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Nog duizelig van de klap lag de jonge roek in de berm.  
 
De auto had haar goed geraakt.  
Totaal onverwacht was hij op komen duiken uit de mist en had haar langs de voorruit 
omhoog geslingerd. Als een warrelend bosje veren was ze neergeploft op het natte 
wegdek. Daarna had de windvlaag achter de auto haar om en om gerold tot ze in de 
berm terecht kwam.  
Scheervlucht keek om zich heen. De troep roeken waarmee ze onderweg was had 
blijkbaar niets gemerkt. Ze waren in eik geval niet meer te zien. Voorzichtig 
probeerde ze haar vleugels uit te slaan. Met een schorre schreeuw van pijn trok ze 
haar linker vleugel dichter tegen haar lijf. Die was kapot, dat was duidelijk. De rechter 
vleugel leek in orde.  
Ze probeerde op te staan, maar ook dat ging niet: haar linkerpoot gehoorzaamde niet 
meer. Toch wilde ze van de rijbaan wegkruipen. De steeds voorbijkomende auto's 
maakten haar bang.  
Met haar gezonde vleugel en poot kwam ze een klein eindje van de weg vandaan, 
maar algauw zag ze dat naast de weg nog een smaller pad lag. Het zou haar niet 
helpen, ze kon geen kant op. Scheervlucht liet haar kop hangen, doodmoe. Alleen 
haar ogen hield ze wijd open, maar het enige dat ze zag was grijze mist die steeds 
dikker leek te worden, almaar dikker en ook rood-achtig....  
 
Toen het meisje haar vond, was de jonge roek bewusteloos. Voorzichtig tilde ze het 
dier op. Ze voelde dat het nog warm was en dat het hartje klopte. 
Ze streek de veren van de vogel recht. Zwarte veren met hier en daar een blauwe of 
groenige glans. De vogel had een snavel die van wit over liep naar zwart op de punt.  
Het korte gedrongen lichaam zag er ondanks de verwondingen krachtig uit. Ze legde 
de vogel in haar fietsmand en reed verder naar huis.  
Ze had al vaker gewonde dieren van de weg meegenomen. Ze zat op de Agrarische 
School en hield erg veel van dieren. Ze moest elke dag een heel eind fietsen naar 
school en vooral langs deze weg zag ze geregeld overreden dieren. Deze roek leek 
wel te redden, hoewel de linkervleugel en poot er slap bijhingen.  
In haar zak klonk een elektronisch melodietje. Ze keek op haar horloge. Het was vier 
uur.  
Ze had het horloge nog niet zo lang. Het speelde elk heel uur.  
De kleine roek lag bewegingloos in haar mand op haar sjaal die ze afgedaan had.  
 
Toen ze thuis was legde het meisje de roek op haar kamer in een mandje bij de 
verwarming. Ze deed haar horloge af en legde het op haar nachtkastje.  
Zachtjes liep ze naar de badkamer.  
Scheervlucht werd wakker en keek rond. Angstig probeerde ze te ontsnappen uit dat 
warme mandje, uit die vreemde mensenlucht. Ze moest terug naar de kolonie, naar 
haar familie, haar vrienden. Ze kon zich nauwelijks bewegen, probeerde het toch, 
maar de pijn hield haar tegen.  
Toen klonk opeens een helder, tinkelend geluid. Ze schrok er van, maar het geluid 
was zo glashelder in haar oren en het kwam niet dichterbij. Het leek wel of het 
vriendelijke geluid van alle kanten kwam. Het maakte haar rustig en ze viel weer in 
slaap. 
 



Nadat de vleugel en de poot van de roek door een dierenarts gespalkt waren, knapte 
de vogel snel op. Het meisje speelde met haar als een huisdier en noemde haar 
gewoon Roekie.  
Scheervlucht vond het allemaal best. Ze kreeg goed te eten, ze leed geen kou en het 
meisje bedacht leuke spelletjes voor haar.  
Net als elke kraai-achtige was Scheervlucht dol op glimmende en schitterende 
dingetjes. Als er in het mensenhuis iets glimmends kwijt was hoefde men eigenlijk 
alleen maar te zoeken in het mandje van de roek. Daar lag meestal het theelepeltje, 
de ring of het glimmende horloge van het meisje.  
Sinds de vogel weer wat kon rondhippen pikte ze, als ze de kans had, het horloge op 
en legde het in haar mandje. Het meisje vond het niet erg: als ze haar horloge nodig 
had wist ze waar het lag, en de roek scheen plezier te hebben in het muziekje dat uit 
het horloge kwam. 
 
Na een jaar verhuisde het meisje. Scheervlucht werd meegenomen in een stalen 
kooi. Na een angstige rit kwam ze in een nieuw huis.  
Dit huis had een grote tuin rondom. Het meisje liet de roek nu ook buiten los om te 
spelen, en ook nu voelde Scheervlucht geen reden om weg te vliegen. Steeds 
keerde zij weer terug naar het slaapkamerraam van het meisje.  
Totdat het meisje een verdwaalde kat in huis nam. Hoewel ze het probeerde kon 
Scheervlucht met deze kat geen vriendschap sluiten. De kat was er steeds op uit 
Scheervlucht aan te vallen en steeds minder graag keerde Scheervlucht terug van 
haar vliegrondjes om het huis.  
Toen de kat haar een keer echt te pakken had aan haar staartpennen, fladderde ze 
weg en keerde niet meer terug.  
Het was voorjaar en een er was nog een ander gevoel binnen in haar dat ervoor 
zorgde dat ze weg wilde. Ze was een jaar bij de mensenfamilie geweest en ze was in 
die tijd goed aangesterkt. Vliegen kon ze als de beste en door het goede voedsel 
was ze sterk en gezond.  
Eenmaal een eind onderweg begon Scheervlucht te genieten van haar vrijheid. Fel 
sloeg ze haar vleugels uit en vloog in de richting die haar instinct haar aangaf.  
Ze wilde een kolonie opzoeken, ze had geen idee meer van haar oude kolonie, ver 
weg. Die was uit haar geheugen gewist. Het enige wat ze wilde was: andere roeken!  
Een kolonie om in te wonen, een nest te bouwen, eieren uit te broeden, te léven! 
 
Het zelf eten zoeken bleek geen probleem: er waren hier en daar nog zaden die de 
winter hadden overleefd, maar insekten waren er al een heleboel. Bij een sloot vond 
ze een paar jonge kikkers en zelfs een dode rat. Elke dag was er eten in overvloed 
en Scheervlucht genoot. Haar sterke vleugels droegen haar waar ze maar wilde, 
soms tegen de sterke wind op, dan weer meezeilend in lange bogen over het 
uitgestrekte polderland. Af en toe zag ze in de verte de grijze streep van wat de zee 
moest zijn.  
Ze had een gevoel dat ze niet begreep: als ze die streep in haar rechteroog hield, 
zou ze zeker een keer bij een roekenkolonie terechtkomen. Regelmatig zag ze 
bosjes bomen staan waarin een kolonie gesticht zou kunnen worden, maar ze kon, 
omdat de bomen nog kaal waren, op een afstand al zien dat daar geen roek woonde.  
In dat soort bosjes overnachtte ze wel, soms ook wel op de schoorsteen van een 
huis, waar de warmte haar deed denken aan het mensenhuis waar ze een jaar 
gewoond had. De volgende dag was het dan weer eten zoeken en verder vliegen, op 
zoek naar een kolonie waarin ze zich zou kunnen thuisvoelen. 
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Hoe meer Scheervlucht naar het zuidwesten reisde, hoe meer het haar opviel dat het  
's nachts niet helemaal donker werd. Eerst was er nog een vage oranje-rode streep 
aan de horizon, maar steeds meer werd het een grote lichte vlek die eerst in het 
zuiden en later meer in het zuidwesten te zien was.  
Overdag schoot ze goed op. Toch viel het haar tegen hoe lang het duurde voordat ze 
andere roeken zag.  
Op de ochtend van de vijftiende dag was het zover. Ze voelde zich op haar route 
afgesneden door een brede waterweg. De overkant van het water zag er niet erg 
aantrekkelijk uit voor een roek opzoek naar een kolonie. Ze volgde het water dus in 
oostelijke richting, tussen de schreeuwende meeuwen door die daar hun voedsel 
zochten.  
Toen ze aan de overkant een mensenstad zag, stak ze het water over en vloog over 
de stad heen. Helaas verscheen weer een groot, rokend industriegebied, maar er 
achter zag Scheervlucht weilanden en boerderijen. Ze vermande zich en vloog dwars 
door rook en stank heen op het groene gebied af.  
Ze stak weer een water over en toen zag ze, veel dichterbij dan ze gedacht had, een 
roekenkolonie!  
Tussen een snelweg waarover auto's raasden en het meer oostelijk gelegen 
grasland bevond zich een groepje nog kale bomen. Op verschillende hoogten waren 
in vrijwel elke boom grote nesten gebouwd. Er omheen cirkelden tientallen zwarte 
vogels. Ze waren bezig met bouwen, naar elkaar krassen en pikken, vechten en 
voedsel zoeken.  
 

 
 
Het bosje was omringd door wat lagere vlierstruiken en daaromheen lag weer een 
sloot. De kolonie leek zo wel een eiland, hoewel aan één kant geen water was, maar 
een smalle weide. Waar die weide de kolonie raakte stond een geitenstal met een 
hek er omheen. Scheervlucht gaf een kreet van plezier toen ze de kolonie zag: 
eindelijk weer roeken om haar heen!  



Haar instinct vertelde haar dat ze niet zomaar de kolonie kon binnendringen - in elke 
roekenkolonie heersen nu eenmaal rangen en standen. Scheervlucht wist dat de 
belangrijkste roek ook de beste plek voor zijn nest uitkoos en dat minder belangrijke 
roeken pas later uit de lagere plekken mochten kiezen. Ze landde op de geitenstal, 
hipte tussen de vlierstruiken door en kwam zo op de zacht verende bodem terecht 
die onder de bomen was.  
Zogenaamd op zoek naar voedsel sprong ze daar wat rond, totdat ze ineens een 
woest gefladder hoorde en er een grote mannetjesroek recht tegenover haar landde. 
Meteen klonk er het boos gekras waarmee indringers verdreven moesten worden:  
"Wie ben je?” 
“Wat zoek je hier?” 
“Zie je niet dat de kolonie al veel te vol is?” 
“Je wilt toch hier geen nest gaan bouwen hè?" 

  
Rustig antwoordde Scheervlucht dat ze van 
ver kwam en dat ze de leider van de kolonie 
wilde spreken. Nu pas leek het mannetje 
haar goed bekeken te hebben, want in zijn 
houding was nu te zien dat hij Scheervlucht 
een mooie, sterke vogel vond.  
"Jij wou dus Legus spreken? Hoe is je 
naam?"  
"Scheervlucht is mijn naam, en ik ben twee 
jaar oud."  
"Goed, ik zal je bij hem brengen. 0, eh, ik 

heet overigens Haksnavel, en ik ben de eerste lijfwacht van onze leider Legus."  
De toon van Haksnavel was heel wat vriendelijker geworden dan zijn eerste uitval 
klonk, en er klonk ook wel wat trots door toen hij vertelde wat zijn werk was.  
Ze fladderden samen omhoog, tot aan het hoogste nest.  
"Ga hier maar op deze tak zitten, ik roep Legus voor je. Maar alsjeblieft, wees wel 
beleefd tegen hem, hè?"  
Haksnavel hipte over de tak naar het nest en keek over de rand.  
“Legus, heer en meester van de kolonie, ik heb hier een buiten-roek, een tweejarig 
vrouwtje dat zegt dat ze Scheervlucht heet..."  
Een krakerige oude stem knarste iets terug wat Scheervlucht niet kon verstaan. 
Haksnavel kwam weer terug over de tak waarop het enorme nest rustte.  
"De baas heeft eventjes geen, nou ja eh ... Hij kan je nu niet ontvangen, 
Scheervlucht. Maar ik denk dat je wel mag blijven hoor, tenminste, als je dat wilt. De 
kolonie is nog niet helemaal vol. Op de lagere takken is nog plaats genoeg. Probeer 
morgen nog maar eens of Legus je wil ontvangen."  
Hij fladderde plotseling weg en riep nog:  
"Ajuus, Scheervlucht, zoek me morgen op!"  
Scheervlucht keek vanaf haar hoge tak omlaag. Enorm, wat een nesten er al waren 
gebouwd! Links en rechts zag ze roekenpaartjes bezig met het inrichten en het zacht 
maken van het nest.  
Voor haar was het waarschijnlijk te laat om nog met een mannetje te paren en een 
nest te hebben. Ze had er eigenlijk ook niet veel zin in, ze wilde eerst de kolonie en 
de omgeving leren kennen. Ze kon deze kolonie mooi gebruiken als startpunt voor 
zwerftochten in de omgeving, en als het haar allemaal niet beviel, nou, dan kon ze 
toch verder trekken? Er waren vast nog wel meer kolonies.  



"Hé, wijffie, rot op van die tak! Je zit te hoog! Je bent hier net, en dan meteen al op 
de hoogste tak? Vlieg op!" 
Een grote vrouwtjesroek zat vanaf een wat lager gelegen nest tegen haar te 
scheiden. Scheervlucht schrok er van, maar vloog toch vrij kalm weg, zonder iets 
terug te zeggen. Ze landde zo'n twee meter lager op een tak waarop geen nesten 
gebouwd waren, maar ook hier kreeg ze meteen de scheldwoorden om haar kop.  
"Hé, schurftkraai, mieter op! Je zit te hoog, indringster! Wie denk je wel dat je bent? 
We kennen jou niet, weg!"  
Uit allerlei nesten werd gescholden en getierd. Scheervlucht had niet gedacht dat ze, 
met haar grote en sterke lichaam zover moest afdalen. Toch deed ze het. Het was de 
enige manier om in deze kolonie te komen.  
Maar drie meter lager ging het er precies zo aan toe. Toen ze eindelijk op een tak zat 
waar niemand haar uitschold, zat ze maar een paar meter boven de grond, bij de 
toppen van de vlierstruiken. Ze was moe van de reis en teleurgesteld in de 
koloniebewoners.  
Ze trok haar nek iets in en probeerde te slapen, maar een stem uit de vlier riep haar: 
"Scheerviucht, Scheervlucht, hallo, hier, nee, niet omhoog, hier zit ik."  
Tussen de vlierblaadjes door zag Scheervlucht een roekennest.  
‘t Stelde niet veel voor, het moest nog een oud nest van vorig jaar zijn dat de 
herfststormen overleefd had. Over de rand keek een magere kop haar aan. Maar de 
ogen in die kop stonden zo vrolijk en tegelijk zo rustig-vriendelijk, dat Scheervlucht er 
meteen naartoe hipte en naast het nest ging zitten.  
"Hoe weet je hoe ik heet?", vroeg ze.  
"Ach, dat weet ik gewoon, offe... ik hoorde het van Haksnavels zoontje denk ik." 
 

 
 
De roek, het was een mannetje, richtte zich op uit zijn nest en tripte wat rond op zijn 
magere poten. Hij ging weer zitten en zei toen wat verlegen:  
“Ik heet Voorspanner, een beetje vreemde naam voor een roek, maar ja, alles schijnt 
vreemd aan mij te wezen ... Welkom in de kolonie Geervliet, Scheervlucht"  
“`t Is voor het eerst dat ik de naam van de kolonie hoor. Ik ben tot nu toe alleen maar 
uitgescholden en weggejaagd. Dus het heet hier de Geervlietkolonie?"  



Voorspanner grinnikte toen hij antwoordde: "Nou ja, eh.. ik ben geloof ik de enige die 
de kolonie zo noemt. De rest heeft het over de Leguskolonie, genoemd naar onze 
dappere en hooggenestelde leider, Legus."  
De namaak-deftige manier waarop Voorspanner dit zei en de manier waarop hij keek 
maakte dat Scheervlucht zich meteen bij deze roek thuisvoelde. Voorspanner merkte 
dat en zei:  
"Blijf hier maar slapen vannacht, dan heb ik ook eens gezelschap. Je bent erg moe, 
zie ik. Morgen zal ik je meer vertellen over deze kolonie en haar bewoners,  
Morgen moet je ook proberen bij Legus op bezoek, pardon, op audiëntie te gaan."  
En hoewel Scheervlucht heel veel wilde vragen aan Voorspanner, begreep ze dat hij 
gelijk had. Haar poten begaven het haast van de slaap. Ze keek nog even omhoog 
naar de nesten die zwart afstaken tegen de donker wordende hemel en sliep toen in.  
Toen de zon helemaal verdwenen was in een rode gloed, nam de andere gloed, die 
Scheervlucht al eerder onderweg gezien had, de hemel in haar bezit. 
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De volgende dag werd Scheervlucht gewekt door een enorm gekras en gekwetter 
boven haar kop. Toen ze omhoog keek zag ze dat alle roeken van de kolonie 
verzameld waren in één boom, die het middelpunt van de kolonie vormde. Ze zag dat 
ook Voorspanner niet op z'n nest zat en fladderde daarom ook maar naar de 
middelste boom.  
Toen ze daar aankwam hield het lawaai van de vele tientallen roeken net op, om 
plaats te maken voor het geluid van de suizende wind en het autoverkeer onder de 
kolonie.  
Scheervlucht hipte van tak tot tak, niet alleen omdat ze telkens met een snauw 
weggejaagd werd, maar ook om Voorspanner te zoeken. Ze begreep nu wel dat ze 
hem op een lagere tak moest zoeken en daarom daalde ze steeds verder af. 
Eindelijk vond ze hem, heel alleen op een tak.  
"Wat is er aan de hand? Houdt de kolonie een vergadering of zo?", vroeg 
Scheervlucht.  
Voorspanner grinnikte weer op zijn eigen manier en zei toen: 
"Onze ziener gaat spreken. Dat doet hij na iedere volle maan. Hij heet Passer en 
woont in de Middelste Boom, de heilige boom dus, vlak onder het nest van de leider 
Legas"  
"Ziener?" vroeg Scheervlucht.  
"Je bedoelt een vogel die de toekomst kan voorspellen? Die bestaan toch alleen 
maar in verhalen!"  
"Nou ja, toekomst voorspellen," zei Voorspanner, "ze kunnen de toekomst voelen.  
Voelen of het goed met ons zal gaan..."  
Hij zei het op zo'n aarzelende manier dat Scheervlucht hem van opzij aankeek en 
vroeg: 
"En jij gelooft daar niet zo in?"  
"Nou ja, ik eh..." aarzelde Voorspanner, "iederéén kan toch zeggen dat het goed zal 
gaan, iedereen kan toch..."  
"Sssst!!!" werd er opeens overal om hen heen geroepen, "de ziener gaat spreken, 
Passer spreekt, stilte!"  



Vanuit een nest, hoog in de Middelste Boom, verhief zich opeens een enorme, oude 
roek vanaf zijn nest. Hij fladderde even op en zette zich op de tak waarop ook het 
nest van de leider was vastgemaakt.  
Toen hij begon te spreken, viel het Scheervlucht op dat, hoewel hij zacht praatte, 
Passer heel goed overal te horen was. Een zachte maar scherpe stem sprak de 
roeken moed in. 
 
“Roeken van de Legaskolonie." sprak Passer. "Het is volle maan geweest vannacht. 
Er is een maanronde voorbijgegaan sinds ik u allen toesprak.  
Sinds die tijd is het goed gegaan met onze kolonie:  
nesten zijn gebouwd, de mens liet ons ook deze maand met rust en ik kan u allen 
zeggen: de toekomst ziet er goed uit.  
Vele eieren zullen in de nesten liggen, jonge gezonde roeken zullen geboren worden. 
Onder leiding van onze krachtige leider Legas zal de kolonie groeien in omvang en 
kracht."  
De oude roek keek eens om zich heen, maar hij zag alleen maar eerbiedig 
luisterende roeken.  
"Zijn er nog vragen?" vroeg hij. Een jonge vrouwtjesroek fladderde een tak hoger en 
vroeg: 
"Heeft De Grote Sprekende Schitterband nog gesproken?"  
"Het spijt me, ik heb geen teken ontvangen, maar zolang het goed met ons gaat, 
hoeft dat ook niet," zei Passer vriendelijk.  
"Een schitterende wát?" vroeg Scheervlucht, maar meteen werd er weer 'Sssst’ 
geroepen.  
Er kwam nu een vraag van de roek, die Scheervlucht al eerder had ontmoet, 
Haksnavel.  
"Wat moeten wij doen met roeken die van buitenaf in onze kolonie willen komen 
wonen?"  
Passer dacht even na en zei: 
"Alleen als ze sterk en jong zijn, en als ze zich willen onderwerpen aan de macht van 
Legas, onze leider, zijn ze welkom. Zieke en oude roeken kunnen we hier niet 
gebruiken. Ik heb gezegd."  
De oude vogel draaide zich stram om, fladderde naar zijn nest en verdween uit het 
gezicht.  
De roeken verspreidden zich weer, nog nakwetterend over de toespraak van Passer.  
Ook Scheervlucht en Voorspanner trokken zich terug op het nest van Voorspanner in 
de top van de vlierstruik.  
“Zie je nou wat ik bedoel?", vroeg Voorspanner.  
"Dat kan ik toch ook zeggen? Daar hoef je toch geen ziener voor te zijn?" 
“Maar wat is die schitterband dan, waar die jonge roek het over had?" vroeg 
Scheervlucht.  
“Dat is nou juist wat niemand echt begrijpt. Het enige wat we weten is, dat toen 
Passer nog een jonge roek was, hij de band van een ekster heeft gekregen omdat 
Passer hem geholpen had.  
Maar wat de Grote Sprekende Schitterband precies is, weet niemand. Passer zegt 
dat de Schitterband hem vertelt wat er in de toekomst zal gaan gebeuren, en de 
meeste roeken geloven dat ook. Hij heeft namelijk steeds gelijk gekregen."  
Voorspanner was even stil.  
Tussen de vlierblaadjes door tuurde hij naar het land aan de overkant van de weg.  



Wat weilanden, een dorp en verder weg de pijpen en opsiagtanks van het 
industriegebied. Scheervlucht voelde zich wat ongemakkelijk in die stilte en stelde 
daarom voor wat in de omgeving te gaan vliegen en voedsel te zoeken.  
Maar Voorspanner schudde vermoeid zijn kop en zei:  
"Na zo'n toespraak heb ik altijd even wat tijd nodig om tot rust te komen.  
Nee, Scheervlucht, het is beter dat je de omgeving alleen verkent. Kijk zelf waar we 
wonen, wat er om ons heen te vinden is. Ik wil je niet beïnvloeden."  
Scheervlucht begreep niet waarom Voorspanner zo ondersteboven was van de 
toespraak van Passer, maar ze was allang blij dat ze even de vleugels kon strekken,  
"Tot straks." zei ze dus vriendelijk en vloog weg.  
Hoog boven de kolonie steeg ze uit en keek rond. 
 
Ze zou eerst maar eens naar dat water daar in de verte gaan. Met krachtige slagen 
joeg ze vooruit, alsof geen stevige tegenwind haar tegen wilde houden. Ze merkte 
niet dat ze bewonderend nagekeken werd door verschillende roeken op hun nesten.  
De waterpartij waar ze heen vloog lag over het eiland als een kromgebogen sabel te 
schitteren in de zon. De oevers waren begroeid met riet, wilg en vlier en hier en daar 
zag ze dat mensenbouwsels neergezet waren. Er liepen paden van asfalt door het 
gebied, Onder zich zag ze fietsers en auto's gaan. Haar scherpe blik zag op de 
kleine moerasveldjes kikkers en salamanders.  
Door de honger gedreven nam ze een duikvlucht en kreeg een paar kikkers te 
pakken. Op de autoweg lag het kadaver van een kat, maar om de een of andere 
reden waagde zij zich niet op de weg, hoewel er verschillende kraaien en roeken van 
het dode dier aan het eten waren. 
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Scheervlucht trok verder tot het water bij een dijk plotseling ophield. Het leek wel of 
het water onder de dijk door ging, want aan de andere kant ging de stroom nog even 
door tot hij in een veel breder water terecht kwam. Scheervlucht zag over dit water 
weer weilanden en dorpen: een prachtige omgeving.  
Maar toen ze de kop wendde en rechtstreeks terugvloog zag ze aan de horizon de 
vlammende pijpen en dreigende rookwolken van wat de mensen daar opgebouwd 
hadden.  
Op de terugweg vloog ze over een klein dorp met een ring huizen in het midden. Om 
uit te rusten landde ze op een schoorsteen van een huis. Over de vier pijpjes op de 
schoorsteen waren kappen aangebracht van staaldraad.  
Op een van de andere schoorstenen zaten een paar kraaien, die meteen dreigend 
op haar af kwamen. Scheervlucht zag ze komen en dacht aan de behandeling in de 
roekenkolonie.  
"Dat zal me hier niet gebeuren," dacht ze en nog voor de kraaien geland waren, 
maakte de jonge roek zo'n kabaal dat de aanvallers niet eens durfden te landen.  
Ze fladderden boven haar in een dreigende houding en pikten naar haar. 
Scheervlucht kon zo gemakkelijk naarboven pikken in hun zachte onderlijf, zodat de 
kraaien schreeuwend weer naar hun eigen schoorsteen terugvlogen.  
Van een van de huizen onder haar ging een deur open en een mens gooide iets te 
eten op een lager gelegen dak. De twee kraaien stoven meteen naar beneden en 
begonnen te vechten om het voedsel. Kalm vloog ook Scheervlucht omlaag en pikte 
het stuk brood weg: nog voordat de kraaien het goed en wel doorhadden zat zij 
alweer op haar schoorsteen en begon in de broodkorst te pikken.  



Ze stond boven op het brood en een sterke kraai die haar er af zou duwen.  
Ze voelde zich krachtig, en de kraaien kwamen niet meer naar haar toe.  
Toen het brood op was, vertrok ze. Onder haar namen de kraaien meteen weer bezit 
van de schoorsteen. Lachend vloog ze verder en landde even later op de tak bij 
Voorspanners nest.  
Voorspanner was er niet. Toen Scheervlucht eerbiedig aan een hogere roek vroeg 
waar hij zou kunnen zijn, werd ze uitgelachen:  
"Wie vraagt er nou naar Voorspanner? Als hij weg is, laat hem dan wegblijven, we 
hebben hem niet nodig, die onheilsprofeet, die zwartkijker. Bemoei je niet met hem, 
domme roek, laat hem gaan. Zoek een betere man voor het komende jaar, zodat je 
een gezond stel eieren kunt leggen."  
"Ja, maar waar zou hij kunnen zijn?"vroeg Scheervlucht weer.  
"Waar hij altijd is: op de bovenstaande wiek van de oude molen, de gek! Hij zit maar 
te turen en als hij terugkomt maakt hij ons gek met zijn sombere geklets!"  
Scheervlucht fladderde op en vloog nu in de richting van het dorp dat vlakbij de 
Legaskolonie lag. Inderdaad zag ze, hoog op de bovenstaande wiek, de zwarte 
gedaante van Voorspanner. 
 

  
 
Scheervlucht landde naast hem op de wiek en keek voor zich uit, in de zelfde richting 
als haar vriend. Een tijdlang zeiden ze niets.  
Toen ineens opende Voorspanner zijn snavel en sprak. Niet speciaal tegen 
Scheervlucht, maar voor zich uit, alsof het voor de hele wereld bestemd was.  
 
"Dáár komt het vandaan De grote knal, de vreselijke klap. Nu al stinkt en borrelt en 
kookt het er. Maar eens komt de grote klap die mens en dier zal vernietigen, zal 
vergiftigen.  
Er zal geen ontkomen aan zijn op die dag.  
Want het kwaad zal nesten en ingewanden, bomen en veren aantasten.  
Eieren zullen leeg zijn, nesten verlaten.  
Veren zullen dof worden en uitvallen snavels zullen broos en zwak worden.  
Alles wordt erdoor geraakt en besmet, alles .... alles..."  
 



Stomverbaasd keek Scheervlucht Voorspanner aan. Ze zag een lege blik van ogen 
die niets zien, ze hoorde hem hijgen en happen naar adem. Langzamerhand echter 
werd Voorspanner rustiger en plotseling zei hij rustig. 
"Hé hallo, was je daar al? Vertel eens, waar ben je geweest? Het Kromme Water 
over en dan weer terug over de ringdorpen?" 
Nog steeds keek Scheervlucht haar vriend verbaasd aan.  
"Wat zei je nou daarnet allemaal voor vreselijke dingen?”  
“Ik? Niets, helemaal niets, ik zat te slapen toen jij aankwam denk ik.  
Nee hoor, ik heb niets gezegd, hoelang zit jij hier dan al?"  
"Maar je praatte over rampen en onheil, over besmettingen en vreselijke dagen die 
gaan komen."  
"0, ik mijmer wel eens wat over al die fabrieken en pijpen daar verderop, ik denk wel 
eens dat die gebouwen daar een gevaar voor ons zouden kunnen betekenen, maar 
wat voor gevaar, dat zou ik echt niet weten hoor..." 
 

  
 
Scheervlucht besloot haar mond maar even te houden over dit voorval. Ze vertelde 
wat ze had meegemaakt op haar eerste tocht buiten de kolonie.  
Daarna stelde ze voor dat Voorspanner haar nu wat van het industriegebied zou 
laten zien. Voorspanner had daar geen bezwaar tegen en samen vlogen ze richting 
de dijk die het weiland scheidde van de industrie.  
Scheervlucht hoorde, hoe meer ze dichterbij kwamen, een langzaam aanzwellende 
bromtoon, die ze de afgelopen nacht ook al gehoord had, ver weg. Ze begreep dat 
de menselijke apparaten en machines dit geluid maakten.  
Onder zich zag ze vele mensen aan het werk, boten voeren af en aan, vrachtwagens 
en treinen werden beladen of leeggehaald. Voorspanner ging nu voor haar uit 
vliegen en riep waarschuwend achterom:  
"We gaan nu door een rookpluim heen, probeer zo weinig mogelijk te ademen. We 
landen aan de windzijde van die grote pijp daar."  
Zo dook hij door de rookwolk heen en ook Scheervlucht zette kracht en verhoogde 
haar snelheid. Een bijtende stank drong zich in haar neusgaten, maakte haar 
misselijk en duizelig. Maar het volgende moment was ze er al door en landde ze 
veilig naast Voorspanner op rand van een enorme rookspuwende schoorsteen.  
Hoewel de rook met een enorme snelheid naar buitengebraakt werd hadden de 
roeken er weinig last van. Het waaide op deze hoogte behoorlijk hard en de rook 
werd meteen meegenomen, opzij over de dorpen verderop.  
"Je vraagt je af waaarom de mensen deze afschuwelijke stank over hun woningen 
uitstrooien," zei Scheervlucht, “Dat kan toch nooit goed zijn? Ik werd meteen 
misselijk van alleen even erdoor vliegen.” 



Voorspanner zat met zijn kop in de wind en staarde voor zich uit. Zijn ogen werden 
weer net zo leeg als daarnet en weer begon hij te spreken: 
  
"Wat moeten we doen, als de grote klap komt?  
Vele vogels zullen nog niet begrijpen wat er gebeurt.  
Zij zullen blijven doorleven zoals ze leven, zij zullen zich niets aantrekken van de 
gevolgen.  
Die gevolgen zullen pas later zichtbaar worden.  
Wees verstandig! Vertrek van hier voor het te laat is! Verlaat dit onheilsgebied!" 
 
Scheervlucht besloot nu meteen op Voorspanner in te praten.  
“Voorspanner, wanneer gebeurt dit allemaal? Wat zie je eigenlijk?"  
“Ik weet het niet, ik zie dat .... ..”  
Een lange uithaal van een sirene beneden hen verbrak ineens de spanning van het 
moment. Voorspanner schudde zijn kop en zei: "Sorry, ik dwaalde even af, wat zei 
je?"  
Nu moest Scheervlucht het wel vertellen. Voorspanner luisterde met stijgende 
verbazing naar Scheervluchts verhaal.  
"Heb ik dat werkelijk allemaal gezegd? Ja, als ik in de kolonie ben vertel ik weleens 
aan iemand die het horen wil dat ik die industrie niet vertrouw, maar zulke erge 
dingen? Ik hoor het echt voor het eerst, Scheervlucht! Wat moeten we nu doen, ik ... 
het is een vreselijk verhaal, vind je niet?"  
"We moeten meteen terug naar de kolonie en aan Legas vertellen wat jij eh ... gezien 
hebt!"  
"Aan Legas? Die ziet me aankomen. Legas heeft al een ziener, en die voorziet dat 
alles goed gaat. Als Legas kan kiezen tussen zo'n ziener en één die onheil voorspelt, 
kan ik je wel vertellen welke hij kiest”   
Scheervlucht streek wat veren recht die de wind rechtop had gezet.  
“Dan vragen we het aan Passer. Hij is een ziener, hij weet wat we moeten doen met 
zulke verhalen als die jij ziet. We kunnen toch niet helemaal niets zeggen? Als het 
waar is wat jij ziet, en het gebeurt, zal je je altijd schamen dat je niemand 
gewaarschuwd hebt!" 
 
Voorspanner keek Scheervlucht wanhopig aan. 
"Laat me er nog even over nadenken, één nachtje, dat kan toch zeker wel?"  
"Goed, " zei Scheervlucht, laten we naar de kolonie teruggaan. Jij rust eens lekker uit 
vannacht, dan zal ik nadenken over wat ons te doen staat als we niet geloofd 
worden.”  
De vogels lieten zich vallen van de schoorsteen en lieten zich meevoeren op de wind 
die hen als vanzelf boven de kolonie bracht.  
Toen Voorspanner op zijn nest zat en Scheervlucht op de tak ernaast hoorde ze 
boven zich het gegiechel van de andere roeken. Ze ving flarden op van 
scheldwoorden, van gesprekken die duidelijk over 'onheilsprofeet Voorspanner’ en 
‘die nieuwe' gingen.  
Ze besloot zich er niets van aan te trekken en dacht na over de manier waarop ze 
morgen het best de roekenkolonie bekend konden maken met wat Voorspanner 
gezien had. 
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De roekenkolonie had inderdaad niet te klagen over nieuw leven, Passer had weer 
gelijk: In elk nest werden eieren gelegd en de meeste kwamen uit.  
Doordat er langs het water en op de weilanden veel voedsel te vinden was, groeiden 
de jongen snel. Elke dag vertrokken de roeken in grote groepen om eten te zoeken. 
De ouders maakten korte vluchtjes om het voedsel steeds snel naar de hongerige 
snavels van hun broedsel te brengen.  Zo tussendoor zorgden ze ook voor hun eigen 
maag.  
In de loop van de zomer gingen de jonge roeken ook mee op de voedseltochten:  
's morgens gingen ze al heel vroeg weg en tegen het vallen van de avond kwamen 
ze verzadigd weer terug.  
Naarmate het jaar vorderde veranderde ook het voedsel. Insekten waren er de hele 
tijd wel, maar langzamerhand kwamen er zaden, vruchten en bessen aan de struiken 
langs het water.  
Doordat de roeken weinig angst kenden voor de mensen, was ook in de ringdorpen 
die verspreid in het land lagen veel voor de hen te vinden. De roeken lustten eigenlijk 
alles en daardoor leden ze vrijwel nooit honger.  
Na die keer dat Voorspanner zulke vreselijke dingen had gezien en gezegd, hadden 
hij en Scheervlucht besloten er nog maar niets van te zeggen, maar de lente af te 
wachten.  
Ze wilden graag samen een nest bouwen of dat van Voorspanner verbeteren, jongen 
krijgen en proberen verder net zo te doen als de andere roeken in de kolonie.  



Dat ze niet hogerop zouden komen vonden ze niet erg. Voorspanners nest was een 
prettige plek voor hen beiden om op terug te keren na lange zwerftochten over het 
eiland.  
 
De herfst ging geleidelijk over in winterweer toen de eerste zware storm de kolonie 
teisterde. Tot dan toe had het wel eens hard gewaaid, maar niet zo erg als bij deze 
novemberstorm. Binnen de kortste keren waren de laatste bladeren van de bomen 
gerukt en daarna moesten de nesten het ontgelden.  
Het ene na het andere nest bezweek onder de snerpend-koude windvlagen, takjes, 
veertjes en andere nestmaterialen vlogen in het rond en een dag later was er geen 
nest meer te zien in de kale bomen.  
Alleen het nest van Voorspanner was gespaard gebleven. Hoewel de vlierstruik al 
veel eerder zijn heldergele bladeren had laten vallen, bood de struik blijkbaar toch 
nog bescherming tegen de wind. Onderaan de kolonie waaide het toch al niet zo 
hard.  
Voorspanner keek de volgende dag trots om zich heen, at nog wat late vlierbessen 
en zei toen opgelucht tegen Scheervlucht:  
"Het is haast niet te geloven. Dit nest was al van vorig jaar en nu heeft het deze 
storm ook al overleefd. Het moet toch wel behoorlijk goed gebouwd zijn!" 
"Opschepper, "lachte Scheervlucht, "het komt gewoon omdat we hier zo laag zitten." 
Ze schudde haar veren, zodat ze beter tegen haar lijf aanzaten.  
Het was ondanks het wegvallen van de wind, snijdend koud.  
"Kom", zei ze, "ga je mee naar het ringdorp aan het water? Bij een van de 
schoorstenen daar kunnen we ons warmen, en de mensen schijnen al aardig te 
strooien met voedsel."  
De vogels schoten omhoog en zwenkten af richting dorp.  
 

 
 
Laag scheerden ze samen over de weilanden. Ze waren al helemaal aan elkaars 
gezelschap gewend. Warrelend door de lucht, soms buitelend als jonge roeken die 
voor het eerst meegaan op een grote tocht, kwamen ze aan in het dorp.  
Inderdaad vonden ze in veel tuinen en op de lagere daken van garages en 
schuurtjes eten in overvloed. Zo kwamen ze de winter door en evenals de andere 
roeken keken ze uit naar de lente waarin alles weer helemaal opnieuw zou 
gebeuren: de kolonie weer steviger opgebouwd, nestplaatsen verdeeld, de plaatsen 
van gestorven roeken zouden worden ingenomen en elk roekenpaar zou weer wat 
opschuiven in de richting van de Middelste Boom met daarin de nesten van Legas en 
Passer. 
 
Toen de lente zich aankondigde met hogere temperaturen en drogere dagen kwam 
de hele verschuiving op gang. Overal in de kolonie werd nu gesleept met 
nestmateriaal en gevochten om de beste plekken. Wie een plek had moest hem met 
snavel en klauw verdedigen, gevechten waarbij soms de veren in het rond stoven.  



Scheervlucht en Voorspanner zagen dit hele gedoe heel rustig aan vanaf hun oude 
nest. Scheervlucht had hun nest verstevigd met verse, buigzame takken en 
Voorspanner was heel succesvol geweest in het verzamelen van donsveertjes aan 
de rand van het water. Zo was er een prima nest ontstaan.  
Vechten om een betere plaats trok hen absoluut niet en daarom konden ze al hun 
aandacht aan elkaar besteden. Daarom was het heel vreemd dat Scheervlucht geen 
eieren legde. Geen roekenpaar was zoveel bijelkaar geweest als zij en Voorspanner 
en toch kwam er geen legsel in hun nest.  
Angstig bedacht Scheervlucht dat ze wel erg vaak op de grote fabrieksschoorsteen 
hadden gezeten: zou het daarvan komen?  
Voorspanner lachte erom toen hij het hoorde. 
"Er zijn massa's roeken die op nog smeriger plekken komen en zij hebben wel een 
vol nest," zei hij, "wind je dus niet op. Het komt wel vaker voor onder roeken en 
trouwens onder alle vogelsoorten.  
Volgende keer zal het beter gaan, je zult eens zien..."  
Scheervlucht lachte schamper.  
“Is dat ook weer een van die voorspellingen van je?"  
Ze had er al spijt van toen ze het zei, maar Voorspanner antwoordde niet, hij keek 
weer glazig voor zich uit en begon weer met eentonige stem te krassen. 
  
"De knal, hij is dichterbij, hij brengt ziekte, tot in onze nesten komt het onheil.  
Breek de kolonie af. 
Verlaat uw nesten, roekenvolk! 
Zoek een betere plek, een veiliger oord.  
Blijven is sterven.  
Vertrekken is leven... Blijven is sterven.... Vertrekken is leven ......  
 
Voorspanner schudde zijn kop en keek Scheervlucht vermoeid aan.  
Zijn vriendin hipte op een wat hoger gelegen tak en zei:  
"Het is nu wel duidelijk, we moeten het aan Legas voorleggen. Hij zal ons misschien 
niet geloven, maar het is onze plicht hem hiervan op de hoogte te brengen, anders 
zijn we geen donsveertje waard. Kom mee!"  
"Wat, nu direct?" zei Voorspanner angstig.  
"Natuurlijk direct," zei Scheervlucht vastbesloten.  
"Het is voor het eerst dat je het meemaakt hier in de kolonie. Volgens mij betekent 
dat alleen maar dat de ramp naderbij gekomen is.  
Kom mee, Voorspanner!"  
Ze zei het met zoveel nadruk, dat de roek niet durfde weigeren.  
Met kloppend hart bereikten ze, nagestaard door vele roeken, de tak waarop Legas 
woonde. Haksnavel kwam hen al te gemoet.  
Voorspanner opende zijn snavel al om zich eerbiedig aan te dienen, maar 
Scheervlucht was hem voor: 
“Laat ons onmiddellijk toe bij onze leider!” sprak ze op gebiedende toon.  
Zo bevelend was haar stem dat Haksnavel niets terugzei maar zich omdraaide en 
naar Legas' nest stapte.  
Een ogenblik later kwam Legas' vermoeide kop boven de nestrand uit.  
"Wie roept .... oh, ben jij het, Voorspanner. Je hebt de nieuwe meegebracht, eh, 
Smeervlak, is het niet?"  



"Scheervlucht is mijn naam, heer Legas, en ik heb nu al driemaal meegemaakt dat 
mijn goede vriend Voorspanner hier een gezicht, een toekomstdroom heeft 
meegemaakt.  
Een droom die ons erg bang maakt, heer. Wij vinden dat het onze plicht is deze 
voorspelling aan de gehele kolonie door te geven en ....”  
"Ho ho even, wat nou droom, toekomst, voorspelling?” 
Hij keek de beide vogels verbaasd aan.  
“Wij hebben toch onze eigen Ziener, Passer? Die heb ik nooit over angstige dingen 
gehoord. Jij bent toch geen ziener, Voorspanner, of heb ik het mis?"  
Voorspanner hipte zenuwachtig en verlegen heen en weer en begon:  
"Nou ja, ik weet niet, heer, ik..."  
"Ja maar ik weet het wél, heer." Scheervluchts stem klonk ongeduldig. 
“Ik heb hem horen spreken, terwijl hij zelf niet eens kon navertellen wát hij precies 
zei, dat onze kolonie een ramp te wachten staat!  
Wij moeten volgens zijn woorden direkt hier vandaan gaan. Het onheil dat ons zal 
treffen zal vreselijk zijn en..."  
Legas richtte zich nu helemaal op uit zijn nest en zei tegen Haksnavel:  
"Mijn beste Haksnavel, ik denk dat je de roekenvergadering maar eens bijeen moet 
roepen. Het is net volle maan geweest, Passer heeft nog niet gesproken dus we 
kunnen op de komende vergadering Passer èn Voorspanner aan het woord laten 
over de toekomst van onze kolonie."  
Scheervlucht meende spotlichtjes te zien in de ogen van de oude roek, maar het 
konden net zo goed schitteringen van opwinding zijn.  
Haksnavel fladderde eerst naar het nest van Passer, fluisterde hem iets in het oor en 
vloog toen verder luid krassend de kolonie rond.  
Passer keek vanaf zijn nest met een boze blik omhoog. Zijn anders zo rustige ogen 
leken Voorspanner en Scheervlucht wel te willen doorboren.  
Voorspanner kromp in elkaar bij het zien van deze blik.  
Scheervlucht keek eerst beleefd de andere kant op, maar toen ze merkte dat er boze 
blikken bij kwamen van de gealarmeerde roeken keek ze brutaal terug naar iedere 
roek die haar aanstaarde.  
Toen alle roeken verzameld waren verhief de oude Legas zich op zijn tak en sprak 
zijn kolonie toe.  
"Het is weer volle maan geweest! Passer had mij gemeld dat de toekomst er 
rooskleurig uitzag en aangezien hij dat vorige keer ook al aan jullie gezegd heeft, 
leek het mij niet nodig de vergadering bijeen te roepen."  
Hier wachtte hij even om plaats te geven aan het geroezemoes wat nu volgde.  
Links en rechts hoorden Voorspanner en Scheervlucht gemopper:  
"Moeten we dan soms voor die gek van een Voorspanner bijelkaar komen?  
We hebben wel iets beters te doen dan naar zo'n gestoorde roek te luisteren!"  
Legas hief nu zijn vleugels hoog op en maande zo om stilte. 
“Ik wil nu toch het woord geven aan Passer, om te horen wat hij ons te zeggen heeft 
en daarna..."  
Hij wees met een vlerk op Voorspanner.  
"Daarna hebben Voorspanner en zijn vriendin eh... zijn vriendin ons iets te zeggen." 
Passer fladderde vanaf zijn nest naar boven en lande pal naast Legas op de dikke 
tak.  
Hij liet zijn kop van links naar rechts gaan, heen en weer zodat hij alle roeken even 
aan kon zien.  



"Vrede wens ik u, o roekenvolk van de Legas-kolonie, en vrede ook aan u, Legas, 
onze dappere en trouwe leider!  
Vreest niet, o roekenvolk, voor de toekomst! Geen mooier toekomstbeeld is 
denkbaar voor wat onze kolonie gebeuren zal.  
Wederom uitbreiding van het aantal jonge roeken, voedsel in overvloed, dat zie ik in 
onze toekomst!"  
Een daverend gekwetter, gekras en gekraai klonk op van de takken, terwijl Passer 
even met zijn snavel over de rug van Legas streek. Daarna steeg hij op en hoog 
boven de kolonie riep hij luid krassend:  
"Lang leve Legas en zijn kolonie!"  
Weer een oorverdovend gekwetter dat pas ophield nadat Legas drie keer zijn 
vleugels opgeheven had.  
“Dan wil ik nu, aan het slot van deze vergadering, nog even het woord geven aan 
Voorspanner. Luistert allen beleefd naar hen, hij zal het kort maken, nietwaar, 
Voorspanner?"  
Voorspanner viel zowat van zijn tak van de zenuwen toen hij al die roekenogen op 
zich gericht zag. 
 
Zijn stem klonk aarzelend door de ruisende wind.  
“Ik ben het niet zo eens met Passer, ik..."  
"Harder, we horen je hier niet, hárder, vogel!" werd er van beneden geroepen.  
“Ik heb vreselijk dingen gezien, en gezegd ook.  
Wat ik zei hoorde mijn vriendin Scheervlucht. Er dreigt ons een ramp, er zal iets 
vreselijks gebeuren.  
We moeten weg van hier, zolang het nog kan. We..."  
"Scheervlucht?", riep een van jongere mannetjes onder hem.  
“Is dat niet dat lekkere vrouwtje dat vorig jaar is aan komen vliegen. 't Verwonderde 
me al dat zo'n mooi wijfje zo'n slapjanus als jij als vriend nam, maar nu snap ik het: 
ze is even gek als jij."  
Een andere stem viel hem bij, 't was de stem van een vrouwtje.  
"Je denkt toch zeker niet dat ik mijn mooie plekje hier in de Legaskolonie opgeef om 
ergens anders weer helemaal onderop te gaan beginnen hè?"  
"We zouden de zelfde volgorde kunnen aanhouden als hier", probeerde Scheervlucht 
nog, maar uit het gekwetter en gekras om haar heen kon ze wel opmerken dat 
Voorspanners woorden niet geloofd werden.  
In tegendeel, Legas verhief zich dreigend boven hen op de hoogste tak van de 
Middelste Boom. Deze tak werd alleen gebruikt om recht te spreken.  
Legs’ stem donderde over het geruis van de wind en de protesterende roeken heen: 
“Voorspanner en Scheervlucht, ik sta versteld van jullie! Hoe durven jullie de roeken 
van mijn eh, van de Legas-kolonie angst aan te jagen?  
Heb je het niet van onze officiële ziener gehoord?  
Het zal GOED met ons gaan, horen jullie, góed!” 
Zijn stem ging met een lage, dreigende toon verder:  
“Wat jij gezien hebt, of denkt te hebben gezien, dat kan iedereen van ons hier ook 
bedenken. Ons maak je niet bang.  
Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst, samen met onze Ziener Passer!"  
Aan het gekraai en geschreeuw van de roeken was te horen dat de gehele kolonie 
het daar mee eens was.  
"Stilte!" bulderde Legas nu over zijn volk, “Ik spreek recht!  



Voor roeken met zo weinig vertrouwen in de toekomst, voor vogels met zo weinig 
eerbied voor onze Ziener is eigenlijk geen plaats meer in onze kolonie.  
Maar laat ons niet te hard oordelen. Een andere kolonie is mijlenver in de omtrek niet 
te vinden. Ik veroordeel jullie dus tot de laagste plek in mijn eh, nou ja, in onze 
kolonie. Ik heb gezegd!"  
Het bleef heel stil tussen de takken, terwijl Haksnavel zich voorover boog naar Legas 
en hem iets in het oor fluisterde.  
"0, ik hoor nu hier van mijn trouwe Haksnavel dat jullie al op de laagste plek zitten. 
Nou, dan veroordeel ik jullie tot een verhuizing naar de laagste plek aan de andere 
kant van de kolonie, aan de weide-kant dus, eh, ik heb gezegd."  
Na deze woorden dook Legas zijn nest weer in.  
Naast Voorspanner zat ineens de grote Ginkgo, een sterke, woest uitziende roek. 
Voorspanner wist dat Ginkgo alleen voor nare karweitjes geroepen werd en hij 
begreep dat deze woesteling erop moest toezien dat wat Legas gezegd had, ook 
werkelijk zou gebeuren.  
Ginkgo fladderde voor de veroordeelden uit naar hun nestplek. Meteen begon 
Ginkgo te rukken en te trekken aan het nest.  
Verdrietig keken Scheervlucht en Voorspanner toe hoe hun hele nest uit elkaar 
getrokken werd. In flarden viel het uitelkaar op de grond. Scheervlucht wilde de 
sterke roek nog tegenhouden, maar Voorspanner hield haar tegen.  
"Hier kun je niet tegenop, liefste, maar kijk eens hoe lang hij er over doet voordat het 
nest weg is? Het was een prima nest!”  
Hijgend zei Ginkgo: "Zo, dat was jullie nest, stelletje halve gare zwartkijkers. Mag ik 
jullie dan nu voorgaan naar jullie nieuwe woonplaats?”  
Hij zei het op zo'n gemene manier dat Scheerviucht hem weer wilde aanvliegen, 
maar weer hield Voorspanner haar tegen. 
"Je wilde toch de kolonie inlichten over het gevaar dat ze te wachten staat? Nou, dat 
hebben we gedaan, meer kunnen we niet doen! We zouden kunnen vertrekken, 
maar waarheen?  
Ik stel voor dat we voorlopig de volgende lente afwachten. Als we dan een vol nest 
hebben, dan zal het leven hier best dragelijk zijn."  
"Ja ja, "zei Scheervlucht, "maar als er nu weer geen jongen in ons nest komen?"  
En voor de eerste keer die dag wist Voorspanner niets terug te zeggen.  
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De autoweg langs de kolonie liep van oost naar west.  
Even verderop, in westelijke richting, lag een benzinestation. Roeken uit de kolonie 
gingen daar zelden heen, alleen als ze zich ziek voelden of erg oud waren. Meestal 
was in de prullenbakken van het station wel wat eetbaars te vinden, maar de 
aanwezigheid van zoveel mensen en auto's vonden de meeste roeken niet prettig. 
  



 
 
Op een late avond achter in de herfst kwam een van de eenjarige roeken 
opgewonden de kolonie infladderen. Hij schreeuwde om Haksnavel, om Passer en 
om Ginkgo. Geschrokken kwamen haast alle roeken op zijn gekras af.  
Hijgend deed het dier, dat Bats heette, zijn verhaal.  
Bij het zoeken naar voedsel in het benzinestation was hij geschrokken van een auto 
die razendsnel de oprit van het station opreed en er ook meteen weer afreed.  
Toen de auto voorbij was lag er een hoop vuil, bloed en veren midden onder het 
afdak van het station. Toen Bats was gaan kijken herkende hij de snavel van de 
leider van de kolonie, Legas. Voor de rest was hij onherkenbaar.  
Onmiddellijk brak er paniek uit onder de roeken. Hoe moest de kolonie verder zonder 
leider? Maar Haksnavel bracht de groep tot bedaren en sprak de roeken rustig toe. 
"Luister, mijn vrienden. Ginkgo en ik zullen gaan kijken of het waar is wat de jonge 
Bats hier verteld heeft. Wij doen zo spoedig mogelijk verslag."  
"Maar, "riep een roek uit de menigte, "als jullie nu ook verongelukken, dan zijn er 
helemaal geen leiders meer over in de kolonie!"  
"Ja, dat is zo,"zei Ginkgo met lage stem, "één van ons moet hier blijven om de zaak 
kalm te houden. Ik stel voor dat ik ga kijken, m'n beste Haksnavel. Houd jij hier 
intussen de wacht." 
En meteen steeg hij op. "Laat niemand mij volgen, misschien is er nog gevaar!"  
Zo verdween hij krassend in het donker van de nacht.  
Meteen begonnen de roeken opgewonden met elkaar te praten en te overleggen wie 
de nieuwe leider moest worden als bleek dat Legas echt dood was.  
Iedereen was het er over eens dat Haksnavel daarvoor het meest geschikt was.  
Na een hele tijd kwam Ginkgo terug. Hij nam meteen plaats op het grote nest op de 
Middelste Boom en riep:  
“Zie hier, roeken van de kolonie, uw nieuwe meester, uw leider, uw heer! Ik neem 
van de ongelukkige Legas het bevel over en zal deze kolonie, die van nu af aan de 
Ginkolonie heet, leide met strakke en rechtvaardige hand."  
Hij keek rond en nam meteen een vervaarlijk uitziende gevechtshouding aan.  
"Tot mijn lijfwachten benoem ik Vitis en IJzerhard, mijn trouwe vrienden. Haksnavels 
baan van tweede leider vervalt. Jij wordt ook al wat jaartjes ouder, Haksnavel! Ik heb 
jong spul nodig om mij te verdedigen."  
Geschrokken maar toch dapper antwoordde Haksnavel:  
"De oude Legas had nooit iemand nodig om zich te verdedigen, maar jij zal, zoals je 
nu doet, je wel wat vijanden op je hals halen."  
Op dat moment vloog de jonge Bats over. Hij landde niet maar riep woedend:  
"Ginkgo, jij smeerlap, vieze schurftkraai, hoe durf je te vreten van het lijk van onze 
leider Legas!  



Ja, roeken van de Legaskolonie, horen jullie dat? Jullie nieuwe leider heeft zojuist de 
gehele hersenpan van het lijk van Legas leeg gevreten. Dat is dus jullie nieuwe 
leider..."  
Ginkgo keek op en gaf een kort gefluisterd bevel aan Vitis en IJzerhard.  
Geruisloos stegen de beide sterke roeken op, namen Bats tussen zich in en daalden 
af naar het weiland. Even later kwamen de lijfwachten terug en zetten zich rustig 
naast de nieuwe leider.  
“In orde baas," was het het enige wat ze zeiden.  
“Zo, en nu allemaal naar jullie takken of nesten en geen woord, meer."  
Dreigend kwamen de woorden uit Ginkgo's snavel.  
"Morgen bij zonsopgang vergadering, en laat niemand het vergeten of niet aanwezig 
zijn..."  
Morrend en mompelend vertrok de ene roek na de andere naar zijn slaapplaats. 
Scheervlucht en Voorspanner, die alles goed hadden kunnen horen op hun lage tak, 
bleven gewoon zitten: ze konden toch niet lager en niemand kwam ooit zo laag.  
"Wat denk je dat morgen op de vergadering besproken zal worden?" vroeg 
Scheerviucht.  
"Besproken? Bevolen zul je bedoelen! Ginkgo maakt geen afspraken, hij geeft 
bevelen. Hij is door en door gemeen, en waar ik het meest bang voor ben..."  
"Nou?" vroeg Scheervlucht.  
Voorspanner zette zijn klauwen vast op de tak waarop hij zat en kneep erin alsof het 
de nek van Ginkgo was.  
“Als er iets met de kolonie in de toekomst mis gaat, weet ik al wie hij daarvan dan de 
schuld zal geven ... '  
Voorspanner keek somber uit over het donkere land waar hier en daar een geel 
lichtje pinkelde van een boerderijraam.  
Scheervlucht zei niets terug, maar ze huiverde bij de gedachte wat Ginkgo morgen 
zou gaan doen. 
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De volgende dag mistte het. De takken dropen van het vocht. Autolampen wierpen 
felle stralen over de weg beneden.  
Geen van de roeken was te laat op de vergadering.  
Ze voelden wel aan dat met Ginkgo niet te spotten viel en zaten allemaal, toen het 
donker veranderde in grijs daglicht, op hun tak.  
Ginkgo zat, met links en rechts van hem Vitis en iJzerhard, op de hoogste tak van de 
Middelste Boom.  
Hij keek ais een generaal die zijn troepen inspecteert, zijn felle ogen leken dwars 
door de roeken heen te gaan. Iedere roek die hij aankeek draaide dan ook verlegen 
de kop wat opzij, om maar niet in die ogen te hoeven kijken.  
Twee paar ogen bleven Ginkgo wel aanstaren. Vanaf hun onderste tak staarden 
Scheervlucht en Voorspanner naar de nieuwe heerser.  
Ginkgo zag het wel, maar hij deed niets. Hij stond op en riep: 
"Passer, Ziener van de Ginkkoionie, kom naderbij en zeg ons de toekomst.  
Hoe zal het ons vergaan nu onze leider dood is en er ee nieuwe leider is gekozen?"  
Maar uit het nest van Passer kwam alleen wat gebrom en geritsel. Hij antwoordde 
niet.  
"Het is duidelijk," zei Ginkgo, "dat Passer op't ogenblik niets ziet. Wij zullen hem een 
andere keer vragen zijn voorspellingen te doen.  



Nu dan: Ik, Ginkgo, leider van de Ginkkolonie, beslis dat onze nesthoogte - volgorde 
niet deugt. Ik ga die volgorde veranderen.  
Ik bepaal voortaan wie er op de hoogste takken piaatsneemt en wie eronder!"  
Toen begon hij met het opnoemen van de roeken die meteen onder zijn nest in de 
Middelste Boom mochten gaan wonen, wie daaronder, wie daarnaast enzovoort.  
De roeken gehoorzaamden meteen, want ze hadden allemaal gehoord wat er met de 
jonge Bats vannacht was gebeurd. Het werd een heel gefladder en geschuif, maar 
aan het einde van de ochtend zat iedereen op die tak die Ginkgo genoemd had.  
 
Voorspanner en Scheerviucht begrepen weer hoe goed het was op de laatste plaats 
te zitten: voor hen veranderde er niets.  
Zo kwamen ze de winter samen door en begon hun tweede lente. IJverig bouwden 
ze aan hun nest, net als de andere roeken boven hen.  
Toch leek het of er met minder plezier gewerkt werd aan de nieuwe nesten: er 
heerste angst in de kolonie.  
Vitis en IJzerhard waren overal te zien, ze controleerden het voedselzoeken 
onderweg, het bouwen van nesten in de kolonie en haalden zelfs voedsel op voor 
Ginkgo, die zelf niet mee ging op voedseltocht.  
Bij Voorspanner waren de gehele winter geen dagdromen en waarzeggingen 
geweest. Gespannen wachtten hij en Scheervlucht op het legsel waar ze zo op 
hoopten.  
Toen alle nesten klaar waren en de roeken even rust namen voor het eieren leggen 
en het broeden, gebeurde het. 
 
Op een heldere, vroege ochtend was er vanuit het noorden plotseling een helderwitte 
lichtflits te zien.  
Het was geen bliksemschicht: het licht bleef langer aan de nog donkere hemel te 
zien. Meteen daarna klonk een daverende knal, vele malen harder dan de ergste 
donderslag die de oudste roeken ooit hadden gehoord.  
De knal werd gevolgd door een enorme stoot van luchtdruk die de bomen zo'n klap 
gaf dat ze krakend ver overbogen in zuidelijke richting en daarna gevaarlijk 
terugzwiepten. Door de knal waren de roeken allemaal opgestegen. De bomen 
zwiepten onder hen heen en weer en tot hun schrik zagen ze dat hun nesten niet 
tegen deze schok bestand waren.  
Ze werden losgerukt uit de takvorken waarin ze vastgemaakt waren en vielen als 
losse  takken naar beneden.  
Een luid geschreeuw van alle roeken, van schrik en van verdriet vulde de lucht boven 
de kolonie.  
Ook Scheervlucht en Voorspanner waren, dodelijk geschrokken opgevlogen, maar 
toen ze vanaf hun lage plaats naar boven gefladderd waren, stonden de bomen 
alweer stil.  
Ze schoten weer omlaag om ook hun schade op te nemen. Het nest zat er nog! 
Beschermd door alle stammen van de koloniebomen en de krans van vlierstruiken er 
omheen had de schok er geen vat op gehad.  
Nog natrillend van angst landden ze op het nest.  
"Het is gebeurd, Voorspanner," hijgde Scheervlucht angstig, "alles wat je voorspeld 
hebt is gebeurd. De enorme knal, de nesten: alles is stuk.  
0, nu zullen ze ons geloven, zie wel dat je gelijk hebt gehad?"  
Een zwaar gefladder stopte haar woordenstroom. IJzerhard en Vitis streken naast 
haar neer. 



 "Meekomen. Allebei." gromde Vitis.  
De vier vogels stegen op en zetten zich op een tak tegenover het nest van Legas, 
waarin nu Ginkgo huisde.  
"Hier zijn ze, baas," zei IJzerhard.  
"Verdwijn," zei Ginkgo tegen zijn lijfwachten.  
Verbaasd gehoorzaamden de grote roeken en fladderden naar hun nesten.  
"Zo, " zei Ginkgo, "jullie waren toch dat stel gekken dat voorspellingen deed over een 
grote knal hè? Nou daar was-tie dan!  
En, wat nu verder? Moet ik jullie nu gelijk geven?"  
Hij draaide zich om en riep Passer, die onder het nest had zitten wachten.  
Passer landde naast de leider en keek boos naar het stel roeken tegenover hem.  
Voorspanner dacht: "Misschien kijkt hij zo boos omdat hij jaloers is. Jaloers, omdat ik 
deze knal voorspeld heb."  
Passer begon te praten met zijn geslepen, scherpe stem.  
"Zo'n knal voorspellen, ach ja, ik had dat ook wel zien aankomen. Ik heb er niets van 
gezegd omdat dat alleen maar angst en onrust in de kolonie brengt, is het niet, heer 
Ginkgo?  
Wat die mensen daar beneden allemaal uitspoken, tja, dat moest een keer misgaan.  
Maar ze hebben er alleen maar zelf last van. Er zullen vele mensen zijn gedood bij 
deze knal.  
Maar waar is de dood en de ziekte die jij voorspeld hebt, Voorspanner? We zijn er 
allemaal nog, is het niet?  
De nesten zijn stuk, goed. Maar het materiaal ligt beneden en we bouwen ze zo weer 
op. Eieren lagen er nog niet in.  
Er is dus niets verloren.  
Er is niets aan de hand.  
Dus namens onze machtige leider verbied ik jullie te gaan rondbazuinen, zo van 'zie 
je wel dat ik gelijk had'.  
Ik ben hier de Ziener, niet jij, Voorspannertje, en ook niet zo'n belachelijk, door 
mensen opgevoed vrouwtjesroekje."  
Na deze woorden fladderde hij weer naar zijn nest.  
Ondertussen was onder hen de mensenwereld in rep en roer geraakt. 
Brandweerauto's en ziekenwagens reden met gillende sirenes en angstaanjagende 
blauwe lichtflitsen over de weg onderaan de kolonie.  
"Je hebt Passer gehoord." zei Ginkgo. “Jullie bemoeien je nergens meer mee.  
IJzerhard, Vitis en ik gaan de zaak bij de mensen onderzoeken en vanavond doen 
we verslag.  
Laat ons bij thuiskomst niet merken dat jullie de zaak tegen ons hebt opgezet!  
Denk aan hoe we de zaak Bats opgelost hebben!"  
Hij riep zijn beide lijfwachten en schoot weg, de heldere ochtend in.  
Scheervlucht en Voorspanner vlogen naar de grond en begonnen de andere roeken 
te helpen met de wederopbouw van hun nest.  
Ze hielpen eerst de alleronderste roeken, die hun hulp graag aannamen. Toen ze 
hun hulp aanboden aan wat hogere roeken werden ze weg gesnauwd.  
Ze trokken zich terug op hun nest en wachtten, toch wel nieuwsgierig, de terugkomst 
van Ginkgo, Vitis en IJzerhard af. 
 
Toen de leider met zijn lijfwachten terugkeerde zaten niet alleen Scheerviucht en 
Voorspanner te wachten. De gehele kolonie had zich in de bovensete takken van de 
boomgroep verzameld, de belangrijkste roeken op de Middelste Boom, de rest er 



omheen. IJzerhard en Vitis landden op de Middelste Boom en duwden meteen een 
aantal roeken ruw opzij.  
Duidelijk was te zien dat ze iets vezeligs in hun snavel hadden, het leek wel 
nestmateriaal.  
Ginkgo vloog eerst nog een rondje over de kolonie om er zeker van te zijn dat 
iedereen er was. Ook hij had iets in zijn snavel. Met breed uitgespreide vleugels 
landde hij tussen zijn lijfwachten in. Hij legde het stukje vezel uit zijn snavel in zijn 
nest en nam meteen het woord.  
“Roeken van de Ginkkolonie.  
Wij, mijn trouwe lijfwachten en ik, hebben eens poolshoogte genomen bij de ramp op 
het mensenterrein. Onze zogenaamde ziener en zijn vriendin hadden ongelijk!  
Zie eens wat wij meenamen: een schitterende vezel, mooi grijs-wit. De ramp van de 
mens is in ons voordeel: het hele terrein ligt bezaaid met deze vezels, korte en lange, 
dikkere en dunnere, genoeg om wel duizend nesten van binnen mee te bekleden.  
Ik, Ginkgo, uw leider, nodig jullie allen uit deze vezel te gaan verzamelen om de 
binnenkanten van jullie nesten mee te bekleden. Het is zacht, het is warm en er is 
genoeg. Volg mij!"  
Juichend stegen de roeken als één vogel op en volgden in een grote zwerm Ginkgo, 
Vitis en IJzerhard.  
Voorspanner keek Scheervlucht eens aan.  
"Ga jij maar wat halen, ik heb niet zo'n zin." zei hij droevig.  
Scheervlucht zette haar vleugels op en pikte zogenaamd naar een vlo in haar veren.  
Het was alleen maar om Voorspanner tijd te geven verder te praten, want ze wist dat 
er meer achter zijn woorden zat. 
 “Eh..." aarzelde hij.  
Toen ineens fel: "Nooit hebben we de mens nodig gehad als het om nestmateriaal 
ging, ja af en toe eens een stukje touw. Maar als bij een ramp van de mensen dit 
spul loskomt, geloof ik niet dat het zo goed voor ons zal zijn!"  
“Maar wat kan er nou mis zijn aan wat vezeltjes om je nest te bekleden?" probeerde 
Scheerviucht nog, maar ze wist eigenlijk het antwoord van Voorspanner al: 
”Ik voél dat er iets mis mee is, ik voél het gewoon!"  
"Goed, "zuchtte Scheervlucht, " we zijn toch al buitenbeentjes. Wij bekleden ons nest 
dus niet met de grijs-witte vezel."  
In haar stem klonk door dat ze het jammer vond, maar Voorspanner reageerde daar 
niet op. Samen keken ze omhoog naar de vreemd-stille kolonie boven hen.  
Binnen het uur waren de eerste roeken terug met snavels vol grijs-witte vezels.  
Ze bekleedden luid kwetterend en krassend hun nesten ermee.  
De twee onderste roeken van de kolonie staarden voor zich uit en zeiden niets.  
 
De eerste eieren werden gelegd. Het ene nest na het andere werd voorzien van twee 
tot zeven eieren in de schutkleur die bij het nest past.  
Meteen begon ook de zorg voor de eieren. Om beurten broedden de vogels op de 
eieren, de tijd dat ze niet op het nest zaten gebruikten ze om voedsel te zoeken, 
soms ook voor hun partner. Het was een mooi gezicht: steeds het wisselen op het 
nest en het uitvliegen van voedselzoekende roeken.  
De eieren lagen zacht op de binnenbekleding van de nesten, die dit jaar niet alleen 
uit donsveren maar ook uit grijs-witte vezel bestond.  
Scheervluchts nest bleef leeg.  
Weer een jaar zonder legsel, zonder broedsel. Na een paar maanden vlogen de 
jongste roeken van de kolonie al vrolijk rond en waagden zich voorzichtig op de 



weilanden in de buurt. Natuurlijk zochten de beide vogels naar oorzaken: 
Scheervluchts aanrijding van lang geleden, de aanval van de kat in het mensenhuis, 
de lage stand van het nest, Voorspanners gewoonte om zo dicht bij de stankpijpen 
van de mensen te gaan zitten: ze wisten wel tien redenen, maar geen van die 
redenen was te bewijzen. 
 
Het was Scheervluchts idee om het aan Passer te gaan vragen. Toen Voorspanner 
er voor het eerst van hoorde moest hij er vreselijk om lachen.  
"Denk je nou werkelijk dat hij een echte ziener is?" vroeg hij meteen.  
"Hij heeft nog nooit iets verkeerds gezegd," fluisterde Scheerviucht.  
Het was voor haar de enige kans te horen wat er nu eigenlijk met hen aan de hand 
was. Als Passer het niet wist, wie dan wel?  
Maar veel eerder dan Scheerviucht gedacht had vond Voorspanner het goed dat 
Scheervlucht aan Passer zou gaan vragen wat de oorzaak van hun probleem was. 
Verwonderd maar toch ook opgelucht wreef ze haar snavel door zijn dekveren en 
fladderde meteen naar de Middelste Boom.  
Het was niet ongewoon dat roeken raad vroegen aan Passer en ook nu zaten er nog 
twee roeken met Passer te praten.  
Uit beleefdheid landde Scheervlucht twee takken boven het nest van Passer en keek 
de andere kant op, over het benzinestation, in westelijke richting.  
Ze was daar nog nooit geweest en het was of iets haar riep, daar eens te gaan kijken 
Ze nam zich voor om binnenkort eens een verre tocht die kant op te maken.  
De wind stond zo dat ze toch flarden van het gesprek beneden haar hoorde.  
Eén van de roeken beklaagde zich over het lage aantal eieren dat ze ieder jaar 
legde.  
Ze hoorde ook hoe Passer allerlei oorzaken opnoemde om de roek gerust te stellen.  
"Maar kunt u dan de Grote Sprekende Schitterenband niet eens om raad vragen?" 
klonk het weer van de vrouwtjes roek.  
Scheervlucht kon haar nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en fladderde omlaag. 
Ze landde naast het roekenpaar en stak meteen van wal:  
“Ik leg helemaal geen eieren. Ook ik zou graag antwoord hebben van de 
Schitterband. Kunt u het niet voor twee roekenparen proberen, meneer Passer?"  
Ze vroeg het met haar liefste stem. Ook de andere roek keek Passer met een zielige 
kop aan, zodat Passer niet goed durfde weigeren.  
"Goed, goed, ik zal gaan. Blijf hier wachten, ik ben zo terug. Hij hipte opzij en kroop 
in zijn grote nest. Toen hij niet meer te zien was hipte Scheervlucht voorzichtig achter 
hem aan.  
"Hé joh, niet doen! Dat mag niet. Niemand mag de Grote Sprekende Schitterband 
zien, dat weet je toch?  
Wie de Band ziet krijgt een vreselijke straf of overleeft het niet. 
Scheervilucht antwoordde niet, maar schoof steeds verder opzij totdat ze in het nest 
van Passer kon kijken. 
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Passer, de Ziener van de kolonie, was al acht jaren oud.  
Al die tijd had hij geen vrouwtje gehad.  
Hij vond het niet zo passen bij een Ziener, en hij had eigenlijk ook nooit moeite 
gedaan er een te vinden.  



Op een dag had hij in een tuin een gewonde ekster gevonden die bedreigd werd 
door een kat. Passer had de kat weten weg te jagen, zodat de ekster tijd had om weg 
te hippen en op te fladderen in een boom. Tot rust gekomen bleek dat de ekster toch 
nog kon vliegen.  
Hij was Passer zo dankbaar dat hij hem later een schitterend cadeau kwam brengen: 
een mensenhorloge dat op het hele uur een melodietje liet horen.  
Passer, die nooit echt de toekomst had kunnen voorspellen, begreep meteen de 
mogelijkheden van zo’n schitterende band.  
Hij verborg het horloge in zijn nest. Hij had het ding meteen De Grote Sprekende 
Schitterband genoemd en liet het zogenaamd de toekomst voorspellen. Toen 
Voorspanner gelijk had gehad met het voorspellen van De Grote Knal was hij even 
bang geweest dat hij zijn baantje kwijt was, maar Ginkgo had hem als een echte 
leider gered.  
Regelmatig kwamen roeken raad vragen en soms vroeg hij raad aan de 
Schitterband. Hij kon redelijk goed uittellen wanneer het muziekje klinken zou, en liet 
dat de dieren van veraf ook horen. Hij 'vertaalde' dan de muziek in een voorspelling 
en de dieren, die nog nooit zo'n ding gezien hadden, geloofden alles wat hij zei.  
 
Scheervlucht boog zich voorover en rekte haar nek. Ze hoorde een bekend geluid en 
zag iets wat ze eerder had gezien: een band zoals mensen die dragen.  
Geen geheimzinnige voorspeller, geen antwoord op moeilijke vragen, maar een 
doodgewoon mensending!  
Ze kon zich niet inhouden, hoewel dat misschien wel verstandiger was geweest.  
Luid krassend steeg ze op en vloog ze rondjes boven de kolonie.  
Ze gilde het uit: "Hij neemt ons beet! Passer neemt ons allemaal beet! Hij kan niet 
voorspellen! De Grote Sprekende Schitterband is een gestolen mensending. Ik ken 
die dingen, ik heb bij de mensen gewoond. Hij is een valsspeler, de enige die echt 
Ziet, is Voorspanner!" 
 
Zo ging ze maar door, buiten zichzelf van kwaadheid, kwaad omdat ze geen eieren 
kon leggen, woedend om het bedrog van Passer, verdrietig omdat niemand haar 
vriend Voorspanner wilde geloven.  
Voorspanner, op zijn lage tak, hoorde Scheervlucht schreeuwen.  
Meteen begreep hij dat er iets bijzonders gebeurd moest zijn. Hij schoot omhoog, 
wilde Scheervlucht tot bedaren brengen.  
Maar hij was te laat: tot zijn schrik zag hij dat IJzerhard en Vitis zijn vriendin in de 
lucht klemzetten en met haar naar het nest van Ginkgo fladderden.  
Meteen vloog hij er ook naartoe. Ook hij werd klemgezet door Ginkgo's lijfwachten. 
Woedend viel Ginkgo uit tegen Scheervlucht en haar vriend.  
“Dit is de laatste keer dat jullie onheil verkondigen over de kolonie, onrust zaaien en 
ongeloof.  
IJzerhard, Vitis, zet ze vast in het menselijke hok aan de rand van de kolonie.  
Zet ze gevangen voor zeven zonsopgangen, zonder eten, zonder drinken.  
Bewaak ze al die tijd dat ze niet kunnen ontsnappen. Dat zal ze leren geen paniek te 
zaaien in MIJN kolonie!"  
Meteen werd het bevel van Ginkgo uitgevoerd: Scheervlucht en Voorspanner werden 
naar beneden gestoten tot aan het schuurtje dat op de grens van de kolonie en de 
mensenwei stond. Er was onder de dakrand een gat en daar werden de beide 
gevangenen doorgeduwd.  
 



 
 
Pikdonker was het er, een klein straaltje licht viel door het gat waardoor ze zojuist 
geduwd waren, maar daar ging algauw IJzerhard voor zitten, zodat Scheervlucht 
alleen twee kleine lichtjes zag, de ogen van Voorspanner.  
"Stom, stom, stom van me, " begon Scheervlucht, maar ze voelde meteen de snavel 
van haar vriend tegen de hare.  
"Niet zeggen, je deed wat je hart je ingaf, en meestal blijkt dat later het beste te zijn 
wat je kon doen."  
Zijn stem klonk rustig uit het donker.  
“Ik denk dat jouw woorden wel eens wat losgemaakt zouden kunnen hebben bij 
sommige roeken. Als ze nadenken, tenminste. Alleen zitten we nu wel vast.  
Zeven zonsopgangen zonder eten houd ik wel uit, maar zonder drinken?"  
Op de tast hipte hij wat rond in het schuurtje.  
Hij vond een oude voederbak waar gelukkig wat water in stond. Het leek genoeg 
voor een paar dagen.  
"Als we hier ooit uitkomen," zei hij, "dan vertrekken we. We zien wel wie we 
meekrijgen, we vertrekken en stichten ver weg een nieuwe kolonie!” 
"Een nieuwe kolonie? Waar dan?"  
“Ik heb, " zei Voorspanner, "een paar dagen geleden een lang gesprek gehad met 
Haksnavel. Sinds die is afgezet als lijfwacht is hij een stuk vriendelijker geworden.  
Hij heeft me verteld dat je als je in westelijke richting vliegt je over een menselijke 
dam gemakkelijk zuidwaarts naar een ander eiland kunt vliegen.  
Hij is er een keer geweest en heeft daar massa's boomgroepen gezien waar nog 
geen roek woont!  
Prachtige plekken om een kolonie te beginnen.  
En ... geen menselijke fabrieken in de buurt."  
Scheervlucht zei niets, maar dacht aan het moment dat ze westwaarts gekeken had 
en verlangd had daar eens naartoe te vliegen, en nu praatte Voorspanner er over als 
mogelijkheid om opnieuw te beginnen.  
Zou ze zelf ook iets van een Ziener hebben?  
Ze schudde de gedachte van zich af. Het leek zo mooi, maar voorlopig zaten ze vast 
en leek de kans op redding niet erg groot.  
Ze kropen dicht tegen elkaar en gingen zitten nadenken over de toekomst. Voorlopig 
bestond die toekomst alleen maar uit wachten en nog eens wachten.  



Na wat een vreselijk lange tijd scheen te zijn hoorden ze opeens geritsel boven zich.  
Er wrong zich een vogelsnuit door het gat onder het dak. Een fluisterstem riep: 
"Scheervlucht, Voorspanner, ik ben het, Haksnavel!"  
Hoe was het mogelijk! Haksnavel, de vertrouweling van Legas, weggejaagd door 
Ginkgo, kwam hen nu opzoeken.  
"Kom er maar uit! Ik heb in de hele kolonie rondgebazuind dat er bij het rampgebied 
van de Grote Knal nu ook eten in overvloed is te halen: een mensenschip vol met de 
heerlijkste zaden!  
Iedereen is vertrokken, ook die stomme bewakers van jullie.  
Ik zei ‘joh, die slapen vast, die ontsnappen niet! Ik als oud-lijfwacht neem het wel 
even van jullie over’ en kijk, daar ben ik dan. Kom op, eruit!"  
Het ging de gevangenen veel te snel, ze begrepen maar half wat Haksnavel zei, 
maar eruit wilden ze wel.  
Toen ze op het dak van het schuurtje stonden vertelde hun bevrijder dat ze twee 
zonsopgangen in het schuurtje hadden gezeten. 
"Kom mee, naar boven, " zei Voorspanner opeens.  
"Wat wil je gaan doen?" vroegen Haksnavel en Scheervlucht. 
Maar Voorspanner was al weg en zette zich op de bovenste tak van De Middelste 
Boom, recht boven het nest van Ginkgo.  
"Hij is gek, laten we toch vluchten nu het nog kan!" schreeuwde Haksnavel naar 
Scheervlucht.  
Maar terwijl ze naar boven fladderden riep Scheervlucht terug:  
"Als Voorspanner iets in zijn kop heeft, dan heeft hij het niet in zijn staart! Hij weet 
wat hij doet, kom, ga naast hem zitten!"  
Zo zaten drie vogels scherp afgetekend tegen de felblauwe lucht toen het ene na het 
andere roekenpaar terugkwam, boos op Haksnavel en boos op zichzelf omdat ze er 
in getrapt waren.  
De roeken wilden Haksnavel meteen aanvallen, maar in de blikken van de drie 
vogels was iets wat ze tegenhield.  
Het wachten was nu op Ginkgo en zijn lijfwacht. Die zouden, als ze aankwamen, niet 
op hun eigen tak kunnen gaan zitten, want daar zaten de drie vrienden op.  
In de verte waren de silhouetten van drie krachtige roeken te zien. Met grote snelheid 
kwamen ze dichterbij. Waarschijnlijk waren ze woedend.  
Toen ze boven de kolonie aankwamen trokken ze eerst drie rondjes om de siuatie te 
overzien.  
Scheervlucht kon ze duidelijk naar elkaar horen roepen:  
"Aanvallen baas?"  
"Nee, nog niet, ik wil ze langzaam af zien gaan waar de gehele kolonie bij is."  
De roeken landden op een tak tegenover hun eigen tak.  
De roeken van de kolonie zaten nu tussen hun leider aan de ene kant en 
Scheervlucht en haar vrienden aan de andere kant.  
Eerst kreeg Haksnavel er van langs.  
Ginkgo riep: "Zo ouwe Haksnavel. Wou je ons nog eens laten zien hoe dapper jij wel 
bent? Vind je het toch niet een beetje stom dat je die twee gevaarlijke gevangenen 
hebt vrijgelaten?  
Waar bemoéi jij je eigenlijk mee, afgedankte, mislukte lijfwacht?"  
Haksnavel reageerde niet, hij zag alleen vijandige blikken van heel wat roeken die 
naar boven keken.  
"Waar bemoei jij je mee, eigenwijs leidertje, mislukte schurftkraai," begon 
Scheervlucht ineens.  



Ze verbaasde zich over haar eigen dapperheid, maar ging toch door.  
“Roeken van de Geervlietkolonie, ja, want zo heet het hier!  
Mijn beste roeken.  
Gebleken is dat onze leider niet deugt, gebleken is dat onze Ziener een bedrieger is, 
gebleken is dat deze omgeving door ontploffingen en vreemde geuren een 
ongezonde plek voor ons roeken is.  
Ik stel daarom voor: Laten we van hier vertrekken.  
Laten we op een veilige plek een nieuwe kolonie stichten, met onze eigen ziener 
Voorspanner. Eenmaal daar aangekomen kiezen we ook een nieuwe leider.  
Haksnavel gaat mee, ik ga mee, Voorspanner gaat mee.  
We vertrekken nu meteen, wie het hier zat is kan met ons meegaan."  
Aarzelend klonk een stem van een nog jonge roek:  
"Mevrouw, ik heet Blauwspar, en ik wilde vragen:  
waar wilt u heengaan? Is het ver? Is het er mooi?  
Vertel er eens iets over. Het is zo moeilijk hier vandaan te gaan, weet u!"  
Nu reageerde Haksnavel wel:  
“Ik ben daar geweest, mijn beste Blauwspar, en het is er prachtig! Het is ook niet zo 
moeilijk je voor te stellen hoe het er daar uitziet, kijk maar eens in zuidelijke richting." 
Blauwspar deed het, en alle roekenkoppen draaiden met hem mee.  
“Zo ziet het er daar ook uit.  
Maar wat wij hier in noordelijke richting zien, (de koppen draaiden weer terug) dat is 
daar niet.  
Daar is de zee in het westen te zien, het grote biauwgroene water, schone, zuivere 
lucht, voedsel in overvloed!"  
Nu keek iedereen weer naar Haksnavel, die voelde dat hij op dit moment heel wat 
roeken zou kunnen overhalen.  
De leider met zijn lijfwachten hadden al die tijd hun snavel gehouden, maar nu 
vonden ze het genoeg. 
"Kletspraatjes, gezwam!" kwam de scherpe stem van Vitis tussenbeide.  
“Ik ben daar ook geweest en vriend Haksnavel weet dat! Er lopen daar op de 
weilanden nogal wat mensen rond met knalstokken, die een grote roek op afstand 
kunnen doden. Waarom vertel je er dat niet bij, Haksnavel?"  
"Omdat dat zelden of nooit gebeurt! Overal zijn gevaren, alleen zijn de gevaren door 
de mensenrampen veel te groot, daarom vertrekken wij!"  
"En dat is je geraden ook," kwam de dreigende stem van Ginkgo, “Ik zou jullie anders 
verbannen hebben uit mijn kolonie, die overigens gewoon de Ginkkolonie heet.  
Jullie mogen hier NOOIT meer terugkomen, al gaat verderop ook alles mis.  
Iedereen die dit idiote stel wil volgen, moet bedenken dat hun straf dezelfde zal zijn: 
verbanning. Nooit mag je meer terug."  
Voorspanner, die nog helemaal niets gezegd had, opende zijn snavel en riep: "Laat 
mij dan nog even meedelen dat diegenen die vandaag niet met ons meegaan, later 
ook nog steeds van harte welkom zullen zijn in de nieuwe kolonie, waar die ook mag 
komen. En nu, op weg!"  
Met krachtige slagen verhief hij zich van zijn tak en met Scheervlucht en Haksnavel 
naast hem vlogen ze, na nog een rondje over de kolonie gemaakt te hebben, weg in 
westelijke richting. 
Scheervlucht durfde niet achterom te kijken, maar na een korte tijd hoorde ze 
Haksnavel juichen:  
"Ze komen, kijk, er stijgen tien, nee veertien.... twintig, eenentwintig stijgen er op. Ze 
gaan met ons mee! Als er nu maar genoeg mannetjes en vrouwtjes bij zijn!  



Eens kijken, zo op een afstand lijkt het aardig verdeeld. Er zijn ook oudere roeken bij, 
maar het meeste is één of twee-jarig. 
 

  
 
Geweldig, kijk dan toch, Scheervlucht, Blauwspar vliegt voorop!"  
Toen durfde ook Scheervlucht te kijken.  
Een zwerm roeken volgde op eerbiedige afstand hun nieuwe leiders, op weg naar de 
mooie toekomst die hun beloofd was, op weg naar het westen, naar de dam en dan: 
naar het zuiden. 
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De roeken van de Nieuwe Kolonie, zoals de groep zich noemde, vlogen blindelings 
achter Haksnavel aan, eerst in westelijke richting, over het glinsterende water, over 
het ringdorp met de oude kerk totdat ze een groot kanaal zagen. Hier rustten ze op 
bevel van Haksnavel even uit.  
Haksnavel voelde zich de vluchtleider van de troep en genoot daarvan. Hij was de 
enige van de roeken die zo ver van de oude kolonie afgeweest was, de anderen 
moesten dus wel op hem vertrouwen.  
Meteen toen iedereen op een weiland was geland, hipte hij dus naar Scheervlucht en 
Voorspanner, die heel gelukkig om zich heen keken.  
“Dit kanaal.... " begon Haksnavel, maar Scheervlucht onderbrak hem.  
"Haksnavel, ik vind het heerlijk uit de kolonie weg te zijn. De omgeving ziet er nú al 
mooier uit!” 
"Nou ja, daar in het noorden zie ik nog steeds hoge pijpen hoor..."  
Haksnavel wees naar het zuiden.  



"Dáár moeten we heen, beste Scheervlucht! Naar het zuiden!  
En wat ik dus zeggen wou: dit kanaal moeten we volgen, tot we bij een grote stad 
komen.  
Daarna moeten we de waterlijn westwaarts volgen. Dan komen we bij de lange 
mensendam. "  
"Hoe ver is dat nog, denk je?" vroeg Voorspanner.  
"Och, ik denk dat we de dam voor vanavond wel halen. Er overheen vliegen moesten 
we maar bewaren tot morgen."  
Haksnavel keek naar de horizon, daar waar de dam moest zijn.  
"We kunnen daar overnachten bij mijn vriend, Stekelstaart.”  
"Die naam klinkt niet echt vriendelijk," vond Scheervlucht.  
"0, maar Stekelstaart is een vriendelijke vogel hoor. Hij doet wat deftig en hij heeft 
het liefst dat je deftig met hem omgaat; hij vindt het geweldig dat hij nog familie is van 
de pelikaan, maar het is maar een gewone aalscholver hoor."  
Terwijl Haksnavel dit zei kwam Wikke aangehipt.  
"Scheervlucht! "riep hij al vanuit, de verte, "Scheervlucht, kijk eens wie daar 
aankomt?" Vanuit het noorden, langs het kanaal vliegend, kwam een grote roek met 
grote snelheid op hun weilandje af. Toen hij dichterbij kwam zag Voorspanner het 
eerst wie het was. "Passer!" riep hij verbaasd.  
Passer probeerde zijn snelheid wat af te remmen voor de landing, maar een 
plotselinge windvlaag verhinderde dat.  
De landing paste niet erg bij zijn belangrijke beroep. Driemaal sloeg hij over de kop 
en bleef toen versuft liggen.  
Meteen stonden alle roeken van De Nieuwe Kolonie om hem heen.  
Heel kleintjes keek Passer hen aan, maar hij zei niets.  
Scheervlucht deed een paar stappen voorwaarts en streelde met haar snavel even 
Passers nek.  
"Als je bent gekomen om met ons mee te gaan, ben je welkom, " zei ze zacht.  
Passer stond voorzichtig op, nog nahijgend van zijn vlucht, die veel te snel was 
geweest voor zo'n oude roek.  
"Ze hebben mij eruit gegooid. Op een extra vergadering moest ik weer zeggen dat 
het goed met de kolonie zou gaan. Ik kon het niet. Veel sterke roeken zijn vertrokken, 
de harde knal is toch geweest, zoals voorspeld.  
De knal zelf is een voorteken van niet veel goeds!"  
Voorspanner hipte nu ook naar voren en zei:  
"Nu praat je als een Ziener, mijn beste Passer. Samen zullen wij in de nieuwe kolonie 
het Zienerschap op ons nemen. Ga met ons mee!" 
“Ik ga met jullie mee, maar ik wil niet in de Nieuwe Kolonie opgenomen worden. Ik wil 
op mezelf verder leven, niet meer in een groep.  
Dus, als ik mag meereizen: graag, maar na de reis zoek ik een eigen plek,"  
Voorspanner keek Passer lang aan en zei toen: "Zoals je wilt, Passer. Je bent 
welkom."  
"Ja, ja, prima, " riep Haksnavel, "maar kunnen we nu dan gaan? Ik heb de kriebel in 
mijn vleugels. Opstijgen!!"  
Met luid gekras en het geruis van vele vleugels verhieven de roeken van de Nieuwe 
Kolonie zich. Ze volgden Haksnavel, langs het kanaal. 
 
Toen ze de grote stad naderden riep Haksnavel achterom: "Hier gaan we wat te eten 
zoeken. Ik roep iedereen wel bijelkaar als ik weer verder wil."  



De roeken verspreidden zich over een klein gedeelte van de stad en vonden genoeg 
voedsel om er weer even tegen te kunnen.  
Haksnavel verzamelde zijn volgelingen en verder ging het weer, over de stad, naar 
de waterlijn.  
De meeste roeken hadden het idee dat dit nu de veelbesproken zee was, maar 
Scheervlucht kon hun vertellen dat je de overkant van de zee niet kunt zien. De 
overkant van dit water was wel te zien.  
Daar, net voorbij de stad, was de tweede rustplaats. Op een gorzengebied streken 
de roeken neer op zoek naar voedsel en om wat uit te rusten. De westenwind had 
hen nogal vermoeid en de rusttijd werd dan ook goed gebruikt.  
Na een korte tijd stegen de vogels weer op.  
Over kleine bomenrijen en bosschages vliegend hadden sommige roeken het idee 
dat dit waarschijnlijk het nieuwe gebied was waar de Nieuwe Kolonie gesticht zou 
worden. Maar Haksnavel vloog steeds maar door. Het was of deze roek geen 
vermoeidheid kende.  
Al gauw doemde aan de horizon de mensen-dam op. Ze vlogen nog boven een 
duinenrij die bedekt was met bossen, maar steeds meer ging Haksnavel boven het 
strand vliegen. Daar waar de dijk begon maakte het strand een scherpe hoek. Een 
eindje verder zuidwaarts ging de dijk over in de betonnen bouwsels van de 
mensen-dam. Daar vlogen ze niet naartoe.  
 

 
 
Haksnavel kruiste de verkeersweg die over de dam liep om daarna het strand weer 
verder te volgen. Daar, in de duinen, lag een duintop die hoger was dan alle andere 
duintoppen in de buurt, Met de ondergaande zon recht in de ogen, doodmoe, maar 
onder de indruk van wat ze zagen, landden de roeken op die top.  
"Nou," hijgde Haksnavel, "heb ik teveel gezegd? Mooi hè?"  
De andere roeken konden nog niet veel uitbrengen. Ze keken naar de zee, waarvan 
de overkant echt niet te zien was. Vele roeken hadden het verhaal maar half geloofd, 
maar nu zagen zij het voor hun eigen snavel.  
Ze waren er stil van.  



Scheervlucht fladderde op en landde op het hekje waar Haksnavel zat te genieten 
van het uitzicht.  
“Waar hoe nu verder, lieve Haksnavel? " vroeg ze vermoeid.  
"Het lijkt me verstandig als we, wanneer de zon rood wordt, weer opstijgen en naar 
mijn vriend Stekelstaart gaan," zei Haksnavel.  
"Allereerst moeten de roeken wat uitrusten, ze zijn zulke lange vluchten niet 
gewend." Voorspanner mengde zich nu ook in het gesprek. Hij was behoorlijk moe.  
"Hoe ver is het nu nog, tenminste voor vandaag?"  
"M'n beste Voorspanner, het is nog maar een kippeneindje! Zie je die bossen daar? 
We volgen de kust nog een tijdje. Als de kust een flauwe bocht van de zon af neemt, 
vliegen we landinwaarts. Daar ligt een breed en lang gerekt water met zo'n drie, vier 
eilanden er in. Daar, op één van die eilanden, daar woont mijn vriend Stekelstaart!"  
Voorspanner keek om zich heen en zag dat de zon langzaam rood werd.  
"Laten we dan nu maar gaan, onze vrienden worden al slaperig, kijk maar."  
Inderdaad waren vele roeken door de poten gegaan en zaten genietend van de rust 
voor zich uit te kijken. Haksnavel fladderde schreeuwend op.  
"Kom op, lamzakken, wat is dat voor gesnurk? Doorvliegen! Het is nog maar een 
piepklein stukje vliegen naar de rustplaats voor vannacht! Volg mij!”  
Mopperend en scheldend steeg de ene na de andere roek weer op. Zo vlogen ze 
langs de kust, steeds verder weg van de dam.  
De zon werd al roder en roder, zakte langzaam naar de horizon. Het strand boog 
inderdaad iets van de zon weg. Na de bocht schoot Haksnavel scherp rechtsaf, over 
de duinen. Algauw kwamen ze bij een meer, dat er uit zag als twee min of meer 
langwerpige meertjes aan elkaar. In het zuidelijke gedeelte lagen wat eilanden. Daar 
stevende Haksnavel op af. 
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De aalscholverkolonie in het meer was een van de zeer weinige kolonies van deze 
vogelsoort in de verre omtrek.  
Doordat deze vogels veel vis en andere waterdieren eten hebben ze schoon water 
nodig. Daarnaast moeten ze absoluut niets van mensen en andere drukte hebben. 
De kolonie van Stekelstaart had voor roeken iets heel vertrouwds: hoge bomen met 
daarin tientallen nesten, gebouwd op de manier zoals roeken dat ook doen.  



Haksnavel had er goed aan gedaan om de doodvermoeide roeken juist hier te laten 
rusten: de omgeving had iets bekends. Hij had de andere roeken gevraagd in de 
bomen aan de oever van het meertje af te wachten wat er zou gaan gebeuren.  
De roek wilde liefst eerst alleen met zijn vriend gaan praten. Scheervlucht stond er 
op dat zij mee zou gaan, en dus kwamen twee roeken aan op de Hoogste Boom van 
de aalscholverkolonie, de nestplaats van Stekelstaart.  
Het was al schemerig - donker langs de oevers van het water.  
De kleuren om hen heen vervaagden tot verschillende tinten donkergroen, bruin en 
grijs.  
Damp steeg op van het donkere wateroppervlak.  
Duizenden muggen zwermden rusteloos heen en weer.  
Toen Scheervlucht en Haksnavel geland waren op een tak tegenover een enorme 
aalscholver schrok Scheervlucht: ze had niet gedacht dat aalscholvers zó groot 
zouden zijn.  
De enorme snavel maakte haar bang, hoewel ze wist dat die alleen maar bedoeld 
was om waterdieren mee te vangen. 
 

 
 
“Mijn hemel, goeie ouwe Haksnavel, kerel, want vreselijk aardig jou hier weer eens te 
zien, je komt echt veel te weinig langs, veel te weinig!"  
Stekelstaart, want die was het, keek Haksnavel vriendelijk aan.  
De aalscholver draaide toen zijn kop met de vervaarlijke snavel richting Scheervlucht 
en riep toen uit:  
"Aha! Ik snap wat jij komt doen, ouwe jongen. Jij hebt een wijfje aan de haak 
geslagen en wilt haar hier nu laten zien. Nou, kerel, ik moet zeggen: smaak heb je 
hoor!  
Ze is beslist niet lelijk te noemen, mooi zelfs, zou ik haast zeggen! Tja ... voor een 
roek dan hè?"  
Haksnavel, die Scheervlucht zachtjes hoorde grinniken, wist van verlegenheid haast 
niet waar hij kijken moest. Hij besloot maar gauw het onderwerp te veranderen.  
"Nee, nee, goede vriend Stekelstaart! Wij komen iets heel anders doen.  
Wij zijn op weg naar de overkant van het water op zoek naar een plaats om een 
nieuwe kolonie te stichten.  
Dit hier is Scheervlucht, zij zal de leider zijn van de nieuwe kolonie..."  



"En nu willen jullie hier, in onze schitterende aalscholverkolonie, overnachten voor de 
oversteek, hè? Nou, jullie zijn hartelijk welkom hoor. Rust maar eens lekker uit, ik ga 
zelf trouwens nog even wat vis vangen en daarna ook lekker slapen."  
Hij spreidde zijn geweldige vleugels uit -  Scheervlucht schrok toch weer even: wat 
een spanwijdte! - maar Haksnavel hield hem tegen.  
"Ho even, beste vriend, wij zijn niet allen enne..."  
"Nee, dat zie ik ook wel: je bent met z'n tweeën, maar even zo goed welkom hoor.."  
"Nee, nee, je begrijpt het niet, we zijn met z'n vijfentwintigen ......  
"Wát, vijfentwintig van die zwarte.... van die roeken in mijn kolonie?  
Haksnavel, hoe haal je het in je vogelkop!"  
Stekelstaart had zijn vleugels weer opgevouwen en keek Haksnavel streng aan. 
Maar nu mengde Scheervlucht zich in het gesprek.  
"Ach, heer Stekelstaart! Wilt u ons alstublieft helpen. We zullen op de onderste 
takken gaan zitten en bij zonsopkomst vertrekken. We zullen u heus niet tot last zijn."  
Ze keek Stekelstaart zo vriendelijk mogelijk aan. De ondergaande zon gaf rode 
randjes aan haar blauw-zwartglanzende veren. 
Stekelstaart mompelde iets van: "Eigenwijze kraai-achtigen”, keek nog eens rond, 
klapperde met zijn enorme vleugels en zei toen: 
"Goed, mijn vriend Haksnavel wil ik terwille zijn, en zo'n aardig vrouwtje kan ik niets 
weigeren. 
Kom maar op met die troep.  
Maar vertrek meteen bij zonsopgang alsjeblieft en geen vis pikken uit het ... o nee, 
dat vreten jullie natuurlijk niet. 
Nou, da's dan weer meegenomen. Ik ga nog even iets eten. Alvast welterusten!" 
En met een enorme luchtverplaatsing waardoor Haksnavel en Scheervlucht bijna van 
hun tak vielen, vertrok Stekelstaart.  
Ook de beide roeken fladderden op en lieten een luid gekras horen. Meteen kwamen 
vanaf de oever de andere roeken aanvliegen. Op aanwijzing van Scheervlucht zetten 
ze zich neer op de onderste takken - die overigens wit zagen van de 
aalscholver-uitwerpselen - en vielen daar meteen in slaap.  
Op het eiland en over het water viel de duisternis snel in, zodat ook Scheervlucht en 
Voorspanner, naast elkaar op een witte tak, algauw in gedachten verzonken, en werd 
het stil in de kolonie. 
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Nog voor de zon opkwam, in het bleke ochtendlicht, liet Haksnavel zijn gekras luid 
over het water en het eilandje klinken. Een luid gefladder volgde en als één vogel 
stegen de roeken van de Nieuwe Kolonie op. Scheervlucht en Haksnavel trokken 
cirkels boven de tak van Stekelstaart en bedankten de aalscholver hartelijk voor zijn 
gastvrijheid.  
“‘t Is wel goed hoor, ik kom over een paar weken wel eens kijken waar jullie 
neergestreken zijn, goede reis!" 
Scheervlucht steeg op, en Stekelstaart klepperde met zijn snavel als afscheid. De 
andere aalscholvers keken slaperig voor zich uit. Even later was de rust op het eiland 
weergekeerd. 
 
De roeken waren opgewonden en zenuwachtig. Wat zou de nieuwe dag hen 
brengen?  



In een lange rij vlogen ze terug langs de kustlijn, naar de mensendijk die vrij 
plotseling overging in de dam. 
 

  
 
Links water, rechts water.  
Links hadden de golven toch een andere kleur en waren ze wat rustiger. Er dreven 
eenden en meeuwen op.  
Aan de rechterkant was duidelijk te zien dat het laag water was: grote zandplaten 
waren daar te zien met grillige vormen en kronkelige kreekjes. Haksnavel vloog weer 
vooraan, direkt gevolgd door Scheervlucht en Voorspanner.  
De vluchtleider riep achterom: "We blijven de mensenweg volgen, ook als we aan het 
einde van de dam zijn!"  
Plotseling hield de dam op in een soort driehoekig eiland. Daarna kwam een sluis 
met brug, daarna een veel groter langwerpig eiland met havens en boten.  
Toen weer een brug en Haksnavel riep: "We zijn op het andere eiland!"  
Onder het vliegen keken de roeken om zich heen. Haksnavel had niets teveel 
gezegd: een prachtig eiland was het met weiden, dorpen, sloten, maar ook 
moerasgebieden en waterpartijen.  
De weg maakte een T-splitsing en de troep volgde Haksnavel naar het noordwesten, 
nog steeds de mensenweg volgend.  
Daar waar de weg iets hoger kwam te liggen en een bocht maakte stond een klein 
groepje hoge bomen, ongeveer net zoveel als in de Geervliet-kolonie. 
 



  
 
Meteen begrepen de roeken dat dit de nieuwe plek moest zijn. Wild fladderend 
doken ze tussen de zwaar bebladerde takken en kwetterden en krasten honderduit 
over deze schitterende plaats.  
Ook Scheervlucht keek dolgelukkig om zich heen en toen naar Voorspanner, die wat 
in de schors van een tak zat te pikken.  
"Geweldig, vind je niet? Een schitterende plek om de Nieuwe Kolonie te stichten." 
Scheervlucht woorden kwamen er haast juichend uit.  
Voorspanner zei niets, maar keek om zich heen.  
"Nou?" kwam Scheervlucht weer.  
"Ja, schitterend, Scheervlucht, het is hier heel mooi."  
Hij zei het op een wat vlakke toon, die Scheervlucht maar al te goed kende. Maar ze 
wilde nu niets van sombere verhalen of van toekomstvoorspellingen horen.  
"Jij moet niet zo somber doen, Voorspanner!  
Dit is een mooie plek en hier gaan we wonen! Kom, we gaan Haksnavel bedanken 
voor zijn prima georganiseerde vlucht."  
Zonder antwoord af te wachten fladderde ze naar de boom waar Haksnavel een 
plekje gevonden had. Voor ze wat kon zeggen begon Haksnavel zelf al: 
“Ik zag je praten met Voorspanner. Hij ziet het nóg niet zitten hè? Laat hem maar 
even wennen. Als hij over een paar dagen nog steeds sombere voorgevoelens heeft, 
zullen we toch moeten onderzoeken waar die nare gedachten vandaan komen, vind 
je niet?"  
Scheervlucht moest hem gelijk geven en het speet haar al dat ze zo bot tegen 
Voorspanner had gedaan.  
Samen met Haksnavel vloog ze terug naar Voorspanner. Ze stelden voor hier een 
paar dagen te blijven en dan nog eens te praten. In de tussentijd zou er niets gezegd 
mogen worden tegen de andere roeken.  
Die andere roeken genoten van de omgeving in de dagen daarna. Ze vonden 
voedsel genoeg, genoten van de schone lucht, het spelen van de zon op het water 
overdag en de heerlijke stilte's nachts.  
Passer was, zoals hij gezegd had, na een dag verder landinwaarts gevlogen, in 
oostelijke richting, waar een stad lag. Voor hij ging had hij de kolonie alle goeds 
toegewenst en gezegd dat hij zeker nog weleens langs zou komen. Na een week van 



genieten kwamen de drie leiders weer bijelkaar: Voorspanner deed verslag over zijn 
voorgevoelens aan Scheervlucht en Haksnavel.  
“Ik denk dat Haksnavel gelijk heeft gehad: Het nare voorgevoel is weg, of liever 
gezegd, bijna weg. Het is nu zo klein, dat ik het geen reden vind om verder te 
trekken.  
Jullie hebben gelijk: het is hier heerlijk. En wat er van dat kleine beetje somberheid 
kan komen kan nooit veel zijn."  
Opgelucht keerde Haksnavel weer terug naar zijn vrouwtje dat hij tijdens de Grote 
Oversteek, zoals hun tocht nu genoemd werd, had leren kennen.  
Scheervlucht bleef stil zitten bij Voorspanner. Ze vroeg zich af of er komend voorjaar 
in hun nest ook eieren zouden liggen.  
Voorspanner raadde haar gedachten.  
"Hoop niet te veel op een nest. Ik heb zo'n voorgevoel dat het er niet van komt, maar 
ik had gisteren een droom waarin ik jou zag staan met één jong aan je voeten..."  
"Eén maar? " lachte Scheervlucht. "Ach mijn lieve Voorspanner! Ik heb jou en dat is 
genoeg!"  
"Toch is het vreemd dat mijn voorgevoel en mijn droom elkaar tegenspreken," vond 
Voorspanner.  
"Laten we er niet meer over praten," zei Scheervlucht. 
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Een rustige herfst ging geruisloos over in de winter.  
Nog steeds was er voedsel in overvloed en de roeken van de Nieuwe Kolonie 
konden met een stevig gevoed lijf de winter in gaan.  
Vanaf de dagen dat er sneeuw lag werd het wat moeilijker voedsel te vinden, maar 
nu konden ze naar het zuidoostelijk gelegen dorp vliegen en in de mensentuinen 
gaan zoeken. De daar wonende kauwen scholden de roeken steeds uit voor 
schurftkraai, maar daar letten ze niet veel op. Er was eten genoeg voor roeken én 
kauwen, dus waarom zouden ze ruzie maken.  
Dat de kauwen daar anders over dachten bleek op een morgen, toen de kolonie, nog 
half in slaap, verrast werd door een luid gekras.  
Schreeuwend hing de oude Passer boven de kolonie.  
"Pas op, kijk uit, verraad! Moord! Ze komen met z'n honderden hierheen!"  
In de ochtendschemering zagen de geschrokken roeken dat Passer na zijn 
alarmroep onderstebovengevlogen werd door een zwarte wolk vogels die luid 
krassend aankwam vliegen. De kauwen uit de omliggende dorpen waren gekomen 
om de roeken uit hun pas gestichte kolonie te verjagen.  
Ook de roeken vlogen op en binnen de kortste keren was er een luchtgevecht aan de 
gang. Er werd gekrast, geschreeuwd, gepikt en gekrabbeld. Kreten van pijn klonken. 
Scheervlucht vocht zich een weg naarboven.  
Woest was ze over deze laffe aanval van de kauwen. Woedend pikte ze om zich 
heen, totdat ze links van haar Passer ten onder zag gaan. De oude roek werd door 
drie, vier kauwen in de tang genomen en zo toegetakeld, dat hij hulpeloos omlaag 
stortte. Aan haar rechterzijde vochten Wikke en Haksnavel. Ze hadden het zwaar te 
verduren. Opeens wist Scheervlucht wat ze moest doen. Als een pijl uit de boog 
vloog ze weg van de kolonie, recht op de dam af. 
 
 



Binnen de kortste keren was ze aan de overkant. Ze sloeg linksaf, langs de kust, 
over de duinen recht naar de aalscholverkolonie,  
"Heer Stekelstaart, alstublieft, heer Stekelstaart, red ons!"  
Het kwam zo rauw uit haar keel, dat Stekelstaart wat afkeurend keek wie daar zo 
riep. Maar toen zag hij wie het was en toen hij bemerkte dat Scheervlucht onder de 
bloedvlekken zat, vroeg hij:  
"Wat is er vrouwtje, wie moet ik redden, kom op, zeg! Hé, je bent gewond!"  
Nog buiten adem deed Scheervlucht haar verhaal.  
Ze was nog niet klaar toen Stekelstaart zei: "Houd maar op, ik weet genoeg. Wacht 
maar eens af wat wij met zulke straatjongens doen!"  
Hij klepperde luid met zijn snavel en riep toen in een vreemde keelklankentaal zijn 
kolonie bij elkaar.  
Scheervlucht verstond er geen woord van, maar opgelucht zag ze dat van de kolonie 
de sterke, jonge aalscholvers opstegen en in de richting van de dam begonnen te 
vliegen.  
Dolblij vloog ze achter de enorme vogels aan, maar ze kon ze niet bijhouden. In een 
rechte lijn vlogen de aalscholvers de dam over, sneden daarna meteen een stuk af 
door over de weilanden te vliegen.  
Scheervlucht kreeg opeens een lam gevoel in haar vleugels. Ze was vergeten dat 
ook zij bloed verloren had. Met deze snelheid doorvliegen was onmogelijk.  
Op een van de hoge lichtmasten ging ze zitten. 

De wind stond naar haar toe en bracht geluiden 
mee uit de Nieuwe Kolonie. Het kauwen- en 
roekengeschreeuw werd vermengd met het 
keelachtige geluid van aalscholvers. De lucht 
was nog steeds zwaarbewolkt, het was te donker 
nog om iets in de verte te zien. Toen 
Scheervlucht zich weer wat beter voelde en 
opsteeg, zag ze tot haar verbazing hoog boven 
haar de aalscholvers terugvliegen.  
Eén van de vogels vloog wat lager en streek vlak 

over Scheervlucht heen. Het was Stekelstaart!  
"Alles in orde hoor, wijffie, de groeten aan je vriend, maar vooral aan mijn grote 
vriend Haksnavel!"  
Met een geweldig vleugelgeruis steeg hij weer op naar zijn koloniegenoten en 
verdween in het schemerduister. Niet begrijpend vloog Scheervlucht op halve kracht 
naar de Nieuwe Kolonie.  
Wat ze daar aantrof was werkelijk een slagveld:  
Overal tussen de bomen lagen de lijken van kauwen: tientallen!  
Helaas zag ze ook een paar dode roeken liggen: die hadden maar kort kunnen 
genieten van hun nieuwe toekomst.  
Met schrik dacht ze ineens aan Voorspanner. Snel zocht ze hem op.  
Hij zat, trillend en gewond, op zijn tak.  
"Waar zat jij?" vroeg hij. Het klonk nogal verwijtend.  
"We hebben ons hier helemaal kapot gevochten. Gelukkig kwamen onze vrienden de 
aalscholvers ons helpen. Je had ze eens bezig moeten zien!  
Maar jij, Scheervlucht? Jij als leider van de kolonie kan toch niet zomaar je 
verstoppen als er gevaar dreigt?"  
Maar toen zag Voorspanner pas dat ook Scheervlucht bloedde uit haar linkervleugel.  



"Dus je hebt toch gevochten? Niemand had je gezien, dus ik dacht dat je je uit angst 
verstopt had!"  
Scheervlucht vertelde wat ze gedaan had. Voorspanner viel bijna van zijn tak van 
schaamte.  
" Heb jíj ze geroepen? Je moet vreselijk snel gevlogen hebben! En kwamen ze 
meteen toen je het vroeg?"  
Voorspanner wilde nu meteen alles van Scheervluchts reddingsactie weten, maar 
Scheervlucht wapperde met haar gezonde vleugel en zei:  
"Passer! Ik wil Passer spreken. Ik moet hem bedanken. Als hij niet zo hard geroepen 
had, waren we in onze slaap overvallen." Ze vloog op om hem te zoeken. 
"Nee, Scheervlucht, blijf maar hier, zei Voorspanner. "Je kunt hem niet meer 
bedanken..."  
Voorspanner vertelde dat de oude ziener de aanval van drie, vier kauwen tegelijk niet 
had overleefd. Zo waren nog drie andere roeken, twee vrouwtjes en een mannetje, 
omgekomen.  
Scheervlucht keek Voorspanner aan en zei: 
"Je hebt toch weer gelijk gehad, Voorspanner, dat kleine beetje onrust was blijkbaar 
het voorgevoel van deze aanval."  
"We hebben het overleefd, de kolonie is er nog, en die kauwen, of wat er van over is, 
die komen nooit meer terug."  
"Nee, die komen niet meer terug, maar ik ga hen wel opzoeken!" zei Scheervlucht 
zacht.  
"Wat zeg je? Je wilt die moordenaars opzoeken? Waarom?"  
"Het zijn vogels, net als wij.  
Ze hebben voedsel nodig, net als wij.  
Ik wil hun leider opzoeken en afspraken maken over de verdeling van de omgeving 
hier."  
Scheervlucht keek Voorspanner aan. Als hij haar plan niet goed zou vinden zou het 
heel moeilijk voor haar worden het nog uit te voeren.  
Maar Voorspanner keek haar bewonderend aan.  
"Scheervlucht, alleen een echte leider van de kolonie kan op zo'n idee komen. Je 
hebt ons gered door hulp te halen, maar met dit idee gedraag je je echt als onze 
leider!"  
Scheervlucht glimlachte.  
“Ik doe het alleen maar doen als jij er ook voor bent, Voorspanner. Ik zal de kauwen 
voorstellen om 's zomers het gebied te te verdelen: wij op de weilanden en 
moerassen en zij in de stad. 's Winters kunnen we dan samen in de stad voedsel 
zoeken, zonder ruzie." 
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Scheervlucht vloog meteen op en zette koers naar de mensenstad.  
Ze wist niet wie de leider van de kauwen was en al helemaal niet waar die kauw 
woonde. Maar, net als toen ze voor het eerst in de Oude Kolonie binnenkwam, wist 
ze precies hoe ze dat aan de weet moest komen.  
 



Op een druk plein voor een 
winkel lag heel wat eetbaars op 
de grond. Verschillende kauwen, 
jonge en oude waren al 
bekvechtend aan het voedsel 
zoeken.  
Scheervlucht landde in het 
grootste groepje en begon rustig 
mee te pikken en te zoeken. 
Eén van de kauwen viel 
krassend naar haar uit, maar 
een grote kauw hield hem tegen. 
"Pas op, stommeling!," kraste hij 
sissend, "zie je niet dat zij de 
leider van de roekenkolonie is, 
de vriendin van de 
aalscholvers?"  
Ook de jonge kauw deinsde wat, 

terug, maar op veilige afstand riep hij:  
"Hé roek! Pik je ons deze plek nou ook al af? Zo blijft er potdorie voor een eerlijke 
kauw toch niks over?"  
Scheervlucht keek zo vriendelijk mogelijk de jonge kauw aan. Hoewel hij jonger 
moest zijn dan Scheervlucht was hij een stuk groter. Zijn veren glansden in het 
zonlicht, veel zwarter nog dan roekenveren.  
“Ik wil jullie leider spreken.  
Ik kom met goede bedoelingen. Wijs mij de weg of breng mij bij hem!"  
Bewust legde Scheervlucht een bazig toontje in haar stem, dat niet tegengesproken 
wilde worden. De oude en de jonge kauw fluisterden wat met elkaar.  
Toen hipte de oude naar voren en zei beleefd:  
"Weet u dat zeker mevrouw. Kent u onze leider, Heer Zwartvoetkrulzoom?” 
"Nee, maar ik wil hem leren kennen en met hem onderhandelen."  
“Ik wil u daar wel brengen, mevrouw Scheervlucht, maar is het zeker dat u geen 
aalscholvers zult roepen?"  
"Als u de aalscholvers kent dan weet u dat zij zich nooit in een stad zullen vertonen.  
Zij zijn anders dan wij, de kraai-achtigen."  
Scheervlucht had expres 'wij kraai-achtigen' gezegd om zo iets van vriendschap te 
laten merken.  
En dat lukte. De oude kauw steeg op en riep naar Scheervlucht dat ze hem maar 
moest volgen.  
Scheervlucht pikte nog iets eetbaars op en fladderde op. Tegelijk steeg de hele 
kauwentroep op. Zo, omringd door zwarte kauwen, kwam ze aan op een van de 
grote mensengebouwen.  
Achter een brede schoorsteenpijp landde de hele troep. Ze bleven op eerbiedige 
afstand van de pijp.  
Alleen de oude en de jonge kauw hipten naar voren en meldden zich bij een klein 
groepje kauwen dat tegen de pijp aan zat, uit de wind maar in de zon.  
"Morielje en Vezelkop melden zich. Wij hebben hoog bezoek meegebracht.  
Deze roek Scheervlucht, leider van de roekenkolonie bij de dam, wil onze zwartste 
der zwarten, Heer Zwartvoetkrulzoom spreken."  



De oude kauw had kauwentaal gekrast, maar Scheervlucht kon het allemaal 
uitstekend volgen, deze taal verschilde weinig van roekentaal, ze was alleen iets 
snauweriger en klonk wat harder.  
De leider van de kauwen, Zwartvoetkrulzoom de Derde, was een oude kauw. Hij had 
al negen zomers meegemaakt en dat is heel wat voor een kauw.  
Meestal werd hij gewoon Zwartvoet genoemd. Hij had er voor gezorgd dat de 
kauwengroep in heel deze stad de baas was over de andere vogels. Daarvoor waren 
verschillende gevechten nodig geweest, die ze alle gewonnen hadden.  
Alleen de meeuwen waren ze niet de baas geworden, maar daar hadden ze, sinds 
de mensen een visafslag hadden gebouwd, geen last meer van.  
Zwartvoet was ook voor zijn eigen volk hard en zonder medelijden. De kauwen 
waren bang voor hem en voor zijn twee lijfwachten. Meermalen waren kauwen die 
het niet met hem eens waren op een afschuwelijke manier gedood.  
Scheervlucht wist van dit alles natuurlijk niets, maar ze voelde een grote spanning 
tussen de leider en zijn volk, een grote angst ook.  
Die angst zag ze in de ogen van de omringende kauwen die nu werden 
weggestuurd. Uit haar ooghoek zag ze dat de troep kauwen niet ver weg vloog. Ze 
zetten zich op een hoger gelegen gebouw en keken van af die plek toe. Zwartvoet 
keek Scheervlucht een tijdje aan, wuifde toen zijn lijfwacht en boodschappers weg, 
zodat de twee leiders samen bij de pijp stonden.  
In de beklemmende stilte die viel hipte Scheervlucht wat heen en weer.  
Zwartvoet stond stil en draaide alleen zijn kop om de lucht boven het gebouw in de 
gaten te houden.  
Scheervlucht opende het gesprek.  
“Ik ben alleen gekomen, heer Zwartvoet. Er zijn geen roeken en al helemaal geen 
aalscholvers bij mij. Ik wil u voorstellen doen over een eerlijke verdeling van het 
grondgebied hier op deze zijde van het eiland.  
"Waarom," zo kraste de oude kauw, "waarom zou het verdeeld moeten worden?  
Waarom zijn jullie hier gekomen?  
Was er op jullie eigen eiland geen plaats meer of zo?  
Wij kauwen wonen hier al sinds vogelheugenis!"  
Scheervlucht vertelde uitvoerig over de reden van De Grote Oversteek.  
Ze vertelde over de ramp, over de zieke en stervende roeken en over de Nieuwe 
Kolonie die gesticht moest worden ver van de menselijke fabrieken.  
De oude kauw kraste: 
“Ik begrijp dat wel, maar waarom juist hier? Jullie hebben hier niets te zoeken.  
En wat ik al helemaal niet begrijp is, dat jij als vrouwtjesroek, het waagt om midden in 
mijn rijk, in je eentje, zomaar rond te hippen, te eten van ons voedsel, en je dan ook 
nog zomaar naar mijn hoofkwartier laat brengen.  
Ken jij geen angst?” 
Scheervlucht had het gevoel dat het mis ging.  
Aan de stem van de kauw was te horen dat hij zich behoorlijk kwaad aan het maken 
was. 
“Ik kom met goede bedoelingen. Ik wil praten en overleggen met u om dit deel van 
het eiland te verdelen."  
Haar stem trilde en de kauw hoorde dat meteen.  
"Toch iets van angst, schatje? Jij kwam niet onderhandelen! Jij kwam kijken hoe je 
ons ook hier weg kon jagen."  
Hij kraste nu laag en gemeen.  



“Ik zal je laten voelen wat angst is! Ik zal je laten zien wat wij doen met vogels die 
hier zomaar binnendringen!"  
Zijn stem ging steeds sneller en venijniger klinken.  
"Je zult de glazen dood sterven!"  
Hij fladderde op en ging boven op de schoorsteen zitten.  
"Stobbe, Spijker, kom hier en breng deze spionne in de doodsbak!"  
Scheervlucht had wel weg kunnen vliegen, maar omdat ze zich van geen kwaad 
bewust was dacht ze dat het misschien nog wel mee zou vallen.  
De twee geroepen kauwen waren de grootste die ze ooit had gezien. Ze gingen 
naast haar op het grint van het dak zitten en krasten maar één woord: 
"MEE!"  
De twee vogels fladderden op en brachten haar bij een grote groene ijzeren bak met 
in elke windrichting een rond gat. 

De kauwen dwongen Scheervlucht 
door zo'n gat te kruipen. In de bak 
lagen duizenden scherven scherp 
glas. Mensen gooiden regelmatig 
glazen flessen in de bak, die dan 
met veel lawaai kapot sloegen. 
Angstig keek Scheervlucht rond. 
Stikdonker was het in de bak.  
Een afschuwelijke stank hing 
boven de scherven, waarvan ze de 
scherpe randen voelde.  
Toen Scheervlucht probeerde er 
weer uit te komen zag ze dat 
achter haar een zware klep was 

dicht gegaan. Rondfladderend probeerde ze de andere gaten, maar ook die hadden 
een zware klep als afsluiting. Als er een mens kwam ging de klep even open, maar 
alleen om er een fles door te laten.  
Scheervlucht hoorde haar bewakers krassend schateren.  
“Dat is nu de glazen dood schatje, pas maar op dat je niet verpletterd wordt door een 
fles. Als je moe bent moetje trouwens niet op een scherf gaan zitten hoor! Je zou je 
tere pootjes eens kunnen bezeren!"  
Zo treiterden ze de hele dag door, terwijl Scheervlucht binnenin gek werd van het 
lawaai, de angst, de stank en de vermoeidheid.  
Want inderdaad was het haast onmogelijk ergens te gaan zitten: overal staken 
scherpe stukken glas omhoog.  
De bak raakte vol, en dat was wel in het voordeel van de gevangene. Ze kon nu 
midden in de bak gaan zitten op een niet gebroken fles.  
Ze hoefde alleen opzij te springen voor naar beneden rollend glas.  
Ze hoorde dat haar bewakers even wat gingen eten.  
“Die komt er toch nooit levend meer uit."  
Langzamerhand werden er steeds minder flessen in de bak geworpen. Scheervlucht 
hoorde ook weinig mensenvoetstappen meer.  
Het gaf haar tijd om na te denken hoe uit deze vreselijke bak te komen. Veel kans 
was daarvoor niet. Ze kon met haar snavel wel de opening openkrijgen, maar haar 
bewakers waren al weer terug en gingen door met pesten en scheiden.  
Plotseling klonk het angstaanjagende gebrom van een automotor. In Scheervluchts 
geheugen was een autogeluid achtergebleven van haar aanrijding, lang geleden.  



Het geluid, veel zwaarder en lager dan van een gewone auto, maakte haar vreselijk 
bang. Ook Stobbe en Spijker waren opgefladderd.  
Ze hoorde ze tegen elkaar schreeuwen:  
"Wat gaan die nou doen? Ze nemen die bak mee. Zo ontsnapt ze ons nog!"  
Tot haar grote schrik voelde Scheervlucht dat ze met bak en al werd opgelicht:  
heel die zware bak vol glas zweefde door de lucht als een veertje.  
Ze kneep haar ogen dicht van angst.  
De lijfwachten riepen: “Ze gaan de onderkant openen, kom mee, laten we zorgen dat 
de gevangene niet ontsnapt, we vangen haar als ze weg probeert te vliegen."  
Op dat moment schoot de bodem van de bak open en met oorverdovend geraas 
zakte al het glas onder Scheervlucht weg.  
Ze gaf een kreet van schrik, maar hoorde tegelijk een andere, dubbele kreet van 
angst.  
Ze voelde weer frisse lucht en zag het licht. Met een flitsende duik schoot ze onder 
de bak vandaan en schoot weg in de richting van de veilige Nieuwe Kolonie.  
Maar meteen al werd ze tegengehouden door een grote groep kauwen die haar 
dwongen te landen op het platte dak van een winkel.  
Moe en teleurgesteld viel de arme roek neer, omringd door kauwen.  
"Bedankt! Bedank!” riepen alle kauwen om haar heen.  
"We zijn eindelijk verlost van Stobbe en Spijker.  
En kijk eens: Zwartvoet heeft het ook gezien, hij vlucht!"  
Hoog in de lucht fladderde met wilde, woeste slagen, een oude kauw weg in de 
richting van het binnenland.  
Een paar kauwen wilden de oude leider achterna gaan, maar anderen riepen:  
"Laat maar, die ouwe leeft toch niet lang meer!"  
Scheervlucht keek verbaasd om zich heen. Wat was er allemaal aan de hand? 
Vezelkop, de oude kauw die haar bij Zwartvoet had gebracht, zei:  
“Vertel het maar, Morielje, jij het het zien gebeuren."  
Morielje, de glanzendzwarte jonge kauw hipte naar voren.  
“Ik zal het niet spannender laten klinken dan het was," zei hij bescheiden.  
"Toen mevrouw Scheervlucht gevangen zat is er een mensenwagen gekomen en die 
heeft de bak geleegd. Stobbe en Spijker wilden voorkomen dat mevrouw 
Scheervlucht zou ontsnappen en gingen onder de hangende bak vliegen.  
Dat hadden ze beter niet kunnen doen. 
Ze werden verpletterd door een enorme lading glas."  
De oude Vezelkop zei: "Wat mij betreft hadden die rotkauwen niets beters kunnen 
doen, Morielje! We hebben lang genoeg last van ze gehad.  
En u, mevrouw Scheervlucht, u danken wij heel hartelijk.  
U hebt het kauwenvolk van de stad en de roeken van uw kolonie bevrijd van een 
tiran!  
Hij dwong ons jullie aan te vallen en dat terwijl we allemaal kraai-achtigen zijn!" 
Scheervlucht keek verbaasd van de een naar de ander en zei:  
“Maar ik heb helemaal niks gedaan! En houd alsjeblieft op met dat 'mevrouw', we zijn 
inderdaad allemaal kraai-achtigen."  
Een luid gekras gaf aan dat alle kauwen het daar roerend mee eens waren.  
Vezelkop vroeg Scheervlucht nog een paar dagen te blijven, maar Scheervlucht 
wilde naar de Nieuwe Kolonie om de roeken alles te vertellen en hen gerust te 
stellen.  



"Jullie moeten hier eerst maar eens orde op zaken gaan stellen. Jullie moeten een 
nieuwe leider kiezen, niet waar? Ik kom over zeven dagen terug, dan kunnen we 
eens praten over die grondgebiedsverdeling.  
Jullie hebben nu belangrijker zaken aan jullie kop."  
Ze groette de kauwen en vloog naar de Nieuwe Kolonie, waar ze met 
nieuwsgierigheid en spanning werd ontvangen.  
Ze vertelde haar belevenissen en Voorspanner keek haar bewonderend aan.  
Wikke zei dat hij er spijt van had dat hij niet meegegaan was. 
 
Zeven dagen later was ze weer te gast bij de kauwen.  
De ontvangst was nu heel hartelijk. De kauwen hadden Aardster, een vriendelijke 
kauw van drie jaar, aangewezen als leider van de troep.  
Aardster had meteen allerlei straffen afgeschaft en nam geen lijfwacht.  
In plaats daarvan had hij Morielje en Vezelkop uitgekozen als zijn raadgevers.  
Met deze drie kauwen maakte Scheervlucht de verdelingsafspraken.  
De roeken zouden in de zomer de noordelijke gorzen van het eiland, links en rechts 
van de dam, als voedselgebied aanhouden, terwijl de kauwen voedsel zouden 
zoeken op de zuidwestelijke gorzen.  
De stad zou algemeen terrein worden, vooral in de winter als er sneeuw zou liggen.  
Blij met deze afspraken namen de vogels afscheid.  
Toen Scheervlucht terugkwam van de stad zag ze iets bijzonders aan de kolonie. 
Alle roeken zaten zoveel mogelijk in één boom, en ze keken allemaal haar kant op. 
Toen ze op haar eigen tak landde begonnen ineens alle roeken met hun vleugels te 
klapperen en haar naam te krassen. Toen het geluid afgelopen was hipte Wikke op 
zijn tak naar voren en riep tegen Scheervlucht, zodat elke roek het kon horen:  
"Scheervlucht, lieve Scheervlucht van ons, je hebt bewezen een echte leider van een 
kolonie te zijn. We zitten hier nu meer dan een half jaar in deze Nieuwe Kolonie. 
Daarom heb ik bij alle hier aanwezige roeken nagevraagd welke naam zij zouden 
willen geven aan de Nieuwe Kolonie."  
Hier hield hij even stil.  
Scheervlucht keek verbaasd van de ene roek naar de andere, en toen naar Wikke. 
Die verlegen jonge Wikke die nu ineens namens alle roeken het woord voerde!  
"Zij vonden allemaal, " ging Wikke verder, “Dat onze kolonie voortaan moest heten.... 
Weer even stilte. Hij hield de spanning er goed in!  
"Onze kolonie moet voortaan heten: KOLONIE SCHEERVLUCHT!!"  
Een oorverdovend gekwetter en gekras gaf aan dat alle roeken het hier roerend mee 
eens waren.  
Scheervlucht wist niet hoe ze kijken moest. Ze bedankte door even krassend langs 
iedere tak waar roeken op zaten te vliegen en vloog toen gauw terug naar haar eigen 
tak, waar Voorspanner al op haar zat te wachten.  
"Gefeliciteerd," zei hij.  
"Bedankt, maar ik heb komende lente liever een vol nest, " zei Scheervlucht.  
Op dat moment brak de bewolking en de zon scheen precies op Kolonie 
Scheervlucht. Voorspanner en Scheervlucht zagen er een goed voorteken in, voor 
het komende voorjaar. 
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Het voorjaar bracht weer de gebruikelijke drukte van nestmateriaal zoeken en nesten 
bouwen. 



 

  
 
Ook Voorspanner bouwde aan een nest, maar het werd niet zo heel veel. Hij deed 
het ook meer om Scheervlucht hoop te geven.  
Scheervlucht zelf hielp niet mee aan het bouwen. Ze was ongedurig en kon niet 
stilzitten.  
Ze trok er vaak op uit en bleef dan ook de hele dag weg. Daarom was ze ook niet op 
de kolonie toen er bezoekers kwamen. Toen ze tegen de avond terug kwam, zag ze 
op haar eigen tak twee nog jonge roeken zitten.  
Maar wat zagen die beesten eruit! De kale plek boven hun snavel was veel te groot, 
hun veren dof en grauw, te weinig staartveren en slagpennen.  
Hoe konden die hier ooit vliegend gekomen zijn!  
Van Voorspanner hoorde ze het verhaal. Het waren roeken uit de Ginkkolonie.  
Ze kwamen vertellen dat de meeste roeken in de oude kolonie doodziek waren, 
sommige waren al gestorven. Zij waren gevlucht, toen Ginkgo, nog steeds de 
keiharde leider, een dagje weg was. Ze hadden vaak moeten rusten, want ze waren 
beiden ziek en het vrouwtje moest binnenkort haar eieren leggen. En of ze nu hier 
voor het leggen even mochten blijven.  
Scheervlucht schrok. Was dat het waardoor ze zo onrustig was geweest de laatste 
dagen? Nooit had ze meer gedacht aan die verschrikkelijke tijd in de oude kolonie, 
nu zag ze hoe erg het daar was.  
Meteen stelde ze aan Voorspanner voor de rest van de zieke roeken daar ook weg te 
halen.  
Maar voordat haar vriend iets terug kon zeggen antwoordden de zieke roeken al: 
"Het heeft geen zin, wij waren nog de minst zieke van de kolonie. De rest zal wel 
meewillen, maar kan niet meer vliegen."  
Scheervlucht stond meteen, met toestemming Voorspanner natuurlijk, het nest af wat 
Voorspanner gebouwd had.  



Doodmoe ging de zieke vrouwtjesroek erin liggen.  
Twee dagen later lagen er vijf eieren in het nest. Scheervlucht stelde voor dat de 
roeken zelf eten gingen zoeken en dat zij intussen de eieren warm zou houden. 
Dagenlang ging dat zo door, maar de beide zieke roeken knapten niet op door het 
voedsel. Steeds meer veren vielen uit en op de huid, die hier en daar zichtbaar werd 
waren kleine zwarte buitjes te zien.  
Een week na hun aankomst overleed het mannetje. Zo plotseling kwam zijn einde 
dat hij gewoon van zijn tak afviel en op de grond plofte.  
Voorspanner gaf een paar sterke roeken opdracht hem buiten de dijk in zee te 
gooien: geen dier mocht van dit vergiftigde lijf eten. Want dat dit van vergiftiging 
kwam, was voor alle roeken duidelijk. De meeste roeken van de Kolonie 
Scheervlucht hadden hun nest destijds ook wel bekleed met de grijswitte vezel, maar 
waren een dag of wat later vertrokken. Deze roeken hadden bijna een heel jaar er 
middenin gezeten. Triest keek het vrouwtje vanaf haar nest de twee roeken na, die 
het dode dier, elk met een verstijfde poot in de snavel, naar zee droegen.  
Toen Scheervlucht twee dagen later bij het vrouwtje kwam om haar af te lossen vond 
ze de jonge roek dood op haar nest.  
Te verdrietig om nog wat te zeggen zat ze stil op de tak er naast, toen Voorspanner 
aangevlogen. Hij begreep meteen wat er aan de hand was. Hij riep de twee roeken 
die al eerder het mannetje hadden weggebracht. Zij namen voorzichtig het vrouwtje 
op en brachten haar weg. Het nest bleef leeg.  
Scheervlucht wilde er niet meer op gaan zitten.  
Pas toen Voorspanner zei dat ook kuikens in het ei het recht hebben om verder te 
leven, ging ze er op zitten broeden.  
Maar haar verdriet was nog niet over. Het ene na het andere ei kwam uit met een 
zo'n ziek kuiken dat het niet langer dan een paar uur leefde.  
Alleen het derde kuiken bleef leven. Het was een mager onooglijk beestje, maar met 
een heel fel karaktertje.  
Voorspanner noemde het kuiken Bats, naar de dappere jonge roek uit de Oude 
Kolonie die het durfde opnemen tegen Ginkgo.  
Bats bleef leven, en deed het verdriet van Scheervlucht langzaam verdwijnen.  
Ze kon ook niet anders dan genieten van de felheid waarmee dit kleine vogeltje elke 
dag het leven weer op nieuw begon. Steeds als de zon opkwam ging Bats op de 
rand van het nest staan, klapperde met zijn peutervieugeltjes en kraste drie keer zijn 
naam: 'Bats Bats Bats!"  
Toen Bats zijn eerste vliegpogingen deed leefde de hele kolonie mee. Grappen 
werden gemaakt als Bats klaarstond op de rand van het nest, met Scheervlucht en 
Voorspanner onder hem vliegend om hem op te vangen als het nodig mocht zijn.  
"Straks valt-ie -BATS!- naar benee!" werd er vanuit de nesten geroepen.  
De enige keer dat Bats echt viel werd hij niet door zijn pleegouders opgevangen 
maar door Haksnavel die ook altijd meekeek naar de vliegoefeningen van de jonge 
vogel.  
Toen Bats op zijn brede rug viel schoot Haksnavel meteen een enorm eind de lucht 
in. Bats, helemaal niet bang, kraste van plezier.  
Zelfs als Haksnavel hem liet vallen en Bats uit alle macht fladderde, was het jong niet 
bang: hij vertrouwde de oude roek volledig. De rest van de roeken keek met veel 
plezier naar dit spelletje lucht-acrobatiek.  
Op een warme zomerdag kwam Stekelstaart op bezoek. Als een geweldig schip 
kwam de aalscholver aanzeilen 
. 



 
  
Bats, die hem met zijn scherpe oogjes als een van de eersten zag, kroop angstig 
onder Scheervluchts veren. Maar toen hij hoorde dat Haksnavel riep:  
"Nee maar, mijn ouwe vriend komt me opzoeken", durfde hij te kijken en te luisteren.  
“En, " begon de aalscholver, "hoe hebben jullie het hier saampjes? Aardig kolonietje 
hoor, lang niet gek voor van die zwarte.... nou ja, eh.. voor mij zou het nog te 
lawaaiig zijn. Maar vertel eens, hoe gaat het hier?"  
Scheervlucht, Voorspanner en Haksnavel vertelden hem alles wat ze na de slag met 
de kauwen beleefd hadden. Ook Bats kauwde er met zijn stemmetje tussendoor.  
Toch schrok hij geweldig toen Stekelstaart zich klepperend tot hem richtte:  
"Zeg, kleine brasem! Als jij groot bent moet je maar eens de dam overkomen, dan zal 
ik je ons gebied laten zien. Maar eerst flink groeien hoor, veel visvangen ... ach nee, 
dat vreten jullie natuurlijk niet!"  
Hij sloeg z'n vleugels uit en maaide Bats van zijn tak. Geschrokken ging het jong 
weer naast zijn pleegmoeder zitten.  
Toch riep hij met de anderen mee toen ze hem nazwaaiden. "Dag Heer Stekelstaart!” 
 
Hoe ouder en sterker Bats werd, hoe meer hij op pad ging met zijn grote vriend 
Haksnavel.  
Voorspanner vond het wel eens beangstigend, vooral als ze een hele dag 
wegbleven. Scheervlucht genoot er van.  
"Uit die verziekte kolonie komt zoiets moois, dat is toch schitterend, Voorspanner!  
Er groeit een geweldige roek uit dit vogeltje. Zulke roeken zullen we nodig hebben in 
onze kolonie. Wij blijven hier ook niet eeuwig leven.”  
Voorspanner moest haar gelijk geven.  
Hij keek naar Scheervlucht, een mooie, sterke vogel met die blauwgroene glans op 
haar zwarte veren. 
 
Hij kon zich niet voorstellen dat de Kolonie Scheervlucht ooit een andere leider zou 
hebben. 


