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Bûntsj e
In ferhaal iit it wetterlân

Sikke Bangma

JéJé-publikaasjes

De skriuwer
Sikke Bangma is op 23 augustus 1910 berne te Grou. Hy waard slachter
yn syn bertedoarp. Yn 'e oarloch waard er pleatslik kommandant fan
de NBS en rekke yn 1945 troch wat Piter Wybenga 'de ramp in
Idaarderadiel' neamd hat yn hannen fan de Di.îtsers.
It mei in winder hjitte dat er de tramtaasjes te Grou, Ljouwert en Grins
en it ferbliuw yn Neuengamme en Neustadt oerlibbe hat. Syn broer
Douwe hat it ferset mei de dea bekeapje moatten.
Nei de oarloch fine wy Bangma yn funksjes by de Mennisten, de
Fûgelwacht, de gymnastykferiening SSS en as gemeenteriedslid foar
de partij Gemeentebelangen.
Ut dy tijd datearret ek syn meiwurking oan in streekblêd as 'Oostergoo'.
Ek yn syn wurk komt der feroaring: fan slachter wurdt er de man fan it
Theehits.
lii man fan in soad wurden hat Sikke Bangma nea west en it leit my sa
by, dat er him op papier leaver en makliker utere as oars.
Hy wie op en üt in natuerman en syn yn 1986 iitkommen wurk 'Dum
de murd' lit klear sjen, hoe't waarnimmingen tit it frje ijild ta in libben
ferhaal omstald wurde kinne.
De hjir publisearre skiednis fan de ein Bintsje is âlder as 'Dum de murd'.
It ferhaal ferskynde yn 1951 yn ôfleveringen yn 'Oostergoo'. It hat ek
nei safolle jierren neat fan syn tsjoen en gloede ferlern.
Lêzers mei minder each foar de wrâld om harren hinne as de skriuwer
sille nei dizze lektuer grif oars sjen nei alles wat it wetterlân oan libbene
natuer te bieden hat.
Nei in warber libben is Sikke Bangma te Snits ferstoam op 16 jannewaris
1993.
Teake Hoekema
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Bûntsj e
It is mids febrewaris. Al trje wiken lang regearret Jûkelburd mei syn
izige hân en liket hast alle libben bûten yn it frije fjild i.itstoam te wêzen.
Stil en ferlitten, ferhurde troch de froast, lizze de greiden fan de
Suderburd yn bar griisreade winterkleur te rêsten.
It gielbrune reid oan de noardlike râne fan de Sitebuorster Ie is ferstive
yn de klamme kjeld. Fan de wylgen en elzen dêrtuskenyn rize de tûken
as keale swarte bonkerakken fier boppe alles iit en stekke sa skerp ôf
tsjin de ljochtere ûndergrûn fan it reid en fan de wazich blauwe fierten
fan de kâlde winterloft.

Reedride
De smelle rjochte sleatten fan de Roek sitte oan de boaiem ta fol iis, net
liker as wie dêrmei alles wat der simmerdeis yn hiismarinet, iitstoam,
sûnder ea wer oplibje te kinnen.
Fierderop binne de bûtlannen en blaugerzen ta wide iisfjilden
omtsjoend en it wetter fan Mar en Ie, dat oars hast nea rêst fine kin,
slommet no ûnder in iiskoarste fan sa'n tritich tom-me tsjok.
Dêrmei binne alle farwetters ta hurde ferkearsdiken wurden en de
minsken witte der fan te profitearjen.
It betroude iis jout gemak en wille en fan it lêste net it minste, want no
wurdt der bytiden omraak reedriden. Foaral as de kleurige flaggen fan
de Grouster iisklub wapperje, draacht de wide Mar in bûnte mannichte
fan lytse en grutte, fan âlde en jonge nders en rydsters, dy't faak pas
wer op hûs ta geane, as de tsjusterens fan de nacht al oer it gea strykt.
Dei oan dei is it hjir in fleurige minskedrokte.
Allinnich as it tige winich en kâld is, bliuwt it folk leaver yn 'e hûs by
de waarme kachel.

Glûpende kâld
San dei hat it hjoed ek west. Glûpende kâld. De dei ferliest syn ljocht
yn de skimer fan de jûn en noch altiten waait it sa hurd, dat de kjeld
elkenien tenei komt.
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De kâlde eastewyn bolderet oer de Sitebuorster Ie. Hy gûlt yn de hege
beammen by de Burd lâns.
Hy hoartet oan de âlde pleatsen en lit mei syn wylde krêft de manen
kreakje en stymje. Dan komt er mei faasje oanstowen oer it flakke, hurde
lân en fynt op syn paad in âlde hikke, dyt iensum midden yn it lân
efterbleaun is.

enfynt op syn paad in âlde hikke, dy't iensum midden yn it lân efterbleaun is.

Hy hoarrelet oan de healfergongen skroaten, dyt altemets mei geweld
tsjin de iken daampeal oan slane.
It ferbân fan de âlde spikers en roastich kramtried is nochal geef sat it
liket, want de hikke bliuwt stean, as in spoekbyld yn it dimmen ijocht
fan de skimerjûn. De wylde wyn nimt it kreakjen en klapperjen mei
oant de râne fan de Mar.
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De wylde wyn
Dêr geane de lûden ferlern yn de eigen bolderjende stimme. De houten simmerhttskes steane te skodzjen, as de wyn mei alle macht opnij
in oanfal docht. Mar hja binne de krêft fan de wylde wyn treast en
dreame fierder oer har gloarjetiid fan de foarbye simmer.
Luk fanwegen syn ûnmacht skuort er dan oan de keale wylgetûken en
de deade reiden, dy't bûgjend tsjûgje fan wêr't er wol net ta by steat is.
In drôve sang nimt er mei op syn reis oer de hurde ifier fan de Mar en
falt dan it âlde doarp oan. Mar ek dêr kin er neat ferniele en berikt
allinnich dat de minsken dy't bûtendoar neat te sykjen hawwe, om 'e
waarme kachel hokjen bliuwe. Dy't om de iene of oare reden op 'en
paad moatte, skarrelje hastich troch de gielferijochte stijitten.
De toffeidragers komme en ferdwine bast sûnder lûd te jaan. De
skuonlju litte skerpe en koartklinkende trêden hearre. En fier en hol
wjerkeatst it klompegeklos yn de kâlde jûn.
Sokke tiden bliuwt men ek net lykas oars op strjitte by elkoar stean te
praten. Sa yn 't foarbygean wurdt der in koart 'jûn' of in inkeld wurd
oer de grouwélige kjeld wiksele.
Elkenien is hastich om sa gau as 't kin wer yn 'e waarmte te kommen
en ek binnendoar wurdt der praat oer de fûleindige kjeld.
Oranje en reade flammen
Foaral de âldere minsken hawwe bar nocht fan de winter ôf en gelokkich
foar harren hat de radio it oer depresjes en st'idwestewyn.
Op it stuit liket it der noch hielendal net op. Mar dyjingen dy't sels ek
ferstân hawwe fan 't waar, witte te fertellen dat it mei de winter wol
nei de ein rint. Jûns is de sinne yn in graugrize wolkebank ûndergien.
De Hele loft yn 't westen wie in see fan oranje en reade flammen, timpere
troch in gerdyn fan wazige wolkjes.
Nettsjinsteande de eastewyn kin men it yn 'e buorren skoan hearre as
der in trein oer de spoarbrêge rydt. Soks hâldt yn dat de wyn nei it
easten draaie sil en dat betsjut meiiens de ein fan 'e froast.
In poerbêst foanitsjoch, mar op it stuit liket it yn de fierste flerte noch
net op teiwaar.
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It binne net allinnich de minsken dyt dizze fûle kjeld tenei komt.
Nee, alles wat bûten yn de frje natoer libbet, hat it winterdei oars al
net rom, lit stean as snie en ijs de mooglikheid om fretten te finen hast
alhiel titslute. Benammen it fûgelguod ûnderfynt sokke tiden as earste
de ûngemakken fan de winter.

It fûgelguod
De gasten üt it hege noarden, de smjunten, de guozzen en ferskate
einen en dûkers wiene yn 't begjin fan 'e winter al fierder nei t suden ta
tein. Doet ek de wjekken ticht rekken, wie 't foar har net mear mooglik
om de kost op te skarreljen.
Yn grutte kloften wiene se de siidwest1ike kant iit reizge om by see of
op 'e grutte rivieren in better hinnekommen te sykjen. De wylde einen,
dêr't de trekdrift likegoed yn libbe as yn de noardlike gasten, hiene har
by dy grutte kloften ferhuzers oansletten.
Allinne in stikmannich boere- en ferwyldere doarpseinen wiene by har
soartgenoaten om it doarp hinne telâne kommen. Foar har waard in
bit iepenhâlden en hja krigen fan de minsken it nedige iten.

Bûntsj e
By al dy minsken wiene der net in protte dyt merkbiten hiene dat it tal
einen om it doarp hinne gâns grutter wurden wie, doet de kjeld ynfoel.
Men koe oan de kleur fan de bisten ek net sjen, oft se yn it doarp of
bûten yn it fjild thishearden.
In ein wie in ein en al mochten se dan yn kleur fan elkoar ferskille, it
wie dochs net maklik om se üt elkoar te hâlden. Foaral de grienkopjerken liken allegearre wol üt itselde nêst te kommen.
Doe't it al in goed wike wintere hie, kaam der op 'e Grou by it bit fan de
fiskerman noch in ein by dy't troch de moaie bûnte fear fuort yn 't each
rûn. "In hiel moai bûntsje" waard der letter sein en dêrom krige se fan
doe ôf oan ek de namme fan Bûntsje.
Bûntsje wie wyt en swart fan fear, fan it lêste miskien wol it measte,
want de kop en de boppe-ein fan de hals wiene op wat griis by de
brune eagen nei alhiel donker. Dan kaam der in smelle wite ring om de
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hiele hals hinne, dêrûnder wer swart, dat skerp ôfstiek by it sniewite
boarst. De ûnderein wie ek sa en gong op 'e sturtein oer yn readgriis.
Rêch, wjukken en sturt wiene yn haadsaak swart mei hjir en dêr, sûnder
regelmjittigens, in wite fear. Snaffel en poaten hiene in kleur tusken
giel, oranje en read yn.
Al it wite oan Bûntsje har fearrepak wie fan it klearste en suverste soarte.
It swart like allinne op in distânsje mar sa. As men it fan tichterby beseach en dan foaral as de sinne der op skynde, glânzge alles as fluwiel
mei in donkergriene wjerskyn mei soms wat pears en donkerblau dertuskenyn.
Bûntsje kaam foar it earst by de buorren, nei't de wjekken bûteni.it al in
dei of trje tichtferzen wiene.
Op in moarntiid tsjin tolven fleach se heech oer de oare einen by it bit
yn e Grou hinne en ûntdiek dêrby har soartgenoaten en... wetter!
Mar ek seach se al dy minsken dêre en dat stie har hielendal net oan.
Hja fleach noch in pear kear oer it lokjende byld hinne, mar de eangstme
wie by Bûntsje foarearst dochs noch grutter as har geweldige skroei en
har hast net mear te ferdragen toarst.
lensum
Mei in grutte bôge striek se letter by de Gallelânen del, glied noch in
hiel ein troch oer it glêde ijs en skarrele doe fierder nej it platte dykje
fan de ttwetteringss1eat ta.
Dêrwei koe se alle kanten ûtsjen en by driigjend gefaar fuort op 'e
wjukken gean. Sa sjet Bûntsje iensum en ferlitten yn dy wide wite wrâld
fan ijs en nochris ijs.
Nearne wie jten te finen. Yn har mage siet sûnt trje dagen oars net as
wat skerp stientsjeguod en raajkes gers.
De honger pleage har en de toarst net minder. Nearne wie mear iepen
wetter te fjnen en har reservefet wie hast hielendal opbrûkt.
Har lichemsgewicht wie by de dei ôfnommen en dêrmei wie ek de
krêft ût har wjukken ferdwûn. It fette bist fan de hjerst wie yn in goed
wike tijd in meager skelet wurden, dêr't allinnich de fear noch it stal
fan in ein oan joech. En dan kaam dêr noch by, dat se yn dy izige
winterkjeld en kâlde wyn op har iepenst wêze moast foar de grutte
gefaren, dy't har no mear noch as oars bedrigen.
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Bûntsje har libben
Sa siet Bûntsje dêr op it hurde dykje te stoalien nei al dy dingen fier fan
har ôf en it like wol as gongen der har yn dy earmoedige tastân in soad
dingen iit har koart libben troch it kopke.
Har libben hie ryk west oan aventoeren. Moaie en rare dingen hie se
meimakke, mar it ynstinkt dat se fan 'e natoer meikrigen hie, de wize
lessen fan har mem, har eigen ûnderfining en foaral in doasis gelok
hiene har oan no ta foar in ûntidich ein bewarre.
Mar dit wie nij: honger, toarst en kjeld. Hoe hjir noch troch te kommen? Wêrom gong Bûntsje net nei de oare einen by it doarp? Wêrom
wie se bang foar minsken en foar alles wat lawaai makke?
Om dêrefter te kommen is it nedich om earst inkelde bledsiden iit har
libbensboek nei te slaan.
Libbensijocht
Op 'e 24ste maaie it jiers tefoaren hie Bûntsje, tagelyk mei acht bruorkes
en susterkes, oan de râne fan de Kromme Ie it earste libbensijocht sjoen.
Eip ferskûle yn en ander it deade reid wie it har mem slagge om it
swiere kerwei fan it brieden ta in goed ein te bringen.
Neit de sinne de dize weifage hie, teach de grutske mem yn de iere
moarn fan dy strieljende maitiidsdei mei in wrimeljende kleaune dûns
efter har oan de wide wrâld yn.
Tige soarchsum en waaks gong se by de reidwâl lâns har bern foar by
harren earste stappen op it einelibbenspaad, in paad fol noed en
soargen.
In moanne letter wiene der fan de njoggen lytse pykjes noch fjouwer
oer. De natoer hie har tol easke. Al op 'e earste dei waard ien fan de
lytse klompkes dûns sa fan in markol tramtearre, dat it eigentlik net
mear mei de oaren opswimme koe.
In grutte seekob seach syn kâns en naam, sûnder dat de mem it
ferhoedzje koe, it lytse ding ta syn miel. De fjouwer oaren tsjinnen foar
en nei as foer foar de jonge mûzebiters. De oaren woeksen ander de
soarch fan de mem as koal en doet septimber yn it lân kaam, wiene se
hast allegearre sa folslein as de mem sels.
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De jacht wie iepen

Oan no ta hiene se allinnich te dwaan hân mei natuerlike fijarmen, dêr't
se har foar wisten te hoedzjen. Doe kaam der in nij en grutter kwea,
dat harren libben bedrige.
Dat kwea kaam fan de minsken. De jacht wie iepen.
De earste kear dat Bûntsje te dwaan krige mei in gewear, brocht meiiens
in hiele feroaring yn har libben.
Op in winige neimiddei lei it hiele hiishâ1dinkje by elkoar op in plakje
njonken in brede reidkraach oan de yngong fan de Kromme Ie.
Wol wend oan motorboaten en sylskippen hiene se nearne euvelmoed
yn, doet der in skou mei in bûtenboardmotor oanfarren kaam.
Dochs wie it krekt as rûkte de mem it driigjende gefaar. Fan doel om
hastich de wyk te spyljen kaam it wrede ank oer harren. In fûle knal,
noch ien, en dêr sloech de deadzjende hagel op harren del.
Fear stode omheech, wjukken sloegen wyld mar ûnmachtich yn 'e loft.
Op it griene gers dripke donkerread einebloed.

Bûntsje hie gelok

Bûntsje en ien fan de bruorkes hiene gelok. Har beiden bie de hagel net
rekke en eart der in tredde skot falle koe, wiene se yn 'e reidwâl flechte.
Fan eangstme en skrik dûkten se fuort ûnder wetter en swommen sa
tusken de snilen troch nei de midden fan 'e reidkraach.
Dêr wie in pôle wier hinne dreaun en dêr bleauwen se yn stykjen. Dat
wie harren gelok, want oan de bûtekant stie de jager al wer ree om
jitris te sjitten. No bleauwen de beide eirien yn de wierpôle bingjen en
stieken allinne de bek boppe it wetter tit.
Sa koe nimmen bar sjen en it wie mar goed, dat se dizze wize fan beskûl
sykjen as in jefte fan mem natoer meikrige hiene. It rêde barren libben,
want ien fan 'e jagers sloech noch mei in protte lawaai yn it reid om,
mar hja bleauwen fol spanning stikem lizzen.
Lang neit it wer rêstich wurden wie, kamen se hoeden omheech
driuwen. Dagen oanien sochten se nei wat sa wreed by harren weifallen
wie. Hja misten de oare boarterskammeraten, mar foaral de lieding en
de bekende stimme fan de mem.
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Op 'e wjukken

Tegearre swalken se dan hjir, dan dêr, mar bleauwen tige bang foar
minsken en foar alles wat spektakel makke.
De brede reidkraach wie noch gauris harren skûlplak, mar yn tiden
dat se nearne gefaar wei ferwachten, besochten se, dreaun troch harren
natoer, it fleanen te learen.
Doet se alhiel fertrouwe koene op 'e krêft fan de wjukken, sochten se
soartgenoaten op en leine dan oerdei meastal op 'e wiidten te boartsjen
of te loaiterjen en gongen by driigjend gefaar fuort op e wjukken.
Yn 'e jûntiid gongen se dan yn e keppel nei de ferdronken bûtlanrten
ta om dêr fretten te sykjen. Foart de oare moarns it earste ijocht de nije
dei oankundige, hiene se al wer de feilige wiidte opsocht. Sa groeiden
de twa op ta folwoeksen einen, jong en sterk.

It neediot

Op in jan doet de sinne al yn it fiere westen weisonken wie, barde der
lykwols opnij in ûnk. Mei fiif soartgenoaten hiene Bûntsje en har broer
doe al in hiel skoft yn e romme loft omflein. No ns heech, dan wer
leech oer de greiden. Dêrnei sette de lieder einlings op it bûtlân ta,
dêrt se de lêste nachten altyd folop fretten fûn hiene.
Hja fleagen doe net mear sa heech en sa efterhelle harren by de lêste
reidwâl, dy't har noch fan de itenstafel skate, it neediot. Twaris flikkere
der floer boppe de stjerrende reidpiommen en like faak droande der in
swiere knal troch de stilte fan de jan. Kjel wykte de kloft omheech en
fan siden, mar ek no hie de gleone hagel syn wurk dien.
Mei machteleaze wjukken kamen trje fan de keppel fuort nei anderen.
De fjirde skarrele noch in pear hûndert meter fierder en stried doe, op
it plak dêrt er tocht hie syn miel te finen, syn deastriid.
Fan de trije einen dyt oerbleauwen, fleach ien it siidwesten yn. Har
wjukslach wie ûnwis, omt se grif ek fan 'e hagel rekke wie.
Bûntsje fielde in baarnende pine yn e lofter poat, mar der mankearre
har fierder neat. Mei de grouwe jerke, dyt de lieder west hie fan it
seiskip, fleach se noch lang en leech troch de loft.
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Benaud
Beide wiene se ynienen tige benaud wurden foar de gefaren op 'e
begiene grûn. Mar op 't lêst moasten se dochs de wjukken wol wer rêst
jaan. Se strieken del op it ferdronken wyldiân en hopen by in grutte
keppel smjunten en oare noardlike gasten feiigens te finen.
Fan fretten kaam dy nacht net folie, want Bûntsje bie tige lêst fan har
poat. En de jerke, as wie er syn skuid dêroan bewust, wykte net fan har
side.
De dagen dêrnei joegen harren net sa folie fertier. De nachten wiene
faak wiet en kâld en waarden bieititen langer. Net dat de kjeld harren
no sa bot dearde, want der wie altiten noch wol folop fretten te finen.
Stoarmen raasden oer it gea. Wyld stoden de weagen fan de wide
wetters deroer en frieten oan de feanige wâien.
Soms reinde it tiden oanien ttt de tsjokke grize loft of strieken wiete
dampen leech oer de fjiiden. Grauwe wolken timperen faak it feale
ljocht fan de koarte dagen. It gea joech in byld te sjen fan stjerren,
ôfbrekken en ferdwinen.
Alhiel sûnder fleur wie it libben fan Bûntsje yn dy tiid lykwois net.
Har poat hele goed en gau en omt de jerke altyd by har wie, fielde se
net safolle fan dy grutte iensumens om har hinne.
Har nije iibbensmaat wie in baas yn syn soarte. Hy koe yn wêzen net
itstean, dat oare jerken tichte by syn Bûntsje kamen. Ytlike kearen rekke
er m tsjok waar mei seksegenoaten en soms gong it der sa omwei, dat
de fear der nei stode. As sokke fjochtpartijen pleatsfûnen, die Bûntsje
krekt as bie se der neat mei iît te stean. Mar ynwindich liet de trou dy't
har maat har alle kearen wer bewiisde, har alhiel net ûnferskiliich.
Geandewei groeiden ein en jerke mear nei elkoar ta.
De iene koe net mear bûten de oare en hja stelden harren alhiel op
elkoars langsten en winsken yn.

Te let
It soe iykwols net sa fier komme mei dy twa. Op in dizige dei wiene se
tegearre wat fan de grutte kioft wyld ôfdwaald en dreauwen
frettendewei bieltiten neier op 'e Wyldlânsmole ta.
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Om't se de lêste wiken net kjel wurden wiene fan gewearknallen, wie
de waaksens wat fersloppe. Wol seagen se no en dan goed om har hinne,
mar der wie neat te hearren of te sjen dat gefaar ynhold.
En dochs drige der gefaar. Krekt doe't se de koppen sa djip mooglik
ûnder wetter stieken, kaam der in man mei it gewear yn 'e oanslach
efter it swarte omskot fan de mole wei.
Doet de jerke wer mei de kop boppe wetter kaam, seach er it gefaar en
warskôge mei in sêft kwêkjen syn oarehelte. Foar himsels wie 't doe
lykwols al te let. It skot foel doe't er op 'e wjukken gong en de hagel
makke in ein oan syn libben.
Bûntsje, dy't besiden de mole swom, bleau by it hearren fan it skot
ferlamme fan skrik lizzen. Yn dy inkelde tellen dêr't alles him yn ôfspile,
seach se har libbensmaat fallen en wist wat dat ynhold.
Doe krige de eangst har te pakken. Flak oer 't wetter fleach se boppe it
plak lâns, dêr't har kammeraat al stil op 'e rêch lei. Syn ijochte ûnderkant
stiek skerp ôf by it donkere wetter.
Nea soe de krêft fan syn wjukken him wer drage kinne en nea soe syn
bûntfearrepak wer glânzje yn it bliere sinneljocht. Bûntsje soe foar altyd
syn beskerming, syn oanhinklikens en leafde misse moatte.
As in treasteleaze widdo reizge Bi?intsje de earste dagen dan hjirhinne,
dan dêrhinne. Unwennich as se wie, koe se it nearne fine. It waar wierre
ek net mei om it fertriet sa gau mooglik te ferjitten.
De lange nachten wiene kâld en tsjuster, wylst oerdei in tsjokke dize it
feale ljocht timpere.
Jûkelburd
In deimannich letter klearre op in neimiddei de loft dochs op. De wyn
skeat troch it noarden nei it easten en helle tige oan. Jûkelburd tsjinne
him oan mei in fûle kjeld. Oerdei koe de lege sinne de kâlde wyn lang
net baas bliuwe en nachts, as de stjerren klear en blier oan de loft stiene
te glinsterjen, frear it sa bot, dat al gau in tsjokke laach grûrdis de grutte
marren en wide fearten tadiek.
Mei de winter begûn fuort ek de fûgeltrek nei it suden ta. Earst gongen
de ijippen en dêrnei ek de oare gasten yn grutte kloften nei oarden,
dêr't de kjeld minder slim wie.
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Doet de wyn nei in dei of fjouwer lizzen gong en nachts ek alle wjekken
tichtfrearen, wie Bûntsje de oare moarns de ierinige wetterfûgel dy't
efterbleaun wie. Hja Me net de natuerlike oanstriid om fier fuort te
reizgjen en sa de kjeld te intrinnen. Mar yn de krite dêr't hja te wrâld
kommen wie, koe se nearne mear in oare ein fine.
Gjin plak dêrt it swarte wetter har wonk of in oarde, dêrt se har deistich
foer opdwaan koe. Earm en kâld lei de wrâld derhinne.
Sa reizge de iensume widdo trje dagen de omkriten ôf. Honger en
toarst pleagen har. Doe einlings seach se de einen by t bit op e Grou,
mar hja doarst der net hinne te gean.
Op it smelle dykje fan de Gallelânen sette se de striid om it bestean
fuort. Oan de iene kant lokke har it wetter mei mooglik wat fretten,
oan de oare kant hold de eangst foar de minsken har tebek.
Honger is in skerp swurd. It toarnt oan de krêften fan it lichem en as it
lang duorret, ferdwynt ek de skerpens fan de geast. De wachens fan in
bist yn 'e natoer fersloppet.
Dat wie by Bûntsje ek it gefal. Doet se al oeren efter elkoar op it dykje
siten liie te skroujen mei faak de kop djip yn 'e fearren, waard se op 'e
neimiddei hommels fan har plak reage. Flip, it lytse swarte hûntsje dat
syn thtis Me op 'e hege Modder foar de Haansmole oer, waard it hiem
te lyts, doet er fernaam dat syn bazen te reedriden wiene.
Hy liet syn mem, dyt de wylde jierren al aardich kwyt wie, yn 'e steek
en teach allinnich de wide wrâld yn. Earst rûn er oer it iis nei de
Haansmole, sneupte dêr wat yn 'e reidwâl om, sette letter de
Kanaaisdyk iit, doet it healwei yn him opkaam om ns in ûtsje te
meitsjen nei syn freon op e Gallehoek. It koartste paad dêrhinne wie
rjochhiit ijochtoan. Mar om't it iis Mm te glêd wie, naam er sn wei oer
de dyk fan de iitwetteringssleat.
Hy wie noch net sa fier efter it elektryske gemaal, doet syn brune eagen
ynienen it bûnte eintsje foar Mm tit ûntdieken.
Mei faasje sette er der op ta en it wie foar Bûntsje mar in gelok, dat Flip
gjin kweade bedoelingen liie.
Hy beskôge dit opjeien fan it wyld as in soarte fan boartsjen, want as er
deadzje wollen Me en mei oerlis te wurk gongen wie, dan hie it der
foar Biintsje grif net sa goed titsjoen.
No rûn er wol sa hurd as er koe op it wyld ta, mar ferrette tagelyk mei
lûd keffen hoet de sabeare jacht him opwûn.
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Bûntsje skrille diskear eardernôch op iit har dream en gong ûnder lûd
protest op 'e wjukken. Noch wat fan e wize troch har hastige flecht
gong it earst it Leechlân yn, mar doe kearde se mei in grutte bôge om.
Sadwaande fleach se efkes letter heech yn 'e loft oer it plak hinne, dat
se sa hastich ferlitte moatten Me.
Flip skarrele noch altyd op it bewuste plak om, snitfde foar de safolste
kear de farske wyldiucht op, blies dan mei in earnstich gesicht troch
de noasters, eage eigenwiis de kant üt dêr't it wyld hinne flechte wie,
socht dêmei de omkriten nochris goed ôf en draafde doe fierder it dykje
del op 'e siik nei in nij aventoer.

Unwj ersteanbere krêft
Bûntsje seach bim wol omskarreljen, mar sa heech 3m 'e loft wie se net
mear benaud foar dy swarte rêstfersteurder. Hja prakkesearre mear
oer bar honger en toarst, want dy pleagen bar slimmer as ea tefoaren.
It byld dat se de moarns by de buorren sjoen bie, kaam bar opnij foar
de geast en lokke mei imnwjersteanbere krêft.
Under de triedden fan de hege ljochtpeallen troch saaide se efkes letter
oer it bekende stee hinne. Wat se doe seach, waard har te machtich.
Tsientallen einen skarrelen dêr by it bit om en frieten fan withoefolle
lekkers, dat dêr foar bar iitstruid waard.
Mar... middenmank dy warbere keppel stie in minske en fan sokken
kaam it grutte gefaar, dat Bûntsje al san soad fertriet besoarge bie.
It leafst wie se midden yn dy keppel deistrutsen. Mar bar eangstme
wie noch grut, hoewol't fan de oare kant fretten no sa'n hege needsaak
wurden wie, dat de bangens foar alle gefaar nei de eftergrûn dreaun
waard.
Har rie tenein en noch alhiel fan 'e wize striek se op it ijs fan 'e Yndyk
del. Tjcht by bar rieden de minsken har foarby.
Nuver, nimmen taalde nei it bûnte eintsje, dat mjende midden 3m it
aldergrutste gefaar te ferkearen. Der barde lykwols neat, dat Bûntsje
rekke in bytsje op bar gemak. Soe se it wol weagje en gean nei de oare
einen ta? Wie dat net it iennichste wat bar oerbleau?
Bûten yn it ferlitten fjild wachte bar in wisse dea.
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Hjir lei miskien har iennichste kâns en mei alle moed en drystens dy't
der noch yn har wie, fladdere se ynienen ticht oer de ridende minsken
hinne en plofte midden tusken har sibben de!. Grouwe nôtkerlen leme
ferspraat om har hinne. Hastich skrokte se dat lekkere foer op.
Tichte by it bit wie wat wetter op it iis kommen en dêr dronk se yn 'e
gauwichheid mei graachte fan. Op dit stuit wie alle eangst ferdwiin.
De einen om har hinne joegen har in rêstich gefoel. Ommers, as dy hjir
feilich en wol ferkeare koene, soe der foar har ek grif gjin gefaar wanke.
De tafelgenoaten, dy't allegearre folle earder mei it miel begongen
wiene, rekken al sêd. In stikmannich skarrelen nei it bit ta, oaren loeken
de kâlde poaten omheech en bleauwen sa op it iis sitten.
Biintsje friet troch, sa hurd as se koe. Sa no en dan waard har fan in
jerke of in oare ein in snaffelhou tapart, mar dat lette har net om it miel
fuort te setten. Op it lêst protte it boarst har bryk foar ta it lichem dt,
safolle bie se nei binnen wurke.
By it bit dronk se nochris fan 'e puozze wetter en wie krekt fan doel om
by de oaren yn it swarte wetter te springen, doet Juno, de ijochte
hardershûn fan de fiskerman, blaffend iit e hûs kaam en fan 'e wâl ôf
in eintsje it ijs op rûn om dêrfandinne mei lûd gebear alles en elkenien
op de him eigen wize üt te skellen.
De oare einen feroaren har dêr net om, mar Biintsje waard sa kjel fan
Juno syn dwaan, dat se ynienen omheech stode.

In plakje snilelân
Hja fleach rjocht yn 'e wyn op, oer de Gallelânen, de Noarderburd, de
Boarcblânen, dwers de Greft oer, om in pear tellen letter del te striken
op e lytse wier healwei it Wyldlân oan de Folkertssleatskant.
Dêr op dat wierke wie in lyts plakje snilelân, dat der net troch it
bûtewetter ûnderstrûpt wie. Dêr woe Bûntsje de nacht trochbringe.
Har earste wurk wie om de suterige fear ns knap op te poetsen. Mei de
snaffel belle se wat fettich smarsel iit in klier yn 'e rêch, bestriek dêrmei
bast alle fear en skikte alles meiiens teplak sat it hearde.
De lêste dagen bie se net in soad oan bar uterlik dien. Doe biene der
wol oare soargen west. Not se de mage fol iten bie en de baamende
toarst fersleiri wie, bie se de moed en de wil om it lichem ek oan e
bûtekant syn deistjch gerak wer te jaan.
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Wylst se dêr drok mei dwaande wie, sonk de sinne read en gleon yn it
fiere westen wei. In lichte dize dreau flak oer de ierde foar de kâlde
wyn tit en heech oan 'e kleare loft glinsteren de earste ljochtsjes al.
Kâld en deadsk lei it gea der yn 'e wintersliep hinne.
Gjin lûd fier yn it rûn dat de stiltme ferbriek. Bûntsje wie it iennichste
sichtbere stik libben yn 'e hiele omkriten. In neatich ferlitten en fergetten
wêzen like se dêr midden yn dy iensume winterwrâld. Mar se wie der
aardich better oan ta as se wol west hie.
Mei it behaachlik gefoel fan in folle mage socht se yn e lijte fan e
srdepôle in plakje foar de nacht. De poaten heech oplutsen yn it waarme
dûns en de kop djip yn 'e rêchfearren rêste se dêr itt fan in dei fol
allerhanne frjemde aventoeren.
Boppe har twinkelen de stjerren oan it fiere swurk, ûnder har lei de
hurdbeferzen ierde. Sêft flitstere de kâlde wyn syn ientoanich liet yn
de droege snileblêden en wilens ferstive it gers en de rûchte om har
hinne ûnder Rûchburds klamme azem.
De nacht wie lang en de kjeld fûl. Dochs koe Bûntsje dy no better
ferneare as dêrfoar.
De oare moarns kaam de sinne wer as in gleone reade bol, no krekt
besiden de Alde Feanen, i'it e kimen omheech. De dize wie de nachts al
oplutsen, mar oeral en op alles wie in tin iislaachje efterbleaun.
Efkes letter skittere de wrâld yn it bliere sinneljocht fan alle kanten en
like it, as wie alles mei sulver beslein. In byld sa moai as yn in mearke.
Mar Bûntsje koe al dat moais lang net wurdearje. Foar har wie it in
tramtaasje. Huverjend siet se, rêch en wjukken rûch ferzen troch de
dize, noch altyd op itselde plak dêrt se de jûns tefoaren oanlâne wie.
Fanwegen de Mle kjeld seach se dertsjinoan om oerein te gean.
Skiere krieën
Wilens fleagen trije skiere krieën oer har hinne. Hja waarden Biintsje
dêr tusken de snilen gewaar en mei in skoar kraskjen lieten se inoar
witte, dat dêrûnder faaks in miel foar harren ree lei.
Hja swaaiden fuort werom, fleagen jitris oer de mooglike biit hinne en
strieken doe op in feilige distânsje op it iis del.
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De bûnte krieën wiene oars net sokke dryste hearen, mar om't se de
lêste dagen ek al net safolle te fretten hân hiene, feroare dat al wat.
Deadzje diene se sels net sa maklik, mar in deade fûgel Me, ek al wie it
ien fan har eigen soarte, altiten noch in lekker miel west.
Miskien wie dy ein dêr allinnich midden op e romte wol wrak en by
need woene se wol sa lang wachtsje dat se deagong of oars der ta
meihelpe om har deadsstriid wat te bekoartsjen.
Mei Bûntsje makken se lykwols in grutte misrekken. Hja wie sûn en
wol, allinnich de fûle froast pleage har. Hja kaam oerein, nek de stive
poaten iit, seach de wrâld ns yn t rûn en gong doe op e wjukken it
suden yn.
Foar de trje skiere krieën liet se oars neat efter as it lytse griene plakje
dêr't se sitten Me en it gers sadwaande net wytferzen wie, wol mei wat
grize besitekaartsjes, dy't de froast ûnderwilens al spikerhurd makke
Me. Mei in ylhizje minder fleagen de krieën doe mar fierder nei de
Wyldlânsbult, wylst Bûntsje dwers oer Wyldlân en Wâldlân nei de
Kromme Ie ta saaide. Oeral glied ûnder har itselde byld lâns fan
hurdferzen ierde en glinsteijend iis.
Nei it doarp
Neame iepen wetter, neame fretten en nearne wiene oare einen te finen.
Klomsk gong se op 'e Wâldlânsdyk sitten en eage om har hinne.
In kloft krieën sneupte de reidpôle oan de oare kant fan 'e Kromme Ie
ôf. In reade wikel sweefde leech oer de beamboskjes tusken it beaken
en de Goaisleat. Dat wie alle libben, safier at se sjen koe.
Skrousk fan 'e kjeld en faaks ek wol fan ûnwennigens siet Bûntsje dêr
op 'e Wâldlânsdyk te dreamen. Wat se juster allegearre meimakke Me,
kaam har wer yn t sin en dat bek har mear as iensumens en de
earmoede hjir om har hinne.
Hja naam ynienen it beshit en flean foar de wyn del op it doarp ta.
De einen dêr sieten op in protsje by elkoar yn e reidwâl te klomjen,
wylst immen mei in lange stôk it ijs üt it bit wei helle.
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Yn it wetter
Dat stie Bûntsje net oan, hoewolt de oare einen der sat it like neat om
joegen, want hja bleauwen stikem sitten. Bûntsje fleach wer fuort, rêste
efkes yn it Leechlân üt, mar kaam ek fuort werom. Dy frou wie der no
net mear en it swarte wetter blonk har ütnoegjend ta.
Hja naam ynienen in dryst beshit en liet har tusken de oare einen yn
falle. Dat joech yn 'e keppel efkes wat konsternaasje. Inkelden skeukten
in bytsje fan siden, oaren traktearren Bûntsje op in hou mei de snaffel,
mar oer t gehiel foel de ftntfangst net sa min iit.
Biintsje krige sa fuort al wer wat betrouwen yn har nij fermidden. Se
wie lykwols net fan doel om tusken de oare einen yn sitten te gean.
It wetter lokke har en dêrom waggele se hoeden oer it glêde ijs net it
bit ta. Efkes letter plofte se by de râne del en swom yn it kâlde wetter.

Wat in genot!
Wat in genot! Se Me bast yn in wike gjin wetter oan e lea field. It waard
heech tijd, dat dat feroare. Earst dronk Bûntsje mei smaak fan it focht.
Doe stiek se de kop finder wetter en belle dy mei in hoart wer omheech.
Dêrtroch rûn der bar in gjalp wietens by de nekke del op e rêch en rôle
bar yn grutte drippen de fette fear oer op 'e sturt ta of waard wei tusken
de wjukken, dy't har no slop by de lea del hongen.
Dat spul werhelle him tsien, fyftjin, ja miskien wol tweintich kear en
Bûntsje iffidergong it as in grut geniet. Doe sloech se de wjukken wyld
tit, fan efteren nei foaren, skodde se alle wetter wer i.it 'e fear wei en
klautere ttt it bit as in bist dat nije libbensmoed opdien bie.
Dêrnei skarrele se nei de oare einen ta en joech har, mei frj wat mear
betrouwen as de oare kears, tusken de keppel de!. Har eangstme foar
al it frjemde wie al foar in grut part ferdwûn. Salangt bar maten hjir
feilich wiene, hoegde ek hja gjin noed te hawwen. Se moast allinnich
noch wol ta ien en oar wenne.
Ynienen kaam der fan 'e wâl ôf wer in frommeske it ijs op, mar folle
lytser as dy't krekt it iis ttt it bit weihelle bie. It minske bie in grut swart
ding by bar en fuort gongen alle einen oerein. Dit doogde grif net!
Bûntsje stie kleur om fuort te fleanen. Mar frjemd, it minske rôp en
mejiens rûnen of fladderen alle einen bar hastich yn 'e mjitte.
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Yn in omsjoch wie se troch de drok kweakjende kloft ynsletten.
Wat hie dit te betsjutten? Wêr moast dit op iitdraaie?
De frou krige in hânfol guod i.it it swarte ding en smiet it foar bar ütop
it ijs del. Fuort stoden der ferskate einen op ta en frieten der roppich
fan. Doe smiet se it fretten alle kanten tit en wilens prate dat lytse minske
mar troch. En it wie nuver, mar dat lûd makke Biintsje net benaud,
nee, it joech bar earder betrouwen. Want sa'n lûd, san stim koe grif
gjin kwea ynhâlde.
De oare einen frieten hongerich troch. Bûntsje stie noch op itselde plak,
net wittend wat te dwaan. Doe yriienen krige it lytse wyfke de iensume
ein yn 't fisier en seach fuort dat dy nij wie.
"Och hea, doarsto net neier te kommen? Dan sil de frou wol fuortgean,
hear!" rôp se Bûntsje ta. Se foege de die by it wurd, sette de swarte
panne del, reage in stikmannich einen mei wat sêfte gebearten oan 'e
kant en rein doe nei de wâl ta.
Bûntsje seach earst nochris hoeden om bar hinne, mar waggele doe nei
bar soartgenoaten ta en fûn al ringen in grouwe klute foer.
Earst efkes foarsichtich priuwe... Doe wifke se net mear. De hiele klute
wie samar op en fuort dêrnei skrepte Bûntsje tusken de kloft einen om,
as bie se der altyd by heard.
Eineguod
Op 'e wâl stie it lytse wyfke en betsjutte bar man, dy't earder it bit
fersoarge Me, mei in protte wurden en de nedige meneuvels dat it eintsje
dat juster foar it earst yn 'e keppel kommen mar letter wer fuortflein
wie, no opnij tusken de oare einen yn siet.
Dat de nijling in hiel moai bûnt eintsje wie, wiene se it fuort mei elkoar
oer iens. De man wie der grif ek wol mei ynnommen, want hy rôp syn
soan iit it hok wei om Mm de nije kostgonger oan te wizen.
Sa stiene heit, mem en soan noch in skoftsje yn 'e sinne en de lijte fan it
bok nei it drok dwaande eineguod te sjen. Doe gongen se yn 'e hûs om
koije, de frou foarop, bliid mei de nije oanwinst, dan de man, op't skik
om't syn frou it nei 't sin bie, en as lêste de soan, ek al mei in bliere
troanje, om't it oan 'e kofje ta wie.
By de doar wachte Juno, ek mei in bêst sin, dat er utere troch by barren
allegearre op te springen.
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It foldie Bûntsje wol by it doarp. Hja benachte earst noch wol bûten yn
it fjild, mar dat smakke har sa min, dat it foarearst ek de lêste nacht wie
dyt se op e romte trochbrocht.
Op 'e Grou wende Bûntsje al ridlik gau oan alles wat oan no ta sa fijemd
foar har west bie. Hja learde dat se dêr fan de minsken neat te eangjen
bie, dat se alle dagen goed te iten krige en sa faak en sa folle yn it
wetter ferkeare koe, as se miende dêr ferlet fan te hawwen.
It lawaai om har hinne hie se earst in grut hekel oan, mar nei in
deimannich gongen de measte lûden oan har foarby sûnder dat se der
wat fan murk. En al gau koe se Juno as in bist, dat wol tiden op 'e wâl
omrinne en in boel kabaal meitsje koe, mar fierders ûngefaarlik wie.

Mykje de kat
Op it iis kaam Juno net faak. Dat wie oars mei Mykje, de kat. As it net
al te kâld wie, koe dy wol oeren lang yn e sinne en yn e lijte sitte te
knypeagjen, mar rûn sokke tiden ek gauris it ijs op.
Dêr bie gjrnien fan de einen it op stean. Hja soargen altyd wol om op in
feilige distânsje fan de rôver te bliuwen. Nee, Mykje joech barren net
san betroubere yndruk. Soms lei se ûnder de hage en seach dan mei
begearige eagen nei de mosken en de mieskes.
Hoe tichter at it lytse fûgelguod by bar kaam, boe grouwer at de lange
sturt dan waard en hoe grutter en fûler at dy eagen dan liken. Nee, ek
Biintsje moast neat fan Mykje hawwe.
It wyfke dat alle dagen op fêste tiden it fretten brocht, koe Bfintsje oan
bar bestek en lûd al gau iit tûzenen oare minsken. Dêr soe se bar nea
mei fersrnne kinne. Soms, as it tige kâld wie, barde it wol dat de grutte
man it fretten brocht. Dat koe fansels ek bêst, want dat wie barren freon
ek, mar docbs wie t sokke tiden krekt as miste der wat.
As de einen by elkoar op it iis leine te slomjen en hja hearden de doar
fan it hûs iepen gean, draaiden se allegearre as op kommando de kop
dy kant t'it. Wie it samar ien dyt nei bûten kaam, dan ferbuzen de
einekoppen fuort wer yn 'e rêchfearren. Mar kaam it lytse wyfke ta de
doar tit, dan wie meiiens de hiele keppel yn aksje.
De poaten kamen dan iit it waarme dtns wei en de halzen waarden
safier mooglik iitrutsen om foaral mar goed sjen te kinnen, wat barren
grutte freon dwaan soe.
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Fêstferzen
By Biintsje wie de niget en oanhinklikheid yn dit stik foaral net minder
grut as by de oare einen. Yn en by it bit barden fierders net sa folie
bysûndere dingen. Der wie wolris wat rûzje ûnder elkoar en altemets
pleagen de bretaie seekobben de einen ryklik, mar oars gong it dêr
fredich ta.
Op in tige kâlde nacht barde it dat twa fan 'e einen mei de fear sa fêst
oanit ijs fêstfrearen, dat se de oare moarns net wer ût harsels loskomme
koene. It wyfke en de man kamen doe tegearre om de üngelokkige
fûgels i'it har posysje te befrijen. Wat Bûntsje fernuvere en mei eangstme
oanskôge, wie dat de beide slachtoffers yn in koer kamen, dy't doe yn
it hok brocht waard. Foar Bintsje in frjemde gong fan saken.
Mar omdat se net mear ferstân hie as in gewoane ein, koe se ien en oar
ek net oars sjen en begripe as in gewoane ein.
Foar de minsken dy't dat diene wie it in opoffering, dy't se mei leafde
foar it fûgelguod oer hiene. Hja mienden hjir helpe te moatten en diene
dat op in wize dy't net better koe.
Twa dagen letter swommen de beide einen wer yn it bit, as wie der
neat bard. Wol wiene se de fersoargers noch mear tagedien as ea
tefoaren.
Sa hiene der tige kâlde dagen en nachten west, mar ek tiden dat it waar
wat hânsumer wie. It bleau lykwols winter en foaral op 'e lêste dei mei
fûle eastewyn hiene de einen slim fan 'e kjeld te lijen.
Hja kamen oars net oerein as om te fretten en fierders hokke de hiele
keppel klomsk by elkoar yn 'e reidwâi.
Tsjin skimerjûn brocht in âide jerke lykwols libben yn 'e brouwerij.
Hy fielde de feroaring yn 't waar it earst en utere syn biydskip dêroer
troch sêft te kwêkjen. Earst klonk it lûd noch wat skruten en wie der
noch wat fan ûnwissichheid yn te beharkjen, mar letter op 'e jûn, doe't
de einen en oare jerken yn koar meidiene, wie der gjin twifel mear yn
te hearren en wie it in blide rop, dy't de ein fan Jûkelburd syn regear
ferkundige.
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It friest net mear
De jûns om in oere of tsien wurdt it merkber stiller. Bûten fielt it tige
ûnlijich oan. Yn 'e triedden tusken de hege ljochtmêsten gûlt de wyn in
drôf ientoarnch liet. It rast en kreaket op in frjemde wize yn reid- en
beamguod en it docht jin nuver oan dat de lûden iit it westen sa hol en
klear yn 'e wyn op oanrôljen komme.
De wolkebank yn it westen rijst heger oan 'e loft en skoot stadichoan
as in tsjuster gerdyn foar de bleke stjerren. De wyn lûkt fierder nei it
suden ta en de froast nimt ôf.
As de oare moarns it feale deiljocht oer de ierde strykt, sit de loft albiel
fol mei grutte grize wolken. De iisblommen op 'e finsters binne
ferwettere, de strjitten lykje wiet en de muorren fan 'e huzen slane wyt
i.it: de froast komt nei bûten. It friest net mear en de wyn sjit fierder
troch nei it siîdwesten.
Snieflokken
Yn 'e fierte steane de huzen en beammen yn in blau-eftige dize ûnder
in graugrize loft. Tichteby spegelje de bylden nei oan 'e wâl har klear
en skerp yn it glêde tsjustere ijs.
Dan komme der yn sletten rigen leadblauwe loften oandriuwen.
Snieflokken dwarreije nei anderen. Earst binne it grutte droege fokken,
hjir en dêr ien, mar al ringen wurde se machtiger, lytser fan stik en
wieter, oant se einlings oergeane yn in kâlde rein. Strjitten en wegen
wurde spegelglêd en sijoere de hiele dei it ferkear yn 'e wat
De einen by 't bit binne wer ta rêst kommen. Hja sitte der mar wat
sleau binne, krekt as soe der noch mear ûngemak yn 'e loft sitte.
It reinen hat net safolle mear te betsjutten, mar de stidwestewyn hellet
oan. It teiwaar set troch en foargoed ek.
Nei in wike komt der op wei fan Grins nei De Lemmer in iisbrekker
foarby. Sûnder al te folle muoite fart er troch, want al is it ijs op inkelde
plakken noch tsjok, de krêft dêrfan is brutsen.
Noch gauris rypt it nachts in bytsje, mar oerdei meitsje sinne en wyn al
mar gruttere plakken wetter frj. Dêrt it ijs noch lizzen bliuwt, is it
weak en bros en hinget it mar amper mear oan elkoar fêst.
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Foar Bûntsje binne de earste dagen nei de winter hast krekt as de
foargeande. Allinnich it kjeldlijen is dien. Earst komt se noch trou mei
de oare einen by it bit en wachtet dêr op it deistige foer. Mar it wurdt
by de dei makliker om sels de kost wer op te skarreijen en meit de
need fan kjeld en honger foarby is, taant by de einen ek de trou oan
fuorplak en it hingjen oan de minsken dy't harren fersoargen.
By Bûntsje is dat al krektlyk as by de oare einen. De natoer is sterker as
de leare en sa rekket ek it hiele ferbân iît de grutte keppel. In diel fan
de einen is al ta pearjen kommen en se hawwe har ferspraat oer de
wetters om it doarp hinne, wylst foaral de jerken dy't net by it doarp
grutbrocht binne, al it mooglike dogge om harren wyfkes mei nei it
romme fjild te lokjen.
Bûntsje ûntkomt ek net oan de grutte feroaring dy't foar alle jonge
libbens no ienris yn 'e oankommende maityd besletten leit. Har bloed
begjint fûler en waarmer te streamen. It frjemde langstme, dêrt ien
kear earder in skamper fan yn har wekker waard, mar dat troch it ferlies
fan har kammeraat en de komst fan de winter alhiel wer dôve, begjint
werom te kommen en makket har ûnrêstich.
Gauris besiket in jerke by Bûntsje yn 'e geunst te kommen. Earst woe
se nearne fan witte, mar in deimannich letter is dat dan dochs ien slagge.
Fol fjoer en ambysje
Hy is in ijochte grienkop fol fjoer en ambysje dy't fuort al mei soarch
syn nij wyfke ûnder syn hoede nimt. Hy hâldt in eachje yn t seil as
Bûntsje by de wâl oan 't grûnjen is. Hy past op, dat der gjin oare jerken
yn 'e neite komme en lestich wurde. Hy wekket oer har yn 'e nacht as
se tegearre, fan alle oaren ôfsindere, op it Stringsdykje sitte te sliepen.
Faak besiket er de bannen fan leafde mei har oan te heljen.
Dan komt er kopknikkend oanswimmen en uteret mei in sêft 'rêb, rêb'
syn djipper fielen foar har.
Bfntsje begrypt syn langsten dan wol, mar kin der dochs net ta komme
en foegje har nei syn winsken. In grutte ûnrêst hat har yn 'e macht.
Soms wol se de wjukken .1tslaan en tajaan oan har grut langstme nei
de wide romten, dêr't se berne is.
En dochs komt it der net fan, want it plak dêr't se de minne dagen fan
'e winter trochbrocht, hâldt har noch fêst. Dêr is har wrâld besletten yn
'e romten fan Grou, Galle en Yndyk.
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It waar slacht om
Trje dagen lang waait der in kâlde noardwestewyn en bringe heilbuien
opnij winterbylden. Dan wurdt it op in jûntiid blêdstil en de oare
moarns sit de wyn yn 't si.ldeasten. It waar is no alhiel omslein. Juster
noch de kâlde winternatoer, hjoed in bliere maitydsdei.
Yn 'e iere moam geane Bûntsje en har jerke der op át om fretten te
sykjen. Mar dêr komt net al te folie fan telâne.
Unrêstiger as ea tefoaren driuwt Bûntsje by de reidwâl fan 'e Galle
lâns. Hja sjocht skerp om har hinne en harket nei de lûden dy't troch
de stilte fan de moarn oanwaaien komme. Binne it miskien de mosken
en de protters dy't sa drok op 'e daksgoaten sitte te tsjilpen en te kwetterjen, of binne it de fluitsjende leafdesang fan de klyster en de heldere
trillers fan 'e finken, dy't har sa fan 'e wize bringe? Of komt it fan de
waarme sinne dy't sa fleurich itt de kleare blauwe loft op har delstrielet?
Faaks komt it ek wol fan de lytse weachjes, dy't mei sulveren strepen
op 'e rêch i1t 'e mar wei oanrôljen komme en dan op 't lêst by de
Stringsdyk op rinne om like hurd tebek te gliden en terane yn 'e
hûnderten oare, dy't efter har oan komme.
It kin ek wêze dat it de sêfte wyn is, dy't stiltsjes boartet mei de brune
plumen fan it giele reid en elts en alles ta fhisteret, dat der in nij foarjier
foar de doar stiet. Gauris draacht dizze wyn dy frjemde, swiete rook
mei fan rotsjende bûtlânsgreide, dy't nei it winterskoft wer it it wetter
omheech rust en foar it earst de waarme sinne fielt.
Inerlike twang
Al dy dingen meielkoar binne nedich foar Bûntsje om ta te jaan oan de
inerlike twang dy't har nei de wide romten fan it berteplak lûkt.
De jerke begrypt har frjemde ûnrêst mar heal. Kopknikkend en wakker grutsk komt er op har ta swimmen. Syn fearrepak glinsteret en is
sa glânzich as nea tefoaren. Sa moat er har no dochs ferliede kinne?
Bûntsje knikt wol werom, mar as de jerke har fan siden oanrekket, stekt
se stokkerich de kop en hals omheech, dat har sniewyt boarst rust heal
tit it wetter wei. Har wjukken hingje slop by de lea del en hja betsjut
him dêrmei dat se fuortfleane wol.
Noch bliuwt it earst by besykjen en begrypt de iene de oare net ilocht,
oant einlings Bûntsje de wjokken wiid itslacht yn 'e ûnbegrinze wiidten.
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De jerke folget en sa saaie se tegearre yn grutte bôgen oer de Gallelânen,
de mar en it âlde doarp. Efkes letter falle se benei wer op itselde plak
m e Galle del. Wer fleane se fuort, meitsje noch gruttere rûnten yn e
omkriten, rêste nochris ûtop 'e mar en fleane dan noch ien kear, as gou
it in ôfskie, oer it bekende stee dêr't se yn harren wintertijd fersoarge
waarden. Dan nimt Bûntsje har grut beshut.

oant einhings Bûntsje de wjokken wijd itslacht yn 'e ûnbegrinze wiidten.
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Op reis
Hja set koerts nei it easten, wylst de jerke har op koarte distânsje folget.
Under harren blinkt it wide wetter fan de mat Boerepleatsen, omseame
mei hege keale beammen, âlderwetske spinnekoppen en nijere izeren
molen yn it flakke grize lân fan 'e Burd glide vinder harren lâns.
De Sitebuorster Ie glinsteret yn it gouden sinneljocht en noeget it jonge
pear op har wide romte te rêsten.
Mar fierder giet de reis. Lofts efter in hege dyk is it Wâldlân. Fealpears
fan kleur lizze de grutte flakke flilden te slomjen tusken de grôtfolle
sleatten. Rjochts is de Trône noch dwaande 1t it wetter te ferrizen.
Donker en wiet leit it lân dêr yn it freonlike sinneljocht.
Dêrtuskenyn kronkelet de Kromme Ie, ynsletten fan brede reidkragen,
as in sulveren wjirm nei de Goaiïngahiistersleat. Foar de beide einen
1t blinke de reade en blauwe dakpannen fan de Feanhoop. Dêr bûge
se ôf nei it noarden en foigje se de Headamssleat nei de Alde Feanen ta,
dêr't de wide wetters bûnt fan wintergasten binne.
It jonge pear hat lykwols gjin seiskip nedich. Hja saaie hjir skerp ôf nei
it westen en folgje de Geeuw om einlings op 'e lange Sâne, dyt noch
ûnder wetter stiet, del te striken.
Earst swirnme se wat ferlegen yn 't rfin en witte net wat se dwaan sile.
Dan, as se in bytsje ta it "bekende om har hinne wend binne, nimt it
deistige ûnderhâld har yn beslach. Frettendewei driuwe se de lange
Sâne de!, grûnje yn 'e greide fan it ferdronken lân en slobberje fan 'e
marsjolm by de wâl.
As se de magen wer goed fol hawwe, klauterje se de Wyldlânsdyk op,
himmelje en poetse tige de fear en jouwe harren dêrnei te druien en te
waarmjen yn it bliere sinneljocht.
Foar de einen begjint no in nij libben. It is in libben dêr't se frjdom, frede
en lok yn fine yn in wrâld dy't de namme fan 'frije natoer' noch drage
mei. It is in libben fan frjdom yn in gea dêr't de omkriten weiwurde yn
it dizenige griis fan de fiere kimen, fan frijdom yn in fjild fan flakke,
griene en pearse greiden, omseame fan djippe marren en sleatten, dêr't
de smûke reidwâlen mei tinne wy!ge- en elzebosken de ientoanigens
ferbrekke op in wize sa't men it jin net moaier winskje kin.
Hjir hawwe se oars gjin lêst fan de minsken as dy wykmannich yn 'e
iere maitiid dat de aaisikers troch de wide larirten swalkje en dreamend
genietsje fan 'e kleur en fleur om har hinne.
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Dêrnei is it fjild wer foar in hiel skoft allirtnich foar en fan de fûgeis en
kinne se, wylst se har hoedzje foar de natuerlike fijannen, fredich en
rêstich de foar harren weileine taak foibringe. Dan kinne se boartsje
tusken it lizich wiet en frank en frj wjukje boppe de blommige greiden
oant de tijd dat se troch de jacht wer yn noed en soarch komme te
sitten. Hjir kinne se har libben libje fan lok, fan ynmoedige leafde foar
elkoar dy't heech opflammet as de maitiid harren twingt ta it skreppen
foar de neiteam, fan in leafde yn wiere trou, dy't wer dôvet as de natoer sels de soarch foar it jonge libben oernimt.

Skarrelje en swalkje
Bûntsje en de jerke reizgje alle dagen de omkriten ôf, dy't begrinzge
wurde troch Aldeboarn, Grou, Warten en Earnewâld. Soms skarrelje
se ns tusken de stripen en reidstûken yn 'e Alde Feanen troch, letter
swalkje se wer op 'e romten fan de Kromme Ie of Fiearbosk om.
De jerke hat nea earder yn dy wrâld west. Foar him is alles nij. Bûntsje
hat op in wykmanrüch nej altyd m dy kontreien omslein en is dus hast
oeral wol bekend, mar dochs komme der tit dy tiid net folie oantinkens
oan dat libben by har op. Fan it plak dêr't se berne is en de earste wiken
tahold, is har hielendal neat bybieaun. Dat soe komme kinne, om't se
doe noch te jong wie.
Mar ek fan letter, doe't har mem, broers en susters allegearre dea rekken en har ailerearste leafde sa ûntidich ôfbrutsen waard, heucht har
oars neat as it skerpe knallen fan it gewear, it grutste kwea dat se meimakke hat. Dat is mei al de oare ftnderfiningen dy't se sa foar en nei
opdien hat, foar altyd m har ynstinkt opnommen en it sil har tenei
helpe, as se har te wacht nimme moat foar de grutte gefaren dy't it
libben soms bedriigje.

Froast

In sniebui makket de wrâld jitris wyt, mar troch de macht fan de sinne
feroaret it winterbyld hast like fluch as dat it kommen is. Tagelyk mei
de ûntjouwing fan nij libben waait der soms dochs noch in kâlde,
skrokke wyn. Soms binne de sleatten moarnsier noch mei in tinne
iislaach bedutsen en is it gers wyt fan de froast.
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En dochs fertoant de maitiid him al yn hûnderten foarmen.
Yn e tsjustere grûn meitsje tal fan planten har ree om aanst troch de
deade greide hinne te brekken nei it ijocht en de sinnewaarmte.
Oan 'e lje kant kleuret it giel fan de bûterblommen en it wyt fan de
koweblomkes de polderdiken.

0cm 'e wylgetûken geane de brune dekblêdenfan siden om de ijochte rûge katsjes troch
te litten.
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Oan de elzen hingje al mje knoppen njonken de âlde fruchten fan it
foarige jier. Oan 'e wylgetûken geane de brune dekblêden fan siden
om de ijochte rûge katsjes troch te litten. Oerdei spant it skerpe blau
fan 'e ûnmjitlike hichte him iit boppe de triljende bringriene greide en
jachtsje skaad en ljocht wikseljend foarby, wanneart de sniewite wolken heech troch de loft sile.
Nachts binne der mysterieuze lûden. Wjukslach en fûgelstimmen
giiuzje troch de wide romte tusken himel en ierde.
Tûzenen fûgels reizgje üt it fiere suden wei werom nei har bertegrûn.
It gea ferliest syn stilte yn e lûden fan e nije maitiid. De grutte
fûgelbrulloft is begûn.

De Flearbosk
Skean foar de lêste boerepleats oer rint de GoanjeFnistersleat - in brede,
mar tige modderige tochtsleat - benei rjocht it suden yn, oant healwei
de flakke blaugersijilden. De sleat wurdt ek wol in feangat neamd en
dy namme sprekt eigentlik foar himsels, as men wit dat op 'e ein fan
dy tochtsleat âlde feangatten lizze, dyt de Flearbosk neamd wurde.
Dêr hat mear as twahûndert jier lyn grif turfgraverij west.
Doedestiids waarden der lange, brede sleatten groeven. Dêrnei waard
de turf der ütstutsen en átbaggele en dy waard dan op smelle stripen
lân dêrnjonken te droegjen set.
Doe't de grûn net genôch turf mear opsmiet en it graven dus net mear
leanjend wie of mooglik om oare reden stopset waard, bleauwen de
djippe feangatten mei smelle stripen lân yn deselde iensumens efter as
it blaugers deromhinne.
Yn 'e iere maitiid kaam hjir altemets in aaisiker.
De mieren
Simmerdeis stiene de mieren hjir op dit smelle lân te meanen en te
ûngeffidzjen en hjerstmis sil der wol gauris in fiskerman besocht hawwe
om in goede fangst iit it wetter te heljen. Mar al ringen woeksen der yn
'e waarme dagen allerhanne soarten fan planten iit it wetter omheech.
Tsjin de wintertijd stoaren se wer ôf en sonken rotsjend nei de djippe
boaiem. Earst hie dat allegearre noch net safolle te betsjutten, mar de
boaiem fan de feanpetten riisde aloan heger.
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By't simmer kamen de mieren trou alle jierren werom, mar foar de
fiskerman waard it njonkelytsen minder om hjir noch wat te fertsjinjen.
Dizze wrâld woeks iit ta in oarde, dêr't wetter- en greidefûgels yn grut
oantal nêst elkoar bretten.
De lêste jierren brochten lykwols wer grutte feroaringen. It lân waard
rûnom mei diken omseame. De iepen kant fan 'e feanpetten waard fan
it bûtewetter ôfsletten, dat dy groeide hast alhiel ticht.
Markols en reidhintsjes fine dêr no te min wetter en de greidefûgels
hâlde der net fan om fuort njonken heech reidguod te brieden. It is no
in ideaal oarde foar tal fan lytse sjongffigels. Ek briede der noch einen,
in troch de jacht sterk yn oantal slonken fûgelsoarte.
Alle jierren hilsmannet der noch in wylpepear en op moaie jûnen droant
der soms it mysterieuze balten fan de reiddomp.
De swarte krieën rêste dêr graach ût fan har rôftochten, mar foaral de
mûzebiter fielt him thüs yn dizze wrâid. Hy hâldt fan reid en hege
beammen. As in kening wennet er midden yn dat grutte ryk, dêr't er in
tiran is foar syn folk.
Bûntsje en de jerke hawwe op ien fan harren reizen de Fiearbosk
fintdutsen. It liket harren goed ta dêr yn dy stille oarde. Rûnom is wetter om yn te swimrnen en it wide fjild jout har grif genôch te fretten.
Mar it binne benammen de reidstripen dyt harren nei dit nije stee lokje,
want hjir binne hûnderten smûke plakjes dyt gaadlik lykje om dêr
aanst harren takomstdream te belibjen.
By Bûntsje likegoed as by de jerke is de maitiid de oarsaak fan al mar
grutter ûnrêst en sterker langstme. Mei de troch har te folfieren taak
kriget harren libben syn doel en bestimming.
Skarrelj e
It is gjin wûnder dat se dan ek hast altyd yn dizze nije kontreien te
finen binne. Soms weidzje se op it flakke lân, gnizje wat m 'e smeile
sleatten om ôf driuwe, opfallend troch har ijochte fear, op it donkere
wetter fan de Goaiïngahûstersleat. Mar alle neimiddeis sile se fêst in
feangat yn en bringe dêrnei de nacht troch oan de râne fan de Flearbosk.
Moarnsier skarreije se gauris op e smelle stripen om.
Foaral oan 'e eastkant fan it feangat mei minder hege en tichte reidpôlen
en net heal sa folie beamguod as op 'e oare kant meie se graach tahâlde.
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Se steane dan skoften lang by it reid op te sjen mei eagen, dyt bliid
strieije fan langstme, hope en ferwachting, en mei de sêfte lûden dyt
hearre by harren trouwe leafde.
De kalinder wijst 28 maart oan. De ein en de jerke hiene bar de jûns
tefoaren de1jn op 'e sleatswâl, fuort njonken it âldfean fan 'e Flearbosk.
As yn 'e iere moamtiid it earste ijocht fan de nije dei yn sêfte oranjekleuren oan e eastlike loft ferskynt, lûke se de kop al iît 'e fearren wei.
Dreamend bliuwe se sa efkes sitten en stoaxie mei 't lemieren fan 'e dei
wat om bar hinne. Heech oan 'e loft dôvet de glâns fan de stjerren en
fergrizet de tsjustere eftergrûn yn it oanwinnende ljocht.
Oer it gea hinget yn djip swijen noch de skimer en dy hâldt it fûgelark
yn 'e rêst.

It ijocht kliuwt heger
De donkere hichten, dêr't troch it tsjuster fan de nacht jusijes tefoaren
de kontoeren mar amper fan te ûnderskieden wiene, krje didlike
foarmen, dêr't stadichoan de beambosken en reidpôlen klear en skerp
iit ferrize. Heger kliuwt it ijocht de loft lâns.
Op fiere distânsje kin men troch de keale beammen hinne de kante
foarmen fan 'e boerepleatsen al bedikerje. Fuort boppe de greide wol
de skimer lykwols noch net wike en hâldt dêrtroch it swijen fan de
nacht noch fêst. In siichje üt it suden blaast de ijochte dize boppe de
sleatten ütinoar.
Amper ferwege de ranke reiden mei har swier bedauwe plumen. Efkes
trilje de âlde joadeprommen en de nije slanke strusen oan 'e elzetûken.
Grutte drippen rûgelje tusken it gers of wurde wei yn it spegelglêde
wetter.
Bûntsje komt üt bar nêst oerein en rekt de stive poaten, dyt de hiele
nacht yn 'e waarme dûnsfear sitten hawwe, ien foar ien fier nei efteren
tit. Dan skoddet se kop, hals en lea, slacht in kearmannich mei de
wjukken dat de wiete dauwe oaral hinne spat en lit har dêrnei by de
wâl deiglide. Rimpelweachjes rôlje wiid om bar hinne, wylst se nei de
midden fan it feangat roeiket.
Dêr nimt sein bekfol wetter en stekt dan de lange hals skean nei foaren
ta omheech en ferslacht de toarst fan 'e nacht. Nochris wapperje de
wjukken krêftich wiiditt, dat de hiele lea foar omheech rize.
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Fel blinkt it wyt op it donkere wetter. Nei nochris skodzjen leit se hjir
en dêr in fear better teplak en is klear foar de nije dei.

Moarnstoilet
Underwilens is de jerke ek al ree mei syn moarnstoilet en efkes letter
swimt it jonge pear, de jerke foarop en Bûntsje der skean efteroan, fierder it feangat yn. It wurdt net in lange reis, want foar de tredde stripe
oer, oan 'e eastlike kant, klauwe se wer by de wâl op.
Heech rekke se de halzen iit, sjogge hoeden om har hinne en harkje
skerp nei de lûden fan fier en tichteby.
Wilens is de sinne as in gleone reade bal boppe de kimen kommen.
Yn fleurige flammen glidet it ijocht de loft lâns. It is krekt as hat alle
fûgelark op dit momint wachte. Fan alle kanten roppe blide
fûgelstimmen de nije dei it wolkom ta.
Under de brede blêden fan de djerreblom, dêr't de knoppen al fan gielje,
krûpt in ijurkeman üt syn nachtnêst wei. In eintsje fierder stiet syn
wyfke noch in bytsje klomsk te fearpoetsen.
Ynienen kriget it mantsje har yn 't fizier en dat allinnich al is genôch
om it leafdesijoer by him oan te wakkerjen. Mei sêft lokjende lûden
seit er bar goemoarn. It brune hifke op 'e kop glinsteret, hy stekt it
boarst nei foaren, de wjukjes klapperje wiidt&t en wylst de ierde
skokkendewei djipper ander him wei sinkt, jubelet syn bliid leafdesliet
foar 't wyfke de sinne yn 'e mjitte.
It briedpiak
By de ljippen dwarreije de hijkes boppe de daudrinkende greiden, dyt
no as mei sulver bedutsen skitterje yn it earste sinneljocht. Gysten fleane
de keningen ander de greidefûgels troch de loft. Dan ns heech, dan
wer plat oer de grûn, stowe se boartsjend de wide romte oer.
Swier kreakjend wurdt de lucht troch de bûtenste wiukfearren parse,
as se yn swinkende flecht boppe it oansteande briedplak binne.
Wyld brûzjende kréft komt ta utering yn bar ldeare rop, as se dûkeljend
wer by de grins fan it fjild komme. It fiere dimmene kriten fan de kobben
oan 'e Goaiïngaht'istersleat mingt him mei it swietlûdich kleien fan in
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skries. In tsjirkepear fijocht fluitsjend foarby en yn e beambosken fan
it Aldfean klaget in wylp mei lokjende stim.
Swijend ûnder in grutte pet en mei de pols yn 'e hân rint in aaisiker yn
hege learzen dwers troch it fjild. In di'idlik spoar liter op 'e greide efter.
Syn eagen dwale skerp oer it flakke lân. Hy is der dit jier hjoed foar it
earst op t'it om de bimte aaien fan de ijippen op te sykjen.
Der üntkomt him net in sijke, want oan har dwaan en litten kin er sjen
oft der al aaien binne en wêr't dy dan neistenby lizze moatte.
It slagjen fan syn aaisikerj hinget foar him net allinnich fan it finen ôf.
Nee, hy harket ek mei nocht nei al dy blide fûgelstimmen om him hinne
en sniift dêr yn it wide fjild tagelyk mei de rook fan it lân de frisse
moarnslucht op.
Al dy blide fûgellûden heart it einepear neist it feangat ek. Hja slane se
lykwols net bot acht, want al dy klanken hearre no ienris thiis yn dizze
wrâld en hâlde foar har gjin inkelde warskôging yn om foarsichtich te
wêzen. Mooglik kin it harren allinnich mar oantrûnje om by dy
leafdessang mei te dwaan yn it mearstimmige koar. Irierlik hawwe
Bûntsje en de jerke wol soartgelikense gefoelens, mar der is in grut
ferskil yn hoet se dy uterje, alteast sa heart en sjocht in minske dat.
Swijend - om foaral mar net op te fallen by mooglike fijannen - steane
se noch altyd op itselde plak. Einlings, as se miene dat alles feilich is,
skarreije se, tige ynelkoar dûkt, troch it wiete gers de stripe fierder del.
Foar in elzebosk oer mei heech en rûch reidguod deromhinne bliuwe
se stean. De halzen wurde wer fierder iitrutsen en hja besykje troch de
tichte teare boel hinne te dikerjen.
Dat slagget fansels net en dêrom moat it reidbosk fan binnen neier
besjoen wurde. Hoeden glûpe se troch de earste tinne snilen.
Dêrnei nimt it swijende reidbosk it jonge pear m al syn feiligens op.
Oan it rûzeljen fan it iinderreid en it ferwegen fan de lange stâlen is te
hearren en te sjen, wêr't se tahâlde.

It nêst

Ringen fynt de jerke in plak dat him gaadlik ta liket foar in nêst. Mei
syn brede swimpoaten klaut er it losse reidguod en de mossige greide
fan siden. De swarte feangrûn komt sadwaande bleat te lizzen.
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Dan stûket it wurk ynienen, want in âlde beamstobbe wol net fan 't
stee en bliuwt rêstich sitten. Bûntsje komt der oan te pas. Hja skoot de
jerke oan kant en besiket op alle manieren it rare obstakel der wei te
krijen. It wol mar net slagje. Hja besiket it nocbris hjir en dêr, mar de
stobbe jout tefolle ingemak.
Dan mar in oar plakje opsykje. Sa sneupe de twa de reidpôle fierder ôf,
meitsje hjir en dêr in begjin fan in nêst, mar litte de boel wer yn 'e steek,
as it barren letter net mear oanstiet. Op it lêst fine se fuort by de elzebosk
in plak dat bar beide sinniget. Om bar der oan arbeidzjend wurdt in
swarte, djippe komfoarmige kûle it resultaat fan bar iver.
Opfallend skerp stekt it swart ôf by it ijochte giel en briin der omhinne.
Dat kin sa net. Bûntsje tôget stniikjes oan en beklaait dêrmei it nêst fan
binnen. Wol in oere lang binne se sa foar en nei dwaande, mar oer it
einresultaat binne se beide dan ek tige tefreden.
Efkes letter steane se wer op 'e stripe en fleane dêrnei swijend oer it
feangat nei de Goaiïngahiisters1eat ta.
It earste aai
It libben fan it lokkige einepear stiet bjoed alhiel yn it teken fan 'e blide
ferwacbting fan 'e takomst. Yn alles toane se elkoar oanhinklikens en
trou en gauris wâlet der in utering fan wiere leafde by barren op.
By Bûntsje begûn al ridlik gau de aaistok te groeien, earst stadicboan,
mar al nei't de tiid opskeat, foardere de groei flugger. De lêste dagen
wurdt se merkber swierder en dat hinderet har by al bar bewegings.
As se swimt, sinkt se sa djip, dat de sturt bast lyk mei 't wetter leit.
Op it lân waggelet se muoisumer as oars. En dochs makket dat
allegearre de dei foar harren beide noch blider.
Fûgellûden
Hja slite de oeren tusken de tinne lizen by de wâlskant of lizze te sintsjen tsjin de droege dykjes oan en wilens ripet by Bûntsje it earste aai.
Om harren hinne blinkt it wetter ynit freonlike sinneljocht.
De greiden lizze der triljend hinne finder it skerpblauwe swurk. In
sêfte Wyn nimt de prykjende rook fan it lân mei en de loft is fol fan
blide fûgelstimmen. In liet fan brûzjende leafde jubelet 3m alle Man38

ken, net allirinich yn de kleare ijipperop, yn it blide ijurkeliet en it ratteljende repertoire fan jachtsjende skriezen, nee, ek yn de skoarre
kiellûden fan 'e dûkers en yn it koarte keffen fan 'e fluwielswarte markols. It klinkt fan 'e naal fan de boerepleatsen, dêr't de protters m lange
rigen sitte te tsjotterjen en besykje om oare fûgels nei te dwaan.
En ek it drokke getsjilp fan e mosken op 'e daksgoate, it heldere lûd
fan 'e klysters, de blide finkeslach en it brabbeljen fan 'e mieskes fertelle
derfan. Ja, it is te hearren yn it skatterjen fan de eksters, dyt yn 'e hege
tûken fan 'e populieren balansearje en efkes skoftsje by har iverich bouwen oan in nêst. En wrachtich ek yn it heaze krassen fan de swarte
krieën, dyt allinnich op it boerehiem mar fredich oan e leafde tinke
kinne, want yn it ijild wurde se fan 'e oare fûgels net mei frede litten.
Leafde, lok en libbenstier sprekt ût al dy lûden. It ittsfinderlik moaie
waar bringt de fûgels neier by de geheimen dyt der foar har noch 3m e
maitiid besletten lizze.
De sinne fersinkt bleek 3m e fladderige rôz'-omseame wolken. Yn it
noarden rijst in graugrize bank heech oan e loft. Noch leit it gea der
freonlik hinne en ferbrekke blide klanken de stilte fan 'e jûn.
Op it stuit dat it skaad fan e nacht as in tsjustere skym oer de fjilden
glidet, komt it fûgelark ta rêst. Nei de drokke dei nimt it gea harren
swijend op en jout har in feilich beskûl foar de nacht. Stjerren fonkelje
bleek oan it swurk. In smelle streep fan 'e nije moanne sakket leech nei
de ierde. It lân slommet 3m fredige sliep. It rimpelleas wetter ijochtet
3m e tsjustere skimer.
Dan ynienen ferwege de tûken fan 'e beammen en rûst it troch it deade
reid. Swarte weachjes ferniele opslach de glêde wetterspegel. In klamme
azem strykt huverjend foarby en de wide wrâld wurdt sainar lyts en
ing. Fladderige seedampen komme driigjend oanwaaien.
As wite muorren rize se oan alle kanten omheech. De kâlde wyn draacht
harren fierder it lân yn, mar bringt ek like fluch wer nije oan.
It fleurich laitsjende gea mei al syn wille en bliid antlit is ynienen in
tryste ferlitten en fergetten oarde wurden.

lensum en ferlitten

Bûntsje en de jerke wiene op 'e neimiddei al healwei it feangat ût
swommen. Earst hiene se wat by de wâl omgruze en dêr it lêste fretten
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fan 'e dei socht. Neigeraden draaide dat itensykjen iit op leafdesspul.
Tefreden en fol langstme nei de nije dei hiene se doe har plak foar de
nacht fn.
No binne se samar ynsletten troch de wite dampen en lykje se iensum
en ferlitten yn 'e klamme stille wrâld.
Dy dize en wyn meitsje wol dat se beide skrousk ynelkoar dûke, mar
kinne net it yn harren baamende fjoer fan 'e maitiid dôvje.
In kâlde noardeaster jaget de ijochte flarden seedamp leech oer de grûn.
Heger oan 'e loft skowe tsjokke grize wolken yn sletten formaasje foarby.
Kâld huveret de ierde as de moarnsskimer fingemurken fret oan de
tsjustere nacht. Unwennich gûlt it troch de wylgen en de eizen.
In sang siinder fleur rûst troch it wiete reid. Hjir komme de kueren fan
e maartmoanne wol Mei skerp nei foaren: juster in blide foarjiersdei,
hjoed in kâide tryste moarn, dyt jin wer oan 'e winter tinken docht.
Keal en sûnder glâns rijst it sttimjend beamguod en drôf rûzjend reid
op ilt de grize tsjusterens.
Deadsk en ferlitten liket alles en it is krekt, as hat de maitiid juster al
syn moaiens en blidens opbrûkt en is de kâlde winter weromkommen.
Skimen
Dochs is dy eangst mar in idee, want ynienen sûzet der yn 'e
skimermoarn in ijochte skym foarby. In tel flimet der in rappe wjukslach
troch de loft en fuort dêrnei is it ploems!' op it wetter fan it feangat.
Efkes biinke de wite fearren op it tsjustere wetter.
Dan kiadderet der in lyts wyt en swart bestek foar de tredde stripe oer
bydewâlop.
En opnij glidet der in hastige skym foarby. In ljochte jerke strykt op it
wetter de!. "Rêb, rêb," klinkt it dimmen boppe de kâlde wyn iit en mei
dat lûd docht er syn oankomst te witten oan it wite en swarte skepsel,
dat nimmen oars is as Bintsje.
Hoeden sjocht de grienkop om Kim hinne. Heech driuwt er op 'e donkere weachjes en swimt senuweftich hinne en wer. Hy wit wat er tinke
moat fan it wûnder dat no barre sil.
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Bûntsje rint ûnderwilens tige hastich en sa folle mooglik ynelkoar dûkt
de stripe de!. Foar de elzebosk oer bliuwt se stean, sil dan earst noch
gau efkes gear oer bar moamstoilet, mar troch wat der har yn 'e lea
omwynt, komt dêr net in soad fan telâne.

It grutte barren
Hastich ferdwynt se tusken it reid. Dimmen rûzelet it droege snileguod,
dêrt se lâns giet. By it elzeboskje wurdt it stil. Bûntsje is by it nêst
kommen, dêr't se juster mei de jerke sa lang oan arbeide hat.
Tefreden glidet se yn 'e djippe kûle, dy't der noch krekt sa hinne leit as
se dy juster efterlitten hawwe. Behaachlik skeukt se hinne en wer, klaut
noch efkes oan e boaiem, leit in pear striekes wat better teplak en fynt
op it lêst i.lt hoest se it noffikst sitte kin.
It wachtsjen is no op it grutte barren. Underwilens pikt se mei de snaffel
altemets in strieke om har hinne wei en smyt dat dan mei in flugge
beweging oer bar rêch yn it nêst. Mar wilens wurdt de parsing yn bar
lea sterker. It aai wol nei bûten ta. Bûntsje wurket mei om de lêst kwyt
te wurden.
Dan ynienen fearret it biele lichem omheech en rôlet der in wyt aai mei
in ljochtgriene wjerskyn yn e ienfâldige widze. Efkes bliuwt Bûntsje
feralterearre en fan ynsparining stil sitten.
Dan wurdt de nijsgjirrigens te grut en as se wat fan siden skeukt, stoarret
se ferwûndere nei wat der no yn it nêst kommen is.
Mei de ûnderkant fan 'e snaffel rôlet se it aai foarsichtich hinne en wer
en besjocht it wûnder, dat wiswier alhiel besmoarge is, maf wat let it.
&intsje merkbyt it net iens.
Yngelokkich giet se nochris op it aai sitten, siket noch in pear striekes
om har hinne wei en lit dêrnei it aai yn 'e steek sat it der hinneleit,
ûnbedutsen en ilt e loft wei opfallend goed te sjen. As se üt it reidbosk
wei is, fijocht se opslach fuort.
De jerke driuwt noch altiten op it feangat en wachtet mei langstme op
har komst. As er Bûntsje sjocht, giet er fuort op 'e wjukken.
Efkes saaie se heech yn 'e loft oer harren beider besit hinne en dan
wrakselje twa gelokkige fûgels yn 'e krêftige kâlde wyn op nei de
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Goaiïngahttstersleat ta, dêr't se yn stilte genietsje fan in geheim, dat hja
tegearre allinnich miene te witten.
By de elzebosk leit in aai, kâld en ienlik. De bûtekant is smoarch fan 'e
modder, mar fan binnen bewarret it in libbene frucht mei foidwaande
aaiwyt en djerre, dat de frucht kin aanst waakse ta datjinge wat de
blide âlden derfan ferwachtsje. Sil it ea sa fier komme?

It krieëpear
Heech yn 'e beammen op it hiem fan Huisman syn pleats avensearret
in krieëpear by har heal ôfmakke nêst om. Fan ûnderen besjoen stekt
de tûkebult like opfallend by de grize loft ôf as de swarte eigners sels.
Mei it moaie waar fan juster hiene se mei grutte iver deade tûken
oantôge en mei klaai iit 'e polderdiken de boaiem ferstevige.
Yn 'e kâlde moarnswyn woe it wurk net eine en hiene se der gjin
aardichheid oart. Doe sochten se yn 'e finne fuort njonken de pleats
ander âlde dongkluten in skoft om rûpen en wjirmen.
Letter stielen se iit e trôch neist it bargehok, dêr't in âlde sûch yn 'e
bûteloft sawol as m 'e smoute har lêste libbensdagen sliet, in bytsje
moal, dat de âlde foar in tuskenmiel bewarre Me. Dêrnei fleagen se
wer nei de hege beamkrunen en skrasse no lûd tsjin elkoar, wylst se
war dogge om net fan harren heech sitplak ôf te tommeljen.
Wat dat skoarre petear ynhâldt, is net te begripen. It kin likegoed in
praatsje wêze oer it waar as oer it iten. Miskien bekfjochtsje se der wol
oer fan hokker kant at se hjoed it gea ôfstreupe sille.
Better as spekrûpen en bargemoal
Dêr sa heech yn e loft is hjoed lang safolle bliid fertier net as juster,
mar men wit it nea, miskien is der dochs wol it ien en oar te finen dat
noch better smakket as spekrûpen en bargemoal.
Op it lêst falt it beshit. It mantsje wat heger as it wyfke, sa driuwe se
skean efter elkoar foar de wyn del oer de Goaiïngahiistersleat buormans
binnenkrite m. Hjir en dêr sjit in ijippeman mei faasje omheech en
besiket de swartrokken üt syn domein te ferdriuwen.
Dêr't binnen- en simmerkrite troch in hege polderdyk skaat binne, giet
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er full speed de krieën yn 'e mjitte. De foarste krie hat hâlden en kearen
om de benaude hij syn fûleindige oanfallen te ûntwiken.
De oare besjocht tit 'e hichte wei rêstich de wrâld ander har en bespeurt ynienen in aai yn in lyts kûltsje op e greppelskant. Hja remmet
har feart en swinkt mei in koarte swaai nei de grûn.
Mei twa, trije hipkes is se by it nêst, nimt gau it aai yn 'e bek en fljocht
der opslach mei fuort.
It ljippemantsje is noch altiten mei de foarste krie dwaande en as er de
twadde rôver merkbyt en op har ta sjit, is it al te let om noch wat te
rêden. Hy fynt it nêst leech en ferlitten werom...

Opslokt
Yn 'e simmerkrite, dêrt gjin ljippen tahâlde, wurdt it aai yn in pear
skrokkerige happen troch de fynster opslokt.
De lege dop bliuwt as bewiis fan har died op 'e sleatswâl efter.
Oantrune troch dit siikses fleane de krieën in ein tebek en sette skean
oer it blaugers op e Flearbosk ta.
De komst fan de swarte rôvers bringt it hiele fjild fuort yn ûnstjoer.
Fan alle kanten sjitte de mantsjes as ttt e grûn wei omheech. In pear
wyfkes minge har, eang roppend, wrachtich ek yn 'e strijd.
Ynienen sjogge de beide krieën ander harren twa ljipaaien lizzen, mar
se krije beide gjin kâns om der by te kommen. Se wurde fan anderen,
fan foaren en efteren sa ferwoast oanfallen, dat se mar hastich de wyk
spylje nei de Flearbosk.
Dêr, feilich yn 'e beammen, sitte se harren bedrigers iit te skellen en
ferwinskje tagelyk harren mislearre tocht om bijt.
It moaie twake ijipaaien is feilich en wol... net mear yn it nêst, mar
ander de pet fan in aaisiker, dyt de strijd tusken ljippen en krieën efter
in hikke wei folge hie.

Wat rûns
De beide krieën sneupe in skoft yn 'e reidsodzen om, mar fine neat dat
harren oanstiet. Se dwale sa linkendewei mear ôf nei de siidlike kant.
It driigjend fluitsjen fan in wylp makket dat se hastich beslute om mar
fierder te reizgjen.
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Skean by de wyn op wjukje se oer it feangat binne en sweve dan leech
boppe de eastlike reidstripe fan 'e Flearbosk.
Elk nimt in stripe foar syn rekken. It wyfke mient al gau wat yn it reid
te sjen, dêrt se mear fan witte wol. Wat spûket dêr tusken de snilen
om? It mantsje merkbyt it en saait fuort yn it reid del.
Hoewolt syn nijsgjirrigens grut is en hy der oars in protte foar fielt om
syn part fan de mooglike biit op te easkjen, ferfettet er dochs syn reis
en strûst op in elzebosk ta, dat him noegjend winkt om efkes iit te
rêsten.
Skommeljend op e tinne twigen sjocht er de wrâld ns yn t rûn. Hè,
wat duorret dat wer lang mei syn wyfke. Mear iit wenst as üt needsaak
strykt er syn snaffel ôf oan e tûke dyt syn poaten omklamje.
Dan ynienen sjogge syn skerpe eagen wat rûns ûnder him op e grûn.
Tinke en hannelje is foar him no ien ding. Fluch lit er him fan 'e take
ôfglide en stiet intel letter by Bûntsje har nêst. De hurde snaffel boarret
mei ien stjit troch de tinne dop hinne. In skoftsje letter hat er de djerre
nei binnen slobbere en nimt dan de lege skyl mei nei de lânstripe.
"Kry, kry!" lit er syn wyfke hearre. Hastich komt se op dy klanken
oanfleanen en yn in bliid ferwachtsjen stoot se op e aaidop ta.
Har hertlike man hat der lykwols neat foar har 31fl sifte liften en fertrietlik
lit se de lege skyl wer yn it gers falle.
It mantsje is ûrtderwilens al wer by Bintsje har nêst en sjocht nochris
goed oft der faaks nôch wat 3m leit. Mar it nêst is leech en de twa
swartrokken fleane mei in grutte bôge oer de Ald Lears en de Kromme
Ie wer op hûs ta. Underweis moatte se faak de wylde oanfallen fan 'e
ijippen besykje te ûntrinnen, mar oare aaibtit dogge se net mear op.
Bihitsje en de jerke birine nei harren moarnsmiel yn 'e ljte fan 'e reiden
by de Goaiïngahistersleat krûpt. Hja besteegje in soad tijd oan it
moarnstoilet en rêste dêmei noflik iit, dreamend fan lok - dat sûnder
dat se it witte net mear bestiet - en stil genietsjend fan in geheim, dat al
gjin geheim mear is.

Leech ... !
De oare moarns komt Bûntsje al wer yntiids nei it feangat ta. Heech
oan e loft driuwe fersprate skiere wolken, mar op 'e grûn is alles ijocht

en klear. Pal iit it easten wei lûkt har in kâlde sigen 3m 'e mjitte.
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It gers is wyt fan 'e froast. Op lje plakken hat de kjeld in tinne iislaach
op it wetter efterlitten. Bûntsje fladderet no it feangat tit en strykt fuort
dêrnei foar it elzeboskje oer op it lân del. Bliid langjend glûpt se troch
it reid en is ringen by it nêst.
Leech! Der lûkt har in trilling troch de lea. Hja stoarret mei grutte eagen
yn e djippe kom. Dan glidet se - siinder dat se it har ijocht bewust is by de râne de!, skeukt efkes hinne en wer, leit noch in strieke teplak,
mar komt dan ek wer oerein en taast mei de snaffel ûnder har lichem.
Opnij kriget se besef fan de wiere tastân. Leech ... !
Har geheim, har lok, ja, alles is ferdwûn. Der wâlet in djip fertriet yn
har op. Stom stoarret se om har hinne.
Dan ynienen skoddet se alle leed fan har ôf, want de swierte fan it
twadde aai lit har jilde. Dêr't se no is, wie har geheim net feilich.
Der moat in oar plak socht wurde, mar de tiid driuwt. Fluch rûtst se
troch it reid en siket om in healree kommen nêst, dat se sels twa dagen
lyn mei de jerke yn in buoi fan oerdwealske leafdesutering makke bie.
It nij e nêst
Ringen fynt se ûnder in skean omfallen reidstûke in earder begjin.
Senuweftich klaut se it nêst fierder ût. Yn koarte tijd foarderet it hurd.
Dan ynienen kin se net mear. Efkes letter leit der in nij aai op 'e swarte
feangrûn.
Foarsichtich rust Bfintsje oerein en oanskôget it nije wfinder. Troch dizze
berte is der samar wer nij lok yn har libben kommen. Mei wille arbeidet
se fierder oan it nêst. Se lûkt de striekes fan alle kanten nei har ta en
beklaait de swarte feangrûn alhiel. Hoeden rôlet se it aai, dat ûnder de
bedriuwen wer tige smoarch wurdt, altemets fan de iene hoeke nei de
oare en al sa njonkelytsen kriget it in hiele sêfte widze.
As Bûntsje einlings klear is mei har wurk, stiet se noch in hoartsje
tefreden nei it wûnder te sjen.
Justjes letter fijocht der wer in gelokkige ein troch de wide romten.
Oft se de jerke fan alles wat se dizze moarn ûnderfûn en belibbe hat
kundich makket, is mei minskeferstân net te befetsjen.
Mar fêst fielt er Bûntsje har lok en dat makket him mei har bliid.
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Minskestimmen

Dizze dei wurdt gâns blider as dy fan juster. De sinne jaget de skiere
wolken dt elkoar en strielet skerp dt in blauwe loft. De wyn is lang sa
kâld en krêftich net mear. De greiden droegje tige dt mei dit skrokke
waar. It blaugers wurdt benei giel en it earste jonge grien yn 'e
binnenkriten wurdt wei yn 'e grize greide fan alear.
It krieëpear sneupt ek hjoed wer in skoft yn 'e Flearbosk om. Hja fine
dêr lykwols neat. Ek Bûntsje har aai net, want it leit feilich beskûle
ander it fltïsterjend reid.
Wer brekt der in nije dei oan en wer is Bûntsje al yntiids nei har nêst ta
gongen. Hja fynt alles krekt sa werom, as se it de oare deis ferlitten hat.
Mei blide soarch besiele triuwt se it kâlde aai tsjin bar waarme lea oan
en wachtet fierders de kommende dingen ôf.
Dy nachts hat it ek wer omraak ferzen. It lân leit wer yn wite rym
bestjurre. It is blêdstil en klear en hoar rôlje de lûden fan it gea troch de
winterske moarn. Bûntsje heart op it nêst fiere stimmen fan minsken.
Dy meitsje dat se efkes opskrillet en hja kin de eangst foar mooglik
gefaar net fan bar ôfsette.
As de jerke sêft kwêkjend oanfleanen komt en bar dêrmei warskôget
foar ûnrie, wurdt dy eangst noch grutter. Mar earst moat de needsaak
fan 'e nije dei har beslach hawwe.
"Kwêk, kwêk! ropt it wer yn 'e loft en de minskelûden komme tichterby.
Dan komt einlings de ferlossing. It nije aai glidet yn it nêst, mar teffens
kreaket hiel deunby it reid swier ander minskelearzens.
Skril stoot Bûntsje sa ût it reid wei omheech. Har noed oer de aaien
fijocht mei bar op wei nei de Ald Lears.

It lege nêst

It hastich omheech fleanen fan Bûntsje makket, dat twa jonges ynienen
stil steane. Efkes binne se betommele. Dan folget fluch de réaksje en as
in snoek sjitte se tagelyk op it stee ôf, dêr't de ein wei kaam.
Alhiel oerémis klinke har stimmen fier oer it stille gea.
Dan, noch ear't de ein en de jerke iit it sicht binne, ferret in bliid utere
gjalp dat se de aaien fûn hawwe. Yn in drok petear steane de beide
knapen it wûnderlik siikses fan it momint te bepraten.
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Dêrnei ferhizje de aaien ûnder de petten dyt gâns mjitten te wijd binne
en sykje se, in ylinzje riker, fierder de reidstripen ôf op hope fan nij
aventoer.
Bûntsje en de jerke dêrfoaroer libje tusken hope en freze. Dreaun troch
in bang foarfielen fleane se leech oer de bekende stripe.
Mei ien eachopslach sjogge se ûnder harren it foartiid sa moai ferskûle
nêst der bleat en leech hinne lizzen tusken de platwâde reiden.
Earst is der it fertriet, mar letter op 'e dei drage se it as in neakene net te
feroarjen wierheid.

Leaf des! jet
It foariitsjoch dat der fannijs lok te ferwachtsjen is, wint it al gau fan it
gefoel fan leechte dat harren bestean krekt dominearre, foaral as nei de
middei de loft troch de grize wolken alhiel tichtlûkt en der dêrnei in
sêfte oanhâ!dende rein falt.
Ynienen kriget it fûgelguod wer wille. Sterker en machtiger as ea
tefoaren klinkt it mearstimmige leafdesliet oer de toarstige ierde.
Mei de rein komme der rommere libbenskânsen iit 'e grize himel de!.
Wiet en griis is de moarn fan de nije dei, as it einepear yn de westlike
Flearbosk tusken de mei tinne reidsodzen wikseljende tichte reidpôlen
en elzestrûken op 'e sneup is nei in plak foar in nij nêst.
Dat slagget harren rillik gau. Op in eilantsje fan reid, noch gjin kante
meter grut en omseame fan wetter en sodzen, skreppe se tegearre mei
deselde moed en likefol!e ambysje as earder oan in nije takomst.
As it wurk einlings berêden is, fljocht de jerke nei it feangat en hâldt
dêr goed de wacht. Efkes letter leit Bûntsje in aai yn 'e mei reid beklaaide widze. Safol!e noed stiet se foar it nije wûnder, dat se it alhiel
ûnder reid bestoppet, ear't se de jerke wer opsiket.

It sânde aai
Alle dagen glûpt se moarns foarsichtich nei it nêst ta. As se dan it losse
reid oan kant klaut en de aaien bleat foar har !izze, fielt se foargoed hoe
grut at har lok is. Soarch en leafde foar it besit behearsket al har dwaan.
Sa komme der nei seis dagen neigeraden !ikefo!!e aaien yn it nêst.
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Mar Bûntsje komt alle dagen letter by har besit. Hjoed is se pas om
njoggen oere teplak. Twa oeren letter rôlet it sânde aai it nêst yn.
Stil bliuwt de soarchfâldige mem dêrnei noch op har rykdom sitten.
Neat driuwt har om al wer fuort te gean. Hja fielt dat it aailizzen gau
dien is en yn al har dwaan oppenearret him no dat se hjirnei in nije
taak krje sil, ien dy't gâns geduld fan har fergje sil.
Mei de snaffel plôket se wite dûnsfear dt har boarst wei en skoot dy
waarme beklaaiïng ûnder en tusken de aaien.
It wurdt tolve oere. Noch altiten sit Bûntsje op har smout plakje te
slomjen. Skaad en ijocht glide wikseljend oer har hinne.
De frisse wyn boartet yn it tinne tek boppe har. It sêfte insterjen giet
oer yn rûzjen, as der sa ût en troch in twirre wat fûler oan 'e brune
plommen lûkt. Frede en rêst binne hjir om har hinne.

J ongesstimmen

Ynienen wurdt dy stilte ferbrutsen. Der komt in skou yn 't feangat
oanfarren, dy't op 'e ein fan Bûntsje har stripe oanleit. Swiere, holle
klanken fan hout op izer minge har mei lûde jongesstimmen en komme
tichterby. Meiïens fljocht de jerke yn grutte bôgen warskôgjend oer har
hinne.
Eangst foar it nije gefaar makket, dat Bûntsje fluch oereingiet.
Sûnder dat se de tijd nimt om de aaien allegearre foldwaande te bestopjen, glûpt se hastich dt it wetter oer de sodzen en troch reid en
snilen foar it lûd iit.
Polsstokken reagje mei in soad lawaai yn 'e smelle ûnbegeanbere
wyldernis om en de driging komt Bûntsje gau efternei.
Se is sa njonkelytsen al in hiel ein fan 't nêst ôf, mar as der dan ynienen
in pols fuort efter har kreakjend yn it reid delslein wurdt, flechtet se
skril omheech.
Gejubel fan blide gjalpen as by in swier behelle oerwinning klinkt oer
de stripen. Mar hoe goed at de jonges fuort by it plak dêr't Bûntsje
opfleach ek sykje, hja fine neat.
It hiele gefal is harren in riedsel, in tsjuster mystearje. Se mienden san
wisse kâns te hawwen en dochs is der net ien eine-aai te finen.
Teloarsteld sakje se wer ôf.
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In mûzebiter
De brede wjukken wijd ütspraat en sa no en dan yn rêstjch bewegen
op- en delsiaand skommelet der in oere letter in mûzebiter boppe de
Flearbosk. De hiele moarn bie er it fjild yn 'e wide omkriten yn opskuor
brocht. Nettsjinsteande it fûle ferset fan 'e ijippen bie er mannich aike
opdien. Dochs wie syn honger noch net oer en miende er yn 'e krite om
syn eigen wente hirine it spul ek ns goed neisjen te moatten.
Hjir koe er yn alle frede syn rôverij bedriuwe. Allirinich de beide wylpen
op 'e stidein soene it him dêr yn dy hoeke wol lestich meitsje.
Stripe nei stripe glide stad ich ûnder syn skerpe eagen foarby. Twaris
efter elkoar fynt er in eine-aai en dy smeitsje him sa goed, dat er dêrnei
mei nije ambysje syn rôftocht ferfettet.
Op 't lêst komt er ek boppe de stripe, dêrt Bi3ntsje bar rykdom heal
bedutsen op 'e nije dei leit te wachtsjen. It lot beskikt lykwols oars: in
pear wite fearkes, dy't troch de wyn iit it nêst wei omheech dwarrele
wiene, binne oan in lege reidstâle heakjen bleaun en hingje no opfallend
yn 'e wyn te wapperjen.
De wjukjende rôver sjocht dy wite flagge ek al 1t 'e flerte en it is foar
him in teken, dat dêr mooglik kâns op btit is.

Lege doppen
Leger komt it bûntgrize lichem. Der leit in skaad oer it lytse eilân as de
fûgel in skoftke om samar te si.zzen stilstiet yn 'e loft. Gleone eagen
priemkje troch it tinne tek nei de rûchte dêrûnder.
Yn in hoeke blinkt tusken reid en fearkes wat ljochts. It tinne reidtek
bûcht fan siden en de master yn 't fleanen saait sûnder lûd en sûnder
in skok op it eilantsje del.
Mei de kop foaroer besjocht er it ljochtblinkende spul tusken it rûge
reid neier. Dan slacht in kromme skerpe snaffel troch de aaidop hinne
en wurdt de djerre mei smaak nei binnen slobbere.
De seis oare aaien komme ek bleat en ûndergeane allegearre itselde
lot. De lege doppen bliuwe efter yn't nêst.
De oare moarns wurdt Bûntsje om twadderlei reden nei it nêst ta
dreaun. De iene is dat se it lêste aai kwyt moat en de oare is de al mar
sterker wurdende driuw om de aaien ûnder har waarme lea te koester~
jen, dat de frucht dy't der binnenyn sit, trochlibje en dije sil.
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Ferwoasting
Hoeden giet se in lange wei troch de reidwyldernis. As se ûnderweis
ynienen fan tichteby fijemde lûden heart, krûpt se fluch yn in holte fan
de ûneffen grin. De wjukken heal ûtspraat en de hals en de lea plat
tsjin 'e grûn oan, bliuwt se ûnbeweechlik stil lizzen.
Allinnich de brune eagen rôlje alle kantenilt. Hja sjocht en heart alles
om har hinne en is deabenaud dat se trochhar oanwêzigens it grutte
geheim oan oaren ferriede of yn gefaar bringe sil.
Net earder as dat de frjemde lûden stadichoan weiwurde en it einlings
wer stil wurdt, ferfettet se de reis nei it eilantsje ta. As se dêr oankomt
en de grutte ferwoasting sjocht, dyt de mûzebiter oanrjochte hat, is
har fertriet grut.
Hja fijocht meiïens fuort en ropt lûd kwêkjend har ellinde oer de
Flearbosk t'it. Op t lêst falt se yn e omkriten fan de Ald Lears op it
blaugers de!. Dêr komt de jerke by har en hy begrypt fuort de reden
fan Bûntsje har frjemd hâlden en dragen. Hy wit neat betters te dwaan
as mei kwêkjen syn wyfke te treasten.
Bûntsje sjocht en heart mar amper wat der om har hinne foarfalt. Hja
fielt har troch alles hinne fingelokkich, not har aaien al wer fuort binne.
It gemis betsjut foar har sa'n leechte yn it libben.
It is no ek net mear lykas earder, dat se wer nei in nij nêst hoecht om te
sjen, want ta it lizzen fan in behoarlik tal aaien is se foarearst net by
steat.
It lêste aai
Dan komt yn al dizze ellinde samar it !êste aai. Sêft glidet it op it blaugers
de!. Mar Bûntsje sjocht der net iens nei om. It jout har net it gefoel fan
in nij besit, dêr't se mei soarch en leafde foar libje kin.
Nee, it liket earder as nimt it aai in part fan it !eed by Bfintsje wei, want
ynienen begjint se yn neifolgjen fan de jerke mei de hals te pompen.
Stadichoan wurde har bewegings krêftiger en wint by eintsjebeslilt de
moed om in nij libben oan te gean it fan it fertriet iit it ferline.
Lûd kwêkjend fleane se tegearre omheech en ferdwine fier bûten de
grins fan e kontreien, dêr't se de !êste tiid taholden hawwe.
It aai bliuwt iensuxn op it lâri efter en is efkes letter in maklike, tankbere

proai foar in swarte krie!
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"Bfintsje en de jerke reizgje alle dagen de omkriten
fif, dy't begrinzge wurde troch Aldeboarn, Grou, Warten en Earnewáld. Soms skarrelje se ris tusken de
stripen en reidstáken yn 'e Alde Feanen troch, letter
swalkje se wer op 'e romten fan de Kromme Ie of de
Flearbosk om."
In sitaat fit 'Bántsje', it meinimmende ferhaal fan in
ein yn it wetterlán om Grou hinne. It is skreaun troch
Sikke Bangma (1910-1993).
Syn hiele libben hat er yn Grou wenne. Hy wie op en
át in natuerman. Yn de natuer fan it wetterlán om
Grou hinne, d'èr lei syn hert.
Oer dy natuer hat er skreaun. Sa ferskynde yn 1986
syn prachtige ferhaal 'Dum de murd'. Dat boek lit
diidlik sjen, hoe't waarnimmingen át it frije fjild in
tige libben ferhaal opleverje kinne.
Dat jildt grif ek foar 'Bántsje', in och sa gefoelich
skreaun ferhaal oer in bysándere eM, dy't de iene
tsjinslach nei de oare te ferwurkjen krijt.
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