlplak foar in mooglike fijân. 
It ynstinkt fan Dum hat har al by it op 'en paad gean ynflistere, dat der gefaar dri-
ge. De jonge murd hat de warskôging, dy't Mem Natuer har ynjûn hat, wol didlik 
heard, mar ûnbeleard as it bist noch is, dy ynwindige stim net begrepen. No is it te 
let om de flater, dy't libbensgefaar meibringe kin, ûngedien te meitsjen. 
Yn panyk rint it rôfdier hurd-hurd nei it skûlplak ta. Tichte by de pleats oankom-
men, docht it bliken, dat de oerstjoere murd de kop der dochs wol goed by hat. 
Dum giet diskear net lâns it wenstige paad oer de daam op 'e hoale ta, mar springt 
yn 'e neite fan de lange goate oer it smelle sleatsje hinne op it hiem. Dat paad by-
lâns, dat komselden troch har brûkt wurdt, giet Dum nei it nest ta en kin dan be-
komme fan de frjemde, mar wol tige learsume reis yn dizze nacht. 
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19. Op nei it foigjende winterskoft 

De snie, dy't Dum sa fan 'e wize brocht, bliuwt net lang lizzen. Neidat it bist yn har 
skûlplak werom wie, is it wite tek noch in pear tomme tsjokker wurden, mar yn 'e 
iere moarntiid is de oanhelj ende wyn benei in kwartslach krompen en is it snij en yn 
fine storein oergien. De stive seewyn, dy't ûnder it deiskoft oer it gea strykt, fret de 
snie sa bot oan, dat op 'e jûn allinne noch wat goare kwalster oerbleaun is. Yn 'e 
kommende nacht hoecht de murd der dan ek net oer yn te sitten, dat der in spoar 
fan har yn it lân efterbliuwt. It bist kin sûnder beswier op jacht gean en besykje om 
de freegjende mage tefreden te stellen. 
Ta mear winterfruchten of froast fan betsjutting komt it foarearst net mear. De 
lêste helte fan 'e foarmoanne bringt eins oars net as ûnlijich en mankelyk waar en 
komselden lit de leechsteande sinne har sjen. 
Yn dizze snuorje heart Dum wol gauris guozzen yn 'e loft. Wannear't sa'n keppel 
drok pratende fûgels nachts oerfijocht, bliuwt de murd meastal stil stean en harket 
mei oandacht nei de frjemde taal, dy't fan de inketswarte hichte nei de ierde del 
komt. It is it rôfdier dêrby net begûn om iit te fiskjen, wat dy fûgels allegearre oan 
de wrâld te fertellen hawwe, se fynt it allinne wichtich om te witten wêr't sa'n kep-
pel bedarret. Soms strykt sa'n lawaaiïge kloft yn 'e omkriten op it lân del en as de 
hongerige murd soks fernimt, dan giet se der steefêst op ôf. Tige begearich nei sa'n 
fette fûgel, slagget it Dum altyd wol om tichteby de keppel te kommen, mar ta in 
wiere oanfal komt it nea. Mar goed ek, want it soe him wolris raar besnije kinne, 
want sa'n sterke fûgel is wierlik in te grutte hap foar it behindige rôfdier. De kâns 
om ns in skoat te dwaan nei ien fan dy fûgels, krijt de murd ek net. De garren, dy't 
oan 'e bûtenkant fan de keppel de wacht hâlde, behinderje dat wol. As sa'n garre 
de murd fernimt, lit hy mei in apart lûd de oaren witte, dat der ûnrie yn 'e buert is. 
It kin noch gjin kwea, mar elts moat wol op syn iepenst wêze! Foar it behindige rôf-
dierke ütnaaie docht de stoere wachter ek net. Krekt oarsom! Mei wiid-iitsprate 
wjukken, de lange hals leech by de grûn en sa fier mooglik ûtrutsen, flodder-
wjukkelet üs maat mei driigjend blazen op de brune ynkringer ta. Yn in omsjoch 
komme der mear fan dy grutte sloarmen mei in soad bombaarje oanfleanen, sadat 
it ynienen in kabaal is fan komsa. De murd hat wol respekt foar sok massaal ge-
weld en is ferstannich genôch om dan ek üt te naaien. Al har aksjes om sa'n begear-
like hap te bemachtigjen leverje dan ek oars neat op as it bytsje ûnrêst, dat se op 
sa'n stuit efkes by de keppel teweech bringt. 
Dochs docht Dum yn ien fan de lêste jannewaris-nachten sa'n fette goes op. It hin-
get der hielendal net yn om dizze fûgel oermânsk te wurden, want de dea hat de bût 
al earder efterhelle. In drama, dat net ienichst is yn syn soarte, gong hjir oan foar-
ôf. Want op 'e dizige neimiddei, foarôfgeand oan de nacht dêr't it rôfdier de fûgel 
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yn fynt, waard de ûnferti'inlike goes oansketten yn 'e omkriten fan 'e 'Flearbosk'. 
Wol koene de sterke wjukken de fûgel noch fier üt it eachweid fan 'e jager fuort-
drage, mar doel hie 't eins net mear, want de dea reizge mei. 
De swiere hagelkerls yn it efterliif diene ûnderweis harren ferneatigjend wurk. 
Troch bloedferlies alhiel oan em, is de fûgel op 't lêst skean tsjin de opfeart oer op 
'e Mar delfallen. It slachtoffer, dat de dea as in ûnferbidlike rjochter op him ôf-
kommen fielt, is der al sa min oan ta, dat hy mar amper yn steat is om noch oan de 
oerâlde Natuerwet te foldwaan. It is de wet fan it weikrûpen op in tsjuster en smout 
plakje, as de dea oansteande is. Slim sydhingj end is de, fan pine ferkrompen, goes 
nei de kant ta roeid en mei lijen oer de deldrachtige wâl nei in tsjokke pôle fan 
ôfstoarne rûchte ta skarrele. Dre, yn 't tsjuster en alhiel net te sjen foar it each fan 
de wrâld, hat de genedige dea him doe al gau üt syn lijen ferlost. 
De ivige rest is de goes op dit treflik ferskûle plakje lykwols net gund, want yn 'e 
nacht dêrop krüst Dum, by it sneupen oan 'e Mars-igge, it noch did1ik waar te 
nimmen bloedspoar, dat nei de rûchtepôle rint. De murd is wakker ynnommen mei 
dizze geweldige fynst, want lij  ir hat se dagen oanien in kostlik mie! oan. Se moat de 
bût dan earst wol nei har eigen skûlplak ta slepe, want oars hat it grutte kâns, dat 
se der like sneu ôfrekket as in set lyn mei de ielreager. De goes is lykwols te hibbich 
en foaral te ûnhânsum om him yn 'e bek op te nimmen en der mei fuort te rinnen. 
Dum besiket it fûl en op ûnderskate manieren, mar sa't se in markol of in ein fuort-
tôget wol it beslist net slagje. De murd kin de goes net iens frij fan 'e grûn knie. 
Lang om let krijt it bist dochs troch hoe't se mei dat swiere gefal oan moat. Troch 
de goes flak efter de snaffel oan te skuorren kriget se him in bytsje üt stee. Ek sa 
rint it net botte glêd fan 'e trie, want aloan bliuwe de heal ütsprate wjukken earne 
efter heakjen. De murd hâldt oan en krijt de bilt op 't !êst üt 'e reidseame wei op it 
flakke lân. It fuorts!epen ferrint dan al wat makliker, mar it is en bliuwt in hei-
kerwei. Oer it goed twa hûndert meter lange paad nei de p!eats ta, is de murd hast 
in oere mei besteld. Goed en wol by it â!de bargehok oankommen, dogge har op 'en 
nij swierrichheden foar, want de hoa!e-yngong nei it nest ta is op in pear plakken 
te nau om de bût dêr trochhinne te lûken. It snoade rôfdier klaut op dy plakken wat 
fan de kerltsige klyn wei nei bûten ta en s!agget mei in protte lij en der yn om de goes 
neigenôch hea!wei it skûlp!ak te slepen. Fierder giet it beslist net, mar it paad is dêr 
tafa!lich sa breed, dat de murd der se!s noch by !âns kin. Yn dizze, dochs noch wol 
beheinde romte, falt it rôfdier op it kring oan en fret har benei te barsten oan it 
smaaklike guozzefleis. Der b!iuwt lykwols noch wol safolle oer, dat de murd yn 'e 
earstkommende dagen gun honger hoecht te lijen. 
Mids de se!lemoanne komme der in pear dagen mei, foar de tijd fan 't jier, itsûn-
derlik moai waar. Wol is it nachts noch op 't friezen om ôf, mar as moarns de tinne 
dize ridlik gau op!ûkt, struit de, al merkber yn krêft tanommen, sinne de hie!e dei 
lang har go!le glâns ûnbehindere oer de ferklomme ierde it. It is eins foar 't earst 
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yn dit winterskoft dat it lân wer ns wat ôfdroeget. De greide liket sadwaande noch 
deadsker te wurden, want it nije grien lit him noch net troch de sinne feriokje, wylst 
it grijs fan 'e ôfstoarne gerspôitsjes no mei de droechte folie didliker iitkomt. De 
tekens, dat in nije jiertiid op kommendewei is, binne oan 'e Mars-igge düdliker te 
sjen as op it keale lân. 

Tusken de seame fan plommich reid en ôfstoarn sniieguod, dat as in ferskrokke 
breidskroan yn it biiere sinneljocht te pronk ieit, brekke de katsjes oan 'e wylgetû-
ken troch de winterbeskerming hinne en de brune stâltsjes fan 'e eizen feroarje yn 
dizze sinnige dagen yn franjes fan stippeiich goud en brûns. 
Njonken de foarein fan 'e pleats steane op 'e sinnekant pôltsjes maartebiomkes 
ynienen yn folie bloei. De lytse wite klokjes toane de wrâld, dat der in nije jiertiid 
oansteande is! Inselde boadskip is te behisterjen it de biide fûgellûden om 'e pleats 
hinne. Yn it drokke snetterjen en tsjotterjen fan 'e mosken en de protters op it dak 
fan 'e skuorre, of yn de skruten itbrochte trilders fan it ijurkje oan 'e oare kant fan 
'e opfeart, ieit in toan besietten, dy't in belofte ynhâldt! 

- Foarjier! - Maitiid! - 

Op 't stuit liket it wol oft de winter mei syn kjeld en ûngemak al ôfdien hat. It pakt 
lykwols hiel oars üt, want op 'e neimiddei fan de tredde, sa woldiedich oandwaan-
de, febrewarisdei si it de wyn ynienen nei de noardhoeke ta en skoot opslach in ger-
dyn fan grau-grize wolkens foar it hege biau lâns. Dizze, hommels opkommen, 
waarsferoaring komt bot oan, want de wyn, dy't dwaandewei ta in heale stoarm 
tithellet, draacht fûle kjeid oan. Op 'e sieatsjes, dêr't de wyn wat minder fet op hat, 
komt opnij in laachje ijs en oan legerkant fan de, wyld-tekeargeande, Mar leit al 
gau in brede seame fan goar en yn froast ferstive skom by de wâi lâns. Fuortenda- 
liks is 't wer folslein winter en dochs 	 dochs komt it foarjier tichterby. 
Want as de stoarmige hege wyn üttjirge is, bekomt de kjeld meiiens ek wer wat en 
it nije jiertiid uteret him fuort yn in oare foarm. 
De froast is noch net iens alhiel iit 'e grûn, of de strânljippen binne der wer. Fan it 
fêste sammeiplak op it eiiantsje ôf yn 'e Mar, meitsje de yn wyt-swart opdoste fû-
gels mei harren fjoer-reade snaffel en poaten, fan moarnsier ta soms djip yn 'e 
nacht rûnflechten boppe it gea en kundigje mei it skelkiinkend 'tepie' oan, dat der 
in nije fûgeibruiloft op 'e greide oansteande is. Dat blide boadskip draacht blykber 
fier oer de wrâld iit, want ridlik gau komme de earste dielnimmers oan dit feestlik 
barren oansetten. Ljippen, yn keppels en ek as iensume inkelingen, komme yn 
swijende flecht i.it it westen wei oanfleanen. 

Se binne der wer! 	It wurdt maitiid! 
En dat de maitiid oansteande is docht ek bliken oan de komst fan de oare greidefû-
gels. By dagen komme dy iit it fiere winterferbiiuw wei nei de bertegrûn werom. De 
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grutte opdracht fan de Natuer ta it behâld fan de soarte, is op til en elke fûgel sil nei 
eigen aard en gewoante syn diel bydrage oan de fleur en wille, dy't dat leafde-
boartsjen meibringt. Mids de foarjiersmoanne is der in deimannich tige drok fû-
gelferkear yn 'e loft. 
De guozzen sammelje harren yn it wide fjild oan wjerskanten fan 'e Mar ta kloften 
fan soms wol tûzen yn tal, foar de reis nei de lannen om 'e Eastsee hinne en fier yn 
Siberië op, om dêre yn 'e steppen en toendra's foar in neiteam te rieden. Sa gau't 
de winter dêr belies jout, sille dizze fûgels ôfsette nei harren bertegrûn. 
Foar Dum is it tiidrek dat de krêbe soms sa heech hong, mei de komst fan de fûgels 

foarby. 
De mûzen litte harren no better fange as yn it tryste winterskoft en de kâns om ns 

oare b-at benei te kommen is der ek wer. Yn 't lêst fan 'e moanne, soppet it foar de 
murd noch rommer om, want sa no en dan fynt it bist oan 'e Mars-igge in nest mei 
eineaaien. Sa'n pree is as neigesetsje altyd wolkom by de murd. Handich makket 
se in lyts gatsje yn 'e griene dop en slobberet de ynhâld dërfan op. Binne der mear 
aaien as se op 't stuit op kin, dan nimt it rôfdier fêst ien mei nei it eigen skûlplak ta. 
It ferfier fan de, omtrint, rûne en sa glêde skalen, leveret alhiel gjin probleem op. 
Foarsichtich, mar stijf ûnder de hals fêstklamme tusken kaak en boarst, rint de 
murd maklik mei sok soarte fan bût fuort. 
No't Dum nea gjin skroei mear hat, kin it bist har sûnder muoite hâlde oan 'e han-
nel en wannel dy't Mem Natuer har al by de berte op it libbenspaad meijûn hat. De 
lekkere rook fan 'e âlde hinnen neiby de bûthismuorre lit har, yn dizze tiid fan oer-
floed, kâld. Mei átsOndering fan de inkelde rôt, dy't noch oerbleaun is, lit de murd 
alles, wat op it hiem en flak by de pleats libbet, gewurde. Sels de em, dy't in pear 
meter njonken de yngong fan har skûlplak, in nest yn 'e ûnderwâl makket en dêr 
ta brieden komt, kin har taak op dat plak freedsum en mei sukses foibringe. Dum 
taalt der net nei om har oan dizze, sa maklik te beheljen, bût te fergripen. 
De foarjiersmoanne bringt in soad dagen mei folop bliere sinneskyn en dochs grie-
net de wrâld eins noch neat op. Troch de oanhâldende droechte, de skrale hege wyn 
en iit en troch noch swiere nachtfroast, leit de greide der noch like skier en keal hin-
ne as yn it winterskoft. Yn dizze snuorje, as de dagen langje, wol it noch gun groei-
sum waar wurde. It skrokket de hiele moanne en yn 'e earste wike fan april falt der 
op in nacht wrachtsjes noch in tsjok pak snie. It fûgelt rekket dêrtroch gâns fan 't 
sintrum. Klomsk en skrousk sitte de feardragers wat i'it 'e wyn yn 'e ûnderwâlen en 
yn 'e lijte fan 'e pleats. It ûngewoane oansjen fan de wrâld, dêr't de foertafel fan 
'e bisten alhiel yn ôfdutsen is, bliuwt gelokkich net lang bestean. Foardat de oare 
nacht oanbrekt, hawwe sinne en wyn de snie al wer opromme. De deis dêrop komt 
de fleur der al gau wer yn by de fûgels. Pas yn 'e twadde helte fan 'e gersmoanne 
wurdt it gâns mylder en set de groei dêrnei sa goed troch, dat foar âlde maaie oeral 
al jongfee ütlitten wurdt. In goed wike letter ferruilet ek it melkfee de stâl foar de 
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wide romte en kinne dizze bisten harren wer begerzje oan it jonge grien. 
De blommemoanne docht syn namme alle eare oan, want de mieden oan alle kan-
ten fan 'e Soarremoarster Mar wurde ien grutte blommenln. Tusken de hege 
soerstâlen pronket it wyt, giel en blijread fan de wylde Natuer, oant 'e oare moan-
ne de ûngetiid begj int. 

Wiken oanien is it boerefolk warber en wrot mei hynders en masinen op it lân, om 
de rispinge foar de kommende winter te berêden. De swietrook fan it yn sinne ryp-
jend hea, waait oer it gea ilt oant ek de lêste reakken fan it kostlik krûd yn 'e skuor-
re opburgen binne. 
Al dy drokte en feroaring yn it gea let de murd net in sprüt. Eins gun wûnder, want 
it bist is allinne by nacht, as it fjild der wer yn frede en rêst hinne leit, op 'en paad. 
Nettsjinsteande de koarte nachten hat de murd it hiele simmerskoft gjin lijen om 
oan 'e kost te kommen. Dum hat it ek yn alles tige nei't sin. 
Fan hûnen hat se op dit stee nea lêst en troch har foarsichtigens yn al har hâlden en 
dragen en har ferhoalen libben, kriget net in mins yn 'e gaten, dat der in lyts rôfdier 
sa neiby op it hiem tahâldt. 
Yn 'e neisimmer kriget Dum fannijs oandrang om fretten te hamsterjen. De foar-
rie, dy't it bist yn dy snuorje sa stadichoan fergearret, wurdt gâns grutter as yn 'e 
foarige hjerst. 
Foardat de lêste froasken de wintersliep yngeane, hat de murd al mear as in dozyn 
fan sokke bût neiby it skûlplak ûnder de modder bedobbe. Letter komme der noch 
twa meagere markols, in oansketten jerke, in blauwe mok en in ijip mei in stikkene 
wjuk by. Dat fûgelt leit fansels bleat oan bedjer en ferspriedt al gau in lucht, dêr't 
eins net byte bankjen is. Dy stank deart de murd net in grevel en as skielk de honger 
him oppenearret, sit it bist dizze kringen grif ek noch behimmelje, want as 't nypt 
is se beslist net sinnich yn 't fretten. 
Hoe fierder de hjerst heget, nammerste krapper wurdt de bût yn it gea. Dum hat by 
de jacht lykwols safolle gelok, dat se oan desimber ta har winter-foarrie mar amper 
oansprekke hoecht. Om Sinteklaas hinne komt der in deimannich froast en dan 
wurdt it slimmer om oan 'e kost te kommen. It wetterwyld, dat yn grutte mannich-
te op 'e Mar tahâldt, set dan dalik ôf en dêrtroch leit, foaral nachts, in djippe en 
soms beëangjend oandwaande stilte boppe it gea. Dan, nei in rite fan tige ûnlijich 
waar, komt krekt foar de krystdagen de winter werom. It bakt dan meiiens sa goed 
ta, dat de Mar nei twa nachten al ticht leit. Dy pear dagen fan fûle froast binne lyk-
wols mar in lyts foarpriuwke fan de strangens, dêr't Kening Rûchburd diskear mei 
regearje sil. 
Noch foar de jierwiksel falt der in pak snie, sa as yn jierren net bard is. De winter 
bliuwt de hiele foarmoanne oan ien trie wei yn it seal. It friest bytiden, dat it onge-
let. Sniestoarmen sljochtsje de sleatten lyk mei it lân en op lij plakken wisket de snie 
ta meters-hege dunen gear. 
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Ek yn it begjin fan 'e sellemoanne feroaret der neat. It gea hâldt it oansjen fan in 
poallânskip. In wite wrâld, dêr't alles yn ferstive is ûnder snie en iis en dêr't foar 't 
each alle libben üt ferdwûn is. 
Dum ûnderfynt it mar al te goed, dat it gea tige t'itstoarn is. Wat der noch al libbet 
binne de mûzen, mar dy bisten libje ûnder in omtrint foet-tsjokke snielaach en bin-
ne hast net benei te komen. De wintertarring by it nêst minderet sadwaande ek 
hurd. Mei dat iensidige kâlde fretten kin de murd lykwols de slimste honger noch 
lang keare, mar har langst nei waarm fleis en bloed is net te ferdriuwen. Krekt oars-
om, alle nachten tsjinnet dy langst him mei mear klam oan en yn 'e wide omkriten 
is eins mar ien plak, dêr't in kâns is om dizze ynmoedige winsk fan 'e mage te befre-
digjen. 

En dat is op it eigen hiem . 
De âlde hinnen, dêr't it tal fan yn it simmerskoft al ta fjouwer ynkoarte is, skarrelje 
by draachlik waar oerdei meastal op it hiem om, sadat de lokjende lucht fan dizze 
fûgels oan 'e snie kleeft. 

By de loop, tsjin 'e bûthismuorre oan, is dy rook noch sterker en sa noegjend, dat 
Dum gauris yn bestân stiet om nei boppen ta te gean om sa'n hin op te heljen. De 
warskôgjende stim fan it ynstinkt en it, op in fâlelykjend, paad omheech wjerhâldt 
it rôfdier oant no ta om sa'n riskant aventoer oan te gean. 
Hoe lang noch? It is in ferskuorrend hurd gelach om dizze oanstriid alle nachten 
wer oan te kearen, want bytiden snijt de honger har as in mes yn 'e lea. Salang as 
it rôfdier it folhâlde kin om de ûnferantwurde died üt te heljen . . . sa lang sil har 
bestean en har skûlplak op it hiem foar de bewenners fan 'e pleats grif in geheim 
bliuwe. En dochs . . . dochs sil Dum troch in frjemd gearrinnen fan omstannich-
heden, ûntdutsen wurde en har skûlplak kwyt reitsje! 
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21. Ferballe 

Op 'e pleats, dêr't Dum op it hiem tahâldt, hawwe heit en soan it wurk skoan yn 'e 
macht. Yn it lân hawwe hja neat te ferstriken, sadat hja eins oars net yn 'e kjeld 
hoege as moarns de molkbussen nei de ein fan 'e reed bringe, de stront ütkroadzje, 
kûle ynhelje en sa no en dan ns snieromje om it paad om hûs hinne begeanber te 
hâlden. Binnendoar moat it fee moarns en jûns fersoarge wurde, mar omdat der 
noch net sa'n soad nijmelke kij binne, hawwe dy twa it beslist net bannich. Dat 
hâldt net yn, dat hja fierders de hiele dei wat omhingje of mei de kont op 'e stoel 
sitte. Nee wrachtsjes net, want der binne altyd wol fan dy lytse kerweikes, dy't no 
moai yn 't waarme bûthüs dien wurde kinne. 
Sa bart it op in moarntiid yn it begjin fan 'e sellemoanne dat de strontbiezem it be-
jout. It koarte stommeleintsje is skjin oan ein brûkt en omdat men gun dei bûten 
sok bûthüsgeriif kin, moat der daliks in nijen makke wurde. Dat is krekt sa'n put-
sje dat foar kofjedrinken noch dien wurde kin. Biezemriis is der genôch. It grouwe 
bosk, dat hja fan 't hjerst fan Durk-Lolkes kocht ha, is doe opburgen yn 't âlde 
bargehok. 

Dy moarns, nei't it bûthi.swurk oan kant is, giet de soan nei it bargehok om dat 
spul op te heljen. De jonge nimt tagelyk in skeppe mei om de hurdferzen snie foar 
de hoksdoar wei op te romjen, want oars kin hy der net ynkomme. Yn it hok is 
klear te sjen, dat dizze romte net folie brûkt wurdt, want oerai leit grijs stof en oan 
spinreach gjin gebrek. Rommelich is 't der lykwols net. Aiderhande ark en rêding, 
dat winterdeis komselden brûkt wurdt, stiet of leit kreas oprêden tsjin 'e kant oan 
en de midden is frij hâlden, sadat men oeral maklik by komme kin. Boppe dizze 
frije romte leit it bosk biezemrjis op in koart hoannebalkje, flak ûnder de naal fan 
it dak. it is te heech foar de jongfeint om it spul rikke te kinnen, mar mei in spronk-
je omheech sil it him grif slagje om it bosk fan 'e balke ôf te reagjen. Syn earste 
sprong nei it doel mislearret lykwols, omdat in pear ltstykjende twigen tsjin it dak 
oan reitsje en it gefal dêrtroch noch hingjen bliuwt. Noch mar ns besykje en dan 
slagget it wol. Yn in wolk fan stof falt it biezemriis op 'e fier del. 
Op it plak, dêr't de jonge wer op 'e stiennen delploft, bart lykwols wat frjemds. Hy 
sakket in tomme of tsien mei de flier yn'e bedelte. Hjir net op betocht, rekket er 
omtrint ûnder fuotten. 
Tjge ferheard sjocht hy dêrnei in amerij op de ûntstiene dobbe del. Hoe kin dat no? 
De fier hat der al sa lang lein en der hat nea earder mankemint mei west! Dat is in 
frjemde boel! Hjir moat er mear fan witte! 
Mei de skeppe wrikt er de delsakke stiennen fan eikoar en knibbelet op 'e râne fan 
'e kûle del om de gieltsjes der mei de hannen üt te klauwen en oan kant te smiten. 
Ut 'e kûle komt him wol in bedoarne lucht yn 'e noas, mar fan it brollich wenplak 
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fan Dum sjocht hy earst noch neat, omdat alles fan 'e sânige grûn einder de stien-
nen bedobbe leit. De jonge reaget der wat mei de skeppe yn om en besaut him dan 
oer itjinge hy dêr allegearre fynt. Aaidoppen, in poarsje fûgelfear, stikjes hazze- of 
rottefel en noch mear oerbliuwsels fan de sa foar en nei oantôge bût, komme foar 
't ijocht. De jonge giet sa yn dizze wûndere fynst op, dat er syn boadskip alhiel fer-
jit. Op in draaf rint hy nei 't bûthis werom en fertelt, alhiel i.it 'e skroeven, oan syn 
heit, wat him yn 't âlde hok oerkommen is en wat hy dêr ûnder de fier ûntdutsen 
hat. De boer heart der tige ferheard fan op en ornearret dat it dan wolris in murde-
nêst wêze kin, want sokke bisten slepe fan alles en noch wat nei harren skûlplak ta. 
Underwilens docht de man syn duffel oan en tegearre sette hja dan nei it hok ta. It 
docht de man bliken, dat syn soan beslist net oerdreaun hat. Wat in stjonkende rot-
soai! Om fan te koarjen! 
Tegearre brekke hja dêrnei noch safolle fan 'e fier ôf, dat Dum har skûlplak hie-
lendal bleat komt te lizzen. Sadwaande ûntdekke de maniju ek de beide tagongen, 
dy't op it nêst iitkomme. Neffens de boer sil de iene gong wol efter it hok by de sleat 
iitkomme en de oare slût grif oan op 'e delgoate, dy't eartiids oanlein is om de bar-
gejarre better kwyt te reitsjen. De man fynt it in goede saak om dy iepeningen se-
kuer ticht te meitsjen. It rare bist kin dan yn alle gefallen net yn 't hok komme en 
him hjir tusken 't hout ferskûlje. As it wierliken murdewurk is en dêr sjocht it wol 
nei rit, dan moat men foarsichtich wêze, want sokke rôfdieren doare hiel wat oan. 
As 't nypt falle hja samar minsken oan, hat hy wolris sizzen heard! 
Mei in mannich fan de frij kommen stiennen wurde de beide tagongen fan it nêst 
goed ticht makke. Fierders kinne de maniju der op 't stuit net folie mear oan 
dwaan. Dat noasket de boer eins net, mar de rommel hjir yn 't hok moat foarearst 
dochs mar sa lizzen bliuwe. Wannear't it ynkoarten teiwaar wurdt, moatte hja der 
mar oer gear om de fier wer ynoarder te bringen. 
Nijsgjirrich, oft hja ek noch mear fan dy ûnnoege gast gewaar wurde kinne, geane 
de mannen earst nei de efter kant fan 't hok, dêr't grif earne by de sleat in itgong 
is. Dat falt harren dêre tsjin, want Dum hat sûnt de lêste sniej acht dat paad net wer 
brûkt. De snie, dy't hjiroan 'e lij kant omtrint ta mânselhichte gearwiske is, leit der 
yn syn hiele hear en fear noch krektallyk hinne sa as de wylde eleminten it der del-
tovere ha. 
By de iitein fan 'e jarregoate is it lykwols diidlik te sjen dat dit paad troch in bist 
brûkt wurden is. Hjir en dêr steane printen yn 'e snie. De ôfprinten binne net botte 
skerp, mar de boer mient der dochs mei wissichheid it opmeitsje te kinnen, dat hja 
mei in murd te dwaan hawwe. Hja prakkesearje der noch oer om 'e goate hjir ek 
licht te meitsjen. Dat soe gau klear wêze mei wat stiennen of in grouwe peal der in 
ein yn op te skowen. Gelokkich foar Dum komt it dêr net fan. It is dêr op 'e wyn 
sa ferhipte kâld, dat de mannen it ferstanniger achtsje om it waarme bûthts wer op 
te sykjen. 
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It bist sil ek sa wol goed ferballe wêze, want it kin no yn alle gefallen net mear by 
syn nêst komme. ,,It is ek mar te hoopjen dat it rotbist in oar hinnekommen opsi-
ket", grommelet de boer. It hie harren no al lêst en wurk genôch besoarge. 
De jonge hie ferdealt syn skonken wol brekke kinnen! 

Neidat hja it hok wer sekuer ôfsluten ha, geane heit en soan hastich nei it bût-
hûs werom. It bosk biezemriis giet no mei, mar it geriif, dat der fan makke wurde 
moat, komt troch alle opûnthâld net neffens 't plan foar de kofje ree . 

Doe't de jongfeint dy moarns nei it hok van om it biezemriis op te heljen, is Dum 
wekker wurden fan it knisterich lûd, dat de jonge syn klompen op 'e hurdferzen 
snie makken. In minske sa neiby te witten, dat bringt har net mear fan 'e wize, want 
se fielt har ander de grûn sa feilich as 't mar kin. It gekras fan 'e skeppe oer de stien-
nen by de hoksdoar en altemets it hompen fan it ark tsjin 'e muorre en tsjin it hout 
oan, nitelet de murd wol. Dat frjemde lawaai komt gelokkich net fan sa neiby dat 
der kwea fan te ferwachtsjen is. As letter de hoksdoar slim piipjend iepen giet en de 
jonge syn trêden op 'e stiennen fier hol en lûd yn it skûlplak trochklinke, is dat 
foar Dum noch gun reden om yn 't near te reitsjen. Soks is wol faker bard en der 
is nea kwea iit fuortkommen. It bleau altyd by in ferfelende ûnderbrekking fan har 
sliep en it duorre ek nea lang. Dat it diskear gâns mâlder om en ta gean sil, ûnder-
fynt de murd mar al te goed. 
It rôfdier skrikt har hast in beroerte, wannear't de jonge nei it omheech springen 
mei in fûle plof wer delkomt. Yslik wurdt it net allinne fan de lûde dreun flak bop-
pe har, mar as it dak fan it skûlplak efkes bot trillet en in protte sânige grûn yn it 
nêst del rûgelet. Rint se no dochs noch gefaar? Sil se foar alle wissichheid mar yn 
'e houten goate gean? Foardat it bist dêr ta komt, folget de twadde dreun op 'e flier 
en komt der flak efter de murd in stik fan it dak nei anderen ta. Troch dat mâle bar-
ren rekket Dum sa fan 't sintrum, dat se sa hurd as 't kin fuort rint en ta de goate 
itflechtet. Bûten yn 'e snie, dêr't it skerpe deiljocht har folslein ferblinet komt it 

bist gelokkich daliks ta besinning. Om it iene gefaar te ûntrinnen hat se har op in 
plak weage, dêr't oar en miskien noch grutter kwea op har ôfkomme kin. Boppe-
dat, wêr moat se eins hinne? Ynienen beret rint se werom en krûpt wei yn it har fan 
earder sa bekinde ynhamke op neigenôch healwei de houten goate. Op dat stee fielt 
Dum har al wer wat feiliger, mar grutte ûngerêstens bekrûpt har want it bist beseft 
goed, dat hjir libbensgefaar driget. De eangst hjiroer boazet sels noch oan as de 
beide mannen earst in skoft tige lawaaiïch by it skûlplak omskarrelje en se letter de 
lûde minskestimmen oan 'e ein fan 'e goate heart. As ridlik gau dêrnei wer rêst op 
it hiem komt, duorret it noch in hiel set, foardat it rôfdier oerein giet en hoeden nei 
har sliepplak ta slûpt. Op it koarte paad nei dat doel ta, krijt it bist gjin inkelde 
oanwizing oer mear ûnrie en dochs fielt it har oan dat der earne noch kwea skûlet. 
By de yngong fan it nêst kommen, docht it bliken, dat dit ûnferklearbere oanfielen 
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net om 'e nocht wie. It komt net yn in foarm lyk as earder op har ôf, mar it is de 
tichtmakke yngong nei it nêst, dy't it rôf dier as in noch grutter ûnk oerfalt. It skûl-
plak, dêr't se langer as in jier feilich en nei 't sin ferkeard hat, is troch dizze fer-
oaring foargoed ferballe wurden. 
Dizze gewaarwurding bringt de al sa oerstjoere murd alhiel fan 'e wize, want sûn-
der omtinken rint it bist opnij de goate it. It skrille deiljocht, dat har koartlyn sa 
beëange en ta besinning brocht, is no hielendal net fan ynfloed op it gemoed fan 'e 
murd. It bist hat mar ien doel yn 'e kop en dat is om it, har ynienen sa wansillich 
oandwaande boerehiem op stel en sprong te ferlitten. Mar wêr moat se hinne? Wêr 
kin se in oar hinnekommen fine? Dat probleem bringt it rôfdier dochs efkes oan 't 
neitinken. Yn it lân, dat egaal mei in laach snie tadutsen is, wit de murd net in plak, 
dat sels foar in tydlik ûnderdak yn oanmerking komt. Oan 'e Mars-igge kin se ek 
net terjochte, want tusken it reid en de snilen is dêre fanôf de Mar in bulte snie ta 
grutte hichte gearwiske. It is net mooglik om earne wei te krûpen of . . . is der hiel 
fier fuort dochs noch in plak, dêr't se wol terjochte kin? It klearret ynienen wat op 
yn it murdebrein, want de grutte reidbult by 't 'Moarchhoarntsje' komt har yn 't 
sin. 



• . . Yn 'e earste dagen fan 'e winter hiene in pear mannen ût Earnewâid de grutte 
reidpôle oan 'e sidkant fan dizze brede sleat ôfmeand en de rispinge yn mânske 
bosken op in droech stee oan 'e buit set. Nachts foardat de earste sniestoarm kaam, 
hie Dum dy donkere hichte ûntdutsen, mar doarst der doe net tichteby te kommen, 
omdat oeral de lucht fan in hûn hong. Letter, doe't hiel de wrâid mei snie tadutsen 
wie, hie se noch in pear kear yn dy omkriten omsiein en seis ien kear binnenyn dy 
hege berch west op 'e sneup nei bût . 
Dat oarde iiket Dum ynienen in ideaal skûlplak ta. Mar hoe dêre by deiljocht te 
kommen sûnder dat fijannen har reizgjen sjogge? Nettsjinsteande de slim behyp-
like tastân, dêr't it bist yn ferkeart, skynt it dochs, dat it ynstinkt har net alhiel yn 
'e steek lit, want om rjochtit, rjochtoan oer it wite snietapyt op bar doel ôf te gean 
bard net. Fan 'e oare kant docht it frjemd oan, dat de murd in folie langer en grif 
like riskant paad, wol oandoart. 
Beret rint it bist oer it iis efter de hiemswâl lâns en stekt oan 'e ein fan 't hiem dwers-
oer nei de opfeart ta. Troch de lichte, neist in hege snierichei, dy't oer de hieie iingte 
byiâns de sleatswâl ieit, rint de murd yn sân hasten nei de Mar ta. Op 'e ein fan 'e 
opfeart stiket oan 'e wynkant in smelle seame rûchte in pear hânbree boppe de snie 
it. Dum rint dêr op ta en ferskûlet har  sa goed sa kwea tusken dizze koarte snilen, 

want se moat efkes bekomme fan har hastige flecht. It is dêr op 'e snie en de fûie 
eastewyn beslist gun noflik stee om iit te rêsten, mar de glûpende kjeld let it bist 
minder as de eangst, dy't yn har is. 
Miskien hawwe de fijannen op 'e pleats har flecht wol ûntdutsen en binne hja al ûn-
derweis om har opnij te ferjeien of kwea oan te dwaan. Oer dat lêste hoecht de 
murd lykwols net yn noed te sitten, want nimmen op 'e pleats hat sjoen dat de 
ferstekkeling ütnaaid is. En al hiene heit en soan it opmurken, dan wie it fêst net by 
harren opkommen om yn dizze kjeld efter it bist oan te gean. Bliid ta, tochten hja 
dan dat it ferfiokte 'stjonkding' iitpykte, want dan krigen hja der yn alle gefailen 
gun lêst en skea wer fan . 
Fjouwer pear eagen hawwe fanit 'e hichte lykwols wol sjoen, dat in lyts briin bist 
de opfeart del van en by de Mar yn wat snileguod ferdwûn. It binne fjouwer brân-
hout meagere swarte krieën, dy't gâns skroei hawwe. Miskien is dat brune bistke 
wol sa wrak, dat hja it meielkoar wol üt syn lijen helpe kinne. 
De 'swart-rokken' wrakselje muoisum yn 'e fûle wyn op en fleane efkes letter bop-
pe it plak, dêr't Dum ferskûle sit. Fan boppen ôf kinne hja it brune bist diidiik tus-
ken de tinne snyltsjes sitten sjen. Omdat de wankende bût ûnferweechlik en alhiel 
yndûkt sitten bliuwt, miene de fûgeis dat dit ûnferwachte aventoer wol kâns fan 
slagjen hat. Hjir wachtet harren miskien, sûnder al te folie muoite, in goed miel! 
Dum merkt de krieën pas op, wannear't de fûgels frij leech oer har hinne fleane en 
elkoar mei skoar krassend h'id ien en oar ferditse. Dat neargeastich klinkend fûgel-
lûd docht de murd neat. Dat gebear komt net fan fijannen, dêr't se har foar hoed- 
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zie moat. De murd begj int har lykwols al te ergerjen oan dy droktemakkers, omdat 
se aloan fiak boppe har kop rûnsirkelje. Dat opsichtich fertoan kin wiere fijannen 
der wolris yndachtich op meitsje, dat se op dit stee ferskûle sit. 
Nei in skoftsje hâldt it gefladder op, mar no strike dy gekke fûgels yn in kring om 
har hinne op it iis del. Hja komme stadichoan tichterby en litte sa no en dan lûden 
hearre, dy't de murd as in soarte fan iitdaging yn 'e earen klinke. Hjir moat it rôf-
dier hast wol it opmeitsje, dat de fûgels har iït 'e snyltsjes weilokje wolle. Miene dy 
domme skepsels no wier, dat se it har lestich meitsje kinne? Al wiene hja noch mei 
folie mear yn tal, dan noch soe se wol mei dat folk ôfweve! 
As ien fan 'e krieën op in distânsje fan in pear meter mei tige iitdaagjende mirakels 
en lûden besiket om de wrak waande bût ta aksje oan te setten, ferskeukt it rôfdier 
in bytsje om in goede ôfset te hawwen foar in oanfal op dy bretale fûgel. De krie is 
dy beweging net ûntgien. Lyk as allegearre fan syn soarte, hat hy tige skerp-sjende 
eagen yn 'e kop. Sadwaande hat hy ek it fûle flikkerjen yn dy lytse murde-eachjes 
opmurken en dat is foar de beslist net domme fûgel foidwaande om hjir de ie-
nichste konkhmzje i.t te lûken. Te witten, dat harren hope op bût in fersin is. 
F'oar alles betocht op eigen libbensbehâld, geane hy en syn maten daliks op 'e 
wjukken. Tige rachend fijocht it swartefjouwertal noch in pear kear op feilie 
hichte boppe it rôfdier en saaie dan foar de wyn ôf op syk nei in better aventoer. 

Dum bliuwt iensum efter yn de fan kjeld ferstive wrâld. In wrâld, dy't der 
blier flonkerjend hinne ieit as it goudene sinneljocht op de ûntelbere iiskristalien 
blinkt, mar yn eagenblikken fan skaad ûngenedich rau oando€ht as fûle wyn-
pûsten wolkens fan stosnie foar harren ütjeie . . . 
Troch de komst fan 'e krieën hat de murd efkes har eigen noed en soargen ferjitte 
kinnen. No't dizze ôflieding foarby is, beseft it lytse rôfdier earst goed, dat se bar-
sels mei dy domdryste flecht goed yn 't near brocht hat. It bist fielt har slim behelp-
lik yn de skril beljochte wrâld. Se hat der gjin betrouwen yn en lit dêrom gun tiid 
ûnnedich foarby gean om te besykjen dit riskante aventoer ôf te breidzjen. Efter de 
reidkraach lâns rint it bist yn alle hasten oer it iis fan 'e Mar op it foarnommen doel 
ta. 
De goaden binne de murd ûnderweis goed tagedien. Fanwegen de slim kâlde hurde 
wyn en it hast net begeanbere ijs op 'e Mar, is yn dizze üthoeke fan 't gea net in mins 
op 'e lapen. 
Fan de lânskant ôf ek folslein ûnsichtber, komt Dum sûnder tsjinslaggen by de yn-
gong fan it Moarchhoarntsje oan. Ek it lêste stik fan 'e reis oer it kalmeande reid-
fjjld, ferrint alhiel nei 't sin. 
Gjin minske sjocht it brune rôfdierke op 'e wite snieflakte rinnen en yn 'e reidbult 
weikrûpen. Goed en wol te plak, makket de murd dalik in paad troch de 1i4gte fan 
de bult hinne, sadat se yn gefal fan need nei alle kanten imt de wyk nimme kin. Mei 
it sillige gefoel opnjj in goed ûnderkommen te hawwen en befrijd fan al it benear- 
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jende op dizze moarn, jout it slim wurge rôfdier har del op in bêd fan sêfte brune 
reidpiommen. 

De swietrook fan it reid om har hinne is yn grutte tsjinstelling mei de bedoarne 
lucht yn it eardere skûlplak . 

21. In nuodlik aventoer 

De feiligens fan it nije skûlplak lit him tige goed oansjen. By de reidbult komt nea 
in minske en skynber wenje der yn dizze kontreien ek gjin hûnen, want Dum treft 
yn alle gefallen op 'e ôfmeande pôle nea in spoar fan dizze kweade tsjinstanners 
oan. 
It rôfdier soe it grif bûtengewoan nei 't sin ha yn it nije wenstee, wannear't de hon-
ger har mar net sa bot pleage. De jacht leveret mar in bedroefd bytsje op. As spile 
de duvel hjiryn mei, dan koe 't net beroerder, want sûnt de dei, dat it bist iit har 
wenplak, ûnder it âlde bargehok, ferballe waard, is yn har grutte jachtfjild hast 
gjin bût mear te finen. Yn seis nachten docht it bist op har swalkerstochten mar twa 
mûzen, in folslein itlibbe seekob en in hurdferzen blaupetsje op. It is dêrby noch 
in gelok, dat de murd ûnder de reidbult in bytsje fretten opdocht. It bliuwt lykwols 
beheind ta in spantsje mûzen en in mannich wetterige hüskeslakken en âldwiven. 
Alles byelkoar en dat yn krapoan in wike tiid, is fanse!s fier stente min foar it troch 
ende troch sûne rôfdier. Op 'en doer is it mei sa'n bytsje fretten net iit te hâlden. It 
bist hie grif better har gerak krigen, wannear't se de boerehiemen yn 'e omkriten ns 
ôfsneupt hie, want dat binne ornaris de plakken, dêr't noch wolris wat ekstra's te 
heljen is. Dat se dit net dien hat is noch in neisleep fan it mâle aventoer mei de beide 
manlju op it foarige wenstee. De murd is sûnt dy tiid sa bang foar minsken, dat se 
net heal op in boerehiem doart te kommen. 
De no al wiken oanien oanhâldende winter hat de murd gjin goed dien. Har reser-
ves oan fet en fleis, dy't se yn 'e hjerst opdie, hat se yn 'e ôfrûne tiid al behoarlik 
oansprekke moatten. Yn dizze wike fan oanhâldende krapte oan fretten, wurdt it 
bist sa meager as brânhout, al falt dat op in distânsje beslist net bot op. De bontjas 
fan Dum is tsjokker en glânziger as ea tefoaren en har bealch is sa rein en tsjok as 
hie it bist krektlyn in mânske bût opfretten. Sa is it lykwols net, want dizze grou-
wens hat in hiel oare oarsaak. De murd hat yn 'e lêste tiid alle froasken i.t 'e winter-
tarring opfretten en de aaistokken fan dy bisten wolle net fertarre. Se bliuwe yn 'e 
mage fan 'e murd efter en dije stadichoan sa bot üt, dat it in grutte pleach wurdt. 
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Yn ien fan dizze nachten hat it bist it gelok om dit 'stjerreskot' earne yn 't fjild 
ûtspuie te kinnen. 
Dat jout har oan 'e iene kant wol ferromming, mar oan 'e oare kant komt it gefoel 
fan de honger nammerste mear opsetten. It tekoart oan fretten hat de ynhouten 
fan it bist noch net oantaast, mar de skrinende honger bringt wol mei, dat har aard 
fan hoedenens en ferstannich oerlis geandewei mear oerhellet nei roekeleazens en 
domdrystens. Dizze eigenskippen binne miskien net sa skealik foar de jacht nei 
bût, mar kinne it libben fan de murd wolris ûnnedich yn gefaar bringe. 
Op 'e sânde dei yn it nije wenstee docht it foargoed bliken, dat de murd har net 
mear hâldt oan har wenstige libbenstrant. De langst nei fretten is dan sa grut, dat 
Dum it net, lyk as oars, oant tsjuster ta yn 'e buit iithâlde kin. 
Op 'e neimiddei, om in oere of fjouwer, wylst it noch ljochtskyndei is, giet it bist 
al op 'en paad, mei it doel om ns yn in nij fjild nei bût te sykjen. Sûnder dat se earst 
de neibye omkriten op feiligens ûndersiket en har wat oan lûkt fan it deiljocht, rint 
it bist nei it 'Moarchhoarntsje' ta en fan dêriit stekt se skean de Mar oer. It hat der 
yn earsten in boel fan, dat in beskermingel oan har side meirint, want gun minske 
sjocht it brune rôfdier oer de wite snie reizgjen. Al dalik oan 'e oare kant fan 'e Mar 
fangt Dum in mûs. Yn in omsjoch hat it roppige rôfdier dizze bût ynprûze. It docht 
har tige goed, mar it is fansels fiersten te min om it gefoel fan honger te ferdriuwen. 
It set lykwols goed .yn. Wylst de skimer stadichoan de fierten yn him opnimt, 
sneupt Dum fol moed by de noard- en eastkant fan 'e Mar lâns op hope mear fan 
dy lekkere hapkes te finen. 
Yn tsjinstelling mei de igge oan 'e westkant fan 'e Mar, is de wâl hjir hast oeral sa 
keal as in lûs. Der waakst gjin reid of beamt, mar dêr't it de murd om te dwaan is, 
dat hismannet der wol. 
In pear kear docht de kâns him foar om in mûs te fangen en ienris hat se sels kâns 
op in rôt, mar like faak komt der neat fan op 'e hispel. 'Frouwe Fortuna' hat de 
murd yn 'e steek litten, want de bût kin hieltyd op 't nipperke oan de hongerige 
moardner ûntkomme. Tige fertrietlik oer safolle tsjinslach, dwaalt de murd gean-
dewei fierder fan 'hûs' ôf en komt lang om let by de grutte reidpôle oan 'e stidkant 
fan 'e Mar. Lykas oeral leit ek dit gea fan alderhanne soarten reid en bizen ander 
de snie bedobbe. De lumige wyn hat lykwols hichten en lichten tovere, sadat hjir en 
dêr ek noch eilantsjes fan keale reidpylken en fertoarre snilen boppe de wite tekken 
iitstykje. Op hope hjir einlings en te'n lêsten ns wat te finen, dêr't se de honger mei 
ferdriuwe kin, sneupt Dum dizze rûchtepôltsjes ôf. It sit har wer net mei. It hat der 
sels in boel fan, dat de dea en oars net as de dea hjir rûnspoeket, want oan 'e snie 
kleeft nearne de lucht fan mazen of oar wyld. 
En dochs . . . docht bliken, dat Dum net it ienichste libbene wêzen yn dizze snie-
woestyn is, want as it rôfdier by ien fan dy rûchte-eilantsjes oan 'e bûtenkant fan 
'e sodze komt, stiet se ynienen op goed oardel meter foar in breameagere hazze 
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oer. As de murd fantefoaren de lucht fan dizze bût opfongen hie, dan soe 't har grif 
mooglik west ha om dat bist ûnferwachts yn syn leger op 'e hûd te springen. No kin 
dat net mear, want de hazze is noch tige goed by 't spul en o sa wif. Troch in 
ynstinktive ynjouwing hat de hazze ûnrie fernommen en giet dalik heal oerein 
stean om, sadree as 't nedich is, fan ruten te spylj en. Nettsjinsteande de tsjusterens 
hat Dum wol troch wat der geande is. 
It rôfdier wit, dat se net in tel mear wachtsje mei om 'e bût oan te fallen, oars komt 
se te let. Fertwiveie springt de murd op it doel ta, mar de sprong blykt in bytsje te 
koart. Fûl ploffe de murdepoaten op 'e hazzekont del, mar de deabringende tos-
ken fan it rôfdier bite net fierder as yn it wollige hier fan 'e hazzekont. In kâns om 
dit misgripen te ferhelpen krijt de murd net. De hazze ferdwynt lûd jammerjend yn 
'e tsjustere nacht en Dum hâldt fan dizze moaie kâns oars net oer as in pear plokjes 
hier en de gekoanstekkende wyldlucht, dy't üt it hazzeleger omheech warrelet. Be-
teutere bliuwt it rôfdier in set op itselde plak stean. Breinroer, dat ek dizze bût har 
ûntkommen is, set se op 't lêst dochs de stap wer. Sûnder omtinken rint se no by-
lâns de westkant fan 'e Mar op 'hûs' ta. It teloarstelde bist lit foargoed de moed-
fearren hingje, want se docht net iens war om mear bût op te sykjen en rint mar wat 
wêzenleas fierder. 
Pas wannear't it bist by de opfeart is, komt der wer libben yn har. Oft it komt troch 
de oantins oan de moeting mei de krieën op dit stee of wat oars, is net üt te meit-
sjen, mar se wurdt ynienen wekker it har apaty. Har brein wurket wer, se tinkt wer 
nei en oerleit by harsels hokker paad se troch it jachtfjild nimme sil om dochs noch 
in kâns op b-at te krijen. Moat se by de Mars-igge lâns of sil se fierderop de berm 
fan 'e pirndyk noch ns ôfsneupe? Gun paad soe har op 't stuit te fier wêze, as it mar 
fretten opievere. Like ûnferwachts as in simmertwirre, komt der in snoad plan by 
Dum op. . . De hinnen op 'e pleats . . ! Jawis, ien fan dy fûgels sil se ophelje! Mei 
de gedachte oan sa'n lekkere bout, rint it wetter har al om 'e bek en it bist lit dan 
ek gjin tiid ferlern gean om dit, wol tige riskante, plan üt te fieren. Mei it blide foar-
itsjoch om har sêd frette te kinnen oan waarm fûgelfleis, rint de murd neigenôch 
itselde paad werom as dêr't se earder de flecht lâns naam. By de houten goate oan-
kommen wurdt it blide foardtsjoch op waarme bût efkes oerskade troch de ge-
dachte oan dat rare aventoer, dat it bist in goed wike ferlyn op dit stee belibbe hat. 
De tsjusterens fan 'e nacht mei de yndjippe stilte en rêst om har hinne, dogge lyk-
wols sa betrout oan, dat de murd hielendal net oeral rekket. Krekt oarsom, want as 
Dum fuort dêrnei it hiem oprint en dêr de lucht fan 'e hinnen op 'e snie rûkt, binne 
de aaklike tinzen fan sakrekt al wer fergetten. By de loop tsjin 'e bûthdsmuorre 
oan lokket de hinnerook mei ûnbedimbere twang om de foarnommen died daliks 
te folbringen. 

Al folie faker hat it rôfdier op dat plak stien mei de honger yn 'e hals en fan 
doel west om har sa'n fûgel ta te eigenjen, mar dat plan wie nea iitfierd. It gong 
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destijds net allinne om it sa gefaarlik oandwaand paad, mar foaral ek om gun yn-
breuk te dwaan op in warskôging fan Mem-Natuer, dy't elke murd op it lib-
benspaad meikrijt. Dat is de libbensregel om nea tichtby it skûlplak wat dt te hel-
jen, dat in boel opskuor jout en spoaren neilitte kin. No't Dum earne oars ander-
dak fûn hat, is dat wichtige ferbod net mear op it bist fan tapassing. Allinne it paad 
nei boppen ta is noch de grutte behindering 
Wifel is der noch by de murd, mar op 't lêst rint se dochs skytskoarjend in eintsje 
by de, fan skreplatsjes foarsjoene, planke op. Der bart neat slims en ek net as it bist 
al heger as de daksgoate by de heakse bocht komt en dan noch it koarte flaklizzend 
stikje, dat troch it dak fan 'e skuorre giet, noch lâns gean moat. 
Dat koarte eintsje is lykwols alhiel mei hout omklaaid en it griist de murd oan om 
har hjiryn te weagjen. De hinnelucht, dy't it bist üt it tsjustere gat wei no en dan 
oansiicht, lokket mei safolle klam, dat de opkommende bangens ek wer delbêdet. 
In tel letter stiet it rôfdier trui end fan opwining al foaroan yn it mei gaas omseame 
hinneferbliuw. 
De hinnen, dy't fan it neier kommend gefaar neat murken ha, sitte skean foar Dum 
oer op it roast. Omdat it neare nacht op 'e souder is kin it rôfdier de fûgels net si en. 
Har skerp 1isterjen om in goede oanwizing te krijen, wurdt aloan fersteurd troch 
it pûsten en stinnen fan 'e kij yn 't bûthis en de lucht fan de bût is sa sterk fermon-
gen mei de stank fan de tsjokke laach stront op 'e fier, dat de murd ek dêrop net 
te seil gean kin. As ien fan 'e 'dames' op it roast lykwols in bytsje ferskeukt en dat 
gnoarjende protesten fan 'e oaren feroarsaket, dan wit it rôfdier presys wêr't se 
wêze moat om har slach te slaan. Hoeden sl-apt se nei har doel ta en springt dan 
boppe op it sliepende fjouwertal. De konsternaasje troch dizze oanfal is op syn 
minst allike slim as de sprekwurdelike tongerslach it 'e kleare loft. Sliepdronken 
stowe de fûgels alle kanten ût, fladderje yn panyk by it gaas op en meitsje dêrby in 
heidens kabaal. 
len fan 'e hinnen is lykwols net by steat om hurd dt te naaien, omdat de murd har 
op 'e hûd sit. Mei wyld slaande wjukken skrept de fûgel noch wol in eintsje fuort 
oer de slim besmotske fier, mar it helpt har net in spri'it. Yn in eagenblik fan wat 
minder tsjinwar sjocht it rôfdier kâns om de kwetsbere hals fan 'e hin troch te bi-
ten. Wylst it slachtoffer fan eangens en pine war docht om oan it foar har al besege-
le lot te ûntkommen, drinkt Dum hetsich fan it waarme hinnebloed, dat har as in 
goadedrank yn 'e bek spuitet. De genedige dea ferlost it slachtoffer dêrnei al gau 
fan alle lêst. 
Dêrmei is har plan ôfbreide. De murd hat har Uit no foar 't meinimmen! 
Foarearst is it noch net sa fier, want it wylde gefladder en lûde gekeakel om har hin-
ne hawwe de murd ûnwittend ta sa'n ûnfoege razernij brocht, dat it bist net ophâl- 
de kin mei moardzjen. Oerlis en hoedenens, dy't by al har dieden ornaris sa diidlik 
itkomme, binne folslein by it bist weifallen. Se is ynienen feroare yn in meunster, 
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dat behept is mei in net te bedimjen moardsucht. Dwylsinnich fan dit sinleas 
moardzjen, jachtet de murd efter de oare hinnen oan. len fan 'e trije ûntkomt 
troch by de loop del nei baten ta te flechtsj en, mar de beide oaren ûndergeane itsel-
de lot as it earste slachtoffer. Wannear't der gun gefladder en gekeakel mear om 
har hinne is, komt Dum wer wat by sûpe en stiit. Se sit dan ynienen oer har eigen 
feilichheid yn noed. Mei skrik merkt se, dat der ynienen ijocht blinkt troch de hea-
fal fan de neistlizzende stâl en boppe it tumult fan 'e kij iit heart se ek minskestim-
men. Deabenaud dat dizze fijannen har hjir oer 't mad komme sille, sleept se fluch 
ien fan 'e hinnen nei de iitgong ta en giet der yn 'e flecht mei by de loop del. Dat giet 
wol tige hurd, want op it delrinnende stik fan dat paad, trûdelet it bist mei bût en 
al ûnferwachts nei ûnderen ta. Troch dit akkefytsje op syn minst net fan 'e wize, 
sleept se de fracht sa hurd mooglik fan 't hiem ôf oer de sleat hinne en set dan 
rjocht iit, rjocht oan nei de reidbult ta. It glydt frij maklik oer de snie, mar it is like-
goed noch in hiele put om de hin dat lange ein fuort te slepen. 
De reis ferrint sûnder ûngemakken, mar by it skûlplak komme gâns swierrich-
heden om de bût tusken it reid te ferstopjen. De mânske bût bliuwt aloan efter de 
stribbige reidstâlen heakjen. Nei in hiel gewrot en it op ferskate plakken besocht te 
hawwen, slagget it op 't lêst oan 'e ein fan 'e bult om de hin neigenôch in meter yn 
it beskûl te lûken. Dum fret dêre in part fan de, ûnderwilens, stienkâlde bût op en 
jout har drnei slim wurch, mar tige tefreden, yn it smûke nêst fan wollige reid-
plommen del. 

Koart dêrnei dwarrelje opnij snieflokken op de ierde del. Foar nimmen is it 
dan mear nei te gean wêr't de moardner mei de bût bedarre is . 

22. De ûntdekking fan de moard 

Troch dat wylde gefladder en lûde keakeljen fan 'e hinnen, waard de rêst yn it bût-
hXs alhiel fersteurd. De kij, dy't leine te sûzjen of te wjerkôgjen binne troch it sa 
hommels ûntstiene kabaal oerein skrille en harkje mei aloan beweegjende earen nei 
de eange lûden op 'e bûth'issouder. De grutte bisten fiele, dat dêr wat slims geande 
is en ridelje aloan senuweftiger op 'e stâl om. It duorret ek net lang of se uterje har-
ren wanigens oer dat kabaal yn in ûnrêstich grinen, dat by inkelde bisten no en dan 
oergiet yn in lûd balten, dêr't de bangens klear yn te hearren is. 
It kin hast net átbliuwe of dit tumult moat de bewenners fan 'e pleats wol üt 'e sliep 
helje. Yn 'e foarkeamer, dêr't de famylje fan 'e lytse hiishâlding yn de beide 
bedsteeën ûnder de wol leit, komt it lawaai it it bûthüs gâns minder lûd oer, mar 
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de boerinne wurdt der njonkelytsen dochs wekker fan. Se makket dalik har oare 
helte wekker. De man moat lykwols hiel fier weikomme, mar as hy foar 't ferstân 
krijt, dat der wat ûngewoans mei it fee oan 'e hân is, wurdt hy fuort wekker. Noch 
wat sliepdronken knoffelet hy üt it bedstee, Wikt hastich syn seilbokse en blaubai-
tsje oan en draaft sa hurd as er kin nei 't bûthi.'is ta. Wilens giet it troch him hinne, 
dat der miskien mei keallerij ien en oar skeef gien is. Hoe't soks sa hommels op-
komme kin is him lykwols al in riedsel, want fan 'e jûns mei 't ôfljochtsjen wie 't 
perfoarst net te sjen, dat ien fan 'e bisten yn tarieden stie. Yn 't bûthis sjocht hy 
dalik, dat de kij tige fan 't sintrum binne, mar syn noed dat earne in keal yn 'e grop-
pe leit of dat der oars wat slims bard is, komt gelokkich net iit. It liket allegearre 
wat mei te fallen. Ek yn 't 1ytsbûthÏs, dêr't de rierren en twinterrierren steane, is 
iitsein de grutte ûnrêst ek neat oan 'e hân. Underwilens is ek de boerinne kommen 
om te sjen, wat der geande is. Dat it mâl om en ta gien is en dat de opskuor grif al 
in hiel skoft oan 'e gong west hat, docht bliken it 'e stront, dy't hjir en dêr ta heal-
wei op 'e stal leit en tsjin it hynstesket oan sit. Man en frou geane de hiele rige lâns 
om de smoargens sa goed mooglik op te rêden. Underwilens bekomt de ûnrêst by 
it fee gâns. 
In pear fan de âldere kij, dy't harren fersoarger neiby witte, binne al wer lizzen 
gien, sadat it der nei itsjocht, dat de net te ferklearjen opskuor no wol oer is. It 
pear giet dêrom mar gau wer yn 'e hûs. Werom yn 't bedstee, prate hja noch wat nei 
oer dizze nachtlike fersteuring, mar mei't de temperatuer ûnder de tekkens om-
heech rint, fersloppet it petear geandewei, oant dêrnei in nije sliep alle prakkesaas-
jes by harren weinimt. 
De soan, dy't fan it hiele trammelant yn 'e nacht neat murken hat, krijt de moarns 
betiid, as hy fuort nei syn heit yn 't bûthûs komt, dalik te hearren, wat him hjir om 
midsnacht hinne ôfspile hat. 
Nei 't melken is der yn 'e hûs ûnder brea-iten eins oars gjin praat as oer it riedsel fan 
de opskuor yn 'e ôfrûne nacht. Fan alles en noch wat wurdt as mooglike oarsaak 
fan it tumult oppere, mar net ien fan trijen komt ta de goede oplossing. It sil ek wol 
in riedsel bliuwe . 
As it moarnsmiel oan 'e kant is geane de manlju, lyk as oars, wer nei 't bûthis ta 
om dêre it wurk dien te meitsjen. It is wenst, dat de jonge dan de stront ütkroadet 
en omdat it yn 'e neinacht in bytsje snijt hat, giet hy earst nei bûten om it paad nei 
de rûchskerne en benammen de skean omheechgeande mjuksplanke by it dongstee 
op, skjin te feien. As de jonkeardel dat kerweike dien hat en nei 't bûthûs werom 
rint, falt syn each tafallich op 'e hin, dy't alhiel yndûkt yn 'e snie tsjin de lyts-
bûthiismuorre oan sit. It fernuveret him, dat dit bist fan 'e moarn al sa ier by de 
wurken is, want mei dy kjeld fan de lêste wiken is it wolris hast middei, foardat it 
hinne-foikje op 'e lapen komt. Soe dizze miskien net goed by 't spul wêze? Nijsgjir-
rich rint hy op 'e fûgel ta en it docht al gau bliken, dat it bist net yn oarder is, want 
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it naait net iens foar him i'it. Der mankearret ek mear as in bytsje oan, want hy kin 
de fûgel samar opkrije. 
De hin is net dea, mar der wol slim oan ta, want de fûgel akselet net tsjin en lit de 
kop hingje. In frjemde boel! Hy nimt de hin mei nei 't bûthiis ta en dêr wurdt it bist 
troch heit en soan oan alle kanten besjoen. Sa op 't earste gesicht is de fûgel alhiel 
net skansearre, mar wol mear dea as libben. De boer is fan betinken, dat it wolris 
fan 'e kjeld beklomme wêze kin. As dat wierlik de kwaal is, dan hat de hin grif de 
hiele nacht bûtendoar omtoarke. Mar wêrom soe it bist dan justermiddei net mei 
de oaren op stôk gien wêze? Of soe it dochs sa wêze dat it miskien in sykte Onder 
de lea ha? Dat kin fansels ek, mar dan is 't wol tige hommels opkommen, want 
doe't de frou harren justermiddei fuorre, wiene se alle fjouwer noch sa roppich as 
de pest. 

Krekt as mei de opskuor fan it fee te nacht, is de healdeade hin ek in riedsel foar de 
mannen. De jonge docht it i'itstel om de hin mar yn 't bûthi'is ûnder in gerskoer te 
setten, dan komt it bist miskien wol wer in bytsje by har sûpe en stüt. De boer wol 
lykwols neat fan dat ridlike foarstel witte. It bist moat mar by de oaren yn 't nacht-
hok, dat liket him gâns better ta. Sûnder in inooglik protest ôf te wachtsjen nimt hy 
de hin oer en giet der mei nei de skuorre ta. Fan dêrt'it rint er by it lytse ijedderke op 
nei de bûthissouder. As de man tichte by it doel is falt it him op, dat der in poarsje 
fear om it hok hinne leit. It hat der in boel fan, dat dy eigenwize droktemakkers op-
nu oan 't ferfearjen binne, is syn earste gedachte. Wol frjemd en dat midden yn 'e 
winter! As de man it gazen doarke iepen docht en syn frachtsje yn 't hok smyt, falt 
it him krekt op, dat de oare hinnen diskear net botte warber binne. 
It bliuwt no sa stil as wat en oars ha dy âlde teuten altyd withoefolle kabaal as er 
neiby it hok is. Soene de oaren miskien ek al nei bûten gien wêze? Nee, dat is net it 
gefal, want no't syn eagen wat better op it skimerljocht ynsteld binne, ûntdekt er 
twa fûgels yn it fierste hoekje tsjin it skeane dak oan. Soene dy miskien ek siik wê- 
ze, lyk as de pasj int, dy't hy hjir krekt brocht hat? It doocht fansels net, want se sit-
te der mar wat nuver hinne! 
It liket ferdeald wol, dat de iene mei de poaten omheech leit! Hy moat se der mar 
ns wei reagje, dan wit hy fuort hoe slim it is! De boer wringt him troch it smelle 
doarke en knoffelet heal rûngear nei it tsjustere hoekje ta. Wêrom't de fûgels net 
foar him i.'itnaaie wurdt him mar al te di'idlik, want se binne kroandea. Dat is in nu-
vere boel! 
De man keilt de kadavers mei in goed roaide swaai ta it hok üt en ûntdekt yn it bet-
tere Ijocht mei ferbjustering, dat beide hinnen in trochbiten hals ha. Se hawwe dus 
net siik west, mar binne fermoarde! Hoe kin dat no en wa soe him dat flikt ha? Kin 
it rottewurk wze? Hy hat wolris sizzen heard, dat rotten soms einepiken en oare 
jonge fûgeltsjes opfrette, mar soene rotten ek folwoeksen fûgels pakke? It liket 
him raar ta, dat soks kin en wat langer wat mear hy hjiroer neiprakkesearret, wat 
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ûnwierskynhiker it him liket dat it rottewurk west hat. Want wêr binne dy bisten 
dan ynienen samar wei kommen? Eartiids hiene hja altyd wol in bulte lêst fan dat 
ûnrant hân, mar hast yn gun jier hat hy op it hiem yn 'e neite fan 'e pleats in rôt fer-
nommen. Mar as de rotten it net dien ha, wa dan wol? In hûn kin it perfoarst net 
dien ha, want sa'n bist kin ûnmooglik troch de inge oploop fan bûten wei hjir yn 
't hok komme. Harren kat kin de dieder ek net wêze, want dy mei, al sa lang as 't 
winteret, fan 'e frou nachts yn 't mulhiis yn syn kuorke efter de kachel bliuwe. 
Dy deale, wa hat it dan wol dien? As men der noch oan leaude dan soe men hast tin-
ke dat hjir in kwea spoek op 'e pleats omware, want der barre allegearre fan dy 
frjemde dingen. It is in goed wike lyn al begûn mei dy nuvere ûntdekking ûnder de 
fier fan 't álde bargehok, der't grif . . ., mar wachtsje ns . . . Wat stom, dat er 
dêr net earder oan tocht hat! De murd! Ja, dat ferfiokte stjonkdier, dat dêre wit-
hoelang wenne hat en him nea sjen liet, dat sil de dieder wol wêze! Dat kring hat 
grif honger hân, want hy koe no fansels net mear by syn nest komme, dêr't er safol-
le rotsoai hinne tôge hie. Wat in grutte smearlap om dan tagelyk alle hinnen mar te 
fermoardzjen! No ja, dy iene, dy't hy hjir krekt brocht hat, is him grif ûntkaam en 
de fjirde sil er wol meinommen en opfretten ha! 
En dan wol men ek noch beweare, dat sokke rôvers nea wat fan 't eigen hiem stelle! 
No, dat mei dan sa wol hjitte! 
Troch him yn te jaan, wat him hjir allegearre ôfspile hat, wurdt it de boer no klear 
en diidlik wêrom 't it fee fannacht sa fan 'e wize west hat. Mei dy moarderij is it hjir 
fansels mâl om en ta gien en fan dat kabaal op 'e bûthissouder binne de bisten 
bang wurden. Sa hat it grif west! Frjemd, dat hy sels neat fan dat kabaal heard hat, 
mar de kij wiene ek sa lawaaiïch en de reboelje wie hjir boppe miskien al oan kant 
doe't hy yn 't bûthi'is kaam. Hoe't it ek west hat docht der net mear ta, mar in rare 
boel is it! Net dat it himsels sa bot spyt, dat hja no yn ien klap fan dy hinnetroep ôf 

binne. 
Nee, dat beslist net, mar syn frou sil der wol gâns mei te krijen ha, want dy wie al-
tyd tige wiis mei dy âlde teuten. Hy moat har de jobstiding dalik mar oerbringe, 
want dêr kin er dochs net foar wei. 

Efkes letter steane de trije bewenners fan 'e pleats swijsum by it hinnehok op 'e 
souder. De boerinne sjocht mei ôfgriis nei it slachtfjild, dêr't de deade hinnen nest 
it gaas, de stille tsjûgen binne fan it drama dat him hjir ôfspile hat. It fertriet om 
de dea fan 'e fûgels is it minske hast te mânsk. Om it gemoed te luchtsjen, ferwyt 
se har man dat it syn skuld is, dat dit allegearre barre koe, omdat hy it fallûkje by 
de ütgong justerjûn net sakje litten hie. Hie hy dizze foarsoarch wol naam, dan hie 
der net in bist fan bûten ôf yn 't hok komme kinnen en wiene dy skoandere hinnen 
net sa raar oan harren ein kommen. De boer ferwart him mei i.t te lizzen, dat hy it 
earst net dwaan koe, omdat der doe noch mar trije hinnen yn 't hok wiene. Letter 
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hie hy skandlik fergetten om der noch ns hinne te gean en it Hikje sakje te litten. 
Dat hy it yn 't ferline ek nea dien hat, hâldt de man wyslik mar foar him 

sels . 

As treast foar syn frou kin hy spitigernôch oars neat betinke as dat de fûgels grif ti-
ge ûnferwachts yn 'e sliep oerfallen binne en dus net lang lit ha. It hat o sa spitich 
west, dat .hy en de jonge dat ferfiokte rôfdier fenline wike yn it bargehok net te pak-
ken krigen hiene. AS-dat doe slagge wie, hie der no neat te rêden west! Hja sille der 
aanst dalik op tt gean om te sjen, wêr't it kring bedarre is en as hja him fine kinne, 
dan giet er der oan! 
Like stil as hja earder kommen binne, giet it trijetal wer nei ûnderen ta. De frou 
ferdwynt yn 'e hûs en de maniju sette, wapene mei skeppe en gripe, dalik nei bûten 
ta om it ellindige rôfdier op te spoaren. In tel letter binne hja al wer yn 't bûthi.is 
werom, want de nij-falien snie hat mooglike spoaren fan de moardner foislein ûn-
sichtber makke. 

23. Opnij yn it near 

Sûnt tiden kin Dum har no wer ns mei in folslein tefreden mage deljaan. It bist is 
ek alhiel ût 'e ijken. De lange jacht om 'e Mar hinne, it sa opwinende aventoer op 
'e pieats en ta besiit it getôch mei de hin nei de reidbult ta, is der tige op oankom-
men. De sliep yn it nêst fan sêfte reidpiommen iit dan ek net lang op him wachtsje. 
It wurdt ynearsten lykwols in tige ûnrêstige sliep. Se skrikt om 't hutsje wekker fan 
dreamen oer jacht op wyld fladderjende en lûd alarmearjende fûgels, dêr't se sels 
by yn alderhanne rare en slim nuodlike situaasjes fertize rekket. Earst op 'e neidei 
krijt de murd de echte sûne sliep te pakken en wurdt sadwaande yn 'e jûntiid folie 
letter as oars wekker. It driuwt Dum dan noch net om dalik op jacht te gean, want 
se hat beslist gun skroei. 
Sadwaande bliuwt it rôfdier noch efkes noflik neislomjen, mar moat op 't Iêst 
dochs wol oerein om te skiten en te migen. Oan it hâlden en dragen fan de murd is 
yn dizze nacht goed te merken, dat it oerdiedige hinne-miel fan 'e foarige nacht 
noch neiwurket, want it rôfdier komt net yn aksje lyk as oars. Mar wat sleau skar-
relet se in skoftsje op it ôfmeande reidfjild om en giet dêrnei net fierder as oan 'e 
Grêft ta. 

Dy nachts docht bliken hoe ûnwif it lot soms is, want nachten oanien hat Dum oe-
ren lang yn it fjild omdoarme en dêrby komselden bût op dien. En no sûnder der 
eins war foar te dwaan, fangt se neiby de iitlaat fan it nije wettergemaal samar in 
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mos. Dat smaaklike boutsje is net it ienichste fertiin op dizze koarte reis, want op 
wei nei 'hûs' ta rint har op it iis fan it Moarchhoarntsje in rôt, by wize fan sprekken 
sa yn 'e bek. Fan dizze bût drinkt Dum allinne it waarme bloed. It kring lit se foar 
oare leafhawwers op 'e snie efter. Mei dit neigesetsje hat it rôfdier lykwols wer in 
tige tefreden mage, sadat it stik hin yn 'e reidbult net oansprutsen hoecht te wur- 
den. 
Nei in tige lange dei fan rêst, giet de murd yn it nije jûnsskoft al frij ier op 'en paad. 
Oft it bist har net rjocht fertrout yn it âlde jachtfjild, of dat it aventoer har wer 
oanlokket, is min tt te meitsjen, mar it rôfdier set doelfêst oer it Burstumer Rak 
hinne en belânet lang om let alhiel oan 'e oare kant fan de Nesserdyk by de Bokku-
mer Mar. De brede reidseame, dy't hjir by't simmer as in bluisterige krânse it ôf-
damme Marke omseamet, leit der no giel fertoarre en onder de snie bedobbe hinne. 
De murd sni.ft in hiel skoft op dizze wide flakte ron, mar it leveret har oars neat op 
as de waarme en tige gekoanstekkerige lucht fan in hazze, dy't flak foar har it syn 
leger weispat. Werom by de Nesserdyk, mient Dum dêr yn 'e berm noch in mos 
fange te kinnen. Djip onder de gearwiske snie heart se in pear fan dy knagers lûd 
kreauwen en miskien komme dizze rûzjemakkers aanst wolris boppe de snie it. 
Mear as in healoere bliuwt it rôfdier tsjin in rûchtepôltsje oan, deastil op 'e loer hz-
zen, mar har geduld wurdt net beleanne, want it mûzefolkje lit him net sjen. Nei 
dizze teloarstelling rint de murd mei in wide bôge troch de Peanster krite op 'hûs' 
ta. Al har sneupen leveret ek no neat ytbers op. It is krekt oft de yn froast ferstarre 
wite wrâld fan alle libben ferlitten is. De lange reis yn dizze kâlde winternacht en 
frijwol gjin bût, is wol slim ûntmoedigjend en dochs . . ., dochs komt it mislearjen 
fan de jacht diskear sa bot net oan 't gefoel as it de iêste tiid faak west hat. Har 
foarlân om in heal etmiel mei in lege mage om te krusen, is der diskear net by, want 
it stik hin yn 'e reidbult is mânsk genôch om de opdiene honger te ferdriuwen. By 
it skûlplak oankommen, falt Dum dan ek dalik op 'e hin oan. In kostlik miel is 't 
lykwols net mear, want it soppige fleis fan twa dagen ferlyn is sa bonkehurd befer-
zen, dat it bist by wize fan sprekken de tosken der op slypje kin. It ferget ek noch 
in soad tiid om it iiskâide fleis tusken de bonkjes wei te piûzjen. It dageljocht fer-
skynt al oan 'e loft, as de murd har mei in ridlik folle mage deljout. 
Efkes letter rust de sinne grut en read iit de fiere kym omheech. De eastewyn is ôf-
nommen ta in sigentsje en it stiet der tige spits foar. De fûle froast bekomt yn 'erin 
fan 'e moarn gâns, want no't it oan de twadde helte fan 'e sellemoanne ta is, hat de 
sinne al aardich wat yn te bringen. It wurdt in ynmoaie winterdei. Hiel de wite 
sniewrâld fan Soarremoarre leit yn oerdiedige skittering te pronk. 
Foar Dum yn 'e reidbult wurdt it beslist net in moaie dei. In bytsje foar alven skrikt 
it bist ynienen wekker fan in frjemd lawaai flak nêst de buit. Se wurdt der sa kjel 
fan, dat se ût har noflike sliepplak weistoot en sa djip mooglik onder it reid 
weikrûpt. 
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Op dat nearzige en kâlde plakje, wachtet de deabenaude murd af, wat har no wer 
te wachtsjen stiet! 

Dy fersteuring hat yn earste ynstânsje neat mei har oanwêzigens yn 'e reidbult te 
meitsjen, mar besoarget it bist wol in soad lêst en noed. len en oar wurdt feroar-
sake troch de beide manij u, dy't foarhinne de pôle meand en berêden ha. Mei twa, 
op skerp steande, hynders foar grutte platte sliden, binne hja i.t Earnewâld wei oer 
it betroude iis hjir hinnegien om alfêst in grut part fan harren rispinge nei hûs ta te 
bringen. Fanwegen de tsjokke snielaach kinne hja oare reidfjiiden net ôfmeane. 
Dizze situaasje duorret no al wiken oanien en as it net gau teiwaar wurdt, sil 't in 
hiele toer wurde om it reidskarren, dat noch wachtet, op tijd oan kant te krijen. It 
past harren yn alle gefallen skielk net om dan in dei üt it wurk wei te stappen om it 
reid hjir wei te heljen. 
De maniju begjinne dalik fan 'e iene ein ôf mei it opladen fan 'e sliden. Dat der sa 
yn 'e buit omroppe wurdt, beëanget de murd sa bot, dat se dalik iitnaaie wol. 
Hastich rint se nei de ütgong ta, dy't it fierst fan it lawaai ôf leit. No dochs gâns bet-
ter by sinnen, as okkerdeis by de oerrompeling yn 't âlde bargehok, stekt it bist 
earst de kop bûten it reid om poalshichte te nimmen op de betrouberheid bûten de 
bult. Dizze foarsichtigens bewarret de murd grif foar in protte lêst en miskien wol 
foar de dea, want flak foar har üt, op in distânsje fan in pear meter, skarrelet in 
fijân om, dy't it foargoed op har libben foarsjoen hat. Dat is de hûn, dy't by de 
manhju heart. Bij ke hat op 'e reidpôle de, al gâns fersieine lucht fan it rôfdier op 'e 
snie rûkt en syn treflik goed ûntwikkele noas wiist him it paad nei de reidbult ta. De 
rook fan it wyld is dêre folle sterker. Drok dwaande mei it besnuffeljen fan de snie, 
merkt de hûn net, dat de begearlike bût flak by efkes mei de kop ta it reid üt komt. 
In telmannich letter fertelt syn noas him wol wat der bard is, mar dan is de murd 
al wer djip yn it bes kal weikrûpt. Om by de bût te kommen begj int de hûn ferwoest 
oan it reid te klauwen. Hy komt der net folie fierder mei, want syn skreppende 
foarpoaten giydzje gewoan oer de hurde reidstâien hinne. Fan kleare grimmitigens 
begjint er op de stribbige stâlen om te fretten en besiket altemets in bekfol reid üt 
'e buit wei te skuorren. Ek dat gewrot bringt him net folle neier by it doel, mar it 
besoarget him wol in pear pynhike smetlapen oan 'e bek. 
De manlju, dy't drok mei 't opladen fan 'e sliden dwaande binne, hearre de hûn üt 
en troch wol te kear gean, mar slaan der fierder gjin acht op. Bijke is gauris mei 
harren op 'en paad en hja kinne stadichoan syn gewoanten ek wol. As it him by it 
ûtgraven fan in mûs of rôt net rjocht slagje wol, dan uteret de hûn syn argewaasje 
dêroer mei in senuweftich keffen. Sa sil 't no ek wol wêze, tinke de mannen. Der 
hiismanje grif rotten ûnder it reid en dêr moat it bist him diskear sels mar mei rêde. 
Hja kinne der net bêst foar üt it wurk weistappe! 
Underwilens rekket Dum geandewei mear yn it laberet, want de reidbult koartet 
yn. De ôfbraak komt al sa nei by it skûlpiak fan 'e murd, dat it bist fan benaudens 
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noch mear nei de efterein fan 'e buit ferhuzet. In ferromming betsjut dat net yn har 
benypte situaasje, want no is se wer tichter by it plak, dêr't de hûn omsiacht. De 
grize giet har oer de grauwe as dizze fijân syn kwea gromjen of yslike gesni'if hearre 
lit. Beklamme, tusken twa kweaden, stiet it rôfdier der dan ek tige faai foar. As dit 
sa trochgiet moat der al in grut wûnder barre, sil se it libben der ôfrêde, want it ge-
faar komt aloan neierby. Gelokkich foar Dum komt der nei ferrin fan tiid dochs in 
feroaring, dy't rêding wankt. 
Wannear't neigenôch de heite fan it reid weinommen is, binne beide sliden sa heech 
ôfladen, dat der beslist net mear op kin. De frachten wurde mei tou goed stevich 
fêstsjorre en dan kin de reis op hûs ta wer oangean. It wachtsjen is noch op 'e hûn, 
dy't al in pear kear moanne is om te kommen. Mar Bijke harket net. It bistke wol 
dat slim opwinende aventoer earst ta in goed ein bringe. It twingjende oansizzen 
dêrnei slaan ek gun merk. Krekt oarsom, mei fernijde iver giet de hûn fierder mei 
it ropjen. Syn baas giet der mar op i.'it om it dôfhûdige hûntsje op te heljen. As de 
man sjocht hokfoar raar wurk as it bistke makke hat, foeteret er efkes omraak. Yn 
alle gefallen binne twa fan dy grouwe bosken reid folslein teroppe. Dat roait fan-
sels igge noch seame! 
Bijke wurdt omraak titfoetere, mar it bliuwt fierders by dizze skrobbearring. De 
man pakt it hûntsje by 't nekfel en draacht dan de tige tsjinakseljende plomsturt op 
'e earmen nei de sliden ta. It muoit him eins wol, dat er syn kammeraat sa hurd 
oanpakke moat, mar it kin diskear net oars. Hja moatte sa gau mooglik fuort, 
want de hynders binne hjir beswit oankommen en al fielt it op 't stuit net in sprût 
kâld oan, de bisten meie beslist net beklomje! As hja moarn werom komme kin de 
hûn syn gerak noch wol knie, want dan wurdt it reid allegearre opromme en stiet 
it bist neat mear yn 'e wei om it ûnrant op te sykjen. 
Mei in lûd 'fuort' oan it adres fan 'e hynders, set it ûngewoane reau ôf en efkes let-
ter leit de pôle oan 't Moarchhoarntsje, lyk as foarhinne, der wer yn fredige rêst by. 

24. Flecht yn 'e mist 

As it wer stil om 'e reidbult hinne wurdt, kin de murd wer wat rommer sykhelje. 
Dat har nuodlike steat sa'n geunstige kear nommen hat, kringt lykwols net dalik ta 
har troch, want it duorret noch in hiel skoft foardat se üt har nearzich skûlplakje 
weikomme doart en hoeden op ûndersyk iligiet. Nei de iene ein fan de bult ta falt 
de ynspeksjereis nochal bemoedigjend it. Op 'e koarte gloppe nei, dy't Bijke groe-
ven hat, is oan dy kant eins neat feroare. Wol hinget oeral de mislike hûnelucht, 
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mar sels it stik oanfretten hin leit noch gewoan op syn plak. 
Dum rekket lykwols wer alhiel fan 't sintrum, as se de oare kant üt giet en by har 
slieppiak komt. Fan dy ein hawwe de mannen safolle reid weinommen, dat it sin-
neljocht by de lêste rige reidbosken troch yn it nest blinkt. Dizze ûntdekking fer-
bjustert de murd sa bot, dat har, al aardich oanwûne, selsbetrouwen opslach wer 
fuort giet. It nije wenstee, dat sa nei 't sin wie, is foargoed ferballe, no't it nest fer-
avensearre is. It bist kin hjir beslist net wenjen bliuwe en leafst soe se opslach it-
naaie om in oar hinnekommen op te sykjen. Op 't stuit is dat lykwols in fierstente 
riskante saak. 
Giëd mei harsels oan, rint it rôfdier aloan slim senuweftich troch de paden yn 'e 
bult hinne en wer. It bist komt net in tel ta rest. Der stiet har noch in min skoft te 
wachtsj en, want it duorret noch oeren foardat de tsjusterens de omkriten wer ta in 
feiliger oarde meitsje sil. 
It beteart gelokkich wat oars. Nei alle ellinde dy't de murd hjoed oandien is, soar-
get in hommels opkommen waarsferoaring, dat it bist mei al har ferbyldzjende 
noed en soarch hjir net oan 'e nacht ta omkruse hoecht. Om goed trije oere krûpt 
de sinne wei efter in tsjokke skierens, dy't fan it westen üt wei omheech wâlet. It 
wurdt fuort in stik kâlder en tagelyk fertroebelet ek de klearens fan de fiere kimen. 
Fan oeral wei komt in wite dize oanslûpen en dizze skierens waakst hurd oan. Yn 
koarte tiid lûkt de wrâld potticht. De blierens, dy't sakrekt noch oer it gea ütspraat 
lei, is tadutsen mei in ûntrochskinend wyt gerdyn, dat as in mistreastige beklam-
ming it hiele gea beside hâldt. 
Neat is Dum op dit momint mear wolkom as dizze tsjokke mist. Mei dit beheinde 
sicht op ierde, doart it bist har wol ôf te jaan. Se wachtet ek net langer en ferlit it 
ferballe stee. Yn sân hasten rint se nei it Moarchhoarntsje ta en rept fan dêr wei by-
lâns de Markant it st'ideasten yn. Neiby de opfeart fan de pleats, dêr't se earder 
wenne hat, krûpt se wei tusken wat boppe de snie iitstykjende rûchte. Pas as de 
nacht diidlik syn komst oankundiget, ferlit it rôfdier dat kâlde plak en stekt de Mar 
oer. Oan 'e oare kant fan de iisflakte sneupt se earst noch in skoft op it âlde bûtlân 
om en ferdwynt dêrnei yn 'e binnekrite fan it Heechhiem. 
It gea leit der hjir krektlyk hinne as oeral en nea docht him in kâns foar om bût te 
fangen. Dat is wol tige spitich, mar nettsjinsteande dizze tsjinslach hat Dum, hoe-
wol ûnwittend, ek wer in boel gelok, want wylst it bist aloan fierder fuortdwaalt, 
strune yn har eardere jachtfjild twa fijannen om, dy't der mei opsetsin op üt binne 
om har te fangen. Dat binne Melle 'Moalsek' dy't op it fabryk fan U. T. wurket en 
syn goed belearde murdehûn. Efkes is de hûn it flechtpaad fan Dum noch neigien, 
mar de murd is al withoe fier fuortreizge, sadat dizze reis yn 'e mist neat foar Melle 
en de hûn opleveret. 
Nei lang omdoarmjen belânet Dum lang om let alhiel by de Modderpoel. Tusken 
it reid oan 'e westkant fan de, benei oan 'e boaiem ta tichtferzn, ûndjippe wetter- 
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dobbe fynt de murd ek neat fan har gading. Oer de Jansleat hinne komt se yn 'e 
brede beamstripe, dy't besiden de oerâlde pleats foarby de heakse bocht bylâns it 
farwetter leit. Yn dizze wyldernis fan âld en jong beamt en Onder snie bedobbe 
rûchte, snift it rôfdier hjir en dêr de lucht fan in hûn op. De benearet har sa, dat 
se gau werom giet en bylâns de polderdyk, oan 'e sildkant fan de Jansleat op 'e Wi-
de Ie ta set. 
Sadwaande is it bist yn in omsjoch by de wettermole fan It Heechhiem. Dat âlde 
monumint, dat al in pear jier gun tsjinst mear hoecht te dwaan, docht yn 'e tsjokke 
mist spoekeftich oan. Dum hat mei soksoarte fan waanbylden lykwols neat te 
dwaan en tinkt, dat dêr binnen yn dat bousel miskien wol in gaadlik ûnderkommen 
foar har is. De nacht foarderet al aardich, sadat it yn alle gefallen tijd wurdt om nei 
in skûlplak om te sjen. It rôfdier rint in pear kear om de spinnekop hinne. Nearne 
is lykwols in gatsje, dêr't se troch krûpe kin. By de grûn is alles ôfdutsen troch de 
hurdferzen snie en it skean omheechgeande, mei pannen beleine omskot, is oeral sa 
geef as kryt. 
Bekaaid troch dizze tsjinslach, skarrelet de murd noch in setsje dêr fuort by om en 
belânet op 't lêst by it moleiitskoat. Foaroan, yn dy houten wetter-ûtlaat, is in 
poarsje snie gearwiske, mar bylâns in smel paadsje oan 'e side weaget Dum har 
dochs yn dizze romte. Har nijsgjirrigens om ek dat stâl te ûndersykjen, wurdt be-
leanne, want by in terotte planke lâns kin it bist no dochs ta har doel komme. Op 
de sniefrije hurd-ferzen grûn binnen yn 'e mole, rûkt it rôfdier, dat hjir koartlyn in 
mûs omskarrele hat. De langst nei sa'n smaaklik boutsje, skoot it doel, om hjir nei 
in skûlplak om te sjen, dalik nei de eftergrûn. Mei har sintugen goed op skerp, 
bliuwt de murd deastil stean, op hope, dat dizze bût gau weromkomme sil. Dat 
bart wol net, mar nei in setsje heart se oan wat risseljen en piipjen dat de bût skean 
foar har iit, tsjin 'e kant oan, tahâldt. Sûnder lûd te jaan slûpt Dum der hinne en 
tinkt, dat se de mûs dan sa foar it gripen hat. It pakt lykwols oars it, want it bistke 
sit Onder yn in houten bak en dêr is dus net sa maklik by te kommen. It docht dan 
ek wer bliken, dat it snoade rôfdier har yn neare nacht en op folslein Onbekend ter-
rein dochs skoan wit te rêden, want al gau hat it bist iitfûn hoe't se by de bût kom-
me kin. Linich springt se oer de fjirtich tomme hege râne fan 'e bak en tinkt dan har 
doel berikt te hawwen. Ek no beteart it oars, want in steapel âlde lapen en boskjes 
tou behinderje har om djip yn 'e bak wei te dûken en de bût te pakken. De mûs 
skrikt fansels tige fan de ûnferwachte plof op it dak. Mar it kjifdier is lykwols sa 
goed by syn sûpe en stüt, dat it troch in lyts pypgatsje Onder oan 'e side fan de bak, 
&naait en sadwaande oan de moardner ûntkomt. Dum krijt dochs in beleanning 
foar har aksje. 
It wurdt in tige ûnferwachte traktaasje, want de maitiid, dy't noch sa fierôf liket, 
hat yn de bak syn komst al oan kundige. Yn in keunstich nestke fan papiersnypsels 
en touphis, lizze fjouwer keale en ûnnoazel lytse jonge mûskes. De herterkers, dy't 
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mar amper in etmiel âld binne, ferdwine nei in hap en in snap yn de hongerige mur-
demage. It miel docht de murd tige deugd, mar it is fierstente behindich om de hon-
ger alhiel by har wei te nimmen. It bist hat sin oan mear en de kâns om noch wat 
betters te fangen is der, want de âlde mûs sil grif wer nei it nêst werom komme. Net  
fier fan it lytse pypgatsje ôfgiet Dum ûnbeweechlik op 'e loer lizzen. Se hoecht net 
iens sa lang te wachtsjen of de senuweftige mem komt hoeden oantripkjen. It fer-
triet oer it ferlies fan har jongen wurdt it mûske besparre, want krekt foardat se yn 
'e bak weikrûpe sil, hat de murd har te pakken. 
It rôfdier giet dêrnei op ûndersyk üt yn it mooglik takomstich wenferbliuw. Dat 
falt har ôf, want de romte is net allinne tige beheind, mar der binne ek gun plak-
ken, dy't gaadlik beskûl jouwe. 
Ek jout it gjin beskûl, dêr't se yn gefal fan need feilich weikrûpe kin. De murd kin 
mar ien üt- of tagong fine en dêrom kin dit nea in wenstee wurde, dêr't se har this 
fielt. It rôfdier beshit dan ek om dalik wer fuort te gean en earne oars om te sjen. 
As it bist wer bûten komt, docht it bliken, dat it waar ûnderwilens gâns feroare is. 
De wyn üt 'e frieshoeke hat de kop wer in bytsje opstutsen en de mist is sa goed as 
alhiel ferdreaun. Dêrby blinkt it earste moarnsljocht al wer oan 'e loft. It is de 
murd dan te riskant om yn dizze ünbekende wrâld op aventoer üt te gean. Goed 
tsjin 't sin, rint Dum werom en nestelet har sa goed sa kwea op it ienichste plakje, 
dat dêrfoar yn oanmerking komt en . . . dat is yn 'e bak, dêr't se earder de jonge 
mûskes fûn hat! 
De nije moarn komt mei in protte lôgjend giel en read oan 'e loft en foarseit opnij 
de komst fan de bliere winterdei. Foar de murd wurdt it lykwols net sa'n noflike 
dei, want it bist wurdt om 't hutsje yn har sliep steurd. Al foar sânen skrillet se wek-
ker fan de molkfarders, dy't no mei hynders foar de sliden by de mole lâns komme 
om de molke by de Goaijïngaht!ister  boeren wei te heljen. In skoftsje letter dinderet 
in frachtauto mei it wenstige lawaai foarby en sa no en dan meitsje ek de hikse au-
to's gebrûk fan it 'farwetter', dat omtovere is ta in betroude hurde ferkeersdyk. Al 
dat lawaai bliuwt beheind ta koarte fersteurings, mar de middeis rekket Dum goed 
yn 'e pine troch twa reedriders, dy't elkoar flak by de mole moetsje. It is âlde kunde 
en it leit foar de hân, dat it by dy twa net bliuwt by fûstkjen en sûnfreegjen. Hja 
hawwe hiel wat mei elkoar te bepraten en binne sa ferstannich om net mei de be-
switte lea op 'e kâlde wyn stean te bliuwen, mar khinje by de wâl op en hâlde it pe-
tear oan 'e lij- en sinnekant fan 'e mole. De murd skrikt har in heale beroerte, wan-
near't der ynienen minskestimmen sa neiby klinke. It bist tinkt net oars, as dat der 
op 'en nu fijannen binne, dy't har sykje en kwea dwaan wolle. Dalik springt se üt 
it sliepplak wei en ferskûlet har sa goed as 't kin yn in kûltsje, besiden de mole-as. 
Ree, om sa gau as 't nedich is lâns de ienichste flechtwei üt te naaien, wachtet it be-
naude rôfdier ôf, wat har no wer boppe de holle hinget. Der bart gelokkich neat 
slims. De manlju dogge oars net as prate, mar alle kearen as ien fan harren ns tige 
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lûd laket, giet by de murd de grize oer de grouwe. Hast trije kertier hâldt dat petear 
Dum goed yn 'e skroeven. De trochstiene eangst wurket ek noch nei, want it bist 
doart har dêrnei net iens wer yn it nêst del te jaan. 
Slim ûngemaklik rint se wat yn 'e inge romte hinne en wer en wachtet ûngeduldich 
op de komst fan de nacht. It is tsjustermoanne, mar de ûntelbere stjerren oan it 
skjinne swurk en de wite ierde, behinderje dat it neare nacht wurdt. 
Dum ferlit al ier yn 'ejûn it har, sa ûnsinlik oandwaand, deiferbliuw. It bist rint de 
Jansleat iit, in ein by de sûdkant fan 'e Wide Ie lâns en stekt healwei ynienen dwers 
oer de iisflakte nei de Suderburd ta. It ienichste dat Dum nei lang omdoarmjen yn 
dy kontreien opdocht, is in brânhout meagere deade seekob. Dat bonke-
hurdferzen kring noasket har net, sadat se it kadaver mar foar oare leafhawwers 
lizze lit. Lang om let be!ânet it rôfdier by in, mei beamt omseame, kampke bûtlân 
oan 'e noardkant fan de Ie. Oan 'e eastkant, fuort tsjin de Ie oan, stiet in ienfâldich 
simmerhi'iske en oan 'e oare ein tusken de pôle en de polderdyk fan de binnekrite 
yn, de oerbliuwsels fan wat ienris in skiphûs west hat. 
Yn 'e rin fan 'e jierren is dit lis plak foar in lyts boatsje, foislein mei wetterplanten 
tichtwoeksen. It bousel is hast hielendal ynstoart, allinne oan 'e wâlskant stiet 
noch in stik fan it houten omskot oerein. Yn dizze pôle kriget de murd ynienen in 
fleach lucht fan in har ûnbekend bist yn 'e noas. De rook hat in boel fan in soartge-
noat, mar dat is it perfoarst net. Nijsgjirrich lyk as altyd en omdat it ynstinkt har 
net warskôget foar gefaar, rint it rôfdier nei de boufal ta. In pear meter fan it sket 
ôf, giet se as in mantsje rjocht oerein stean om de situaasje foar har üt op te nim-
men. It leit har mar by, dat it frjemde bist hjir earne ferskûle sit. It docht bliken, 
dat it foargefoel ek goed is. Dat frjemde bist is in harmeling dy't weikrûpt is ander 
de berch ôffal efter it sket. It wite rôfdierke hat de murd al earder fernommen en 
de ynkringer fan syn jachtfjild goed yn 'e gaten hâlden. Ut it each fan feiligens is 
er dochs mar yn syn hoale weikrûpt. 
Fan aard lykwols like nijsgjirrich oanlein as de murd, kin er it yn 't beskûl ek net 
dije. Hy moat witte wêr't de oare is en wat dy ütspoeket. Sûnder ek mar it minste 
gewach te meitsjen komt it bist foar 't ljocht en kipet hoeden om it sket hinne. Op 
koarte distânsje sjocht er de net noade gast yn 'e snie stean. Ut de heechoprjochte 
hâlding fan de murd, mient de harmeling gun kwea, mar allinne wifel en hoede-
nens by de oare op te merken. Troch dizze misse skôging slacht syn eardere ban-
gens dalik oer nei betrouwen en wissens. Hy sil dy oare ns efkes sjen litte, dat er net 
benaud foar him is! Domdryst komt er alhiel foar 't ljocht en giet ûtdaagj end besi-
den it sket ek oerein stean. As ûnferweechlike stânbylden stoarje dy twa mekoar in 
set oan. De iene sjocht in mânsker donkerkleurich bist op 'e wite snie en de oare 
krektoarsom in lytser wyt bist yn in swarte omlisting. Sûnder twivel mjit elk syn ei-
gen krêft en kinnen tsjinoer de oare ôf. 
Grif wurdt it beide yn dat koarte eagenblik ek diidlik, dat hja gun bût, mar wol 
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grutte konkurrinten fan elkoar binne. Nea en benammen net yn in tijd, dat it fret-
ten sa krap is, sille hja mekoar tichte by inoar duldzje kinne! Dum noasket it slim 
bretale dwaan fan de oare alhiel net. Mei in tige kwea gromjen uteret se har wrante-
ligens hjiroer. Dizze dtdlike warskôging is foar de harmeling foidwaande om syn 
oermoedigens opslach farre te litten. As de wjerljocht ferdwynt er wer yn syn hoa-
le. De murd komt ek dalik tït stee, mar net mei de bedoeling om efter dat oare bist 
oan te gean. Se berûkt efkes it plak, dêr't de harmeling stien hat en rint dan fuort 
as wie der neat bard. Har masterskip oer dy oare hat sa oertsjûgjend west, dat se 
gjin fierdere belangstelling foar dat fiere famyljelid hat. 
Bylâns de wâl rint de murd alhiel oan 't 'Spokebosk' ta en giet dêr it ijs wer op. Nei 
lang omdoarmjen komt it bist beëasten 'Eagehoek' wer oan lân en treft op 'e 
'Blomseize' in hazze oan, dy't sa gallich is, dat de dea him grif gau efterhelje sil. 
Omdat Dum in tel te let op dizze ûnferwachte moeting reagearret, ûntkomt de bût 
har dochs noch. It liket gjin heksetoer te wurden om it slim wrakke bist yn It 
tsjuster werom te finen, want de hazze swit behoarlik troch. Syn paad is sadwaan-
de maklik te folgjen, mar op 'e wide snieflakte fan 'de Roek' rekket de murd it 
spoar dochs bjuster en slagget der net yn om it wrakke bist werom te finen. 
Lang om let komt de wurge murd op 'e Blomseize werom en rint lâns de igge fan 
de Sitebuorster Ie fierder. Sa komt se by de 'Roekepleats' en omdat dan de earste 
tekens fan de nije dei al oan 'e loft komme, weaget se har dêr op 'e noardkant fan 
it hiem om nei in skûlplak om te sjen. Dat draait op in teloarstelling iit, want oeral 
hinget de lucht fan in hûn. Sa hurd as se kin rint it rôfdier by de muorre fan 't lyts-
bûthits lâns om It gefaarlike hiem te ferlitten. It bist is amper de bûthiisdoar foarby 
of dizze wurdt iepen dien. De âldste soan fan 'e pleats en in foarse giel-brune kolly-
hûn komme nei bûten ta. De hûn beheart wol net ta it soarte, dat graach efter rot-
ten en lyts rôfwyld oan sit, mar de noas is goed. Dit bist rûkt ek dalik, dat hjir krekt 
in bist foar de doar lans van is, dat net by de libbene have fan 'e pleats heart. Dat 
makket him net allinne nijsgjirrich, mar foaral kiezzich, want frjemden hawwe 
neat op syn hiem te meitsjen. Yn de hurd tanimmende moarnsdage ûntdekt hy de 
ynkringer en stoot der op ta. Dum is sa gelokkich, dat lofts fan har in houten hok 
is, dêr't se krekt op tiid ûnder weikrûpe kin. De grutte hiemwachter kin hjir net by 
har komme. Wol skarrelet er noch in setsje tige gromjend by it flechtgat om, mar 
as er heart, dat de bûtht'isdoar opnij iepen giet, rint er der gau hinne, want de kâns 
om wer yn 'e waarmte te kommen wol er net fersitte. 
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25. Fierder de wrâld yn 

Under de hoksflier is Dum wol aardich feilich. De romte tusken de hurdferzen 
grûn en de houten fier is sa beheind, dat in mânsker bist as de murd dêr net ferkea-
re kin. In noflike oarde om dêr te wêzen is it ek beslist net, want nearne is in bytsje 
beskûl tsjin de kâlde friezerswyn, dy't der ûnder troch siicht. Neidat de grutte hûn 
ôfset is komt it betrouwen by it rôfdier stadichoan werom. Wol is yn 'e hoeke, nei 
oan 'e pleats, aloan wat gestobbel, mar dat lûd deart de murd gjin grevel. It bist 
skynt oan te fielen, dat hjir gun kwea foar hat iit fuortkomme sil, want fan de seis 
hokkelingskeallen, dy't dêr opsteane, hat se neat te duchtsjen. 
Nei in setsje giet de murd der op Xt om in wat gaadliker plakje op te sykjen. Yn-
earsten liket it der net op, dat der wat betters te finen is. By tafal ûntdekt se nei fer-
rin fan tijd by in stile, neist de feestâl, in gatsje yn 'e houten fier dat krekt mânsk 
genôch is om der troch te krûpen. Oer dizze iepening hinne leit in steapel hea, sadat 
dizze ûntdekking eins in boppeslach is. In nofliker sliepplak kin it bist har hast net 
winskje. Troch it lange swalkjen en sykjen sit de wurgens har sa bot yn 'e lea, dat 
it wenstige 'ritueel' fan it pelsskjinslikjen, diskear mei in slinger en in slach ôfdien 
wurdt. No fik iitrêste is der foarearst lykwol noch net by, want al ridlik gau wurdt 
it bist wer fan 'e wacht reage. len fan 'e oare jongens op 'e pleats komt yn 'e stâl om 
de bisten te boarnen en te fuorj en. As de deale sjit Dum wer ûnder de fier en moat 
dêr hast in kertier omheukerje, ear't de rêstfersteurder wer ôfset. 
It rôfdier siket dalik har sliepplakje wer op. Goed en wol mei de kop troch it gat 
hinne, besaut it bist har oer de feroaring, dy't hjir ûnderwilens pleats fûn hat. De 
steapel hea boppe it gat is, op in pear lytse topkes nei, ferdwûn sadat de stâlromte 
no yn syn hiele hear en fear foar har iepen leit. Rjocht foar har üt is in frij smel 
paad. Oan 'e iene kant dêrfan steane de seis bisten en foar har oer lizze pakken strie 
tsjin it sket oan, dy't dêr oanbrocht binne om de kjeld fan bûten ó  safolle mooglik 
te kearen. 
Wylst Dum de nije situaasje goed yn har opnimt, heart se boppe it snaskjen fan it 
fee 1t fuortby in bytsje risseljen tusken de pakken strie. Wat dêr omskarrelet 
hoecht foar har gun neiere átlis. Troch alle noed en spanning en grif ek fanwegen 
de wurgens, hat de omtrint lege mage fan de murd him net sa bot oppenearre. Mei 
fan it sa ûnthjittend lûd komt de honger lykwols ynienen as in benei net mear .lt te 
hâlden pleach opsetten. Under heechspanning wachtet it rôfdier op in kâns om diz-
ze bût te fangen. In hiel skoft bliuwt It stil tusken it strie, mar dan ynienen heart se 
it opnij en fuort dêrnei rint in mûs tusken de pakken strie wei it paad op. 
De lytse knager hat it hiele winterskoft al yn 'e stâl om hismanne en wie hjir alhiel 
yn in gasthûs. It bistke koe alle dagen in oerfioed oan fretten fine en hie fan nim-
men en neat lêst. Ek op dizze moarn mient de mûs yn alle frede en feiligens it wen- 
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stige moarnsmiel wol ophelje te kinnen. Sûnder haast wol it nei de doaze mei fee-
koekjes ta gean, dy't oan 'e oare ein fan 't paad stiet. Dat mislearret diskear, want 
Dum giet ta aksje oer en hat de mûs al te pakken, foar't dizze fan skrik in eangst-
skreau ütstjitte kin. Fuort by it gat fret it rôfdier it smaaklike boutsje mei hom en 
grom op. It lok, dat de murd yn 'e ôfrûne nacht sa bot yn 'e steek liet, is har hjir yn 
it hok gâns better tagedien, want efkes letter fangt se ek de oare helte fan it mûze-
pear. Sa wurch as in maits, mar no dochs mei in tefreden stelde mage, benestelet it 
bist har deun by it gat yn 'e fier tusken it oerbleaune hea. De sliep lit ek net lang op 
him wachtsje! 

De wrakke hazze, dêr't Dum sa'n skoft om socht hat, is mear troch gelok as wiis-
heid oan it rôfdier ûntkommen. It deasike bist hat mei dit gelok lykwols gjin foar- 
diel behelle. Nee it is krekt oarsom, want de lange flecht oer de 'Roek' hat sa'n 
soad fan him ferge, dat it bist alhiel ta reapsein is. Op neigenôch healwei de Site-
buorster Ie, is de hazze skjin oan 'e ein tsjin de polderdyk oan delfallen. De krêft 
om wer oerein te kommen, sit der net mear yn. De poaten, dy't him foarhinne sa 
rap oer it fjild drage koene, wolle ynienen net mear. Mei iitpûljende eagen en 
foislein machteleas, bliuwt it bist hymjend yn 'e kâlde snie lizzen. 
De ein fan syn libbensreis is neiby. It bist fielt mar al te goed, dat net oan dit ûnfer-
bidlik lot te ûntkommen is. Op 't stuit soe him neat nofliker wêze as mar op dit stee 
lizzen te bliuwen om de grutte ferlossing ôf te wachtsj en. De ûnbeskreaune Natuer-
wet ferset him lykwols mei klam tsjin it foigjen fan dizze maklikste wei. Regel is om 
foar de komst fan de dea, wei te krûpen op in plakje alhiel iit it each fan de wrâld. 
As 't heal kin moat hjiroan foldien wurde. De hazze is der op dit momint net mear 
ta yn steat en de yn kjeld ferstarre wrâld jout ek hast gjin gelegenheid dr ta. 
De plakjes, dy't ta sa'n ienfâldich grêf tsjinje kinne, lizze ûnder in tsjokke snie-
laach bedobbe. Underwilens begjint it al te daagjen en letter, as de earste sin-
nestrielen de wite ierde ôftaaste, komt der dochs wer mear libben yn it bist. 
Dreaun, troch de ynjouwing fan de Natuer wol de hazze noch besykje nei syn âlde 
leger yn 'e 'Faendels-five' te gean. Dat leger beantwurdet lang en de lang net oan 
de winsk, mar in bettere kar is der net. Slim stoartelich giet it bist op dat doel ôf. 
De ivige rêst wurdt him lykwols net op dat stee gund, want efkes foar it eindoel falt 
it bist ûnferwachts fan siden. In fûleindich triljen lûkt troch syn lea hinne. Kramp-
eftich krôlje de poaten tsjin 'e bealch oan om drnei stadichoan te ûntspannen. 
Noch ien kear giet der in skokje troch it bist hinne, noch in dimmene snok en mei 
dat him in pear drippen bloed ta de noasters i'itkomme, nimt syn libben ôfskie. 
De genedige dea hat de hazze fan alle ierdske lijen ferlost. 

Oan 'e ein fan de Sitebuorster Ie hawwe twa swarte krieën de nacht trochbrocht yn 
it hege beamt bylâns de wâl. Dat pearke hat de lêste dagen gâns honger lit en dat 
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seit nochal wat, want dizze fûgels binne goed liep as it om hawwen en krijen giet. 
Op itselde momint, dat de hazze de geast jout, geane de beide swartrokken der op 
ilt om earne wat ytbers op te skarreljen. It doel is om de pleatsen yn 'e omkriten ns 
ôf te reizgjen, want op 'e boerehiemen is faaks noch wol ien en oar te heljen. Wylst 
hja, frij heech yn 'e loft, op de neistbylizzende pleats ta fleane, eagje hja de wide 
sniewoestine nei alle wynstreken goed oer en it ûntgiet harren drby net dat in em 
besiden de Goarsleat, wat donkers op 'e snie leit. 
Wat dat is kinne hja fan dizze hichte ôf net sjen, mar miskien is it de muoite wol 
wurdich om it ns fan neiby te besj en. As op kommando litte dy twa harren foar de 
wyn ôfsaaie en fleane in pear kear oer it plak om de feilichheid earst goed op te 
nimmen. It liket allegearre betroud en al gau strike hja elk oan in kant fan it donke-
re gefal op 'e snie del. De fûgels sjogge dat it in hazze is, mar it bist leit der mar nu-
ver hinne en it ferweecht ek net. Miskien is it bist wol dea of is der oars wat mei oan 
'e hân, dat it bist net mear fuortkomme kin. No, dan binne de beide swartrokken 
wol ree om it ôf te meitsjen. Stadichoan komme de fûgels tichteby en it begj int der 
wrachtsjes op te lykjen, dat hjir in kostlik miel te heljen is. Wat harren noch wier-
hâldt om ta de oanfal oer te gean, dat binne de ütpüljende eagen fan de hazze, dy't 
yn it skean fallend sinneljocht sa blinke of soene se alles noch sjen. De hazze fer-
weecht him net en sadwaande doare de krieën neierby te kommen. Op 't lêst doart 
de iene it oan om ien fan 'e eagen stikken te pikken. Ynwindich deabenaud, dat diz-
ze bretale died noch op d' iene of d' oare manier ôfstraft wurde kin, fljocht de krie 
dalik in eintsje tebek. Der bart lykwols neat en de hoedenens by de fûgels ferdwynt 
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foargoed as dêrnei ek de oare glinsterjende bol yn in donkere holte feroare is. It 
feestmiel kin dan begjinne! 
Mei in pear foarse snaffelhouwen yn it weak fan de hazzebealch, prottet it ynge-
want nei bÛten en de beide hongerlappers skrokke om 't hurdst om de lekkerste 
hapkes foar mekoar wei te snippen. Dat skreppen en skuorren fan de beide knapen 
bliuwt net lang ûngemurken. Soartgenoaten yn 'e omkriten hawwe al gau yn 'e ga-
ten, dat der op de Faendels-five wat te heljen is en soks moat harren fansels net ûnt-
komme. 

In kertier letter binne der al sân swartrokken oer it kring gear en it naait der bytiden 
itt as âld smoar. De fûgels gunne mekoar de lekkere hapkes eins net. Yn de krieë-
taal wurde oanhâldend skoarre drigeminten utere en sa no en dan wurde ek fikse 
snaffelhouwen iitdield. As nei in setsje ek noch twa fiere famyljeleden mei bûnte 
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fear oan de dis komme, is der foar harren neat mear te heljen. Fan 'e hazze is nei 
in hoartsje oars net mear oer as de skjin ôfpluze bonkjes en in grut stik fel, dat 
troch de ûnderlinge begearigens al ytlike meters fan it goar bluodrich plak op 'e 
snie weisleept is. 

De boartlike eastewyn draacht no en dan lytse topkes hazzehier fier oer it gea foar 

him dt . . 

Yn 'e stâl fan 'e hokkelingen kin Dum in skoft fredich sliepe. Earst om goed teetiid 
hinne, wurdt it bist fan 'e wacht reage troch in soan fan de Roekeboer. De jonge fa-
get de stront efter de bisten wei, tôget in nije foarrie hea oan en jout de keallen 
fuort ek it jûnsmiel, sadat hja der foarearst wer in skoftsje ôf binne. len en oar 
nimt de nedige tiid yn beslach en salang kriist de murd ûnder de fier om. Wan- 
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near't de rêstfersteurder ôfsetten is, komt fan sliepen neat mear terjochte. It 
wachtsjen is dan op 'e nacht en it rôfdier hat der faak mei mear ûngeduld op wach-
te as diskear. De honger pleaget har net sa bot en se leit o sa noflik. Mar goed ek, 
want de sinne hat har deiske reis hyn ofte nei noch net foibrocht op dizze moaie 
winterdei. 

Der stiet wat minder wyn as yn de foarôfgeande dagen en dêrtroch fielt it sa kâld 
net oan. Kening Jûkelburd sit noch goed fêst yn 't seal en dat wylst de lêste wike fan 
'e sellemoanne oansteande is. 
Mei de komst fan de tsjusterte ferlit Dum it feilige ûntwyk. It rôfdier siket earst 
noch in skoft nei de bût dy't har juster ûntkommen is. It draait no fansels ek op 
neat üt. De droegjende wyn en de sinne hawwe de eardere rookspoaren oerdei be-
nei itwiske, sadat in nije oanwizing fan de wrakke bût nearne te finen is. Omdat de 
murd net yn 'e buert fan de Faendels-five komt, bliuwt it bist alhiel ûnkundich fan 
itjinge dêr mei de hazze bard is. It rôfdier dwaalt geandewei fierder it easten yn. Be-
noarden de izeren wynmole stekt it bist oer nei de Goaijingahister krite en rint mei 
in wide bôge om de pleats oan de Goarsleat hinne, nei it begjin fan de Kromme Ie. 
Op it kampke bûtlân by it beaken, hawwe Grouster fûgelwachters in pear dagen 
ferlyn in poarsje trochdraaide griente hinne brocht om de hazzen en reeën yn dizze 
kontreien in gruttere oerlibbingskâns te jaan. Oan alle kanten fan de nochal opfal-
lende iitstal1ing, steane ytlike printen yn 'e snie fan de gasten, dy't hjir sa foar en 
nei ns om wat fretten west hawwe. Wannear't de murd yn neare nacht by deal gâns 
beklonken foarrie oankomt, treft se net ien fan dy gruttere klanten oan. Tusken de 
boerekoalstronken skarrelet lykwols al in mûs om. Dat bistke wurdt in wolkomme 
bût foar de murd. 
Dum rint dêrnei in hiel ein by de tâne fan de Kromme Ie lâns. Dat leveret ek neat 
op, sadat se healwei de krite mar yndwaalt. Lang om let komt se by de lêste pleats 
oan de Goaijingahiistersleat üt. 
Op it lange hiem efter de pleats fynt it bist ûnder in berch âlde rommel in wol gaad-
lik skûlplak. De nacht is noch net oan 'e ein, mar de wurgens sit it bist noch sa bot 
yn 'e lea, dat se dalik wat rêding by mekoar siket en har yn it nije beskûl deljout. 
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26. De maitiid yn 'e lea? 

Op 'e pleats, dêr't Dum weikrûpt is, hat ien fan 'e skoalgeande jonges üt de grutte 
hiishâlding tige te dwaan mei in wrakke jerke, dy't in pear dagen foardat de winter 
ynfoel, geregeldwei foar hûs omskarrele. De fûgel wie oansketten wurden en hie 
dêrby net allinne in stikkene poat oprûn, mar ek ien fan 'e wjukken hong der mâle 
bryk en slop by, sadat er ek net mear fleane koe. Doe't mei it ynfallen fan 'e winter 
de wetters ta frearen, struide de jonge alle dagen wat foer foar dit slachtoffer üt, 
sadat it bist gun honger hoegde te lijen. Dat gong fansels fan de foarrie ôf, dy't yn 
'e skuorre opslein lei, mar it mocht fan syn heit en mém salang as it mar by ien of 
twa hantsjes deis bleau. It waard lykwols al in toer om it ta lytse bytsjes beheind te 
hâlden, want de healwylde einen üt 'e omkriten krigen al gau troch, dat se by de 
pleats maklik oan wat fretten komme koene. Dat tal gasten rûn op ta in stik of fyf-
tjin en om al dy fûgels dei üt dei yn de kost tejaan, kaam fansels fierstente bot oan. 
It waard in toer om it alle partijen nei 't sin te meitsjen. 
Mei it kommen fan 'e snie, waard de aardichheid fan it einefuorjen lykwols in dea-
earnstige en beslist needsaaklike taak, want de fûgels koene doe sels nearne fretten 
fine. Dat foerprobleem waard gelokkich dalik op treflike wize ta in dtdragene saak 
brocht. De fûgelwacht fan Grou joech stipe en soarge der foar, dat der altyd fol-
dwaande nôt foarhannen wie. De jonge koe fan dy tijd ôf rynsk fuorje. Dy fersoar-
ging wie him en de oaren op 'e pleats ek goed tabetroud, want foar hûs oer, oan 'e 
fierste kant fan de Goaijingahdstersleat, kapten hja ek noch in bit foar de einen. 
Om dat gat hinne, dat alle dagen iepen makke wurde moast, waard in poarsje rûch-
te dtstruid, sadat de fûgels net oil  'e kâlde snie omheukerje hoegden en ek net mei 
de wiete fearren oan it iis fêstfrieze koene. 
Omdat de fûgels sa treflik goed fersoarge waarden, steane se no yn 'e lêste wike fan 
febrewaris der noch poerbêst foar. Spitigernôch jildt dat net foar de oansketten 
jerke. De kjeld stie it betterjen fan de oprûne mankeminten ek tige yn 'e wei. De 
winter duorret foar dizze ûngeloksfûgel winliken te lang. It stiet noch te besjen oft 
er it oansteande foarjier, dat lang om let dochs wolris komme moat, noch helje sil. 
No't sa neiby ek noch in hongerich rôfdier tahâldt, wurdt syn kâns fan oerlibjen 
lykwols al lytser . 

It foldocht de murd ridlik goed op it nije skûlplak. 
Yn it hastich reemakke nest leit it fansels hyn ofte nei net sa smûk en sêft as foar-
hinne yn 'e reidbult, mar in grut foardiel is wol, dat it bist de hiele dei net fersteurd 
wurdt. Yn 'e moarntjid hat se yn 'e fierte alris wat lûden heard, mar fierder is it de 
hiele dei stil en fredich bleaun. 
De lange rest en sliep hawwe it bist goed deugd dien, sadat de wurgens fan it lange 
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omdoarmjen harde jûns wer foislein iit 'e lea is. Dreaun troch de honger giet se yn 
it jûnsskoft al ier op rôf it. De hiele nacht dwaalt Dum yn it nije jachtfjild fan de 
Goaijingahtister krite om en docht mar amper genôch bût op om de honger te fer-
driuwen. Yn 'e oare nacht giet it har net better ôf, mar yn 'e tredde nacht is it fertün 
har better tagedien. Diskear dwaalt it rôfdier in skoft nei hynstemiddei ôf nei it ar-
beidershiiske, dat in ein westlik fan 'e pleats deun oan de Goaijingahister sleat 
stiet. It is yn dizze omkriten sa fredich as 't mar kin en neat wiist op kwea. Dochs 
doart de murd net fierder dy kant it te gean, want it leit har mar by, dat it fierderop 
net kouster is. Oer it iis fan 'e Goaijingahitster sleat rint se werom yn 'e rjochting 
fan har skûlplak. Omdat de tinne wyn presys yn 't lang fan it taferzen wetter stiet 
komt har tichteby de pleats ynienen de lucht fan de einen yn 'e noas. Tige belust op 
sa'n lekker boutsje slûpt se hoeden fierder oant se op 't lêst noch mar in meter of 
tsien fan it doel ôf is. It is te tsjuster om op dizze distânsje wat fan de donkerkleuri-
ge fûgels te sjen en om op 'e dolle rûs in skoat te weagjen is har eins te riskant. Ef-
kes giet de murd oerein stean om te besykjen oft se ek in doel gewaar wurde kin, 
dêr't se de oanfal op rjochtsje kin. 
Dat blykt in flater te wêzen, want in jerke, dy't de wacht hâldt, ûntkomt it net dat 
efkes fierder ynienen wat donkers op 'e snie ferweecht. De wachter giet oerein en 
lit mei in hiel apart dimmen lûd de oaren witte, dat der ûnrie yn 'e buert is. By de 
hiele keppel komt de kop dalik itt 'e fearren en eits makket him ree om, as 't nedich 
is, op slach fuort fleane te kinnen. Dat is mar goed ek foar harren, want Dum hat 
de warskôging fan de jerke ek begrepen en wit dêrtt, dat se no net langer wachtsje 
moat mei de oanfai. As in raket stoot se nei it plak ta, dêr't de bût tahâldt. De oan-
fal mislearret, want foardat se by it bist is fijocht de hiele keppel halje-trawalje lûd-
kwekkerjend de loft yn. Beteutere biiuwt it rôfdier stean en eaget, sûnder yn de 
tsjusterte wat sjen te kinnen, de ûntkommen bût nei. Allinne oan it lûd kin se hear-
re wêr't de fûgels binne en hokfoar kant se üt flein binne. 
Wannear't it wer stil om har hinne is, heart de murd dat der fierderop noch wat op 
'e snie omskarrelet. Dat is de wrakke jerke, dy't in bytsje ienlik op 'e fierste ein fan 
'e rûchte siet en ek dalik iitnaaid is. Mei syn oardel poat en lamme flerk giet it ge-
woanwei al net fan heilen en no yn 'e tsjusterens kin de fûgei him noch folie minder 
fluch ferpleatse. Yn in pear tellen is de murd by him en komt der in ein oan syn 
lijenswei. 

Alle soarch en noed, dy't de jonge fan 'e pleats wiken oanien oan de fûgel 
bestege hat, is mei dizze died alhiel om 'e nocht dien ...  
Tichteby it nêst fret it hongerige rôfdier it meagere skarminkel skjin op. Allinne de 
fear en de bonkjes biiuwe oer. Nei dit oerdiedige miel, hat de murd alhiel gun am-
bysje mear om nochris it fjild yn te gean. 
Wol sneupt se noch efter op it hiem om, mar al fier foar't de nacht om is jout se har 
noflik yn it nêst del. Underwilens komt ûnferwachts in tsjokke mist opsetten. Diz- 
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ze tryste benearing bliuwt benei de hiele dei boppe it gea hingjen, want de sinne is 
net by machte om troch de skierens hinne te brekken. Pas yn it jûnsskoft klearret 
It stadichoan op en letter as de murd op 'en paad giet is it wrachtsjes wer grilklear 
wurden. 
Yn dizze nacht stekt Dum doelfêst oan 'e ein fan 'e Goaijingahiisters1eat oer nei de 
krite beëasten de 'Flearbosk'. It fjild fan de eardere blaugerzen leveret har neat op. 
Linkendewei doarmet it bist de kant nei de Feanheap iit en stekt letter oer nei it 
'W&ldlân'. Neiby it 'Kettinggat' treft se in deade rôt op 'e snie oan. Dum hat net in 
soad belangstelling foar dat lyk, mar nammerste mear foar de neibije omkriten fan 
'e rôt. Dêre op 'e snie hinget grif noch de lucht fan de dieder en dat skynt wat by-
sûnders te wêzen, want de murd sniift der withoelang om. Altemets giet se oerein 
stean en sjocht yn de tsjusterte wakker om har hinne. It is krekt of ferwachtet se, 
dat de dieder daliks wer op dit stee werom komme sil. Wat dat frjemde dwaan yn-
hâldt, bliuwt foarearst in mistearje. Lang om let giet de murd dochs fuort, mar ûn-
derweis nei it skûlplak ta is har hâlden en dragen hiel oars as earder yn 'e nacht. Om 
it hutsje bliuwt Dum stean te li'isterjen en it liket der sa alhiel op, dat der wat is dêr't 
se har foar hoedzje moat of. . . miskien ek wol mear fan witte wol. Op wei nei it 
skûlplak ta fangt se hiel tafallich noch in mûs. Dizze bût is nei it oerdiedige miel fan 
justernacht foldwaande om it gefoel fan honger oant de oare nacht ta op in distân-
sje te hâlden. 
Oan fretten, rêst en sliep sjit Dum net tekoart. Fan it lêste krijt se eins tefolle, want 
op 'e nije dei komt se middeis al üt it slieppiak wei om harsels ns goed op te kreaz-
jen. Dêrnei hellet it rôfdier dingen iit, dy't op syn minst tige frjemd neamd wurde 
kinne. Har hâlden en dragen is hjoed hiel oars as gewoanwei. Miskien leit it him 
wol mei oan it by ütstek moaie winterwaar. De sinne oan de sûkerskjinne loft docht 
tige woldiedich oan en hat al safolle yn te bringen, dat de snie op it lân sa sêft wurdt 
as bûter. It is noch foargoed in wintergesicht, mar de termometer bliuwt om iters-
tiid hinne yn 't skaad mar justjes ûnder nul. Soe it bist dêrtroch miskien de maitiid 
al yn 'e kop ha? Hat it ûnbegryplik ynstinkt har al ynflt'istere, dat de lange strange 
winter hast oan ein is? Wat de oarsaak ek wêze mei, de murd docht hjoed tige 
frjemde dingen. Oars altyd tige skou foar it deiljocht, giet se no fuort by de ûtgong 
fan har hoale sitten. Wannear't de eagen wat op it skerpe deiljocht ynsteld binne, 
weaget de murd har wrachtsjes op it smelle strypke lân tusken de sleat en de yn-
gong, dêr't de snie troch de sinne alhiel opromme is. Ut 'e ûnderwâl siket se wat 
droege snyltsjes byelkoar en bringt dy ûnder it skûlplak nei har nêst. Ytlike kearen 
hellet it rôfdier dizze stunt iit, oant se op 't lêst blykber genôch rûchte oantôge hat. 
Dêrnei docht se noch folle gekker! Oft it wenst is, giet se deun foar de yngong op 
in rôltsje lizzen en lit har in hiel skoft troch de waarme sinnegloede bakerje. Pas as 
de sinnewaarmte taant, giet Dum wer yn de tsjusterens fan it beskûl werom. Se is 
dan in hiel skoft dwaande om de oantôge rûchte yn it nêst te plak te lizzen. Dat bart 
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allegearre op echt froulike wize, want it spul wurdt hieltyd wer oars lein, foardat it 
har nei 't sin leit. 
Nei mannich kear yn 't rûn meald te hawwen, ploft it bist mei in djippe sucht yn it 
nêst del. Dizze sucht wurdt net litten fan wurgens, mar fan foldwaning en blidens 
oangeande it reekommen kerwei. Dum begjint dan te boartsjen mei de hjir en dêr 
dtstykjende striekes. It bist is der üt en troch sa heisterich mei dwaande, dat se der 
op 'e rêch by leit en de fjouwer poaten der by oan te pas komme. 
Wannear't it rôfdier letter de fan stjerren en in skyltsje moanne beljochte wrâld yn 
giet, is har hâlden en dragen ek oars as oars. Om it hutsje bliuwt se stean te hister-
jen en priuwt mei alle omtinken de tinne sigen. Ut dat senuweftich gedoch is wol op 
te meitsjen, dat it bist no net drekt op bût üt is, mar wat oars yn 'e kop hat. Faaks 
hat it ûnbegryplik ynstinkt har wol ynfliistere, dat der wat op til is, dêr't se tenei 
rekken mei hâlde moat. 
Nei in set omsnjitteljen op de snieflakte beëasten de pleats, belânet se wer op 'e em 
fan de Goaijingahdster sleat. In hiel skoft bliuwt de murd op dizze uterste hoeke 
fan 'e polder stean. Dêrnei giet se, net lyk as de jûns fan te foaren nei de oare kant 
ta, mar rint op 'e polderdyk bylâns de Kromme Ie it noard-westen yn. 
Benei oan 'e ein fan dit, ûngefear twa Mindert meter lange en folslein keale, paad 
waait de murd in priuwke rook oan, dêr't se diidlik fan yn grutte opwining rekket. 
Hokfoar lucht as dat is bliuwt noch tsjuster, want der bart fierder neat. Der komt 
neat wei, der is neat te hearren en yn it nachtlik tsjuster is fansels alhiel neat te sjen. 
Oan 'e oare kant hat Dum it boadskip blykber wol goed ferstien en skynt der ek 
mâle op 't ein mei te wêzen, want se rôlet in skoft tige boartlik yn 'e snie om. Krekt 
oft se har skammet oer dit mâltjirgjen, naait se ynienen hurd dt. 
By de freding, dy't in eintsje fierder dwers oer de polderdyk oan it wetter ta rint, 
bliuwt it bist stean en strykt wakker mei de hûd by ien fan 'e peallen lâns. It is krekt 
as hat de murd nyskes by it rôljen oer de snie libben guod opdien en no jûkte hat. 
Aloan wriuwt se de pels stiif by de peal lâns. Dat skynt ek noch te helpen en it liket 
der wrachtsjes wol op, dat se ek alle kolder fan sakrekt fan har ôfrost hat, want 
Dum docht dêrnei wer krekt sa gewoan of wie der neat bard. Sûnder ek mar ien 
kear efterom te sjen of de wyn op frjemde luchtsj es te priuwen, rint se fierder by de 
Kromme Ie lâns. Neigenôch op healwei set se de binnekrite yn en hat it gelok om 
dêre by in gammele hikke in mûs te fangen. 
Nei dit lekkere hapke docht it bliken, dat it foarfal yn 'e foarnacht de murd dochs 
net sa ûnferskillich leit, as it bist iit har hâlden en dragen foarkomme litten hat. Op 
wei nei it skûlplak, kin se it yn alle gefallen net litte om nochris by it keale stik igge 
fan de Kromme Ie lâns te rinnen. Dy omwei is lykwols om 'e nocht, want Dum fynt 
dêr net, dêr't se op hope hat. 
Oan 'e iene kant dochs wol foldien oer it belibjen fan dizze nacht jout it rôfdier har 
dêrnei ridlik gau del yn it no sa by dtstek noflike sliepplak. 
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27. Rop fan de natuer 

De kalinder wijst oan, dat yn dizze nacht de foarjiersmoanne begjint. Fan de wiere 
maitiid is lykwols noch net in soad te merken, want de eastewyn draacht oars net 
as droege winterkjeld oan. Yn 'e iere moarn fan dizze earste maart-dei friest it noch 
dat it ongelet. It ienichste, dat fernijt dat de maitiid hiel nei-oan wêze moat, binne 
de al tige langere skoften fan deiljocht en de tanommen sinnekrêft. Beide ferskyn-
sels dogge ûngewoan oan en passe eins net yn it patroan fan echt winterwaar. It 
grutte deiljocht, dat ek hjoed wer ûnbehindere syn gloede oer de ierde i.tstruie kin, 
is om middei hinne de kâlde friezerswyn hast treast. Wol in pear oeren oanien komt 
de temperatuer yn 'e swym. 
De nacht fan ien op twa maart bringt Dum ek net datjinge, dêr't se sa op longeret. 
Fan de opwinende rook, dy't it bist de foarige jûns oan de keale igge fan 'e Krom-
me Ie waarnommen hat, is no neat te bespeuren. It falt har ek tige ôf, dat der gjin 
andert kommen is op it boadskip, dat se doe oan in peal fan de freding efter litten 
hat. Itjinge, dat Dum dr oanbrocht hat, is allinne foar soartgenoaten in begrypli-
ke taal en hâlde neat minder yn as in ütnoeging oan dy oare, dêr't se de lucht sa 
diidlik fan opsniifd hat. Dy oare is nammentlik in soartgenoat en ek noch wol in 
mantsje, dêr't se o sa graach neier mei yn 'e kunde komme wol. Dat is net allinne 
iit nijsgjirrigens, mar om't der mei harsels wat bysûnders oan 'e hân is. 
Dum is no krapoan twa jier âld en ryp wurden om in houlik oan te gean. Fan de net 
te bedjipjen Natuer hat it bist de opdracht krige om foar in neiteam te rieden. Dizze 
twingjende rop, dêr't it bist juster al mei op 'en paad gong, ferklearret fuort har 
ûngewoane dwaan fan doe. It sit de murd lykwols net mei, want de hiele nacht 
doarmet se yn 'e krite om, mar nearne is in spoar fan de oare te finen. 
De twadde maart bringt opnij kalm en tige sinnich waar. De moanne komt hjoed 
yn it earste kertier, mar it sjocht der noch net nei iit, dat in waarsferoaring op til is. 
De loft is fan kym ta kym sûkerskjin en de wyn bliuwt steech üt 'e friezershoeke 
waaien. Wol gnibbelet de sinne yn 'e mande mei de droege wyn wer in bytsje fan it 
snietek ôf, mar it gea, dat al sa lang it oansjen fan in poallânskip hat, feroaret der 
net troch. 
De oare nachts set Dum dalik wer nei it stik keale igge oan 'e Kromme Ie ta op ho-
pe, dat der no in andert fan de ûnbekende kommen is. It draait wer op in teloarstel-
ling iit. Troch de noch oanboazj ende langst nei him rint sein ein it Wâldlân yn. Un-
derweis docht it bist genôch bût op om de opkommende honger te ferdriuwen, mar 
it wiere doel fan dizze lange omj acht komt der dêr ek net it. Fan it mantsje is near-
ne in spoar te finen en hjir docht klear iit bliken, dat dit bist beslist net yn dizze kon-
treien syn this hat. 
Okkerjûns, doe't Dum syn lucht sa klear opsnilfd hat, hat it mantsje grif op 'e 
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swerf west en dêrby tafallich efkes op 'e oare kant fan 'e Kromme Ie omsneupt. 
Fanwegen de foar him ôfwaaiende wyn koe er de lucht fan Dum fansels net opfan-
ge en bleau er ûnkundich mei it feit, dat sa neiby in bekoarlik wyfke omskarrele, 
dat mear as gewoane belangstelling foar him hie. 
En it wyfke, dat noch alhiel ûnbeleard wie op it mêd fan de leafde, fersomme op 
dat stuit om nei him ta te gean of it yn alle gefallen sa oan te lizzen, dat er har wol 
opmerke moast. 
Op it plak, dêr't de âlde Prikwei fan de Headammen ôf deun by de Kromme Ie 
komt, stekt Dum letter dt it Wâldlân wei oer nei de eigen krite. Ek hjir doarmet it 
bist noch in skoft om, mar it is allegearre om 'e nocht. Fan it mantsje gun spoar. 
De nacht is noch net oan ein, mar it slim ûntmoedige en fan de lange omjacht be-
hoarlik wurge wyfke siket dochs har skûlplak mar op. 
Sneins, de tredde maart, hawwe we yn earsten inselde waarbyld as de foargeande 
dagen. By sinne-opgong friest it noch in graad of fiif. Omdat de sinne ek no wer frij 
paad hat en de eastewyn benei weifalt, rint de temperatuer yn it moarnsskoft hurd 
omheech. Om iterstiid hinne is it al in bytsje ûntlittend. Dizze lichte tei seit noch 
neat oer it fierdere ferrin fan 'e winter, mar middeis komme der dochs tekens, dy't 
in waarsferoaring wanke. Al foar teetiid begjint de loft wat te skjirkjen. It grize 
gerdyn, dat heech foar it blau lâns skoot, wurdt al gau sa tsjok dat de fjoerreade 
sinnebol alhiel op 'e skûl giet. Tsjin 'e jûn is de froast noch net werom en it docht 
dan geandewei mear bliken, dat de winter einlings en te'n lêsten belies jaan sil. De 
muorren fan 'e pleats slaan wyt iit, it is slim hoarich üt it westen en de einen foar 
hûs, dy't foarhinne sa geduldich en stil by it bit gearhokken, binne tige roerich. De 
fûgels fiele oan, dat it waar omslaan sil en uterje harren blidens dêroer mei in lûd 
ûtdaagj end kwekkerj en. 
As Dum yn skimerjûn op nij aventoer iitgiet, is it noch altyd teiwaar. It bist sakket 
sadwaande oeral djip yn 'e snie wei en fynt al gau iit, dat se har springendewei noch 
it bêste ferpleatse kin. Op it bekende stee oan 'e Kromme Ie, falt ek no neat bysûn- 
ders foar har waar te nimmen. In skoftsje sneupt it ûnfertdnlike wyfke noch yn diz-
ze omkriten om en rint dan oer it iis de kant üt nei Sitebuorren. It doel is om de 
wrâld benoarden de eigen krite ns yn te gean. Dit frij ûnwisse foarnommen doel 
giet lykwols net troch, want wannear't se it plak krdst, dêr't se de foarige nacht fan 
it Wâldlân iit nei de Goaijingahister krite oerstutsen is, rûkt se op 'e snie, dat de 
oare hjir ek west hat. Syn rookspoar is net botte diidlik mear, want it is al mear as 
in heal etmel âld. De goed ûnderleine noas wiist har op 't lêst de eigen krite yn en 
it paad, dat de oare gien is, rint neigenôch lyk op mei de bochtige wei, dy't se doe 
sels gien is. Mei rjocht en reden liedt Dum hjirdt ôf, dat de oare om har socht hat. 
Njonkelytsen komt it wyfke op in plak, dêr't it mantsje delmiigd hat. Oft de oare 
dat merkteken mei opset-sin oanbrocht hat of dat it allinne dt needsaak bard is, 
wurdt net klear, mar Dum skynt tige wiis mei dizze oanwizing te wêzen, want it lyt- 
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se giele plakje op 'e snie wurdt aloan opnij berûkt. In ein fierder krijt it wyfke mear 
klearens oer de oare syn bedoeling. By de gammele hikke, dêr't se in pear nachten 
ferlyn in mûs fongen hat, komt de ferrassing. Oan ien fan 'e hikkepeallen hat it 
mantsje inselde soarte fan boadskip oanbrocht as dat se sels foarhinne by de fre-
ding ôfjoech. Wat dêr allegearre mei ferddtst wurdt, is en bliuwt in murdegeheim, 
mar Dum is der tige mei op 't snjit. It fan leafde flamjende wyfke krijt der gjin ge-
nôch fan om de lucht oan 'e peal en op 'e snie der om hinne te berûken. 
It andert, dat se dêre nei ferrin fan tiid op jout, lucht der dan ek net om. Oan benei 
alle hikkehout, dat fan 'e grûn ôf te berikken is, bringt it bist har eigen lucht oan. 
No en dan giet se heech oerein stean om te h'isterjen en te sjen, oft de oare hjir ek 
tahâldt. Yn dy ferwachting wurdt de murd teloarsteld, want it ûndersyk dat se yn 
'e omkriten docht, leveret har allinne de wissichheid op, dat de oare in oar paad by-
lâns yn 'e rjochting fan de Kromme Ie ôfset is. Mei it gefoel derfan oertsjûge te we-
zen dat it mantsje ynkoarten wer nei dit stee werom komme sil, set Dum wer nei har 
skûlplak ta. Op wei dêr hinne krijt is bist earst goed yn 'e rekken, dat de komst fan 
oar waar al fêstere foarm krigen hat, want de wyn hat gâns oanhelle en is al benei 
in kwartslach ütsketten. Tichtby de rommelbult bliuwt de murd ynienen stokstiif 
stean, omdat har earkes in tige bekend lûd opfange. It lûd wurdt efkes oerstimd 
troch it rûzjen fan de wyn, mar letter is it der wer en no ek dûdliker te hearren. It 
is it drokke gesnetter fan in keppel guozzen, dy't siidlik fan 'e pleats oerfleane. Dat 
dizze wintergasten mei harren ûnfeilber oanfielen fan oar waar no al wer opdaag-
jen komme, wylst harren foertafel noch ûnder de snie bedobbe leit, is in teken, dat 
it oansjen fan it gea gau feroarje sil. 
Yn it moarnsskoft fan fjouwer maart docht it bliken, dat dizze fleanende waarpro-
feten harren net fersind ha. Leech oan it swurk driuwe no grau-grize wolkens oer 
en de temperatuer rint al gau op ta in graad of fiif boppe nul. De sa wolkomme tei 
mei de stive südweste wyn en i'it en troch ek noch in blinkje sinne, frette de snie-
laach sa hurd oan, dat om iterstiid hinne it âlde grien op 'e midden fan 'e ekers hjir 
en dêr bleat komt. De greppels en sleatten lizze noch omtrint sljocht fol mei snie, 
mar it gea hat al in hiel oar oansjen krigen. 
De maitiid gluorket!! 
It foarjier, dat troch it lange oanhâlden fan 'e winter, sa ferlette is, skynt de ferler-
ne tiid sa hurd as 't kin ynhelje te wollen. 
Want letter op 'e middei fijocht al in lytse keppel ljippen yn swijende flecht oer en 
sa no en dan kundiget it skelle 'tepie' fan de strânljippen oan, dat it maitiid wurden 
is. De langst nei de bertegrûn fan dizze kleurige en sa fleurige foarjiers-gasten 
skynt sterker te wêzen as it foaritsjoch fan dagen lang hongerlapje te moatten. 
Want op de krekt bleat kommen en djip ynferzen greide sille de fûgels perfoarst net 
foldwaande fretten fine kinne. 
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28. Trelit 

Foar de murd, Onder de rommelbult, ferrint dizze earste teiwaar-dei net sa bêst. 
Om goed middei hinne hat it bist de sliep skjin it. Wat noflik yn it nêst neislomje, 
lyk as faken bart, is der diskear net by, want it bist is sa Ongeduerich as wat. Goed 
mei harsels oan rint se as in aaisiik hin, troch de paden Onder de buit hinne en wer 
en nearne kin se it fine. 
Har wanigens komt diskear net fan 'e honger, mar ieit him suver en allinne oan de 
kwaal, dêr't de Natuer har mei oantangele hat. Der stiet Dum noch in min skoft te 
wachtsj en, want it duorret noch lang foardat se der wer op üt gean kin. Ear't it dan 
miskien ta in goede moeting komt, stiet it bist lykwols noch in boel lêst te wachtsjen 
en wurdt se ek raar fan 'e wacht reage. De Ongemakken, dy't it bist oandien wurde, 
komme troch ûnnoazele tafallichheden en barre net iens mei opsetsin, want nim-
men is der mei op 'e hichte, dat it rôfdier op it hiem ferskûle sit. 
De âldste soan op 'e pleats is ûnwittend de skuldige oan alle ellinde, dy't de murd 
oandien wurdt en it komt fuort üt it simpele feit, dat it strui-sân yn 't bûthis benei 
op is. Krekt foar melkerstiid giet de jonge der mei kroade en skeppe op üt om te be-
sykjen, wat fan dat hurdferzen bûthiisgeriif los te stekken en binnendoar te helj en, 
dan kin it earst moai ûntteie foar dat hja der oan ta binne. Aihiel op 'e fierste em 
fan it hiem leit in lyts bultsje sân opslein en it koartste paad dêr hinne rint deun by 
it skûlplak fan Dum lâns. Wannear't de jonge mei in slim piipj ende kroade gysten 
oanriden komt en it reau tichte by de bult mei in lûde klap oer in heal Onder de snie 
bedobbe peal stuitet, wit Dum fan skrik net wêr't se sagau weikrûpe sil. Gelokkich 
giet de sa hommels opdage rêstfersteurder dalik fierder en is it in tel letter wer stil 
en fredich om 'e bult hinne. 

De murd is lykwols noch net fan 'e skrik bekommen of it mâle piipjen fan de kroa-
de komt dan fan 'e oare kant hurd neier. Deun tsjinde rommelbult oer set de jonge 
de kroade del om de stân-yn 'e-wei, dêr't hy op 'e hinnereis sa nuver oerhinne stuite 
is, efkes üt 'e wei te romjen. Hy skuort de, noch oan 'e grûn fêstferzen, peal los en 
smyt it swiere stik hout boppe op 'e rommelbult. Dy ûnferwachte plof op it dak 
makket de murd sa kjel, dat it bist alhiel fan't sintrum nei bûten ta stoot. 
Troch it ferblynjende deiljocht en de grutte haast dêr't Dum mei ütnaait, rekket se 
nei in pear meter al fan it goede paad ôf. Wat te nei op 'e sleatskant stroffelet se yn 
in kûle en falt mei in slach oer de kop op de weake snie fan it sleatsje del. Troch diz-
ze frjemde tommeling komt it bist wer in bytsje ta harsels, mar deabenaud, dat it 
ûnrjochtlik Onderstelde kwea har hjir efterhelje sil skrept it bist fûl om üt de dûnzi-
ge snieheap wei wer by de wâl op te kladderjen. Al hoe slim it bist troch dizze heal-
wize fal ek fan 'e wize rekke is, it ûntgiet har net dat it mâle piipjen fan 'e kroade 
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aloan fierder wei komt. Dêrom bliuwt se efkes op 'e hark stean en as nei de dompe 
klap fan in taslaande doar by de pleats neat ûngewoans mear op it hiem te hearren 
is, glûpt se hastich wer yn it beskûl werom. Flak efter de yngong bliuwt de slim oer-
stjoere murd stean om sadree der opnij gefaar driget, daliks ütnaaie te kinnen. 
Trilj end oer de hiele lea wachtet it bist mei spanning ôf oft der ek mear kwea op har 
ôfkomme sil. Der bart lykwols neat slims, sadat se nei ferrin fan tiid de moed krijt 
om nei it slieppiak te gean. Dat de rarichheden it op dizze middei tige op 'e murd 
foarsjoen ha docht bliken, want dêr kin se no ek net mear terjochte. Troch de plof 
fan de peal op it dak is it yngewant fan de bult alhiel üt 'e foegen rekke. It spul is 
gâns nei ûnderen sakke en it meast needlottige dêrfan is, dat der in stik planke plat 
oer it nêst hinne leit. It mei safolle soarch ynrjochte sliepplak, is dêrtroch foislein 
ûnbrûkber wurden. 
Dat betsjut, dat it sa noflik en earst sa feilich lykjend ûnderkommen no foargoed 
ferballe is. Wat der nei dizze teloarstellende ûntdekking yn it murdebrein omgiet, 
is net te bedjipj en. Dat dit foarfal har bot oangrypt docht bliken, want fan har ûn-
geduerigens is ynienen neat mear te merken. Withoelang bliuwt it bist hast ûnfer-
weechlik en slim wêzenleas op 'e kâlde grûn by de ütgong fan it beskûl sitten. 
Underwilens docht de sa wolkomme teiwaar-dei aloan freonliker oan. De bluisteri-
ge sidweste wyn lunet ta in flauwe sigen en de loft skjinnet alhiel ôf. Wylst de 
leechsteande sinne yn it jûnsskoft noch in gouden glâns oer it gea ütspriedt, wurdt 
de fredige stilte op it hiem efter de pleats nochris opnij fersteurd. It is ynienen in la-
waai fan komsa. Yn tsjinstelling mei it trelit fan earder op 'e middei, steurt dit ka-
baal de murd net in grevel, want it is in utering fan de Natuer sels. In aksterpear is 
nammentlik efkes op besite kommen. It mantsje strykt del op 'e rommelbult en it 
wyfke giet tichteby op 'e tinne tûken fan in elzebeamke oan 'e sleatswâl sitten. Dit 
fûgelpear hat de maitiid foargoed yn 'e kop, want hja skatterje oer en wer dat it in 
lust is. As men net better wist soe men tinke kinne, dat dy twa mekoar foar fan alles 
en noch wat iitmeitsje en dat de iene d' oare it lêste wurd net gunt. Harren lûde pe-
tear duorret oant ien fan 'e manlju op 'e pleats ta de skuordoar ütkomt. De slim 
erchtinkende swartbûnte langsturten fertrouwe it dan blykber net mear en fleane 
opslach leech oer de grûn nei it beamt oan 'e igge fan de Kromme Ie. 
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29. It lok temjitte? 

It hat der in boel fan, dat de aksters mei harren lawaai de murd iit har sûzerich wê-
zen wekker skodde ha, want de fûgels binne noch mar amper ôfset of Dum komt 
oerein. Se stekt de kop efkes ta de hoale it en omdat se drby lyk yn it ijocht fan 
de ûndergeande sinne opsjen moat, wit se dalik, dat it noch in skoftsje oanhâldt 
foardat de wrâld wer in bytsje betrouber foar har is. De tiid fan wachtsjen koartet 
it rôfdier troch harsels wat op te kreazjen. Fiif minuten letter is oan har pels al neat 
mear te ferbetterjen en sjocht it bist der wer ilt om troch in rinkje te heljen. Sa heart 
it fansels ek as men jin presintearje wol oan immen, dy't men spitigernôch nea 
noch sjoen hat, mar dêr't men alfêst in soad smjucht op hat. It geduld om de 
tsjusterens ôf te wachtsjen is dan ynienen ek op. Beret ferlit Dum it skûlplak, dêr't 
se in deimannich tige nei 't sin tahâlden hat, mar dêr't se troch it ferlerngean fan it 
slieppiak, net mear terjochte kin. 

Sûnder ek mar ien kear efterom te sjen rint Dum hurd nei de i.tein fan it hiem ta. 
Fan de jûnsskimer is dan hast noch neat te merken en dochs weaget it bist har dalik 
yn de iepen romte fan it fjild. 
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De reis giet diskear fansels net nei de igge fan 'e Kromme Ie, mar nei de gammele 
hikke ta. Se rint de tige gatterige reed bylâns nei de polderdyk, dy't foarhinne as 
wetterkearing tusken bûtlân en binnekrite tsjinne. 
Oer de skjinteide krt'in fan de no oerstallich wurden dyk kin it bist benei rjocht op 
har doel ta rinne. As Dum by de hikke oankomt rûkt se mei foldwaning, dat de oa-
re hjir nei har noch ns west hat. Ut it boadskip, dat er foar har efterlitten hat, docht 
opnij bliken fan syn belangstelling. Dum sjocht wakker om har hinne, mar yn de 
no opkommende skimer kin se him net gewaar wurde. Dat it mantsje nei dit plak 
werom komme sil, stiet wol fêst, mar as dat, lyk as foarhinne, net earder bart as 
tsjin 'e moarntiid, dan wankt der foar it nei leafde flamjende wyfke noch in lange 

en slim ferfelende nacht. 
Gelokkich sil it diskear oars beteare, want de oare is op 't stuit net iens sa fier ôf. 

It mantsje, dêr't it no om giet, hat al fjouwer winters meimakke en is al in skoft op 
syk nei in nije libbensmaat. Foarhinne hat er mei syn wyfke yn 'e omkriten fan 'e 
Saiter wenne. Yn dy reid- en wetterwrâld libben dy twa tige nei 't sin, oant op in 
dei, oan 't begjin fan dizze winter, it neediot harren oerfoel. Syn 'wyfke' waard 
troch de hûn fan de reidsnijer deabiten en sels koe er op it nipperke oan inselde lot 
ûntkomme. Nei dizze trageedzje is er it dy kontreien weiflechte en hat er him ien-
sum en allinne ta wenjen set yn it Joekjes-Jonge Aldfean oan 'e Aldheadaamsleat. 
Op syn swalkerstochten fan dêrût wei hat er nea earne in allinnesteand wyfke fan 
eigen soarte oantroffen. Benammen yn 'e lêste dagen fan 'e winter wûn de langst 
nei in wyfke him danich yn 'e lea om, want de Natuer droech him mei klam op in 
nije libbensmaat op te sykjen. Ta syn gelok kriiste er earjusternacht it farske spoar 
fan Dum, midden yn it Wâldlân. Tige op 't ein hat er doe it spoar folge oant oer de 
Kromme Ie, in ein de Goaijingahi'ister krite yn. Yn dat foar him folslein ûnbekende 
gea doarst er it doe net oan om dat paad fan it joeiske wyfke noch fierder nei te 
gean, omdat it earste ljocht fan 'e nije dei al oan 'e loft kaam. Om syn bestean en 
belangstelling oan it wyfke dochs kenber te meitsjen struts er doe syn lucht ôf oan 
in peal fan de gammele hikke, op hope dat de oare dat boadskip gau fine en . 
dêr ek op bite soe. It waard dêrnei de heechste tijd om nei it eigen skûlplak werom 
te gean. 
Fanwegen it sa min begeanbere fjild, kaam it mantsje ek juster pas tsjin 'e moarn-
tijd by de hikke werom. It andert, dat er fan Dum f-an, brocht him alhiel it'e skroe-
ven. Hy koe hast net sêd wurde fan de sa ûnthjittende lucht, dy't it wyfke oeral 
oanbrocht hie. Spitigernôch rûn de nacht doe al nei de ein en doarst er it, sa didlik 
efterlitten rookspoar fan Dum net fierder te folgjen. As it mantsje witten hie, dat 
syn 'flam' betreklik tichteby ferskûle siet, dan hie er har sûnder mis noch opsocht. 
Hy hie dan net allinne syn doel berikt, mar tagelyk in oar probleem oplost, want it 
wie te let om de moedsume en tiidrôvjende reis nei it eigen stee noch sûnder risiko 
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te foibringen. De grutste helte fan de lange wei soe er grif by deiljocht gean moatte. 
Wyslik hat it bist doe beskûl socht yn 'e reidseame oan 'e Kromme Ie. It foel net ta 
om yn dit ûnbekende fjild mei syn heech gearwiske sniedunen in gaadlik plakje te 
finen. Op 't lêst slagge dat njonken in beamke, ûnder in tsjokke laach platsleine 
snilen. Botte geryflik wie it net, mar foar ien dei wie it dêr wol üt te hâlden. Neist 
dat ûngeriif stie yn alle gefallen it foardiel, dat it bist yn it kommende jûnsskoft ier 
genôch by de hikke wêze koe om it wyfke dêre op te wachtsjen. 
Yn 'e jûntiid beteart it lykwols hiel oars, want foardat it mantsje op 'en paad gean 
doart, is Dum al by de hikke oankommen. Yn de tanimmende skimer sjocht it wyf-
ke wakker nei de oansteande frijer tit en is eins mar wat teloarsteld him dêr net oan 
te treffen. Ungeduldich sneupt se in setsje yn'e neite fan 'e hikke om en rint dan 
sûnder omtinken de binnekrite yn. Lang bliuwt se dêr net, want se wurdt ûnwittend 
wer nei de hikke mei syn ûnthjittende luchtsjes werom lutsen. 
Wannear't it, nei leafde flamjende, wyfke omtrint by de hikke werom is en op dat 
stuit de moanne efkes troch in iepening yn 'e wolkebank hinne kipet, belibbet Dum 
it 'grutte' momint, dêr't se sa lang nei ûtsjoen hat. Yn 'e kleare giele moanneskyn 
stiet de oare ynienen op koarte distânsje foar har! 
Dizze ferrassing komt it bist sa staf en af oer 't mad, dat se fan skrik plat op 'e grûn 
dûkt en der glêd mei oan is hoe't se har no hâlde moat. Blidens, mar ek in bytsje 
bangens of efterhâldenhejd giet troch har hinne. Der bart ynearsten neat, want by 
it mantsje skine soartgelike gefoelens te wêzen. Hy jout him yn alle gefallen net te 
ier ôf. Hast ûnferweechlik stoarje dy twa mekoar in setsje oan. Fan beide kanten 
is der hoedenens. Nei ferrin fan tiid nimt it mantsje dochs de foarstap. Hy komt it 
wyfke op 'e helte temjitte en tagelyk komt in sêft gromjen efter iit syn kiel wei. It 
hat in boel fan mopperjen of mispriizgjen en docht tinken dat dizze moeting him 
beslist net noasket. Wat it yn 'e murdetaal krekt betsjut is net te bedjipjen, mar it 
moat wol in utering fan freonskip of miskien wol fan leafde wêze, want Dum giet 
ynienen heal oerein stean en anderet mei in gelyk soart lûdsje. It duorret net lang 
of de bisten steane al deun foar mekoar oer. Dit foar it earst meielkoar yn 'e kunde 
kommen, skynt der fan beide kanten goed yn te fallen, want de sn'itsjes komme i'it 
en troch al ns tsjin elkoar oan en elk sniift mei nocht de rook fan de oare op. It 
docht dêrnei bliken, dat Dum noch it meast tebekeangjend is, want as it mantsje 
har fan siden berûke wol, draait it ferlegene wyfke as de wjerljocht har efterein in 
kwartslach fan siden, want safolle frij dom stiet se him noch net ta. In botte earlike 
reaksje is it net, want sels drukt se har snili op de oare syn kont, sadat se folop syn 
lucht opsnuve kin. Dat geniet brekt it ijs al in bytsje by Dum, want dêrnei springt 
se bolbjirken om 't it mantsje hinne sûnder him lykwols in kâns te jaan om har ek 
ns goed te berûken. 

Dan ynienen rint se in lyts eintsje by him wei. Dat froulike kneepke slagget foar 
wûnder, want de oare rint har daliks efternei. In kearmannich herhellet him dit ta- 
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friel, oant it mantsje syn nocht kriget fan dizze boarterij. Hy bliuwt stokstiif stean 
en reagearret net op har lokjende lûdsjes. Dat is in rare kink yn 'e kabel by Dum. 
Omdat de oare net mear bite wol rint se gau wer nei him ta, want se wol him fansels 
net kwyt. Om him oan te fjurjen mei er har efkes alhiel berûke en dat hat fan gefol-
gen dat dy twa mekoar geandewei better bekoare. It wyfke lit har earder tebek- 
eangjen en sabeare sedigens geandewei falle, sadat it op wiere frijerij ütdraait. Diz-
ze fertoaning duorret noch in skoftsje. Hja tôgje wol in oere mei elkoar om en lang 
om let komt it nei beider wil en winsk ta pearjen. Oft it in utering fan beskamsu-
mens is of needsaaklikens dat is net iit te meitsjen, mar neidat it houlik sletten is 
binne beide bisten in hiel skoft dwaande om harren pels skjin te slikjen. 
It leafdesboartsjen hat blykber ek hongerich makke, want it jonge pear set d&nei 
de binnekrite yn om fretten te sykjen. Yn dizze fredige nacht is it net sa'n grutte 
toer om oan 'e kost te kommen. Fanwegen it teiwetter op 'e ekers skarrelet it mûze-
folkje al wer mear boppe de grûn om. It mantsje is sa fertünlik om as earste in mûs-
ke te fangen. As leafhawwende en soarchsume man leit er de krekt fongen bût foar 
syn nu wyfke del, dy't dizze breidsjefte yn tank oannimt en mei smaak behimme-
let. 
Nei ferrin fan tiid, as beide bisten sêd binne, ferwachtet it mantsje net oars as dat 
hja dan tegearre nei it wyfke har skûlplak ta geane. Hy rint alfêst in eintsje de kant 
rit, dy't hja neffens him gean moatte. Dum makket alhiel gun oanstalten om him 
te folgjen. Krektoarsom, se rint in eintsje de kant iit yn 'e rjochting fan 'e Kromme 
leen wachtet ferduldich, mar ek mei spanning ôf wat it mantsje dwaan sil, no't hja 
ynienen sa'n ein fan mekoar ôf binne. 
Nei itjinge der fan 'e middei by de rommelbult bard is, kin it bist perfoarst net nei 
dat stee werom. Se hat hiel wat oars yn 'e kop en hopet, dat dizze talis slagje sil. 
It mantsje komt al gau wer by har. Mei froulike oanlis oerlaadt se him sa rynsk mei 
har leaf kien, dat de oare har in hiel ein gewillich neirint. It giet op it plak ta, dêr't 
hja beide twa nachten ferlyn efter mekoar faniït it Wâldlân de Kromme Ie oerstut-
sen binne. Tichte by de reidseame oankommen, wol it mantsje ynienen net fierder 
mei. Hy draait him om en wylst er aloan leafdeslûdsjes ütstjit, rint er in eintsje te-
bek. Dum giet wer net efter him oan en omdat er wol troch hat, dat er it oars oanliz-
ze moat om it wyfke mei te lokjen, komt er ek mar werom. Boartlik en ütdaagj end 
springt er yn aloan widere sirkels om syn nije oanwinst hinne. Dum rekket fan al 
syn leavens net fan 't hynder. Nee, krektoarsom. Want no't se al sa moai op wei is 
om har foarnimmen troch te setten kin se beslist net oan de oare syn winsk fol-
dwaan, mar wol it bist per foarst har eigen sin trochsette. De kâns om de oare fier-
der mei te krijen, komt wannear't it mantsje mei syn oerdwealske meneuvels tafal-
lich foaroan yn 'e reidseame belânet. Dalik stoot se dan op him ta en wit him sa te 
paaien, dat er mei har troch de wyldernis fan dea reid en weake sniedunen giet. By 
de stream oankommen, stekt Dum dalik oer nei de oare igge. Beteutere bliuwt it 
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mantsje benefter. Yn dit foar him sa sneue eagenblik krijt it bist lykwols stadich-
oan troch, dat syn wyfke beslist net nei har eigen skûlplak ta wol, mar wat oars yn 
't sin hat. Dy gedachte fleuret him dalik in bytsje op, want de ûnwissens fan earder 
en benammen de ûnderhearrigens oan syn libbensmaat stie him min oan. 
Noch net alhiel wis fan syn tinken, stekt er ek nei de oare kant oer. De mear as hert-
like wize, dêr't er troch it op de polderdyk wachtsjend wyfke op ûnthelle wurdt, 
fleuret him gâns op. Wat dêrnei bart nimt ek de lêste twivel by him wei. Syn oan- 
winst rint no net wer by him wei, mar kringt him mei de snüt by de oare kant fan 
'e polderdyk del. Hjirtroch wat ferbjustere, rint er in eintsje fierder fuort en Dum 
komt opslach efter him oan. Ek as er dêrnei dwers oer de âlde Prikwei it Wâldlân 
yn rint, folget se him op 'e hakken. It mantsje krijt dan pas yn 'e smizen, dat it wyf-
ke net nei har eigen, mar nei syn skülplak ta wol. 
Dat te witten makket him tige bliid, want de loft, dy't tusken harren al sa gau nei 
it houlik driigde te fertsjusterjen, wurdt no ynienen wer grilklear. 
It docht bliken, dat dy twa it op harren fierdere paad ek tige nei 't sin hawwe. Want 
as hja no en dan ns efkes stean bliuwe om yn de fredige foarjiersnacht te liisterjen 
nei it gesnetter fan oerfleanende guozzen of nei de dimmen sûzjende wjukslach fan 
oare fûgels, dan strike dy twa fêst efkes tige fereale mei de koppen byelkoar lâns. 
Blidens is der by it jonge pear, dat op wei is nei in nije takomst. Blidens is der by it 
mantsje, omdat er in nij wyfke fûn hat en syn libben dêrtroch wer doel en ynhâld 
krige hat. En Dum ûndergiet it net oars en is boppe-al tefreden en foldien, omdat 
it bist no oan dy twingende rop fan de Natuer foldwaan kin. 
Wannear't it pearke lang om let by 't âldfean oan 'e Ald-Headaamsleat oankomt 
sndft Dum mei wolbehagen de fochtige lucht fan fean en reid op. Dit oarde stiet 
har foari.'it al wakker oan, want yn in wrâld, dêr't reid en strewel waakst, hat se al-
tyd graach ferkeare mocht. Dat is alfêst in goed begjin fan it nije libbens-tiidrek, 
dat no foar har leit. Op dit stee, dat in hiel ein fan de minske-bewenning fandinne 
leit, sil it bist lykwols likegoed ek altyd wach wêze moatte en mooglik sille ek tiden 
fan krapte oan fretten har hjir net besparre bliuwe. 
Wat de takomst bringe sil is yn 't foar net te sizzen, mar ynkoarten stiet har yn alle 
gefallen grutte blidens te wachtsjen, want it krekt sletten houlik sil al nei goed fiif 
wiken bekroand wurde mei de berte fan in neiteam. It wrede rôfdier, dat nea 
moederaasje hat mei oare libbens, dy't har ta fretten tsjinje kinne, sil mei noed en 
soarch weitsje oer har eigen kroast. Mei oprjochteleafde sil it bist skylk har jongen 
bememkje. Har kroast sil neat tekoart sjitte, mar wol in opfieding krije, dy't oan 
in bulte strange regels bûn is. 

It sil in hurde learskoalle wurde, omdat dy needsaaklik is foar harren soarte om yn 
de sa gefaarlike wrâld libje te kinnen en . . . om yn libben te bliuwen! 

Tagelyk in oantins oan de lange winter fan 1963. 
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